



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

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها
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قضى

بعد
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التقوى

كلمة �لتقو�

لقد شهد �لعصر �حلديث �نتكاسا� عديد	 
حدثت جر'حا عميقة � جسد �إلنسانية 
�ملتر�مية �ألطر��، جنم عنها �نعد�5 �لسال5 
'�لطمأنينـة. 'بالرغم مـن 0 �ملجتمعا� �ملعاصر	 
ال��لت تعا� من جر�� �ملاضي �لقريب �ال �ا ُتطعن 
من حني آلخر ¡ناجر حا.	. حيث صبح �لتجر. من 
�لصفا� �إلنسانية طابعا سائد� � �لعالقا� �لفر.ية 
 §ْ '�جلماعية من خالy �هانة كر�مة �إلنسا0، 'َحدِّ
 Jال حر¯ عن �ملو�قـف �ملحرجة �ل تعكس مآ�'

�ال³طا² �ألخالقي '�حلضا<} �ذ� �لعصر.
'لطاملـا عقد� �إلنسـانية �آلماy علـى 0 ترتقي 
'تتجا'� �ن �ملاضي �ألليم. 'لطاملا متنت 0 تنمحي 
تلك �حلقبة من ·يلتها. فأنشـأ� منظما� 'هيئا� 
'عقد� مؤمتر�� 'جلسـا�، متطلعة �� مستقبل 
باهر ال ينتقص من حقوJ �إلنسـا0 شـيئا. فيصبح 
سـيد نفسه.. عزيًز� كرميا ال يكد< صفو حياته حد 

بسبب لونه ' عرقه ' فكر¼ ' معتقد¼.
'يا حسـرتا¼ فإ0 هذ¼ �آلماy تصطـد5 مع �لو�قع 
�إلنسا� �ملرير �لذ} يعيش متناقضا� � �من قطعت 
فيه �ملعرفة �لعلمية شو�ًطا كب$	 غيَّر� معا¿ �لعصر 
'جعلت بينه 'بني �ألمس �لبعيد بونا شاسعا.. 'بالرغم 
من هـذ� �لرقي ما ��لت �لبشـرية ترÀ صو<  هذ¼ 
 Áصو�ִדا.. �ضطها. 'حرية، شقا�ملتناقضا� 'تسمع 
'سعا.	، ثر�Á فاحش 'فقر مدقع، 'ضاللة 'هد�ية.. 
'� هذ� �خلضم تس$ �حلشو. �لكب$	 بال هد� نبيل، 
'تكتفي مبشـاهد	 ظلمة هذ� �لعا¿ لتصبح جز�Á من 

هذ¼ �لَعتمة من خالy �حليا	 �ليومية �ملضطربة. 'لعل 
.'�فع هذ¼ �ملأسا	 ناNة عن �حل$	 '��يبة من �ملستقبل 
من جر�Á �لفـر�Å �لر'حي. vلك �لفر�Å �لذ} Äعل 
حيا	 كث$ من �لناÆ � عصرنا �حلا� تتسم بالضبابية 
 Åعـد5 �ليقني، 'هذ�  هو �لعامل �لرئيس �لذ} يفر'
�حليـا	 من �ألمل '�لص~، ألنه عا.	 ما يتسـبب � 
شـلّ  'تعطيل �لقد<�� ملـا ينجم عنه من حتجر � 
 �� É ، 'من	من �حلجا< 	شد قسو�لقلوÊ فتصبح 
�لتر.} �ألخالقي '�لبغضاÁ '�لقسو	 '�ملظا¿. 'هذ� 
نتا¯ تعامل خاطئ ميكن معاينته � �لتا<يخ �إلنسا� 

;fâ›¯\;◊¢\;fâ›¯\;◊¢\

ÈÕ˜|¯\;ÍÄ2÷’ÈÕ˜|¯\;ÍÄ2÷’

ÈtÂÖ’\;»\Ö�’\Â;ÈtÂÖ’\;»\Ö�’\Â;
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�لقـدمي، لكنه غد� كثر جالÁ 'خطو<	 مما كا0 عليه 
الختـال� �لزمن من خالy �لتطـو< �ملا.} �ملذهل 

'تأث$¼ على �حليا	 �لعامة. 
'مبا 0 �لتيا<�� �ملا.ية '�إلحلا.ية طغت على حياتنا 
�ملعاصر	 فمن �لبديهي Ï 0د§ �ضطر�Ê � �لسلو| 
�لبشـر} من خالy عالقة �إلنسا0 بأخيه �إلنسا0. 
'علـى �لرغم من �إلجنـا��� �لنبيلة �ل 'صل �ليها 
عا¿ �ليو5 لتشخيص عر�Ð �ال³طا² '�لتدهو< على 
�ملسـتوÀ �الجتماعي، تبقى �لرغبة �إلنسانية �جلياشة 
� �لسال5 قاصر	 . 'هكذ� تكو0 قد فشلت � yللوصو

فشال v<يعا العتما.ها على Òليا� ما.ية '�جتها.�� 
عقلية قصـت �لبعد �لر'حي '�إلميا�. ألنه ال ميكن 
للقلب '�لعقل 0 ينعما با�د'Á '�لطمأنينة باجتها.�� 
فكرية 'سباÊ ما.ية �ال ��v �ستمد� فعاليتهما 'قوִדما 
من '�هب �لسال5 "�لسال5" عز 'جل �لذ} هو 'حد¼ 
سـبحانه 'تعا� �لذ} يهب �إلحساÆ باالطمئنا0 

'�لنجا	 '�لتآلف للبشر.
فال شـك  Ô 0بَط �إلنسـا0 �ملعاصر � �ملشاكل 
�لنفسية '�الجتماعية �y. 0 على شئ فإمنا يدy على 
نه يبحث عن تو�فق بني �حتياجاته �ملا.ية '�لر'حية 
� ظل غياÊ قاعد	 مشتركة بينهما. هذ� �� جانب 
�فتقا.¼ �آلليا� �لناجعـة للحصوy على vلك. 'ال 
شـك 0 ما قدمه �إلسال5 للبشرية من هد�ية حقيقية 
كاملة ع~ تعاليمه �حلكيمة هي �لسبيل �أل'حد �لذ} 
Ïقق �ألما� �لفطرية �ل يبحث عنها �إلنسـا0 � 
كل �مـا0 'مكا0، 'لن يتخلص �لعا¿ �ليو5 من Òفة 
�لتر.} �ألخالقي '�لفـر�Å �لر'حي �لذ} يعا� من 

 .�� �هللا تعا� Øيالִדما �ال عن طريق �لرجو'
'خ$ ما Ùتتم به هذ¼ �لسـطو< مقتبس من كتابا� 

:Æ'د � من كتابه خطبة .�فع �لوسا�سيدنا 
"ال تقعد'� � خيمة  �لعقل 'حد¼ 'قد سقط �لُبو�0ُ، 
'�سـعو� �� �هللا بإ�اÐ �لطاعـة '�خر�¯ غ$¼ عن 

�َجلنا0. "
هد�نا �هللا '�ياكم ملـا Ïبه 'يرضا¼ 'صلِّ �للهم على 
سـيدنا 'موالنا �مد �ملصطفـى 'على Òله 'صحبه 

Nعني.

وال شـك أن ما قدمه اإلسالم للبشرية 
من هدايـة حقيقية كاملة عZ تعاليمه 
احلكيمة هي السبيل األوحد الذي \قق 
األمـا_ الفطريـة ال^ يبحـث عنها 
اإلنسان R كل زمان ومكان، ولن يتخلص 
العاc اليوم مـن آفة ال�دي األخالقي 
والفراغ الروحي الذي يعا_ من ويالتهما 
 .dاهللا تعا dإال عن طريق الرجـوع إ
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التقوى

 حضر	 مر�� بش$ �لدين �مو. �د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو. '�إلما5 �ملهد} �

:Æ'>. من

في �حا� �لقر��

(سو<	 �حلجر)

﴿َ'َما َ*ْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِ�الَّ َ�َلَها 

ِكَتا0ٌ َمْعُلوٌ-﴾ (٥)
  

شر5 �لكلمـا2: 
�لذ}  للموضع  �سٌم  قرية: 
Äتمع فيه �لناÆ؛ 'للناN Æيًعا؛ 
'ُيستعمل � كل '�حد منهما؛ 
قاy �هللا تعا� ﴿َ'ْسَئِل �لقريَة﴾.. 
معنا¼  �ملفسرين:  من  كث$   yقا
بل  بعضهم:   yقا' �لقرية؛  هل 
نفسهم.  �لقو5  ههنا  �لقرية 

(�ملفر.��)
 ،yحلا�  '�' ﴿'�ا﴾   � '�لو�' 
�لو�'  هذ¼  منذ<:  �لقاضي   yقا
تفيد 0 �ملذكو< بعدها � �للفظ 
قوله  'منه  �لزمن،   �  5 مقدَّ هو 
'ُفتحت  جاÁ'ها   �v�﴿  :�تعا
بو�ֲדا﴾. (<�ِجع �لبحر �ملحيط) 

�لتفسـ7:
 â0 كلمة �لقرية هنا ال تع�علم 
منها  �ملر�.  '�منا  �لعا5،  معناها 
�لقو5 �لذين ُيبعث �ليهم نã من 
 �Òقر مصطلح  'هذ�   .Áألنبيا�
حيث يطلق �لقر0Ò �لكرمي كلمة 
�لذين  �لقو5  كل  على  �لقرية 
هًة �ليهم.  تكو0 <سالُة نã موجَّ
 ãلن� 'y من äاطبهم   0 vلك 

!$tΒuρ$uΖõ3n=÷δr&ÏΒ>πtƒ ö� s%�ω Î)$oλm; uρÒ>$tGÏ.×Πθ è=÷è̈Β∩∈∪$̈Βß,Î7 ó¡ n@

ôÏΒ>π¨Βé&$yγ n=y_ r&$tΒuρtβρã� Ï‚ ø↔tFó¡ tƒ∩∉∪(#θ ä9$s% uρ$pκš‰ r' ¯≈tƒ“Ï%©!$#

tΑÌh“çΡÏµ ø‹ n=tãã� ø. Ïe%!$#y7̈Ρ Î)×βθãΖôf yϑs9∩∠∪

;‹˜—;∫;ÎÊefi’\;{˜Şê\

]¨Ñ]h;‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\

;Ô]Ëez›¯\ ;‹\ÊzÕ^ ;Ä\Åz¬ià\ ;‹Åz¡;Ô]Ëez›¯\ ;‹\ÊzÕ^ ;Ä\Åz¬ià\ ;‹Åz¡

Ô]⁄â’\;g\É¡Â;€‚ŒÁÅëi’Ô]⁄â’\;g\É¡Â;€‚ŒÁÅëi’

◊⁄uiÁ;flŸ;€ËŒiâ∏\

Ô˜e’\;ƒ\Ê›^;◊—;

ادعوا ملن يسّبكم وأر�وا من يسبب لكم اآلالم
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هم هل قريته ' بلدته، ما �لذين 
بينهم  يند<جو0  فإ�م  سو�هم 

تلقائيًّا.
 ãلن� قريَة  يسّمي   0Òلقر�  0 كما 
ماتت   �v� �أل5  أل0   ،Àلقر�  َّ5
 .Áلغذ�� تو�فر  لعد5  'ال.ها  ما� 
 �تعا قوله  �ليها �  �ملشا<  '�لقرية 
﴿'ما هلكنا من قرية﴾ هي تلك 
 Àلقر� ما   ،ãلن� فيها  ُيبعث  �ل 
مرسال   ãلن� يكو0  �ل   Àألخر�
�ليها يًضا فلم يذكرها �لقر0Ò أل�ا 
تكو0 تابعة للقرية �أل5. '�0 قوله 
�آلية   � �لو�<.  مٍة﴾  ﴿من   �تعا
صـحة  على  Òخر  .ليل  �لتالية 

موقفي هذ�.
هلك  لقد  قائلني:  �لبعض   Ðيعتر
هل �لقرية �لفالنية، 'ما� سكا0 
 َّ{ فَأُ<'نا  'كيت،  كيت  �لبلد	 
قو�م   0 '�حلق  �ليهم؟  ُبعث   ãن
هذ� باطل متاًما مبوجب هذ¼ �آلية. 
 ãن ُيبعث  حينما  نه  Ô~نا  حيث 
من �ألنبياÁ � مكا0 ما فإN 0يع 
<سالته  تكو0  �لذين  �لقو5   Àقر
لقريته،  تابعة  �ليهم تصبح  موّجهة 
 �v�  Êلعذ�� يستحقو0  'بالتا� 
<فضو¼ '�0 ¿ تطأ قدما �لنã تلك 
�لقر�v�' .À كا0 مبعوًثا �� �لدنيا 
يستوجـبو0  Nيًعا  فأهلها  كلها 

�لعـذ�Ê برفضهم له.
 Êلعذ�� y0 حلوكما تنبهنا �آلية 
بقرية ما ال يعâ بالضر'<	 ظهو< 
نã فيها، '�منا �لعذ�Ê �لذ} يكو0 
Ïل  ال   ãن ظهو<  على  عالمًة 
تكو0  �ل  �لو�سعة  باملنطقة  �ال 
 �vفإ هلها.   �� موجّهة  <سالته 
 Êقو5 فالعذ� �كا0 �لنã مبعوًثا �
�لقومي يشكل .ليال على صدقه، 
كله  �لعا¿   �� مبعوًثا  كا0   �v�'
�لدليل  �لعاملي يكو0 هو   Êفالعذ�
 ¿ فمثال   .ãلن� vلك   Jصد على 
�سر�ئيل   âب  Áنبيا  Jصد يكن 
بقرية   yينـز  Êعذ� على  متوقًفا 
معينة، '�منا كانت عالمة صدقهم 
Ïل  �لذ}  �لقومي   Êلعذ�� vلك 
 ¿' عموًما.  �إلسر�ئيلية  باألمة 

 � �لكرمي   ãلن�  Jعالمة صد تكن 
بل  معني،  بقو5   Êلعذ�� Ïل   0
كانت عالمة صدقه تلك �لكو�<§ 
كله،  �لعا¿   � 'قعت  �ل  �لشاملة 
كله.  �لعا¿   �� مبعو§   � ألنه 
'�لتا<يخ شاهد على 0 �لعذ�Ê حل 
بالعرÊ خاصًة عند بعثته (�لبخا<}: 
�هللا   yنز كما  �لدخا0)،  �لتفس$: 
 ãيـًضا بعد بعـثة �لنÒفا� عاملية 

� بفتر	 'جـيز	.
'كلمة ﴿كتاÊ معلو5﴾ تعâ �ملد	 
 Êلعذ��  y'لنـز  ãلن� يعّينها  �ل 
من  '�ملر�.   .�تعا �هللا  من  بتوجيه 
يصيبهم  �لذين  �لقو5  هنا  �لقرية 
�لعذ�Ê نتيجًة ملعا<ضة �لنã. 'لكنهم 
 Áنبا بعد  �ال   Êللعذ� يتعرضو0  ال 

'�ضحة.

وكلمـة ﴿كتاب معلـوم﴾ تعh املدة الـ^ يعّينها 
 .dلنـزول العـذاب بتوجيه مـن اهللا تعا mالنـ
واملـراد من القريـة هنا القـوم الذيـن يصيبهم 
العـذاب نتيجـًة ملعارضـة النـm. ولكنهـم ال 
يتعرضـون للعـذاب إال بعـد أنبـاء واضحـة.
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َ�َما  َ*َجَلَها  ُ*مٍَّة  ِمْن  َتْسِبُق  ﴿ما 

(٦) ﴾Aَيْسَتْأِخُر�

شر5 �لكلمـا2: 
'�لوقُت   Áلشي� مّدُ	  �ألجل:  *جل: 

.(Êألقر�) ّل فيهÏ {لذ�
*مة: �ألمة: �جلماعة؛ �جليل من كل 

 .(Êألقر�) حي
 

�لتفسـ7:
قوله   êمع  � �ملفسر'0   yقا لقد   
 �تعا 'قوله  تسبق﴾  ﴿ما   �تعا
﴿'ما يستأخر'0﴾ قو�ًال ال تسمن 
0 �ملر�.  À>' ،Øمن جو êال تغ'
تفلت   0 �ملستحيل  من  نه  منها 
 0 بعد   Êلعذ�� من  �ألمم  من  مة 
 0ينـزy �لوعيد به.. } ال ميكن 
vلك  'مع  موعد¼   �  Êلعذ�� Ïّل 
 yا�ال يضرهم 'ال يهلكهم. فهذ� 
يتأخر   0 ميكن  ال  نه  كما  حتًما. 
يصيبهم. ال   0  0'. .�ئًما   Êلعذ��
ُيعَطو0   Áألنبيا� معا<ضي   0 شك 
�لفرصة  لُتتا�  �لوقت  لبعض  �ملهلة 
'لكن  نصيبه،  من   Àد�� كا0  ملن 
مر	،  كل   � ُيمَهلو�   0 يستحيل 
حيا	   �  Êلعذ��  yينـز  0  0'.

تباِعه. ' ãلك �لنv

�م  يظنو�  بأال  �لكفا<  حتّذ<  فاآلية 
 yمن �ملحا v� ،Êمأمن من �لعذ� �
�ال  ��ال|  من  مأمن   � يكونو�   0
ֲדم  Ï 0ل   y'أل� �لطريقني:  بأحد 
'�لثا�  يدّمرهم،   0  0'.  Êلعذ��
ل �لعذ�Ê .�ئًما 'ال يصيبهم  0 يؤجَّ
بًد�؛ 'لكن لن Ïد§ } من هذين 
�ألمرين، فيجب ال يتجاسر'� على 

�ملعا<ضة مغتّرين باملهلة.

َعَلْيِه   Gَُِّنز  Kلَِّذ� َ*يَُّها  َيا  ﴿َ�َقاُلو� 

(٧) ﴾Aٌنََّك َلَمْجُنو�ْكُر ِ �لذِّ

شر5 �لكلما2:
�لذكر: �لتلفُظ بالشيÁ '�حضاُ<¼ � 
�لذهن ìيث ال يغيب عنه؛ �لصيُت، 
�لثناÁُ؛  �لناÆ؛   � vكر  له  'منه: 
�لشرُ�، '� �لقر0Ò: �نه لذكٌر لك 
 ،Áلدعا�' �'لقومك؛ �لصالُ	 هللا تعا
� �لذكر؛ � Øَمٌر َفَزيقا�v� :y َحَزَبه 
''ضُع  �لدين  تفصيل  فيه   Êُلكتا�
�لقو}ُّ   :yلرجا� من  '�لِذكُر  �مللل. 
�ملطر:  من  '�لذكُر   .ُّîأل�  Øلشجا�
 :yلقو� '�لذكُر من  �لشديد.  �لو�بُل 

(Êألقر�) .لصلُب �ملتني�
'ُجنوًنا:  َجنًّا  �لرجل  ُجّن   :AنوP
'ُجنَّ  فسد.  'قيل:  عقُله،   y��

�لشيÁُ عنه: �ستتر. '�جلنو0: مصد< 
فسا.¼.  'قيل:  �لعقل،   yُ�'� ؛  َجنَّ
فسد.   ' عقله   y�� من  '�ملجنو0: 

 (Êألقر�)
 �تعا  yقا �جلن،  Nاعة  '�ِجلّنة: 
 �تعا  yقا'  ،﴾Æلنا�' �ِجلّنة  ﴿من 
نسًبا﴾.  �ِجلّنة  'بني  بينه  ﴿'جعلو� 
﴿ما   �تعا  yقا �جلنو0ُ،  '�ِجلّنة: 
بصاحبكم ِمن ِجّنة﴾.. } جنو0. 
'�جلنو0: حائٌل بني �لنفس '�لعقل. 
 âُب' ، 'ُجّن فال0ٌ: قيل: صابه �جلنُّ
³و:   Á�'.أل�  Áكبنا ُفِعَل  على  فعُله 
صيَب  'قيل:  ؛  'ُحمَّ 'ُلِقَي  ُ�ِكَم 
َجناُنه؛ 'قيل: حيَل بني نفسه 'عقله 

فُجّن عقله بذلك. (�ملفر.��)
هذ� ما vكر¼ صاحب �ملفر.�� من 
مما  �جلنو0.  ماهية   yحو Æلنا�  Á�>Ò
(فالï 0نو0)  قو�م:   0 على   yيد
�جلن،  صابه  نه  بالضر'<	   âيع ال 
بل معنا¼ �حلقيقي 0 عقله قد فسد. 
يفسر'نه  �أل'ها5  يتبعو0  فالذين 
عليه  غِضب  �ِجلنة  من  ِجنيًّا  بأ0 
يعت~'0  �لذين  ما ' عقله،  فأفسد 
مصدً<�  '�لعو�طف  �ألحاسيس 
بأ0  فيفسر'نه   Ðألمر��' لألسقا5 
قلبه صيَب بصدمة. '�لذين �م �ملا5 
بالطبيعيا� يقولو0 �0 خلًال حصل 
كلمة  فإ0  'باالختصا<  بعقله. 
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(�جلنو0) ال تعâ �صابة �جلن، '�منا 
سبب  �جلن  �صابة   0 �لبعض   Àير

من سباÊ �جلنو0.
 :yفيقو �ملفر.��  صاحب  'يضيف 
َمن  ضامَّه   0ْ ïنو0ٌ﴾..  ﴿معلٌَّم 
 :�يعلِّمه ِمن �جلّن. 'كذلك قوله تعا
َِئنا لَتاِ<كو �Òِتنا لشاعٍر ïنو0﴾.﴿

قد  �ملفر.��  صاحب   0 '�حلق 
�لتفاس$  تأث$  �ملعê حتت  هذ�  vَكر 
موجو. �  غ$  فهو  '�ال   ،Àألخر�
 yتقو �ل  ֲדا،   Jملوثو� �لقو�ميس 
 Ðمر صابه  من  هو  �ملجنو0   0�

�جلنو0. 
حتت  �لعصر}   Æلقامو�  �  .>''
 Mad, Crazy, Insane,:0كلمة �ملجنو

.Fool, Foolish

�لتفسـ7:
 لقد نبأ �هللا � من قبل 0 �لكفا< 
بعد  مر	  نفسهم   � سيقولو0 
'�آل0  مسلمني،  كنا  ليتنا   :Àخر
هالكهم  نبأ   Øاñ عند  �م   ~ä
ال  شديد:   Êستغر��  � سيقولو0 
شك نك ïنو0 حيث تّدعي ֲדذ�، 
'لسو� ترÀ قريًبا كيف نسَحقك 

مع تباعك سحًقا.
تفيد  ﴿<مبا﴾  كلمة  �عت~نا   �v� ما 
سو�  �لكفا<   0  êمبع �ملستقبل 

تتملكهم �حلسر	 لدò> Àية ��.ها< 
�إلسال5، فيقولو0: ليتنا كنا مسلمني، 
' ليتنا ¿ ³ا<Ê �ملسلمني، ' ليتنا 
سّلمنا ³ن يًضا مرنا �� �هللا متوكلني 
 Àلد �م  �آلية:  هذ¼   âفتع عليه.. 
 Àهذ� �إلعال0 سيعت~'نه .عو Øاñ
�نه ملجنو0  <جل ïنو0، 'يقولو0: 
�لعريضة،   À'لدعا� ֲדذ¼  يّدعي  من 
�v من �ملستحيل 0 تتولد عندنا ³ن 
عد�Á �إلسال5 مثُل هذ¼ �لرغبة، 'نَّى 
�لرقّي  Ï 0ّققو�  �لنã 'ألتباعه  �ذ� 

ìيث نغبطهم عليه.
 0Òلقر�  Áاñ من  �سم  "�لِذكر" 
�لكرمي، 'يعâ �لشر� كما قاy �هللا 
فيه  كتاًبا  �ليكم  نزلنا  ﴿لقد   �تعا
'كا0  شرفكم.   { vِكركم﴾.. 
�لكفا<،   Àلد معر'فا  �السم  هذ� 
تعيً$�  هنا  �لكفا<  �ستخدمه  'قد 
هنا  �حلديث   0 vلك  للمسلمني. 
'عزִדم  �ملسلمني  ��.ها<  عن  يد'< 
'يشبه  'هو��م.  �لكفا<  'هال| 
لشخص   �تعا �هللا   yَقو هذ�  قو�م 
نت  �نك   Jْvُ﴿ �لنا<:  هل  من 
 ..(٥٠ (�لدخا0:  �لكرمي﴾  �لعزيز 
ين 'صلتك عزتك  �مبعê: �نُظْر �

'كر�متك.
 Áًملسيحيني - بنا� Êبعض �لكّتا yقا
على قوy �لكفا<: ﴿�نك ملجنو0﴾ 

0 هذ� يؤكد كو0 �مد مصاًبا  -
 Êا¼ �لعرñّ من �جلنو0 '�ال ملا Øبنو
 �ïنوًنا، �v ال حد ينسب �جلنو0 �

شخص سليم �لعقل!
 êمع حتديد   �  Áهؤال خطأ  'قد 
 .�  ãلن� الִדا5  منهم  سعًيا  �جلنو0 
سيل  جو<¯  �ملسيحي  ترجم  فقد 

:ôهذ¼ �آليَة كاآل
 Thou art certainly possessed”
 õل  0Òلقر� (تفس$   “.with a devil

"'ير}").. } ال شك 0 شيطاًنا 
قد �ستحوv عليك.

'كتب �ملستشرJ <'.'يل ما يلي: 
 Thou art surely possessed by a”
djinn.“ (ترNة �لقر0Ò لر'.'يل).. 

نه قد صابك حد من �جلن. {
 Verily thou” بامر:  �لقسيس   yقا'
 0Òلقر� (ترNة   “.art possessed

'�قع �  نك  } ال شك  لبامر).. 
قبضة <'� شرير	.

كا0  من  عندهم  �ملجنو0  'كأ0 
جّن.   ' شيطا0  تأث$  حتت  '�قًعا 
'لكن هذ� �ملعê ال ينطبق هنا بًد�، 
عقله  �ختل  من  هو  �ملجنو0   0� بل 
كما هو ثابت 'مسجل � �لقو�ميس 

�ملذكو<	 عال¼. 
قد  �ملسيحيني   Êلكّتا�  0 �لو�قع 
حا'لو� �لصاJ هذ¼ �لتهمة فر�ً<� من 
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هة �ليهم هم، حيث '<.  �لتهمة �ملوجَّ
ناجيلهم 0 �ليهو. كانو� يتهمو0  �
�ملسيح � بأ0 فيه شيطاًنا. 'لكن 
هؤالÁ �لنصا<À ¿ يفكر'� 0 �لتهمة 
�ليهو.،  ِقبل  ضد �ملسيح كانت من 
فهي   -  �  ãلن� هذ¼ - ضد  ما '
من ِقبل مشركي مكة؛ 'كا0 �ليهو. 
 0يؤمنو0 0 �جلن <'� شرير	، '
من َلِزَمْته تلك �لر'ُ� �لشرير	 يص$ 
�ملشركني  'لكن  شريًر�؛  شخًصا 
يقصد'�   ¿' �جلن،  يعبد'0  كانو� 
بقو�م ضد �لنã � ما <�.¼ �ليهو. 
�ألمر  كا0  'لو   ،� �ملسيح  ضد 
بل   �  yلرسو� عا<ضو�  ملا  كذلك 

خلافو¼ 'هابو¼.
�<تكبه  �لذ}  �آلخر  '�لظلم 
ما  قالو�:  �م   À>لنصا� �ملعترضو0 
هل مكة قد <َمو� �مًد� باجلنو0  5�.
فال بد 0 هنا| سبًبا لذلك. É لّفقو� 
هذ� �لسبب من عند نفسهم 'قالو� 
0 �مًد� كا0 مصاًبا - '�لعياv باهللا 
�ستشهد'�   É  .Øلصر� بنوبا�   -
�لذ}  �حلا.§  بذلك  قو�م  على 
قد  '�لذ}  �ملؤ<خني،  بعض  vكر¼ 
'قع للنã � عندما كا0 صبيًّا عند 
 ãكا0 �لن 	مر ��v .حليمة 	لسيد�
� مع صبيا0 كبا< يرعو0 �لغنم � 
بيض  Æتا¼ شخصا0 بلبا v� ل~ية�

'شّقا   ،Ð>أل� على  فألقيا¼   ،Jبّر�
سوَ.  شيًئا  منه  خذ�   É صد<¼، 
مسند  (<�ِجْع  بعيًد�  به  '<مَيا  �للو0 
�د، مسند �لشاميني، حديث عتبة 
 .(١٦٩٩٠ <قم  �لسلمي  عبد  بن 
هذ�  من   À>لنصا�  Áهؤال  yيستد
كا0 صبيًّا  �لذ}  �مًد�   0 �حلا.§ 
 Ê0 يكو0 قد كذعندئذ ال ميكن 
ال  بل  منه،  �لقصة  ملّفًقا  هله  على 
بد 0 هذ� قد حد§ به فعًال، 'كا0 

!Øلك نوبًة من نوبا� �لصرv
�لنقا÷ ما  �نâ ال .خل �آل0 �    
يستطيع   Øبالصر  Êملصا� كا0   �v�
0 يفّكر  - Øنوبا� �لصر Áثنا  -
� مثل هذ¼ �ملشاهد 'ير�ها 'Ïفظها 
كتب  طالعت  قد   âن غ$  ال،   5

 Øلصر�  Ðمر  y'تتنا �ل  �لطب 
 � بكل تفاصيله 'عر�ضه، '¿ قر
بًد� 0 �ملصاÊ به ميكن  حد منها 
0 يرÀ مثل هذ� �ملشهد ثناÁ نوباته 
Ï Éفظه بنفس �لترتيب '�لتفصيل. 

 Ðֲדذ� �ملر Ê0 عيو0 �ملصا  كما 
عر�ضه ' �لعقلية  'حالته  'صو<ته 
'ضو�  بكل   yتد نفسها   Àألخر�
 ،Øبالصر مريض  �لشخص  هذ�   0
بال   Àلشكو� كث$  .'ًما  جتد¼   v�
بسيط،   Àv كل  من  يشكو   ،Ø�.
 ãعص' �جلنا0،  حائر  �لذهن   Å>فا
�ملز�¯ يغضب غضًبا شديًد� عند كل 
 ¿  �  ãلن� 'لكن  'كب$	.  صغ$	 
يكن به شيÁ من هذ� �لقبيل بًد�.   

 ¿  �v�  :À>لنصا�  Áهؤال لنا   yيقو  

واع�اض النصارى يبدو أكثر غرابة وبشاعة حني 
 � mجند اآلية التالية تبّني لنا سبب رمي الكفار الن
باجلنون، فإنهم ما كانوا يطلقون عليه هذه التسمية 
لنوبات الصرع، بل ألنهم كانوا يسـتبعدون دعاويه 
ويعتZونهـا خارجة على العقل والقياس. واحلق أن 
كل األنبياء مشـ�كون R هذا األمر، فما من نm إال 
وقد ادعى مبا c يكن أهل زمنه مستعدين لتصديقه.



٩

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني- رجب وشعبان ١٤٣٣هـ  - حزيران/ يونيو  ٢٠١٢ م

يكن هنا| سبب كهذ� فلما�v كا0 
كل �لقو5 يسّمو0 �مًد� ïنوًنا؟ 'نا 
قوy: لقد خلق �هللا � �لدنيا شخًصا 
عنه   Æلنا�  yقا'  ،Øيسو �ñه  Òخر 
'ïنو0  للشيطا0  فريسة  �نه  يًضا 
 Jنشقا� يًضا  حيث جاÁ: "فحَد§ 
 yبني �ليهو. بسبب هذ� �لكال5، فقا
'هو  شيطا0  به  منهم:  كث$'0 
(يوحنا  له"  تستمعو0   �vملا يهذ}. 
عن   .>' كما   .(١٩-٢٠  :١٠
حد تالميذ هذ� �لعبد �ملختا< '�ñه 
 yقا ֲדذ�  Ïتّج  هو  "'بينما  بولس: 
َفْسُتوÆُ بصو� عظيم: نت ִדذ} 
 �يا بولس. �لكتب �لكث$	 حتوِّلك �

��ذيا0". (عماy �لرسل ٢٦: ٢٤) 
 0 قبل   :À>لنصا�  Áؤال�  yفأقو
تّتجهو� �� سيدنا �مد � مبثل هذ¼ 
 0 'ًال  ُتثبتو�   0 عليكم  �لترها� 
 Á�>' هي �ل كانت Øنوباِ� �لصر
<مي �ليهو. �ملسيَح 'بولس با�ذيا0، 
�لقضية  أل0 من '�جبكم 0 تسّو'� 

ّ'ًال � بيتكم.
نصفو�  �ملسيحيني   Áليت هؤال يا    
كا0   �v� نه  ليد<كو�  بتأ0ٍّ  'فّكر'� 
ممكًنا 0 ُيرمى �ملسيح � با�ذيا0 
 0'. للقو5  'عظه  مبجر.  '�جلنو0 
 ..Øلصر� بنوبا�  مصاًبا  يكو0   0
فكيف ال ُيتوقع من �جلاهلني بالعا¿ 

�مًد�  سيدنا  يسّمو�   0 �لر'حا� 
 Àلدعو� �ّ.عى هذ¼  � ïنوًنا حني 
�لكب$	: ﴿<مبا يوّ. �لذين كفر'� لو 

كانو� مسلمني﴾؟  
يبد' كثر غر�بة   À>لنصا�  Ðعتر��'
'بشاعة حني جند �آلية �لتالية تبّين لنا 
سبب <مي �لكفا< �لنã � باجلنو0، 
هذ¼  عليه  يطلقو0  كانو�  ما  فإ�م 
أل�م  بل   ،Øلصر� لنوبا�  �لتسمية 
'يعت~'�ا  .عا'يه  يستبعد'0  كانو� 
'�حلق   .Æلقيا�' �لعقل  على  خا<جة 
هذ�   � مشتركو0   Áألنبيا� كل   0
�ألمر، فما من نã �ال 'قد �.عى مبا ¿ 

يكن هل �منه مستعدين لتصديقه.

* تأW �لرَِّما5ُ ��V �جتمعن تكسر�     ���V �فترقن تكسر2 *فر���.

* ُكن لينا من غ7 ضعف، �شديد� من غ7 عنف.

��V تفرقت �لغنم قا�ִדا �لعنـز �جلربا^. *


�حة  f نفُسه 
�حة، ��ألgق مْن  f منُه  iتعٍب ��لنا  f نفُسه َمْن  �لعاقل   *

��لناiُ منه f تعب.
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�ألسو� �لحسنة

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

Jَ ِمْنُه َفَيْسَتْغِنَي  َِبي ُهَرْيَرَ	 َقاyَ َسِمْعُت َ<ُسوyَ �هللا � َيُقوyُ: َأل0َْ َيْغُدَ' ََحُدُكْم َفَيْحَتِطَب َعَلى َظْهِرِ¼ َفَيَتَصدَّ ‡¬
ْفَلى، َ'�ْبَدْ ِبَمْن  ِبِه َعْن �لنَّاÆِ َخْيٌر َلُه ِمْن َ0ْ َيْسَأyَ َ<ُجًال َْعَطاُ¼ َْ' َمَنَعُه vَِلَك. َفِإ0َّ �ْلَيَد �ْلُعْلَيا َْفَضُل ِمَن �ْلَيِد �لسُّ

َتُعوyُ. (سنن �لترمذ}، كتاÊ �لزكا	)

ََنس ْبِن َماِلٍك قاy: َقاyَ َ<ُسوyُ �ِهللا �: َيْتَبُع �ْلَميَِّت َثالَثٌة َفَيْرِجُع �ْثَنا0ِ َ'َيْبَقى َمَعُه َ'�ِحٌد. َيْتَبُعُه َْهُلُه َ'َماُلُه  ‡¬
(Jلرقا� Êصحيح �لبخا<}، كتا) .ْهُلُه َ'َماُلُه، َ'َيْبَقى َعَمُلُهَ'َعَمُلُه، َفَيْرِجُع َ

ُ.'� َ'َقاِ<ُبو� َ'َْبِشُر'�، َفِإنَُّه ال ُيْدِخُل ََحًد�  َِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد �لرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َعن �لنَِّبيِّ � َقاyَ: َسدِّ ����
َدِنَي �هللا ِبَمْغِفَرٍ	 َ'َ<ْحَمٍة. (صحيح  �ْلَجنََّة َعَمُلُه. َقاُلو� َ'ال َْنَت َيا َ<ُسوyَ �هللا؟ َقاyَ: َ'ال ََنا، �الَّ َ0ْ َيَتَغمَّ

(Jلرقا� Êلبخا<}، كتا�

ُسو� َ'ال  ُسو� َ'ال َتَجسَّ نَّ َْكَذÊُ �ْلَحِديِث. َ'ال َتَحسَّ نَّ َفِإ0َّ �لظَّ َِبي ُهَرْيَرَ	 َ0َّ َ<ُسوyَ �هللا � َقاyَ: �ِيَّاُكْم َ'�لظَّ ���
َتَناَفُسو� َ'ال َتَحاَسُد'� 'ال َتَباَغُضو� َ'ال َتَد�َبُر'�، َ'ُكوُنو� ِعَباَ. �هللا ِ�ْخَو�ًنا. (صحيح مسلم، كتاÊ �ل~ '�آل.�Ê '�لصلة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لنبو	، فال  نعمة  بعد عيسى  �ليهو.  0 �هللا سلب من  ��حلاصل 
 Êٍترجع �ليهم بد� � �ما0 خ$ �ل~ية. 'كو0 عيسى من غ$ 
'بال 'لٍد .ليٌل على ما مر بالداللة �لقاطعة، '�شا<ٌ	 �� قطع تلك 
�لسلسلة �إلسر�ئيلية. فال ÄيÁ نã من �ليهو. ال قدمي 'ال حديث 
 Ø. 'كما نـَز	لعز�  {v ملحمدية، 'عٌد من �هللا� �لنبو	   >'.َ  �
كاجليفة.  �هللا  'غا.<هم  ملكهم  منهم   Øنز كذلك  منهم  �لنبوَ	 
تولُُّد  'كذلك  �لبشرية،   Àلقو� مّس   0'. من   úÏ تولُُّد  'كا0 
�ذ¼  عالمًة  �لو<ثة  تر|  بد'0  'موُتهما   Êأل�  0'. من  عيسى 
�لو�قعة. 'ما �ملسيح �ملحمد} فله Ê 'ُ'ْلد من �لعنايا� �إل�ية، 
كما ُكتب نه "يتز'¯ 'ُيولد له" من �لر�ة، فكانت هذ¼ �شا<	 

� .'�5 �لسلسلة �ملحمدية 'عد5 �نقطاعها �� يو5 �لقيامة.�
مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

(مو�هب �لر�اû ،0 ٦٠ '٦١،  طبعة �ململكة �ملتحد	 ٢٠٠٦)اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

ÏÁÅ⁄,\;Ï÷â÷â’\;‹\ÂÄÏÁÅ⁄,\;Ï÷â÷â’\;‹\ÂÄ
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يقوy �ملسيح �ملوعو. �:
تصحبها   ¿ ما  ناقصة  "�لبيعة 
�الستقامة. عندما äطو �إلنسا0 ³و 
من  كث$  ملو�جهة  يضطر   �تعا �هللا 
 yال يسعه �لوصو' ،Êلباليا '�لصعا�
مير   ¿ ما  �ملقصو.	  �ملنـزلة   ��

منها.“
قاy �: "ال تنكشف �الستقامة � 
حالة �ألمن، بل كل '�حد يعيش � 
'�لر�حة  �ألمن  حالَة  'سعا.	  فرحة 
'يبد} �ستعد�.¼ ليصبح صديًقا، �منا 
 Øنو� يتحمل كل  من  هو  �ملستقيم 

“.Áلبال�
 Jَلطر� موضًحا   � ينصح   É
�ملنشو.	،  �الستقامة  على   yللحصو
فيقوÄ" :yب 0 ُتكِثر'� من �لصال	 
'سيلٍة  مَثُل  هي  �ل   ãلن� على 
ليس  لكن  �الستقامة،   Êالكتسا
 0كتقليد 'عا.	 فحسب، بل Äب 
تصّلو� على �لرسوy - �- متفكرين 
� حسنه '�حسانه، '.�عني من جل 
'�نتصا<¼  'مر�تبه  مد�<جه   Øتفا>�
�لنتيجة  فستكو0   ،-�  - 'غلبته 
'لذيذ	  حلو	  ýر	  تنالو0  نكم 

“.Áالستجابة �لدعا
يضا ناصًحا Nاعته: ”عليكم  yقا'
�ستقامة  جل  من  باالستغفا< 

 îة: �ملكتب �لعرNتر

ال  'حد¼  �هللا  �ال  �له  ال   0 شهد 
شريك لـه، 'شهد 0 �مًد� عبد¼ 
من  باهللا   vفأعو بعد  ما  '<سوله. 
�لشيطا0 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ<Êِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو5 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ|  َنْعُبُد  �يَّاَ| 
�لَِّذيَن  ِصَر�²   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�²َ  �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÊ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Òمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لv *لقاها سيدنا مر�� مسر�
 *gد *يدp �هللا تعاr بنصرp �لعزيز

� Kخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما- �ملهد�
يو5 ١٣ /٢٠٠٨/٠٤

� مسجد بيت �لفتو� بلند0

;‹˜—;∫;ÎÊefi’\;{˜Şê\

]¨Ñ]h;‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\

;Ô]Ëez›¯\ ;‹\ÊzÕ^ ;Ä\Åz¬ià\ ;‹Åz¡

Ô]⁄â’\;g\É¡Â;€‚ŒÁÅëi’

◊⁄uiÁ;flŸ;€ËŒiâ∏\◊⁄uiÁ;flŸ;€ËŒiâ∏\

Ô˜e’\;ƒ\Ê›^;◊—;Ô˜e’\;ƒ\Ê›^;◊—;

ادعوا ملن يسّبكم وأر�وا من يسبب لكم اآلالمادعوا ملن يسّبكم وأر�وا من يسبب لكم اآلالم
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�لقلب.“
�ليو5 بعض <'�يا� صحابة  سأvكر 
تسلط  �ل   � �ملوعو.  �ملسيح 
'�ستقامتهم  ص~هم  على   Áلضو�
 �تعا �هللا  كا0  كيف  منها  'يتضح 
'كيف  'لطف  حب  بكل  يعاملهم 

.Êكانت .عو�ִדم تستجا

ير�K نو< �مد � 'يقوy: "عد� 
مع عائل �� "بلوتشستا0" � ١/٧/

�لذ}   {vستا ñع  فلما   ،١٩٠٦
�حلديث  ألهل  �ملسجد  �ما5  كا0 
من  <جع  قد  كا0   {) �ستدعا�، 
�لبيعة)  بعد  بلوتشستا0   �� قا.يا0 
'قاy: ما يكتبه �ملر�� � كتبه جيٌد �ال 
} �نه ) .Áخر � �خلفاÒ نه يعّلم شيًئا
يكتب شيئا 'يعلم تباعه شيًئا Òخر) 
�ملوعو.  �ملسيح   �� كتبُت   :yيقو
 �Áفجا  ûخلصو� ֲדذ�  <سالة   �
 .>' J.مد صا�من قبل �ملف  ¼.ّ>
�لدنيا،  �لدين على  بإيثا<  فيه: ننصح 
 � ãلن� yملعو0ٌ من يزيد على قو'
فلما  شيئا.  منهما  ينقص   ' 'فعله 
 ¿ �لرّ.  هذ�  �ملذكو<  �ملولو}  َ<يُت 
يتكلم بشيÁ �ال نه سألâ: هل نت 
 {5 ال؟ ( Àيضا تتلقى 'حًيا يا تر
عندما  له:  فقلت  منه)  يسخر  خذ 

قر� � جريدِ	 �ملسيح �ملوعو. � 
0 يسألو� �هللا  Æب على �لناÄ" :قوله
 �تعا� عن صدقنا"، .عوُ� �هللا تعا
 ."J.صا �نه  "�قبْله  'حًيا:  فتلقيت 
 � مشيت  'كلما  توجهت  ينما   É
' � �ملكتب 'خا<جه القيت  Jلسو�
�لناÆ يصرخو0 علّي. 'ملا كنت قد 
<جعت بعد بيعة �ملسيح �ملوعو. كا0 
طعًنا   Æ>للحا حياًنا   yيقو مدير} 
�لنرجيلة   âعط  :î  Áًستهز��'  �ّ
�ملوعو.	،  ��ر	  '�منع  �ملوعو.	، 
�ملوعو.، 'غ$ها من   J>لو�  âعط'
تلك   � .عو  فكنت  �ألمو<.  لغو 
يا  �للهم   :�تعا �هللا  مناجًيا  �ملرحلة 
كذ�   ôعو. �ستجْب  �لكرمي  موال} 
كما   ،� �ملوعو.  �ملسيح  بوجه 
�ملسيح   �� <سالة  كتب  كنت 
'كا0  حد.  يو5  كل   � �ملوعو. 
حد هذ¼ �أل.عية � تلك �لفتر	 هو 
0 يتم نقلي من هنا من "كويته" مع 
ترفيعي � �ملنصب أل0 مدير} خا0 
�ملستشا<  �لدين   yجال �مد  ֲדا.< 
معا<ًضا  كا0  "قال�"   � �لسياسي 
شديًد� لأل�دية. (يقوy .عو� �هللا 
هذ�  مكتب  من  نقلي  يتم   0  �تعا
 0 بشر²  'لكن  للجماعة   Ð>ملعا�

يصحبه �لترفيع � �ملنصب يضا)

ثالثة  vلك  على  ميض   ¿ بأنه   yيقو
بصف  هنا|  من  ُنقلُت  ح�  يا5 
كاتبا عند �ألستاv "مستو� ال<}"، 
 âجدُت' هنا|   �� 'صلت  'عندما 
<سل �� سيدنا �ملسيح  �ُ'حيد� فبد
بريدية  بطاقة  يو5  كل   � �ملوعو. 
 âث� بفضله  �هللا  .خل  'قد   ،Áللدعا
 � بتبش$}  �أل�دية  شخًصا  عشر 
سنة '�حد	 'فتح عليَّ باÊ �إل�اما� 
ليلة  متضي  تكن   ¿ لد<جة  �لكث$	 

تلقى ��اما من �هللا.  0 0'.
هنا قد قا5 �لكاتب � سجل �لر'�يا� 
على  'تأخ$ها،  �جلمل  بعض  بتقدمي 
كل حاy تستمر �لر'�ية فتقوy كا0 
هنا| قصاÊ يدعى ”شا.} خا0ْ“ 
هنا|  'كا0  �أل�دية،   �� فانضّم 
”ميا0ْ ُغل“ 'هو <ئيس �لبلوْتش حني 
 yديا قا�علم بأ0 شا.} خا0 صا< 
ألتباعه 0 يرمو� �للحم �لذ} �شتَر'¼ 
من �ل شا.} خا0، 'يضربو¼ ألنه 
صا< �ديا، فاستجاÊ له �ملسلمو0 
�ملتوحشو0، 'شّجو� <سي. فرفعت 
�الستغاثة �� نائب �ملفوÐ � ِسبِّي 
� 'الية بلوتشستا0، فتلقيت �إل�ا5 
بعد <فع �لقضية ”بيُت شا.} خا0 
�ألحبة  Nيع  فأخ~ُ�  سُيحمى“ 
مع  ينتقلو�   0 منهم  'طلبت  بذلك 
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شا.}  بيت   �� Nيعا  �لعائلة  فر�. 
خا0 فكا0 عد.هم قر�بة ٣٥ شخصا، 
�لنتائج  ننتظر  كنا  كلُّهم،  فانتقلو� 
منتصف   � خا0  شا.}   yقا حيث 
 ��لليل: <يت � �لرòيا � ُطلبُت �
بال² عظيم، ''جد� هنا| شخصا 
خيمة   � �لعر÷  على  Äلس  عظيما 
�ملسيَح  يُت >' �ألمة،   Áليا' 'حوله 
 ،Êملوعو. � � �نتظا<} عند �لبا�
'كا0 �لد5 يسيل من <سي، فوضع 
مسك ' âقv يديه على Àحد� �
� صاحب � خذ� ' سي >  Àبأخر
 yكا0 هذ� هو حا �v� له yلعر÷ 'قا�
فنا.À صاحُب  فعل؟   �vمريد}َّ فما
�ليه  فتقد5  حٌد؟  هنا|  هل  �لعر÷ 
ضابط كب$ Ïمل عد.� من �لنجما� 
مع  ينطلق   0 فأمَر¼  كب$	،  'ñة '
شا.} خا0 فتقدمُت نا 'تبعv âلك 
فدخلنا  �جليُش،   ¼Á�>'' �لضابط 

�ملدينة. �نتهْت <òيا¼. 
أل0  قضيته  سحب  �لرòيا  هذ¼  بعد 
مر¼، 'بعد vلك  ��هللا هو َمن سيتو
 Áحّلت فيضانا� هائلة فأغرقت �جلز
بيت شا.}  للمدينة 'بقي  �خلا<جي 

خا0 'حد¼ فقط ساملا. 
�لغفا<  عبد  �بن  �مد  جا0ْ   yيقو
�لَدسكو}: لقد تعرضنا ³ن �أل�ديني 

� ١٩٠٣ ملعا<ضة شرسة، 'خاصة 
�د}  y'نا شخصيا، أل� كنت 
كثر، فقد  âن'vسكة 'كانو� يؤ.َ �
يضا من تقدمي  Æلكّنا�' Áو� �لسقَّا�
 yفقا  Áلسقا� فأما   ،� خدمة   {
بأ0  مر¼  �ملديرية   y'مسؤ بأ0  �م 
�ملحتر5،  �ملولو}  عن   Áملا� يقطع  ال 
فسو�  طَلبهم  على  صر'�   �v�'
ä~¼، فانتَهو�. ما �لكناÆ فقاy �م 
�لكناسني   0 هنا  بالذكر  ('�جلدير 
� بال.نا من �ملسيحيني عا.	 ' من 
�لطبقة �لدنيا جد� حيث ال يكو0 �م 
} �حتر�5، مع نه Äب 0 ال يكو0 
هنا| متييز.) ال يأكل معكم �ملولو}ُّ 
 { معه،  تأكلو0  نتم  'ال  �ملحتر5 
�لطعا5 على مائد	  تتنا'لو0  نكم ال 
'�حد	. É قاy: لو كلَت معنا خللَّينا 
هذ�  فخجل  �ملحتر5.  �ملولو}  سبيل 
على  قائما  ظل  'لكنه  �لشخص 

�ملسيح  � سيدنا � فكتبُت  �ملعا<ضة. 
علّي  قطعو�  قد  بأ�م   � �ملوعو. 
�ملاÁ، 'مينعونâ من .�Á �لصال	 يضا 
�جلماعة   �� �نضم  فلو  �ملسجد،   �
�ملولوُ} ف$'ُ� .ين 'شو.هر} نصُر 
�هللا خا0 �ملحامي ال�.هر� �جلماعة. 
فكتب �� � � �جلو�Ê: ال تظننَّ 
'فال0  فال0  �جلماعة  .خل   0� نه 
عليك  'ما  �جلماعة،  تز.هر  فسو� 
�أل.عية   � '�الستمر�<  �لص~  �ال 
Nاعة  �جلماعة  هذ¼   0� �لصال	.   �
 0vبإ حتما  تز.هر  'لسو�  ñا'ية 
'تنضم  �لعا¿   Á³ا  �� 'تصل  �هللا 
'ستكو0  �لسعيد	  �أل<'��  �ليها 
 É تقلق.  فال  لأل�ديني،  �ملساجد 
فهذ¼  �هللا.  بفضل  �جلماعة  �نتشر� 
مهما  لأل�ديني  ستكو0  �ملساجد 
 ' �حلظر  صنا�  �ملعا<ضو0   Ðفر

��.�.'� معا<ضة. 

بعـد هـذه الرؤيـا سـحب قضيتـه ألن اهللا هو 
َمن سـيتوd أمـره، وبعد ذلك حّلـت فيضانات 
للمدينـة  اخلارجـي  اجلـزء  فأغرقـت  هائلـة 
وبقـي بيت شـادي خـان وحـده فقط سـاملا. 
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¡ش  �هللا  بن  �هللا  عبد  �لسيد   Gيقو
�ملوعو.  �ملسيح  تو�  �ملحتر5: عندما 
كا0  هنالك.  موجو.�  كنت   �
�أل�ديني  غ$  من  �ملعا<ضو0 
كاملتفرجني.   êملب� خا<¯  ïتمعني 
 Êلبا� ما ³ن فكنا جالسني خا<¯ 
�حتر�ما �v بأحد �إلخو	 شرØ يبكي 
 y'خلليفة �أل� Áجا .Áجهش بالبكا'
� خا<¯ �ملبê 'قاy: �0 �ميا� � �
ما ��y كما كا0، فقد <حل �ملسيُح 
مهمته،  جنز   0 بعد   � �ملوعو. 
'هذ¼ �ملناسبة جدير	 بأ0 ُنظهر فيها 

�لصمو. 'ليس �لبكاÁ '�لعويل. 

هناz <'�ية خرÀ للسيد خ$ �لدين 
 0� فيها:   yيقو مستقيم  �لسيد  �بن 
ستاv} �ملدعو �ملولو} �هللا ِ.تَّا كا0 
من تباØ �ملولو} �مد حسني. حني 
�ملسيح  حسني  �مد  �ملولو}  مد� 
”�شاعة  ïلته   �  � �ملوعو. 
'سأله:   {vستا vلك   قر �لسنة“ 
 �� مدحَته  �لذ}  �لشخص  هذ�  من 
قابله.  0 .ّ'هذ� �حلد 'ين يسكن؟ 
 ،� للقائه  قا.يا0   �� فذهب 
'عندما 'صلها 'جد �ملسيح �ملوعو. 
� مستلقيا 'بد يرّبت على قدميه 

 Áثنا'حني نظر �� 'جهه �لكرمي � 
�ملهد}  �إلما5  قاy: �0 مالمح  vلك 
�ملذكو<	 � �ألحا.يث تنطبق عليكم 
قبل  ما   �� يعو.  �لكال5  (هذ�  متاما 
0 يبد حضرته بأخذ �لبيعة) فأ<جو 
0 تأخذ'� بيع. فابتسم � 'لز5 
ِ.ّتا“:  �ملولو} ”�هللا   yلصمت. 'قا�
 :�  yفقا لبيعتكم.  لوعة   ãقل  �
òمر بأخذها �� �آل0.“ يبد' نه ُ ¿"
�حتل �� vلك �حلني  قد  � كا0 
�نتظا<   � 'كا0  له،   	> �ملقدَّ �ملرتبة 
�أل'�مر فقط. ُشغف ستاv} � حّبه 
� É عا. �� قريته. 'عندما نشر 
بأخذ  �عالنا   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لبيعة بايع ستاv} فو<�. 'بفضل �هللا 
عا<ضه قط 'بقيُت معه على  ¿ �تعا
 ¼'vÒ �آلخرين   Æلنا�  0 غ$  �لد'�5 
�لظن  حسن  كنُت  كث$�.  'عّذبو¼ 
'لكن  سلفا   � �ملوعو.  باملسيح 
ح�  بيع  تأخر�  كسلي  بسبب 
فيه  بايعت  �لذ}  عا5 5١٩٠٦   Áجا
 0vُّ .�على يد¼ � بفضل �هللا تعا
� �ملسجد � � Áلظهر فجا� 	لصال
��v كا0   :yقا' Êملحر�� 'جلس � 
هنا| حد يريد 0 يبايع فليأ�. كنت 
'عندما   ،Áلوضو� بعد  للصال	  قا.ما 
'صلت قرÊ �أل.<¯ نا.À شخص 

بأنه � يقو�v� :y كا0 هنا| حد 
�ليه  فتقدمُت  فليأ�.  يبايع   0 يريد 

فو<� 'بايعُت.
 

�f <'�ية خرÀ يقوy �لسيد قاضي 
�مد يوسـف �ملحتر5: �شتغلت � 
'ظيفة حكومية �� ٢٧ عاما تقريبا 
'بدُ� من <�تب ١٥ <'بية شهريا 
''صلـت �� ٢٠٠ <'بية شـهريا 
 � �كثـر. 'قد عانـâ �هللا تعا '
كل مشـكلة 'موقف صعب حني 
¿ يسـتطع حد 0 يعينـâ، 'قد 
 �متت مو<} كلهـا بفضل �هللا تعا
 ��Áملحـض. لقد '�جهـت �بتال�
كث$	 'خرجت منها بكل سـهولة 
يضا  î>قـا âجنـا�. 'قد عامل'
- .Ø عنـك �ألغيا<- معاملة �ْخو	 
يوسف �� سـنو�� عديد	، 'لكن 
فشل كل معاند 'حاسد �  ��هللا تعا
.عي .�ئما  Êجاحسد¼ 'فسا.¼ '

ألنه � كا0 يريد � �خل$. 
 Àلقد �فتر :yيضيف �لـر�'} 'يقو
 	Áهل مدينة الهو< بتهمة �إلساعليَّ 
عضاï” Áُلس  Ðحّر' ،� ãلن� ��
�ألحر�<“ � �قليم سـرحد شخصا 
ليقتلâ علنـا. 'لكن �هللا تعا� جعل 
 Æينحشـر .�خل �ملسـد ûلرصا�
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 .ôÁثبت بر�فما خر¯ منه 'بذلك 
'قبض �لسـيُد <باÊُ �مد �لنجيب 
Òبا.} �أل�د} على �ملجر5 '�ّجت 
به �لشرطة �ملحلية � �لسجن �� تسع 
سنني. فشـل �ألعد�Á أل0 �هللا كا0 
معنا 'ال يز�y، 'حتقق ��ا5 �ملسـيح 

�ملوعو. ما تعريبه:
 
 ”ال |وِّفونـا �لنـاَ
، فـإA �لنا
خا�متنـا بـل خا�مـة خد�منا“.
 

{ يقوG ميا0 نظـا5 �لدين �خليا²: 
� عا5 5١٩٠٢ سـافرنا من مدينة 
”ِجْهُلم“ لالشتر�| � جلسة منظمة 
جنم �اية �إلسال5“ � الهو< 'كنا ”
ثالثة نفا<. <ينا شيخا '�قفا خا<¯ 
مقا5 �جللسـة حامال �لقر0Ò �لكرمي 
 0Òبالقر � يد¼ 'ينا.}: قوy حلفا 
�لكرمي بأ0 �مل$�� قد صيب باجلذ�5 
� �ألنبياÁ. 'كا0 � Áألنه كا0 يسـي
� جانب vلك �عالنا 'جيز� � Ø�ّيو
يضا يتضمن �ملعê نفسه. خذ� منه 
�إلعال0 'قلت لرفقائي: تعالو� نذهب 
� قا.يا0 'نـرÀ حالة �مل$�� ح� �
تكو0 شها.	 عيا0. جئنا �� قا.يا0 
ينا �ملسيح �ملوعو. � � صال	 >'
فاحتر�  متاما.  معا�  سليما   Êملغر�
نـا '<فقائي 'قلنا مـا �لقصة؟ هل 

�لذ}  0 �لشخص  5 كذÊ شيخنا 
خ~نـا به هو ليس بامل$�� بل غ$¼؟ ُ
بتنـا �لليلة '�  �لصبا� �ستفسـرنا 
 Øملولو} نو< �لدين � عن �ملوضو�
فقاy: هذ� هو �لسـيد �مل$�� نفسه 
�إلعال0  خر¯   É .¼يتمـو> �لذ} 
نفسـه من جيبه 'قاy: هذ� �إلعال0 
'صلنا يضا. '�آل0 �حلكم � يدكم، 
تصدقو0  فهل   .0'Áتشا من  قو�  صدِّ
 v� �$كذبا كب Àشيخكم �لذ} �فتر
قاy حالفا بالقر0Ò �لكرمي بأ0 �مل$�� 
صيب باجلـذ�5 بينما <يتمو¼ � 
بأ5 عينكم سليما معا� متاما. عندما 
جاÁ � لصال	 �لظهر سـر.ُ� له 
 Áمبتسما: �0 هؤال yلقصة كلها فقا�
�ملشـايخ يبيحو0 �لكذÊ من جل 
معا<ض. لقد جـاÁ � �ألحا.يث 
0 �لعلماÁ � �من �ملسـيح �ملوعو. 
 .Áمي �لسما.سيكونو0 شر من حتت 
�<حتُت لسماØ كالمه � 'قلُت له: 
يضا،  نا '<فقائي  بايعكم   0 <يد 
 Ê0 نتحمل �لكذألننا ال نسـتطيع 
� هذ� �حلـد فنرجوكم 0 تأخذ'� �
بيعتنـا حاال. قـاy �: ال حبذ 
�لبيعة ֲדذ¼ �لسرعة ألنكم ¿ تسمعو� 
موقفنا لذ� Äب 0 متكثو� � صحبتنا 
 �v� É يا5 'تّطِلعو� على موقفنالبضعة 

ميكن  عندها  �لكامل  باليقني  حظيتم 
0 تبايعو� حـ� ال ترتد'� من �لبيعة 
بعد 0 تسمعو� �عتر�ضا� �ملشايخ، 
فلو فعلتـم vلك لكنتم مذنبني (أل0 
�ال<تد�. بعـد �لبيعة vنب كب$) لذ� 
عليكم 0 متكثو� عندنا سبوعا على 
�ألقل. فسكتنا بسماv Øلك، 'مكثنا 
هنالـك. v Éهـب � �� .�خل 

�لبيت بعد 0 فرÅَ من �لصال	. 
É يقوy �لر�'}: كنت خياطا 'كنت 
شتغل عند شخص بر�تب ١٢ <'بية 
شهريا 'لكنه قالâ من �لشغل لكو� 
�ديا. بد �ألقا<Ê '�ألغيا< كلهم 
يعا.'نâ عد�'	 شـديد	. كا0 حد 
<فقائي يعمـل بائع حلويا� فأNع 
�ملسـلمو0 كلهم بأ0 �حللويا� من 
صنعه حر�5. (هـذ� ما Ïد§ �ليو5 
يضا مع صحاÊ �ملحال� �أل�ديني 
� باكستا0، 'قد صد<� �ملحكمة 
�لعليـا � الهو< قـر�<� يقوy بأ0 
 Êستهال| ”شـيز�0“- 'هو شر��
معر'� � باكسـتا0 - حر�5 أل0 

مالكي مصنعه �ديو0) 
فباختصا<، Nَعو� على ال يشـتر'� 
شيئا من �له، 'بقيت �ملقاطعة على 
� ýانية يا5. ظل هذ� � yهذ� �ملنـو�
 Øسبو ��لشـخص يقا'5 �لضغط �
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'لكنه خضـع له � �ليـو5 �لثامن 
بقينا  'بذلك  '�<تد،  �لبيعة  'سحب 
³ن �ثنـا0 'كنا نشـتغل خياَطني 
'ص~نا على كل شـيÁ صامدين. 
 �vكـر نâ �ضطـر<� للفاقة �'
عد	 يا5 بني فينـة 'فينة. بعد عد	 
يا5 جئت �� �ملسـيح �ملوعو. � 
 yسـر.ُ� له �لقصة كلهـا. فقا'
بكلما� مسّلية جد�: ��v صمدمت � 
�البتالÁ سو� يزيل �هللا تعا� عنكم 
هذ¼ �أليا5 سريعا 'سيأô بأيا5 �لفر¯ 
بأننا مر<نا  �لر�'}:   yيقو سـريعا. 
بأيا5 قاسـية جد� �� عا5، ما كا0 
ير'J � عمل بسبب ضائقة مالية. 
É جئت �� قا.يا0 بعد بضعة شهر 
 ô'بّينت معانا 	مكتئبا من هذ¼ �ملعانا
'قلُت:  باكيا   � �ملوعو.  للمسيح 
 �لو ñحَت � يا سيد} لسافرُ� �
 � yقا .â�ير �فريقيا لعل �هللا تعا
مبدئيا بأنه ال بد للمؤمن من مو�جهة 
�البتال��Á � هذ� �لسبيل، '� بعض 
�ألحيا0 تكو0 قاسية يضا، 'خا� 
قسى  Áهنالك البتال Ðنك قد تتعر
من سابقه. É قاy بعد �صر�<} على 
 .Áسأخ~| غد� بعد �لدعا :Øملوضو�
فقـاy � �ليـو5 �لتـا� بعد صال	 
فريقيا متوكال  ��لظهـر: سـاِفر �

 �على �هللا تعـا� 'لكن �نتبه جيد� �
تبليغ .عـو	 �جلماعة �� �لناÆ قد< 
�إلمكا0. (} حيثما vهبَت ال تنَس 
مر تبليغ �لدعو	). نا شـخص غ$ 
مثقف 'لكâ كنت متحمسا للتبليغ 
حبا للجماعـة لد<جة كانت فكر	 
�لتبليغ مسـتولية على vهâ � كل 

 .0Ò' حني
'هنا| <'�ية خرÀ <'�ها �لسيد غال5 
�مد � 'سـر. فيها حو�y سفر¼ 
� الهو< فقاy: � �أليا5 �ل كا0 �
�ملسيح �ملوعو. � مقيما � الهو< 
لقـى خطابه بعنـو�0: ”�اضر	 '
الهـو<“، كانـت �إلعالنا� ֲדذ� 
�خلصوû ُتلصق على جد<�0 �ملبا�. 
كا0 شـو.هر} ”�هللا ِ.ّتـا“ �لذ} 
كا0 عمد	 قريـة ”ميانو��، خانا0 
'��“، � مديرية ”نا<''�Ï “yمل 
طنجر	 من �لصمغ على <سه 'يلصق 
�إلعالنا� � كل مكا0. 'قد ضربه 
�ملعا<ضو0 كثر من مر	 بسبب نشاطه 
هذ�. كا0 �لشو.هر} �ملرحو5 يلصق 
�إلعالنا� 'كا0 �ملعا<ضو0 ميزقو�ا 

'يشتمو0 'يسبو0.
يقوy �لر�'}: كانـت قرÊ �لبيت 
�لذ} قا5 فيه �ملسـيح �ملوعو. � 
 Ø>لشا� على   Øألنو�� ·تلفة  شجا< 

 Ð>ملدّ'<، 'كا0 هنا| شـيخ معا�
- �ملدعو ”شـيخ تاهلي“ - يتسلق 
�ألشجا< البسا �لسر'�y فقط عا<} 
�لرÆ، 'يكيل شتائم  �لصد< حاسر 

بذيئة 'يهذ} كمن فَقَد صو�به. 
É هنـا| <'�ية خرÀ <'�ها �حلافظ 
 :yفقا Òبا.}  �لو�ير   yغال5 <سـو
��v مر	 vهبت �� قا.ياv' 0كرُ� 
للمسـيح �ملوعـو. � �لقضايـا 
�لز�ئفة �ملرفوعـة ضد}، 'قلت بإ0 
برفعهم  بيـ  �ملعا<ضـني صا.<'� 
ضـد} �لقضايـا �لز�ئفـة '�ليمني 
�لغموÆ. قاy �ملسيح �ملوعو. �: 
�0 �لناä Æّربو0 بيوִדم مبناسبة �'�¯ 
'ال.هم ' ختا�ـم، ما بيتك فقد 
فلت من يد| لوجه �هللا، فدعه يفلت 
 É .لسـو� يعّوضك �هللا ¡$ منه'
يقوy �لر�'}: حلف باهللا بأنâ حني 
ñعت هذ¼ �لكلما� �لطيبا� ��لت 
من vهâ تلك �لفكر	 �ائيا، 'خطر 
ببا� بيت شـعر �ليخا. يقاy بأ�ا 
�شتر� يوسـَف ِعوÐ بعض كنو� 
مصر فع~� عن مشـاعرها � بيت 
عطيُت بعض �ألحجا<  لقد  تعريبه: 
'�شـتريُت نفسا منفوسة، �حلمد هللا 

0 صفق كانت <خيصة جد�. 
شكر  يضا  نا   âن� �لر�'}:   yيقو
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�لقرية  هذ¼   �  âسكن نه  على  �هللا 
خ$�  �ليها  �نتقلنا  قد   v� �ملقدسة 
بكث$  منه  فضل  بيتا  �هللا   âق�>'

'<�قâ �'جة ''ال.� يضا.
 .' 'على ��امش تذكر� مر� Òخر 
 Áحد� من �لسعد�سجله هنا لعل  0
 y0 �خلو�جه كمايستفيد منه، 'هو 
'فا	  -بعد  يو5   ��v  yقا �لدين 
 � قائما   -� �ملوعو.  �ملسيح 
يد<سو0  �لذين   0� �ملبا<|:  �ملسجد 
سيصبحو0  �أل�دية  �ملد<سة   �
مشايخ 'ما�v عسى 0 ُينجز'¼؟ �0 
³ن،  بنا  جدير	  �لدعو	  نشر  مهمة 
 { �أل�دية  �ملد<سة   yُتز�  0 Äب 
سيدنا  كا0  �ائيا.  ُتغلق   0 Äب 
 {�مو. �لذ} كا0 من '� �لعز5 ( 
�خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو.) جالسا 
 �'بالقرÊ منه فنهض ''قف 'قفة 
�لعز5 'قاy: �0 هذ¼ �ملد<سة سسها 
فسو�   � �ملوعو.  �ملسيح  سيدنا 
تستمر 'يتخر¯ منها �لعلماÁ بإ0v �هللا 
'ينشر'0 .عو	 �حلق.  فبهت �خلو�جة 
عند ñاv Øلك. ما نا فكنت 'قن 
بأ0 �خلو�جه قد يقن  نه 'صحابه  
بأ�م لن ينجحو� � مر�مهم، '�آل0 
�لذين   Áلفضال�  0 �ملّطِلعو0  يعر� 
.<سو� � تلك �ملد<سة ينشغلو0 � 

نشر �أل�دية � �لعا¿. 

يقوy �ألستاv حبيب �د عن �لشيخ 
بأنه  �إلسال5،  حديِث   Êلوها� عبد 
�لدين،  مو<   � جد�  غيو<�  كا0 
بـ  �لعمل  على  حريصا  فكا0 
نفخ  قد  �هللا  فكا0   ﴾ نِّ ِبالسِّ نَّ  ﴿�َلسِّ
 ،ûخا بشكل  �ملو�جهة   �'> فيه 
بشجاعة  للمعا<ضني   Àيتصد فكا0 
 �v� ما  �لبسالة،  مبنتهى  'يو�جههم 
فكا0  �لشتائم   Jطال� حدهم   بد
يلز5 �لصمت، 'يعمل بتوصية �ملسيح 
يسّبكم  ملن  "�.عو�   � �ملوعو. 

<Ïو� من يسبب لكم �آلال5.“'
 � �لدين  ظهو<  �مد  ميا0   yيقو
�ملسيح  بيعتنا .خل  ْخذ  بعد   :yيقو
قمنا  'قد  �لبيت،   ��  � �ملوعو. 
� قا.يا0 يوما '�حد� فقط � �لزيا<	 

مضطرين  عاجال  عدنا  فقد   ،��أل'
بسبب �أل� عبد �لغفو< �لذ} vهب 
 Æ0 يعر� �لنا� هنا| خائفا من �
كن  فلم  نا  ما  قا.يا0.   �� بذهابه 
خا� حد� بفضل �هللا ح� لو عد� 
عندما  �آل0   ،yطو مكو§  بعد 
�ملسيح  لسيدنا   ��أل'  ô>يا� تذكر 
جد�  تأسف ' حز0   � �ملوعو. 
تأكد  'حني  �لعو.	.  تعجيلنا  على 
 �'بد لأل�ديَة  �نضمامي  من   Æلنا�
 ،Áملا� âيضا فقطعو� عنا  âيضايقون
 0 من  �ملحال�   Êصحا 'منعو� 
 'يبيعو� شيئا، ح� ¿ جند ليومني 
ثالثة ما نسد به �جلوØ 'هذ� تكر<، 
�لشكر  Òال�   � �هللا  شكر   âلكن
هللا  فاحلمد  للص~،   âفق' نه  على 

 إن هذه املدرسـة أسسها سـيدنا املسيح املوعود 
� فسـوف تسـتمر ويتخرج منهـا العلماء بإذن 
اهللا وينشـرون دعوة احلق، فبهـت اخلواجة عند 
سـماع ذلك. أما أنا فكنت أوقن بـأن اخلواجه قد 
حصل له اليقني بأنهم لن ينجحوا R مرامهم واآلن 
يعرف املّطِلعون أن الفضالء الذين درسوا R تلك 
 .cالعا R ديةSنشـر األ R املدرسـة ينشـغلون
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على vلك. 
<�ئْني:  �مد  غال5  ميا0ْ   yيقو  É
'كنت  '�لد}   �  yقا يو5   ��v
هذ�  –حد§  ïلس   � معه  جالسا 
قبل ما يقا<Ê ستني عاما حني ملى 
 0�لعالما�  يبد' من   – بيانه  عليه 
�إلما5 �ملهد} قد ُ'لد ' يكا. يظهر، 
قبوله، أل0   ��  Øسِر يظهر  فحيثما 
'�لدما<  ��ال|   �� يؤ.}  �لرفض 
 � عاقبته  تكو0  'ال  �لعا¿،   �
نصيحته  فكر<  جيد	،  يضا  �آلخر	 
فزُ�  لو  قائال:  ضا� ' للحاضرين 
بذلك �لوقت ألكونن 'y �ملؤمنني، 
لكنه ìكمة من �هللا تو� قبل �عال0 
فحني  .عو�¼.   � �ملوعو.  �ملسيح 
 � �ملوعو.  �ملسيح  سيدنا  علن 
”<ْحَمْت  خ  �بُن  'بايعه   Àلدعو�
�نه  'قلت  بشد	،  عا<ضُته  علي“ 
سيكو0 من عائلة �لسا.�� 'vكرُ� 
 Æلنا�  � �ملشهو<	  �لعالما�  له 
�مل$��.  بايعَت  فقد  نت  ما  'قلت 
فقا�v� � y ¿ تبايع �آل0 فسو� تند5 
فيما بعد، عليك 0 تز'<¼ مر	 على 
توجهت  إلصر�<¼  فاستجابًة  �ألقل، 
يكو0  قد  بأنه  �عتقا.�  قا.يا0   ��
بل سو�  �لبيعة،  من  فُأحَر5َ  صا.قا 
سأُله شخصيا، فإ�v �قتنعُت فسو� 

 âفعرَّف  � �<ُته  vلك  فبعد  بايع. 
به �لسيد �مد حسني من ”'جلة“، 
فحني .خلُت عليه � �ملسجد �ملبا<| 
�مد  �ملف  مع  يتحد§   � كا0 
صا.J، 'كا0 �ملسجد يومذ�| صغ$� 
 ûشخا لستة  �لو�حد  صفه  يتسع 
�ملسيح  سيدنا  مع  فجلسُت  فقط، 
قدميه  مّسد   �'بد  � �ملوعو. 
'قلت له: لقد ñعت 0 �ملسيح � 
قرعه  �ملنا<	 � مدينة  سينـزy عند 
�لر'�ية  هنا �  بعد¼  ('كتب  باليمن 
�لكاتب)  خطأ  من  'لعله  مكة، 
 � �ملولو.  �ملهد}  �إلما5ُ  'سيقابله 
عائلة �لسا.��، بينما نت ُ'لد� � 
تكو0   0 ميكن  فكيف   yملغو� بيت 
 � شرحَت   �vفإ �ملهد}؟  �إلما5 
فسو� بايع، فوضع � يد¼ على 
�ملحتر5 '�ملولو}  �ملف  ظهر} 'مر 
�مد حسن 0 يشرحا �، فأخذ� 
تكلم  'هنا|  �ملطبعة،   �� �ملولو} 
معي عن مو< كث$	 '�قتنعُت. 'عند 
<يد  للمولو}  قلت  �لقناعة   yحصو
ظهر�  �لوقت  'كا0  فو<�،  بايع   0
كثر،  �ستفسْر   � حضرته   yفقا
'�حصل على �لقناعة كثر. باختصا< 
�لسيخ  حِد  'بيعة  بيع   � خذ 
من .هرْمكو�. '� �ملناسبة نفسها 

 0سألُت سيَدنا �ملسيح �ملوعو. � 
خ  البن  ·طوبة  'هي  شابة  �بن 
'هو غ$ �د} (هنا � هذ¼ �لر'�ية 
هذ¼   � عا.	  يثا<   yòتسا على   ٌّ.>
vلك؟   � يك > فما  يضا)،  �أليا5 
فقاy � �0 قطعة �لِطيب ال ينبغي 
 â0 تعطى لآلخرين، فهم يعا<ضون
من  مستقبال   ôيأ �لذ}  �لنسل   0�'
هذ� �لز'�¯ يضا سيكو0 معا<ضي. 
 ١٨ �ِخلطبة  على  مضت  لقد  فقلت 
 yفقا فعل؟  فكيف  تقريبا،  عاما 
قائَله.  كنُت  ما  قلُت  لقد  حضرته 
 � yنت حر. '� �لوقت نفسه قا'
'<�Á غ$  يضا ال جتو�  �0 صالتك 
�لبيت   �� عدُ�  فحني  �أل�ديني. 
هل  �خذُ� هلي � �ليو5 �لتا� �
�'ج � قرية ”<�¼ تشك“. 'حني 
 Æلنا� yملسجد قا� � 	صلِّ �لصال ¿
 � خ~ُتهم ' مر��ئيا،  صبح  قد 
قد  �ي   �  yفقا �ديا،  صبحت 
� هنا من الهو< � Áبعض �لعلما Áجا
قد  �بنتك  قر�0   0� حدهم   � yقا'
كيف  �لشيخ  لذلك  فقلُت  ُفسخ، 
هذ�  �بنُتك.  فلُتَطلَّق  �بن،  ُطلقْت 
�لشاÊ صا	، فللمسلمني ِفرJ كث$	 
خذ�  É .� ãكلُّهم يؤمنو0 بالن'
� �لبيت لئال يعتد} عليَّ حد، لكن �
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�خو	 �'ج عا<ضو� بشد	، فقلت 
لز'ج �� عائد �� بي أل� خشى 
 .âع تبحثو�  فال  شجا<،  Ïد§   0
<سل شخصا  علم  لكن �ي حني 
�'ج   âفسألْت '�ستعا.�،   ��
فقلُت:  vهبَت؟  كنت   �vملا قائلة: 
�لفتنة  هنا خشية  كنُت خرجت من 
'ال عر� ما�v قر<ِ� نِت. عندئذ 
 �v� قائلة  �خوَتها  �'ج  خاطبْت 
 Øلنـز�� 'جه  هي  �أل�دية  كانت 
 { 'هو  'ال  �دية   �� فاñعو�: 
باملساعد	  با�  'ال  بعد}،  �'جي 
�ل تقدِّمو�ا �، �0 �هللا هو <��قنا، 
 .âهب معه '�0 �هللا س$�قvسو� 
فأمسك  معي،  '�نطلقْت  فقامت 
ما  �ملساعد	  'قاy: سأقد5  بوها  ֲדا 
.مُت حيا، } سأسكنك � بي ما 
من  �ملساعد	  لطلب  �ضطر<ِ�   0�
�إلخو	 فهذ� شأنك 'شأ�م. É �َل 
عطانا �ملالبس يضا ' yاَ<ين بالغال�
'صلنا �� هنا. كا0 � عندئذ �بنا0 '
�ثنا0 "�بر�هيم" '"جا0 �مد" 'بنت 
 yهي �ل قا' "î î "برَكْت 	حد�'
نكحها  0عنها � بأنه ال يناسب 
� غ$ �أل�ديني، فما 0 'صلُت �ال 
'جّهزُ� Nيع �ألمو< � ليلة '�حد	 
'�'َّجُتها � قري مع "ميا0 سلطا0 

 0علي �لسكرت$". كا0 هنا| خطر 
تتعرÐ �'ج ألÀv من قبل خ 
بسبب هذ¼ �خلطو	 �ال ننا <�عينا مر 
ֲדذ�  '<ضينا   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لز'�¯ ''ّ.عناها. (} �'جناها � 
خَذ  صبحنا،  فلما  �د}).  بيت 
�لناÆُ يقولو0 بأنه ال �ميا0 لـ "غال5 
�مد"، كما ��vÒ بعض قا<î غ$ 
'سعو� ' شديًد�   Áيذ�� �أل�ديني 

ضرًبا 'لكًما.
ير'} �حلافظ نã ¡ش 'يقوy: كا0 
 � طالًبا  �لر�ن  عبد  �ألك~   âب�
�لصف �لسابع � ثانوية تعليم �إلسال5 
بقا.يا0، 'تو� � عا5 ١٩٠٧. كا0 
فلما  يعاجله،  �لدين  نو<  �ملولو} 
خرجُت  �لشديد  مرضه  عن  ñعت 
من �لبيت 'vهبُت �� �ملسيح �ملوعو. 
 � yقا' Êفأعطا� بعض �حلبو �
 ،Êعطيه ليشرvّ'ֲדا � �حلليب ' 0
 .Á�'لد� نه تو� قبل شرÊ هذ�  �ال 
�ستأvنُت (من �جلها� �لرñية) لنقل 
 � 0vِفُأ �هللا جك"  "فيض   �� جثته 
 � قا.يا0   �� <جعُت  فلما  بذلك. 
بعيد  من   �  �Ò> �لتالية  �جلمعة 
'نا.�� قائال: تعاy يا نã ¡ش، 'كا0 
بعض �لكبا< Äلسو0 عند¼ � �ال 
عن  �ملتو�ضع  �لعبد  هذ�  جلس  نه 

ميينه 'قاy: يبد' نك ص~َ� كثً$�. 
لقد   :yقا' يد¼ على ظهر}  مّر<   É
.عوُ� لك كثً$� 'سأظل .عو لك 
 0 �يضا: .عو �هللا تعا yيًضا، 'قا
�هللا  <�قه  (فقد   .yلبد� نعم  ير�َقك 

'ال. Òخرين يضا). �تعا
ال��y عند} بعض �لوقت فأتنا'y فيه 
 Êصحا غ$	  عن  �ألحد�§  بعض 

�ملسيح �ملوعو. � �لدينية.
ير'} �لدكتو< �مد طفيل خا0 � 
�ملوعو.  �ملسيح  شأ0  كا0   :yيقو'
 .�> من  كل  ìيث  عظيًما   �
.��هانته ¿ يسلم من عقاÊ �هللا تعا

"�ملولو}  يدعى  �ملشايخ  حد  كا0 
"ֲד$¼"،  سكا0  من  �مد"  غو§ 
'كا0 ستاvَ �للغة �لعربية � �ملد<سة 
تكلم  �ملر��   Àحد�  � �ملسيحية. 
�ملوعو.  �ملسيح  عن  مشينة  بكلما� 
ما5 �ألساتذ	 �ملسلمني � هذ¼  �
هذ�  تصرُفه   � جدًّ  âفآمل �ملد<سة، 
 "5 î فقصدُ� مدير �ملد<سة "مستر
'صلُت  فلما  ضد¼.   Àلشكو� لرفع 
 0 J~مكتبه خطر ببا� بسرعة �ل ��
 ��ملدير مسيحي، فال ميكن 0 مييل �
مو�ساô من �لناحية �لدينية ألنه يكّن 
أل0  'vلك  ك~  مو�ساً	  لآلخرين 
.يَنه ال يتعرÐ أل} ضرٍ< من قبلهم، 
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لذلك فقد ينسب �ّ� هذ� �لشرَّ عند 
<فع هذ¼ �لشكوÀ، فلما فكرُ� � 
 yقلعُت عن قصد} 'للوقت ماvلك 
� �هللا تعا�، فدعوته � Áلدعا� �� ãقل
قائال: �للهم �0 هذ� �لرجل قد تكلم 
لـُمرَسِلك  'مهينة  بذيئة  بكلما� 
تكو0   0 ُيحَتمل  'لكن  �حلبيب، 
قد خرجْت من لسانه 
هله ' عد5 
معرفته فلعله يتوÊ عنها ��v �نكشفت 
�هللا  .عو�  فقد  لذلك  �حلقيقة،  له 
تعا� متضرًعا �ليه 0 يريه Òية تكو0 
 Êعقا فيه  يكو0   0  0'. له  ع~	 
نه �شتر² 0 تظهر له Òيُة  {له. (
ع~ٍ	 'Ôلو من �لعقاÊ له) فأ<�¼ �هللا 
تعا� هذ¼ �آلية ثناÁ سفر¼ � �لقطا< 
بسقو² طفله �لرضيع - �لذ} ¿ يكن 
يتجا'� �لشهرين فحسب- كثر من 
مر	 من حضن مه على <ضية �لعربة 
vكر  فلما   .Àvأل� من  ُعِصم  نه  �ال 
هذ� �حلا.§ ألصدقائه عند عو.ته من 
�لسفر خ~ُته بأنâ .عو� لك بعدما 
�هللا  يريك   0 �ليو5  vلك   � حد§ 
تعا� Òيًة ُتعَصم فيها من �إلصابة بأ} 
ضر<، فلقد <�| �هللا تعا� هذ¼ �آلية 
تقد<ها   0 فينبغي  لدعائي  �ستجابة 
بكل   .ّ> 'لكنه  قد<ها.  حق  �آل0 
�ستكبا< بأ0 ما حد§ ليس �ال من 

قبيل �ملصا.فة، 'لست òمن بأية Òية. 
لذلك  �آلية  هذ¼  من  يستفد   ¿ 'ملا 
للحمى   Ðفتعر به  �هللا  بطش  فقد 
'ما� ֲדا �ال نه قد �نكشف له قبل 

رير	   Êلعقا� �ذ�   Ðتعر نه  موته 
مر	  .عا�  فقد  لذلك  لسانه.   	Áبذ�
بعد خرÀ � حالته �ملز<ية هذ¼ فلما 
خً$�  âلقد شكوت :yليه قا� vهبت 
<غم نك قلت � بأنك لن تشكو�. 
لقد .<كُت خطئي 'قوy لك �آل0 
بأنك على �حلق 'كنت على �لباطل. 
('هكذ على �ألقل بدÀ هذ� �لقد< 

من �لُنبل عند موته.)

 vستا �د  مبا<|  �حلافظ   Kير�
<'�ية  بقا.يا0  �أل�دية  �جلامعة 
 :yبكلما� �حلافظ <'شن علي فيقو
كا0 �ملولو} خا0 ملك �vئع �لصيت 

ليس � منطقة �لبنجاÊ بل � ��ند 
�لعلماÁ من  كلها، �v كا0 كث$ من 
�لعز	  هذ¼  كل  مع  'هو  تالمذته. 
�لطبع  ببساطة  يتميز  كا0  '�لصيت 
كل  'مع  '�لتو�ضع،  'بالتصو� 
vلك ¿ يكن يتحمل 0 يسمع كلمة 
قاسية ضد �ملسيح �ملوعو. �. � 
�حدÀ �ملر�� .عا¼ "ب$ مظفر شا¼" 
من "جاللبو< شريف" من جل تعليم 
 � �ملوعو.  �ملسيح  'vكر  'ال.¼، 
خا0  �ملولو}  فرفض  قاسية.  بكلمة 
 � مستعدًّ لسُت   :yقا' طلَبه  ملك 

لتعليم 'ال.|.

 :yملنشي �ما5 �لدين � 'يقو� Kير�
ملا قا5 �ملر�� نظا5 �لدين 'مر�� �ما5 
جانَب  �لطريق   � جد�ً<�  �لدين 
 Àvغلقا �لطريق تأ�ملسجد �ملبا<| '

لن  بأنك   � قلت  أنك  رغم  أخً�ا   hشكوت لقد 
اآلن  لك  وأقول  خطئي  أدركُت  لقد  تشكو_. 
بأنك على احلق وكنت على الباطل. (وهكذ على 
موته.) عند  الُنبل  من  القدر  هذا  أبدى  األقل 
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مر  كث$�.   Àvً �أل�ديو0  منه 
�لقضية  برفع   � �ملوعو.  �ملسيح 
 �  �  �  yقا' �ملحكمة،   �
�لعزيز  "عبد  'للمنشي  �أليا5  تلك 
'جلو}" يضا 0 نأô - من جل 
 Áجها' ببعض   - بالشها.	   Áإل.ال�
منطقتنا �لذين كانو� مير'0 من هذ� 
 ��لطريق قبل �قامة �جلد�<. فجئُت �
'كا0  "فق$"  �ñه  بشخص  قا.يا0 
'vلك أل0  "لو� جك"  قرية  ·تا< 
 � موجو.	  كانت  �ملحكمة  جلنة 
هذ�  فشهد  �أليا5.  تلك   � قا.يا0 
� هنا من � ôلشخص قائال: كنا نأ�
جل بعض �ألمو< �ملتعلقة باأل<�ضي 
�لطريق،  هذ�  منر من  �لز<�عية 'كنا 
<�كبني  هنا  من  منر  حياًنا  كنا  بل 

.yخليو�
'قْبل شها.ته هذ¼ سأله �ملر�� نظا5 
�لدين: هل تيت لإل.الÁ بالشها.	؟ 
فتكلم  نعم،  �ملختا<:  فق$   yفقا
 Æقا بكال5  �لدين  نظا5  �ملر��  معه 
�، فرّ. عليه "فق$" قائال:  'غليظ جدًّ
شدً	  مّنا  فستلقى  �آل0   âشتمت  �v�
 ôستأ عندما  منها  كثر  'قسوً	 
�ملر��  فسكت  منطقتنا،   �� للصيد 

نظا5 �لدين.
قبل   âيعرف �لدين  نظا5  �ملر��  كا0 

هذ� �حلا.§ �ال نâ بسبب �ستيائي 
كاملة.  سنة  ملد	  معه  تكلم   ¿ منه 
'بعد مضي سنة صا.� v 0هبُت 
� غو<.�سبو<، 'كنت جالًسا عند �
 v� �ملحكمة  �لطلبا� خا<¯  كاتب 
 :yقا' يضا  �لدين  نظا5  �ملر��   Áجا
ملا�v غضبَت علي '¿ تُعْد تتكلم معي 
يا يها �ملنشي؟ قلت له: ��v تكلمُت 
سيد}   �� �لكال5  سأَ� ' معك 
تكلمَت   '  � �ملوعو.  �ملسيح 
 :yقا بذلك.   Àvفسأتأ  Æٍقا بكال5 
بل ُعّد¼ <جال0 صاحلا0، '�نتفعُت 
بسببه �نتفاًعا كبً$�، �v ِبعُت خشَب 
�لر'بيا�،  بآال�  بستا�  شجاِ< 
من  �لر'بيا�  Òال�  <ìُت  '�آل0 
يضا: '�آل0  yاصيل �خلضا<. 'قا�
يكسبها  كما  مو�ًال  هنا  كسب 
<بح  {�لناÆ � �ململكة �ملتحد	 (
مو�ال طائلة). فلما ñعت vلك قلت 

له: ��v كانت هذ¼ هي فكا<| �آل0 
تصا	 معك.

�جلمو�  �لدين  نو<  خليفة  ير'} 
 :�

كنت صديًقا للمولو} �مد حسني 
 ��نضمامي � قبل  �ملحتر5  �لبطالو} 
مبد	  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
طويلة. ��v مر	 بينما كا0 �ملولو} 
�لبطالو} يصلي باجلماعة � مسجد 
.خلت  بالهو<،   “��' ”تشينيا0 
 Åملسجد 'صليت 'حد}. 'ملا فر�
�لبطالو} من �لصال	 'جد� صلي، 
 .¼Á�>' صليت âنفُسّر كثً$� ظًنا منه 
هل  �ملحتر5،  �لشيخ  يها  له:  فقلت 
تظن 0 كل من يصلي مستقبَل �لقبلة 
 0فهو يصلي خلفك. �� ال حب 
يصلي حد من غ$ �أل�ديني '<�ئي، 
صلي '<�Á¼. فتعجَب  0.Øْ عنك 

� مـاذا عسـى أن أدعـو بـه لشـخص غـ� 
أSـدي يصلي ورائي؟ هل أدعـو اهللا تعاd رب 
اغفـْر � و�ذا الذي يكفر مبسـيحك ويشـتمه؟ 
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�لبطالو} من قو� جًد� 'قاy: هذ¼ 
فهم  �أل�ديني،  باقي  ليست عقيد	 
ال مينعو0 حًد� من �لصال	 '<�Áهم. 
له  '�حد  فكل  جو�به،   �� (�نظر'� 
�ا  غ$  تفك$¼،   Êسلو' مز�جه 
يها  قلُت:   (yقا حيث  ممتعة  '�قعة 
َكا0َ  ﴿َما   �تعا �هللا   yيقو �لشيخ، 
َيْسَتْغِفُر'�   0َْ Òََمُنو�  َ'�لَِّذيَن  لِلنَِّبيِّ 
ُقْرَبى﴾  'ِلي ُ َكاُنو�  َ'َلْو  لِْلُمْشِرِكَني 
عقائد|  ليست   .(١١٣ (�لتوبة 
 É 'ثنية.  �ا   À>فأ نا  ما  'ثنية؟ 
.عو به لشخص غ$  0ما�v عسى 
�د} يصلي '<�ئي؟ هل .عو �هللا 
تعا� <Ê �غفْر � '�ذ� �لذ} يكفر 
مبسيحك 'يشتمه؟ 'ملا سر.� هذ¼ 
 � �ملوعو.  �ملسيح  لسيدنا  �لقصة 

ضحك.
ير'} �مد فا<'قي �: 

ملا  عديد	  سنو��   Áنقضا� بعد 
<جعُت �� قري عا5 ١٩٠٨ كانت 
قد �شتد� �ملعا<ضة فيها 'ما حو�ا 
علي   Êنو� حكيم  'ضد  ضد} 
 Àvأل�  Øألنو� Ðَتعّر فا<'قي، 'قد 
�لذ} بيانه يتطلب 'قًتا طويال. غ$ 
 ،Àvنه يسّر� نه ظّل ثابًتا عند كل 
'<فض كل مطلب �م �افًظا على 
كر�مته 'غ$ته. فعّوضه �هللا تعا� بأ0 
حتّسَن 'ضُعه �ملا.} باستمر�<، 'كا0 

يشكر �هللا تعا� .�ئًما على vلك.
'ير'} شيخ �ين �لعابدين �: 

 �ُ>�' �لبلوÅ جئت  قا<بُت  عندما 
 yملسيح �ملوعو. � � قا.يا0، فقا�

� هل ُ.ّبَر لز'�جك 5 ال؟ قلت: 
فسخو�  'لكنهم  فتاً	  كنُت خطبت 
 yفقا �أل�دية.   �� مليلي  �ِخلطبة 
فكيف  بعد،  تبايع   ¿ �نك  متبسًما: 
�أل�دية؟  بسبب  �ِخلطبة  ُفسخت 
َسمِّ   :� قالو�  لقد  سيد}،  قلت: 
�ملر��  فأجبُتهم: سأُعّد  �ملر�� كافًر�، 
لو  ح�   �تعا �هللا   Áليا' من  'لًيا 
من  بدًال  فتيا�  عشر  �ّ'جتمو� 
�هللا  يفعله  ما   :�  yقا '�حد	. 

سيكو0 خً$� بإvنه.
�لصحابة   Áهؤال .<جاِ�  �هللا  <فع 
كلهم، ''ّفق جيا�م للتحلي بالص~ 
'�لثبا� '�الستقامة، 'جعل صلَتهم 
على  متينًة  قويًة  '�خلالفة  باجلماعة 

�لد'�5. 

تـركها  yيا نفــس، مـا � 'لألمـو�
مصــائرنا نتعامى عـــن  بالنـا  ما 
يزجرنا �لدهــر  'هذ�  نز.�. حرص�ـا 

خلفي 'خـر¯ مـن .نيـا} عريـانـا
ينسانـا ليـس  َمن  بغـفلتنا  نـنســى 
غــر�نـا ûكأ0 ��جـرنــا باحلـر

 لإلما5 �لشافعي <�ه �هللا 
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ص: �ملسيح �ملوعو.  �مللخَّ
�دَّ§  نه  علن   �
�ملسيح،  نه  �عال0  فو< 
فو<�  ح  ''ضَّ  ،١٨٩٠ عا5   �  {
حضرته   0  {  .ãّن �ملحدَّ§   0
'ليس  عا5 ١٨٩٠   � �لنبو	  علن 
 yعا5 ١٩٠١.. لذ� ال يصح �لقو �
 Êكتا  � �لنبو	  علن  حضرته   0
بل  عا5 ١٩٠١،   � �خلطأ"  "���لة 
�0 حضرته � كتاÊ "���لة �خلطأ" 
قد 'ّضح فقط ما كا0 قد علن عنه 

سابقا. 
�ألمة،  �لذ} من   ãلن� �ملحدَّ§ هو 
'هو �لنã �لتابع، 'هو �لنã �لظّلي، 
 ãلن� 'هو  �ل~'�}،   ãلن� 'هو 

�صطالحية  فالقضية  �ملجا�}، 
�ملوعو.  �ملسيح   0  { كثر..  ال 
�صطالحا�  �ستعمل  قد   �
هو  �ملضمو0  'لكن  لنبوته،  عديد	 
�ملسيح  نه  علن  منذ  يتغ$   ¿ هو 
�؛  'فاته  'ح�   ١٨٩٠ عا5 
علن  �ملسيح  نه  �عال0  بد�ية  ففي 
�ملحدَّ§   0 علن ' �دَّ§،  نه 
vلك  من  سنو��  بعد  'لكن   ،ãّن
مثل   ،Àخر �صطالحا�  �ستعمل 
�ألمة،  من   ãلن�  ' �لظلي   ãلن�
0ّ �خلال�  'غ$ها. 'بّين حضرته 
 0 لكّل   0' �صطالحي،  لفظي 
لذ�  �ملضمو0.  '�ملهم هو  يصطلح، 
0 حضرته قد تطو<  yال يصح �لقو

نه   �� �ملسيح  نه  من  .عو�¼   �
 À'.عو 	بل هي مرحلة '�حد ..ãّن
'�حد	 '� نفس �لعا5.. '�0 كا0 
'لعل  �الصطال�،   � تطو<  هنا| 
سببها <سو� مفهو5 مقيَّد للنبو	 � 

 .Æها0 �لناv
�فيما يلي *�لة Vلك: 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٠ عا5   �
�ملوعو. � � توضيح مر�5:

 0نه Äب  :Ð0 ُطر� هنا �عتر��
يضا  �لناصر}  �ملسيح  مثيل  يكو0 
 Êنبيا؛ أل0 �ملسيح كا0 نبيا؛ فاجلو�
 0 هو   Ðالعتر�� هذ�  على   y'أل�
نبو	  يشتِر²   ¿  � 'موالنا  سيدنا 

 هانـي طاهـر

;‹˜—;∫;ÎÊefi’\;{˜Şê\;‹˜—;∫;ÎÊefi’\;{˜Şê\

]¨Ñ]h;‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\]¨Ñ]h;‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\
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ادعوا ملن يسّبكم وأر�وا من يسبب لكم اآلالم
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�نه  صر�حة   yقا بل   ،ôآل� �ملسيح 
بشريعة  'ملتزما  مسلما  سيكو0 
�ملسلمني،  بقية  مثل  �لكرمي   0Òلقر�
vلك  من  كثر  شيئا  يفعل  'لن 
�ما5َ  'كونه  �سالمه  إلظها< 
عن  يتحد§  (حضرته  �ملسلمني.  

�لنبو	 �ملستقلة هنا ' �لتشريعية)
 0'.  âفإن vلك،   �� 'باإلضافة 
 ،� شٍك قد جئت من �هللا تعا.
ثا � هذ¼ �ألمة، '�ملحدَّ§ يضا  �دَّ
يكو0 نبيا من �جٍه. 'مع 0 نبوته 
من   Áجز فيه  لكن  تامة،  ليست 
�لنبو	 ألنه Ïظى بشر� مكاملة �هللا 
غيبية،  مو<  عليه  'ُتكشف   .�تعا
�لشيطا0  تدّخل  'ُينـزَّ¼ 'حُيه من 
 .Áألنبيا�' �لرسل  بقية  'حي  مثل 
 ôُيكشف عليه لبُّ �لشريعة، 'يأ'
'يكو0  متاما.   Áألنبيا� مثل  مأمو<� 
0 ُيعِلن عن  Áجبا عليه مثل �ألنبيا�'
نوعا  نفسه، '�0 منكر¼ يستوجب 
 0من �لعقاÊ؛ 'ال معê للنبو	 �ال 

تتحقق فيها �ألمو< �ملذكو<	 Òنًفا.
�لنبو	   Êبا  0 عذٌ<  ُقد5ِّ  'لو 
 y0 �لوحي �لذ} ينـزمسد'.، '
 � لقلت:  �نقطع؛  قد   Áألنبيا� على 
 pلوجو� �لنبو� من كل  با0  ُيغَلق 
كل  من  يضا  �لوحي  ينقطع   ¿'
'�لنبو	  �لوحي   Êبا  0� بل  نوØ؛ 

�جلزئية مفتو� لألبد على هذ¼ �ألمة 
�ملرحومة. 'لكن Äب �النتبا¼ جيد� 
 �� مفتو�  باֲדا  �ل  �لنبو	   0  ��
كما  بل  تامة،  نبو	  ليست  �ألبد 
جزئية  نبو	  ��ا  قليل:  قبل  قلت 
ثية“  ”�ملحدَّ Òخر  بتعب$  'تسمى 
�ل ُتناy باالقتد�Á باإلنسا0 �لكامل 
�لذ} Äمع � نفسه Nيع كماال� 
'موالنا  سيدنا   { �لتامة؛  �لنبو	 

�مد �ملصطفى �. 
�دَّ§   ãلن�  0 �هللا  <شد|  فاعلم 
ثية  �ملحدَّ باعتبا<  نãٌّ؛  '�ملحدَّ§ 
 yقا 'قد  �لنبو	.    Øنو� من  نوعا 
�لنبو	  من  يبق   ¿  :� �هللا   yسو>
من  يبق   ¿  { �ملبشر��،  �ال 
'�حد؛ 'هي   Øنو �ال  �لنبو	   Øنو�

�ملبشر�� من قسا5 �لرòيا �لصا.قة 
'�لوحي  �لصحيحة  '�ملكاشفا� 
 ،Áأل'ليا� ûعلى خو� yلذ} ينـز�
'�لنوُ< �لذ} يتجلى على قلوÊ قو5 
�لبص$،  �لناقد  يها  فانظر  موَجع. 
�لنبو	   Êبا سد  هذ�  من  َُيفَهم 
 yّيد �حلديث  بل  على 'جه كّلي؟ 
على 0 �لنبو	 �لتامة �حلاملة لوحي 
�لشريعة قد �نقطعت، 'لكن �لنبو� 
�ملبشر�2 فهي  �لv ليس فيها �ال 
باقية �r يو- �لقيامة، ال �نقطا� �ا 
*بد�. 'قد علمَت 'قرَ� � كتب 
�حلديث 0 �لرòيا �لصاحلة جزÁٌ من 
 { �لنبو	،  من   �Áجز <بعني ' ستة 
للرòيا  كا0  فلما  �لتامة.  �لنبو	  من 
فكيف  �ملرتبة،  هذ¼  من  نصيبا 

؛  ٌّmث ن ث واحملدَّ فاعلـم أرشـدك اهللا أن النm 5ـدَّ
ثيـة نوعا من أنـواع النبـوة.  وقد قال  باعتبـار احملدَّ
 c يبق من النبوة إال املبشـرات، أي c :� رسـول اهللا
يبـق من أنواع النبـوة إال نوع واحد؛ وهي املبشـرات 
من أقسـام الرؤيا الصادقة واملكاشـفات الصحيحة 
والوحـي الذي ينــزل على خواص األوليـاء، والنوُر 
الـذي يتجلى على قلوب قـوم موَجع.  (�ملسـيح �ملوعو.)
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التقوى

 �� ��لكال5 �لذ} يوحى من �هللا تعا
ثني. فاعلم، يد| �هللا،  قلوÊ �ملحدَّ
بو�Ê �لنبو	  00 حاصل كالمنا 
�جلزئية مفتوحة بد�. 'ليس � هذ� 
�لنوØ �ال �ملبشر�� ' �ملنذ<�� من 
�لقرÒنية  �للطائف   ' �ملغّيبة  �ألمو< 
'�لعلو5 �للدنِّية. 'ما �لنبو	 �ل هي 
تامة كاملة جامعة جلميع كماال� 
من  بانقطاعها  Òمنا  فقد  �لوحي؛ 
ٌد ََبا  يو5 نز'y فيه: ﴿َما َكا0َ ُمَحمَّ
َحٍد ِمْن ِ<َجاِلُكْم َ'َلِكْن َ<ُسوyَ �هللا َ

َ'َخاَتَم �لنَِّبيِّنيَ﴾.“ (توضيح مر�5)
ّنه  حضرته  يوّضح  �لنص  هذ�   �
 yيقو'  .ãن �ملحد§   0ّ' �دَّ§، 
'هو  �لتشريعية.  �لنبو	   Øبانقطا
�لقو�v yته ظّل حضرته يقوله ح� 

Òخر حياته من غ$ تغي$.
 

�ملسيح  كتب   ١٨٩١ عا5   �
�ملوعو. عليه �لصال	 '�لسال5: 

”صحيح يضا 0 �ملسيح �آلô قد 
vُكر كنã، 'لكنه �� جانب vلك 
vُكر كفر. من فر�. �ألمة يضا. بل 
خِبر فر�. �ألمة نه سيكو0 منكم، ُ
ُيكشف   ¿' منكم.  '�مامكم 
بالقوy فقط نه فر. من �ألمة، بل 
 yنه سيّتبع ما قاُثبت بالفعل يضا 
�هللا 'ما قاy �لرسوy مثل بقية فر�. 

�لدينية  �ملعضال�  Ïُلَّ  'لن  �ألمة، 
'سيصلي  باجتها.¼،  بل  بنبوته، 
�لقر�ئن  '<�Á غ$¼. فيتبني من هذ¼ 
بصفة  متصفا  يكو0  لن  نه  كلها 
�لنبو	 �لتامة بصو<	 حقيقية، غ$ نه 
تسمَّى  كاملة،  غ$  بنبو	  سيتحلى 
شأ0  'فيها  ثية،  �ملحدَّ Òخر؛  بتعب$ 
فإ0   ،0v� �لتامة.  �لنبو	  من شؤ'0 
�ألمة  فر�.  من  فرً.�  تسميته   �
نه سيتحلى  �'نبيا يضا، �شا<	 �
فر.�  سيكو0   {ْ �لصفتني،  بِكلتا 
يضا،  نبيا  'سيكو0  �ألمة  من 
�لصفتني  ِكلتا  'جو.  Äب  كما 
�لنبو	  صاحب  ما  �ملحدَّ§.   �
فقط  '�حد	  بصفة  فيتحلى  �لتامة 
 0�  yلقو� فزبد	  �لنبو	.  صفة  هي 
بصبغتني  متصبِّغة  تكو0  ثية  �ملحدَّ
 � �تعا �هللا  فقد ñا�  لذ�  �ثنتني، 
"�ل~�هني �أل�دية" فر.� من �ألمة، 

'نبيا يضا.. (���لة �أل'ها5)
'هذ� '�ضح جد� � �عال0 حضرته 
�لنبو	، 'هذ¼ �لعبا<�� ال Ôتلف شيئا 
عما كتبه حضرته � حقيقة �لوحي 
نبيا  لست   ��"  :١٩٠٧ عا5   �
 ãمن ناحية 'تابع للن ãفقط، بل ن
 ."Àخر ناحية  من  مته ُ 'ِمن   �
�ألمة،  'من   ãن هو:  هو  فاجلوهر 

�دَّ§، نã ظلي، نã بر'�}.

�لعا5  نفس   �'  Êلكتا� نفس   �'
'هو ١٨٩١ كتب حضرته:

 فقد '<. � صحيح مسلم 0 �ملسيح 
�ملر�. من  فإ�v كا0   .ãّن سيأô 'هو 
من  هو شخص  مرمي  �بن   ' �ملسيح 
ثية؛  �ملحدَّ مبرتبة  'Ïظى  مثيال،  �ألمة 
�ملحدَّ§  أل0  خلل،   {ّ Ïد§  فال 
يستمد  'لكنه  'جه،  من   ãن يضا 
�لنو< من سر�¯ �لنبو	 �ملحمدية، �ال 

ى بتعب�  غ� أنه سـيتحلى بنبوة غـ� كاملة، تسـمَّ
ثية، وفيها شـأن من شـؤون النبوة التامة.  آخر؛ احملدَّ
إذن، فإن R تسـميته فرًدا من أفراد األمة ونبيا أيضا، 
إشـارة إd أنه سـيتحلى بِكلتا الصفتني، أْي سيكون 
فردا مـن األمة وسـيكون نبيا أيضـا،  (�ملسـيح �ملوعو.)
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 Gته، بل ينا�V د�يكوA  نبيا مستقال 
�لعلم ب�كة نبيه. (���لة �أل'ها5)

فهنا علن نبوته، كما 'ّضح معناها 
بدقة، '�لذ} ¿ يغّير¼ قط. 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٢ عا5   �
�ملوعو. عليه �لصال	 '�لسال5: 

 �”تش$ لفا� �لنã � �ملبا<كة �
حيث  من  نبيا  يكو0  �ملحدَّ§   0
�لنبو	   Êبا �نسد�.  'لوال  �لقو	. 
لكا0 � كل �دَّ§ قو	 '�ستعد�.� 
ليكو0 نبيا. فمن منطلق هذ¼ �لقو	 
�ملحدَّ§  �ل  Äو�  '�الستعد�. 
 :yو� �لقوÄ نه êمبع ،ãنه نعلى 
كماال�   	Òمر) ن�“.  ”�ملحدَّ� 

�إلسال5)
'مبا ّنه �دَّ§، '�ملحدَّ§ نãّ، فهو 
جعل  ما  'هذ�  تا5.  بوضو�   ãّن
يّدعي  بأنه  حضرته  يتهمو0   Æلنا�
نه  عندهم  تتضمن  '�ل  �لنبو	، 
<ّكز  فقد  لذ�  جديد،  بدين   ôيأ
 'بعدها على نفي �لنبو	 �لتشريعية 

�ملستقلة. 
�لنبو	   Øنقطا�  ûنصو فإ0  لذ� 
فيما بعد جا�Á <.ًّ� على من �ִדم 
 Áبنا �ملطلقة  �لنبو	   Áبا.عا حضرته 
على �لنصوû �لسابقة، فقاy �ملسيح 
عا5  '�لسال5  �لصال	  عليه  �ملوعو. 

 :١٨٩٣
فاعلمو� 0 �هللا قد <سلâ إلصال� 
كتابه  علم  عطا� ' �لزما0،  هذ� 
ألحكم  ïدً.�   âجعل'  ،0Òلقر�
·تلفني...  فيه  كنتم  فيما  بينكم 
''�هللا �� ال ّ.عي �لنبو	 'ال جا'� 
فضالة  من  �ال  غتر�  'ال  �مللة، 
خامت �لنبيني. 'òمن باهللا 'مالئكته 
ستقبل ' صلي ' '<سله،  'كتبه 
Ôافو0  ال  تكّفر'نâ؟  فِلم  �لقبلة، 

�هللا <Ê �لعاملني؟ (سر �خلالفة)
تتجا'�  �ل  هي  هنا  �ملنفية  �لنبو	 
 ' �لتشريعية،  �لنبو	   { �مللة.. 

�ملستقلة عموما.
 

بالفعل  ��لنبو�  بالقو�  �لنبو� 
��ملحدثية: 

�ملسيح  كتب   ١٨٩٤ عا5   �
�ملوعو. �: 

'ال شك 0 �لتحديث موهبة ïر.	 
ال ُتناy بكسٍب �لبّتة.. كما هو شأ0 
كما  �ملحدَّثني  �هللا  'ُيكلِّم  �لنبو	، 
ُيكلِّم �لنبيني، 'يرسل �ملحدَّثني كما 
�ملحدَّ§   Êيشر' �ملرسل،  يرسل 
من عني يشرÊ فيها �لنã، فال شك 
هو  'هذ�   ،Êلبا� سد  لوال   ãن نه 
�لسر � 0 <سوy �هللا � �ñ �vى 
ثا فقّفى على ثر¼ قوله:  �لفا<'J �دَّ

لو كا0 بعد} نã لكا0 عمر، 'ما 
0 �ملحد§  �كا0 هذ� �ال �شا<	 �
نفسه،   � �لنبو	  كماالِ�  Äمع 
'ال فرJ �ال فرJ �لظاهر '�لباطن، 
شجر	  فالنبو	  '�لفعل.  '�لقو	 
 �موجو.	 � �خلا<¯ مثمر	 بالغة �
فيه  بذ<  كمثل  '�لتحديث  حدها، 
 � يوجد  ما  كلُّ  �لقو	   � يوجد 
'هذ�  �خلا<¯.   �' بالفعل  �لشجر 
مثاy '�ضح للذين يطلبو0 معا<� 
�هللا   yسو> شا<  هذ�   ��' �لدين، 
 Áم كأنبيا Áحديث: علما � �
 Áلعلما� من  '�ملر�.  �سر�ئيل،   âب
من  �لعلم  ُيؤَتو0  �لذين  ثو0  �ملحدَّ

لد0 <ֲדم 'يكونو0 من �ملكلَّمني.
'قد �ستصعب �لفرJ بني �لتحديث 
فاحلق   ،Æلنا� بعض  على  '�لنبو	 
كما  '�لفعل  �لقو	   Jفر بينهما   0
بينُت Òنفا � مثاy �لشجر	 'بذ<ها، 
 Øُ.�' ،ْف �ال �َهللاÔ ال' âفُخْذها م
�هللا 0 تكو0 من �لعا<فني. هذ� ما 
من  �ستنباًطا  كتبنا  بعض   � قلنا 
�لكرمي،   0Òلقر�' �لنبوية  �ألحا.يث 
'ما قاy بعض �لسلف فهو ك~ من 
�بن س$ين   yقو �� Àال تر هذ�، 
عنه  'سئل  عند¼  �ملهد}  vُكر  نه 
 :yفقا بكر   î من  فضل  هو  هل 
بعض  من  فضُل  هو  بكر؟  بو  ما 
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التقوى

�لنبيني!
هذ� ما كتب صاحب "فتح �لبيا0" 
"�ُحلَجج"،  كتابه   � حسن  صّديق 
نتركها  'لكنا   Àخر  yقو� 'مثله 
(�امة   .Êإلطنا� من  خوفا 

(Àلبشر�
�0v، ال فرJ بني �ملحدثية '�لنبو	 �ال 
باالسم، 'ال فرJ � �حلقيقة.. '�ال 
فبينهما تشابه من كل �لوجو¼ �ل 
vكرها حضرته. فاملحدثية هي نبو	، 
'لكن ال ُيطلق هذ� �الصطال� على 
�طالقه أل0 �لنبو	 �ملطلقة �نقطعت، 
'بقي 0 ُيبعث نã 'يكو0 من �ألمة 
تابعا، 'هي �لنبو	 �لتابعة، فاملحدثية 

هي �لنبو	 �لتابعة. 

�ملسيح  كتب   ١٩٠٠ عا5   �
�ملوعو. �:

�ملسيح   0  yلقو� هذ�  من   .�>'
بعد  من   ôيأ �لذ}  �ملوعو. 
من   � �مد  هو   Áألنبيا� خامت 
 ¼òفقا>' �لتامة،  �ملضاها	  حيث 
كالصحابة، '�نه هو عيسى �ملوعو. 
�ذ¼ �ألّمة، 'عًد� من �هللا v} �لعّز	 
� سو<	 �لتحرمي '�لنو< '�لفاحتة.. 
قوy �حلق �لذ} فيه ميتر'0، ما كا0 
�ّال   Áألنبيا� خامت  بعد   ôيأ  0  ãلن
ّمته 'ُْعطى  ُجِعل '�<ثه من  �لذ} 

�لعاملو0.  'يعلمه  'هوّيته  �ñه  من 
فذلك مسيحكم �لذ} تنظر'0 �ليه 
عينكم  �لسما   ��' تعرفونه  'ال 
ترفعو0. تظّنو0 0 يرّ. �هللا عيسى 
�لدنيا بعد موته 'بعد   ��بن مرمي �
ملا  هيها�  هيها�  �لنبيني؟  خامت 
ُيمسك   0 �هللا  'عد  'قد  تظنو0! 
�ملو�  عليها  قضى  �ل  �لنفس 
'لكنكم  'عد¼  ُيخلف  ال  '�هللا 
ُيرسل  نه  تزعمو0  جتهلو0.  قو5 
 �� �ليه  'يوحي  �لدنيا   �� عيسى 
 Áألنبيا� خامت  'Äعله  سنة  <بعني 
�ِهللا   yََُّسو> ﴿َ'َلِكْن  قوله:  'ينسى 
 �'تعا سبحانه  �لنَِّبيِّنيَ﴾؟  َ'َخاَتَم 
عما تصفو0! �0 تّتبعو0 �ّال لفاظا 
<..متوها  'لو  حقيقتها  تعلمو0  ال 
� َحَكٍم من �هللا �لذ} ُ<ِسل ليكم �
لكا0 خ$� لكم �0 كنتم تعلمو0. 

(�خلطبة �إل�امية، ١٩٠٠)
�ألمر،  نفس  حضرته  يكر<  هنا 
'هو  ُيبعث،   0 ميكن   ãن فهنا| 
�لذ} ُجِعل '�<ثا للرسوy � 'من 
ّمته 'ُْعطى من �ñه 'هوّيته.. 'هي 
نفسها �ملحدثية، 'هي نفسها �لنبو	 

�لظلية �ل ستأô بعد عا5. 
�لو�ضحة   ûلنصو� من  عد.  فهذ¼ 

قبل عا5 ١٩٠١. 

كتب  فقد   ١٩٠١ عا-   f *ما 
�ملسيح �ملوعو� �: 

'<سال   ôنبو نكر�  "حيثما 
 Øشر حامل  لست   âن  êفبمع
 ãبن لست   âن كما  مستقل، 
مستقل. 'لكن حيث �� قد تلقيت 
بو�سطة   �تعا �هللا  من  �لغيب  علَم 
مستفيًضا   ،�  Àملقتد� <سو� 

الذي ُجِعل  إّال   ما كان لنm أن يأ¡ بعد خامت األنبياء 
وارثه من أّمته وأُْعطى من اسمه وهوّيته ويعلمه العاملون. 
 dوإ تعرفونه  وال  إليه  تنظرون  الذي  مسيحكم  فذلك 
السما أعينكم ترفعون. أتظّنون أن يرّد اهللا عيسى ابن 
مرمي إd الدنيا بعد موته وبعد خامت النبيني؟ (�ملسيح �ملوعو.)
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 âفإن �ñَه،  'نائال  �لباطنة،  بفيوضه 
 Øشر {<سوy 'نã، 'لكن بد'0 
نبيًّا  كو�  قط  نكر   ¿' جديد. 
 �تعا �هللا   0� بل  �ملنطلق،  هذ�  من 
هذ�  بنفس  '<سوًال  نبيًّا  نا.��  قد 
يضا  �آل0  نكر  ال  لذلك   .êملع�
�ملفهو5".  ֲדذ�  '<سوًال  نبيًّا  كو� 

(���لة خطأ) 
 :� بقوله  �ألمر  ُقضي   ،0v�
هذ�  من  نبيًّا  كو�  قط  نكر   ¿'"
0 حضرته ¿ ينكر  {�ملنطلق".. 

نبوته هذ¼ منذ عا5 ١٨٩٠. 
 Êكتا من  صفحة   y'  �  yقا'

���لة خطأ: 
�0 �لبعض من Nاعتنا - ممن ليس 
لديهم معرفة كافية بدعو�نا '.لتنا، 
بإمعا0،  قر�Áُ	 كتبنا  تتيسر �م   ¿'
معلوماِتهم  يستكملو�   ¿ كما 
كافية  ملد	  صحبتنا   � باملكو§ 
�عتر�ضا�  على  حياًنا  يُرّ.'0   -
كليًة،  للو�قع  ·الًفا   �ًّ.> �ملعا<ضني 
فيتندمو0 <غم �م من هل �حلق؛ 
حد   �� ُ'ّجه  يا5  بضعة  فقبل 
بايعَت  �لذ}  بأ0   Ðٌعتر�� �إلخو	 
على يد¼ يدعي بأنه نã '<سوy؟! 
فأجاÊ عليه هذ� �أل� بالنفي �لتا5، 
مع 0 هذ� �جلو�Ê ليس بصحيح". 

(���لة خطأ). 

 ãن نه  يعلن   ¿ حضرته  كا0  'لو 
من قبل ملا بد هذ¼ �لبد�ية �ل يلو5 
بل  �للو5،  هذ�  �أل�د}  هذ�  فيها 
علن من �آل0 فصاعد�  âلك' :yلقا

 .ãن âن
Òخر   �� ظّل   � �0 حضرته   É
يو5 يكتب vلك، 'يؤكد � �لوقت 
نفسه نه ليس نبيا على �طالقه، فقد 

كتب � عا5 ١٩٠٧: 
من   ãن بل  فقط،  نبيا  لست   ��
ناحية 'تابع للنã � 'ِمن ُمته من 
 ãلن� قوُ	  َتثُبت  لكي   Àخر ناحية 
 ." فيضه.   yُكما' �لقدسيُة   �

(حقيقة �لوحي)
0 حضرته ظّل يوضح قصد¼،  {
فكا0 يؤكد على نبوته �لتابعة، '� 
�لوقت نفسه يؤكد على نفي �لنبو	 
�ملستقلة �ملطلقة ' �لتشريعية، 'لكل 

 Æلنا�  Àلد �خللط  فيحد§  سياقه، 
بسبب .قة �ملسألة. 

فقد كتب يضا � عا5 ١٩٠٧: 
ينخدعو0   Æلنا� من  كثً$�   0�"
لدñ ÀاØ كلمة "نã" � .عو�}، 
ظانني 'كأنâ قد �.عيت تلك �لنبو	 
�خلالية  �أل�منة   � Áألنبيا� نا�ا  �ل 
 � خطأ  على  ��م  مباشر.  بشكل 
قط،  بذلك   Øِ.ّ  ¿ نا  �لظن.  هذ� 
 Ðلفيو�  yكما على  تدليال   - بل 
�لر'حانية للنã � - قد 'هبْت � 
حيث  �ملرتبَة،  هذ¼  �إل�ية  �حلكمُة 
ب~كة  �لنبو	  .<جة   ��  âصلت'
 0 ميكن  ال  لذلك   .� فيوضه 
نبيًّا من جهة،  نبيًّا فقط، بل  .عى ُ
 0�' مته. ُ 'ِمن   �  ãللن 'تابعا 
'ليست   ،�  ãلن� لنبو	  نبوô ظلٌّ 

وإن نبو¡ ظلٌّ لنبوة النm �، وليسـت بنبوة أصلية. 
 Rاحلديث الشـريف و R - يُت ولذلك فكما أنh ُسـمِّ
يُت تابعـا للنm � ومن  إ�امـا¡ - نبيًّا كذلك ُسـمِّ
أمتـه أيًضـا، إيذاًنا بأن كل ما يوجـد Rّ من كمال إمنا 
كان بسـبب اّتباعي للنm � وبواسطته".  (�ملسيح �ملوعو.)
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 âن فكما  'لذلك  صلية.  بنبو	 
يُت - � �حلديث �لشريف '�  ُسمِّ
يُت تابعا  ��اماô - نبيًّا كذلك ُسمِّ
للنã � 'من مته يًضا، �يذ�ًنا بأ0 
كل ما يوجد ّ� من كماy �منا كا0 
بسبب �ّتباعي للنã � 'بو�سطته". 

(حقيقة �لوحي)
ظّل  �ل  �لنبو	  ينفي  هنا  فحضرته 
�لنبو	،  هي  ما  ما ' سابقا.  ينفيها 
 Áالستفتا�  Êكتا  � معناها  فنجد 
�ملوعو.  �ملسيح  كتبه  �لذ}  'هو 

� سنة ١٩٠٧: 
 ãلن� yهذ� �لعبد �ال ما قا yال يقو'
 .Àُ�د� من  قدًما  ُيخر¯  'ال   ،�
بوحيه،  نبيًّا  ñا�  �هللا   0�  yُيقو'
يُت من قبل على لسا0  'كذلك ُسمِّ
<سولنا �ملصطفى. 'ليس ُمر�.¼ من 
'كثر	  �هللا  مكاملة  كثرُ	  �ال  �لنبو	 
ُيوَحى.  ما  'كثر	  �هللا  من   Áٍنبا
'يقوy: ما َنعâ من �لنبو	 ما ُيْعَنى 
� �لصحف �أل'�، بل هي .<جٌة 
خ$  نبينا   Øّتبا� ِمن  �ال  ُتعَطى  ال 
له هذ¼  َمْن َحُصَلت  �لَو<À. 'كل 
�لرجَل  vلك  �ُهللا  ُيكّلم  �لد<جة.. 
بكال5 كَثَر 'جلى، '�لشريعُة تبقى 
'ال  حكم  منها  ُينَقُص  ال  ìا�ا.. 

(Áالستفتا�) .Àتزيُد ُهًد
'قد بّين حضرته 0 �لقضية ليست 

كثر من �صطالحا�، فقاy � عا5 
 :١٩٠٧

'حيه   �  �تعا �هللا  �ستخد5  "لقد 
حقي   � '�لرسالة  �لنبو	  كلمَة 
من  �ملر�.  'لكن  �ملر��،  مئاِ� 
�ملكاملا�  تلك  هو  �لكلما�  هذ¼ 
كث$	  هي  �ل  �إل�ية  '�ملخاطبا� 
'مشتملة على نباÁ �لغيب، ال كثر 
من vلك 'ال قل. لكل ä 0تا< � 
 A* لكل  لقو�م:  مصطلًحا،  حديثه 
��ي حيث  فهذ� مصطَلح  يصطلح. 
طلق هو � كلمَة �لنبو	 على كثر	 
�ملكاملة '�ملخاطبة. } تلك �ملكاملا� 
�ل حتتو} على خبا< غيبية كث$	. 
'�للعنة على من يدعي �لنبو	 متخّلًيا 
عن فيض �لنã �. 'لكن نبوô هذ¼ 
نبو	  هي  بل  جديد	،  بنبو	  ليست 
�لنã � � �حلقيقة، 'ִדد� �� نفس 
�إلسال5   Jصد �ظها<  'هو  ��د� 

 {) معرفت  (جشمه  �لدنيا".  على 
 ¯ �لر'حانية  �خلز�ئن  �ملعرفة)،  عني 

(٣٤١ û ٢٣
هو  Vلك  على  �ألهم  �لدليل 
�"بعث"  
سل" *" فعل:  �ستخد�- 
كث�7 '� ·تلف �لكتب '�لسنو��، 
�هللا   Áنبيا ìق  ُتستخد5  �ل  'هي 
 5 تشريعيني  كانو�   Áسو�  ،�تعا
ُتستخد5  'ال  تابعني،   5 مستقلني 
يقني.. 'حيث  ' �لصدِّ Áق �أل'لياì
�0 �لع~	 باملضمو0 ال بالشكل فهذ� 
0 حضرته ظّل يعلن نبوته منذ  âيع

'قت مبّكر جد�. 
 :ûفيما يلي بعض �لنصو'

من  بيتني   �  yقا  ١٨٩١ عا5   �
�لشعر ما تعريبه: 

 �ِÒ ¿ بسكني لسانك؟ âَتْطَعُن �vملا
âسل>من تلقاÁ نفسي، بل �هللا 

بل   ،dاألو الصحف   R  ªَُيْع ما  النبوة  من   hَنع ما 
الَورى.  خ�  نبينا  اّتباع  ِمن  إال  ُتعَطى  ال  درجٌة  هي 
ذلك  اُهللا  ُيكّلم  الدرجة..  هذه  له  َحُصَلت  َمْن  وكل 
¬ا�ا..  تبقى  والشريعُة  وأجلى،  أكَثَر  بكالم  الرجَل 
�ملوعو.) (�ملسيح  ُهًدى.  تزيُد  وال  حكم  منها  ُينَقُص  ال 
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vلك،   �  � خيا<  'ال  مأمو<  نا 
فاvهب '�سأî> y عن مر}، فهو 

�لذ} <سلâ (���لة �أل'ها5)
حضرته:   yقا  :١٨٩٢ عا5   �
بركاته كاملًة،  علّي   �  yنز "لقد 
 Øّتبا�  � متحمسة  بفطر	   âسل>'
سبل   Æلنا� عّلم  لكي   �  ãلن�
من  خرجهم ُ' �حلقيقي   Øإلتبا�

�لظلمة“ (مرÒ	 كماال� �إلسال5)
� عا5 ١٨٩٣: قاy حضرته: "'قد 
عرفو�  فما  حكما  فيهم  �هللا   âبعث

'حسبو� من �مللحدين". (�لتبليغ)
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
'Òتا�  �خللق،  لدعو	   î>  âسل>"
من Òيا� بينة، أل.عو خلقه �� .ينه، 
'يذكر'0   âيقبلون للذين  فطو� 
'بعد  �آليا�  يطلبو0   ' �ملو�، 
(٩٠ û ،لتبليغ�) ."يتها يؤمنو0ò>

 " حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
<سلî> â لدعو	 �خللق، 'Òتا� من 
.ينه،   �� خلقه  أل.عو  بينة،  Òيا� 
'يذكر'0   âيقبلون للذين  فطو� 
'بعد  �آليا�  يطلبو0   ' �ملو�، 
(٩٠ û ،لتبليغ�) ."يتها يؤمنو0ò>

 " حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
�لتنّصِر  غلبة  �ما0   � �هللا   âسل>
غ$ً	 من عند¼.... 'قد كا0 'عد¼ 
فتنة   y'تطا عند  �ملسيح   yَسا>�

(١٣ û ،لتبليغ�) ."لصليب�
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
"فو�لذ} بعثâ إللز�مكم '�فحامكم، 
 âبي Ïكم   0 �هللا  سألُت  لقد 
�لكاvبني.  كيد  'يوهن  'بينكم، 
'.يناً<�  .<ً�ا  عليكم  'ما عرضت 
�ال �ختباً<�، فإ0 ناضلتمو� تفس$� 
 0'نظما، فهو لكم حتما. '�علمو� 
�هللا ُيخزيكم، 'ُيِر} �َخلْلَق جهلكم، 
'يريكم ما كنتم تكذبو0 'تستعلو0 

مستك~ين". (كر�ما� �لصا.قني)
حضرته:   yقا  :١٨٩٣ عا5   �
"فاعلمو� 0 �هللا قد <سلâ إلصال� 
كتابه  علم  عطا� ' �لزما0،  هذ� 
ألحكم  ïدً.�   âجعل'  ،0Òلقر�
فِلَم  ·تلفني.  فيه  كنتم  فيما  بينكم 
تصولو0  'ِلَم  َحَكَمُكم  تطيعو0  ال 
 û �خلالفة،  (سر  منكرين؟" 

(١٠٥
� عا5 ١٨٩٤: قاy حضرته: "قد 
0 قوy: عيسى عند  ãُلِقَي � قل
�ما0   �� �شا<ٌ	  .مشق،  �ملنا<	 
 yتد حر'فه  عد�.  فإ0  ظهو<¼، 
�هللا   âبعث �ل  ��جرية  �لسنة  على 

(Àامة �لبشر�) ."فيه
حضرته:   yقا  :١٨٩٦ عا5   �
"فاعلمو� 0 �هللا ليس كقّصاÊ يعِبط 
 y.بغ$ جرمية، بل هو حليم عا 	لشاَ�

'هو  �متا5 حّجة،  من غ$  يأخُذ  ال 
�لعلّية،  حضرته  من   âسل> �لذ} 
'�لعصبية".  �جلهل  'ُحُجَب  فإياكم 

(٣٦-٣٧ û ،د� Êمكتو)
حضرته:   yقا  :١٨٩٦ عا5   �'
�لقسيسني   À> ملا  نه  Òالئه  "'من 
عَلو�  �م   À>' �لفسا.،   � غالني 
� �لبال.، <سلâ عند طوفا0 فتنهم 
'تر�ُكِم ُ.ْجنهم، 'قاy: "�ِنََّك �ْلَيْو5َ 

�د) Êِمٌني" (مكتوَلَدْيَنا َمِكٌني َ
� عا5 ١٨٩٧: قاy حضرته: "فاهللا 
حقٌّ   ...  ... .ينُه  ُألحيَي   âسل>
فهل من <�شٍد يستسلُم (حجة �هللا، 

(١٢٧ û
"يا  قاy حضرته:  عا5 ١٩٠٠:   �
 � �علمو�  �هللا،  <�كم  �هللا،  عبا. 
عبد من عبا. �هللا �مللَهمني �ملأمو<ين. 
حيي ُ' �لشريعة  ُألقيم   î>  âبعث
�لدين، 'ُّمت �حلّجة على �ملنكرين". 

(جلة �لنو<)

يعلن   � حضرته   Aّ*  f شبها2 
�لنبو� �ال f عا- ١٩٠١

 :rلشبهة �أل��
 0  � �ملشكلة  ما  قائل:   yيقو قد 
يكو0 �ملسيح �ملوعو. � قد نفى 
ّ'�ا ' �لبد�ية   � نفسه  عن  �لنبو	 
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علنها حني خ~¼ �هللا  É ،باملحّدثية
بالتو�تر كما حصل � قوله  بذلك 

ìيا	 �ملسيح � �لسماÁ؟
 ،J>لفا� مع   Æقيا هذ�   :Êجلو��'
�ألمر  حسم  قد  حضرته   0�  É
من   ãّن ّني  قط  نكر   ¿'" بقوله: 
فرينا  نظرنا  �ننا   É �ملنطلق".  هذ� 
باأل'صا�  نفسه  يصف  حضرته 
َبْد�Á من عا5 ١٨٩٠ ح�  نفسها، 
Òخر يو5 � حياته، '�0ْ حد§ من 
�الصطال�   � فهي   J'لفر� بعض 
 yي� �لذ}  �ملسيح   0�  É كثر.  ال 
� هذ¼ �ألمة ال بد 0 يكو0 نبيا، 
'�ال كيف يكو0 مسيًحا 'هو ليس 
بنã، فإعال0 نه �ملسيح تتضمن نه 
خرÀ، أل0  نبو	  كانت   0ْ�'  ،ãّن

�لنبو	 �ملستقلة قد �نقطعت.
 

�لشبهة �لثانية: 
�0ّ 'ْصف �ملسيح �ملوعو.   yقد يقا
يتضّمن  ال  حيانا  للمحدثية   �
 Êلقر� êلتابعة، بل مع� 	لنبو� êمع
من �هللا ' ما شابه vلك، مثل قوله: 
َكْم �ِدٍ§ مستنِطِق �لِعيد�0ِ........ 

قد صا< منك �دَّ§ �لر�ِن 
بأ�م  �لصحابة  يصف  هنا  فهو 

ثو0.  �دَّ
مبعناها  هنا  ثية  �ملحدَّ  0  :Êجلو��'

} صا<'�  ..ûللغو} �لعا5 ال �خلا�
ثهم  يتلقو0 �لوحي من �هللا.. } Ïدِّ
 ûهللا 'يكّلمهم، 'ليس مبعناها �خلا�

�لذ} هو �لنبو	 �لظلية �لتابعة. 

�لشبهة �لثالثة:
 َفْهٌم غ$ .قيق لقوy �ملسيح �ملوعو. 
�لذ}  �لوحي  "'لكن  �لتا�:   �
 ¿ كاملطر  vلك  بعد  علّي   yنـز
�لسابقة،  �لعقيد	  على  ثابًتا   âيترك
عطيُت لقب "نã" بكل صر�حة، ُ'
 ãللن 'تابعا  جهة،  من  نبيًّا  'لكن 
 .Àخر جهة  من  مته ُ 'ِمن   �
�لفقر�� � هذ�  'قد كتبت بعض 
يتبني  �هللا  ��ا5ِ  من  منوvجا   Êلكتا�
مقابل   َّ� �هللا   yقا ما  يضا  منها 
�ملسيح بن مرمي ". (حقيقة �لوحي، 
 ١٥٣  û  ٢٢ �لر'حانية  �خلز�ئن 
0ّ حضرته  ُيظّن  'قد   ..(١٥٤ -
قد عê بقوله "�لعقيد	 �لسابقة" هو 
ليس  هذ�  'لكن  نبوته،  بعد5  قوله 
هي  �لسابقة  �لعقيد	  بل  صحيحا، 
تفضيل �بن مرمي على نفسه، حيث 
�0 �لعبا<	 �لسابقة �ذ¼ �لعبا<	 هي 
قوله: "ين نا من �ملسيح �بن مرمي؟ 
فإنه نã 'من كبا< �ملقّربني لدÀ �هللا 
تعا�، 'لو ُ'جد هنا| (� 'حيي) 
عت~¼  فكنُت  فضلي،   �� يش$  ما 

 0فضال جزئًيا." 'هذ� ال يتضمن 
�لسبب نه ¿ يكن يعت~ نفسه نبيا. 
'�لعبا<	 �لالحقة توضح 0 �ملقصو. 
هنا هو �لتفاضل، حيث يتابع حضرته 
فيقوy: "'قد كتبت بعض �لفقر�� 
� هذ� �لكتاÊ منوvجا من ��ا5ِ �هللا 
يتبني منها يضا ما قاy �هللا �َّ مقابل 
�ملسيح بن مرمي"؛  فالقضية �ملقا<نة 
بني حضرته 'بني �بن مرمي عليهما 
�لنبو	،  �لقضية �  �لسال5، 'ليست 
'�0ْ كا0 �لنّص Ïتملها، لكنه ليس 
–كما  �له  Äب  بل  فيها،  قاطعا 
بينُت- على �لتفاضل بني �ملسيَحْين 
عليهما �لسال5، أل0 �ملسيح �ملوعو. 
� قد حتّد§ � توضيح مر�5 '� 
�ملرÒ	 '� �خلطبة �إل�امية عن نبوته 

كما تبّين سابقا.
 

�لشبهة �لر�بعة: 
 :١٨٩٩ عا5   �  � قوله  ما '
 âن"ال يتو�ّن حد هنا عâ فيظن 
نفسي على  فّضلُت  قد   Aلبيا� ֲדذ� 
�ملسيح �. أل0 هذ� �لفضل فضل 
 ã0 يكو0 لغ$ �لنجزئي، �v ميكن 
 Jتريا)  "ãلن� على  جزئي  فضل 
نه  ��لقلوÊ). فهنا يش$ حضرته �
ليس نبيا باملعê �لسائد للنبو	. 'هذ� 
حه حضرته �  قد تكر< مر�<� ''ضَّ
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حيثما   "  :yقا حني  �خلطأ"  "���لة 
 âن êسال فبمع>' ôنكر� نبو
كما  مستقل،   Øشر حامل  لست 

نâ لست بنã مستقل".

�لشبهة �خلامسة: 
قد يقاy �نه ما .�5 قد فّضل �ملسيح 
على نفسه فهذ� يتضمن نفي نبوته، 

 !ãّقل .<جة من �لنفاملحدَّ§ 
'للر. نقوy: ال شك نه � �لبد�ية 
�لسابقني   Áألنبيا�  0  Àير كا0 
نه  âفضل منه .<جة، 'هذ� ال يع
نه كا0  âنفسه نبيا، بل يع Àال ير
له  فضل  ال  �لظّلي    ãّلن�  0  Àير
جزئيا،  �ال  �لسابقني   Áألنبيا� على 
لكنه الحقا بّين نه على مقاما من 
�ملسيح �؛ فالنã �لتابع من هذ¼ 
�ألمم   Áنبيا من  مقاما  على  �ألمة 
نه ¿  منه  يلز5  �لسابقة.  'هذ� ال 

يكن يرÀ نفسه نبيا ظليا.

حضرته  نكر  حيثما  باختصا<، 
 '�لتشريعية  �لنبو	  �لنبو	 فاملقصو. 
�ملستقلة. 'قد ظّل منذ عا5 ١٨٩٠ 
يعلن نه �دَّ§ 'يعلن 0 �ملحدَّ§ 
} يعلن نه نãّ. بل علن �  ،ãن

 .ãّنه ن�خلطبة �إل�امية 
كال5   � تناقض   { هنالك  فليس 
حضرته، فقد ظّل ينكر �لنبو	 ح� 
�لنبو	  هي  'هذ¼  حياته،  يا5  Òخر 
ظّل  كما  �ملستقلة،   ' �لتشريعية 
منذ  �ألمة  نه نã 'من  يؤكد على 
عا5 ١٨٩٠، '�0 �ستعمل كثر من 

�صطال� لذلك. 
'�لقضية �لثانية �لتابعة �ذp �لقضية 
*A تفس7 خامت �لنبيني يع� �خرهم 
�يع� *كملهم f �لوقت نفسه؛ فهو 
Òخر �ألنبياÁ �ملستقلني، 'هو كمل 
�ملسيح  فّسر  �ألنبياN Áيعا. فحيثما 
�ملوعو.�  خامت �لنبيني بآخرهم، 
فقد قصد نه Òخر �ألنبياÁ �ملستقلني، 

'حيثما فّسر �خلتم ¡تم �لكماال� 
فقد قصد نه كمل �ألنبياN Áيعا. 
لذ� ال ينبغي 0 ننكر 0 من معا� 
حد  هو  بل  Òخرهم،  �لنبيني  خامت 
معانيها. 'علينا 0 نركز 0 �لفكر 
 �  yلرسو�  0 يرفض  �لتقليد} 
�لنبيني، بل يرÀ عيسى �   Òخر 
Òخرهم، كما نه يرفض 0 يكو0 
 Àكمل �لنبيني، بل ير  � yلرسو�
 � �لوحيد  ألنه  كملهم،  عيسى 
�لسماÁ، '�لوحيد �لذ} Ïيي 'äلق 
'غ$ vلك من كماالته 'ميز�ته �ل 
�نفر. ֲדا عندهم. لذ� ال .�عي أل0ْ 
 �� �ملضافة  خامت   0 على  نؤكد 
.'ما  �ألكمل   âتع  Áلعقال� Nع 
'� كل حني، بل قد تعâ �آلخر، 
فاملسيح  �آلخر.   âتع  0  Æبأ 'ال 
 êملوعو. � �ستخدمها مر�<� مبع�
 êمبع مر�<�  �ستعملها  كما  �آلخر، 

�ألكـمل.  

* �ملتك~ كالو�قف على �جلبل يرÀ �لناÆ صغا<� 'ير'نه صغ$�.

* ��v خرجت �لكلمة من �لقلب .خلت � �لقلب، '��v خرجت

.0�vمن �للسا0 لن تتجا'� �آل 
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(�لقسط �لثا�) 
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 âن �لرحيم. حدثت�١١. بسم �هللا �لر
�ملوعو.  �ملسيح   0 �ملحترمة   ôلد�'
من   Áلثالثا� يستحسن  يكن   ¿  �
بني �أليا5 كلها. 'vكر �خلليفة �لثا� 
�: كا0 موعد 'ال.	 ختنا ”مبا<كة 
 0بيغم“ هو يو5 �لثالثاÁ فدعا � 

 .Áلثالثا� ÀvÏفظها �هللا تعا� من 
قوy: ُ'لد سيدنا �ملسيح �ملوعو. � 
 .Áًما يو5 �جلمعة 'تو� يو5 �لثالثاتو
'�علمو� 0 عدَّ �لزمن حسًنا ' سيًئا 
�منا هو ألهل �لدنيا، 'كا0 يو5 'فاته 

هو يو5 �ملصيبة ألهل �لدنيا حقًّا.
 Áلثالثا� يو5   0 �لر'�ية  (ال تعâ هذ¼ 
منه  �ملر�.  ُشر�  كما  بل  ³س،  يو5 
� �لر'�ية <قم ٣١١ '٣٢٢ '٣٦٠ 

'هو   Êلكتا� �ذ�  �لثا�   Áجلز� من 
�لشد	  جانب  Ïمل   Áلثالثا� يو5   0
فيه  �خلفي  �لتأث$  بسبب   Àvأل�'
 .>' فلقد  �لسما'ية،  �ألجر�5  لبعض 
عن يو5 �لثالثاÁ قوy �لنã �: �0 �هللا 
تعا� خلق �جلباy 'خلق �ملكر'¼ يو5 
�لثالثاÁ. �نظر تفس$ �بن كث$، تفس$ 

Òية: (خلق �أل<Ð � يومني..[)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٢
 Ðنه ملا مرحدثتâ '�لدô �ملحترمة 
�ألخ$  مرضه   � �ملوعو.  �ملسيح 
يا ��ي  قلقًة:  قلُت  'تدهو<� حالته 
 yما هذ� �لذ} هو حا.ٌ§ معنا؟ فقا

�: هو �v �لذ} كنُت قوُله لك.

قوy باختصا<: كا0 �ملسيح �ملوعو. 
يو5   Áمسا جيد	  بصحة  يتمتع   �
'ملا   .١٩٠٨ مايو   ٢٥  � �الثنني 
يته > Áلعشا� 	خلت �لبيت بعد صال.
جالًسا على �لسرير يتنا'y �لطعا5 مع 
'�لدô �ملحترمة. توجهت �� سرير} 
 âيقظ حًد�  لعل  للنو5.  خلد�   É
من  �ألخ$  ��زيع   � �ستيقظت   '
 Æلفجر بسبب حتّر| �لنا� Êَلليل قر�
'تكّلمهم فالحظُت 0 �ملسيح �ملوعو. 
�لشديد   yباإلسها  Êمصا  �
 0'  ،� متدهو<	 جدًّ �لصحية  'حالته 
 Æيتحركو0 هنا 'هنا| '�لنا Áألطبا�
 .Àخرمو<  �آلخر'0 مشغولو0 � 
فلما 'قع نظر} على �ملسيح �ملوعو. 

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي
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<¼ � مثل  ¿ âألن .ãهبط قل �
نه  ãهذ¼ �حلالة من قبل ''قع � قل
ضعف  عليه   طر لقد  �ملو�.   Ðمر
 ¿ نبضه  �لطبيب  جّس  فلما  كب$. 
Äد¼، فظن �جلميع نه � قد تو� 
'لكن  مطبق  سكو�  فسا'<هم 
�ال  قليل  بعض  �لنبض  حركة  عا.� 
 �� خط$	  ظلت  �لصحية  حالته   0
سفر �لصبح فُنقل سريُر¼ � من  0
�نتشر  فلما  �لغرفة.  .�خل   �� �لباحة 
نو< �لصبح كثر قليال سأy � هل 
عبد  شيخ  لعل  �لصال	؟  'قت  حا0 
�لر�ن �لقا.يا� قاy: نعم يا سيد}، 
فتيمم  �لسرير  على  بيد¼   Êفضر
كا0  'بينما  مستلقًيا،  �لصال	   'بد
يستطيع  فلم  عليه  غشي   v� كذلك 
قليل  بعد   Jفا فلما  صالته.   yكما�
�لفجر؟  صال	  'قت  حا0  هل   yسأ
له نعم لقد حا0، فنوÀ للصال	  قيل 
'بد ֲדا 'لكن ال تذكر ��v كا0 قد 
يعا�  كا0  ال.   5 �كما�ا   Øستطا�
سأله  �لشديد.  '�لقلق   Êلكر� حالة 
�لثامنة   ' �لثامنة  �لساعة   � �لطبيب 
 .ûخا بوجه  يعا�  ِممَّ  '�لنصف 
�لرّ.،  يستطيع  يكن   ¿  � 'لكنه 
'�ملح~	  '�لقلم   J>بالو  Áجي لذلك 
على  متكًئا  �لسرير  من   � فنهض 
�ال  0 يكتب شيًئا   .�>' êليم� �ليد 

 'نه بالكا. �ستطاØ كتابة كلمتني 
 J>لو� ينجر على  قلمه  خذ   É بع>
بسبب �لضعف، فاستلقى. لقد ُعطي 
 � كتَبه  ما  Òخر  �ملحترمة   ôلو�لد
 � صعوبته  منه   Áجز  � vكر  'قد 
 .�Áً'مقر منه   �Áًجز يكن   ¿' �لتكلم 
تدهو<� حالته � كثر بعد �لساعة 
�لتاسعة É بد� حالة �لغرغر	 �ل ¿ 
�منا  �لصو�  نوØ من   {فيها  äر¯ 
كا0 � يتنفس بصعوبة بالغة تنفًسا 
طويال. 'كنت Òنئذ '�قًفا عند <سه 
� . 'نظًر� �� هذ¼ �حلالة ُْطِلَعْت 
�لو�لد	 �ملحترمة �ل كانت � �لغرفة 
�ملجا'<	 فجا�Á مع بعض نساÁ �لبيت 
سرير¼   Êقر  Ð>أل� على  'جلست 
�. � هذ� �لوقت عطا¼ �لدكتو< 
�لصد<  �مد حسني شا¼ حقنة على 
�ال  �ملكا0  vلك  فانتفخ  �لثد}   Êقر
} حتسن بل �متعض  �� �.�ا ما 
 � {v' �vقائلني ملا 	بعض �إلخو
باحلقنة � هذ¼ �حلالة. �ستمر� حالة 
ما  �ملد	  خذ� ' قص$  لوقت   Øل��
0 تنفس  �بني تنفس 'Òخر تز.�. �
� طويال 'طا<� <'حه �� �لرفيق 
�ألعلى. �للهم صل عليه 'على مطاعه 

�مد 'با<| 'سلم.
 ôلد�' على  ثانيًة  عرضُت  فلما 
�ملحترمة - من جل �لتصديق - هذ¼ 

�لر'�ية �ل vكرُتها � �لبد�ية، قالت 
عند vكر 'فا	 �ملسيح �ملوعو. �: 
للمر	  �حلاجة   Áبقضا  � شعر  لقد 
 É ،عند تنا'له �لطعا5 فقضاها ��أل'
ح�  قص$	  ملد	  قدميه  ندلك  بقينا 
'لكنه  يضا  نا  'منت  مسترÏًا،  نا5 
شعر باحلاجة مر	 خرÀ فذهب مر	 
'قضى   Ðملرحا�  �� غالًبا  مرتني   '
بالضعف  شعر  vلك  'بعد  حاجته. 
�ضت  فلما  بيد¼،   âفأيقظ �لشديد 
� على سرير} من شد	  �ستلقى 
 yلك قدميه. فقا.�لضعف فجلسُت 
ال  فقلت:  نامي.  قليل:  بعد   �
 v� كذلك  كنا  'بينما  .لكك.  بل 
�حلاجة   Áقضا  � بالرغبة   � شعر 
يستطيع  يكن   ¿ نه  �ال   Àخر مر	 
� �ملرحاÐ فدّبرُ� له vلك � Êلذها�
 É |لسرير فقضى حاجته هنا�  Êقر
قا5 '�ستلقى 'طفقُت .لك قدميه �ال 
�لشديد.  �لضعف  من  يعا�  كا0  نه 
 É Àخر'بعد vلك قضى حاجته مر	 
تقيأ 'ملا فرÅ منه '<�. �الستلقاÁ على 
�لسرير 'قع عليه على ظهر¼ فاصطد5 
حالته   �Áسا' �لسرير  ¡شبة  سه >
�. فقلُت قلقًة: يا ��ي ما �لذ} هو  جدًّ
حا.ٌ§ معنا؟ فقاy �: هو �v �لذ} 

كنت قوله لك.
قصد¼  فهمِت  هل   :ôلد�' سألُت 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني- رجب وشعبان ١٤٣٣هـ  - حزيران/ يونيو  ٢٠١٢ م

٣٦

التقوى

� ؟ قالت: نعم.
ضافت: فلما سا�Á حالته 'تفاقم  É
�ملولو}  ندعو  هل  قلت  �لضعف 
�لدين)؟  نو<  �ملولو}   {) صاحب 
يقظو�   :yقا  É �.عو¼.  نعم   :yفقا
ندعو  هل  سألته:   É يضا.  �موً.� 
 :ôلد�' yمد علي خا0؟ تقو� Êلنو��
 َّ.> 0� ' ،Á0 <ّ. عليَّ بشي� >ِ. ¿

فما�v كا0 <ّ.¼؟
�لشريف  �حلديث   � .>' لقد   :yقو
 Ðملر�  �  عا يضا   �  ãلن�  0
 Êلكر� من  حالة  فيه  تو�  �لذ} 
'�آلال5،   Êالضطر��' '�لقلق  �لشديد 
'الحظنا 0 حالة �ملسيح �ملوعو. � 
تقريًبا.  مماثلة  كانت  يضا  'فاته  عند 
بعض  عجب  يث$  �ألمر  هذ�  لعل 
ֲדذ¼  كافية  معرفة  لديهم  ليس  �لذين 
�ألمو< أل�م يسمعو0 من ناحية ثانية 
ìالة  يتوفو0   Áأل'ليا�' �ملتصوفة   0
�لسكينة '�لطمأنينة، فاحلقيقة نه كلما 
 ÀÁتتر� Áمن �ألنبيا ãن 	شكت 'فا'
 Jفو' مته  جتا¼  مسؤ'لياته  Nيع  له 
 0� مستقبلهم.  همُّ  يال�مه  vلك  كل 
علم �لناÆ ֲדذ� �ألمر 'فهمهم له  ãلن�
0 �ملو� هو �لباÊ �لذ} ميُثل �إلنسا0ُ 
ما  فبقد<  منه،  باملر'<   �تعا �هللا  ما5 
�ملو� - أل0 موعد  يفرحه .نو¼ من 
لقائه مع �بوبه يكو0 قد حا0- يقلقه 

�لو�قعة  �جلسيمة  باملسؤ'لية  �لشعو< 
�لكب$   Êللكر 'يعرضه  عاتقه،  على 
�لتفكُ$ � حالة مته � �ملستقبل، ما 
 êغ  � فيكونو0   Áأل'ليا�' �ملتصوفة 
 Êعن هذ¼ �لد'�عي للقلق '�الضطر�
أل�م ليسو� مسؤ'لني �ال عن نفسهم، 
Òال�  على   Áشهد� فهم   Áألنبيا� ما 
 Jفالفر  .Æلنا� ماليني  بل   Æلنـا�

'�ضـح.
'<. � هذ¼ �لر'�ية 0 �لو�لد	 �ملحترمة 
ملا بد� قلقها قاy �ا �ملسيح �ملوعو. 
قوله لك.  �لذ} كنت   �v �: هو 
�ملر�. من  �ملحترمة عن   ôسألُت '�لد
 � كا0  فقالت:  �لكلما�  هذ¼ 
نه قد حاv 0لك �لوقت �ملوعو.  âيع
سابقا.  عنه   âدثÏ 0كا �لذ}  لوفاته 
'قالت يضا بأنه بقوله هذ� قد '�سا� 
قد  ìيث  للقلق  .�عي  ال   yقا 'كأنه 
حاv 0لك �لوقت �ملحد. �لذ} كنت 
vكر¼ لك بعد تلقي علم من عند �هللا 
يتحقق  �لوعد  هذ�   0 فكما   ،�تعا
�لوعو.  بعد}  ستتحقق  كذلك  �آل0 
 ،�تعا �هللا  بنصر	  �ملتعلقة   Àألخر�
'سيكو0 �هللا تعا� كفيال لكم Nيًعا. 
كث$�  �ملحترمة:   ôلد�' قالت  كذلك 
ما كا0 � يتعرÐ لإلسهاy 'ينجم 
عنه �<هاJ شديد 'ضعف كب$، 'لقد 

تو� ֲדذ� �ملرÐ نفسه.

 âن �لرحيم. حدثت�١٣. بسم �هللا �لر
�ملوعو.  �ملسيح   0 �ملحترمة   ôلد�'
� كا0 مرً	 يتمشى � باحة بيِت 
خي �لصغ$ مر�� شريف  {شريٍف (
فيها  �ل كا0 يؤلف  �د) � �أليا5 
حد  0 � � yكتيب �لوصية. فقا
�إلجنليز سأy �ملولو} �مد علي: هل 
عّين �ملر�� �ملحتر5 خليفة له كما يفعله 
 âسأل  É ال؟   5  Æلنا� كبا<  بعض 
كتب  هل  يك؟ > ما  قائال:   �
عّينه؟  هل   :yقا  ' عن �مو.  vلك 
تر�¼  �ِفَعْل كما  تقوy '�لدô: فقلت: 

مناسًبا.

 0 �ملحترمة   ôلد�'  âحدثت  .١٤
 0�  :yيقو كا0   � �ملوعو.  �ملسيح 
�لناÆ؛  ثالثة من  نو�ًعا  Nاعتنا تضم 
نوØ يهتم باملناصب '�لعظمة �لدنيوية 
مناصب  هنا|  تكو0   0 يريد'0   {
فخمة  'بنايا�  'مكاتب  قسا5 '
فقد  منهم  �لثا�   Øلنو� ما  'غ$ها، 
 Æلنا� كبا<  حد  تأث$  حتت  .خلو� 
مع  مرتبطو0  '��م  �لدين،  نو<  مثل 
 Øلنو� ما  �لكبـ$	.  �لشخصية  هذ¼ 
يرتبطو0  �لذين  فهم  منهم  �لثـالث 
'��م  ا  خـاصًّ �<تباًطا  بشخـصي 
يـؤثر'0 <ضا} 'مـسّرô � كل 

.Áشي
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