



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

]›ˆÊŸ;!\;=]›ˆÊŸ;!\;=

=;€“’;∞ÊŸ;ˆÂ;=;€“’;∞ÊŸ;ˆÂ;

شهدG مدينة الهو{ �لباكستانية يوk �جلمعة 
�عتد��   kملنصر� �لشهر  من  ��لعشرين  �لثامن 
�حشيًّا غا�ا حيث �قتحم مسلحوB مسجدين للجماعة 
�إلسالمية �أل$دية خال� صال" �جلمعة �{شو� �ملصلني 
بالرصا  عشو�ئًيا. فاسُتشِهد ستة ��انوB �جر� عد` 

كب<.
�و�  �حلد¡  هذ�  �لعاملية   kإلعال� �سائل  �لقد غطت 
��لِبَيُع  ��لكنائس  �ملساجد   BC حيث  تفاصيله  �فظاعة 
�غ<ها من &ماكن �لعبا`" حتظى §صانة متعا{¦ عليها 
من  كانو�  �ملجز{"  مرتك»   B& جانب   AC هذ�  عامليا. 
 Gحرما ¬ترمو�   B& ֲדم  �حلر�   Bكا �لذين  �ملسلمني 

�ملساجد �قدسيتها.
��لسؤ�� �لذ� يطر� نفسه ¯ هذ� �ملقاk.. َمن �ملسئو� 

عن هذ± �ملجز{" �ما هي `��فعه؟
بطريقة  عديد" سا²ت  &طر�¦  هنالك  �ألمر  ��قع   ¯
مباشر" &� غ< مباشر" �هيأG �ملنا³ �ملالئم �ذ± �ملجز{". 
�ذ� �لطر¦ &�  kن بقولنا هذ� ال نوجه &صابع �الִדا¶�
��� �لكن هي >ا�لة لوضع �لنقا· على �حلر�¦ لكي 

ُنعرِّ¦ �لقا{« �لكرمي ºلفية �حلد¡ �نضعه ¯ Cطا{±.
 Gمضايقا تأسيسها  فجر  منذ  �جلماعة  ��جهت  لقد 
��عتد���G عديد" �تصاعدG تد{½يا بعد �نقساk شبه 
�لة باكستاB �إلسالمية �ل¾ ساهم  �لقا{" ��ندية �نشأ"̀ 
�ضحو�  �لو�قع   ¿}& على  �جو`ها   ¯ �جلماعة  &بنا� 
بأ{��حهم للدفاÁ عنها. �قد بلغت �ملضايقاG &شدها 
 B& قانونا  �لباكستا�   Bملا�ل� سنَّ  حني   ١٩٧٤ سنة 
ُسنَّ   Gسنو� بعشر  �بعدها  مبسلمني  ليسو�  �أل$ديني 
قانوÆ Bٌخر مينع �ملسلمني �أل$ديني من Cلقا� �لسالk على 

&� &حد &� تسمية مساجدهم مساجد &� �لتفو± بكلمة 
�لشها`" &� قر��" �لقرBÆ �لكرمي AC جانب حرماÈم من 
 Bملغرضو� حقو� شرعية &خر~. �لقد �ستغل �ملشايخ 
�كر�هيتهم  �بغضهم  طغياÈم  �متا`�� ¯  �لقو�نني  هذ± 
ما� �ملسلمني �أل$ديني حتت غطا�  �لالمتناهية �&هد{��̀ 
�لقانوB �لغاشم �ُملسن �لذ� ال ¬ر� ساكنا لد~ >اكمة 

قاِتل �ملسلم �أل$د�.
�ذ± �لعر�قيل ��حلو�جز &B تؤثر ¯ عزمية &بنا�  Bما كا�
�تقدمي  �لدين  خدمة   ¯ ²مهم  من  تقلل   �& �جلماعة 
كل غاٍ� �نفيس ¯ هذ� �لسبيل. �يظهر �لك جليا من 
خال� �لنجا� �لعظيم �لذ� حترÍ± �جلماعة. �على سبيل 
�ملثا� ال �حلصر جندها �نفر`G �تألقت بدفاعها �ملنقطع 
�لنظ< عن شر¦ �لن» � بعد ��جوماG �لشرسة �ل¾ 
ُشنت من بعض �لقسا�سة �لعرÏ. �قد �عتر¦ بذلك 
&شر�¦ &بنا� لغة �لضا` �لذين &ثنو� على علما� �جلماعة 
هذ�   AC �ألمر  يتوقف   Ñ� �ملضما{.  هذ�   ¯ �ملتألقني 
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�حلد بل �لكث< منهم �نكبو� على `{�سة عقائد �جلماعة 
 B& الC منهم Bفا� تفك<هم �ملنفتح فما كاÆ Gل¾ ֲדر�
�نضمو� جلماعة �ملؤمنني بأعد�` �ف<". �Ñ يتوقف هذ� 
�لكث<ين  �لكنه �ل  �لعرÏ فحسب  على  �ملبني  �لفتح 
من شعوÔ Ïتلفة. كما �عُتر¦ ºدماG �جلماعة على 
�لصعيد �إلنسا� �متكني �لسلم على �لصعيد �لعاملي ¯ 
علنا  &ثنت  بل  �ألطر�¦  بعض   G`شا&� عديد"  >افل 
�لزمن  من   Bقر على  تزيد   GثباتاC �جلماعة  يد   ¯  B&
ُيسجل   Ñ حيث  �لكلمة   Õمع بأمت  مساملة  Lاعة  &Èا 
ضدها &� Ôالفة قانونية &� &عما� شغب &� فسا` ¯ 
&� بلد تو�جدG فيه بل على نقيض �لك فإÈا سا²ت 
¯ تطوير �لبنية �ألساسية لكث< من �لبلد�B �ل¾ &علنت 
�لساسة  &شا`  كما  عليه.  هي  ملا  للجماعة  مدينة  &Èا 
&B �جلماعة متّثل منو�جا  بلد�B عديد"   ¯ kلقو� �كبا{ 
متجسد� حيًّا لشعا{ها �ملعلن "�ملحبة للجميع �ال كر�هية 
ألحد". �بطبيعة �حلا� فإB كل هذ� �ملد� ��لثنا� �لذ~ 
�لباهر"  �Cجنا�Íִדا  �جلماعة   Gخدما  Gبه سجال تزخر 
�ملعمو{"  &طر¦   ¯  kإلعال� �سائل  ع�  تفاصيله  ُيبث 
�لذين  �ضغينة  حقد  جّيَش  �لذ�  �ألمر  عد"،   Gبلغا�
�لوجو`  من  �جلماعة �>وها  خططو� �سعو� الجتثا¡ 
&نفسهم". �من  با�... "حسًد� من عند  يهد& �م   Ñ�
ֲדا  يسجلو�   B&  ��`�}& هذ±  �إلجر�مية  >ا�لتهم  خال� 
بعض  عقو�   ¯ فوْسَوُسو�  �سخطهم  غضبهم  مد~ 
�ملتطرفني �&قنعوهم &B من يقتل &$ديا ُتضمن له �جلنة، 
�لفتنة �ل¾ �هب ضحيتها كث< من  �هكذ� &شعلو� نا{ 

�ألبريا� �ألصفيا�. 
حرضو�  �لذين  �ملجرمني   Gبصما  B& من  �بالرغم 

��{تكبو� هذ± �ملجز{" ��ضحة Cال &B �جلماعة Ñ تسجل 
شكو~ �ال قضية لد~ �ملحاكم �لدنيوية بل BC �لناطق 
باسم �جلماعة �بكل ثقة ¯ مؤ�Í{" �هللا �عونه &علن &ننا 
Lيعا  �Cننا  �إل�ية.  �لعد�  >كمة  عند  قضيتنا  �ضعنا 
نؤمن &B >اكم �لدنيا ال تستطيع &B تفينا حقنا �لكن 
يفينا حقنا من �ختا{نا لنشر `ينه ��لذ� �عد مؤسس 

�جلماعة عليه �لسال�C" :k مهني من &{�` Cهانتك".
به  &`لت  ملا  �ملالحظني  من   B�>لكث�  Ïستغر� �لقد 
�جلماعة من تصر¬اG سلمية Ñ تتوعد فيها باألخذ بالثأ{ 
 Ñ� ִדد` مرتك» �جلرمية �لشنعا� من قريب &� بعيد Ñ�
حتر� �ألعالÑ� k تتظاهر ¯ �لشو�{Á، بل على �لنقيض 
من �لك &ظهرG {`" فعل Ñ تتعو` عليها �لساحة �لعاملية 
ألÈا مستوحا" من صميم �ألخال� �ملحمدية �خلالد" �ل¾ 
 ¯ �لك  جتلى  �قد  �قالًبا.  {�حا  �جلماعة  ֲדا  تتحلى 
Cحد~ تصر¬اִדا لفضائية Cسالمية حيث {فعت نفس 
�لند�� �لذ� {فعه سيدنا >مد �ملصطفى �  ¯ معركة  
ُ&حد حني &علن كفا{ مكة &B �لعز" لنا �ال عز" لكم، 
�ا  �هتز  �ل¾  �خلالد"  �ملحمدية  �لصيحة  تلك  فا{تفعت 
عرá �لر$اB.. "�هللا موالنا �ال موA لكم". فها ¶ن 
�ليوk نر``ها �بكل يقني &B �لتا{يخ ُيعيد نفسه لصاحلنا 
ِمْنُهْم  &ننا فعال مصد�� لقوله تعاÆ�َ﴿ Aَخِريَن  مؤكًد� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ �بالتاã فإB ظهو{ `ين �ملصطفى �  َلمَّ
&نف  {غم  &يدينا  على  حتما  لو�قع   Bأل`يا� سائر  على 

�لكا{هني.
 kلعاملني ��لصال" ��لسال� Ï} حلمد هللا� B& عو�نا �Æخر̀ 
�ملصطفى  >مد  �موالنا  سيدنا  �هللا  خلق  &شر¦  على 

�على Æله �صحبه &Lعني.
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 حضر" مر�Í بش< �لدين >مو` &$د
�ملصلح �ملوعو` �

�خلليفة �لثا� حلضر" �إلماk �ملهد� ��ملسيح �ملوعو` �

:å�}` من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

َماَ"�ِ! ِبَغْيِر  ﴿�هللا �لَِّذ* َ
َفَع �لسَّ
َعَلى  �ْسَتَو/  ُثمَّ  َتَرْ"َنَها  َعَمٍد 
َ"�ْلَقَمَر  ْمَس  �لشَّ َر  َ"َسخَّ �ْلَعْرِ: 
ُيَدبُِّر  ُمَسمًّى  ِألََجٍل  َيْجِر*  ُكلٌّ 
َلَعلَّـُكْم  �لآلَياِ!  ُل  ُيَفصِّ �َألْمَر 
  ﴾Jَُتوِقُنـو 
بُِّكـْم َ  Mِِبِلَقـا

(�لرعد: ٣)   
 

شرO �لكلمـا!: 
�لِعما`: ما ُيسَنُد به، Lعُه  َعَمٍد: 
�ألبنية   :ُ̀ ��لعما �َعَمٌد.  ُعُمٌد 

.(Ïألقر�) لرفيعة�
بال  عمًال  كّلفُه  ر±:  سخَّ َر:  سخَّ
ال  مقهو{  �كل  َلُه.  �لـَّ ُ&جر"؛ 
َيملك لنفسه ما çّلصه من �لقهر 

.(Ïألقر�) ٌر فذلك مسخَّ
من   ١٠١ �آلية  ({�جع  يرفع: 

سو{" يوسف)
"�لعر:  "�ستو/  �لسما"�! 
"يدبر:({�جع �آلية ٤ من يونس)

�ألجل: ({�جع �آلية ١٢من سو{" 
يونس)

من   ٣٨ �آلية  ({�جع   يفّصل: 
سو{" يونس)

ª!$#“Ï%©!$#yìsùu‘ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$#Î�ö�tóÎ/7‰uΗxå$pκtΞ ÷ρt� s?(§Ν èO3“uθ tGó™$#
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II;;ÏËŒËŒ¢\;Ï…Ö¬∏\II;;ÏËŒËŒ¢\;Ï…Ö¬∏\

ÈtÊ’\Â;◊Œ¬’\;◊¡]�hÈtÊ’\Â;◊Œ¬’\;◊¡]�h



٥

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣١ هـ  - حزيران / يونيو ٢٠١٠ م

:Sلتفسـ�
 B& �آلية مبفهومني:  تفس<   ميكن 
�هللا {فع �لسما��G بغ< عمد كما 
 Bبد� {فعها   Aتعا &نه   �&  ،Bتر�
 �& {êيتها،   Bتستطيعو &عمد" 
ال  �لكنكم  بأعمد"  مرفوعة  &Èا 
�ألعمد".  هذ±  {êية   Bتستطيعو
�كال �ملعنيني صحيحاB، �لك &ننا 
بالُعر¦  �لعمو`  كلمة  &خذنا  لو 
�ألشيا�  عليه  ُترفع  ما   �&  kلعا�
�ألخر~، فال جند هنا� مثل هذ± 
�&ما   ،Gللسما�� �ملا`ية  �ألعمد" 
 �Íملجا�  Õباملع �لعمو`  &خذنا  لو 
بدليل  &B ما ترتكز عليه �ألشيا� 
�ألخر~ هو عمو`ها ëا�Íً، فنجد 
على  قائمة  �لسما�ية   kألجر��
مثل  �ملموسة  مرئية  غ<  &عمد" 
قو" �جلا�بية &� �حلركاG �ملحد`" 
 Ïألسبا� من  �غ<ها   kلألجر�
علما�  �كتشفها  مما  �ألخر~ 

�لطبيعة &� Ñ يكتشفوها بعد. 
مز�عم  من  Íعًما  تبطل  ��آلية 
كيف   Bيقولو كانو�   �C �لكفا{، 
ال  �هو  َمر�مه   ¯ >مد  ينجح 
ميلك من &سباÏ �لغلبة ��النتصا{ 
�هللا  `حض   B& سبق  �لقد  شيًئا. 
هذ± �لشبهة̄  �آلية �لسالفة عندما 

�صف �لقرBÆ بكونه حقî &� ما 
يتحقق �يتوطد حتمî، ��آلB سا� 
على بطالÈا `ليًال Æخر فقا�: ال 
شك &B �ألشيا� تقوk على {كائز 
 B& ضر�{ًيا  ليس  لكن  مالئمة، 
 Áهذ± �لركائز كلها من نو Bتكو

��حد. 
 ال شك &B �إلنساB ال يستطيع �ال 
بأعمد"  Cال  يقد{ على {فع شي� 
ما`ية حBC ð �لسقف �لبسيط ال 
&عمد"،   �&  B�}جد  Bبد� يرتفع 
�لكن �هللا بديع ¯ خلقه، فانظر�� 
كيف {فع هذ± �ألجر�k �لسما�ية 
 Bبد� ��لضخامة  �لثقل  �ائلة �
 Õباملع  �ً̀ عمو تسميته  ميكن  ما 
&عمد"   Bبد�  �& عليه،  �ملتعا{¦ 
 kألجر��  Bفإ �لك  �مع  مرئية، 
&ماكنها   ¯ ثابتة  قائمة  تز��  ال 
�ملحد`" `�B& B ¬د¡ ¯ نظامها 
 BماÍ& مر�{  {غم  فتو{   �& خلل 

سحيقة عليها. فثبت &B هنا� بوًنا 
شاسًعا بني ما يفعله �إلنساB �بني 
ما يفعله �هللا. فيجب &B تساعدكم 
 åقيا على  �لظاهر"  �ألمو{   هذ± 

�ألمو{ �لر�حانية.
 AC §اجة   Bإلنسا�  B&  kجر ال 
�لغلبة   `�}&  ��C �ملا`ية   Ïألسبا�
 ��C  Aتعا �هللا  �لكن  &حد،  على 
على   îغالب نبيه  ½عل   B&  `�}&
 Ïسبا&  AC له  حاجة  فال  &عد�ئه 
ما`ية مرئية، بل ¬قق �لغلبة بتد�ب< 
مرئية. �لكن  �&سباÏ غ<  `قيقة 
�لناå ال يصدقوB هذ± �حلقيقة Cال 
بعد ظهو{ �لنتائج، �&ما قبلها فال 
�هللا  ن»  �نتصا{   B��يعت  Bينفكو

ضرًبا من �ملستحيل.
�لكفا{  ير~  �ل¾   Ïألسبا�  BC
  � �لن»  لد~  توفُّرها   ضر�{" 
 ¯ مذكو{"  لنجاحه،   îضمان

:ãسو{" �إلسر�� كالتا

فنجـد األجـرام السـماوية قائمة علـى أعمدة غ^ 
مرئيـة وملموسـة مثـل قـوة اجلاذبيـة أو احلركات 
احملـددة لألجـرام وغ^ها مـن األسـباب األخرى مما 
اكتشـفها علمـاء الطبيعـة أو [ يكتشـفوها بعـد. 
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�ملا�  ينابيع  عند±   Bيكو  B&  (١
.kألنعا�� åليستقي منها �لنا

فيها   Gعند± ضيعا Bتكو B&  (٢
حد�ئق �بساتني �&B ¬فر خال�ا 

&Èا{� لعمر�Èا.
ملح   ¯ &عد��±  ُيهلك   B&  (٣

�لبصر.
لنصرته  ٤) &B يأó �هللا ��ملالئكة 

على �ألعد��.
٥) &B ميلك ثر��G هائلة.

 ðح خا{قة  قو"  ميلك   B&  (٦
 ،kلقو�  kما& �لسما�   AC يرتقي 
مسطو{   Ïبكتا منها  �ينـز� 
 �& �يقر&�نه،  بأيديهم  يلمسونه 
عليه &B ال يّدعي فقط بأB �هللا قد 
 óيأ B& مر± ֲדذ� شفوًيا، بل ½ب&
 .kلقو� برسالة مكتوبة منه يقر&ها 

 .(٩٤AC ٨٩Gآليا�)
 Ïهذ± �ألسبا B& يتضح مما سلف
�ل¾ يطالبوB بتوّفرها عند �لرسو� 
� هي من نوعني: &سباÏ ما`ية 
 Gلثر���� ��ألمو��  كاأل{¿ 
��لعقاÏ؛  �جلز��  �سلطة  ��مليا± 
�&سباÏ {�حانية &� &مو{ خا{قة 
�هللا  كظهو{  �لطبيعية  للنو�ميس 
 AC �صعو`±  لنصرته،  ��ملالئكة 
 Ïبكتا منها  لينـز�  �لسما� 

مسطو{. �كانو� ½د�B �لن»  � 
 Ïمن هذ± �لقو~ ��ألسبا îر�م<
ليس  &نه   Bيظنو فكانو�  بنوعيها. 
§وÍته ما ميلكه �مللو�، كما ليس 
�لن»،  عند  توّفر±  ½ب  ما  عند± 
هذ�   B&  Bيعتقد� كانو�  �لذلك 
¬ا�� {فع �لبنا� بد�B عمد �سند 

فلن ينجح ¯ هدفه.
 ¯ يكن   Ñ يسأ�:  سائل   َّÏ}ُ�
`عو~ �لن» ما يث< عجبهم، فقد 
لنا   kيقد يز��  �ال  �لتا{يخ   Bكا
�لذكر  &مثلة كث<" ألناå خاملي 
 AC �ملؤ`ية  �لوسائل  من  >ر�مني 
صا{��  �لكنهم  �حلكم،  ُسّد" 
مثًال:  خذ��   .îحكام�  îملوك
�مللك �ألفغا� "نا`{ شا±" ��حلاكم 
 ¯  "G}بونابا  Bنابليو" �لفرنسي 

�لتا{يخ �حلديث.  
��جلو�Ï: ال شك ¯ �جو` هذ± 
من حني آلخر،   Ñلعا�  ¯ �ألمثلة 
كانو�  هؤال�   B& �حلقيقة  �لكن 
منذ  ��لوسائل   G�}لقد�  Bميلكو
�لبد�ية، �لكن �لناÑ å يأֲדو� ֲדم 
�صل  �عندما  &مرهم،  بد�ية   ¯
تنبهو�  �حلكم  ُسّد"   AC هؤال� 

�تعجبو� منهم �من قد{�ִדم.
فا{�  فهنا�  �لك،  على  �عال�" 

فهؤال�   .� �لن»  بينهم �بني  بيِّن 
�غلبتهم  ملكهم  عن  &علنو�  Cمنا 
 B�` �حلكم،   AC �صلو�   B& بعد 
بأÈم  &مرهم  بد�ية   ¯ يعلنو�   B&
 Ñ  ðح بل   ،îملوك  Bسيصبحو
يفكر�� ¯ �لك، فلم يكن هنا� 
 kلقو�  Ïستغر�� يث<   Áٍ�` عندئٍذ 
 � �هللا  �لكننا جند {سو�  منهم. 
�قبل  سلًفا  �نتصا{±   عن  يعلن 
عجيًبا  شيًئا  هذ�   Bكا� &��نه، 

.Ïللعر õ><�
 B& �هو  &ك�  Æخر  فا{�  �هنا� 
 B& بعد   îملوك  Bيصبحو �لذين 
 AC  Bيلجأ� �لذكر  خاملي  كانو� 
 AC للوصو�  مالئمة  تد�ب<  �öا� 
 `�}& عندما  فمثًال  �مللك.  ُسّد" 
�مللك   Áنتز�� �ألفغا�  "نا`{شا±" 
بعض  حوله  Lع  �حلاكم،  من 
�لبد�ية، ÷ بد& ¯ قطع  �جلنو` ¯ 
�ملناطق  &مر��   kهز  ÷ �لطر�، 
�لكبا{،  �ألمر�َ�   ÷ له،  �ملجا�{" 
حð �نتزÁ �حلكم من �مللك نفسه. 
 ،"G}بونابا Bهذ� ما فعله "نابليو�
ثو{"   �& حركة   ~&} حينما  فإنه 
Cليها بسرعة �ل��،  خفيفة �صل 
 Á}Í �هكذ�  لصاحله،  ��ستغلها 
�لرعب ¯ قلوÏ {جا� �حلكومة، 
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�كسب �ال� �جلنو` له ضدها.
�لذ�  �ملشتر�  �لقاسم  هو  هذ� 
�لذين  &�لئك  جند± ¯ حيا" Lيع 
�خلمو�،  بعد  �حلكم   AC �صلو� 
سو�� جا��� قبل �لن» � &� بعد±، 
�لذلك جند &هل مكة عندما øعو� 
��لغلبة،  باالنتصا{  �لن»  `عو~ 
 Ïما هي �ألسبا :Bشرعو� يتسا�لو
كل  �لغلبة؟  لكسب  يتخذها  �ل¾ 
ما {&�± منه هو &نه � كاB ¬ّو� 
بصحبته �لصاحلة �ألجالَ¦ �لقساَ" 
 Ïقلو &ناًسا طيبني ���   Ïلقلو�
�بدًال  مسكينة،  �طبائع  {حيمة 
من &B يعّلم &تباعه بّث  �لرعب ¯ 
عليهم،   Bبالعد�� �ألعد��   Ïقلو
كاB يأمرهم بتحمل &�~ �ملعتد� 
عنه  �بالعفو  �صمت  ص�   ¯
مثل  �صاحب  �هللا.  �جه  �بتغا� 
 AC يصل B& هذ� �لتعليم ال ميكن
 ¯ يسد  بل  {&يهم-   ¯- �حلكم 
 AC �`يؤ B& ميكن Ïجهه &� با�

سد" �حلكم. 
�لصد�{   Gبذ� �لعليم  �هللا   Bكا�
ºََلدهم من  يد�{  ما  مطلعî على 
مثل هذ± �ألفكا{ ��لتساêالG �ل¾ 
فرّ̀   .îعلن ֲדا   Bيتفوهو ال  كانو� 
هذ� ال  نبينا   BC قائًال:  عليهم  �هللا 

ُيعلن  يّدعي برفع بنا� ما`� �Cمنا 
عن {فع øا� {�حانية. ÷ �علمو� 
ترفعوÈا  �ل¾  �ملا`ية  �ملبا�   B&
�ألمر،  Æخر   ¯  kتنهد باألعمد" 
 Bبد� �ملرفوعة  �لسما�  �لكن 
ماليني  منذ  هي  قائمٌة كما  عمد 
>مد،  &مر  سيتّم  هكذ�  �لسنني. 
فقد جعلنا لقياk &مر± &سباًبا خافية 
�لسما�؛  كأعمد"  &نظا{كم  عن 
�لذ�  �لتعليم   ¯ يكمن  بعُضها 
جا� به، �بعضها يتمثل ¯ عصمة 
�هللا له. فأمر± &øى من &B يعتمد 
�لظاهر"،  �ملا`ية   Ïألسبا� على 
 ù}خا هو  ما  على  قائم  هو  بل 
على   �& �لبشر،  قد{"  نطا�  عن 
غر�بة  �ال  �لسما�ية.   Ïألسبا�
¯ &مر±، ألB ما ضربنا± من مثا� 
برهاًنا  يشكل  �لفلكية   kلألجر�
على &B �لصفاG �إل�ية Cمنا تتجلى 
على هذ� �ملنو��، هكذ� ينصر �هللا 

&نبيا�± بأسباÏ غ< مرئية.
على  �ستو~   ÷﴿  Aتعا �قوله 
{فع  كما  �هللا   B&  úيع  ﴾áلعر�
�ألجر�k �لسما�ية ¯ �لعاÑ �ملا`� 
&�ًال، ÷ بد& يتجلى بصفاته بشكل 
 ¯  Bآل� سيفعل  كذلك  كامل، 
�لعاÑ �لر�حا�، �سيكمل بو�سطة 

�لر�حانية  �لسما�   � >مد  نبيه 
صفاته   åلنا� على  تتجلى  لكي 
�إلنسانية  �يعطي   õظاهر  îجتلي
 áلعر� B& كامًال.  مع �لعلم îهدي
تكميل  به   úيع  �Æقر مصطلح 
��لر�حانية،  �لطبيعية  �لنو�ميس 
من  �ملصطلح  هذ�  �سُتع<  �قد 
�مللو�   BC حيث  �ملا`�،   Ñلعا�
قر�{  عن   Bإلعال�  Bيريد� عندما 
 .áلعر� على  من  يعلنونه   kها
�نظرAC õ هذ± �لعا`" �لشائعة فقد 
�ستخدk �لقرBÆ كلمة ﴿÷ �ستو~ 
�لتجلي   Õمبع   ﴾áلعر� على 

.Aهللا تعا� Gلكامل لصفا�
 áلعر� ماهية  عن  �لسؤ��  &ما 
 kإلما� �كر±  ما   îمبدئي فجو�به 
�لكلمة  هذ±  شر�  لد~  �لر�غب 
 áُعر� قا�:"  مفر`�ته، حيث   ¯
�هللا ما ال يعلمه �لبشر على �حلقيقة 
تذهب  كما  �ليس  باالسم،  Cال 
 Bكا لو  فإنه  �لعامة.   kها�& Cليه 
ال   Aتعا له  حامًال   Bلكا كذلك 
 BC﴿ يقو�:   Aتعا >موًال،��هللا 
 B& ¿}أل�� Gهللا ميسك �لسما���
تز�ال �لئن �Íلتا BْC َ&ْمَسَكُهما من 

 .(G�`ملفر�) ﴾±حد من بعد&
�لو�قع &B �لعرá لغًة تعú: �لسقف، 
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سو�� كاB عريًشا &� مظلًة ُيستظل 
فو�  من   îمرفوع  õسرير  �& ֲדا، 
�أل{¿ بقو�ئم ُيجلس عليه. كما 
ُيكÕ بالعرá عن �لكر�مة ��ملُلك 
��لغلبة �قو�k �ألمر (�لتاù). �هذ± 
&يًضا مستقا" من �لسقف،  �ملعا� 
 ¯  kلقو� كبا{  عا`"   Bكا ألنه 
 �& Gلسو� حتت �ملظال½ B& لقدمي�

�لعر�ئش &� على �لُسر{ �ملرفوعة.
 "áلعر�" كلمة   G`}� �قد 
مبعÕ �لسقف ¯ �لقرBÆ ¯ قوله: 
عر�شها﴾  على  خا�ية  ﴿�هي 
(�لبقر":٢٦٠).  &� كانت سقو¦ 
�لبيوG قد ִדّدمت فسقطت عليها 
�جلد{�B. كما �{`G مبعÕ سرير 
�مللك ¯ قوله تعاA ﴿�{فع &بويه 
(يوسف:١٠١).   ﴾áلعر� على 
&{بع   Õملع� ֲדذ�   îيض&  `}� �قد 
مر�Ḡ  سو{" �لنمل عند �حلديث 

عن ملكة سبأ.
كما �{`G �لكلمة مبعناها �خلا  
 ¯ مرً"   ٢١ �إل�ي"   áلعر�" بـ 
من  ملزيد  �لكرمي.({�جع   BÆلقر�
من   ٤ {قم  �آلية  تفس<  �لتفصيل 

سو{" يونس).
قو�  �ملعا�   ��} ��كر صاحب 

�السم-  �كر   Bبد�- �لبعض 
على  �ستو~   ÷﴿ Aتعا قوله   Bبأ
للحكم  �ستعا{"  Cمنا هو   ﴾áلعر�
 ¯  Aتعا قوله  بدليل  ��لتدب<، 
  . �ألمر﴾  ﴿يدّبر  يونس  سو{" 
﴿يدبر   Aتعا قوله   B& ير~  فهو 
لقوله ﴿÷ �ستو~  �ألمر﴾ تفس< 

.﴾áعلى �لعر
�قد نقل بعض �ملفسرين �جلد` هذ� 
 Õعن �ألسال¦، �لكنه مع Õملع�
 ¯ "áخاطئ، ألنه قد ُ�كر "�لعر
�لشريف  ��حلديث  �لكرمي   BÆلقر�
يستحيل  §يث  �تو�تر  بكثر" 
Cال   úيع ال   áلعر�  B& نظن   B&
��لتدب<"  �حلكم   " �الستعا{" عن 

فقط ال غ<.
 Aقوله تعا AC ~فلنرجع مر" &خر
�هللا  {بكم   BC﴿ يونس  سو{"   ¯
��أل{¿   Gلسما��� خلق  �لذ� 
على  �ستو~   ÷  kيا& ستة   ¯
�لعرá يدّبر �ألمر﴾ لِنجد &B قوله 
﴿يدّبر �ألمر﴾ ميكن �عتبا{± حاًال 
 ﴾áلعر� على  �ستو~  لقوله ﴿÷ 
 áلعر� على  �ستو~  �هللا   B&  Õمبع
مدبرõ نظاk �لكوB كله، &� ميكن 
 BC﴿ لقوله   îثاني  õ�خ نعت�±   B&

�هللا  {بكم   B&  Õمبع {بكم...﴾ 
على  ��ستو~   Bلكو� خلق  �لذ� 
 ¯ هنا  &ما   .Bلكو� يدبر   áلعر�
 õ>كب فاصًال  فنجد  �لرعد  سو{" 
على  ﴿��ستو~   Aتعا قوله  بني 
تعاA ﴿يدّبر  قوله  �بني   ﴾áلعر�
�ألمر﴾ فال ميكن �عتبا{ قوله(يّدبر 
على  لالستو��   õ>تفس �ألمر) 

.áلعر�
قوله  من  �ملر�`  فليس  �باختصا{، 
 ﴾áلعر� على  �ستو~   ÷﴿ Aتعا
&B �لعرá ما`ّ� &� &نه ال �جو` 
�حلكم  عن  �ستعا{"  &نه   �& له، 
 áلعر� بل  كال،  فقط.  ��لتدب< 
�لتابع  �ملركز�   kللنظا �سٌم 
 Bهللا �لتنـزيهية �ل¾ تكو� Gلصفا
�لصفاG �لتشبيهية مبثابة حامٍل �ا 

&� كأعمد" �ا بتعب< Æخر.
�قد �كر سبحانه �تعاA �ستو��± 
عن  �حلديث  بعد   áلعر� على 
{فع �لسما��G ليش< AC &نه � 
حينما çلق øاً� �&{ضî {�حانيتني 
جتليا  صفاته  تتجلى  جديدتني 
��حد"  بصفة  يتجلى  فال  كامًال، 
صفاته  من  صفة  كل  يسّخر  بل 
 Gلصفا�  kلنظا �لتابعة  �لتشبيهية 
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 Aتعا �كأنه  �ملركز�،  �لتüيهية 
من  �خلاصة  بركاته  حينئذ   �üُي
مركز صفاته �لتüيهية لكي تظهر 
�لتابعة  �لتشبيهية   Gلصفا� Lيع 
�لذ�  �مللك   Bكامًال، شأ  õ}ظهو
على   îجالس �امة � &��مر±  يصد{ 

عرشه. 
 AC هذ�  بقوله   � �هللا  &شا{  لقد 
صفة  {سوله  لتأييد  يسّخر  ال  &نه 
��حد" فحسب، بل يسّخر Lيع 
صفاته �لتشبيهية.. &� �ل¾ يتجلى 

ֲדا على �لعبا`.
 Aهللا تعا� B& قا� �نظر�� كيف ÷
 Gِلسما��� {فعه  جانب   AC-
��لقمر  �لشمس  ��أل{َ¿- سّخر 
خلدمتكم `�منا &جر. BC ُ&جر��كم 
&جر  نظ<  ֲדم   Bتستعينو �لذين 
 ¯  B�``يتر� منكم   Bيشتكو قد 
خدمتكم، �لكن هذ± �ألجر�k ال 
تز�� منذ عصو{ سحيقة تقدk لكم 
عامل   �& تر��   B&  B�` خدماִדا 
من �خلو¦ &� �لرجا� يضبط هذ± 
�ألجر�k، �للهم Cال �لقانوB �إل�ي. 
�هللا  يسخر   B&  ¯ �لغر�بة  فما 
نفس هذ� �لقانوB من &جل نصر" 
{سوله >مد � ليسّخر كل شي� 

لتأييد±.
�ألمر  ﴿يدّبر   Aتعا قوله  &ما 
ُيفّصل �آلياGِ لعلكم بلقا� {بكم 
 Bنكم كما جتد�& úفيع ﴾Bتوقنو
يد�{  عظيًما  نظاًما >كًما   Bللكو
بد�B &عمد" مرئية لكم،  كذلك 
سو¦ يدّبر �هللا تعاA &مر {سوله 
 Gبينا  GياÆ فُير~   .� >مد 
كله   Bللكو �سيصد{  لنصرته  
{سوله،  لتأييد  �لصر¬ة  �أل��مر 
على   Bلكو�   ¯ "}� فتعمل كل 
.úليقي� Bتنالو� �إلميا ðنصرته، ح

َ"َجَعَل   Xَ
�ْألَْ َمدَّ  �لَِّذ*  ﴿َ"ُهَو 
ُكلِّ  َ"ِمْن   �
َ"َ]ْنَهاً 
َ"�ِسَي َ ِفيَها 
َ�ْ"َجْيِن  ِفيَها  َجَعَل  �لثََّمَر�ِ! 
ِفي   َّĴِ  
�لنََّهاَ �للَّْيَل  ُيْغِشي  �ْثَنْيِن 
  ﴾Jَ"َيَتَفّك_ُر  ٍ̀ ِلَقْو َآلَياٍ!  cَِلَك 

(�لرعد: ٤)

 شرO �لكلمـا!:
 :Bَملديو� مدَّ  َبَسَطُه.   :± مدَّ  : مدَّ
&مهَله. مدَّ �هللا عمر±: &طالُه. �مدَّ 
�لقوk: صا{  �لشيَ�: جذبه. �مدَّ 
 ¯� بنفسه.  �&غاثهم   õ`مد �م 
 ،õمّد �أل{¿   Gُ ْ̀ َمَد  :Bللسا�
ِمن   õ`اø�&  îتر�ب فيها   G`Íِ  ��C
�&كثَر  �ا  &عمَر   Bفيكو َغ<ها، 

 .(Ïألقر�) لز{عها îيع}
تعاA﴿مدَّ  قوله  من  فاملر�` 

�أل{¿﴾:
١) &B �هللا هو �لذ� بسط �أل{¿ 

��ّسعها. 
قشر"   `�ّÍ �لذ�  هو  �هللا   B&  (٢
 Bلتكو ��لسما`   Ïبالتر� �أل{¿ 

&كثر عمر�ًنا ��اً{�.        
�هذ� ثابت بالبحو¡ �حلديثة �ل¾ 
ö�نا &نـه ال تز�� تقـع عـلى 
قيـقة    للـغايـة    ̀G�}� ¿}أل�
من �لكو�كب �ألخر~ مما يساعد 

لقد أشـار اهللا � بقوله هذا إ+ أنه ال يسـّخر لتأييد 
رسـوله صفة واحـدة فحسـب، بل يسـّخر oيع 
صفاته التشـبيهية.. أي الq يتجلـى بها على العباد.
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.Gأل{¿ على �إلنبا�
٣) &B �هللا هو �لذ� &غا¡ &هلها 
كيال  حتصى  �ال  تقد{  ال  بنعم 

ينقرضو�.

"�سَي: �لر��سي: �جلباُ� �لثو�بُت 

.(Ïألقر�) لر��سُخ�

 :Sلتفسـ�
﴿مّد  بقوله   Aتعا �هللا  &شا{  لقد 
﴿{فع  قوله  بعد  �أل{¿﴾ 
�لسما�   B&  AC   ﴾Gلسما���
 .Bتتفاعال�  Bتتعامال ��أل{¿ 
كز�جني  تفاعلهما   B& فكما 
 Bفإ كذلك   ،ùإلنتا�  AC يؤ`� 
Cمنا  �ملا`�   Ñلعا�  ¯ �ألمو{  Lيع 
�لسما�  بني  قو�  بتفاعل  تتم 
بالضبط  هو  �هذ�  ��أل{¿. 
 îيض& فهو  �لر�حا�،   Ñلعا� حا� 
ما�   AC  �& �لسما�   AC §اجة 
�لسما�،  من   �üي �لذ�  �لوحي 
�جلاهز"  �لطبائع   �& �أل{¿   AC�
�كما  �لسما��.  �ملا�  لقبو� 
 B& تلبث  ال  �لصاحلة  �أل{¿   B&
�لتفاعل  نباִדا  ��ا{ها بعد   ùرö
مع ما� �لسما�، كذلك هو حا� 
مبثابة  فهي  �جلاهز"،  �لطبائع  هذ± 

�لر�حانية،  �لسما�   ��ÍC �أل{¿ 
بعد  خز�ئنها   Bكتما تستطيع  �ال 
�لتفاعل مع ما� �لوحي �لسما��، 
ن»   AC  Ïتنجذ  B& تلبث  ال  بل 
 AC �حلديد  قطعة   Ïجنذ�� �هللا 
�ملغناطيس. فال تتعجبو� من �نتشا{ 
 B& عو" �لن» >مد �، بل ½ب`
كيف   �C تنتشر،   Ñ  ��C تعجبو� 
 ùال ُتخر B& ميكن أل{¿ صاحلة

نباִדا {غم نز�� �ملطر عليها.
{��سي  فيها  ﴿�جعل  قا�   ÷
 ¯ جعلنا  لقد   �&  .﴾õ}اÈ&�
�أل{¿ جباًال لنّدخر فيها �ملا� ¯ 
باملا�   Ñلعا�  `�üل �جلليد،  شكل 
�لينابيع  شكل   ¯  Áنقطا�  B�`
��ألÈا{. �لو نفذG هذ± �لذخ<" 
��ألÈا{،   Bلعيو� جلّفت  �جلليدية 

�&صبحت �أل{¿ قاحلة جر`��.
�لر�حا�،   Ñلعا� حالة  هي  �هذ± 

 îعظام  Gٍشخصيا  îيض& فيه   Bفإ
 kكال َتدَّخر   �C �جلبا�  مبثابة  هي 
 Gشخصيا �هنا�   .Aتعا �هللا 
&خر~ ال تّدخر كالk �هللا، �لكنها 
&خر~  �فئة  �آلخرين.  به  تنفع 
تكوB كاأل{¿، فتر~ &هلها من 
َفهم  �جلبا�  &ما  فقط.  �ملنتفعني 
�ألنبيا�، �&ما �ألÈا{ فهم �لعلما�، 
 .åلنا� عامة  فهم  �أل{¿  �&ما 
�لر�حانية  �لر��سي  هذ±  �لوال 
جلّفت �لينابيع �لر�حانية �هلكت 

�لدنيا.
÷ قا� ﴿�من كل �لثمر�G جعل 
جعل   �& �ثنني﴾  �Íجني  فيها 
¯ �أل{¿  من كل �ر" �Íجني 

�لذكر ��ألنثى.
لقد �كر هنا �لثما{ فقط، �لكنه 
من  &خر~  &ماكن   ¯ &كد  قد 
من  جعل  قد   Aتعا &نه   BÆلقر�

فـال تتعجبوا من انتشـار دعوة النـP >مد  �، بل 
vـب أن تعجبوا إذا [ تنتشـر، إذ كيف ميكن ألرض 
صاحلـة أن ال zُـرج نباتها رغم نـزول املطر عليها.
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كل شي� �Íجني. �هذ± حقيقة 
Lيع  عن  بذكرها   BÆلقر� ينفر` 
�لدياناG. لقد عر¦ �لعرÏ قبل 
�لنخل  &شجا{   B&  BÆلقر� نز�� 
�لذكر ��ألنثى، �لكنهم   Bجا�Í
Ñ يعرفو� &كثر من هذ�. �كانت 
عن  عاجز"  حينئذ   Ñلعا� عقو� 
فهم هذ± �حلقيقة �لقرÆنية. �لكن 
نز��ا  على   îقرن  ١٣ مر�{  بعد 
�حلديثة   kلعلو� &كدִדا   BÆلقر�  ¯
 ¯ �لعلما�  توصل  حيث   ،kليو�
 ðح شي�  كل   B&  AC §وثهم 
�لذكر   Bجا�Í  G�`جلما�  G�}�

��ألنثى.     
ليبني  �ملثا�  هذ�  �هللا   Ïقد ضر�
&نه كما خلق كل شي� �Íجني، 
�إلنسا�  للعقل  جعل  كذلك 
 �üي  Ñ فما  �لوحي.  هو  �Íًجا 
عليه نو{ من �حي �هللا لن تتيسر 
 ùنتا هي  �ل¾  �حلقيقة  �ملعرفة  له 
تفاعل �لعقل ��لوحي. كما يؤكد 
بذلك &يضî &نه ��C �متزù �لعقل 
�لسليم �ما� �لوحي �لسما�� فال 
تستطيع قو" من �لقو~ منعهما من 
Cنتاù �لثما{. �كما &نه كاB من 
�ملستحيل &B تتيسر للناå معرفة 

�هللا حقî بد�B ما نز� على >مد 
� من �حي øا��، كذلك من 
�لسليمة  �لعقو�  متتنع   B& �ملحا� 
ُعر¿  ما   ��C تعليمه  قبو�  عن 

عليها عرضî سليمî صحيًحا.
�لليَل  ﴿ُيغشي  قوله   ¯ �سا� 
�نتشا{  على  Æخر  `ليًال  �لنهاَ{﴾ 
ال  فقا�:  �لكرمي،   BÆلقر� {سالة 
çيم حو� >مد  مبا  &حد  çدعّن 
�نتشا{  فيستبعد  حالك   kظال من 

وقد ضرب اهللا هذا املثال ليبني أنه كما خلق كل شيء 
زوجني، كذلك جعل للعقل اإلنسا~ زوًجا هو الوحي. 
فما [ ينزل عليه نور من وحي اهللا لن تتيسـر له 
املعرفة احلقيقة الq هي نتاج تفاعل العقل والوحي. 

�هللا  ألمر  خاضعة  تابعة  �لكنها 
�إل�ية  �لقو�نني  �فق   óتأ�  ،Aتعا
 îشعاع B& Bي. &ال تر��C بقضا��
��حدõ من �لشمس يهتك حجب 
�لسحاÏ �لد�كن �لظالk. كذلك 
سيحد¡ �آلBّC �C ،B �هللا تعاA ال 
�حد±  �لنو{  على   Bلسلطا� ميلك 
بل على �لظالk &يضî، فلو شـا� 
ال  تز��  فسو¦  �لظلمة  �ÍCلة 

>الة.

 Bجتد� &نكم  فكما  تعليمه. 
 Ñلعا�  ¯ �لسائد"   Gلظلما�  Bآل�
�لر�حا�، كذلك تكوB �حلا� ¯ 
 óلكن �هللا يأ� ،îملا`� &يض� Ñلعا�
بالنها{ من �لليل �ملظلم نفسه. فلو 
كانت ظاهر" �لظلماG �لر�حانية 
ظاهر" حر" &� خا{جة عن نطا� 
�ÍCلتها،  لتعّذ{  �إل�ية  �لنو�ميس 

 kلقو  Gٍآليا �لك   ¯  BC﴿
 Bلذين ُيعملو� B& �& ﴾Bيتفكر�
من   Áالنتفا�  Bيستطيعو �لفكَر 
 Bينتفعو ÈCم  بل  �ألمثلة،  هذ± 
 B& Cال   Bيأَبو �لذين  &ما  فعًال، 
يصبحو� حـطب جهنـم فليس 
 B�` ألبـد�� Bال �حلـرماC م�

{يـب.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

  ���     َسِعيِد ْبِن Íَْيٍد    َقاَ�: َسِمْعُت َ{ُسوَ� �هللا    �   َيُقو�: َمْن ُقِتَل Bَ�ُ̀ َماِلِه َفُهَو َشِهيدٌ، َ�َمْن 
ِمِه َفُهَو َشِهيٌد، َ�َمْن ُقِتَل Bَ�ُ̀ َ&ْهِلِه َفُهَو َشِهيد. (سنن  َ̀ Bَ�ُ̀ يِنِه َفُهَو َشِهيد، َ�َمْن ُقِتَل ِ̀ Bَ�ُ̀ ُقِتَل

�لترمذ�، كتاÏ �لدياG عن {سو� �هللا)

ُسو� َ�ال  نَّ َ&ْكَذÏُ �ْلَحِديِث َ�ال َتَحسَّ نَّ َفِإBَّ �لظَّ ��� &َِبي ُهَرْيَرَ" َ&Bَّ َ{ُسوَ� �هللا � َقاَ�: Cِيَّاُكْم َ��لظَّ

َ̀ �هللا Cِْخَو�ًنا.  (صحيح مسلم،  ُسو� َ�ال َتَناَفُسو� َ�ال َتَحاَسُد�� �ال َتَباَغُضو� َ�ال َتَد�َبُر�� َ�ُكوُنو� ِعَبا َتَجسَّ

كتاÏ �ل� ��آل`�Ï ��لصلة)

���   َعْبِد �هللا ْبِن َعبَّاåٍ َقاَ�: َما َظَهَر  �ْلُغُلوُ�   ِفي َقْوkٍ َقطُّ Cِال &ُْلِقَي ِفي ُقُلوِبِهُم �لرُّْعُب. َ�ال َفَشا 
 .ُ�Íِّْالَّ ُقِطَع َعْنُهُم �لرCِ Bَْلِمْكَياَ� َ��ْلِميَز�� kٌَ�ال َنَقَص َقْو .Gُالَّ َكُثَر ِفيِهُم �ْلَمْوCِ َُّقط kٍلزَِّنا ِفي َقْو�
kُ. َ�ال  َخَتَر  َقْوkٌ ِباْلَعْهِد Cِالَّ َسلََّط �هللا َعَلْيهُِم �ْلَعُد�َّ.  َ�ال َحَكَم َقْوkٌ ِبَغْيِر �ْلَحقِّ Cِالَّ َفَشا ِفيِهُم �لدَّ

(موطأ مالك، كتاÏ �جلها`)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٨١٨))
رأت أسرة "التقوى" نشر كتاب حضرة مرزا غالم أحمد القادياني � "سر اخلالفة" - في هذه الزاوية عبر حلقات - 

الذى رد فيه حضرته على أهم خالف نشب بني املسلمني.. السنة والشيعة،

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 

(احللقة األخيرة)

þنفِسـي �ْلِفــد�ُ� لبـدٍ{ ها�ـي عـر

�معصيـٍة  }�Í كل  ِمـن  �لـو{~  جنَّـى 

kٍكمعـد� كانـت   مّلــٌة    Gْ}فنـّو

ُْ̀خًنـا غّشـى علـى ِملـٍل �Íحزحـْت 

Íمـٍن  ¯ �هللا  �كـر  َشـْجَر   Gْنّضـر�

مكـّد{ٍ"  *¿}& علـى   نـوٌ{  فـالَ� 

Gٍمـا َبَقـى &ثــٌر ِمـن ظلـٍم �بدعا�

Ïِناهيـك  عـن  ُقــَر  Ïٌُقــر ±ُ̀ �`�َ

�ِمـن فسـو� �من  شـرٍ�  �مـن  َتَبِب

ضعًفـا �{Lـْت �{�{� �جلاBّ  بالشـهِب

�سـاقطْت لؤلـوً��  َ{ْطًبـا  علـى حطِب

 َمْحـٍل ُيميـت قلـوÏَ �لناå ِمـن  لعِب

حقًّـا  �مّزقـت  �ألشــر�{  بالُقضـِب

Ïِبنـو{ ُمهجــِة خـِ<  �لعجـم  ��لعر

القصيدة  للمؤلف
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Gٍنّيــا بصفـا�   �لــو{~   Bكا�

ِميسـُمهْم   �َ�}  kكـر� َصْحـٌب  لـه   

مكتــرٍ¡ غـِ<  كَليـٍث   Ïقلـو �ـم 

تتـَر� &ََتـْت منـه ¯  تفضيلهـم   �قـد 

Cميانـا �لشـمس   كمثـل  &نـا{��  �قـد 

ُ{تِبهـِم  Bشـأ &نكـر��    kلقـو فتعًسـا 

Gٍجهـال �ـم مـن قـِ�  ùَال خـر��

kٍقـو مـن   Ïباألحبـا تسـَخر   kليـو��

�مـن يؤِثـَرBْ �نًبـا  �ç  Ñـَش  {ّبـه

`قائقنـا ��نُظــْر   معا{فنـا  �نُظــْر 

مّلـتـِه لتجـديـد   þ}  úعـانـ&�

�قلـُت  مرجتـال مـا قلـُت مـن  نظـٍم

Bٌكفـى لنـا خالـٌق �� �ملجـد منَّــا�

�قـد Lع هذ� �لنظـم ِمن ُملـٍح �من ُنخٍب

��C بـأ{¿ قـد عَلـْت  نـاُ{  فتنتهـا

�مـن  جفـا�  فـال يرتـاÁ  َتبعـَتـُه

ما²êُـا عينـِني   ُمْقلـ¾   فأصبحـْت  

بعيـدٌ" ِحبِّـي    ¿ُ}&� ظلًمـا  ُ&{ِجلـُت 

مـع  {بِّهـم �لعـلـي  ¯  كّل  منَقلـِب

�جّلـْت >اسـنهم  ¯  �لبـد�  ��لَعِقـِب

�فضـُلهـم مسـتبـٌني  غـُ<  >تجـِب

مـن  �ألحا`يـث  ما يغـú مـن  �لطلِب

Ïِفَخرنـا فمـا ¯ �لفخر  ِمـن  َكِذ Bَْفـِإ

كتـبِ �ال   صحـفٍ   AC  Bيرجعـو �ال 

�ال خـالَ  �ـم  ِمـن  &مَنـِع  �حلجِب

Ïِجـدَّ  �لبـُني  بالُكر  kَتبِكـَيـْن يـو�

فـال  �ملــرُ�  بل ثــوٌ{ بـال  َ�َنـِب

Ïِ`خللـُت بـاأل&  BC  فعـاِ¦ كـَرًمـا

 �Ñ BC ُيِعـْن فَمـن ينجـو ِمـن  �لعطِب

 �قلمـي مسـتهـّل �لَقطـر كالُسـحِب

Ïِ}َ&َ فمـا لنـا ¯ {يـا¿ �خلـلق ِمـن 

 بُيـمـِن سـيِدنا �جنـوِمـه �لُنـجـِب

Ïِلفـنت جتـر� عليها َجـْرَ�  ُمنسـِر�� 

Ïِمبـا جفا بـل يـر�± &فضــَل  �لُقـُر 

 ½ـر� مـن �حلـزB  ��ألÑ  ��لَشـَجِب

 فيـا ليتú كنـت فـو� �لرحـل ��لَقَتِب

* لقد كتب حضرته � حتت هذ± �لكلمة: &� على قلوÏ. (�لتقو~)
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بقلوk ملؤها �لرضى بقضاM �هللا "قد
g "بعيوJ ]غرقتها
�موq �لفر�p "بألسن تلهج بالدعاM بالرmة "�ملغفر�

 تنعي ]سر� ”�لتقو/“  ]mد tمد حامت حلمي �لشافعي 

نقتبس لكم ما �كر± حضر" &م< �ملؤمنني مر�Í مسر�{ &$د -&يد± �هللا- ¯ خطبة �جلمعة بتا{يخ ٢٠١٠/٠٥/٢١:

سأصلي صال" �لغائب على &$د� مصر� هو &$د >مد حامت حلمي �لشافعي �لذ� ُتو¯ بالفشل �لكلو� 
¯ ٢٠ مايو/&يا{ ¯ {يعاB شبابه Cنا هللا �Cليه {�جعوB، كاB عمر± ٢٢ عاما تقريبا. كاB بكَر &�ال` �لدكتو{ 
حامت �حفيد �ألستا� حلمي �لشافعي �ملرحوk، �لذ� هو غú عن تعريف فقد سجل بر�مج عد" للقا� مع 

�لعرÏ مع حضر" �خلليفة �لر�بع {$ه �هللا.
�ملر¿   kالÆ حتمل  �لك  {غم  لكنه  �ملعاقني  كرسي   kيستخد  Bكا� �لطفولة  منذ  معاقا   Ïلشا� هذ�   Bكا
مبنتهى �لص� �كاB يقو� لو�لدته �C &حتمل كل هذ� بص� فال تقلقي، تقو� ��لدته: كاB ص�± يبعثú على 
ع على مقا�مة �ألÑ عند تفاقم �ملر¿، كاB يطمئن ��لدته �&عز��±  �الستغر�Ï ��لتعجب، �عندما كاB يَشجَّ
بأB ال يقلقو� من &جله، �لقد قالت ��لدُته &نه كاB &كثر �أل�ال` بر� بالو�لدين �طاعة �ما. ��لُد± �لدكتو{ 
{ئيس  �هو  �عتقلتهم،  �ملصرية  �حلكومة   B& لكم   Gُكر� �لذين  �ملصريني  �أل$ديني  ضمن  �لشافعي  حامت 

�جلماعة هنا� �كاB ¯ �لسجن �قت �فا" �بنه.
 Bلكمبيوتر، �كا� G�}�` قد &كمل بعض Bقد نا� شها`" ¯ �لتجا{" {غم كونه معاقا، �كا Ïهذ� �لشا
 �}�Í على عالقة �فا� ��ال� مع �خلليفة فقد Bجلماعة مثل جّد±، كا� Gعد�` مطبوعاC ¯ يساهم B& ينو�

هنا ¯ عهد� مرتني مبناسبة �جللسة �لسنوية.
 (٩٧:Bعمر� �Æ) ﴾َة &فا`G ��لدته: �قَت �لوفا" كانت على لسانه Æيُة ﴿BCَِّ َ&�ََّ� َبْيٍت ُ�ِضَع لِلنَّاåِ لَلَِّذ� ِبَبكَّ
÷ قر& �لتلبية �لفظ &نفاسه �ألخ<"، �بسبب �لفشل �لكلو� كاB يذهب AC �ملستشفى لغسيل �لكليتني منذ 
فن هنا� �Ñ يستطْع ��لد± �ملشا{كة̄  صال" �جلناÍ" لكونه &س<�̄  سبيل �هللا �لكونه̄  �لسجن.  فتر". لقد̀ 
�م ��لديه �&قا{به �لص� ��لسلو�B �$ى كل &$د� من كل شر `�ما، Æمني.&� kملرحو� Gفع �هللا `{جا}

َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن  َّا ِهللاِ وَإِن َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن إِن َّا ِهللاِ وَإِن إِن
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 þة: �ملكتب �لعرLتر

ال  �حد±  �هللا  Cال  Cله  ال   B& &شهد 
شريك لـه، �&شهد &B >مًد� عبد± 
من  باهللا  فأعو�  بعد  &ما  �{سوله. 
�لشيطاB �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ{Ïِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوk �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  C�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Cيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�·   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ·  �لصِّ
&َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÏ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Æمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

�لz ]لقاها ]مS �ملؤمنني سيدنا مر��مسر"
 ]mد 
]يدg �هللا تعا| بنصرg �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� "�إلما` �ملهد* عليه �لسال`

٢٠١٠/٠٥/٢٨ kيو

Bمسجد بيت �لفتو� بلند ¯

خطبة �لجمعة

Cِنِّي  لِْلَمالِئَكِة  َ{بَُّك  َقاَ�   �ْCِ﴿
ْيُتُه  َخاِلٌق َبَشًر� ِمْن ِطٍني *  َفِإَ�� َسوَّ
َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُ{�ِحي َفَقُعو� َلُه 
�ْلَمالِئَكُة  َفَسَجَد   * َساِجِديَن 
ُكلُُّهْم َ&ْجَمُعـوCِ * Bَال Cِْبِلـيَس 
�ْلَكاِفِريَن﴾  ِمَن   Bََ�َكا �ْسَتْكَبَر 

(٧٢-٧٥ : )

 Bلشيطا� بني  `�ئر"   Ïحلر�
��إلنساB `�ئر" منذ بد� �خلليقة. 
 Bأل`يا� تا{يخ   å}ند �عندما 
 Ïحلر� &علن   Bلشيطا�  B& جند 
منذ &B نظر �هللا نظر" �حلّب على 
شعو��  حرًبا  �&علن   ،�  k`Æ
هذ�  ُ&عيد   ÷ &Lعني.  �لبشر  ضد 
�لتا{يخ̄  Íمن كل ن»، �ال يز�� 
يعا` AC يومنا هذ�. عندما ُيبعث 
�ألنبيا� ُيرشد�B �لناAC å �لطر� 
�ل¾ تؤ`� AC �هللا �، �من ناحية 
 B& `�ئما   Bلشيطا� ¬ا��  ثانية 
�لك  ¬ا��  ظل  �لفسا`،  يعيث 
&يضا.  مستقبال  �لك  �سيظل ¯ 
&ساليب  �لك  لفعل  çتا{  فهو 
�&حيانا   Áباإلطما &حيانا  Ôتلفة، 
 AC فيقو`هم  بالتخويف  &خر~ 
 ¯ مر�ً{�  �هللا  �كر  لقد  �لضال�. 

II;‹Ä˙;Ï“˜∏\;ÄÊqàII;‹Ä˙;Ï“˜∏\;ÄÊqà

„Ÿ]‚Ÿ;Ü]ßb;∫;8›;◊“’;Ï÷Ÿ]“’\;Ï¡]Ş’\„Ÿ]‚Ÿ;Ü]ßb;∫;8›;◊“’;Ï÷Ÿ]“’\;Ï¡]Ş’\
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بد&   Bلشيطا�  B& �لكرمي   BÆلقر�
بتنفيذ مكائد± منذ خلق k`Æ. �قد 
�لكرمي   BÆلقر�  ¯  Aتعا �هللا  حّذ{ 
AC سو{"  �لفاحتة  بد�� من سو{" 
�لناå من هجماG �لشيطاB، �&مر 
 B& ملؤمنني باجتناֲדا. �عّلمنا &يضا�
من  ينقذنا   B& `�ئما   Aتعا ندعو± 
هجماG �لشيطاB �للعني، �¬مينا 

¯ ظل $ايته `�ئما.  
لقد &علن �هللا تعاA ¯ �آلياG �ل¾ 
�خلطبة  مستهل   ¯ عليكم  تلوִדا 
&B �إلنساB >بوÏ عند± سبحانه 
�ملالئكة  �&مر  خلقه،   kيو منذ 
 kبطاعته طاعة كاملة ��النقيا` �لتا
برعونة  قا�   Bلشيطا� �لكن  له. 
&ََ&ْسُجُد  شديد" ��ستكبا{ مفر·: 
له  &سجد  ِطيًنا؟ هل  َخَلْقَت  ِلَمْن 
�&نا &ملك صفاG نا{ية؟ هذ� ما 

ُ�كر ¯ �آلية �لتالية. 
 Bإلنسا� Aفحني خلق �هللا تعا ،B�C
�&�`عه قد{�G تؤهِّله لالصطبا� 
&على   AC ��لوصو�  �هللا  بصبغة 
�ملالئكة  &مر   ،� قربه   ù}مد�

&يضا ºدمته. 
حني يرسل �هللا تعاA &نبيا�± �لذين 
 AC  Ïلقر� مر�تب  &على   B�Íو¬
نصيبا  �لك  ألجل   Bينالو� �هللا 

�لوحي ��إل�اk �إل�ي �{��  من 
�ملالئكة كله   kنظا  kفيقو  ،åلقد�
&هد�فهم،  لتحقيق   �& لتأييدهم.. 
 AC تدفع  نتائج  ألعما�م  فتظهر 
�لن»  ُيبعث  �ل¾  �ألهد�َ¦   kألما�
إلجناÍها، �½ر� قد{ �هللا �خلا  

ֲדذ� �لصد`. 
�حلقيقة  هذ±   Aتعا �هللا  بّين  لقد 
"بشر"  كلمة  مستخدما  &حيانا 
 ،"k`Æ" بكلمة  &خر~  �&حيانا 
�قا� بأنه قد خلق �إلنساB &شر¦ 
كله  �لعاَلم  �سّخر   Gملخلوقا�

��ملخلوقاG �ألخر~ خلدمته. 
�لبشر مقاk قرÏ �هللا  فعندما ينا� 
�يصبح  �لنبو"   kمقا  Íو¬�  Aتعا
 Gتأييد� فتحالفه  عصر±   "k`Æ"
 Bإلنسا� يسع  ال  �ل¾   Aتعا �هللا 
بلغ  ملا  &نه  نر~  فكما  تصو{ها. 

��ملؤمنني   � �لنّ»  معاند�  ظلم 
�ملدينة  بغز�  �لكفا{   kقا� �{�ته، 
نشبت  �ملسلمني  لقتل  �هاLوها 
نر~   ÷ بد{،   Bميد�  ¯ �ملعركة 
 Ïكفة �حلر Aكيف قلب �هللا تعا
�ملالئكة.  بو�سطة  �ملؤمنني  لصا� 
�نشاهد هذ± �ملشاهد ¯ �جلماعة 
&يضا على كافة �ألصعد". كذلك 
نر~ هذ± �ملشاهد ¯ تأييد �ألنبيا� 
&يضا.  ��ألفر�`  �ألمة  صعيد  على 
غز�"  نفسه ¯  �ملشهد  ÷ شوهد 
حنني &يضا. فإB �هللا تعاA قد &ّيد 
�لن» � ��ملؤمنني باملالئكة `�ئما. 
هذ�  من  كث<"  &حد�¡  �هنا� 
توحي   kإلسال� تا{يخ   ¯ �لقبيل 
بأB جيش �ملالئكة كاB `�ئما مع 

 .kلن» � منذ فجر �إلسال�
تعرضو�  �ملسلمني   B& صحيح 
خلسائر ¯ �أل{��� ��ألمو�� &يضا 
يتمكن   Ñ Cبليس   Ïحز �لكن 
Cبليس  ظل  لقد  مبتغا±.  نيل  من 
ما  كل   Bيبذلو  Bلشيطا�  Áشيا&�
`�ئما  �َسَعْو�  �سعهم،   ¯  Bكا
 ¯ ��لشكو�   åلوسا�� خللق 
قلوÏ عبا` �هللا، �خوَّفوهم بالقتل 
 Gجما���خلسائر ¯ �ألمو��، ��
 kمنشأ عد B& لسرية ��لعلنية. �حلق�

فعندما ينال البشـر مقام 
و�وز  تعـا+  اهللا  قرب 
ويصبـح  النبـوة  مقـام 
فتحالفه  عصـره  "آدم" 
 qتأييـدات اهللا تعا+ ال
ال يسع اإلنسان تصورها. 
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CمياB �ملعا{ضني باألنبيا� ��قوَعهم 
�حَد±  �لكُ�  هو   Bللشيطا فريسة 
من  مينعهم  �لذ�  �ألمر  `�ئما، 
�لتقدk على سبل �حلسناG. فإÈم 
�لنبو"  مدعي   Bبأ `�ئما   Bيقولو
�&تباعه كلهم فقر�� �&{���، بينما 
�لعلم   Ïصحا&�  kلقو� كبا{  ¶ن 
&كثر،  �لدين  نفهم  ¶ن  ��ملعرفة، 
فأّنى لنا &B ننضم AC هذ± �جلماعة 

�&ّنى لنا &B نبايعه؟ 
 kبإما  Bإلميا�  Bيرفضو ��لذين 
 Bيفعلو Cمنا  �لعصر  هذ�   ¯ Bلزما�

�لك نتيجة ك�هم. 
ملا خلق �هللا �إلنساB �&مر �ملالئكة 
من  �ملر�`  يكن   Ñ له  بالسجو` 
�لظاهر�،  �لسجو`  هو  �لسجد" 
Cال  �لظاهر�  �لسجو`   Íال ½و �C
 B& �لك  من  �ملر�`  بل  هللا �حد±. 
�هللا  بعثه  �لذ�  تطيعو�   B& عليكم 
طاعًة  �لدنيا   ¯ �لدين  لنشر   Aتعا
كاملة �تساعد�± ¯ CجناÍ مهمته، 
�ال تسمحو� للشيطاB& B ينجح̄  
خطته، فال تسمحو� له لينا� تلك 
تنصر��   B& عليكم  بل  �ألهد�¦. 
خطط  إلفشا�  �تؤيِّد�±  �هللا  ن» 
 Ïكلها، ��خلقو� ¯ قلو Bلشيطا�
�لفطر"  �سليمي   Ïلقلو� طي» 

�هللا  �معاملة  �لن»  `عو"  معرفة 
�ينضمو�  �حلق  ليعرفو�  معه   Aتعا
L ACاعته. ففي هذ± �حلالة سو¦ 
يشاهد هؤال� �لناå مشاهد معاملة 
�هللا معهم �نفخ �لر�� فيهم &يضا، 
�بذلك ُيصلحوB `نياهم �عقباهم 
�هللا  يأمر  فحني  �جلنة.   Bيرثو�
يؤيد��   B& &يضا   åلنا�� �ملالئكة 
نشر  مهمة   ¯ �ينصر�±  �لن» 
 Ïقلو �لغر¿  �ذ�  تنشط  �لدعو" 
 kملقا� هذ�  ففي  �لفطر".  سليمي 
يعلن �ملالئكة كلهم ¯ تأييد �لن» 
ُكلُُّهْم  �ْلَمالِئَكُة  ﴿َفَسَجَد  قائلني: 
عندها   (٣١ (�حلجر:   ﴾Bَْجَمُعو&َ
غ<   Gٍبركا �لن»  &عما�  ُتبَا{� 
فتتر��~  للعا`".  �خا{قة  عا`ية 
خال�  من  �لسجد"  هذ±  مشاهد 
�ل¾  مالئكية   Gصفا  ���  åنا&
هي سجد" �النقيا` �سجد" �لطاعة 

 G�}لقد� Lيع  توظيف  �سجد" 
��ملو�هب من &جل مو�صلة &عما� 
�لن» حيث يكوB كل ��حد منهم 
 ¯ �يشا{كه  للن»  نص<�  سلطانا 
�¶ن  Cليه.  �ملعهو`"   kملها�  ÍجناC
�لعصر  هذ�   ¯  � �هللا   B& نر~ 
مع  �ملعاملة  ֲדذ±  يتعامل  &يضا 
�ملحب �ملخلص للن» � �لذ� لقَّبه 
يقو� حضرته  بآ`k ¯ �حيه،  �هللا 
�ملبعو¡  Cهانة   B& "تذكر��   :�
هللا  Cهانٌة  �حلقيقة   ¯ هي  �هللا  من 
�، ��C &{`مت فيمكن &B تشتمو� 
 Gمللكو� Bفلكم ¯ �لك خيا{، أل
�لسما��̄  نظركم حق<". فالذين 
 Bيضا هم يعا{ضو& kليو� Bيعا{ضو
سيدنا   Bيعا{ضو �ال   � �هللا 
Lاعَته،   �&  � �ملوعو`  �ملسيح 
 BC" �ملثا�:  مبينا  حضرته  قا�   ÷
خليفة  &نا   �&  ã �حلقيقية  �خلالفة 

ملا خلـق اهللا اإلنسـان وأمر املالئكة بالسـجود له [ 
يكن املراد من السـجدة هو السـجود الظاهري، إذ ال 
vوز السـجود الظاهـري إال هللا وحده. بل املراد من 
ذلك أن عليكم أن تطيعوا الذي بعثه اهللا تعا+ لنشـر 
الدين ! الدنيا طاعًة كاملة وتساعدوه ! إجناز مهمته، 
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 Gُ`}&" اماته�C هللا". ÷ �كر &حد�
خليفَة   kَ`Æ فخَلقُت  &ستخِلف   B&
حضرته:  يقو�   ÷  ."Bلسلطا� �هللا 
"BC خالفَتنا {�حانية �øا�ية غ< 

&{ضية".
فقد �هب �هللا � له مقاk`Æ k هذ� 
لكونه تابعا �غالما للن» �، �حني 
&عطى له هذ� �ملقاk فقد &مر �ملالئكة 
حسب سنته �لسا{ية &B يسجد�� 
�خلصوصي   Bإلنسا� �ذ�   ..k`آل
 Gْ&فبد .úلذ� �صطفيته لنشر `ي�
�لعا`�  غ<  �إل�ي  �لتأييد  سلسلة 
 AC له حيث حتوَّ� شخص ��حد
�هللا  طْمأنه  فقد  �ملاليني.   Gعشر�
¯ �لوحي &� معك �&B مالئك¾ 
هم �آلخر�B مستعد�B كل حني 
�BÆ إلعانتك، فقد &�حى �هللا � 
 kليه قائال: "فإ� مع �لرسو� &قوC
�هللا  �نصر"  �ملالئكة".  �ينصر± 
لعبا`± ليست &ساط< �أل�لني، بل 
Cننا ال نز�� نشاهد  مشاهد نصر" 
لوعد±،  حتقيقا   Bآل�  AC  Aتعا �هللا 
فالشيطاB مشغو� ¯ نسج �ملكائد 
كما &B �ملالئكة هي �ألخر~ تعمل 
&عما�ا �ملعهو`" Cليها. فحني يشر� 
 Bفإ بو�سطة مالئكته  �لصد�{  �هللا 
 ��C� ،لعو�ئق كلها ترتفع�� Gلعقبا�

قمع   Bجلماعة ¬ا�لو� &عد��   Bكا
�جلماعة̄  مكاB بظلم ففي &ماكن 
�جلماعة   AC  åلنا� ينضم  &خر~ 
للجماعة.  &خر~   Áفر� فتظهر 
صفحة   ¯ مؤخر�..   G&قر لقد 
>مد  �ألستا�  يكتبها  �ل¾   Ïلعر�
�لفضل..  جريد"   ¯ ندمي   طاهر 
 kملرحو� �ألستا�  بيعة  تفاصيل 
�هللا  قا`±  �كيف  �لشافعي  حلمي 
�جتمع مع  فقد  AC �أل$دية،   �
 Bألستا� مصطفى ثابت �لذ� كا�
&$ديا قبله �كاÍ Bميله ¯ �لعمل 
¯ شركة ¯ صحر�� سينا�. يقو� 
�ألستا� حلمي عنه: كنت &الحظ 
&B هذ� �لشاç Ïتلف عن �آلخرين 
 kيد�� �هو  عنهم  منفصال  �ينفر` 
&�ال   َّãC فخيِّل   ،Gلصلو�� على 
 ÷ &خر~،  فرقة  من   �& ֲדائي  &نه 
حني {&يته يصلي بانتظاk قلت ¯ 
ֲדائيا،   Bيكو  B& ميكن  ال  نفسي 

ففكرG ¯ �لفر� �ألخر~ &نه قد 
 Gنشئ �لصال& G&ليها فبدC ينتمي
�ألفكا{   Gفوجد تد{½ا،  به 
يقدمها  �ل¾  ��ل��هني   Gلنظريا��
 AC غ< قابلة للنقض، فكنت &توجه
Æ{�ئه  عن  منهم  ألستفسر  �لعلما� 
غ< &نÑ ú &كن &قتنع �و�ֲדم، ÷ 
فرضْت �لظر�¦ عليَّ �النتقا� من 
أل�ِّ̀عه  Cليه  �هبت  فحني  هنا�، 
 AC سلَّم ã صند�� كتبه أل$له 
�لقاهر"، فقلت له: سآخذ± بشر· 
&B تسمح ã بقر��" هذ± �لكتب، 
�لكرمي   BÆلقر� تفس<  منها   G&فقر
 Gلد�ë باللغة �إلنكليزية ¯ �س
منها  &خر~  كتب   AC باإلضافة 
 G&فبد  ،kإلسال� تعاليم  فلسفة 
على   Gالعتر�ضا� عن  &§ث 
بعد   � �ملوعو`  �ملسيح  كتب 
�ملشايخ  كعا`"   Ïكتا قر��" كل 

��ملثقفني من غ< �أل$ديني. 

فت�اءى مشـاهد هـذه السـجدة من خـالل أناس 
ذوي صفـات مالئكيـة .. سـجدة االنقياد وسـجدة 
القـدرات  oيـع  توظيـف  وسـجدة  الطاعـة 
 Pالنـ أعمـال  مواصلـة  أجـل  مـن  واملواهـب 
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قد  هذ±  �العتر�¿  Cثا{"  �عا`ُ" 
بلغت �{�ִדا ¯ باكستاB، حيث 
يعتر¿ �ملشايخ على �لنصو  من 
كتب سيدنا �ملسيح �ملوعو` �. 
 Gالعتر�ضا� من  جليا  �يتبني 
 Bملعترضو� يقدمها  �ل¾  �لسخيفة 
�&Èم  علمهم،  قلة  عن  ناجتة  &Èا 
 Bيعملو �ال   Bلشيطا�  Bيتبعو
�لصحيحة.  �لفطر"  حسب 
حلمي:  �ألستا�  يقو�  باختصا{ 
 ¯ &جد   B& على  حريصا  كنت 
�لكتب ما &عتر¿ عليه، �عندما 
كنت &عر¿ {`�` �أل$ديني على 
�لعلما� Ñ &كن &قتنع بر`�`هم، ÷ 
حني قر&Gُ كتاÏ "فلسفة تعاليم 
�إلسالk" قد خلق ��ياù ¯ قل»، 
&يضا   kملحتر� ��لد�  على  فقر&ُته 
�ملؤلف،  عن  {&يك  ما  �سألُته: 
فقا�: من �ملؤكد &B مؤلف هذ� 
�لكتاã� Ïٌّ من &�ليا� �هللا. فسألته 
كيف يكوB {&يه ��C &علن �ملؤلف 
ففّكر  �ملوعو`،  �ملسيح  هو  &نه 
�العتر�¿   úيسع ال  �قا�:  مليًّا 
تأليف   Bأل  ،Ïلكتا� هذ�  على 
Cال  يتأتى  ال  �لر�ئع   Ïلكتا� هذ� 
من مقرAC Ïَّ �هللا، �مع �لك ال 
&ستطيع &B &غّير معتقد�ó ¯ هذ± 

بد&  �لك  �بعد  �ملتأخر".  �لسن 
�لتغي<�G حتد¡ ¯ قلب �ألستا� 
نْته من  حلمي؛ ففطرُته �لسليمة مكَّ
قبو� �حلق {غم �عتر�ضاته فبايَع. 
فاألحد�¡ من هذ� �لقبيل ال ُتَعدُّ 
�ال حتصى �هي تظهر ¯ �لعصر 
�هللا  يكشف  &يضا، حيث  �لر�هن 
�حلق على بعض �لناå عن طريق 
 ¯ تصل  �ل¾  فالرسالة   ،~êلر�

 ،Bال `خل فيها لإلنسا ~êلر�
نتيجَة  حتد¡  كلها  �ألمو{  فهذ± 
حترُّ� �ملالئكة ¯ �لنظاk كله �لذ� 
�هكذ�  ملبعوثه.  تأييد�  �هللا  çلقه 
ينجّر �لسعد�� AC �حلق باستمر�{. 
يتما`~  �آلخر  �لطر¦   ¯ لكن 
�ملعا{ضة،   ¯  Bلشيطا�  Áتبا&
حيث  عملهم   ¯  Bمشغولو فهم 
 BC� ��لعر�قيل،   Gلعقبا�  Bيضعو
ُرهم  ـُّ ما يدفعهم AC �لك هو تكب
�لذ� &شا{ �هللا Cليه، �هذ� �لتك� 
�ملالئكة  Íمر"  من  ُيخرجهم 
�ُيج�هم  �لتمر`  على  �يبعثهم 
على �القتفا� بأثر �لشيطاB. فعبا` 
�هللا   Gصفا مظاهر   Bيكونو �هللا 
 kبانتظا �هللا  مع  �تتقو~ عالقتهم 
&يضا،  �لر�حانية   ¯  Bيتقدمو�
 Bلشؤ��  ¯ Bيتقدمو �لك  �مثل 

�لدنيوية �ملا`ية �بتغا� مرضاG �هللا. 
�ملسيح  سيدنا  تفس<  لكم   kقد&
�ملوعو` � �ذ� �ملوضوÁ: يقو� 
�لتك� بال� ال يكا`   BC :حضرته
 B& ر�� �إلنساB يتخلص منه، تذكَّ
�½عل   Bلشيطا� من   óيأ �لتك� 
 Bشيطاًنا، �ال يَسع �إلنسا �ملتكَ�
�حلق  �قبوُ�  �ية C بفيو¿   Íُلفو�
�لطريق  يبتعد عن هذ�   Ñ بد� ما&

كلية.
&� ال يقبل &بد� {سالَة �هللا للحق 
�هللا  فيو¿  من  ينتفع  ال   ÷ �من 
لعد��"  نتيجة  �لك  �كل   ،�
 Bإلنسا� عَبد  فمهما  �ألنبيا�، 
�&كثَر �لسجد�G فال جتديه شيئا، 
�ملوعو`  �ملسيح  سيدنا  قا�  فقد 
�̄  موضع Æخر: مهما &كثرمت 
�لدعا� ضد� �خر{مت̄  �لسجو` 
�لك  مع  &نوفكم  ִדتر«  لد{جة 
 þ }حلا� &� ضرC لن تستطيعو�
ألB هذ� �لتك� ¬و� `�B �لك، 
 Áفينبغي &ال يصد{ منكم &� نو
بسبب  تغتر��  فال  �لتك�،  من 
مكانتكم   �& ثر�تكم   �& علمكم 
نسبكم   �& �ملجتمع   ¯ �ملرموقة 
 Bلسامي &� عائالتكم �لعريقة أل�
هذ± هي `��فع �لتك� عا`"، �ما 
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Ñ يطهِّر �إلنساB نفسه من بو�عث 
 B& هذ± فال ميكن �لغر�{ ��لتك�
يعّد عند �هللا من �ألجلة �ملختا{ين 
�ملعرفة  له  توهب  �ال  �ملحبوبني، 
حتر�   B& شأÈا  من  �ل¾  �إل�ية 
�ملو�` �لر`يئة ألهو�� �لنفس. فهذ± 
�لعلوk �جلوفا� تبقى علوما جوفا� 
 B& مبا  باملعرفة،  هؤال�   Íيفو �ال 
¬به  فال   Bلشيطا� نصيب  �لغر�{ 
�هللا �، فقد تك� �لشيطاB &يضا 
     .k`Æ نفسه خ<� من �عت� �C

&يضا   Bلشيطا� به  تك�  ما  هذ� 
 � k`Æ من �حيث َعدَّ نفسه &ك
ِمْن  َخَلْقَتِني  ِمْنُه  َخْيٌر  قائال: ﴿&ََنا 
َناٍ{ َ�َخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني﴾ (�ألعر�¦ 
 ¯ مر`�ً̀�  صا{  &نه  Cال   ،(١٣
�ذ�  نتيجة   Aتعا �هللا  حضر" 
�جلميع  على  ½ب  لذلك  �لتك�، 
جتنبه. BC �إلنساB يزّ� �يتعثر �ال 
�ملعرفة   Íر¬  Ñ ما  �لك   AC ينتبه 
نا�  من  �لكن  �لكاملة.  �إل�ية 
�ملعرفة �إل�ية فإB �هللا تعاA ¬فظه 
�لزلة  من  لشي�  تعر¿  �لو   ðح

��لعثا{." 
�ملوعو` عليه  �ملسيح  BC معا{ضي 
معا{ضو  هم   kلسال�� �لصال" 
�ألنبيا� &نفسهم، �BC �لك� يسيطر 

عليهم فال ميكن &B يبقو� ¯ حفظ 
 Bحضا&  ¯  Bيقعو بل   Aتعا �هللا 

.Bلشيطا�
قا� حضرته �:

لقد �عتر¦ k`Æ � بضعفه عند 
�لزلة �ل¾ تعر¿ �ا �&يقن &نه لن 
 ،Aتعا �هللا  بفضل  Cال  شي�  يتم 
عندما  �هللا  فضل  نا�  فقد  لذلك 
`عا �هللا تعاA ֲדذ� �لدعا�: ﴿َ{بََّنا 
لََنا  َتْغِفْر  َلْم   BْCِ�َ &َْنُفَسَنا  َظَلْمَنا 
َ�َتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ 

(�ألعر�¦ ٢٤) 
ليت هؤال� �لذين ينسبوB &نفسهم 
هذ�   Bيفهمو �ملسلمة  �ألمة   AC
�ملسيح  معا{ضة   Bفيتركو �ألمر 
به  بشر  بالذ�   Bيؤمنو� �ملوعو` 
�ملؤيِّد"   Gباآليا فُبعث   � �لن» 
 Bإلميا� AC ينتبهو�� ،Aمن �هللا تعا
بإماk �لزماB بدال من �تباعهم من 
 Bلطغيا�� �لتمر`  &فكا{   Bملو¬
 .kإلما� ֲדذ�  لإلضر�{  �>ا�الִדم 

عليه  �ملوعو`  �ملسيح  قا�  لقد 
�لصال" ��لسالk مر�ً{�: لو Ñ تكن 
 Bلكا  Aتعا �هللا  �جلماعة من  هذ± 
بعيد.  &مد  منذ  عليها  قضي  قد 
 k`Æ `عا�   ¯ تفكر��   B& فيجب 
�ملسيح  معا{ضة  من  بدال   �

�ملوعو` �. 
ما  øعو�  قد  منكم  �لكث<ين  لعل 
�لتلفز"  �Íلت  �ال   kليو� حد¡ 
 Gملعلوما� úتعر¿ &خبا{±، �تصل
تباًعا &نه قد ُشنَّ هجوk عنيف ��سع 
للجماعة  مسجدين  على  �لنطا� 
 ¯ مسجدنا  &حد²ا  الهو{   ¯
مسجد   ¯ ��آلخر   "Bتا� "ما`� 
 ¯ åلنا� ùلذكر"، كما خر� }�`"
منطقة   ¯ �جلماعة  ضد  �لتظاهر" 
�جلماعة  تتلقى  �هكذ�  "كنر�". 
من  &خر~  &ماكن   ¯ معا{ضة 
بعض   Áتبا& يد  على  &يضا   Ñلعا�
�ملشايخ �ملزعومني. �لكن هل �ذ± 
�جلماعة  على  تقضي   B& �ملعا{ضة 

إن معارضي املسيح املوعود عليه الصالة والسالم هم 
معارضو األنبياء أنفسهم، وإن الك� يسيطر عليهم فال ميكن 
أن يبقوا ! حفظ اهللا تعا+ بل يقعون ! أحضان الشيطان.
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جنحت  هل  �أل$دية؟  �إلسالمية 
¯ �ملاضي هذ± �ملعا{ضة ¯ �لقضا� 
على �جلماعة؟ كال، Ñ �لن ¬د¡ 
يبطش  فسو¦  هؤال�  &ما  �لك. 
 Aبْطَش �هللا تعا َّBC� ،Aֲדم �هللا تعا
½علهم عرضة للعذ�Ï �إل�ي. يقو� 
 BC :ملسيح �ملوعو` � ناصحا لنا�
�لدعا� &مر عظيم، عند �حلرÏ بني 
حربة  &ية  ُتِفد   Ñ  Bلشيطا��  k`Æ
�بو�سطة  �لدعا�،  سو~  &خر~ 
على   k`Æ �نتصر  فحسب  �لدعا� 

�لشيطاÆ ¯ Bخر �ملطا¦. 
÷ يقو� حضرته:

على   k`Æ تغلب  كما  &نه  نعتقد 
�لشيطاB ¯ �لبد�ية بو�سطة �لدعا�، 
كذلك ¯ �لزمن �ألخ< &يضا يهب 
بو�سطة  ��النتصا{  �لغلبة   Aتعا �هللا 
 k`Æ نتصر� لقد  بالسيف.  �لدعا� ال 
�لدعا�  بفضل   Bلشيطا� على  �أل�� 
 BْCِ�َ حيث قا�: ﴿َ{بََّنا َظَلْمَنا &َْنُفَسَنا
ِمَن  لََنُكوَننَّ  َ�َتْرَحْمَنا  لََنا  َتْغِفْر  َلْم 

�ْلَخاِسِريَن﴾ (�ألعر�¦ ٢٤)
 Aقا� حضرته: �سو¦ ينيل �هللا تعا
 k`Æ ±اø ملسيح �ملوعو` � - �لذ��
�لثا� ��لذ� سيخو¿ حربا &خ<" 
مع �لشيطاB̄  �لزمن �ألخ< – غلبة 

�فتحا بو�سطة �لدعا� &يضا.

فما `�مت هذ± �ملعا{ضة تشتد بل 
تز`�` ¯ كث< من �ألماكن &ضعافا 
نركز   B& لنا  بد  فال  مضاعفة، 
تز`�`  �جلماعة   BC  .Gلدعو�� على 
�تز`هر بفضل �هللا تعاA {غم هذ± 
 B& كلها �{غم Gملعا{ضة ��لعقبا�
كل   ¯ باملرصا`  ½لس   Bلشيطا�
 BC Æخر  �لكن ¯ جانب  �لطر�. 
تنـز�  &يضا   Aتعا �هللا  مالئكة 
 åلنا� من  �لسعيد"  �لطبائع  على 
فال يز�لوB يدخلوB �جلماعة.  لقد 
علمنا �هللا تعاA ¯ سو{" �ألعر�¦ 
`عا� ﴿َ{بََّنا َظَلْمَنا &َْنُفَسَنا﴾، لذلك 
 Ïتم �هتماًما بالغا بالتقرÈ B& علينا
�بَنْيل  فأكثر  &كثر   Aتعا �هللا   AC
 Gلتجنب هجما �بالدعا�  بركاته 
بشكل  &نفسنا  �بإصال�   Bلشيطا�
�جلماعة  مستو~  �على  فر`� 

&يضا.
يقو� �ملسيح �ملوعو` �:

لقد خلقت �حلكمة �إل�ية ¯ فطر" 

�لبد�ية؛   ¯ �ثنتني  عالقتني   k`Æ
لقوله   Aحد�²ا عالقة مع �هللا تعاC
ْيُتُه َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن  تعاA: ﴿َفِإَ�� َسوَّ
ُ{�ِحي َفَقُعو� َلُه َساِجِديَن﴾ (�حلجر 
 B& ٣٠) حيث يتبني من هذ± �آلية
�نْفِخه   k`Æ خْلِقه  بعد   Aتعا �هللا 
بينه بني  فيه {�َحه قد &نشأ عالقة 
فطر" k`Æ منذ �لبد�ية، ��لك لكي 
مع  بالعالقة   Bإلنسا� فطر"  ترتبط 
 B؛ �من ناحية &خر~ كاAهللا تعا�
ضر�{يا &B يرتبط بالعالقة �لفطرية 
 ��C مÈيضا أل& Bإلنسا� Áنو úمع ب
 B& مه فال بد`� k`Æ كانو� من حلم
يأخذ�� نصيبا من تلك �لر�� �ل¾ 

.k`Æ ¯ نفخت
فهذ� هو ��جبنا �آلB& B نز`�` عالقة 
هذ±  كانت  فإ��   ،Aتعا �هللا  مع 
فطرتنا  �صطبغت  صحيحة  �لعالقة 
&كثر  {كزنا   ãبالتا�  ،k`Æ بفطر" 
فعليكم  �لعبا`.  حقو�   ��`& على 
�ملسيح  ُبعث  �ل¾  �ملهمة  مو�صلة 

كمـا تغلب آدم على الشـيطان ! البداية بواسـطة 
الدعـاء، كذلـك ! الزمـن األخ^ أيضـا يهب اهللا 
تعا+ الغلبة واالنتصار بواسـطة الدعاء ال بالسيف.
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 B& ملوعو` � ألجلها، �تذكر���
جهنم  ميأل   Bبأ �عد  قد   Aتعا �هللا 

 .Bلشيطا� Áبأتبا
بشد"  ִדب  �ملعا{ضة  عو�صف   BC
حاليا. Ñ يظهر بشكل كامل حجم 
على   kجو�� عن  �لناجتة  �خلسائر 
هنا�  �لكن  الهو{،   ¯ مسجدْينا 
كث< من �لشهد�� ��جلرحى �حالُة 
بعُد  تتضح   Ñ خط<".  منهم  كث< 
�لصو{ُ" ¯ مسجد "`�{ �لذكر" فال 
نعر¦ �لعد` �حلقيقي للشهد�� �لذين 
�جلمعة  لصال"  �جتمعو�  قد  كانو� 
هنا�. على &ية حا�، سنعر¦ �لعد` 
�لتفاصيل  تصلنا  عندما  �حلقيقي 
�لشهد��   Gعشر� هنا�  �لكن 
 Aتعا �هللا  ندعو  �حلا`¡.  هذ�   ¯
�لشهد��،  Lيع   Gجا}` يرفع   B&

يشفيهم   B& &يضا  للجرحى  ��`عو� 
منهم  �لكث<ين  تعاA ألB حالة  �هللا 

خط<". 
ينتقم   B& على  قا`{   Aتعا �هللا   BC
من هؤال� �ملعا{ضني �لذين حا�لو� 
Cحلا� �لضر{ على مستو~ �جلماعة، 
�هو &علم كيف س<� يد قد{ته، 
�ملفسدين  ֲדؤال�  يبطش  �كيف 
½عل   B&  Aتعا �هللا  ندعو  �لظاملني. 
غ<ته   B�ْ يتَحدَّ �لذين  هؤال�  ع�ً" 
ظلما   B�`�`يز� &خر~  بعد  مر" 
�هللا   Bبإ� هذ�  �سيحد¡  �جوً{�. 

.Aتعا
½ب على �أل$ديني &B يدعو� �هللا 
تعاA بكل حرقة ��لتياÁ ل<� قد{�ته 
�طغياÈم  ك�هم  فيحطم  �قوته 
 `�Í� �ملزعومة،  �قوִדم  �عجرفتهم 

�أل$ديني Cمياًنا �يقيًنا، �&ال ُيضعف 
هذ� �البتال� Cمياننا &بد�. &طلب من 
 B& كله   Ñلعا�  ¯ �أل$ديني  Lيع 
يدعو� كث<� ¯ هذ± �ألياk أل$ديي 
ظر�¦  من   Bمير� ألÈم   Bباكستا
كث<�  �`عو�  كذلك  للغاية.  صعبة 
 Aتعا �هللا  ليهيئ  مصر   ¯ لألسر~ 

&سبابا لإلفر�ù �لفو{� عنهم.
�لفتر"   ¯ مت  قد  �لك   AC Cضافة 
ثالثة   �& &$دَيني  �عتقا�  �ألخ<" 
&يضا  با�ند  "ك<�له"  منطقة   ¯
 ¯ &يضا  فا�كر�هم  كا�بة،  بتهمة 
 Gتضحيا تذهب  لن  `عو�تكم. 
هؤال� �ألسر~ ��جلرحى ��لشهد�� 
هدً{�، �لن ينجح �لشيطاB �&تباعه 
¯ مر�مهم. {$نا �هللا تعاA �حفظنا 

Lيعا من كل �بتال�، Æمني.

تشـاء  ــا  م تفعل  ــــام  األي دِع 

الليـالى  حلــادثــه  ــــَزع  جت وال 

جلدا ـــواِل  األه على  ــال  رج ــن  وُك

القضاء حكم  إذا  نفسا  وطــب 

بقـاء ــا  ــي ــدن ال ـــــوادث  حل ــا  ــم ف

ــاء ــوف ــك الــســمــاحــة وال ــتُ ــم ــي وِش

�إلماk �لشافعي ({$ه �هللا)
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]شهد ]J ال ^له ^ال �هللا "حدg ال شريك 

سوله" gمًد� عبدt J[ له "]شهد

 
�لسالk عليكم �{$ة �هللا �بركاته

 Gد، �كما �كر$& kغال �Íي مرø�
&نا &حد مد{�� "صد{ &جنمن  قبل  من 
�لعليا  �إل`�{ية  �يئة � �هي  &$دية" 
 ¯ �أل$دية  �إلسالمية  للجماعة 

...Bباكستا
فيما يتعلق ֲדذ� �ملؤمتر �لصحفي، فأقو� 
�ملختلفة   kإلعال� �سائل  ممثلي   BC
�نعقد  يومني،  منذ  هنا   Bضر�¬
&نه  �ملؤسف  �لكن   ،Gمؤمتر� هنا 
 Íلتلفا�  ¯ ينبغي  كما  تغطيتها  تتم   Ñ
�حلو�{   Bُيْجُر� �ملختلفة.   Gلقنو���
&عر¦  �ال   .Bيبّثو ال   ÷  B�}يصّو�

هل  �ملؤمتر،  هذ�  مص<   Bسيكو ما�� 
�لك  �مع  ال.   k& قنو�تكم   ¯ تبّثونه 
سأقو� لكم كل شي�، �لك &ننا كنا 
قليل  قبل  �لشرطة  {جا�  مع  جالسني 
 BC ،�Íْع �لسيد مرø� :حدهم& ã فقا�
&صبحتم  ألنكم  &يضا،  منكم  �لتقص< 
يعر¦  نفسها �ال  منغلقة على  Lاعة 
لسنا  له:  فقلت  شيًئا.  عنها   åلنا�
Lاعة منغلقة، Cمنا �لسبب &B معا{ضينا 
�لتكف<  فتا�~  يصد{�B ضدنا  �لذين 
��لقتل، يعقد�B̄  مركزنا مدينِة {بو" 
سنة  كل   Gجتماعا� &{بعة   �& ثالثة 
هنا ¯ الهو{  يعقد�Èا  بانتظاk، كما 
�ملؤسف  &يًضا، �لكن  �&ماكن &خر~ 
&نه ال ُيسَمح لنا بعقد &� �جتماÁ قط. 
باألمس كاB مستشا{ �حلاكم �ألعلى 
 B&  Íلتلفا�  ¯ يقو�   Ïلبنجا� لوالية 

 Bمنا �إل� Bأل$ديني &نفسهم ال يطلبو�
&ننا  �لو�قع   B& مع  �جتماعاִדم.  لعقد 
 kلسنو� ¯ عا� عقدنا Æخر �جتماعنا 
�إلخو"  ¬ضر±   Bكا �لذ�   ،١٩٨٣
 ù}من �خلا� Bتلف &¶ا� باكستاÔ من
�Cننا �منذ عاk ١٩٨٤ نطلب  &يًضا، 
من �حلكومة �لباكستانية كل سنة طلًبا 
 ،Áلنا بعقد هذ� �الجتما Bتأ� Bيا بأø}

�لكنها Ñ تسمح لنا قط...
 ،Bجهنا �آل� ¯ Gفكل �لطر� قد ُسّد
فمثال غ<  &حد.   AC فال يصل صوتنا 
جريدتنا   ¯ نكتب   B& لنا  مسمو� 
�ليومية "�لفضل" ÆياGِ �لقرBÆ �لكرمي. 
فرضو�  قد  كانو�   Gسنو� بضع  �قبل 
على صد�{ هذ± �جلريد" حظًر� �ستمر 
يتعلق  �فيما   .Gسنو� �س   �& &{بَع 
كلم¾  ֲדا   Gُ&بد �ل¾  �لشها`"  ֲדذ± 

√Ÿ;È�uë’\;Ö≤ı∏\√Ÿ;È�uë’\;Ö≤ı∏\

Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;ÅËâ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;ÅËâ’\;

^ثر � �جو` �إل
ها� على مسجد* �جلماعة بالهو
 باكستاJ  يو` �جلمعة ٢٨ مايو ٢٠١٠ 
ُعقد مؤمتر صحفي � مركز �جلماعة بربو� بتا
يخ ٣٠ مايو، نقد` لكم فيما يلي ]هم ما "
� فيه. 
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&عú "&شهد &B ال Cله Cال �هللا �حد± ال 
شريك له �&B >مًد� عبد± �{سوله"، 
فهنا� &كثر من &لف &$د� قد Íُّجو� 
¯ �لسجوB �رمية �لنطق ֲדا، ���C شئتم 
أل�  للسجن  تدفعو�   B& فبإمكانكم 
 Bديو$& �هنا�  &مامكم.  ֲדا  نطقت 
بالضبط  �لعد`  &حفظ  ال   –  B�>كث
�آلB- قد ُسجنو� لثال¡ سنو�G �رمية 
عليكم".   kلسال�" لآلخرين:  قو�م 
 AC  Ïلذها� فبإمكانكم  شئتم   ��C�
شاهو"  "غرهي   ¯ �لشرطة  >طة 
عليكم،  سلمت  قد   �& �Cبالغهم 

فسو¦ يأخذ�نú ֲדذ± �جلرمية. 
�لطر�  كل  �لظر�¦،  هذ±  ظل   ¯
Cيصا�  نستطيع  فال  &مامنا،  مسد�`" 

.åلنا� AC صوتنا
 Cننا ال �ا¦ �ملعا{ضة، ألB كل طائفة 
تتعر¿ للمعا{ضة. ال شك &B �لشيعة 
 Bباكستا  ¯ �لطو�ئف  من  �غ<هم 
تتعر¿ للمعا{ضة ��الضطها`، �لكن 
 B& تلفة عن �آلخرين، �لكÔ قضيتنا
يساند±  �الضطها`  علينا  يصّب  �لذ� 
تعديٌل &ضيَف AC �لدستو{ �لباكستا�. 
{مبا تتذكر�B -&� ½ب &B يعر¦ َمن 
&نه  بينكم-  (نسبًيا)  سًنا  &صغر  هم 
�لشعب  ëلُس  ��فَق   ١٩٧٤ سنة   ¯
{قم  تعديل  C`خا�  على  �لباكستا� 
غ<  مبوجبه  �عت��نا  �لدستو{   ¯  ٢

مسلمني، �لك برغم &B �لقرBÆ �لكرمي 
يؤمن  �لذ�   B& �يعلن صر�حة  يأمرنا 
باهللا، �يؤمن بنبو" >مد {سو� �هللا �، 
من  �خلمسة   Bإلميا�  Bبأ{كا �يصّد� 
صال" �Íكا" �حج �غ<ها، فقد øا± 
 BÆلقر� ¯ Aهللا مسلما. يقو� �هللا تعا�
�لكرمي: ﴿هو øاكم �ملسلمني﴾. لقد 
حني  هذ�  �لصريَح  �هللا  ُحكم  خالفو� 
 kخا� �لتعديل �لثا� عا`C فقو� على��
١٩٧٤. ÷̄  عاk ١٩٨٤ سلبونا كل 
�حلقو� �ل¾ يتمتع ֲדا &� مو�طن. لقد 
منعونا من {فع �أل��B، �فرضو� �حلظر 
عقد  �على  �جر�ئدنا  ëالتنا  على 
 Gلتسهيال� �سلبونا كل  �جتماعاتنا، 

ألB جنتمع ¯ مكاB ��حد...
منه  تعا�  �لذ�  �لوضع  هو  فهذ� 
�ملشكلة  �أل$دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
�جلماعة  ضد  �لقتل  $لة   B& هي 
�هنا�  �لباكستا�.   Bبالقانو مدعومة 
$لة شعو�� ضد �جلماعة جا{ية منذ 
 Bيستحقو &Èم  §جة   k١٩٧٤  kعا
لألجر  مدعا"  قتلهم   Bّ&� �لقتل، 
يقتل  �لذ�   Bبأ قيل   ðح  .Ïلثو���
�لن»ُّ  �جلنة   ¯ سيستقبله  �أل$ديني 
� ��إلماماB �حلسن ��حلسني �علّي 
�حلو{ �هي  �تستقبله   ،kلسال� عليهم 
تتغÕ &غا� مدحه. ��لنشر�G من هذ� 
�لقبيل موجو`" معي �آلB &يضا، �لكن 

لو  ألنكم  لكم،  إلظها{ها  حاجة  ال 
Íقا�  لر&يتم ¯ كل  هنا  خرجتم من 
$لة  �هنا�  علينا،  حتّر¿   Gٍالفتا
 Gلالفتا�� ضدنا.  جا{ية  كر�هية 
"ما�  على  ملحوظة  �لقبيل  هذ�  من 
الهو{،   ¯ �لرئيسي   Á}لشا�  "`�}
ضدنا.  �لكر�هية  $لة  على  تد�  �ل¾ 
حð لو �هبتم AC �ملحكمة �لعليا مثال 
ستر�B مثل هذ± �لالفتاG معلقًة على 
 Gلوحا �حتت  �لقضا"  غر¦   Ïبو�&
منذ  مستمر  �لوضع  �هذ�  &øائهم. 
�حلملة  هذ±  �نتيجة   .k١٩٧٤  kعا
 Bاعتنا ُيستشهد�L `لشعو�� ظل &فر��
ِمن قبُل &يضا، فمر" �سُتشهد ٧ &فر�` 
 ¯ ُيستشهد  كما  {سو�"  "مونغ   ¯
&بنا� �جلماعة بني حني  كر�تشي مثال 
�Æخر. �قد �سُتشهد &بنا� �جلماعة ¯ 

الهو{ &يضا....
&ننا  هو  هنا  يفر¿  �لذ�  �لسؤ�� 
مو�طنوB باكستانيوB بغض �لنطر عن 
باكستاB �¶ن  نقيم ¯  مذهبنا، ¶ن 
 ¯ بنفوسنا  ضحينا  �قد  ُبناִדا،  ِمن 
$اية باكستا�C ،B قد �سُتشهد كث< 
من �لضبا· �لعسكريني �أل$ديني ¯ 
�حلرÏ ضد ��ند. لقد &مضينا حياتنا 
 B& ½ب  فهل   ،Bباكستا خدمة   ¯
ُتضيَّق   B& �لك  لكل  �لنتيجة   Bتكو
هو  هذ�  �لبلد.  هذ�   ¯ �حلياُ"  علينا 
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&²لو�  لقد  حاليا.  �جلا{�  �لوضع 
>مد  �ألعظم  �لقائد   Gتعليما Lيع 
&نتم   .Bباكستا مؤسس  جنا�،  علي 
 ¯ &لقاها  �ل¾  خطبته  على   Bمطلعو
١١ ÏÆ حيث قا� Cنه ال عالقة للد�لة 
��لكل  �معتقد�ته،  مو�طن   �& بديِن 
مو�طنني  كوÈم  حيث  من  سو�سية 
باكستانيني، سو�� كاB &حد يصلي ¯ 
 �& åند���ملسجد &� يعبد ¯ معبد �
غ<±. &ما ¶ن فقد ُسّدG علينا �لسبل 
كلها. لقد ُمنعنا من {فع �أل��B، �ال 
نستطيع &B نسمي مسجدنا مسجد�. 
�ÈCا &مو{ &ظن &B كث<� منكم &يضا ال 
�لسبل  ُ&غلقت Lيع  قد  تعرفوÈا ألنه 
نتكلم   B& نستطيع  فال  �جهنا،   ¯
�ما  معنا،  ½ر�  �لذ�  ما  ���كم 
 ðم AC `حد& B& نعا� منه. ال &ستطيع
 Bسيستمر هذ� �لوضع، غ< &ننا جاهز�
&ننا  ند{�  ألننا  طا�  مهما  ملو�جهته 
�هللا  سبيل   ¯  Gلتضحيا� هذ±   kنقد
 B& على   Bثابتو ¶ن  �لكرمي.  �لوجه 
�هللا تعاA قد øانا مسلمني، �سنبقى 
�øه  �لذ�  بالن»  نؤمن  �Cننا  ثابتني، 
>مد �، �لذ� ُ�لد ¯ مكة �ُ̀فن ¯ 
�ملدينة، �¶ن من خد�مه. �نؤمن &ننا 
هذ�   ¯  � له   Bلصا`قو�  kخلد�� ¶ن 
�لعصر. �ال ميكن أل� شخص- سو�� 
�نُتخب  قد  {ئيسا   �& `كتاتو{�   Bكا

`ميقر�طيا &� غَصب �لسلطة- &B يقطع 
عالقتنا عن >مد {سو� �هللا �. 

�لصحفي: هل �نتهى كالمك؟
 ã هذ� �لصد` طويل. &َنَّى  ̄kلكال� *
&È& Bي ¯ ٥ `قائق &حد�ثا ممتد" على 

٣٤ عاما.
 B& هي  �حلالية  �لقضية  �لصحفي: 
 Ïإل{ها�  AC يش<  �لسائد  �لوضع 
 Ïلدين، �¯ ظل �إل{ها� AC كثر منه&
قد ُشّن ��جوk على �ملساجد �معابد 
 Ïإل{ها� AC Bلشيعة، فكيف تنظر��
 BC  �C �لبلد،  مستو~  على  �لسائد 
�ليست   Ïإل{ها� قضية  هي  �لقضية 

قضية �لدين؟
 ،Ïجلميع عرضة لإل{ها� B& صحيح *
 Bملسلمو�� åند��مبن فيهم �لشيعة ��
�&هل �لسنة �&هل �حلديث &يضا، �¶ن 
�لشعو��  �حلملة  �لكن  للجميع،   Ñنتأ
�مدعومة  >مية  فهي  ضدنا  �جلا{ية 
 Bملا�ل� �لقانوB. �قد هيأ �ا  من قبل 
$اية  `ميقر�طيا  �ملنتَخب   kملزعو�
 kمزعو {ئيس  `عمها  �قد  قانونية، 
�لتعديل  تقر&��   B& ميكنكم   .Bبالقانو
{قم ٢ ¯ �لقانوB �لباكستاB �سو¦ 
�ذ±  هيأ  قد  �لد�لة  {ئيس   B&  Bتر�
�حلملة �ملعا{ضينا $اية قانونية. �هذ± 
�حلماية �لقانونية مهيأ" ¯ بند ٢٠ ¯ 
بني  �لفر�  هو  هذ�   .Bباكستا  Bقانو

يتعر¿  �لذ� ُيصّب علينا �ما  �لظلم 
له غ<نا. 

 Bللتا� Bإل{هابيتا� Bلصحفي: �حلملتا�
تر�Èما  هل  الهو{   ¯ مؤخر�  حدثتا 
$لتني C{هابيتني &k ناجتتني عن �لقصو{ 

¯ �حلماية �لقانونية �ل¾ �كرִדا؟
ال  لذ�  �حلجم،  صغ<"  Lاعتنا   BC  *
من  �ألحد�¡  هذ±  نر~   B& نستطيع 
&نتم.  منها   Bتنظر� �ل¾  �لنظر  �جه 
لوال $لة �لكر�هية �حلالية ملا حد¡ ما 
حد¡ -BC �قوÁ حا`¡ &� حا`َثي 
قتٍل &مٌر Æخر- �ملا حدثت �ألحد�¡ 
 .Bعلى نطا� ��سع كما حدثت �آل
هو  ¶ن  �شا±  ما  �ثانيا:  &�ًال،  هذ� 
&نه بسبب $لة �لكر�هية هذ±، �نتيجة 
�لقانو�  ��حلظر  �لقانونية  �حلماية 
�ملفر�¿ علينا، لن يتم �لتحقيق &يضا 
كما ½ب ¯ هذين �حلا`ثني �ملؤملني. 
هذ� ما �شا±، �لك &B &فر�` Lاعتنا 
جد�،  طويلة  فتر"  منذ   Bُيستشهد�
�Ñ BْC ُيستشهد�� ֲדذ� �لعد` �لكب< ¯ 
�قت ��حد كما حد¡ �آلB، ��لذين 
ُيستشهد�B ال يتم �الهتماk بشها`ִדم 
قد  &نه  صحيح   .Bألحيا� معظم   ¯
�ملجرمني  بعض  على  �لقبض  &ُلقي 
¬د¡  ما  �لكن  مرتني،   �& مر" 
حتر�  ال  &نه  هو   Bألحيا� معظم   ¯
�لسلطاG �لرøية ساكنا بعد �ستشها` 
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ُيقبض على  �أل$ديني، فال 
 Gلقاتل �ال ُتتَخذ �إلجر����

�لضر�{ية...
 !kلصحفي: غال�

* �øي غالk &$د، �ليتضْح 
هو  هنا  &$د  من  �ملر�`   B&

{سو� �هللا �.  
�لصحفي: &نتم �`عيتم &نكم 

Bمسلمو
* نعم  بال شك.

ال  لـَم   B�C �لصحفي: 
Lاعة  مع  �ملناظر"   Bُتْجر�
�لصا`�  ليميز  �لنبو"،  ختم 

من �لكا�Ï؟  
 ١٩٧٤ kعا AC Gلقد جر *
عديد من �ملناظر�G �ليست 
 ��C فقط.  ��حد"  مناظر" 
�لتا{يخ،  على  نظر"  &لقيتم 
 Gُعقد قد   Gملناظر��  Bفإ
مؤسس   BعالC Íمن  منذ 
 .١٨٨٩  ¯ `عو�±  Lاعتنا 
حياته   ¯  Gُعقد لقد 
&يضا،   Gملناظر�� من  عد` 
هذ±  سلسلة   Gستمر��
 .١٩٧٤  ðح  Gملناظر��
 Gُحضر قد  شخصيا  �&نا 
�ملناظر�BC� G كنت  بعض 
 .úعي  kبأ �{&يتها  طفال 

�بغض �لنظر عن فائد" تلك 
 Áموضو -فهذ�   Gملناظر��
لنا   Bكا &نه  غ<  جان»- 
 B& حقٌّ  �لزمن  �لك   ¯
k للحضو{ �جهة نظرنا  نقدِّ
 ١٩٧٤  ¯ لكنه  §رية، 
 ¯� Gقفْت هذ± �ملناظر��&ُ
&مامنا Lيع   Gُْسّد  ١٩٨٤
موقفنا.  عن  للتعب<  �لطر� 
�و¿  ال   Ñ  Bتقولو &نتم 
&ننا  �حلقيقة  �ملناظر�G؟ 
حا�لنا مر�{� نشر موقفنا ¯ 
�جلر�ئد ��شترينا مكاًنا فيها 
حد¡  �قد  �ملبالغ،  بدفع 
�جلر�ئد  �عدْتنا   B& &حيانا 
بالنشر ÷ تر�جعت. فلسيت 
مستعد"  هي  جريد"  هنا� 
لنشر &� CعالB لنا. �لست 
جوفا�،  &قا�يل  &تكلم 
�ليست تصر¬اó هذ± مبنية 
ÈCا  بل   ،Gفتر�ضا� على 
 Bلصحفيو� يعرفها  حقائق 
�&صحاÏ �جلريد" &نفسهم. 
هذ±   Ïصحا&  BC �&قو� 
 Bيعرفو &يضا   Gلفضائيا�
حيث  �الستر�تيجية  هذ± 
 Bيأتوننا منذ يومني �يسجلو
 B&  B�` معنا   Gملقابال�

�ال  فضائيتهم   ¯ يبّثوها 
عامة   AC صوتنا   Bيوصلو
�لنا��C� ،å &�صلو� فبطريقة 

.åال يفهمها �لنا
�إل{هابيني   BC �لصحفي: 

ليس �م &� `ين.
 BْC� مائة باملائة، &نا مو�فق *

ما تقوله صحيح متاما. 
 Bلصحفي: فهؤال� �إل{هابيو�
 ¯  åلنا�  Bيقتلو هم 
�ملر�كز   ¯� �ملساجد 
�لشيعية �يهاLوB �لكنائس 
 kجو�� شّنو�   ��C� &يضا، 
على معبدكم ���C تعرضتم 
فال  ��لكر�هية،   Ïلإل{ها
ֲדذ�  �لقضية  تثا{   B& جتد{ 
�لشكل، Ñ �C ¬د¡ شي� 

غ< عا`�؟
هذ±  �لكر�هية  موجة   *
�هذ±  تستمر،  تز��  ال 
جا{ية،  لنا  �ملعا`ية  �حلملة 
هنا  من  خرجَت   ��C�
هذ±  مظاهر  فستجد 
�لسؤ��  ��لنفو{.  �لكر�هية 
هو:  نفسه  يطر�  �لذ� 
ضد  �ملعا`ية   Gلالفتا�  BC
 Á}اعتنا معلقة على �لشاL
ما�)   Á}شا) �لرئيسي 

شاُهو"  "غرهي  منطقة   ¯
حيث يقع مسجد �جلماعة، 
 Gلالفتا� نفس  توجد  كما 
&ال  �لعليا،  �ملحكمة   ù}خا
 Gلالفتا� هذ±   Áُنز ميكن 
�ملعا`ية للجماعة ��ملحرضة 
تلك  كانت   ��C� علينا، 
فما   Áُتنـز ال   Gلالفتا�
 úيع �Cمنا  �لك؟   Õمع
تتجاهلها  �حلكومة   B&

عها �تدعهما... �تشجِّ
حد¡  ما��  �لصحفي: 
ö�نا   B& &{جو  فعًال، 
بالتفصيل، أل� مد~ كنتم 

`برمت �حلماية؟
* BC ما �صلنا حð �آلB من 
فالوضع  مبهمة،   Gمعلوما
 B& غامض ال يستطيع &حد
ما علمنا  معينا،  يقو� شيئا 
 Bّ& "Bêحد�ثه ¯ "مو`� تا
{جلني قد مت �عتقا�ما، &ما 
 Bهنا̄  "غرهي شاُهو" فكا
-�قد  يبد�  ما  على   Bثنا�
�لك-  من  &كثر   Bيكونو
فال نستطيع &B نقو� عنهم 
�لقبض  ُيلَق   Ñ ألنه  شيئا 

عليهم... 
 Bلصحفي: هل &نتم مطمئنو�
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 Gحتقيقا من  ½ر�  مبا 
هل  ��عتقاالG؟   Gحتريا�
�هل  ير�k؟  ما  على  هو 
�حلكومة على �تصا� معكم 

¯ هذ� �ملجا�؟ 
غ<  &حد،  بنا  يتصل   Ñ  *
&B ما ½ر� ¯ �ألخبا{ ¯ 
&Èم  منه  فيبد�   Bلتلفزيو�
�دية  &خذ�ها  �ملر"  هذ± 
فظيعة  كانت  �لقضية   Bأل
هذ±  ّ̀ين  جا  Bفَيبُد� جد�، 
�سُتشهد  فقد  �Cال  �ملر". 
 ¯ قليلة   kيا& قبل  &$د� 
كر�تشي �Ñ ¬د¡ شيٌ�، 
كما �سُتشهد̄  قرية "مونغ 
 ¯ &شخا   سبعة  {سو�" 
٢٠٠٥، ��حلكومُة Ñ حتر� 

ساكنا.
�لصحفي: هل سجلتم كلتا 

�لقضيتني ¯ �لشرطة؟
 AC يتصل بنا Ñ نعم، لكنه *

�آلB &حد.
على  هم  هل  �لصحفي: 
�تصا� معكم ¯ هذ� �لصد` 
مبا��  علم  على  &نتم  �هل 

½ر�؟
* كال ç Ñ��نا بشي�. 

 kجو��لصحفي: هل هذ� �

كنتم   k& C{هابية،  عملية 
بصفتكم   kللهجو هدفا 

&$ديني؟
معا،  �ألمرين  كال   *
فاإل{هابيوC B{هابيوB مهما 
 AC  Bينتمو �ÈCم  كانو�، 
LاعاG `ينية مزعومة. هل 
فهذ�  ال؟   k& ֲדذ�   Bتعترفو
�حلزÏ ليسو� من Lاعة ال 
`ينية �Cمنا ينتموL AC Bاعة 
`ينية، فالقياk بعملية C{هابية 
�قد  عليهم.  &سهُل  ضدنا 
قلت BC هذ� &نفُع �م ألÈم 
 ¯ هلكو�   ��C &Èم   Bيؤمنو
هذ� ��جوk فإB �حلو{ �لعني 
 � �لن»   B&� ستستقبلهم 
 AC ليضمهم  Cليهم   kسيتقد
صد{± �لطاهر.                 

�لصحفي: مكاتب �{جا� 
�د¦  عرضة   B�>كث
�لقتل، فقد تعرضت �جلامعة 

�لنعيمية &يضا. 
�جوk علينا � BC كال، بل *
�حلكومة  قبل  من   kمدعو
�ملشايخ،  قبل  من  �مشجع 
�لشيخ  قا�  قد  &يضا   kفاليو
 Íي ظه< ¯ �لتلفا�C kبتسا�
½ب  �أل$ديني  هؤال�   B&

`ماêُهم.  �مباٌ�  قتُلهم، 
 B�& ملن :�êهنا ينشأ �لتسا
�لفتا�~  هذ±  بإصد�{  له 
&ليس  �لتلفاÍ؟   ¯ �نشرها 
من ��جب �حلكومة &B متنع 
 Bمثا� هؤال� �لذين يتحدثو&
ֲדذ± �ألقو�� �يصد{�B هذ± 

�لفتا�~ ��لتصر¬اG؟
بنطق  &نت  �لصحفي: 
نفسك  تعّر¿  �لقو�  هذ� 

للخطر.
�ملوضوÁ، �ال  هذ�  �ِْنَس   *
يهّمú &نú معر¿ للخطر. 
�لصحفي: لقد شجبو� هذ� 

`�� به.  �جوk �ندَّ�
�لشيخ  هذ�   B& صحيح   *
قد قا� �لك، �لكنه &{`¦ 

قائال: هؤال� ½ب قتُلهم.
 Bبأ تقو�  هل  �لصحفي: 
مسؤ�لة  معينة  جهة  هنا� 

عن هذ± �حلا`ثة؟
* كال &نا ال &ִדم &حد�، &نا 
ال &ستطيع &B &قو� شيئا عن 
&حد، أل� ال علم ã بذلك، 
 B& لكرمي من� BÆلقر� úمينع�

&قفو ما ليس ã به علم. 
معرفة  متت  هل  �لصحفي: 
ضحاياكم ¯ هذ± �حلا`ثة؟ 

معرفة  متت  قد  نعْم،   *
&حد  جثة  �هنا�  �جلميع، 
نسعى  Íلنا  ما  �لشهد�� 
��لبقية  �هويتها  ملعرفتها 

 .Bكلهم معر�فو
عن  �ما��  �لصحفي: 

�جلرحى هل تعرفوÈم؟ 
* نعم نعرفهم، &ما �لشهد�� 
بأøائهم  قائمة  فسنعطيكم 

بعد هذ� �ل�نامج. 
 Bتطالبو �هل  �لصحفي: 
تعويض كما  بأ�  �حلكومة 

حد¡ ¯ �ملاضي؟ 
* ¶ن ال نطالب، �ال تريد 
�جلماعة �لك. BC �حلكومة 
بنفسها قد &علنت ¯ حا`ثة 
 Gتعويضا {سو�"  "مونغ 
�لسبعة،  �لشهد��  لذ�� 
قالو�  �لشهد��   ���  B& Cال 
�لتعويض  مبالغ  �`فعو�  �م: 
صند��   AC �ملوعو`" 
ال  ألننا  �لزلز��  متضر{� 

نريدها. 
 Bتطالبو هل  �لصحفي: 
تعويض  بأ�  �حلكومة 

ماã؟
نطالب  ال  ¶ن  كال   *
ال  ¶ن  باملا�.  �حلكومة 
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 �& �حلكومة  من  نطلب 
ما�.

خطتكم  هو  ما  �لصحفي: 
¯ �ملستقبل ؟

 ... �حلقيقة  لكم،  &قو�   *
كث<"   Gصو�&  Áاø (بعد 
&øع  �لصحفيني)  من 
&عتقد  �ال  كث<�  ضجيجا 

.ãقو Bنكم ستفهمو&
&ننا  هي  �ستر�تيجيتنا   BC  
حلماية  بوسعنا  ما  سنبذ� 
لنا  تسمح   Ñ &نفسنا. 
القتنا�  سابقا  �حلكومة 
&نفسنا  حلماية  �ألسلحة 
منذ  بذلك  øحت  &Èا  Cال 
 Gلعمليا� هذ±   Gكثر  B&
حلماية  فسنسعى  �إل{هابية، 
&نفسنا. �َمن ال ¬ب حياته 

حð يهمل هذ� �جلانب؟
عد`   Bكا كم  �لصحفي: 

�ملصلني ¯ �ملسجدين؟
 AC ��سمئة  &لف  من   *
&لف �سبعمئة تقريبا ¯ كل 

مسجد.
�لشرطة  تقو�  �لصحفي: 
&B �ملهاLني كانو� &كثر من 
&Èم   Bتقولو حني   ¯ �ثنني 
هنا�  �ثنني؟ �كانت  كانو� 

تسجل   G�>لكام� Cحد~ 
�ألحد�¡ &يضا؟

�لصحفي:  لقد �Í{ "{$ن 
�لد�خلية)  (�Íير  ملك" 
 "Bمسجدكم ¯ "مو`� تا�
موجو`�  &نت  تكن   Ñ�
هنا�، &ما هنا فأنت موجو` 
هنا�  فهل   ،Gيأ  Ñ �لكنه 

مشكلة ما بينكم �بينه؟
مشكلة،  &ية  يوجد  ال   *
 Bتكو  B& عسى  �ما�� 
 G}Í لقد  بيننا؟  �ملشكلة 
�لبا{حة مسجدنا ¯ "مو`� 
�ال  هنا�،  �صليت   "Bتا�
موجو`�   Bكو&  B& &ستطيع 
¯ مكانني ¯ �قت ��حد. 
 Ñ ملا��  �لكن  �لصحفي:  

يأG "{$ن ملك" هنا؟
بعض   BC لكم  قلت  لقد   *
�لضبا· من �لشرطة قد &تو� 
�قالو�  ëيئكم  قبل  هنا   AC
BC ã "{$ن ملك" (�Íير 
بعد  هنا   óسيأ �لد�خلية) 
قليل، ÷ تلّقو� مكاملة هاتفية 
مشفى   AC سيتوجه  &نه 
"ميو" بالهو{ لذلك عليهم 
�لوصو� AC هنا�، فذهبو�، 
موعد   ã  Bفكا &نا  &ما 

 Ïلذها� &ستطع  فلم  معكم 
AC هنا�.

 BC  Bتقولو �لصحفي:  
�أل$ديني مسلموB، �لكن 
�ملسلمني  عن   Bتقولو ما�� 

غ< �أل$ديني؟
غ<  &Èم  نقو�  ال  ¶ن   *
من  نقو� كل  بل  مسلمني 
حق  فال  مسلم  &نه  يعلن 
&نت  له:  يقو�   B& ألحد 
لست مسلما، فنقو� عنهم 
ÈCم مسلموB غ< &$ديني.

 � �لن»  �لكن  �لصحفي: 
ن» &خ<؟

خامت  بأنه  نؤمن  ¶ن   *
�ألنبيا�، &ما �لدعاية �لكا�بة 
ֲדذ� �خلصو  تشابه �لدعاية 
مع  لنا  عالقة  ال  &نه  �لقائلة 
ليس  �. هذ�  سيدنا >مد 
صحيحا. ¶ن نؤمن &B �لن» 
�ملشرِّعني  �ألنبيا�  Æخر   �
�لشر�ئع.  Æخر  �شريعته 
صغ<"  حا`ثة  عن  ُ&خ�كم 
�لشيخ  �ملتقاعد  �لقاضي   B&
 Bكا �لذ�  &$د-  من< 
&م< �جلماعة ¯ الهو{ �قد 
 Bآل�� �حلا`¡   ¯ �ستشهد 
هو  &$د"  طاهر  فـ"ملك 

جالس  �هو  �جلماعة  &م< 
برصا   &صيب  ملا   - هنا 
&حد  له  قا�  يومني  قبل 
جانبا  يتنحى   B& �أل$ديني 
حð ال تصيبه طلقة &خر~، 
هذ�  ملثل  `�عي  ال  فقا�: 
Lيًعا  عليكم  بل   kلكال�
&B ُتكِثر�� من �لصال" على 
�لن» � �آلB. هكذ� كانت 
�صيته �ألخ<" لنا &B نصلي 
على �لن» �، فكيف ميكن 
çالف  مبا  �لقو�  ألحد 
هل  يهّمنا  ال  �لو�قع.  هذ� 
يسّلم &حد مبا نقو� &k ال، 
باهللا  نؤمن  &ننا  نعر¦  ألننا 
هو   � �لن»   Bبأ �نؤمن 
Æخر  �شريعته  �ألنبيا�  خامت 
��جبنا  من  �نر~  �لشر�ئع، 
 BÆلقر� kلعمَل �ميع &حكا�
نستطيع   Ñ  ��C �لكرمي، 
فهذ�  &حكامه  �ميع  �لعمل 
 Bإلنسا�  Bأل Æخر،  &مر 
{حيم  غفو{  ��هللا  ضعيف 
�لكن   ،G�>لتقص� �يغفر 
للعمل  نسعى   B& ��جبنا 
 Aتعا �هللا   kحكا& �ميع 

�&��مر {سوله �. 
شكر� لكم.
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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

"� "خال4 �أل2دية **ال0ها للعا/ �إلسالمي *�لعر) منذ تأسيسها "! يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 *لقد كانت قضايا �لعر? *�ملسلمني > صلب �هتماماִדا 6*ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^

(٥) ;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

�إلسالمية  �جلماعة  �هتمت  كما 
 � تقّصر   �� بالعر�  �أل�دية 
�لنصح  �%سد�$  'م  %خالصها 
%ليهم ��لدفا4 عن قضاياهم، فإ-ا 
خاصا  �حتر�ما  7بد6  قد  7يضا 
ملن تو= 8ما> �حلكم � �حلجا8، 
منحهم  قد  تعا=  �هللا   Bلك ألD�
�لشريفني.  �حلرمني  شرI خدمة 
كاB �حتر�مها 'م  نابعا من حبها 

�لعميق للنM � ��ملقاما6 �ملقدسة 
� تلك �أل�Pضي �ملباPكة.

 Sألحد�� بعض  نقد>  يلي  �فيما 
�'امة �لV تفصح عن �لعالقة �لطيبة 
مع  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 

هؤال$ �لقاYZ �لقد�مى.

�لعر?   D6قا  !" �جلماعة  طلُب 
الفتتاK مسجد "�لفضل"

 ]�7 %نشا$   Iللجماعة شر  Bكا
�ضع  لقد   .Bلند  � مسجد 
 � �لثا_  �خلليفة  7ساسه  حجر 
 cdبنا �كتمل  �ملا   .١٩٢٤ عا> 
عبد   jملولو� كتب   ١٩٢٦  �
�لرحيم ZPZ - �لد�عية �إلسالمي 
�لثا_  �خلليفة  من  بأمر   -  oهنا
� Pسالة %= �مللك فيصل عاهل 
جاللة  فيها  منه  �لتمس   rلعر��

بعض �ملو�قف �جلليلة �ألخرN للجماعة  مع �لقاD6 �لعر?
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مبهمة  "8يد"  �بنه  تكليف  �مللك 
�فتتاx هذ� �ملسجد �لتاvPي. �� 
متر %ال 7يا> قليلة حP�8 y �لعاهل 
�لعر�قي �P�7با، فاغتنمت �جلماعة 
هذc �لفرصة �تقدمت %ليه  بطلب 
 xبافتتا بنفسه  يتفضل   Bبأ |خر 
 ،oهنا  �Zموجو  <�Z ما  �ملسجد 

�لكنه � يرZّ بشي$.
�لعاهل   =% �جلماعة  توجهت   }
 ،Zبن سعو �لعزيز  �لسعوjZ عبد 
 Zسلت له برقية طالبة منه %يفاPفأ

 xفتتا� مر�سم  ليتو=  7بنائه  7حد 
�ملسجد. فقبل هذ� �لطلب �P7سل 
�ملهمة.   cֲדذ ليقو>  فيصل  �ألم� 
�سُتقبل   Bلند  =% �صل  فلما 
 jملولو� ِقبل  من  بالغة   Yفا��
خ�  ��نتشر   .ZPZ �لرحيم  عبد 
�تناقلته   Bلند P7جا$   � �صوله 
�صل  بأنه  �للندنية  �لصحف 
�لفضـل.  مسجد   xالفتتا  oهنا
طر7  �ملفـاجئ  �لتغيـ�   B7 %ال 
يتر�جـع  فـبد7  موقفـه  على 

�لد�عية �إلسالمي �أل�دj عبد �لرحيم ZPZ يستقبل �ألم� فيصل ��لوفد �ملر�فق له على �طة �لقطاP "بيدنغنت" � لندB عا> ١٩٢٤

جريدY %نكليزية تنشر خ� �صو[ �ألم�
Bمسجد فضل بلند xفيصل الفتتا 
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 B7  B�Z ألجلـه  جا$  عمـا 
�لطـلب  برفض   xيصـر
 � �لقـو[  خالصة   .Pملذكو�
 xيتشجع �ألم� فيصل على �فتتا
من  جا$  قد  7نه  Pغم  �ملسجد 

بالcZ خصيصا 'ذ� �لغر�.
�لرحيم  عبد   jملولو�  �7P فلما 
�خلليفة   =% P7سل  �ألم�  تلكؤ 
�لثا_ � برقية بأنه %�D � يصل 
له   BDفيأ  xلالفتتا فيصل  �ألم� 
 PZيطلب من �لس� عبد �لقا B7
 jلذ� Zلساسة �'نو� P7حد كبا)
 (Bلند  � عندها  متو�جًد�   Bكا
�هكذ�   .xباالفتتا يقو>   B7
 xبافتتا  PZلقا� عبد  �لس�  قا> 

 � 7�دية  (سلسلة  �ملسجد. 
(٣٨٤-٣٨٦

�ألمـU فيصـل > مسـجد
"�لفضل" بلند�

 Pالستعما� B7 كرناD B7 لقد سبق
حني كاv Bطط لتمزيق فلسطني 
�7حس �لعر� باخلطر، ��جتمعت 
�لوفوZ �لعربية ملناقشة هذc �لقضية 
 Bحلساسة مع �ملستعمرين � لند�
%ما>   Yحضر قا>   ،١٩٣٩ سنة 
بتأييد   � �لثا_  �خلليفة  �جلماعة 
�لوفوZ �لعربية كل تأييد، �Zعا 'م 
بالتوفيق من �ألعماD� ،rلك � 
برقية بعثها حضرته � %= �لد�عية 
�إلسالمي �أل�دj حضرY جال[ 
�لدين �س، فقر7ها على مسامع 

جريدY "�لطائف �ملصوYP" تنشر خ� �فتتاx مسجد �لفضل 
بيد �لشيخ عبد �لقاPZ 7حد ��P8$ �'ند

�ألم� فيصل يز�P مسجد �لفضل بلندB � ١٩٣٩ �%= يساcP �لد�عية جال[ �لدين �س
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فخمة  مأZبة   � �لعربية   Zلوفو�
7قامتها �جلماعة � مسجد �لفضل 

بلندB ترحيبا �تكرميا 'م. 

مع   �  Vلعرفا�  Dحضر مقابلة 
�مللك عبد �لعزيز XY سعو6

علي  يعقو�  �لشيخ  قا>  لقد 
(7حد كباP صحابة   � �لعرفا_ 
�ملسيح �ملوعوZ �) باحلج 7ثنا$ 
عوZته من لندB � عا> ١٩٢٧. 
�قد حّل ضيفا على 7حد 7صدقائه 
 jلغزنو� %�اعيل  �لشيخ  �لقد�مى 
�لذj كاB 7حد مقر� �مللك عبد 
�لعزيز �بن سعوZ. �كاB � مكة 
�لشيخ  على  حاقد   jهند شيخ 
عند  به  �لوشاية   Z�Pفأ  ،jلغزنو�
للشيخ   B7 �مللَك  فأبلغ  �مللك، 
�من  سخيفة  معتقد�6  �لعرفا_ 
�لفتنة  هنا  ها  يث�   B7 �ملحتمل 

.Zلفسا��
 Iيعر �لعزيز  عبد  �مللك   Bكا
طلب  فلما  �جلماعة،  معتقد�6 
مقابلته   � �لعرفا_  �لشيُخ 
�ستفسر �مللُك شيَخ �إلسال> عبد 
�هللا بن بلهيد قائال: هل 7قابله 7> 
ال؟ فأشاP عليه B7 يقابله، �يسمع 
�لشيخ  فقابله  يقو[.  ما  منه 

�لعرفا_ � � لقا$ حضرc توفيق 
شريف �8ير �ملعاIP � �لسعوZية 
7يضا. فتكلم �لشيخ �لعرفا_ � 
عن   xضو�� بصر�حة  �مللك  مع 
�إلسالمية  �جلماعة  معتقد�6 
كتب  بعض  له  �قد>  �أل�دية، 

�جلماعة 7يضا. 
�بعد هذ� �للقا$ عندما 7خ� شيخ 
 -  Pه %�اعيل �لسو�� - jهند
جاللَة �مللك B7 �لشيخ �لغزنوj هو 
�لعرفا_  يعقوَ� علي  َمن 7حضر 
هنا، ZP عليه �مللك قائال: ال عالقة 
ألنه  �لرجل  ֲדذ�   jلغزنو� للشيخ 
قد جا$ للقائي مع توفيق شريف 
�قابلته بعد �الستشاYP من �لشيخ 

عبد �هللا بن بلهيد، �بالتا¡ قبلُت 
منه ما 7هد�_ من كتب.

{ سأ[ �مللُك �لشيَخ �لسوP  عن 
 Zلعرفا_، فر� �لشيخ  سبب ¢ي$ 
عليه: لقد جا$ للحج. فقا[ �مللك: 
¤ن 7هل �لباZية جن� من يأ  %= 
7ما هو  لنا،  �لو كاB عد��  بيتنا 
تعا=،  �هللا  بيت   YPلزيا جا$  فقد 
7نا �7 7نت حy ¥رجه من  فمن 
سيث�  %نه  قلَت  ما  7ما  �هللا.  بيت 
vالف  ما  منه   Pصد فلو  �لفتنة، 
.cحلكومة تتو= 7مر� Bفإ Bلقانو�

يقو[ �لشيخ يعقو� علي �لعرفا_ 
� ملا علمُت ֲדذ� �حلديث كله 
طلبُت من جاللة �مللك �للقا$ ثانية، 
فلما حضر6ُ عندc �تكلمت معه 

جر� بيننا �حلو�P �لتا¡:
�لعرفا_: هل يعرI جاللة �مللك 
ملا�D حِظي بشرI خدمة �حلرمني 

�لشريفني؟
جاللة �مللك: Dلك فضل �هللا يؤتيه 

من يشا$.
�هللا  فضل  7نه  شك  ال  �لعرفا_: 
 $�P� تعا=، �لكن ال بد من سبب

هذ� �لفضل.
جاللة �مللك: ال 7عرD Iلك. ما 

هو هذ� �لسبب �سب 7Pيك؟

حضرY �لشيخ يعقو� علي �لعرفا_  �
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قد  جاللتك  جدُّ   Bكا �لعرفا_: 
�لشريف  عهد   � للحج  جا$ 
�حلج  من  منعه  �لكنه   ،Bعو
�ملعتقد�6.   �  Iالختال� بسبب 
فلم ير� �هللا تعا= بتصرفه هذ�، 
فنـز4 منهم هذ� �لشرI ��هبه 

 .Zآل[ سعو
جاللة �مللك: يا مرحبا.

مركز  �ملكرمة  مكة   B% �لعرفا_: 
فسيقصدها  ª7ع،  �لعا�  ملسلمي 
معتقد�ִדم   Iختال� على  �لنا¬ 
جاللتك  �Dّكر6ُ  �مذ�هبهم، 
 �D% ال تنسو� 7نكم yلو�قعة ح� cֲדذ
 Iتعرضتم ألحٍد بنا$ على �ختال
�هللا  ينـز4   Iفسو �ملعتقد�6، 
تعا= منكم هذc �خلدمة �سيعطيها 
يتعر� ألحد بسبب هذ�  ملن ال 

.Iالختال�
فوقف جاللة �مللك �هو يستغفر 
Dلك  7فعل  لن  �قا[:  تعا=  �هللا 
7بد�. { قا[: %B �جوoZ هنا Zليل 
 B7 غمP ،على 7ننا ال نتعر� لك
7حد� قد �شى بك عندj %ال 7ننا 

� ُنِعْرZ7 c® �هتما>.
�لعرفا_: لقد علمُت ֲדذc �لوشاية 
�هو ما Zفع° %= B7 7بّلغكم هذ� 
�مد   Mج�� Zّ7يت  �لقد  �حلق. 

�هللا تعا=. 
يعقو�  �لشيخ  7-ى  Dلك  �بعد 
 YPلزيا�  cهذ  � �لعرفا_  علي 
�ملكرمة  مكة   PZغا� �ملباPكة 
 ،BياZطريقه %= قا � Yصل جد��
�خلليفة  من  برقية  �ستلم   oهنا�
يذهب   Bبأ فيها  يأمر   � �لثا_ 
 Yمللك عبد �لعزيز �يقابله مر� =%
7خر�. فألغى سفرc ��ئتمر بأمر 
جاللة  �قابل   � �لثا_  �خلليفة 

�مللك مرY 7خر�.
�حلج  كتا�  من  (تلخيص 
للشيخ يعقو� على �لعرفا_ � 

(٢٥٠، ٢٧٥ %=٢٧٧�

�كتشا^ �لنفط >
 bcd �حلجا` 

7حد  حسني  غال>   Dألستا�  Bكا
 rتفو  jلذ� �لباPين  �جلماعة  7بنا$ 
��صل  �'ند   � �لد�Pسة  ¢ا[   �
 � ¬Pللمد� مدير  نائب  Pتبة   =%
%حد� �ملحافظا6 با'ند. �هو عم 
�لدكتوP �مد عبد �لسال> (�حلائز 
�لفيزيا$)،   � نوبل   Yجائز على 
تقاعد  7يضا.   cا�  Bكا كما 
بد�ية   � �حلكومية  �لوظيفة  من 
�لثالثينياD } 6هب للحج �تأخر 

على 7هله عدY شهوP، فقلقو� عليه 
جًد�. فلما Pجع سألوc عن سبب 
تأخرc فأخ� B7 7حد� 7خ� �مللَك 
فّذ  7نه عا�   Zلعزيز بن سعو� عبد 
يتقن عدY لغا6، فطلب منه �مللُك 
 =% �لكتب  بعض  له  يترجم   B7
 =%  YZلعو� يستطع  فلم  �إلجنليزية، 

7هله %ال بعد %جنا8 هذ� �لعمل. 
قا[ �ألستاD غال> حسني: � %حد� 
�ملر�6 قلت للملك عبد �لعزيز بن 
�لنفط من  سعوZ: ال بد v B7ر´ 
كيف  �مللك  فقا[  �حلجا8.   �P7
حديث   =% �نتباهه  فلفتُّ  هذ�؟ 
اَعُة  �لسَّ َتُقوُ>  "ال  �لتا¡:   �  Mلن�
َ́ َناPٌ ِمْن Pْ7َِ� �ْلِحَجا8ِ  َحتَّى َتْخُر
ِبُبْصَر�."  �ِإلِبِل   rَ7َْعَنا ُتِضيُ$ 

(�لبخاjP، كتا� �لفنت)
عبد  �مللك  قلب   � قوله  فوقر 
�لعزيز بن سعوZ، فعقد �تفاقية مع 
�لنفط  عن  للبحث  7جنبية  شركة 
 B7  =% �لسعوZية،  �P7ضي   �
 Iبتصر)  .oهنا �لنفط  �كتشف 
من حو�P مع �8جة �لدكتوP عبد 
 Bلسا  "Pلنـو�" ¢لة  �لسال>، 
حا[ �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 �  ٢٠٠٩ ف��ير  7مريكا،   �

(٣٥- ٣٦
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*موقف  �لسعو6ية  ضد   Dمؤ�مر
�أل2دية

�لعزيز  عبد  �مللك  عقد  �عندما 
�لشركة  مع  �التفاقية   Zسعو بن 
�P7ضيها  من  �لنفط  الستخر�´ 
 � ضجة  7ث�6   ،١٩٣٥ عا> 
 Zلبال� من  �غ�ها  �'ند  جر�ئد 
�جتماعا6  �ُعقد6  �إلسالمية، 
�ُنشر6 كلما6 مث�Y ضد �لعاهل 
 cهذ Bعت� �ملتظاهر��� ،jZلسعو�
جبهة  �فتحو�  �تة  Zينية  �لقضية 

كب�Y للمعاPضة.
 � �لثا_  �خلليفة  موقف   Bفكا
 =% ينظر   Bكا �جيها.  موقفا 
�ملباPكة  �لبقعة  �أل�ضا4 � تلك 
على   Pيغا مؤمن  نظر  �جهة  من 
�ملقدسة.  �ملقاما6  تلك  حرمة 

فقا[ حضرته:
كنا  �لعر�.   Bبشؤ� �Zئما  "-تم 
 Bكمو· كانو�  ملا   oألتر�� مع 
�P7ضي عربية، �ملا تو= �لشريف 
�لنا¬،  عاPضه  �حلكَم  حسني 
 B7 بكم  يليق  ال  'م  قلنا  �لكننا 
�لقالقل  �تث���   Zلفسا� تنشر�� 
¸ب  بل  �ملقدسة،  �أل�Pضي   �
�هللا  جعله  َمن  ُ�كِم  تعترفو�   B7
لتنتهي   ،Zلبال� تلك  على  حاكما 

 Zلبال� من  -ائيا  ��لقالقل  �لفنت 
�لعربية. { ملا تو= 7هل جند 8ما> 
 -  Zسعو �بن  �مللك  7ّيدنا  �حلكم 
�حلديث  �7هل  �لوهابيني   B7 مع 
هم 7ك� معاPضينا - %D ليس من 
�ملكرمة  مكة  تتعر�   B7 �لالئق 
 Z7فر� jD�7 للحر�� �ليومية. لقد
عندما  للضر�  �تعرضو�  ªاعتنا 
Dهبو� للحج، �مع Dلك � نرفع 
7جل  �الحتجا´ حy من  صو6 
 Pُتثا B7 حقوقنا 7يضا ألننا ال نريد

�لفنت � تلك �لبقا4.....
ليس عند �مللك �بن سعوZ معرفة 
كافية حو[ �ملصطلحا6 �أل��Pبية 
على  شامل  �طال4  لديه  �ليس 
�لشؤ�B �لعاملية، �لذلك � يأخذ 
�لكلما6  �ستخد�>   �  cPحذ
�ملناسبة � �التفاقية، بل �تبع فيها 
من   B% �ملسلمني.  عامة  7سلو� 
باآلخرين  يثق   B7 �ملسلم  شيمة 
عاYZ، لكن لد� عقد �التفاقيا6 
على   Bإلنسا� يعتمد  7ال  ¸ب 
 B7 منا عليه%� ،Pٍآلخرين بغ� حذ�
vتاP �لكلما6 �ملناسبة بعد �لتأ_ 
 cهذ  B7 �مع  �لعميق.  ��لتفك� 
ما  على   - ُعقد6  قد  �التفاقية 
�إلجنليزية  �لشركا6  مع   - يبد� 

�إلجنليزية،  �حلكومة  مع  �ليست 
 Pلغد�  Bيكو 7ال  �ملمكن  �من 
 B7 %ال  �لشركة  نية   � ��خلد�4 
�مللَك  سُتوقع  7-ا  %مكانية   oهنا
�بن سعوZ � مشاكل %�D فسد6 
نيتها، �لكن مع كل Dلك � نر 
على  ضجة   YPثا% �ملناسب  من 
 Yال فائد Bْ7 7يناP هذ� �ألمر، ألننا
من تشويه �عة �مللك، ألD Bلك 
 �D%� قوته،   Iضعا%  =%  jZسيؤ
 Yقو ضعفت  �مللك   Yقو ضعفت 
 B7 ��جبنا  من   Bآل�� �لعر�. 
�نوحد  بأZعيتنا  �مللك  نساعد 
 dر¸ ال   yح �إلسالمية  كلمتنا 
7حد على �ستغال[ ضعف �مللك." 
 ١٦ � ٥٤٩  ́Zخطبا6 �مو)
بتاPيخ  �جلمعة  خطبة   ،٥٥١ =%

٣٠ 7غسطس ١٩٣٥)
 P7مو  � �ملقتبس  هذ�  يتلخص 
 � �لثا_  �خلليفة   Bكا ثالثة 
 Mيسعى لتحقيقها  نتيجًة حلبه للن

� ��حتر�مه لألماكن �ملقدسة:
١. 7ال ·دj7 S فساZ �فتنة عند 

هذc �ألماكن �ملقدسة، 
 Yملك �حلجا8 متثل قو Yقو B7 .٢
 Yضعف فستضعف قو Bلعر� فإ�
تقوية  من  بد  فال  كلهم،  �لعر� 
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�مللك حy يظهر �لعر� 7قويا$ � 
�لعا�، 

�إلسالمية  �لكلمة  توحيد   .٣
بعضا  بعضهم  �ملسلمني   Yمبناصر
 Iيستهد Yال ¸د �لعد� ثغر yح

من خال'ا مهاªة �إلسال>.

 cلدكتو� iخدما
jمد عبد �لسال�

 YPملشكو� باخلدما6  �تنويها 
 jد�أل�  Pلبا� �البن  ֲדا  قا>   Vل�

Pو �مللك �ملغر� �حلسـن �لثـا_ يرحب بالدكتو�
 �مد عبد �لسال> � �لقصر �مللكي

 ]�7) �لسال>  عبد   Pلدكتو�
مسلم حصل على جائزY نوبل 
بالد�[  للنهو�  �لفيزيا$)   �
�لعربية � ¢ا[ �لبحث �لعلمي، 
عضوية  �ملغربية  �ململكة  منحته 
�ملجمع �لعلمي �ملغر�. كذلك 
 ،BZPفقد متت �ستضافته � �أل
 � �لعلمية  �ملحاضر�6  �7لقى 
 YZنية، �ُمنح شهاZPجلامعا6 �أل�
تقدير من جامعة �ل�موo تقدير� 
جلهوcZ �لعلمية. �كذلك Zُعي 
�لكويت  �ملحاضر�6 �  إللقا$ 

عا> ١٩٨١.
عبـد  �مد   Pلدكـتو� يكر>  �لثا_  �حلسن  �ملـغر�  �لعاهـل 

�لسال> � �لقصر �مللكي
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