



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

مديد�  عمًر�   � نو�  سيدنا  مكث  لقد 
ُيبلغ قومه �ساال> �ֲדم "يهديهم () سبل 
جد"�   '"� "لكن  "�لتوحيد..  �لصال� 
حيث � يؤمن به (ال فئة قليلة. "بعد 
' بلغ �لفسا� منهم 
مبلًغا عظيًما 
"حى �هللا (ليه 
' يصنع �لفلك بأعينه ""حيه 
تصميم  من  أل�ا  �لسفن  باقي  عن  �لسفينة  هذ   فتميز> 
 '
 كا'  فما  �خلالص..  "حيه   fخال من  �ألحد  �لو�حد 
تغرقها عاصفة 
" توقف مسا�ها قو� �نيوية. فاهللا ¥ريها 

" يصيبها  Uتغر '
"مرسيها "��عيها. فأ§ لسفينة نو� 

مكر" ؟!
"¬ عصرنا �حلا& "بعد 
' ظهر �لفسا� ¬ �ل� "�لبحر 
مر 
�لرسوf � حضر� مر®� غال� 
�د  �هللا عز "جل خا�� 
بتأسيس  "cلك  �لنجا�،  سفينة  يصنع   '
  �  Jلقا�يا�
Iاعة �ملؤمنني �ل° تنعم بآليا> �حليا� �لر"حية "�حلصانة 
�لربانية. "بالتا& فلتعلم �لدنيا 
' هذ  �جلماعة �ل° ُصنعت 
مكيد�  تغرقها  "لن  شد�  تقهرها  لن  ""حيه  �هللا  بعني 
 ���
ُيقلبها مو³، فاهللا ¥ريها "مرسيها.. "تعسا ملا  "لن 
(هالكها. (' �ملو³ �لذv يلطمها (منا يدفعها لكي تنطلق 
"كاشفه،  �لبال·   f¸م فاهللا  مرساها،  ¹و  
كثر  بسرعة 
"ليس �لبال· (ال لتثقيف �ملؤمنني "Tق �ألعد�·. "لقد 
نعم 
�ملو) عز "جل على �ملؤمنني "خصهم بامتطا· هذ  �لسفينة 
كي ينجو� () بر �ألما'. "حتما «طئ من �لتمس طريقا 
�خر، 
" ظن 
' �جلباf ستعصمه من �ملا·. ﴿َ"َيْسَأُلوَنَك 
َعِن �ْلِجَباfِ َفُقْل َيْنِسُفَها َ�بِّي َنْسًفا * َفَيَذُ�َها َقاًعا َصْفَصًفا 
�ِعَي َال  * َال َتَر� ِفيَها ِعَوًجا َ"َال َ
ْمًتا * َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَ' �لدَّ

ِعَو³َ َلُه﴾.
"ملن 
��� سو·� ֲדذ  �لسفينة.. فالويل كل �لويل له، فمن 


' يعبث فيما 
نشأ  �هللا "خصه بعنايته. فمن  ÄرÅ vلذ� �c
 '
 ÄرÅ vلذ� �c عل �هللا لنفسه خصيما، "منÅ vلذ� �c
يقف ¬ "جه (���ته عز "جل. "حتديد� هذ� ما ي�®  "حي 
 :� Jد �لقا�يا�
تلقا  (ما� �لزما' حضر� مر®� غال� 
"(J مهني من 
��� (هانتك "(J معني من 
��� (عانتك“. 
"تو�تر> "عو� �هللا عليه "حيا خالصا تبشر  بالنصر �ملبني 
 fجا� ”ينصر}  �عو� :  لنصر  مّتقني  فطاحلة  "بتكريس 

نوحي (ليهم من �لسما·“. 
"قد يستغرÌ بعض �لقر�·: ملا�c حظي حضرته ֲדذ� �ملقا� 
ُتقا�  ما  غالبا  �ملبني؟  بالنصر  "بالوعو�  �لسامي  �لر"حي 
بأحسن  %ا    Ä��
" له  �ملوكلة  �ملها�  بطبيعة  �لقائد  عظمة 
 vلبلد جلند� �لذ"� عن  ُتعطى سلطة   '
ُيعقل  "جه. فال 
�لتخطيط   ¬ "�حلنكة  �خل��  يفتقد  
نه  �لعلم  مع  بسيط، 
"�Ðاc �لقر���>. بل غالبا ما ُيختا� قائد باسل c" خ�� 
"حنكة ¬ �لتخطيط "�لتنفيذ ملثل هذ  �ملها�. "من �حلكمة 
 Ñحيا عن  سيد�فع  من  على   
�ملبد نفس  ُيطبق   '
 
يضا 
�لدين �حلنيف 
c vلك �إلما� �ُ%ما� �لذv ُ"عد> به �ألمة. 

\@Ô‘‹ ŽÅ@È‘‹ ŽÅ@^\@Ô‘‹ ŽÅ@È‘‹ ŽÅ@^
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"نو� 
' نؤكد هنا 
' سلسلة �أللقاÌ �لدينية �ل° ُخص 
ֲדا حضرته %ا �الال> عظيمة "Iيعها ت�® مقاما �"حيا 

"�حد�.
"ال شك 
' لقب �إلما� �ملهدv ال يش� () (ما� �لصال� 
�للقب  cلك  �لكرمي..  �لقر�'   ¬ (ليه  �ملشا�  لإلمامة  بل 
 Ìََيْعُقو"َ  Uَْسَحا)ِ َلُه  ﴿َ"َ"َهْبَنا  ألنبيائه  �هللا  
عطا    vلذ�
ًة َيْهُد"َ' ِبَأْمِرَنا  َ * َ"َجَعْلَناُهْم 
َِئمَّ َناِفَلًة َ"ُكالًّ َجَعْلَنا َصاِلِحني
�لزََّكاِ�  َ"(ِيَتاَ·  َالِ�  �لصَّ َ"ِ(َقاَ�  �ْلَخْيَر�ِ>  ِفْعَل  (ِلَْيِهْم  
ْ"َحْيَنا َ"َ
بو·ناهم   v
  (٧٤"  ٧٣ (�ألنبيا·:  َعاِبِديَن﴾  لََنا  َ"َكاُنو� 
مقا� �لنبو� "
يدنا كل خطو�ִדم بالوحي كي يهد"� �لنا� 
بتوجيه "�عاية من �هللا "ليس من Tض 
نفسهم. "بنا· على 
 Øهذ� كا' كل "�حد من ®مر� �ألنبيا· (ماما مهديا بأمت مع
�لكلمة. "� يتوقف (بر�® مقا� خا�� �لرسوf �لكرمي � 
منقذ �إلنسانية () هذ� �حلد بل 
شا�> �ألحا�يث بكل 

' خليفة �هللا هو  Úال خال" .vنه خليفة �هللا �ملهد
جال· 
﴿َيا  �لكرمي  �لقر�'   ¬ 
يضا  لألنبيا·  
عطى ُ  vلذ� �للقب 
�لنَّاِ�  َبْيَن  َفاْحُكْم   Ñِ�َْْأل� ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَ}  (ِنَّا   �ُ""ُ��َ
﴾ (Ü ٢٧). كما 
كد> �ألحا�يث �ملتو�تر� على  ِباْلَحقِّ
نؤكد   '
 "نو�  "�جبة.  �ملوعو�  �ملسيح  حضر�  بيعة   '


نه  � ُ
مر من �هللا 
' يأخذ �لبيعة من �ملؤمنني بدعو�  
هذ�  نو�  سفينة  المتطا·  �لسفر  تذكر�  مبثابة  هي  "�ل° 
�لزما'. "نو� 
' نؤكد ¬ هذ� �ملقا� 
' من يعرÚ �ملقا� 
لن يصعب   � �ملصطفى  للرسوT fمد  �لسامي  �لر"حي 
عليه مالمسة �ملقا� �لر"حي �لعظيم لسيدنا �ملسيح �ملوعو� 
"�إلما� �ملهدc) .� v يصعب �لتفريق بني �لسيد "�لعبد 
 Ì�c د�
�لفاJ ¬ حب سيد . خصوصا 
' كيا' سيدنا 
¬ شخص �لرسوf �لكرمي � "هذ� ما يؤكد  �حلديث: 


' خلقه  v
 .“vُخلقه خلقي“ " ” ُيدفن معي ¬ ق�”
سيكو' ظل خلق �لرسوf �لكرمي � 
v �لتطبيق �لعملي 
 "
 متشاֲדني  يكونا'  "مماته  حياته   '
" �لكرمي،  للقر�' 
حضرته  بينه  ما  "هذ�   .� "مماته  حلياته  ظل  باألحر� 
حيث قاf: ”من فرUَّ بيà "بني �ملصطفى فما عرفà "ما 
 Ì� من تلقا    Úشر v
  � ينسب   � كما   .“�
�
تفانيه ¬ حب سيد   �لعز� ملساعيه "خدماته بل مبحض 
"مطاعه سيدنا Tمد �ملصطفى �، "
كد 
' مقا� �لنبو� 
 � �لكرمي   fلرسو� لنبو�  به هو ظل  �لذv حظي  �لظلية 
"جز· ال يتجز
 منها 
ساسه كثر� �ملكاملة من تبش� "(نذ�� 

أل��· مها� جتديد �لدين على 
حسن "جه.

فر��  �لقا�â، ¬ كل سنة من شهر ��c� ُيحيي   vعزيز
فيه  يتو�جد"'   بلد  �أل�دية ¬ كل  �إلسالمية  �جلماعة 
ُتلقى خطابا> �ينية  cكر� �ملسيح �ملوعو� � حيث 

تالمس 
هم معا� "
خالU شخصيته �.
فحو� هذ  �لند"�> هو �لتأكيد على مبد
 "�حد "هو: 
 Ú�معا"  Uخال
 من  عليه  هو  ما  على  �خلا��  كا'   �c)
فما بالكم بالسيد �لذv تعجز �ألقال� عن "صف خصاله 

"مكا�� 
خالقه؟
�ملسيح   حضر�  قاله  ما  �لسطو�  هذ   به  ¹تتم  ما  "خ� 
بركة من Tمد  � ¬ هذ� �خلصوÜ: ”كل  �ملوعو� 
 â�} من علَّم "تعلَّم“.. فهال طالعت عزيز �لقا�فتبا �

مصنفا> حضرته قبل 
' حتكم على �عو� ؟!
هد�نا �هللا "(ياكم ملا äبه "يرضا  "جعلنا ممن يستمعو' 
 Ì� حلمد هللا�  '
 �عو�نا  "�خر  
حسنه.  فيتبعو'   fلقو�
سيدنا  �ملرسلني   Úشر
 على  "�لسال�  "�لصال�  �لعاملني 

Tمد "على �له "صحبه 
Iعني. �مني
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 حضر� مر®� بش� �لدين Tمو� 
�د
�ملصلح �ملوعو� �

� vحلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما� �ملهد Jخلليفة �لثا�

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

 �َتْحَسَبنَّ �هللا ُمْخِلَف َ#ْعِدِ ﴿َفَال 
 * �ْنِتَقا5ٍ   #9ُ َعِزيٌز  �هللا   َّ<�ِ ُ�ُسَلُه 
�ْألَْ�ِ<  َغْيَر  �ْألَْ�ُ<   Aُ ُتَبدَّ َيْو5َ 
�ْلَو�ِحِد  ِهللا  َ#َبَرُ�#�   Cَُمَو� َ#�لسَّ

�ْلَقهَّا�﴾  (�آليتا' ٤٨ "٤٩)   

:Cلكلمـا� Iشر
9# �نتقا5: َنَقَم منه َينَقم "نِقَم ينَقم 
نَقمè: عاَقَبه. "َنَقَم عليه 
مَر  "نَقَم 
"َكِرَهه  "َعاَبه  عليه  
نكر   منه: 
"�نتقم  فعله.  لسو·  �لكر�هِة  
شدَّ 

(Ìألقر�) منه: عاقبه

 :Kلتفسـ�
تبّين لنا هذ  �آلية 
' ِنعم �آلخر� 
 ،èلدنيا متام� ِنعم هذ   Ðتلف عن 
 fألنه تعا) يصر� هنا بأنه سيبّد
 êيأ" "�لسما"�>   Ñ�أل� هذ  
ِنعم  كانت  فلو  بغ�ها.  مكا�ا 
�لدنيا  ِنعم  نفس  هي  �آلخر� 
هذ   �هللا   fيبد أل'  �لد�عي  فما 
جرَ�  فال   .Ñ�أل�" �لسما"�> 
ِنعم  على  �آلخر�  ِنعم  قيا�   '

�لعـقل  
مـر ëالـف  �لدنـيا 

"�ملنـطق.

Ÿξsù¨t|¡øtrB©! $#y#Î=øƒèΧ ÍνÏ‰ôãuρÿ… ã&s#ß™â‘3¨β Î)©! $#Ö“ƒÍ•tãρèŒ5Θ$s) ÏFΡ$#∩⊆∇∪tΠöθtƒ

ãΑ£‰t7 è?ÞÚ ö‘F{$#u�ö�xîÇÚ ö‘F{$#ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ((#ρã—t� t/uρ¬!Ï‰Ïn≡uθø9 $#Í‘$£γs) ø9 $#∩⊆∪

“t� s?uρtÏΒÌ� ôfßϑø9 $#7‹Í≥ tΒöθtƒtÏΡ§� s) •Β’ÎûÏŠ$ x�ô¹F{$#∩∈⊃∪Ο ßγ è=‹Î/# t� y™ÏiΒ
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﴿َ#َتَرQ �ْلُمْجِرِمَني َيْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني 

ِفي �ْألَْصَفاِ�﴾  (�آلية ٥٠)

:Cلكلما� Iشر
 f¬ �حلبا ��ُمقرَّنني: ُقرِّنت �ألسا
� للكثر�، "منه:  
v ُجمِّعْت، "ُشدِّ
(Ìألقر�) ﴾ُمقرَّنني ¬ �ألصفا�﴿

"هو  �لّصَفِد:  Iُع  �ألصفا�: 
 (Ìألقر�) Uلعطاُ·؛ "�لَوثا�

 :Kلتفسـ�
ما   :fفيقو 
حد  هنا   f·يتسا قد 
�ملجرمني  تقييد  يتم   '
 �حلاجة 
 :Ìجلو��" �لقيامة؟  يو�   fباحلبا
�لعا� �آلخر  (' حيا� �إلنسا' ¬ 
ستكو' ظًال حلياته ¬ �لدنيا. "مبا 
 ¬ يتعا"نو'  �ملجرمني  هؤال·   '

بعضهم  "äث  �جلر�ئم   Ìتكا��
بعضè عليها، لذلك سوÚ يتمثل 
على  �لشرير  �لتعا"'  هذ�  %م 
فيها  ُيصفَّد"'  سالسل  شكل 

' �الحتا� على �لسو·  Øملع�" .èمع
"�لتعا"' على �إلï ال يزيد صاحبه 
 () به   vيؤ� "(منا  "قو�،   èشرف
�ِخلزv "�لضعف. "لكن معا�ضي 
�ألنبيا· ال يستوعبو' هذ  �حلقيقة، 

"�لعد"�'،   ïإل� على  فيتحد"' 
 èسنو' ُصنعä م�
"هم äسبو' 
"يز���"' قو� "عز�. مع 
' �الحتا� 
على �خلطة �لشرير� َمـَثـُلُه كأ' 
تصفِّد  بسلسلة  َنفسه  
حد  يقيد 

نه كا' ¬  ¥رمè �خر. ال شك 
"�آل'  "�حد  شخص  �لسلسلة 
�لعد�،   ���®�" �ثنا'،  فيها  صا� 
بل  قو�،  يزيدðا  لن  هذ�  "لكن 
 èعذ�ب"  èضعف يزيدðا   Úسو
أل�ما مقيد�' ¬ سلسلة "�حد�، 

"�حد�  سلسلة   ¬ �الثنني  "تقييد 
 Úسو �حلقيقة  هذ    .èيالم) 
شد 
حيث  �لقيامة  يو�  �هللا  يكشفها 
Åمع معا�ضي �ألنبيا· ¬ سلسلة 
عصاباتكم   '
 ليخ�هم  "�حد�؛ 
مبثـابة  كانت  "�حتـا��تكـم 
سلسـلة   ¬ �ملجرمني  تصفيـد 

"�حـد�. 

َ#َتْغَشى  َقِطَر�ٍ>  ِمْن  ﴿َسَر�ِبيُلُهْم 

ُ#ُجوَهُهُم �لنَّاُ�﴾  (�آلية ٥١)  
    

:Cلكلما� Iشر
�لقميُص؛   :fُربا �لسِّ سر�بيلهم: 
لُبس،  ما  كلُّ  "قيل:  �لدِّ�òُ؛ 

(Ìألقر�) جلمُع �لسر�بيل�"
من  يؤخذ   ٌّàُ�ه  fٌسّيا َقِطر�>: 

(Ìألقر�) ®�ْشجر �ُألْبُهل "�َأل

مع أن االحتاد على اخلطة 
الشـريرة َمـَثـُلـُه كأن 
يقيد أحد َنفسه بسلسلة 
آخـر. ـد eرمـاً  تصفِّ

هـذه احلقيقـة سـوف يكشـفها اهللا يـوم القيامة 
سلسـلة   ! األنبيـاء  معارضـي  lمـع  حيـث 
واحتاداتكـم  عصاباتكـم  أن  ليخXهـم  واحـدة؛ 
كانـت مبثابة تصفيـد اجملرمني ! سلسـلة واحدة. 
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:Kلتفسـ�

' لباسهم هو �لنا�  àهذ  �جلملة تع
 Uترä 'نفسها ال غ�، أل' �لقطر�

¬ �لنا� فكأنه �لنا� نفسها.
"مبا 
' �للبا� äمي �إلنسا' من 

�م لن  èيض
�ألضر�� فتعà �آلية 
 ،õنص� "ال   èمعين هنا}  Åد"� 
 Úليا·هم سو"
" أل' 
صدقا·هم 
 Øملع� "هذ�  %م.  
عد�ً·  ينقلبو' 
يتأكد من �يا> 
خر� ¬ �لقر�' 
شركا·هم   '
 فيها   ��" حيث 
�لذين يتخذ"�م �%ًة من �"' �هللا 
يو�  منهم   '"
يت�  Úسو تعا) 

�لقيامة "يتخلو' عنهم.

َما  َنْفٍس  ُكلَّ  �هللا   َ̂ ﴿ِلَيْجِز
َكَسَبْت ِ�>َّ �هللا َسِريُع �ْلِحَساِ_﴾  

(�آلية ٥٢)

 :Kلتفسـ�
 èيعI هللا �لنا�� vَيجز Úسو v


öسب 
عما%م. 
سريع  �هللا   ')﴿ تعا)  "قوله 
تعا)  
نه   àيع ال   ﴾Ìحلسا�
 � ألنه   ،Ìحلسا�  ¬ يتعجل 
ُميهل  
نه  �لقر�'   ¬ يصر�  نفسه 

عجلة،   ¬ يعاقبهم  "ال  �ملجرمني 
تعا)  
نه  �جلملة  من  �ملر��  "(منا 
 vيسّو 
حد  Tاسبة  يقر�  عندما 

حسابه بسرعة �"منا تأخ�.

َ#ِلُيْنَذُ�#�   aِِللنَّا  bٌَبَال ﴿َهَذ� 
َ#�ِحٌد  ِ�َلٌه  ُهَو  cَنََّما  َ#ِلَيْعَلُمو�  ِبِه 
�ْألَْلبeاِ_﴾   cُ#لfو  ـَر  َ#ِلَيذَّكَّ

(�آلية ٥٣) 

 :Cلكلما� Iشر
(Ìألقر�) لبالُ÷: �لكفايُة� :bبال

:Kلتفسـ�
من  بالٌ÷  ﴿هذ�  تعا)  قوله   

قمنا بذلك  
ننا قد   àللنا�﴾ يع

�حلجَة على �لنا�.

به﴾  ﴿"لُِينَذ�"�  تعا)  قوله  
ما 
كَسيف  �لكرمي  �لقر�'   '
 فاعلم 
حتذ�   c) �ياته  فإ'  حدين،   vc

هل �لضالf بأ' ال يعبد"� (ال �هللا، 

هل  تزيد  
خر�  ناحية  من  فإ�ا 
�حلق  على   èثبات"  õسد�� �إلميا' 
بقوله  �هللا  
شا�  "قد   .Uلصد�"
�لكرمي  �لقر�'  تعاليم   '
  () هذ� 
ال  فإنه  هّد�مة،  "ليست  بنا·ٌ� 
�لسابقة  �لديانا>  نقد  على  يرّكز 
 èيض

تباعها فحسب، بل يقد� "
�ألسفا�   ¬ مما  
فضل  هي  تعاليم 
لد�  مقبولة  
�ا  كما  �لسابقة، 
�لعقل   �لسليم. "(�c كا' �لقر�' 
فإنه  �لسائد  �لنظا�  على  يقضي 
يقد� عوضè عنه نظامè جديدõ هو 
قدمي  نظا�   v
 من  
بقى " 
فضل 

كا'.   
                                 

وقد أشار اهللا بقوله هذا إt أن تعاليم القرآن الكرمي بناءٌة 
وليست هّدامة، فإنه ال يرّكز على نقد الديانات السابقة 
وأتباعها فحسب، بل يقدم أيضًا تعاليم هي أفضل مما 
! األسفار السابقة، كما أنها مقبولة لدى العقل السليم.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

عن 
ù  ُهَرْيَرَ� قاf: َقاfَ َ�ُسوfُ �هللا �: َ"�لَِّذv َنْفِسي ِبَيِدِ  لَُيوِشَكنَّ َ
ْ' َيْنِزfَ ِفيُكم �ْبُن َمْرَيَم َحَكًما 
ِليَب َ"َيْقُتَل �ْلِخْنِزيَر َ"َيَضَع �ْلِجْزَيَة َ"َيِفيُض �ْلَماfُ َحتَّى َال َيْقَبَلُه َ
َحد.  ُمْقِسًطا َفَيْكِسَر �لصَّ

(صحيح مسلم، كتاÌ �إلميا'، باÌ نز"f عيسى �بن مرمي حاكما بشريعة نبينا Tمد �)

عْن 
َِبي ُهَرْيَرَ� قاf: قاf �سوf �هللا �: َكْيَف 
َْنُتْم ِ(�cَ َنَزfَ �ْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم َ"ِ(َماُمُكْم ِمْنُكْم .
 (صحيح �لبخا�v، باÌ نز"f عيسى �بن مرمي)


َ��ِني لَْيَلًة ِعْنَد �ْلَكْعَبِة َفَر
َْيُت َ�ُجًال �َ�َ� َكَأْحَسِن َما َ :fَهللا � َقا� fَُسو�َ َّ'
عْن َعْبِد �هللا ْبِن ُعَمَر َ
َلَها َفِهَي َتْقُطُر َماً·، "�ِضًعا  ٌة َكَأْحَسِن َما 
َْنَت َ��ٍ· ِمن �للَِّمِم، َقْد َ�جَّ 
َْنَت َ��ٍ· ِمْن ُ
ْ�ِ� �لرَِّجاfِ. َلُه ِلمَّ

َيَديِه َعَلى منِكَبْي َ�ُجَلْيِن َيُطوÚُ ِباْلَبْيِت .َفَسَأْلُت: َمْن َهَذ�؟ َفِقيَل:  َهَذ� �ْلَمِسيُح �ْبُن َمْرَيم. 
(صحيح �لبخا�v، كتاÌ بد· �خللق، باc�" Ìكر ¬ �لكتاÌ مرمي)

ِد ْبِن َعِليٍّ َقاfَ: قاf �سوf �هللا � " ِ('َّ َلَمْهِديَِّنا �َيَتْيِن َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ َخَلَق �هللا  عْن َجاِبٍر َعْن ُمَحمَّ
ْمُس ِفي �لنِّْصِف ِمْنُه.  َماَ"�ِ> َ"�َألْ�Ñَ، َيْنَخِسُف �ْلَقَمُر َأل"fَِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاَ'، َ"َتْنَكِسُف �لشَّ �لسَّ

 ."Ñَ�َْماَ"�ِ> َ"�َأل َ"َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ َخَلَق �هللا �لسَّ
(سنن �لد��قطà، كتاÌ �لعيدين، باÌ صفة صال� �خلسوÚ "�لكسوÚ "هيئتهما)
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من كال� �إلما� �لمهد�

;;€“¬Ÿ;È›b;;€“¬Ÿ;È›b

;gÖz¬’\;Ô]ze
ˇ
ß;]Á;;gÖz¬’\;Ô]ze
ˇ
ß;]Á;

{ÂÖz’\Â;fz÷Œ’]d;{ÂÖz’\Â;fz÷Œ’]d;

من  �ألصـفيا·،  �ألتقيـاُ·  
ّيها  عليكم،  ”�لسال� 
�لَعـرÌ �لَعْربا·. 

بيِت  �لنبّو� "ج��َ'   Ñ�

هَل  يا  �لسال� عليكم، 
�هللا �لعظمى.


نتم خ� ُ
مم �إلسال� "خ� حزÌ �هللا �ألعلى. ما 
ِ®�مت شرًفا "¥ًد�  يبلغ شأنكم. قد   '
 لقوٍ�  كا' 
"مْنزال. "كافيكم من فخر 
' �هللا �فتتح "حيه من 
��� "ختم على نû كا' منكم "من 
�ضكم َ"طًنا 
"مأً"� "مولد�. "ما 
���كم َمْن cلك �لنT !ûمد 
"خاَتم  �ألنبيا·،  "فخر  �ألصفيا·  سّيد  �ملصطفى، 
ُكلِّ  على  (حسانه  ثبت  قد  �لو��.  "(ما�  �لّرسل 
من Ìّ�َ على ِ�ْجلني "مشى. "قد 
��} "حُيه ُكلَّ 
فائٍت من �موٍ® "معاٍ' "ِنكاٍ> ُعَلى. "
حيا �يُنه 
كّل ما كا' مّيًتا ِمن معا�Ú �حلّق "سنن �%د�. 
 ¬ ما  كل  بعد�  عليه  "باِ�ْ}  "سّلم  فَصلِّ  �لّلهم 
�أل�Ñ من �لقطر�> "�لذ��> "�ألحيا· "�ألمو�>، 
"بعدِ� كّل ما ¬ �لسما"�ِ>، "بعد� كل ما ظهر 

منا�� � ملسيح، قا�يا' - �%ند
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"�ختفى، "بلِّْغه منا سالًما ميأل 
�جا· �لسما·. 
َ�قبته،  على   � Tمٍد   ِنَ�  äمل  لقو�   üطو
.Øفضى (ليه "خالطه "¬ ُحّبه ف
"طوü لقلب 


"طأته قدُ� �ملصطفى.. ��كم َ Ñ�
يا ُسّكاَ' 
فيكم   àظ  ') 
�ضى.. " عنكم  "�ضي  �هللا 
جليل، "¬ �"حي للقائكم غليل، يا عبا� �هللا. 

ِحّن () ِعيا' بالِ�كم، "بركاِ> سو��كم،  J)"
أل®"� موطئ 
قد�� خ� �لو��، "
جعل ُكْحَل 
عيà تلك �لثر�، "أل®"� صالحها "صلحا·ها، 

"ليائها،  برÄية   àمعاملها "علما·ها، "تقّر عي"
 àير®ق '
"مشاهدها �لُك��. فأسأf �هللا تعا) 
�Äية ثر�كم، "يّسرJ مبر�كم، بعنايته �لعظمى.


حّبكم، "ُ
حّب بال�كم، "
حّب ُ J) ..'يا (خو�
�مل طرقكم "
حجا� سكككم، "
"ثركم على 

كل ما ¬ �لدنيا.

يا 
كبا� �لعرÌ.. قد خّصكم �هللا ب�كا> 
ث�ٍ�، 
"مز�يا كث�ٍ�، "مر��ه �لُك��. فيكم بيت �هللا 
 ûلن� �"ضة  "فيكم  �لُقر�،   �ّ
ُ ֲדا  بو�}  �ل° 
�لعا�  
قطا�   ¬ �لتوحيد   òشا
  vلذ� �ملبا�} 
قو�  منكم  "كا'  "جلَّى.  �هللا   fجال 
ظهر "
نصر"� �هللا "�سوله بكل �لقلب، "بُكّل �لر"�، 
"بُكّل �لُنهى. "بذلو� 
مو�%م "
نفسهم إلشاعة 

�ملخصوصو'  فأنتم  �أل®كى.  "كتابه  �هللا  �ين 
جا�  فقد  يكرمكم   � "من  �لفضائل،  بتلك 

"�عتد�.


كتب (ليكم مكتوù هذ� بكبٍد  J) ..'ِيا (خو�
قو&،  فاýعو�  مفضوضٍة،   òمو�" مرضوضٍة، 

جز�كم �هللا خ� �جلز�·.“

(�لتبليغ Ü ٣-٣٤ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)

"�لر"�،  بالقلب   Ìلعر� ُنجبا·  يا  معكم   J)"

مو�م  '
 àَم%
" ،Ìلعر� ¬ Jقد بّشر ù� ')"
 J"ستجد" 
صلح شؤ"�م، ُ" طريقهم  
�يهم ُ"

¬ هذ� �ألمر (' شا· �هللا من �لفائزين.
جتّلى  قد  "تعا)  تبا�}   Ìلّر�  ') �ألعز�!  
يها 
علّي لتأييد �إلسال� "جتديد  بأخّص �لتجليا>، 
 òبأنو� 
نَعَم عليَّ " �ل�كا>،  "�بَل  "مَنح عليَّ 
لإلسال�،  عبوٍ�  "قِت   ¬ Jر "بشَّ �إلنعاما>، 
بالتفضال>  �ألنا�،  خ�  ُألّمة  بؤٍ�  "َعْيِش 
 () فصبوُ>  "�لتأييد�>،  "�لفتوحا> 
�لنَِّعم،  �لعرÌ.. ¬ هذ   يا معشَر  (شر�ككم.. 
 '
"كنُت %ذ� �ليو� من �ملتشوفني. فهل ترغبو' 

تلحقو� ù هللا �Ì �لعاملني؟"

(�امة �لبشرÜ v ٢٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٧)
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التقوى

 ùة: �ملكتب �لعرIتر

ال  "حد   �هللا  (ال  (له  ال   '
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
' Tمًد� عبد  
من  باهللا   cفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Ìِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"(يَّاَ}  َنْعُبُد  (يَّاَ} 
�لَِّذيَن   ÿِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ÿََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÌ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لc qلقاها سيدنا مر�� مسر#� pcد cيد� �هللا تعاo بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� #�إلما5 �ملهد^ �
يو� ٢١ /٢٠٠٨/٠٣

¬ مسجد بيت �لفتو� بلند'

  

u �خلطبة �ملاضية تنا"لُت بيا' صفة 
�هللا �حلليم، "
خ�ُتكم 
نه حليم، فال 
"معاقبة  بالنا�  �لبطش   ¬  ò�يسا
�عتد�·�ִדا   ¬ تتما��  �ل°  �ألمم 
"�نغماسها ¬ �ملعاصي، بل يتعامل مع 
هؤال· "فًقا لصفة ”�ِحللم“ "�لرفق، 
"لو � ير�هم هكذ� "� يرفق ֲדم 
بل عاقبهم سريعا "بطش ֲדم "�نتقم 
 Ñ�ملا بقي على سطح �أل ��منهم فو

v (نسا' "ال 
v كائن حي. %ذ� 
فإ' �هللا قد 
مر �ملؤمنني به 
' يتصفو� 
بصفاته "يصطبغو� بصبغته، أل' من 
عالما> �ملؤمن 
نه يسعى أل' يتصف 
بصفا> �هللا "يتخلق بأخالقه. "�هللا 
تعا) يعطي 
نبيا·  "�سله حظا "�فر� 
من صفاته ح� يتمكنو� من (صال� 
له.  
سو� " منوcجا  "يصبحو�  �لعا� 
"قد ُ
عطَي �سولُنا Tمٌد  �ملصطفى 
من  حظ  
ك�  �لرسل  بني  من   �
من  
كثر  فيه  فتجّلْت  �هللا،  صفا> 
يعا�"'  �لذين  لكن  �خر.   ûن  v

Tمد�  سيَدنا  "يبغضو'  �إلسال� 
"حقدهم،  بغضهم  
عماهم  قد   �
 ¬ �هللا  صفا>  �نعكا�  ير"'  فال 
شخص �سوf �هللا �، "ال يعرفو' 

سوته � "ال ما نصح به ُ
مّته ֲדذ� 
بعض  �ليو�  "سأقّد�   .Üخلصو�
�ألحا�يث �ملتعلقة بصفة ”�حلليم“.

€Ë÷¢\;!\;;Ï�ë’;#¯\;Ö‚æ∏\€Ë÷¢\;!\;;Ï�ë’;#¯\;Ö‚æ∏\

خطبة �لجمعة
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سيدنا مر�� مسر#� pcد cيد� �هللا تعاo بنصر� �لعزيز

 يقوf سيدنا �ملسيح �ملوعو� "�إلما� 
"هو  "�لسال�  �لصال�  عليه   vملهد�
يذكر حديثا نبويا 
نه �c> يو� جا· 
 ،� ûّحد� �لقبائل للقا· �لن) fُسو�
"جعل ميّد يد  () حليته �ملبا�كة مر� 
منعه  يد   مّد  "كلما  
خر�،  بعد 
فنها   بسيفه،  cلك  من   � عمر 
عمر:  له   fفقا cلك،  عن   �  ûلن�
يا �سوf �هللا، (نه يسي· (ليك (سا·� 

قتله   '
 
�يد   àجتعل لد�جة  كب�� 
بسببها. لكن �لرسوf � ص� على 
 Ü ٥ ³ <لمه. (ملفوظاö سا·ته)

' �لنû � بيَّن لعمر  v
 ..(٣٢٤

' على �ملر· 
' يتخلى عن �لقسو� 

"�حلّد�. 
"هنا} مثاf �خر على حسن ُخلق 
جا·  "قد  "ِ�فقه،  "ِحلمه   �  ûلن�
cكر  ¬ حديث طويل �"�  عبد �هللا 
 fتلخيصه، يقو f"بن سال� "سأحا
 fَسو�َسْعنة جا·  بن  ®يد   ')  :�
�ليهو�،  
حبا�  من  "كا'   � �هللا 
قاf: ما ِمن عالما> �لنبو� شي· (ال 
"قد عرفُتها ¬ "جه Tمد � حني 

خت�ðا   � �ثنتني  (ال  (ليه،  نظر> 
َجْهَله،  حلُمه  يسِبُق  (حد�ðا:  منه، 
�جلهل  تزيد  شد�  ال  
نه  "�ألخر� 
عليه (ال حلًما. فيقوf: فكنت 
لُطف 
به أل' 
خالطه فأعِرÚ ما (�c كا' 

متصًفا ֲדاتني �لعالمتني 
� ال؟ "هل 
مبجيئه؟  ُ"عد   vلذ�  ûلن� cلك  هو 
�هللا،   fسو� يا   :fفقا  ،ùٌعر�
 فأتا  
(' ُبصر� قريَة بà فال' قد 
سلمو� 
"�خلو� ¬ �إلسال�، "كنُت حّدثُتهم 

سلمو� �تاهم �لر®U �غًد�، "قد  'ْ)
من   ÿٌُقحو" "شّدٌ�  َسنٌة  
صابتهم 
�هللا   fسو� يا  
خشى  فأنا  �لغيث، 
�إلسال� طمًعا كما  
' ëرجو� من 
 '
 
يَت � فإ'  طمًعا،  فيه  �خلو� 
ترسل (ليهم بشي· ُتعينهم به فعلَت؟ 
 � علي   ()  � �هللا   fسو� فنَظر 
يا   :fفقا جانبه،   () كا'   vلذ�
 fقا شي·.  منه  بِقي  ما  �هللا   fسو�

أنبيـاءه  يعطـي   tتعـا واهللا 
ورسـله حظا وافرا من صفاته 
ح{ يتمكنوا من إصالح العا| 
ويصبحـوا منوذجا وأسـوة له. 
وقـد أُعطـَي رسـوُلنا @مٌد  
املصطفى � من بني الرسـل 
أكـX حـظ من صفـات اهللا، 
فتجّلْت فيه أكثر من أي ن� آخر. 
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التقوى

لك  هل  Tمد،  يا  َسْعنة:  بن  ®يد 
 àمتًر� معلوًما ِمن حائِط ب àتِبيع '

 :fفقا "كذ�؟  كذ�  
جٍل   () فال' 
متًر�  
بيعك  "لكن   ،vيهو� يا  «ال 
"ال  "كذ�،  كذ�  
جٍل   () معلوما 
فقلت:  فال'».   àب حائَط  
ýّي 
 Jِهْميا فأطلقُت   ،àفباَيَع نعم. 

v ِكيَس نقو�v)، فأعطيُته �انني )
 () معلو�  متر  cهٍب ¬  ِمن  مثقاال 
�لرجَل،  فأعطاها  
جل كذ� "كذ�. 
ֲדا.  
ِعْنهم َ" عليهم   fْعِد�  :fفقا
فقاf ®يد بن َسْعنة: فلما كا' قبَل 
َمِحلِّ �ألجِل بيومني 
" ثالثة 
تيُته، 
"���ئه،  قميِصه  َمبجاِمِع  فأخذُ> 
"نظرُ> (ليه بوجٍه غليظ، فقلت له: 
فو�هللا،  حقي،  Tمد  يا   àتقضي 
ال 
َسيُِّئ  �ملّطِلب  يا بà عبِد  ما عِلمتم 
جالًسا  عمر  "كا'  َمْطٌل.  �لقضاِ· 
هنا}، فلما ýع cلك � يتحمل هذ  
 fتقو
�لكلما>، فقاf: يا عد"َّ �هللا، 
به  "تصَنُع  
ýَُع  ما   � �هللا   fلرسو
لوال  باحلق  بَعثه   vفو�لذ 
��؟  ما 
بسيفي  لضربُت  ُقّوَته   �ُcحا
 ما 
 () ينظر   � �هللا   fُسو�" 
سك! �
ٍم،  "تبسُّ "ُتَؤَ�ٍ�  سكوٍ'   ¬ عمر 
 '
 ينبغي  كا'  عمُر،  «يا   :fقا  ï
تأمرö Jسن �أل��·، "تأمر  öسن 
فَأْعِطه  عمُر،  يا  به  �cهْب  �لتَِّباعة. 

ِمن  صاعا  عشرين    �ْ®ِ" حقَّه، 
 fعطا . فقا
متٍر». فذهب به عمر "
 :fيد: ما هذ  �لزيا�� يا عمر؟ قا®

®يد}   '
»  � �هللا   fسو�  Jمر

 àتعرف
 قلت:  نَقمُتك».  ما  مكا' 
يا عمر؟ قاf: ال، َمن 
نت؟ قلت: 
قلُت:  �َحلْبُر؟   :fقا َسْعنة.  بن  ®يد 
فعلَت   '
 �عا}  فما   :fقا �َحلْبُر. 
له  فعلَت "قلَت  � ما  برسوf �هللا 
ما قلَت؟ قلُت له: يا عمر، � يكن 
له من عالما> �لنبو� شي· (ال "قد 
عرفُته ¬ "جه �سوf �هللا � حني 
نظرُ> (ليه (ال �ثنني � َ
ْخِبْرðا منه: 
«هل يسبق ِحلُمه جهَله، "ال تزيد  
فقد  حلًما».  (ال  عليه  �جلهل  شدُ� 
�خت�ُتهما، فُأشِهُد} يا عمر 
J قد 
�يًنا،  "باإلسال�  �بًّا،  باهللا  �ضيُت 

"مبحمد � نبيًّا، "ُ
شِهُد} 
' َشْطَر 
 .� Tمد  
مة  على  صدقٌة  ما& 
 Ìكتا للحاكم،  �ملستدَ�}  (�نظْر 
(سال�  cكر   Ìبا �لصحابة،  معرفة 

®يد بن َسْعنة)
 vَحلْبر �ليهو�� {�c Úَفقد تشّر �cً)
حلم  من   �
� ما  نتيجة  باإلسال� 
مشاهد  معه  شِهد   ï  .�  ûلن�

كث��، "ُتو¬ ¬ غز"� تبو}.
"حلُمه،   �  ûلن� ُخلق  هو  فهذ� 
حيث كا' äسن () عد"  
يًضا. 

جل �لعقد � ينقِض بعد  '
فرغم 
"مع  
يا�،  عد�  هنا}  كانت  بل 
بلطٍف  ين  �لدَّ  �  ûلن� cلك سد�  
عندما طولب بسد�� ، بل قد 
عطى 

كثر من �ملستحق. "هذ  �لقصص 
"�ألحد�� � حتد� مر� 
" مرتني 

يا عمـر، | يكن له من عالمات النبوة شـيء إال 
وقـد عرفُته ! وجه رسـول اهللا � حني نظرُت 
هما منه: «هل يسـبق ِحلُمه  ْXِإليـه إال اثنني | َأْخ
جهَلـه، وال تزيده شـدُة اجلهل عليـه إال حلًما». 
فقد اختXُتهما، فأُشـِهُدك يا عمر أ� قد رضيُت 
ا، وباإلسـالم ديًنـا، ومبحمـد � نبيًّا.... بـاهللا ربًّ
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¬ حياته � بل حفظت لنا �لر"�يا> 

حد�ثا كث��، "لعل �آلالÚ منها � 

ل ¬ �لتا�يخ. ُتسجَّ
هنا} �"�ية 
خر� تكشف لنا حلم 
�لنû �، فعن 
ù هرير� قاf: كا' 
 ، حقٌّ  � �هللا   fسو� على  لرجل 
 ûلن�  Ìُْصَحا
َ ِبِه  فَهمَّ  َلُه،  َفَأْغَلَظ 
ِلَصاِحِب   َّ')ِ  :�  ûلن�  fََفَقا  ،�
َلُه  �ْشَتُر"�  %م:   fفقا َمَقاًال.  �ْلَحقِّ 
ِسنًّا َفَأْعُطوُ  (ِيَّاُ . َفَقاُلو�: (نا ال َنِجُد 
 :fََقا ِسنِِّه.  ِمْن  خ�  هو  سنًّا  ِ(ال 
َفِإ'َّ َخْيَرُكْم  (ِيَّاُ ،  َفَأْعُطوُ   فاْشَتُر"ُ  
 Ìكتا (مسلم،  َقَضاً·.  
ْحَسُنُكْم َ
شيئا  �ستسلف  من   Ìبا �ملساقا�، 

فقضى خ�� منه)
"من معاJ �ِحللم �لتحمُل "�لعطف 
 fخال من  لنا  تبّين  "قد  "�لر�ة، 
ِل �سوf �هللا  هذين �ملثالني مد� حتمُّ

� "شفقِته "��ِته. 
ï هنا} مثاf �خر يتعلق بالشؤ"' 
 ûملنـزلية "يبني لنا كيف كا' �لن�
� يكظم غيظه "كيف كا' يقو� 
بتربية �لنا� "شر� هذ  �ألمو� %م 
 () �للجو·   '"� 
سوته   fخال من 

قسو� "حّد�. 
 �َ
ففي �"�ية 
' �جال ِمْن َبِني ُسوَ
َعْن  
ْخِبِريِني َ ِلَعاِئَشَة:  ُقْلُت   :fََقا

َ"َما َ َقاَلْت:  �َهللاِ.   fُُسو�َ ُخُلِق 

ُخُلٍق  َلَعَلى  ِ﴿(نََّك  �لُقْر�َ':   
َتْقَرُ
َعِظيٍم﴾ َقاَلْت: َكاَ' َ�ُسوfُ �هللا � 
َطَعاًما،  َلُه  َفَصَنْعُت  
ْصَحاِبِه، َ َمَع 
َقاَلْت:  َطَعاًما،  َحْفَصُة  َلُه  َ"َصَنَعْت 
لِْلَجاِ�َيِة:  َفُقْلُت  َحْفَصُة.  َفَسَبَقْتِني 
َفَلِحَقْتَها  َقْصَعَتَها،  َفَأْكِفِئي  �ْنَطِلِقي 
 vَْيَد َبْيَن  َتَضَع   'ْ
َ ْت  َهمَّ َ"َقْد 
َ�ُسوfِ �هللا � َفَأْكَفَأْتَها، َفاْنَكَسَرْ> 
َقاَلْت:  َعاُ�.  �لطَّ َ"�ْنَتَشَر  �ْلَقْصَعُة 
َفَجَمَعَها َ�ُسوfُ �هللا � َ"َما ِفيَها ِمَن 
َعاِ� َعَلى �لنَِّطِع، َفَأَكُلو� ُثمَّ َبَعَث  �لطَّ
 :fَِبَقْصَعِتي َفَدَفَعَها (َِلى َحْفَصَة، َفَقا
َ"ُكُلو�  َظْرِفُكْم،  َمَكاَ'  َظْرًفا  ُخُذ"� 
cَِلَك  
َْيُت �َ َفَما  َقاَلْت:  ِفيَها.  َما 
ِفي َ"ْجِه َ�ُسوfِ �هللا �. (سنن �بن 
ماجه، كتاÌ �ألحكا�، باÌ �حلكم 

فيمن كسر شيئا)
 ûحلكيم قد عّلم �لن� Úُّفبهذ� �لتصر
 '
 بد  
نه ال  عائشَة "خا�مَتها   �
تظل �لغ�� بني �لضر�ئر ضمن حد 
معقوf، بل Åب 
' ال توجد بينهن 
فاألسو�  
صًال.  �لشكل  ֲדذ�  �لغ�� 
 � ûحلسنة �لعظيمة �ل° قدمها �لن�

هل  Ðص  تكن   �  ،fا¥ كل   ¬
لنا  هي  بل  فحسب،  �لعصر  cلك 

يضا "ستبقى () يو� �لقيامة ليتأسى 
هذ    
نقر  '
 يكفينا  ال  �لنا�.  ֲדا 
"نتمتع  (ليها  نستمع   "
 �لقصص 

äني  عندما  
ðيتها  "ننسى  ֲדا، 
�لعمل ֲדا. كث�� ما تصلà شكا"� 
 () يسيئو'  �لعمل   Ìصحا
 بأ' 
عليهم  "َيْقُسو'  "�ُألجر�·   fلعّما�
كما  �ألمو�.  
تفه  على  "يهينو�م 

' بعض �أل®"�³ يعاملو' ®"جاִדم 
بقسو� "ظلم حيث يضربو�ن ضرًبا 
 () نقلهن   () 
حياًنا   vيؤ� م�ًِّحا 

حيانا  
"�"با   ¬ "هنا  �ملستشفى. 
تتدخل �لشرطة "تلقي �لقبض على 
هؤال· �لظاملني "بالتا& يدخلو' ¬ 
سلسلة من �إلجر�·�> "�لقضايا ¬ 
�ملحاكم. فمعاشر� �لز"جا> برفق 
"حبٍّ "ُحسØ سّنٌة نبوية Åب علينا 

' نعمل ֲדا. "�ملؤسف 
' �لز"جة 
�ملسكينة ال تلقى �لظلَم من ®"جها 

هله  ظلمها   ¬ يشتر}  بل  فقط، 


خو�ته "
مه 
يًضا."
هذ   جتنُُّب  Åب  باختصا�،   
�ملسا"â، كما ينبغي �لسعي لكظم 
 �c) :� هللا� fسو� fلغيظ، فقد قا�
كا' 
حدكم قائما ¬ حالة �لغيظ، 
جالسا  كا'   �c)" Åلس،   '
 فعليه 
كثً��،  �هللا  "ليستغفر  فليضطجع، 
باهللا  (ال  قو�  "ال   fحو ال  "لَيُقْل: 
"جهه  على  "لُ��َّ  �لعظيم،  �لعلي 
علَّمنا  "قد  "ليتوضْأ.  با���،  ماً· 
هذ   كلها  �لغيظ  كظم  "سائل 
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لنعمَل ֲדا "نتمسَك ֲדا ح� نتخلص 
من عا�� �لغضب.

عن   � صَفح  كيف  ننظر  تعالو� 
(ليهم،  
حسن " عد"�َنهم  
عد�ئه 
 ¬ ضرֲדا  �ل°  �لر�ئعة  �ألمثلة   ()"
¥اf �حللم. لقد جتلت لنا كل هذ  
�ألمثلة بشكل 
جلى حني ناf �لفتح 
مِلك  بصفة  ظهر  "حني  �لعظيم 
عظيم. ففي يو� فتح مكة قاf سيُدنا 
 Ìببا "�قف  "هو   � �هللا   fسو�
تر"'  ما  قريش،  معشر  يا  �لكعبة: 
 �ٌ
 ،õفاعٌل فيكم ؟ قالو�: خ� J

كرمي، "�بُن 
ٍ� كرمي. قاc� :fَهبو� 
�لنبوية البن  �لطَلقا·. (�لس��  فأنتم 

هشا�، �خوf �لرسوf � �حلر�)
"هنا} حا�� �خر حصل عند فتح 
 () 
مية  بن  صفو�'   Ìهر مكة. 
 () سفينة  هنا}  من  ل�كب  ِجّد� 
 ûُعم� بن َ"ْهب: يا ن fليمن، فقا�
�هللا، (' صفو�' بن 
مية سيُد قومه، 
 Úليقذ منك،   èب�ها خر³  "قد 
�هللا  صَلى  فَأمِّْنه،  �لبحر،   ¬ نفسه 
يا   :fقا �ِمٌن.  هو   :fقا عليك. 
 Úيعِر �يًة   àفَأْعِط �هللا،   fسو�
 � �هللا   fسو� .فأعطا   
ماَنك  ֲדا 
عمامَته �ل° �خل فيها مكَة. فخر³ 
 '
ֲדا ُعم� ح� 
��َكه، "هو يريد 
يركب ¬ �لبحر. فقاf: يا صفو�'، 


مي، �َهللا �َهللا ¬ نفسك " ù
ِفد�} 
 fسو� ِمن  
ماٌ'  فهذ�  ُتهِلَكها!   '

�هللا � قد جئُتك به. قاf: َ"ْيَحك! 
 v
  :fقا  .àتكلِّْم فال   àع  Ìْْغُر�

فضُل  
مي! "  ù
 فد�}  صفو�'، 
�لناِ�،  
حَلُم " �لناِ�،  
ََبرُّ " �لناِ�، 
"خُ� �لنا�، �بُن عمك، عزُّ  عزُّ}، 
ُمْلُكك.  "ُمْلُكه  شرُفك،  "شرُفه 
 :fقا نفسي.  على  
خافه   J)  :fقا
فرَجع  
كَرُ�. "  {�c ِمن  
حَلُم  هو 
معه ح� "قف به على �سوf �هللا 
يزعم  هذ�   'ّ) صفو�':   fفقا  .�
 .Uصَد  :fقا 
ّمْنَتِني، َ قد  
نك 
شهريِن؟  باخليا�  فيه   àفاجَعْل  :fقا

نت باخليا� فيه 
�بعة 
شهر.  :fقا
cكر  هشا�،  البن  �لنبوية  (�لس�� 
�خليا�  لك   v
 �ألصنا�)..  حتطيم 
 Jكثر مما تريد، "ال تظن بأ
"�ملهلة 

' تدخل  ÿعطيتك �ألما' بشر
قد 

¬ �إلسال�.
�ألسو�  هذ    �  ûلن� لنا  قّد�  "قد 
لنتأسى ֲדا "نعمل öسبها،  �حلسنة 

كما قلُت سابقا.
�لنبوية  
cكر �آل' بعض �ألحا�يث 
 ûكا' �لن �cألخر� �ل° تبني لنا ما�
� يتوقع من 
مته. فعن 
ù هرير� 

' �سوf �ّهللا � قاf: ”ليَس  �
�لشديُد  (منا  َرَعِة،  ِبالصُّ �لشديُد 
�لغضب."  عند  نفَسُه  ميِلُك   vلذ�
 Ìبا  ،Ìأل��  Ìكتا  ،v�لبخا�)

�حلذ� من �لغضب)
"عن سليماَ' بِن ُصَرٍ� قاf: كنُت 
جالًسا مع �لنû � "�جالِ' َيْسَتّباِ'، 
"�نتفخْت  "جُهه  ��رَّ  فأحدðا 

"��ُجه، فقاf �لنJ)" :� û ألعَلُم َ
َيِجُد،  ما  عنه  قا%ا cَهب  لو  كلمًة 
�لشيطا'،  من  باهللا   cعو
  :fقا لو 
 ،v�لبخا�) Åد“.  ما  عنه  cَهب 

فاألسوة احلسـنة العظيمة ال� قدمها الن� � ! كل 
eال، | تكن �ص أهل ذلك العصر فحسـب، بل 
هـي لنا أيضا وسـتبقى إt يوم القيامة ليتأسـى بها 
الناس. ال يكفينا أن نقرأ هذه القصص أو نستمع إليها 
ونتمتع بها، وننسـى أهميتهـا عندما �ني العمل بها. 
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كتاÌ بد· �خللق، باÌ صفة (بليس 
"جنو� )

فأخ� �لنا� هذ� �لشخص �ملتشاجر 
 ') (نك   fيقو  � �هللا   fسو� بأ' 
�ستعذ> باهللا من �لشيطا' cهب ما 

بك من غضب.

ù هرير�  "هنا} �"�ية 
خر� عن 
 ،àِص"
َ :� ûللن fجًال قا� '
 �
 ،õ�مر� فَر�ََّ�  َتْغَضْب“.  ”ال   :fقا
 ،v�لبخا�) َتْغَضْب“.  ”ال   :fقا
من  �حلذ�   Ìبا  ،Ìأل��  Ìكتا

�لغضب)
غضبا  يستشيطو'  �لنا�  بعض   ')
على 
تفه �ألمو�، "يضّر"' باآلخرين 
يتذكر"�   '
 عليهم  �حلالة.  هذ    ¬

هذ  �لنصيحة �لنبوية.

نه � يغضب  � ûعن �لن ��لقد "
لدين  غضُبه  كا'  "(منا   ، قطُّ لنفسه 
 .� "جالله  لعّزته   "
 تعا)  �هللا 
 :fََقا َ�ُجًال   َّ'
َ هرير�  
بو   v"ير

ِصُلُهْم َ َقَر�َبًة  ِلي   َّ')ِ �هللا   fَُسو�َ َيا 
َ"َيْقَطُعوِني، َ"ُ
ْحِسُن (ِلَْيِهْم َ"ُيِسيُئوَ' 
 ! َعَليَّ َ"َيْجَهُلوَ'  َعْنُهْم  
ْحُلُم َ"َ  ، (َِليَّ
َفَكَأنََّما  ُقْلَت  لَِئْن ُكْنَت َكَما   :fََفَقا
�لرماَ�  ُتْطِعُمهم   v
) �ْلَملَّ  ُتِسفُُّهْم 
�حلا�َّ)، َ"ال َيَز�fُ َمَعَك ِمن �هللا َظِه�ٌ 
َعَلْيِهْم َما ُ�ْمَت َعَلى cَِلَك. (مسلم، 
كتاÌ �ل� "�لصلة، باÌ صلة �لرحم 

"حترمي قطيعتها)
معيًنا  لنفسه  يطلب   '
 �ملر·  فعلى 
 '
 من  بدًال  تعا)  �هللا  من  "ظهً�� 
يأخذ بنفسه �لثأ�، فيسقط ¬ حضن 

�لشيطا'.
�بِن  َسْهِل  عن  
خر�  �"�ية   ¬"

َِبِيه عن  �ْلُجَهِنّي عن  
ََنٍس  بِن   cٍُمَعا
 èغْيظ َكَظَم  ”َمْن   :fقا  �  ûّلن�
�ُهللا  َ�َعاُ   ُيَنفَِّذ    'ْ
َ َيْسَتِطيُع  َ"ُهَو 
َيْوَ� �ْلِقَياَمِة َعَلى ُ�Ä"� �ْلَخَالئِق.“ 
 Ìل� "�لصلة، با� Ìكتا ،vلترمذ�)
كظم �لغيظ).. 
v سوÚ يدعو  �هللا 
تعا) على �Ä"� �خلالئق ليخ�هم 


نه ملن �ملقّربني.
 fُُسو�َ ِلي   fََقا  fََقا  � َعِليٍّ  "َعْن 
 �cَ)ِ َكِلَماٍ>  
َعلُِّمَك ُ 
ال َ  :� �هللا 
ُقْلَتُهنَّ ُغِفَر َلَك، َمَع 
َنَُّه َمْغُفوٌ� َلَك: 
(َِلَه  (َِلَه ِ(ال �هللا �ْلَحِليُم �ْلَكِرميُ، ال  ال 
�هللا  ُسْبَحاَ'  �ْلَعِظيُم،  �ْلَعِليُّ  �هللا  ِ(ال 

ْبِع َ"َ�Ìِّ �ْلَعْرِ�  َماَ"�ِ> �لسَّ َ�Ìِّ �لسَّ
�ْلَعاَلِمَني.   ِّÌ�َ ِهللا  �ْلَحْمُد  �ْلَعِظيِم، 
 ù
 بن  علي  مسند  
�د،  (مسند 

طالب)
(' هذ  �أل�عية %ي مما Åلب للمر· 

�لغفر�'.
 fُُسو�َ  fََقا 
خر�:  �"�ية   ¬"
 َّ')ِ” �ْلَقْيِس:  َعْبِد  ِألََشجِّ   � �هللا 
�ْلِحْلُم  �هللا:  ُيِحبُُّهَما  َخْصَلَتْيِن  ِفيَك 
�إلميا',   Ìكتا (مسلم،  َ"�َألَناُ�.“ 

باÌ �ألمر باإلميا' باهللا تعا))
 Jمعا ِمن   ') قبل  من  قلُت  فكما 
"�لتحمل  "�لعفو  �لر�ة  �حللم: 
"كلها  �لغيظ.  "كظم  "�للطف 
�ملجتمع،  ألمن  منها  بد  ال   fخصا
"ال غØ عنها للرقي �لر"حاJ، "ال 
�هللا   Ìقر سبيل   ¬ ألðيتها  (نكا� 
مسلم  كل  على  فينبغي  لذ�  تعا). 


' يتصف ֲדا.  vد�

 Uلألخال �لر�ئعة  �ألمثلة  هي  ما   ï
�لعصر  هذ�   ¬ قّدمها  �ل°  �لسامية 
 Uملسيح �ملوعوُ� � �خلا�ُ� �لصا��
منها:  بعًضا  لكم  
cكر  �؟   ûللن
حّثنا   � 
نه  كيف  
"ًال  
cكر "
على �حلفا	 على سكينة �لبيت "قد� 
�ملوعو�  �ملسيح   fقا �لنصائح.  لنا 
 () �إلحسا'  على  äّثنا  "هو   �

�لنسا·: 

َرَعِة، ”ليَس الشديُد ِبالصُّ
 إمنا الشديُد 

الذي ميِلُك نفَسُه 
عند الغضب.“ 

(�حلديث)
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 ”ينبغي 
' تتحملو� من �لنسا· كل 
نوò من سو· �ُخللق "�إلسا·� ما عد� 

�لفحشا·.“ 
 '
ï قاf: ”ليس من �ملر"·� مطلًقا 
نتشاجر مع �لنسا· "¹ن �جاf. لقد 
 vجاًال، �ألمُر �لذ�خلقنا �هللا تعا) 
هو ¬ �حلقيقة من (متا� �لنعمة علينا، 
"�لشكُر عليها يقتضي منا 
' نعامل 

�لنسا· بلطف "نرفق ֲדن.“
¬ (حد� �ملر�> �فعت له شكو� 
سريع  بأنه  �جلماعة  
فر��  
حد  ضد 
 ¬ ®"جته  على  "يقسو  �لغضب 
كالمه "معاملته. فتأ� � من هذ� 
”ينبغي ألحبابنا   :fقا"  ،� �خل� جدًّ


ال يكونو� كذلك“.
بأ'  طويلة  مد�  يعظهم  ظل   ï
(�مللفوظا>  برفق.  �لنسا·  يعاشر"� 
�ملجلد �أل"Ü f ٣٠٧ طبعة جديد� 

بربو�)

َما كيف كا' � يعامل خد�مه؟ َ
علي   Ìيعقو �لشيخ  كتب  لقد 

:Üֲדذ� �خلصو � Jعرفا
��ه   - علي  حامد  �حلافظ  كا' 
�هللا - 
حد �خلد�� �لقد�مى للمسيح 
حضرته  عند  "بقي   ،� �ملوعو� 
مؤسسُة  له  عّينْت  لقد  فتر� طويلة. 
معاَ�  
�دية“  
جنمن  ”صد� 
�ملوعو�  �ملسيح  "فا�  بعد  �لتقاعد 

به  يعيش  صغ��  Tال  ففتح   ،�
 Uُخال
 
ّثرْ>  لقد  قا�يا'.....   ¬
�ملسيح �ملوعو� � "معاملُته �حلسنة 
¬ �حلافظ حامد علي تأثً�� عجيًبا، 
فكا' يتحد� عنها كثً�� قائًال: � 
 �
، بل �  
َ� مثل هذ� �إلنسا' َقطُّ
¬ حياê كلها "ال بعد "فاته � 
شخًصا كمثل 
خالقه �. "كا' 
�ملسيح   Jيزجر  � 
يضا:   fيقو
�ملوعو� � قط "� ëاطبà بقسو� 
 J
 �لرغم  على  كلها،   êحيا  ¬
كنُت َكسوًال "كنُت ��ئًما 
تأخر ¬ 
تنفيذ 
"�مر . (س�� حضر� �ملسيح 
 Ìملوعو� � تأليف �لشيخ يعقو�

(٣٤٩ Ü � Jعلي عرفا
 Ñيا� �لصحة "�ملر
 �ملر·  يأê على 
 Ìيصا  Ñملر� حالة   ¬" 
يضا، 
 Uخال
 "(ليكم  �لضيق،  بالضجر 

مرضه،  
ثنا·   � �ملوعو�  �ملسيح 
تعا)  �هللا  بعثه   vلذ� �إلنسا'  cلك 
إلصال�   �  ûللن مطيعا  خا�ًما 
 () �ستِمعو�  �لزما'.  هذ�  مفاسد 
 � �لكرمي  عبد   vللمولو �"�ية 

يقوf فيها:
¬ (حد� �ملر�> كنت جالسا عند 
�الًما  يقاسي  "هو   � حضرته 
 fكا' �ألطفا .òلصد�� شديد� من 
 Ìبالقر كب��  ضجة  
ثا�"�  قد 
هذ�  من   �cتتأ 
ال  له:  فقلت  منه، 
�لضجيج؟ قاf: نعم، "
شعر بالر�حة 
لو سكتو�. فقلت: فلما�c ال متنعهم 
متنعهم   '
 ميكن   :fقا cلك؟  من 

برفق، 
ما 
نا فال 
ستطيع cلك. 
"هو  مرضه   �"�c  ¬  � 
يته �
"صمت  هد"·  بكل  غرفة   ¬ قابع 
يشكو  ال  ها�ئة،  نومة  ينا�  "كأنه 
 � "
بأ' 
حًد� � يسأله عن حاله، 
ينا"له �ملا· "� ëدمه ¬ هذ  �حلالة 

.Ñمن �ملر
 Ñٌصابه مر
 �c) ·ملر� '
لقد �
يت 
تأcَّ� �لذين يعو�"نه ِمن سو· ُخلقه 

تفه  على  غضبه  "�حتد��  "ضجر  
"يغضب  هذ�  يشتم  حيث  �ألمو�، 
 '
 فيبد"  ®"جته  
ما   ،{�c على 
ترتا�  ال  حيث  قامت،  قد  قيامتها 
�ا�� "ال تنا� ليال، "(�c غَفْت قليًال 

”ينبغي أن تتحملوا من 
النساء كل نوع من سوء 
اُخللق واإلساءة ما عدا 

الفحشاء.“ (�ملسيح �ملوعو�)
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من شد� �إل�هاU فإ' ®"جها �ملريض 
فتحتا� ¬  ُيقِعدها،  �لدنيا "ال  ُيقيم 
شديد   Uها�بإ تشعر  حيث  
مرها 
 ÚاÐ خر�
من ناحية، "من ناحية 
�لغضب  شد�  من  كبُد   ينفتق   '

هذ    ') باختصا�  �لغيظ.  "ثو�� 
�ملريض  يعانيها  �ل°  �ملُْزِ�ية  �حلاَلة 

حد،  على  خافية  ليست  مرضه   ¬
"ýعنا    � منه  
ينا  � ما  "لكن 
على  هو  طويلة  سنو�>  منذ  عنه 
 ¬ يكو'  فإنه  cلك،  من  �لعكس 
بنفس  متمتعا  
يًضا   Ñملر� حالة 
"عد�  "�لوقا�  "�لسكينة  �لطمأنينة 
 ¬ ֲדا  يتمتع  كما  �آلخرين  (®عا³ 
حالة �لصحة، "حاملا يفيق من مرضه 
 
"يبد َبُشوًشا،  َطْلًقا  "جُهه  يعو� 
 ¬ "�ملو��.  �حلب  عن  ينّم  بكال� 
 Uفا
مر�> كث�� "صلُت (ليه "قد 
للتّو من صد�ò شديد طويل، ففتح 

نا   :fقا" مبتسًما   &ّ) "نظر  عينيه 
�� �آل' بفضل �هللا تعا). فُيخيَُّل & 
برÄيِة لوِ' َبْشرِته "بريِق "جِهه "ما 
¬ صوته من فرحة  "حال"� كأنه 
قد عا� من ®يا�� حديقٍة َ®ْهر�َ· َغّناَ· 
َخّالبٍة. (س�� �ملسيح �ملوعو� � 
 êتأليف موالنا عبد �لكرمي �لسيالكو

( ٢٢-٢٣Ü �
 Jعلي عرفا Ìيتحد� �لشيخ يعقو"

معا�ضيه  مع   � حلمه  عن   �
:fفيقو


ثنا·   ¬ �لتالية  �لو�قعة  حدثت  لقد 
 ÌبوT” بيت   ¬ ُعقد>  جلسة 

cكر  ما  على   - "كا'  ��يو'“، 
ýا³  بر�ðو  طائفة  من  ®عيما   -
�%ند"سية، فكا' هذ� يستفسر "كا' 
حضرته � Åيب. "بينما هم ¬ 
cلك (c جا· 
حد معا�ضيه من بذيئي 
�للسا' "
خذ يصّب عليه � "�بًال 
�لنابية.  �لبذيئة  �ملُقِرفة  �لكلما>  من 
 àما� عي
"ال يز�c fلك �ملشهد ماثًال 
حيث ظل هذ� �ملعا�Ñ يث� صر�ًخا 
 '"� � جالس  شديًد� "حضرته 
يد   "�ضًعا  َشَفة،  ببنت  ينبس   '

على فمه كما كانت عا�ته ¬ مثل 
هذ  �حلاال> حيث كا' يضع على 
فمه طرًفا من عمامته 
" َيَد  فقط، 
كأ' 
مًر� قد شغله فا�مك فيه "كأ' 
شيًئا ال äد� حوله �، 
" كأ' 
حلو�  بكلما>  
مامه  يلقي  
حد� 
منع  �%ند"سي  �لزعيم  فأ���  ��ئعة. 
يسكت.   � "لكنه  �ملشاغب،  هذ� 
فقاf له حضرته �: َ�ْعه يقوf ما 
 vيشا· "ال تقل له شيئا. فظّل يهذ
"cهب.  قا�   ï تِعب،  "يهذ� ح� 
مبوقفه  �%ند"سي  �لزعيُم  فُأعجَب 
� (عجابا شديد� "قاf: ال شك 


�ا ملعجزُ� 
خالقك �لسامية.
ال شك 
' حضرته � كا' يستطيع 
ته، "ëرجه من �لبيت، "لو  
' ُيسكِّ

شا� 
�§ (شا�� ألمكن قطع لسا' 
�لقذ�،  كالمه  �رير�   âملجتر� هذ� 
"لكنه � قّد� منوcًجا عَمليًّا ِحللمه 
لنفسه.  �لكامل  "ضبطه  �لعظيم 
تأليف   � �ملوعو�  �ملسيح  (س�� 
 Ü � Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو�

(٤٤٣-٤٤٤
 Jعلي عرفا Ìيعقو �لشيخ  "يذكر 

:�
 Ñيعتر علّي“  عبا�  ”ِم�  كا' 
جالًسا   � �ملوعو�  �ملسيح  على 

مامه ¬ مدينة ”جالندهر“. "كا' 
موالنا عبد �لكرمي � 
يًضا موجو�� 
هو   �"� "قد  �ملجلس،  هذ�   ¬
 ��
بنفسه هذ  �لو�قعة فقاf: كنُت 
 Ñِم� عبا� علي“ كا' يعتر” '

على �ملسيح �ملوعو� � "حضرته 
Åيبه مبنتهى �للطف "�لرفق "�لر
فة، 
"لكنه كلما 
بد� ¬ جو�به "كالمه 
�لرفَق "�للطف "�لو��� كلما �شتد> 
 
�ّ�ُ� فعِل م� عبا� علي، ح� بد
سافر  بشكل  (ليه  "يسي·  يتوّقح 
�لقدمية  �لعالقا>  كل  ضا�ًبا  جد�، 
 Ñَُعْر "�لوقا�  �لنبل  "مقتضيا> 
�لُسوقي  كالمه   ¬  òشَر" �حلائِط، 
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التقوى

�ملسيح   '
 
يت �  àلك" �ملنحّط. 
�ملوعو� � يقوf له ¬ هذ  �حلالة 

يضا: جناÌ ِم� �ملحتر�، تعاf معي 
�هللا  لك  "سُيظِهر   ،vعند "�مكْث 
"ما  بنفسه،  "يهديك  ما  �يًة  تعا) 
() cلك من كال� لني، "لكن م� 
عبا� � يزf يز��� غيًظا "�جتر�ً·. 
"برغم 
نà كنت 
الحظ ما يتحلى 
به حضرته من حلم "ضبِط �لنفس، 

ستطع �لص� على بذ�·�  � àن
(ال 
"بقيت  علي،  عبا�  م�  لسا' 
نفسي  
عت�  كنت  حيث  مضطربا 
¥رًما عدمي �لغ��؛ (c كا' هذ� يهاجم 
 Ìملسيح �ملوعو� � ֲדذ� �ألسلو�
�لَقِذ� "
نا جالس ¬ صمت تا� �"' 

حّر} ساكنا. فلم 
متالك نفسي،  '

به  "ِصْحُت  شديد  بكال�  فهاIُته 

.Ìغم مرضي، فقا� "هر�بشد� 
�ملسيح  قّدمه  ما  
cكر  كلما  كنت 
�ملوعو� � من منو³ٍc عاfٍ لضبط 
�لنفس "�حللم 
خجل على ما فعلُته، 
 �  Jبأ مسر"ً��  كنت   àن
 (ال 
 c) لغ��� �تكب جرمية عد� (ظها�

�لرجل  هذ�  يتكلم   '
 ميكن  كيف 
 � عن حضرته  الئق  غ�  بكال� 
له؟  مستمًعا  
بقى "  àم �
مر على 

��كُت فيما بعد 
' �أل")  àلك"
غالًبا   � له  �حتر�مي  يكو'   '


على ما بد� مà من �ندفاò "�ا�. 
(س�� �ملسيح �ملوعو� �، تأليف 
 Ü � Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو�

(٤٤٤-٤٤٥
عن   � �لكرمي  عبد   vملولو�  fيقو

�ملسيح �ملوعو� �: 

يًّا من  (نه � يكن يذكر ¬ ¥لسه 
�ملعا�ضني، "(�c تطرU �حلديث () 
يذكر   يكن  فلم  منهم  
حد  cِكر 

نه  على  بّين  �ليل  "هذ�  بسو·، 

نه  مع  حترقه؛  نا�  قلبه   ¬ ليس 
من  لقيه  مبا  �لدنيا  كأهل   �cتأ لو 
من  �ملشايخ  "من   �cأل� من  �لقو� 
�ملعاملة �لقاسية، الحترU كمًد� ليَل 
َ� عنه بطريق 
" �خر،  �اَ�، "لتحدَّ
"بالتا& ظل مضطرÌَ �لباf مشوََّ� 

�ألفكا�، "�ختّلت 
مو� . 
�ملوعو�  �ملسيح   fقا لقد   :fيقو  ï
من  متمكن   àن) مر�:   <�c  �
تعا)  �هللا  جعل  "قد  نفسي،  ضبط 
لو  
حًد�   '
 لد�جة  ُمْسِلَمًة  نفسي 
سبٍّ   òَقذ
 
مامي  جالًسا   àََّسب
 ¬ لَنِدَ�  كاملة  سنٍة  مّدَ�  "�ستمر 
يستطع   � بأنه   Úعتر�" �لنهاية، 
(س��  مكا�ا.  من  
قد�مي  ®عزعة 
عبد  ملوالنا   � �ملوعو�  �ملسيح 
 ،٥١-٥٢  Ü  êلسيالكو� �لكرمي 

�لناشر 
بو �لفضل Tمو�، قا�يا')

 � �لكرمي  عبد   vملولو�  v"ير  ï
"�قعة 
خر�:

�c> يو� جا· () مسجدنا شخص 
"يتظاهر  كثً��  بعلمه  يتباهى  كا' 
�لبلد�'  من  �لكث�   () سافر  بأنه 
 
"قد حّنكْته جتا�Ì �لزما'، ï �بتد
 � �ملوعو�  �ملسيح  مع  باحلديث 
 ،� جدًّ َ"ِقٍح   Ìٍبأسلو �عو�   بصد� 
�قائق  (ال  حو��ðا  على  مّر>  "ما 
"قاحة:  بكل  له   fيقو 
خذ  ح� 
(نك كذ�Ì ¬ �عو�}، "قد �
يُت 
"مثلي ال  
مثالك،  خّد�عني كث�ين 
ينخدò ֲדم، "جَعل يكّر� قوله هذ�، 
كالمه  من  يتضايق   �  � "لكنه 
"ملا  هد"·،  بكل  ýعه  بل  مطلًقا، 

جا· �"�  بد
 Åيبه مبنتهى �لرفق. 
��يًئا،  كالًما  
حد  من  ýع   �c)"
منظوًما 
" منثوً��، � ُيْبد كر�هته له 
"ال  سر�  ال  قط،  صاحبه  يذّ�   �"
�لكال�  هذ�  كا'  مهما  عالنية،  
 ¬ Tله.  غ�   ¬  "
 "سخيًفا  ��يًئا 
�ملستمعو'  كا'  �ألحيا'  بعض 
�آلخر"' يتضايقو' من هذ� �لكال� 
�لسخيف �جلا�� للقلب فيخرجو' 
متهامسني بسخطهم،  �ملجلس،  من 
ï بعد �نتها· �ملجلس كا' كل "�حد 
منهم يعبِّر بطريقته عما كا' ëتلج ¬ 
قلبه "cهنه (بأنه ما 
قبَحه ِمن كال� 
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�ملوعو�  للمسيح  قيل   "
 هنا  cُِكَر 
 vلذ� �إلنسا'  هذ�  "لكن   ،(�
كا' مظهًر� لصفة �هللا �حلليم �لشاكر 
كا' ال يش� () cلك �حلديث 
بًد� 
�ملوعو�  �ملسيح  تلميًحا. (س��  "لو 
 êملوالنا عبد �لكرمي �لسيالكو �
Ü ٤٤، �لناشر 
بو �لفضل Tمو�، 

قا�يا')
 Jعرفا علي   Ìيعقو �لشيخ   v"ير

:fقعة "يقو�" �
¬ ٢٩ كانو' �لثاJ/ يناير �١٩٠٤ 
 ()  � ¥لسه   ¬ �حلديث   Uتطر
"�لشتائم   Ìلسبا� تنشر  جريد� 
بالص�،  علينا   :�  fفقا ضد ، 
كا'  �لشتائم.  هذ   تضرنا   �cفما
 �  fلرسو� 
يا�   ¬ �لكافر"' 
 cمعا  - مذمًَّما  "يسّمونه  يشتمونه 
 & ما  متبسًما:   fيقو فكا'  �هللا- 
  Jاýّ قد  تعا)  �هللا  فإ'  "ملذّمتهم، 

ًد� (�).  Tمَّ
كذلك   :� �ملوعو�  �ملسيح   fقا
 àبعث قد   vلذ� هو  تعا)  �هللا   ')
"قاä" :& fمد} �هللا من عرشه". 
"�ل��هني   ¬ ل  مسجَّ �لوحي  "هذ� 
�ملوعو�  �ملسيح  (س��  �أل�دية". 
علي   Ìيعقو �لشيخ  تأليف   �

(٤٥٠ Ü Jعرفا
(�c كانت ال َتِغيظه مثل هذ  �ألمو� 

فكا'  باحللم،  يتحلى  كا'  فألنه 

حتّمل  vحتلى باحللم �لذ
 àبأن fيقو
 '
به كل هذ  �ألقا"يل. كا' بوسعه 
 ،���
يرّ� على �لسباÌ "�لشتائم لو 
"لكنه كا' َمْظَهًر� لصفة �هللا �حلليم، 
فكا' يتمّسك بأهد�Ì �لص� �"ًما، 
"قد  
عرÌ عن هذ� ¬ بيت شعر 

له مبا معنا :

ýع منهم �لسب "�لشتم "
�عو  J)
"غيظنا  هيا³،   ¬ ��تنا  أل'  %م، 

¬ نقصا'.
 Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو� fيقو ï

:�
جا·   �١٩٠٣ ف��ير   /ÿشبا  ¬
طبيب من مدينة لكهناÄ، "كا' - 
�ألصل،   vبغد��  - قوله  حد  على 
منذ   Äلكهنا  ¬ مستوطًنا  "كا' 
بعض   '
 
يًضا  
خ� " طويلة،  فتر� 

صحابه قد بعثو  () �ملسيح �ملوعو� 
يوجه   
فبد 
حو�له.  ليستطلع   �
 ¬ كا'  �ألسئلة.  بعض   � (ليه 
"�ستهز�·،  ""قاحة  جسا��  كالمه 
"لكن �ملسيح �ملوعو� �� يكتر� 
بذلك مطلًقا، "ظل يُر�ُّ على 
سئلته. 
�لطبيب  هذ�  "جه  �حلو��  
ثنا·   ¬"
(نك   :êآل�  fلسؤ�� حضرته   ()
يقد�  
حد  هنا}  ليس  
نه  تدعي 
على 
' يكتب �لعربية 
فصح منك؟ 
فقاf �: نعم. فقاf �لرجل مبنتهى 
فإنك  عفًو�،  "�لسخرية:  �جلسا�� 
 Úلقا�  Úتنطق حر  '
 تستطيع  ال 
نطًقا سليًما. كنت موجوً�� ¬ هذ� 
مؤملة  ن�� كالمه  �ملجلس، "كانت 
ال ُتحَتمل، "مع cلك ظللنا صامتني 
بسبب حلمه �، "لكن صاحبز��  
 - � �لشهيد  �للطيف  عبد  موالنا 
"قتئذ -  هنا}  موجو��  �لذv كا' 
له:   fقا" فزجر   نفسه،  يتمالك   �
ال يص� على كالمك (ال حضرته! 
"كا��  "تشاجر�  �الثنا'  حتا"َ�   ï

وملذّمتهـم،   : "مـا 
قد  تعـا=  اهللا  فـإن 
 .(�) ًدا"  سّماE  �مَّ

"Hمدك اهللا من عرشه".
"حي للمسيح �ملوعو� 
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�ملوعو�  �ملسيح  "لكن  يتشابكا'. 
 Ñلتعر� من  صاحبز���  منع   �
 :� حلضرته  �لطبيب   fفقا له. 
من  هو  "�لشتائم   Ìلسبا�  òاý  ')
(نا  حضرته:  فأجابه  �ألنبيا·.  شيمة 
تر�  "لن  سبابك،  على  نسخط  ال 
هنا (ال �حللم "�لتو�ضع. "فيما يتعلق 
على   � قد�ته  عد�  على  بطعنه 

جاÌ �: (نà لسُت  Úنطق �لقا
من سّكا' لكهناÄ ح� تكو' %ج° 
(ناهيك  �لبلد�،  تلك  
هل  كلهجة 
عن %جة عربية) "(منا 
نا من سكا' 
�لبنجاÌ. "قد سبق 
' ُطِعَن موسى 
له:  قيل  حيث  �لعيب  ֲדذ�   �
 ¬ جا·  "قد  ُيِبُني﴾،  َيكاُ�  ﴿"ال 

نه سيكو' ¬  vحلديث عن �ملهد�

لسانه َلْكنٌة.
لقد cكر �لقر�' ما ُطِعَن به موسى 

ََنا َخْيٌر  �ْ
� )ِمن قبل فرعو'(: ﴿َ
َيَكاُ�  َ"ال  َمِهٌني  ُهَو   vلَِّذ� َهَذ�  ِمْن 

v كيف  ..٥٣):Úُيِبُني﴾ (�لزخر
�لشخص  هذ�   fقو 
قبل   '
 ميكن 
يتكلم   '
 يستطيع  ال   vلذ� �لرcيل 
 �
 منه  
نا خ�  بصو�� سليمة؟ هل 

هو؟
"تعليًقا على ما "قع بني هذ� �لرجل 
 fقا  � �للطيف  عبد  "صاحبز��  
�ملسيح �ملوعو� � ناصًحا Iاعته: 


حًد�  '

عمل به هو  vلذ� 
(' �ملبد
"بلغ ¬ كالمه حد  ضيًفا  جا·  لو 
�لسب "�لشتم فعلينا 
' نص� على 
cلك، ألنه ليس من مريدينا، فكيف 
äق لنا 
' نتوقع منه cلك �الحتر�� 
"�حلب �للذين يبديهما �ملريد"'. بل 
منه  مّنٌة  برفٍق  معنا  
' كالمه   ��

 ')  � �هللا   fسو�  fقا لقد  علينا. 

' �لضيف  ��
للز�ئر عليك حقًّا. "
قليًال،  "لو  مشاعر ،  جترحت  لو 
للضيف)   fقا  ï) معصية.  فهذ  
�لوقت،  بعض  عندنا  تقيم   '
  �"

ِكالنا   v
) "�حد�..  شها�تنا  أل' 
مسلم حيث ننطق بشها�� ال (له (ال 
�هللا Tمد �سوf �هللا. ï قاf «اطبا 

صحابه:) (' من حقه 
' يقوf ما 

يشا· ما � يفهم �ألمر.

يا�  بضعة  �لطبيب  هذ�  فمكث 
 () 
سئلته  فيها  يوجه  ظّل  
خر� 
 () "يستمع   � �ملوعو�  �ملسيح 

"كانت  "مساً·،  صباًحا  
جوبتها 
ُتنشر ¬ تلك �أليا� ¬ �جلر�ئد مثل 

جريد� "بد�" 
" "�َحلكم".
�لطبيب  هذ�  �أليا� طلب  
حد   ¬"
�لدعا· منه �، فقاf حضرته: 
ما 
للهند"�،  ح�  
�عو   Jفإ �لدعا· 
�هللا  عند   � جدًّ �ملستنكر  من  "لكن 

�عو  Úلعبد. سو� تعا) 
' ëت�  
لك، "ينبغي 
' تذّكرJ بذلك من 
بعد  شي·  ظهر   �c)" آلخر،  حني 
"لكن  
يًضا.  به  فسأخ�}  �لدعا· 
تعا)  �هللا  بل   ،ê�قد  ¬ ليس  هذ� 
(نه  شا·.   �c) 
مًر�   vيبد  vلذ� هو 
هو  بل  
حد،  مشيئة  يّتبع  ال  تعا) 
 'ّ) 
مر .  على  غالب  "هو  �إلله 
 ÿ"لشر� من   ÿٍبشر �إلميا'  �بَط 
ممنوòٌ، أل' �إلميا' �ملشر"ÿ يكو' 
(حر�®  على  
حد  يقد�  ال  ضعيًفا. 

v تقد� ¬ �خل� �هد  �لشخصي. 
أل'  ��عي  "ال  "�جبنا  �ملو�سا�   ')

وقـد سـبق أن ُطِعـَن موسـى � بهـذا العيب 
حيـث قيل لـه: ﴿وال َيـكاُد ُيِبُني﴾، وقـد جاء ! 
احلديث عن املهدي أنه سـيكون ! لسـانه َلْكنٌة.
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نضع %ا �لشر"ÿ، غ� 
نه ال بد لك 
�الستهز�·  ¥الس  عن  �البتعا�  من 
�لبكا·  �لوقت "قت   ') "�لسخرية. 
من  تسافر   Úسو �الستهز�ِ·.  ال 
"قت  
حد  يعلم  "ال  �آل'،  عندنا 
تعا)  �هللا  تدعو   '
 فعليك  موته، 
ثالثة   "
 ألسبوعني  صا�قة  بتقو� 
على �ألقل "تقوf: (%ي، 
نا ال 
علم 

مر   öقيقة  �ألعلم  
نت  (منا  شيًئا، 
فأخِبْرJ، ح� ال 
هلك بإنكا�  (' 
كا' صا�قا، "َجنِّْبà �تباعه (' كا' 
لك  �هللا  يكشف   Úسو" كاcبا. 

حقيقة �ألمر (' شا·.
 Jلك صدًقا بأ fقو
فقاf �لضيف: 
كي   � جدًّ شرير�  بنية  جئتك  قد 
"لكن  (ليك،  
سي· ُ" بك   âستهز

لقد  نويُت.  ما  غّير  قد  تعا)  �هللا 
توصلت �آل' () 
' �لفتو� �لصا��� 

ستطيع  ال   J) متاًما.  باطلة  ضد} 
�ملوعو�،  �ملسيح  لسَت  بأنك  �جلز� 
بل (' جانب كونك �ملسيح �ملوعو� 
 ()  fقو
  '
 "بوسعي  �ألقو�،  هو 
لقد  �ملوعو�.  �ملسيح  بأنك  ما  حد 
�كتسبُت �لفيوÑ منك بقد� عقلي 
فهمُت  ما  
بني   Úسو" "فهمي، 
(ليك.   Jسلو�
 �لذين  �لقو�  %ؤال· 
 v
باألمس كا' & �
v "�ليو� & �

�خر.

 ò�ُِملصا�  '
 تعلمو'  
نتم "  :fقا  ï
ُيعت�  فال  مقا"مة  بد"'   òَُصِر لو 
�ملناسب  من   �
  � "لذلك  �جًال، 
 .Ñبد"' �عتر� fما تقو Uصّد
 '

تأليف   � �ملوعو�  �ملسيح  (س�� 
 Ü  Jعرفا علي   Ìيعقو �لشيخ 

(٤٥١- ٤٥٣
حيث  منصًفا  �لضيف  هذ�  فكا' 
�عت� �حلق حقًّا، "برغم 
نه � يقبله 

(ال 
نه غّير 
فكا�  جتاهه �.
 J�َخ
يقوf مر®� بش� 
�د �: 

شو��v حاكم علي:
"�c> مر� كا' حضرته � يلقي 
Tاضر� 
" خطبة ¬ �ملسجد �لكب�، 
فاقتحم �ملسجَد 
حُد �لسيخ ""قف 
"Iاعته  يسبه  
خذ "  � 
مامه 
"ظل  توقُّف.   '"� من  فاحًشا  سبًّا 
حضرته � صامًتا يسمع سبه. فثا� 

نه لو كا' هنا}  بعض منا لد�جة 

أقـول لك صدًقـا بأ� قـد جئتك بنية شـريرة 
ا كي أسـتهزئ بك وأُسـيء إليـك، ولكن اهللا  جدًّ
تعـاt قد غـّ� مـا نويـُت. لقد توصلـت اآلن 
إt أن الفتـوى الصـادرة ضدك باطلـة متاًما...

َع �لرجل (�ًبا،  (cٌ' ِمن حضرته لُقطِّ
هيبًة  �لصمت  �لتزمو�  �جلميع  "لكن 
سبُّه  جتا"®  "ملا   .� حضرته  من 
قاf حضرته  �لفاحش �حلد"� كلها 
�ملسجد  من  �ثنا'  لُيْخِرْجه   :�
برفق "من �"' 
' يتعرضا له بسو·، 
"(�c � يذهب من هنا فليسّلما  () 
(س��  هنا}."  �ملوجو�  �لشرطي 
 ٢٥٧-٢٥٨ Ü f"
�ملهدv ¥لد 

�"�ية �قم ٢٨١)
�ألّمت  �َملْظَهر  هو   �  ûلن� كا'  لقد 
®مننا   ¬ "لكن  �حلليم،  �هللا  لصفة 
هذ� ُبعث �ملسيح �ملوعو� � ليقّد� 
�لصفة  هذ   تعكس  ُعليا   ³cمنا لنا 
بضعة  لكم  cكرُ>  "قد  �إل%ية، 

حد�� من حياته � 
يضا "هي 
ضر"�ية إلصالحنا. ندعو �هللا تعا) 

' يوفقنا 
يضا لنصطبغ بصبغته � 

"لنتخلق بأخالقه. �مني. 
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 هانـي طاهـر

�ملشايخ  من  كث�  ظّل 
يقدِّمو' �حلديث �لضعيف 
على �لقر�' �لكرمي قر"نا 
طويلة، فظلو� يؤمنو' 
' �ملرتد ُيقتل، 
 fَمن بّد” 'ّ
ملجر� 
' عكرمة �"� 
�ينه فاقتلو “.. مع 
' �هللا تعا) قد 
(�لبقر�  يِن﴾  �لدِّ ِفي  ِ(ْكَر�َ   قاf ﴿َال 
 Jلز��  '
 يؤمنو'  "ظلو�   .(٢٥٧
قد  تعا)  �هللا   '
 مع  ُيقتل،  �ملتز"³ 
ُكلَّ  َفاْجِلُد#�  َ"�لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة   fقا
َ"�ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ�﴾ (�لنو� ٣) 
.Ìعز
من �"' تفريق بني متز"³ "

مع 
نه ميكن �لتوفيق بني هذ  �ملر"يا> 
تكو'  öيث  �لقر�نية،  �آليا>  "بني 
�آليا> حَكًما على �ملر"يا>، "ُتفهم 

�ملر"يا> ¬ ضوئها من غ� تناقض. 

ما حني تعلق �ألمر بنـز"f �ملسيح 
نز"له   ¬ �لر"�يا>   '
 "مع   ،�
متو�تر�، "مر"ية عن 
كثر من عشرين 
صحابيا، (ال 
�م صا�"� يقولو' لن 
بالقر�'  بل  �ألحا�يث،  ֲדذ   نؤمن 
 '
�لكرمي "حد ، فْأتونا بآية قاطعة 
هذ   من  مسيحا  سيبعث  تعا)  �هللا 
�ألمة. "كانو� من قبل يقولو' بصعو� 
�ملسيح حيا () �لسما·، "لكن ملا تبّين 
لو� 
' ينكر"� 
حا�يث  %م موته َفضَّ

�لنـز"f "يطلبو� �ية قر�نية.
فالقضية 
نه (�c كا' �ألمر تقليد� ِلما 
 òِجد"� عليه �با·هم ��فعو� عنه بالبا"
"�لذ��ò، "لكن (ْ' كا' «الفا ملا ُهم 

عليه َسَعْو� لنقضه بكل �لسبل. "هذ� 
"�ضح 
نه كيل مبكيالني «تلفني. 

 '
"قبل 
' نسر� هذ  �آليا> ال بّد 
�لد�fّ على سيدنا  �لنّص  
ين   :fنسأ
�لتو��� "�ألناجيل؟ فلو  Tمد � ¬ 
 �cقريظة ما àكنَت ¬ ®من يهو� ب
�لنص  هو  "ما  %م؟   fستقو كنَت 
%م  ستقّدمه  كنت   vلذ�  ê��لتو�
"هم   � Tمد  سيدنا  لنبو�  (ثباتا 
فيهم  �لنبو�   '
 يتعلمو'  �لذين ظلو� 
منذ �أل®f "() �ألبد؟ "(ْ' قلَت (' 
هي  هي  (�ا  لك  قلنا  Tرفة  �لتو��� 
 òبالرجو �لكرمي  �لقر�'  
مر  �ل° 
(ليها، حيث Åد"' فيها �لنûَّ �ألمّي، 
"� يتغ� فيها شيئ منذ نز"f �لقر�' 
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 vلذ� �لتحريف  أل'  �ليو�؛  "ح� 
�لقر�'   f"نز سبق  قد  كا'  طا%ا 

�لكرمي بقر"'. 
"مع هذ� فإّنه قد "�� ¬ �لقر�' �لكرمي 
�ألمة  بعثًة ملسيح من هذ   هنا}   '

�إلسر�ئيلي  �ملسيح  ظر"فه   ¬ يشبه 
�. "قد بّين cلك �ملسيح �ملوعو� 
 vلذ� 
"ها�  (®�لة  كتابه   ¬  �
 fفيقو  ،١٨٩١ عا�  مطلع   ¬ 
ّلفه 
حضرته: ”لقد كشف �هللا تعا) علّي 
¬ كشف صريح 
' cكر ¥ي· مثيل 
�لكرمي،  �لقر�'  �بن مرمي موجو� ¬ 
"هو 
' �هللا تعا) جعل نبينا � مثيل 
موسى كما يقوf: ﴿(ِنَّا َ
ْ�َسْلَنا (ِلَْيُكْم 
َ�ُسوًال َشاِهًد� َعَلْيُكْم َكَما َ
ْ�َسْلَنا (َِلى 
ِفْرَعْوَ' َ�ُسوًال﴾. فقد �عت� �هللا تعا) 
موسى  مثيل   � نبينا  �آلية  هذ    ¬
 fيقو ï .'فرعو fمثا
"�عت� �لكفاَ� 
تعا): ﴿َ"َعَد �ُهللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي  اِلَحاِ>  َ"َعِمُلو� �لصَّ
ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما   Ñِ�َْْأل�
 vلَِّذ� ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ"لَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى 
ُيْشِرُكوَ'  َال  َيْعُبُد"َنِني  
ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ"َمْن َكَفَر َبْعَد cَِلَك َفُأ"لَِئَك 
�لتامة  �ملماثلة   ') �ْلَفاِسُقوَ'﴾..  ُهُم 
 :¬ �لكامنة  �إلشا��  من  ُتفَهم  �ل° 
﴿َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾، 

�ملماثلة  هذ    '
 على  بوضو�   fتد
(منا هي من حيث مد� فتر� �خلالفة 
لد�  �إلصال�   Ìسلو
 حيث  "من 
 ') ظهو�هم...   Ìسلو
" �خللفا· 
 '
 هو  �لسلسلتني  بني  �ملماثلة   
مبد
بد�يتهما  بني  �لتامة  �ملماثلة  تكو' 
ل على  "�ايتهما، أل' �الطالò �ملفصَّ
Ðللو�  �لذين  �ألفر��  Iيع   fحو�

�لطويلة  �ملد�  
ثنا·  �لسلسلة  هذ  
Tا"لة ال فائد� منها. فلما 
نبأ �لقر�' 
سلسلة   '
 صر�حة  بكل  �لكرمي 
"تشبه  متاما  متاثل  �إلسالمية  �خلالفة 
حيث  من  �إلسر�ئيلية  �خلالفة  كلّيا 
تقدمها "�¹طاطها "Iا%ا "جال%ا، 
هو   � �ألّمي   ûلن�  '
 
يضا  
نبأ "
قطعي  نبأ  cلك  ففي  موسى؛  مثيل 

نه كما 
' مثيل موسى هو   àيقي"
سيد خلفا· �هللا "هو ®عيم �لسلسلة 
�إلسالمية "َمِلكها .... كذلك فإ' 

خاَتم هذ� �لسلسلة - بسبب �ملماثلة 
�لتامة - هو �ملسيح بن مرمي من 
بنا· 
بصفا>  �صطبغ   vلذ� �ألمة  هذ  
�ملسيح بأمر �ّباJ“. ((®�لة �أل"ها�)


حد �ملالحد�: لقد خلق �هللا  & fقا
�لكو' "خلق ¬ �إلنسا' قد�� �cتية 
�cتيا، "�  ليتطو�  تركه   ï ،للبحث
يرسل له 
v �سوf، ألنه ليس öاجة 
() �لرسل، بل (' هؤال· �لرسل قد 
 fلطاحنة. "�ستد� Ì"تسببو� ¬ �حلر
�لنبو�   '
�لعا� ير�  على cلك بأ' 
� تكن (ال ¬ بà (سر�ئيل، "
' �هللا 
 '
" لغ�هم،   fسو�  v
 يرسل   �
هذ� غ� معقوö fاf، فلو كا' �هللا 
ا ֲדد�ية �لبشر عن طريق �ألنبيا·  مهتمًّ

أل�سل �سوال ¬ كل 
مة. 
مقدمتك  كانت  لو  له:  فقلت 
(ليه من  مبا توصلت  لقلنا  صحيحة، 
نتيجة، لكن معاc �هللا 
ْ' تكو' �لنبو� 

فلـو كنَت ! زمن يهود ب� قريظة ماذا كنَت سـتقول 
¢ـم؟ وما هـو النص التـورا  الذي كنت سـتقّدمه 
¢ـم إثباتـا لنبوة سـيدنا @مد � وهـم الذين ظلوا 
يتعلمـون أن النبـوة فيهـم منـذ األزل وإt األبـد؟ 
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Tصو�� ¬ بà (سر�ئيل، بل (' �هللا 

�سل �لرسل لكل �ألمم. "لكن ملا 
�ألمة  بني  كب�  تشابه  هنا}  كا' 
فقد  �إلسر�ئيلية،  "�ألمة  �إلسالمية 
قصص  على  �لكرمي  �لقر�'  �ّكز 

خذ  
جل  من  (سر�ئيل   àب 
نبيا· 
 Ìكتا ليس  �لكرمي  فالقر�'  �لع�. 
تا�يخ  يسر�   '
 يعنيه  "ال  تا�يخ، 
�لعا�، بل هو كتاÌ هد�ية "مو�عظ 
 ()  Úִדد �لقر�نية  "�لقصة  "ع�، 
(بر�® �لع�� ال ¥ر� �لقّص للتسلية. 


"جه   ¬ نتمّعن   '
 علينا  هنا  من 
 '
�لتشابه �لكث��، "�ل° من ضمنها 
مسيحا سُيبعث بعد ١٣٠٠ عا� من 
بعثة مؤسس هذ  �لسلسلة كما ُبعث 
مسيح لألمة �إلسر�ئيلية بعد ١٣٠٠ 
عا� من بعثة مؤسسها، "هو موسى 
�. "هذ� منصوÜ عليه ¬ �ية: 
﴿َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ 

كما قاf �ملسيح �ملوعو� �. 
حتدِّ�  قر�نية  نبو·�  هنا}  ثانيـا: 
ظر"Ú نز"f �ملسيح "ِعرقيته، حيث 
يقوf �هللا تعا) ﴿ُهَو �لَِّذv َبَعَث ِفي 
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال   َ �ْألُمِّيِّني
 Ìَْلِكَتا� َ"ُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َ"ُيَزكِّ �َياِتِه 
َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو�   'ْ)ِ"َ َ"�ْلِحْكَمَة 
ا  َلمَّ ِمْنُهْم  َ"�َخِريَن   * ُمِبٍني   fٍَضَال
�ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز  َ"ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو� 

(�جلمعة٣-٤)
 ¬ "مسلم   v�لبخا� 
خر³  "قد 
َ�ِضَي  ُهَرْيَرَ�  
َِبي  َعْن  صحيحيهما 
�هللا َعْنُه َقاfَ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنَِّبيِّ 
�ْلُجُمَعِة  ُسوَ�ُ�  َعَلْيِه  َفُأْنِزَلْت   �
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾.  ﴿َ"�َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
�هللا؟   fَُسو�َ َيا  ُهْم  َمْن  ُقْلُت:   ،fََقا
َ"ِفيَنا  َثَالًثا   fََسَأ َحتَّى  ُيَر�ِجْعُه  َفَلْم 
�هللا   fُُسو�َ َ"َضَع   . �ْلَفاِ�ِسيُّ َسْلَماُ' 
َلْو   :fََقا ُثمَّ  َسْلَماَ'  َعَلى  َيَدُ    �
 "ْ
َ fٌَجا�َكاَ' �ْإلِميَاُ' ِعْنَد �لثَُّريَّا لََناَلُه ِ
 Ìكتا ،v�لبخا�) َهُؤَالِ·  ِمْن  َ�ُجٌل 

�لتفس�).. 
يعلِّم   Úسو  �  ûلن�  '
  v
”
بعد  تلحق   � 
خر�  Iاعًة  �لدين 
باملسلمني، بل ستظهر ¬ �ملستقبل. 
"cلك ليس مبستبعد على �هللا تعا)، 
 òنه لن يَد
 v
ألنه �لعزيز �حلكيم.. 
هكذ�،  لتهلك   � �ملصطفى  
مَة 
بعثًة  يبعثه إلصالحهم   '
بل ال بد 

�"حانّيًة“. (�لتفس� �لكب�)
يقوf �ملسيح �ملوعو� �: ""�لذين 
 Ú�كثر عليهم فيضا' �لعلو� "�ملعا
من هذ� �لنû �لرسوf �ُألّمّي، فمنهم 
"�لتدبر  توّجهو� () كتاÌ �هللا  قو� 
فيه "�ستنباÿِ �قائقه، "قو� �خر"' 
�هللا  من  �لعلو�  
ْخَذ َ ðّتهم  كانت 
ثو'  تبا�} "تعا)، فهم �حلكما· �ملحدَّ

هُل �حلكمة �لرّبانية. "كل يأخذ"' 
من تلك �لعني �ملبا�كة، "ُيَرّبو' من 
فيوضه () يو� �لدين. "() هذ� 
شا� 
﴿َ"�َخِريَن  قوله:   ¬ "جل  عز  �هللا 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾، يعà ُيزّكي  ِمْنُهْم َلمَّ
�لنûُّ �لكرمي �خرين من 
مته بتوّجهاته 
صحابته،  ُيزّكي  كا'  كما  �لباطنية 
فتفكْر ¬ هذ  �آلية "�ستعذ باهللا من 
شر كل مستعجل "لو كا' عند} له 
كر�مة "عز�®� 
" كا' من عش�تك 

حد�  Ñ�ألقربني. "لن جتد ¬ �أل�
من �لصاحلني 
' يتبّد� ُمرشًد� "ما 

فالقرآن الكرمي ليس كتاب تاريخ، وال يعنيه أن يسرد تاريخ 
العا|، بل هو كتاب هدايـة ومواعظ وعX، والقصة 
القرآنية تهدف إt إبراز العXة ال eرد القّص للتسلية. 
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تفّوUَ من كأ� �لنû �. فَدòْ عنك 

" من  نبيًّا كا'  () غ�   �اللتفاِ> 
قيل،  ما  تقبل   '
 �ملرسلني. "عليك 

نه  "�علم  "�لقيل،   fلقا� "تتحامى 
سه  بعد  يطلع  "ال  �ألنبيا·،  خامت 
يستفيضو'  �لذين  �لتابعني  جنم  (ال 
"كا�  �ألنو��،  منبع  هو  نو� .  من 
منكرين“.  قو�  بساحة  نو�   äل 

(�امة �لبشر�)
 � �ملوعو�  �ملسيح  ظهر  "قد 
من  غائبا، "ظهر  �إلميا'  حني كا' 
على  عالمتا'  فهاتا'  فا��..   f�

ظهو� . 
 �cَ)ِ ﴿َحتَّى  تعا)  قوله  ثالثzا: 
ِمْن  َ"ُهْم  َ"َمْأُجو³ُ  َيْأُجو³ُ  ُفِتَحْت 
ُكلِّ َحَدÌٍ َيْنِسُلوَ' * َ"�ْقَتَرÌَ �ْلَوْعُد 
�ْلَحقُّ َفِإ�cَ ِهَي َشاِخَصٌة 
َْبَصاُ� �لَِّذيَن 
َكَفُر"� َيا َ"ْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن 

َهَذ� َبْل ُكنَّا َظاِلِمَني﴾ (�ألنبيا·)..
"مأجو³  يأجو³  عن  �لنبو·�  هذ  
يأتو'  
�م  تفيد  �لكرمي  �لقر�'   ¬
"قد  بالغة،  بكثر�  مكا'  كل  من 
 vلذ� �الستعما�   ¬ هذ�  حتقق 
"جا·   ،� �ملوعو�  �ملسيح  عاصر 
فكا'   ..Úطر كل  من  بال�نا   ()
 �c)"  .� بعثته  على  عالمة  هذ� 
 () �حنا  "مأجو³  بيأجو³  
يقنا 
�ألحا�يث �ملنسجمة معه فسنجدها 

تتحد� عن نز"f �ملسيح 
يضا. 
عّم  جز·  سو�  من  كث�  ��بًعـا: 
�ملسيح  بعثة   Ú"ظر عن  تتحد� 

ش� هنا  '
�ملوعو� �، "يكفي 
() سو�� �لتكوير.. "فيها �لعالما> 
بعثته   Ú"ظر تصف  �ل°  �لتالية 

..�
ترمز  �لشمس  ُكوَِّ�ْ>:  ْمُس  �لشَّ  �cَ)
"صف   vلذ�  � Tمد  سيدنا   ()
 àبـ ﴿سر�جا من��﴾ "تكويرها يع
�لنا�  تعاليمه � لن يقتدv ֲדا   '

هو   Jلثا�  Øملع�" �لزما'.  cلك   ¬
كسوÚ �لشمس ¬ �مضا'، "هي 
�إلما�  ظهو�  عالما>  من  عالمة 

.vملهد�
 '
  àيع  :Cْ�َْنَكَد� �لنُُّجو5ُ   �9َ�ِ#َ
لن  "فضائلهم  �لصحابة  Tاسن 

فر�� �ألمة، "لن  fعما
تنعكس ¬ 
ترمز  فالنجو�  فيهم.  تأث�  %ا  ُير� 

 ùصحا
للصحابة حسب �حلديث: 
 ¬ �ملسلمني   '
  Øملع�" كالنجو�. 
 Ìبالغر سيقتد"'  �لعصر  cلك 
 Üشخا
"ليس مباضيهم، سيقلد"' 
�لغرÌ "ليس �لصحابة، سيفتخر"' 
ببطوال> نابليو' "ليس بعمر "علّي. 
�لشهب   '
 لآلية   Jلثا�  Øملع�"
�إلما�  ظهو�  عند  بكثر�  ستسقط 

�ملهدv. "هذ� عني ما حصل. 
 vملا��  Øملع�  :Cُْسيَِّر  Aُْلِجَبا�  �9َ�ِ#
 fجلبا� بنسف   Uلطر� شّق  هو  %ا 

بالديناميت "غ� . 

نه   v
 َلْت:  ُعطِّ �ْلِعَشاُ�   �9َ�ِ#َ
 òسيختر"  ،fجلما� عن   Øسيستغ

�لنا� "سائل مو�صال> جديد�. 
 '
  v
  :Cُْحِشَر �ْلُوُحوُ�   �9َ�ِ#َ
حد�ئق   ¬ سُتحشر  �حليو�نا> 
�مزية   Jمعا "هنا}  �حليو�نا>. 
هنا  "لكنا  لسابقاִדا،  
يضا كما  %ا 

النبوءة عن يأجوج ومأجوج ! القرآن الكرمي تفيد أنهم 
يأتـون من كل مكان بكثرة بالغة، وقد حتقق هذا ! 
 tاالستعمار الذي عاصر املسيح املوعود �، وجاء إ
بالدنا من كل طرف.. فكان هذا عالمة على بعثته �. 
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¹ا"f �الختصا� قد� �إلمكا'. 

' �لبحا�  v
 :Cَْر َ#�9َ�ِ �ْلِبَحاُ� ُسجِّ
بشق  حصل  "هذ�  فالتقت،  ر>  ُفجِّ
"سجر>  بنما.  "قنا�  �لسويس  قنا� 
 '

يضا �شتعلت، "هذ� يتضمن  àتع
�لبتر"f سيستخر³ من �لبحا�. "هذ� 
öرية  معا�}   '
 "يتضمن  حاصل. 
�هيبة ستحد�.. "هذ� حتقق. "غ� 
 Øلك من معا' ما�ية، عد� عن �ملعc
�لبحر   Jمعا من   ') حيث   ،vلرمز�
 òلعلما· سُينـز� '
�لعا�، فتعà �آلية 

منهم �لعلم "يصبحو' جهاال. 
 () (شا��  ُ�#َِّجْت:   aُلنُُّفو�  �9َ�ِ#َ
�لتو�صل ع� �التصاال> �حلديثة من 
تلفو' "جو�f "�نترنت "فضائيا>. 
حتقق  "هذ�  �لتالقي،  هو  فالتز"يج 
�ملو�صال>  "سائل   fخال من  
يضا 
ش�  من  �لنا�  جتمع  صا�>  �ل° 
من  �آلية  حتققت  كما   .Uألعر��
«تلف  بني  �لز"�³  كثر�   fخال
�نتشر  حيث  "�جلنسيا>،  �أللو�' 

cلك ¬ �لعصر �حلا&. 
�نتشا�   :Cُْنِشَر ُحُف  �لصُّ  �9َ�ِ#َ

�جلر�ئد "�ملجال>. 
َماُ� ُكِشَطْت: علم �لفلك  َ#�9َ�ِ �لسَّ
 Úنكشا�" �لفضائية.  "�ملر�كب 
�إلما�  طريق  عن  �لسما·  علو� 

 .� vملهد�

�آلية  ُسعَِّرCْ: ”هذ   �ْلَجِحيُم   �9َ�ِ#َ
(شا�� لطيفة () بعثة مأمو� من عند 
�هللا ¬ cلك �لزمن، أل' بعثة �ملأمو� 
�لرباJ تفتح 
بو�Ì �لر�ة للمؤمنني، 
للكافرين   Ìلعذ��  Ìبو�
 "تفتح 


يًضا“.
 '
  àيع cُْ�ِلَفْت:  �ْلَجنَُّة   �9َ�ِ#َ
نسبيًّا  
سهل  يصبح  �جلنة   fخو�”
 Jلربا� �للذين يبايعو' على يد �ملأمو
®من  يد�كو�   � �لذين  مع  باملقا�نة 
 vلذ� �فمثًال (' �لنو .Jمامهم �لربا)
� يكن äظى به �لنا� قبل قر' من 
 ¬ �لعمر   fطو� ببقائهم  (ال  �لزما' 
 ¬ يتولد  �لربانيني  �لعلما·  صحبة 
 Ú�ملعا� بعض   òبسما �آل'  قلوبنا 
 ï  .� �ملوعو�  �ملسيح  بيَّنها  �ل° 
�آليا>  هذ   �Äية  %م  تّيسر>  م� 
يد   على  
يناها � �ل°  "�ملعجز�> 
� "�ل° �
ينا ֲדا "جه �هللا تعا)؟! 

َرْت: الشمس ترمز إt سيدنا @مد �  ْمُس ُكوِّ إَذا الشَّ
أن  يع�  وتكويرها  من�ا﴾  ﴿سراجا  بـ  وصف  الذي 
تعاليمه � لن يقتدي بها الناس ! ذلك الزمان. واملع© 
الثا� هو كسوف الشمس ! رمضان، وهي عالمة من 

ï م� تيسرْ> %م �إل%اما> �ملتجد�� 
(ميا'؟  على  (مياًنا  �ليو�  تزيدنا  �ل° 

سهل  
صبح  �جلنة   fخو� '
 فثبت 
�ملأمو�  بعثة  نتيجة  �لسابقني  من  لنا 
على  "بيعتنا  �لعصر  هذ�   ¬  Jلربا�
�ملأمو�  ®من  "هذ  هي عالمة  يد . 
�لرباJ، حيث ُتقرÌَّ �جلنة من �لنا� 

¬ "قته.“ (�لتفس� �لكب�)
”هذ    :Cْْحَضَرcَ َما  َنْفٌس  َعِلَمْت 
�آلية نبو·� بأنه سيأê يو� تظهر فيه 
على   f®لزال�"  Ì"حلر� هذ   نتائج 
صعيد �ألمم، "سيظهر قد� �هللا تعا) 
(�لتفس�  خاصا“.  ظهو��  �لدنيا   ¬

�لكب�)
قد  "غ�ها  كلها  �لعالما>  هذ  
حتققت، فال بد 
' يكو' �ملسيح قد 
نزf.. "حيث (نه � يعلن غ� حضر� 
�ملسيح  هو  
نه  
�د  غال�  م�®� 

"�ملهدv فقد قضي �ألمر. 
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fِلدمع مـن عـني �ملقا� Ñفـا"
fِجلال� vc ُعّطـل ثغرهـم مـن"
fِلعو�� فمحـا  حّقُكـم  "ُقْعِقـَع 
fِخلبا� �لقلب مـن جـو� فـؤ�� 
fِعنـك مـن �جلـد� َّU�ُ ûقلـ"
جـز�} �هللا كـم حّولـَت حا&
fِتصـا� فيهـا  قلوبنـا   Úشـغا
fِلنصـا� للعـد� ملـع  شـهدنا 
fِخلـ� عن �ل �لسـال� Ñفـا"
"نو� �لشـمس 
شـرU ¬ �لليا&
fِلضـال� ظـنُّ  قلَبـه  "ُيدمـي 
& غثـا  َقـشٌّ  َ�رجـه  فعـا� 
fِعـا� خصومنـا مثـل �لرمـا"
fِلكمـا�  Ìَ�ْ�َ (يصالنـا  علـى 

لقد 
ثا�> عو�طفي قصيد� سيدنا �ملسيح � ملوعو� �:

Aِجتلَّْت �يُة �لر_ �لعظيِم  .... فأيَن �لطاعنو> من �لدال
ملا فيها من (حسا� صا�U يدخل �لقلب �"' �ستئذ�'.  

كأ�ا ند�· من مظلو� () �لنا� �لذين يظلمونه بكل �ملحبة %م.

 :fقو
"��ًّ� عليها 

�لعظيـِم  Ìلـر� �يـُة  جتلَّـت 
"غـاÌ �لالعنـو' عـن �حلضوِ�
"ُقْهِقـَر صـوُ> َمن 
علـو� �%ز�َال

صـابـا بـإمـر��  
مـرْ�نـا ُ"
فـؤ��v قـد تـأ�c مـن 
�cكا
مبـدٍ� ُملئـْت  ُكْتُبنـا  "هاهـي 
�cمـن فـؤ��} قـد تأ vفـؤ��

مـا شـاهت "جـو  �ملنكرينـا
بلـى شـاهت "جـو  �ملنكرينـا
بلـى شـاهت "جـو  �ملنكرينـا
�cيتمـو "�حلـق يـؤc"
فكـم 
ٍّ��َ  َّ��ُ  Ñَ�ِملعـا� "طالبـُت 
صخـًر� �هللا   vֲדـد فأصبحنـا 
�ـٍد بعـد  �ـٌد  هللا  فكـم 

Tمد عبد �لكا¬

€Ëæ¬’\;gÖ’\;ÏÁ`;j÷û€Ëæ¬’\;gÖ’\;ÏÁ`;j÷û
ĆĆłłˇ̌
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�لتاسع  �لقر'   ¬
عشر تكاثر �ملبشر"' 
كالوبا·  �%ند   ¬
�لساحق، "جا·"� ينشر"' �ملد��� 
"�جلامعا> "�ألöا� "�لد��سا>، 
"جحافلهم  تتهم �إلسال� "�سوله 
 Ìجتتذ" �لتهم،  بأبشع  "كتابه 
�لفقر�· "بسط �لكثافة �لسكانية ¬ 
مسلمي بال� �%ند، "� يكن هنا} 

(سر�ئيل "ال �"لتها "ال äزنو'.
يصر�  �إلسال�  كا'  "عندما 
جنبا>   ¬ ير'  بصو>  مستغيثا 
ما�تن   vهنر "�لدكتو�  �لكو' 

هل   fعقو  ¬ يعيث  كال�} 
شيو�  يكن   � فسا��،  �إلسال� 

cلك  عن  يد�"'  مصر   ¬ �لدين 
 òلصر�� لغا>  عن  "ال  شيئا، 

�أل��ية "�إلجنليزية "ال يعلمو'. 
"¬ تلك �أليا� � يكن 
حد يبكي 
يبكي  كما  �إلسال�  مصيبة  على 
�هللا ¬  عبا��  نشأ ¬  غيو�   Ìشا
قرية ¥هولة يشكو () �هللا طوفا' 
من  �ملرتدين  عد�  بلغ  ح�  �لر�� 
"حدهم  "�ملشايخ  �لعلما·  كبا� 
 vلعا�� �لشعب  "من  �لسبعني، 

 .Úمئا> �أللو
"عندما قا� cلك �لغيو� يد�فع عن 
 Ìيذ 
حد  يكن   � �لعظيم  �ينه 
 Ìيذ  "
 قليال،  (ال  �إلسال�  عن 
cبا هزيال، فقا� هذ� �لرجل "حد  

يستعني باهللا �ملعني "يناجيه، فناجا  
  òلصر��  ¬ يلزمه  مبا  
عانه " �هللا 
�ملقاال>،  فكتب   ،òلدفا�"
�ملطابع، "حتد� كل من  "طبعتها 
���هم،  عقر   ¬ �إلسال�  يهاجم 
�لقر�' "بني بضاعتهم  "قا�' بني 
"كتبهم.  �يا�هم  من  
خذها  �ل° 

ثبت تفوU �لقر�' "تعاليم Tمد "
فبهت   ،fخليا�  Uيفو بشكل   �
�لذv كفر، "عا� 
غلب من كا' 
يلعن  ممن  
حد  يكن   �  " تنصر، 

�إلما� �ملهدv �آل' قد "لد.  
� يؤلف كتابا يف° فيه فتو� �لقتل 
ضد �لعلما·  �ملرتدين، "� يثر عليهم 
�لنا� ليمزقوهم (�با كما هي عا�� 

 فتحي عبد �لسال5

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;€Ë’]¬h;

ÏŸ\ flÅ·;jâË’Â;ÎÔ]fid;

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;;fl Ÿ;;wËâ∏\;ÿÂá›

ÏËi›]iâhÂ1’\;g]¬
ˇ
’;ÿ]à;]ŸÅfi¡ÏËi›]iâhÂ1’\;g]¬
ˇ
’;ÿ]à;]ŸÅfi¡

‹˜à¸\;ÏâÁÖ…;Ì÷¡;‹˜à¸\;ÏâÁÖ…;Ì÷¡;

·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@@Âfl@@|ÓéΩa@fiÎå„



٢٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد احلادي عشر- ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٣هـ  - آذار / مارس  ٢٠١٢ م

�ملفلسني، "� يكوِّ' عصابة لتتبعهم  
بقلم  
مسك  
�"�حهم،.   Uها®)"
�ين  �إلسال�  هو  ها  يقولو�:  لئال 
�لعنف "�لقهر "�إلكر�  "�لسيف.. 
صا�  ح�  "بر� ،  بالقلم  
مسك 

حا�� قاطعا "كتب "�هللا يرعا . 
�لو�حد   Uلصد� بقلم  
مسك 
"سطر ضد 
قال� �لكذÌ �ملتكاثر� 
يتالشو'  ֲדم   �cفإ يسطر"'،  "ما 
مذهلة  �لنتيجة  "كانت  "يذ"بو'. 
يكن   �"  ،fلبا� على  Ðطر  ال 
�لضعف  ֲדذ�  �لعد"   '
 باحلسبا' 
 .fلر"حي "ال ֲדذ� �%ز��" vلفكر�
�حلق  قلم  "فا®  �لقلما'   òصطر�
قتلهم  كأنه  "كا'  مؤ®��.  فو®� 

"عا� منتصر�.  
 Ìلف كتا
 :'
فعندما 
"حى �هللا 
�لقر�'  
حقية  إلثبا>  �ل��هني 
�هللا  يكن   � �ملحمدية،  "�لرسالة 
ليعبث "ال ليلعب مع �ل�"تستانية، 

"ال مع �جلحافل �لتنص�ية.

علن   vلذ�  Ìلكتا� نشر  "عندما 
�هللا 
نه سيعينه ¬ تأليفه، ֲדر �خللق 
"ظهو�  "حلله  
سلوبه " �ماله، 
كا'  خالله،  من  �إلسال�   fاI
هذ� �لرجل يومئذ بطل �إلسال� بال 
 Jله �لقاصي "�لد� Úعتر�" ،ò®منا
(®�·ها  ميلكو'  ال  عاطفية  �ذبة 

مقا"مة "ال ���. 
لظهر  قاصمة  ضربة   Ìلكتا� كا' 
لقسس  حاطمة  "طرقة  �لتبش�، 
�لعلنية  �ملناقشا>  تلته  �لتنص�. 
بني  مشهو��  "مناظر�  �ملسجلة، 
"خرجت  "�ملسيحية،  �إلسال� 

�لنصر�نية من �ملناقشا> فاشلة. 
"بعد مباهلة "مطا��� من �هللا لزعيم 
�ملناظر� ضد �إلسال�،  ما> �ملتنصر  
�لذv كا' من علما· �ملسلمني عبد 

�هللا �ִדم. 
بطل  مكانة  ثبتت  "قد  هنا   ()
يليق  "ال  �ألبد.   ()" �إلسال�، 
بعدها 
' تسمع ¬ حقه غيبة "ال 
حد�  "مهما  كيًد�،   "ال  منيمة 
فكله  بعد cلك من حقد "حسد، 

شبها> "%ا ��. 
"كما 
نه ¬ حيا� Tمد � ال ع�� 
بكل تا�يخ �لتكذيب �لالحق،  بعد 
يوما  قريش  من  �ملبكر   Úالعتر��

�هللا  �لصا�U، حني 
خذهم   Uبصد
ما ëبئه  يد�"'  على غر� "هم ال 
يصدقونه  
�م  "�عترفو�  �لقد�، 
فهم  مغ�،  جيش  عن  
خ�هم  لو 
"لذلك  �ألمانة  غ�  عليه  Åربو�   �

سيصدقو' �لنذير.
 ،fلعذ� �لسيف  سبق  هنا  فكذلك 
بليل،   Úالعتر�� منهم  �هللا  
خذ "
 vملهد� �هللا   &"" �لصبا�  
صبح "
يعلن تصحيح ما 
عو³ من تفس� 
�ين �هللا "تقومي كل ميل. "كالمه 

حدَّ من �لسيف �لقاطع، "نو� �حلق 

¬ بر�هينه ساطع "��ئع. 

� علما· �ملسلمني 
' �هللا قد 
بلغ �
بدلو�،  ما  �لنصا�� على  تقريع   ¬
 <
"�لر� على ما �فتر"� "سبو�،  "بد
�ملسلمني  لتقريع  تعا)  �هللا  خطة 
 '
 Åب  "كا'  قلد"�..   ما  على 
سا�عو�  "لكنهم  هللا،  يتو�ضعو� 
"ضاهو�  �ينهم   Jمعا حتريف   ¬

فعندمـا أوحـى اهللا أن: ألف كتـاب الXاهني إلثبات 
أحقية القرآن والرسالة احملمدية، | يكن اهللا ليعبث وال 
ليلعب مع الXوتسـتانية، وال مع اجلحافل التنص�ية.
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خر�فا> من قبلهم.    
عليه،  كانو� ¬ "ضع ال äسد"' 

نفسهم 
ما� �جل يوحي �هللا  �"
�

نفسهم  �"
(ليه بالفهم "�لتفس�، �

ما� طريق شديد �ملر��� عليهم "¬ 
تالميذ  سيعو�"'  حيث  نظرهم،  
¬ قاعة �لد��، "�ملد�� ال ميلك 
شها��> �جلامعا> بل معه شها�� 

تعليم �هللا �لذv يلهم �لنفس. 
 '

"� �لرجل ماضيا يشر� كيف �"
عيسى   '
" �هللا سا� "كامل،  �ين 
 '
" يعو�،  "لن  ما>  قد   �
�إلسال� سيصلحه �جل منهم ال من 
�سل �ليهو�،  "
' �لدجاf قد حل 
�لبال�، ""جب �لد�� "�الجتها�، 
قتل  "ليس  �جلها�،  حق  "�جلها� 
�لنا� بغ� �حلق من 
جل �الشتفا· 

�"ò �ألناشيد عن  fلعنا�،  "قا�"
�النتشا�  �عو�  من  �إلسال�  بر�·� 
بالسيف، "
' �حلرية �لدينية مقدسة 

¬ �إلسال� كل �لتقديس. 
فلسفة   ¬ �إلسال�  �"حانية  "بني 
كل  تعيد  بطريقة  �إلسال�،  تعاليم 
"تنوير  �لد��سة  (عا��   () �لعلما· 

�ألفها�.
cلك  يتجنبو'  به  لشي·  فهرعو� 
 ¬ سهال  حال  ""جد"�  �ملص�، 
"�حد�  �فعة  ليخلصهم  �لتكف�. 

بعيد  
فق  لطيف من  بسيط  "�هد 
«يف. 

"�Ðذ"� من �لعبث مبعØ ختم �لنبو� 
cلك   ·��"  '
 يد�"�   �" مهنة، 

خطا� �لغضب �لرباJ "�حتماال> 

�للعنة. 
فأðلوها  فجا·ִדم  �آليا>  "طلبو� 
فجا·  �ملزيد  "�نتظر"�  
نكر"ها "
�لطاعو' شر منتظر، "با�} �هللا ¬ 
�لتك�  �غم  �لصا�  �لرجل  Iاعة 

"�لبطر. 

 � عيسى  �ي�  تعايش  كيف 
نبيا مع نصو� �خلتم؟؟  

 ûمة �إلسال� كلها متعايشة مع ن

عيسى  �ýه  �لزما'،  �خر   ¬  êيأ
"ال  مبني،  لنصر  يقو�ها  مرمي،  بن 
مشكلة بيـن ¥يئه "بني �ية ختم 

 Ñ�طم ¥يئه "ال يعاä لنبو�، "ال�
 .vبعد ûحديث ال ن

مع  �خلتم  نصو�  تعايشت  ملا�9 
�يئه؟؟ 

نبيا  ليس  �لوعي   Uعما
  ¬ ألنه 
بقيو�  مقيد   ûن بل  مطلقا،  

مشد��. 
عليه  Tد��  "ظيفة  %ا  نبوته  أل' 
تنفيذ  حسن  "هي:  يتعد�ها،  
ال 
�لقر�'، "حسن فهم �لقر�'، "عد� 
 fو" fعلى حفظ "كما vلتعد�
 ûن "سنة  �لقر�'  شريعة  "هيمنة 

�لقر�' Tمد �. 
ما ��� هو ملتز� ֲדذ  �حلد"� فهو 
 ûنؤمن به، "ال يعت� هو �لن" fمقبو
عاشت   .� Tمد  بعد   Ñملرفو�
عا�  "ثال�ائة  
لفا  �إلسال�  
مة 

منهم  اهللا  وأخذ  العذل،  السيف  سبق  هنا  فكذلك 
االعاف بليل، وأصبح الصباح وو¬ اهللا املهدي يعلن 
تصحيح ما أعوج من تفس� دين اهللا وتقومي كل ميل. 
وكالمه أحد من السيف القاطع، ونور احلق ! براهينه 
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 Üنصو �لثالثة  هذ   جوفها   ¬"
متعايشة. 

نصوÜ ختم �لنبو� مبحمد �.
نصوÜ : النû بعد Tمد �.

نصوÜ ¥ي· نý� ûه عيسى � 

مة Tمد �.  ¬

 u كيف تعايشت تلك �لنصو�
تصنع   �# c#cحشائها  �ألمة  بطن 

c^ مغص؟؟
�لسبب 
بسط من �لبساطة نفسها 

"هو: 
(' ¥ي· نû بعد �سوf �هللا هو ¥ي· 
له حد"� حديدية، "هو يتحر} ¬ 
��ئر� "ظيفة مرسومة بدقة، ال ميس 
عصمة �لقر�' "مطبق �لقر�' Tمد 
�،  "ال  ميس كماله "ال �شتماله 
على كل صال� ممكن للبشر، بل 
فيه   Úبكل حر ملتزما  به  "äكم 

ح� تقو� �لساعة. 
(�ملوجو�   � عيسى  فإ�c كا'   
¬ �لنص) يؤ�v "ظائفه �لنبوية ¬ 
قيا�� 
مة �إلسال� ¬ حد"� "قيو� 
"شر"ÿ هذ� شأ�ا،  فليست نبوته 
 ûن  fلقو "ال  للختم   'c) مناقضة 

 .vبعد ûهللا: ال ن�
عيسى  "جو�  يلغ   � �خلتم   'c)
 �  vبعد  ûن ال  "حديث    ،ûلن�

 .ûيلغ "جو� عيسى �لن
"قد جا· �ملهدv �، بعد 
' ýا  
�هللا �ملسيح "ýا  عيسى �بن مرمي، 
متطابقا  
�د،  غال�  �مل�®�  "هو  
مع هذ  �لقيو� "�حلد"� "�لسد"� 
متعايشا  "�لرسو�،   "�لضو�بط 
�لوظيفة  مع  �لصر�مة  بالغ  بشكل 
 Üملنصو� �هللا عيسى   ûلن �ملنسوبة 
�لتوصيف  öد"�  ملتزما  عليها، 
 ،� لعيسى  �ملرسو�  �لوظيفي 
 Jحا"� بر"®  
نه " هو،  
نه   fقا"
 ،� عيسى   Uخال
  fمثا على 
"هو �ملر�� من 
حا�يث سيد �ألنا�، 
توضيح  على  �هللا  جنو�  مع  "قا� 
هو  
نه  "(ثبا>  �لنبيني،  خامت  �ين 
حق �لدين، "فصل قو�نني تشريف 
عصمتهم  على  "برهن  �ملرسلني، 
من �خلطيئة "كل ما يشني..  "قا� 

يضا على حرÌ �ملنصرين، فأتى �هللا 
بنيا�م من �لقو�عد، ¬ بال� �%ند، 
فوقهم،  من  �لسقف  عليهم  "خر 

فلست خططهم بل "
سلم بعض "

من كا' من �ملسيحيني.
 "هكذ� 
لقى موسى عصا . 

�لوظيفة  بنفس   vملهد� قيا�   ')
�ملكتوبة لعيسى ¬ كتب �إلسال�، 
 '
 مؤهال  Åعله  �لسال�،  عليهما 
 Jلربا� �لوعد  حتقيق  هو  يكو' 

�لعظيم. 
 Uلصد� فإ'  öث  هنا}  كا'  "لو 
مع �لنفس Åعل �ملشكلة تنحصر ¬ 
�هللا  قضية:  هل عيسى �جل ýا  
ֲדذ� �السم من 
مة �إلسال� 
" هو 

 .Ú"سر�ئيل �ملعر) àب ûن
"حل cلك بسيط ¬ بيا' مو> �بن 

مرمي "عد� عو�� �ألمو�>. 
 fلكن "ضو� هذ  �لقضية ¬ عقو"
�ملنصفني، قد صنع "ضوحا �خر ¬ 

عقوf �لر�فضني.
جتعله  �ل°  عيسى  "ظيفة  فحد"� 
متعايشا مع �لنصوÜ �آلنفة �لذكر،  
كشفت %م �ألقو�f �ل° Åب قو%ا 
ملعاند� �ملسيح �ملوعو� "حرمانه من 

�لتصديق.
�ل°  �جلديد�   fحلبا� ما��  "عرفو� 
 fشكا
Åب 
' تلقى هذ  �ملر�، "

�لعصي �لبديلة. 
 � 
نه  على  �لتركيز  سيتم  ببساطة 
من  بدال  �لوظيفة،  مع  يتعايش 
من  شخص  ضر"��  على  �لتركيز 
 Ìبكذ "سيقولو'  (سر�ئيل.   àب
�لكتب  من  �ديد  جا·  "مكر: 
غ�نا  قبلة  "له  غ�نا،  قر�'  "له 
"هكذ�.. ليخرجو  من ��ئر� �لتقيد 
%م  �هللا  "لكن  �لقـر�'.   òبشـر

باملرصـا�. 
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�لدكتو� cمين فضل عو��  u متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. #�خـر حلقة Cتشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذ^ عرضـه عضـو �ل�ملا> ��ولنـد^ خـCK فيلد��. 
(�حللقة �لر�بعة #�ألخ�K)#ستنشـر "�لتقوQ" ع� حلقـاC كتابا �وQ ��� مفحما على ما جـا� فيه من �لبهتا>.
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مشاֲדة �ليهو� بالقر�� #�خلنا�ير     
 ¬ "�خلنا®ير  �لقر��  "صف   ��" لقد 
من  معينة  فئة  öق  فقط  �لكرمي  �لقر�' 
�ليهو� 
" بà (سر�ئيل،كانت قبل ظهو� 
�إلسال�، "هم باألخص �لذين � ميتثلو� 

خذ  �هللا معهم ¬ تقديس  vللعهد �لذ

"لئك �لذين �ثر"� �ملتع  v
يو� �لسبت، 
"هم   �لسبت،  يو�  حرمة  على  �لدنيوية 
"ليس  �ليهو�  من  "�لفاسقو'  �ملنافقو' 

Iيعهم كما يبينه سياU �آليا> �لتالية:
ِفي  ِمنُكْم  �ْعَتَدْ"�  �لَِّذيَن  َعِلْمُتُم  ﴿َ"َلَقْد 
ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنو� ِقَرَ�ً� َخاِسِئَني﴾  �لسَّ

( �لبقر� ٦٦)

َكاَنْت  �لَِّتي  �ْلَقْرَيِة  َعِن  ﴿َ"�ْسَأْلُهْم 
 cْ)ِ ْبِت  َيْعُد"َ' ِفي �لسَّ  cْ)ِ �ْلَبْحِر  َحاِضَرَ� 
َ"َيْوَ�  ُشرًَّعا  َسْبِتِهْم  َيْوَ�  ِحيَتاُنُهْم  َتْأِتيِهْم 
َال َيْسِبُتوَ' َال َتْأِتيِهْم  َكَذ ِلَك َنْبُلوُهم ِبَما 
مِّْنُهْم  
مٌَّة ُ َقاَلْت   cْ)ِ"َ  * َيْفُسُقوَ'  َكاُنو� 
ُبُهْم  ِلَم َتِعُظوَ' َقْوًما �هللا ُمْهِلُكُهْم َ
ْ" ُمَعذِّ
َ�بُِّكْم  (َِلى�  َمْعِذَ�ً�  َشِديًد� َقاُلو�  َعَذ�ًبا 
ُر"�  cُكِّ َما  َنُسو�  ا  َفَلمَّ  * َيتَُّقوَ'  َ"َلَعلَُّهْم 
وِ· َ"َ
َخْذَنا  ِبِه َ
َجنْيَنا �لَِّذيَن َيْنَهْوَ' َعِن �لسُّ
َكاُنو�  ِبَما  َبِئيٍس   Ìٍِبَعَذ� َظَلُمو�  �لَِّذيَن 
ا َعَتْو� َعن مَّا ُنُهو� َعْنُه ُقْلَنا  َيْفُسُقوَ' * َفَلمَّ
 Úألعر��) َخاِسِئَني﴾  ِقَرَ�ً�  ُكوُنو�  َلُهْم 

(١٦٤-١٦٧

�خر  موضع  �لوصف ¬  هذ�   ��" "قد 
 : �لتالية  �آليا>   ¬ �لكرمي  �لقر�'   ¬
َمُثوَبًة  cَ ِلَك  مِّن  ِبَشرٍّ  
َُنبُِّئُكم  َهْل  ﴿ُقْل 
َعَلْيِه  َ"َغِضَب  �هللا  لََّعَنُه  �هللاَِّ َمن  ِعنَد 
َ"َعَبَد  َ"�ْلَخَناِ®يَر  �ْلِقَرَ�َ�  ِمْنُهُم  َ"َجَعَل 

َضلُّ َ"َ مََّكاًنا  َشرٌّ  ِئَك  ـ� اُغوَ> ُ
"َل �لطَّ
ِبيِل﴾ (�ملائد�  ٦١) "�ل°  َعن َسَو�ِ· �لسَّ
من  
خر�  فرقة  �لوصف  بنفس  تصف 
"�لذين   ،� Tمد  سيدنا  ®من  �ليهو� 
ناصبو  "
تباعه �لعد�· "�إليذ�·، ليدf على 
شخصيتهم،  "طبيعة  �لر"حانية  حالتهم 

' هذ� �لوصف � يكن  fفخالصة �لقو
لليهو� مبجملهم بل لفرقة خاصة فيهم.
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يكن   � �لوصف  هذ�   fستعما�  '
 غ� 
هو   vلذ�" "�لسب،  �إلهانة  
جل  من 
�لقر�'  عن  �لبعد  كل  بعيد   Ìسلو

 ·��" من  �لقصد  يعو�  (منا  �لكرمي، 
�ستعماf هذ� �لتشبيه للداللة على �حلالة 
�لفرقة  (ليها هذ   �لر"حانية �ل° "صلت 
من �ليهو�، "إلبر�® بعض �لصفا> �ل° 
�لصفا>  هذ   كانت  "ملا  ֲדا.  �تصفت 
�لقر��  �لبا�®� ¬  �لصفا>  بعض  تشابه 
 Ìسلو
"�خلنا®ير، جا· هذ� �لتشبيه "هو 

���³ ¬ �للغة �لعربية.
 (' من 
بر® �لصفا> عند �لقر��  �لزنا 
 ùلعر� �ملثل   ¬ جا·  حيث  حيا·،  بال 

®§ من قر�"، "من هذ  �لصفا> 
يضا "
باحلماقة  فتتصف  �خلنا®ير  
ما " �لتقليد، 
"�لقذ���، "لكي يدلل �لقر�' �لكرمي على 
ظهو� هذ  �لصفا> عند هذ  �لفرقة من 
تبـر®  �ل°  باحليو�نا>  "صفهم  �ليهو� 
عندها هذ  �لصفا>. "نكر�، فاحلديث 
عن فرقة Tد"�� من �ليهو� "ليس �ليهو� 
بيّنا سابقا  �لقر�J كما  "�لتعليم  كلهم، 
"ليس  �ملسلمني  غ�  �حتر��  على   àمب
غ�   �
 يهو��  كانو�  سو�·  �حتقا�هم 

يهو�.
هذ   cكر   '
 كله،  هذ�  من  "�ألهم 
من  (ليه  "صلت  "ما  �ليهو�  من  �لفرقة 
�¹طاÿ �"حاJ، ""صفها ֲדذ� �لوصف، 
عابر�  كقصة  �لكرمي  �لقر�'   ¬ ير�   �
ال فائد� ُترجتى منها، 
" ֲדدÚ �إلسا·� 

() هذ  �لفرقة من بà (سر�ئيل؛ بل  (' 
حتذير  "هو  �ألðية،  غاية   ¬ هدفا  %ا 
�ملسلمني من �لوقوò بنفس �ملعاصي �ل° 
"قعت ֲדا هذ  �لفئة من �ليهو�،  مما قد 
يترتب عليه �¹طاطهم () نفس �لد�جة 
�لر"حانية öيث تنطبق عليهم حينها هذ  
�أل"صاÚ نفسها. "باألخذ بعني �العتبا� 
 Úعما سو  � سيدنا Tمد  به  تنبأ  ما 
 àي� ÿله حالة �ملسلمني من �¹طا f"تؤ

خالقي، "مقا�نة هذ  �حلاf مبا "صل "
(ليه بنو (سر�ئيل ¬ �ملاضي، حيث جا· 
ֲדذ�  �ملتعلقة  �ألحا�يث  من  �لعديد   ¬
َعَلى  "لََيْأِتَينَّ   :� لسانه  على   òملوضو�
َحْذَ"  ِ(ْسَر�ِئيَل  َبِني  َعَلى  
ََتى  َما  
مَِّتي ُ
جا·  "كما   ،  (vلترمذ�) ِبالنَّْعِل"  �لنَّْعِل 
¬ حديث �خر على لسانه �: " تكو' 

م° فزعة، فيص� �لنا� () علمائهم،  ¬
 ،fهم قر�� "خنا®ير"(كنـز �لعما �cفإ
 J٣٨٧٢٧)؛ فبهذ� يكو' �لوصف �لقر�
على  مؤِكد�  �ليهو�  من  �لفاسقني  öق 
�ملسلمني  من  جز·�  بأ'  �لنبو·�،  هذ  
حتما  سيصلو'  �ملشايخ  من  "باألخص 
() هذ� �حلضيض �لر"حاJ، حيث تنطبق 
عليهم نفس �أل"صاÚ �ل° "��> öق 
بالقر��  تصفهم  "�ل°  �ليهو�  من  جز· 
هذ   حتقق  نر�  
ننا  "مبا  "�خلنا®ير؛ 
نعيشه،   vلذ� �لعصر  هذ�   ¬ �لنبو·�> 
قد "صلو�  �ملسلمني  من  �لكث�  نر�   c)
 àلدي�  ÿ} �ألسفل من �ال¹طا�لد�  ()

"�لر"حي "�ألخالقي، "
صبح �لدين عند 
�لكث� من �ملشايخ جتا�� ميتهنو�ا "يغلب 
عليها �لتقليد �ألعمى �"' تعقل "تدبر، 
 Úنقر بأ' هذ  �أل"صا '
ال يسعنا (ال 
� تعد تنطبق  على بعض �ليهو� فقط، 
بل (�ا تشمل جز·� من �ملسلمني 
يضا، 
 ،Jنظر� لعد� �نتباههم %ذ� �لتحذير �لقر�
"متسكو�  �ملستقيم   ÿلصر�� عن  فز�غو� 
بقشو� �لدين بدال من لبه "�Ðذ"� �لقر�' 
هذ�   '
  () �لص  هنا  "من  مهجو��. 
�لوصف �لقر�J � يكن لوصف �ليهو� 
يصلو'  حني  
يضا  �ملسلمني  بل  فقط، 
تدهو�  من  �ليهو�  (ليه  "صل  ما   ()
�لتوضيح  هذ�  بعد  ميكن  فال   ،ÿ¹طا�"
عد�·  يظهر  �لكرمي  �لقر�'  بأ'   fلقو�
 vلغو  Ìسلو
 هو  (منا  لليهو�،  خاصا 
يقتضي غرضا هاما من �لتنبيه "�لتحذير 

لليهو� "�ملسلمني على حد سو�·.
"نذكر فلد�® "
عو�نه، 
' هذ� �لوصف 
¬ حق �لفّساU من �ليهو�، قد �ستعمله 
 fيضا، حني قا
�ملسيح عيسى �بن مرمي 
"َال  �تبعو :  �لذين  �ليهو�  من  للصاحلني 
َتْطَرُحو�  َ"َال   ،Ìلِْلِكَال �ْلُقْدَ�  ُتْعُطو� 
َتُد"َسَها  لَِئالَّ  �ْلَخَناِ®يِر،   �َ� ُقدَّ ُ�َ�َ�ُكْم 
 :٧ َفُتَمزَِّقُكْم".(َمتَّى  َ"َتْلَتِفَت  ِبَأْ�ُجِلَها 
٦). "هنا يصف �ملسيح 
"لئك �ملنافقني 
 Ìكالكال بأ�م  �ليهو�  من  "�لفاسقني 
لوصف  متبع   Ìسلو
 "هذ�  "�خلنا®ير، 
�حلالة �لر"حية �ملتدنية �ل° "صلت (ليها 
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كانو�  �لذين  �ليهو�  من  �لفرقة  هذ  
هذ   عند  �لبا�®�  بالصفا>  vتصفو' 

مثاله " فيلد�®  كا'   �c)" �حليو�نا>. 
�لكرمي  بسبب  �لقر�'  يعترضو'  على 
نفس  يث�"�   '
 فعليهم  �لوصف،  هذ� 
 vوä vلضجة بالنسبة للعهد �جلديد �لذ�
 '
نفس هذ� �لوصف 
يضا ليعلم �جلميع 
 �c) ما
�لقر�' ال ينفر� ¬ هذ  �ملسألة. 
كانو� يتقبلو' "جو�  ¬ �لعهد �جلديد، 
فعليهم تقبله 
يضا ¬ �لقر�' �لكرمي بنا· 

على نفس �لتوجه. 

�قامة �لد#لة �إلسالمية #فر< �لشريعة 
u �يع �cا� �لعا�  

بعض  فإ'  قبل  من  
سلفنا  قد  كما 
 Ìفكر� "جو Øحلركا> �إلسالمية تتب�
(قامة �لد"لة �إلسالمية ¬ كل مكا' ¬ 
فيها  �إلسالمية  �لشريعة   Ñفر" �لعا� 
بالقو�، غ� 
' هذ� �لفكر ال 
سا� له 
تعاليم "س��  �لكرمي "ال ¬  �لقر�'   ¬
فيلد�®  Åد  "لن   .� Tمد  سيدنا 

مر ¬ �لقر�' �لكرمي،  "

عو�نه 
v �ية "
"ال ¬ تعاليم سيدنا Tمد �، حتتم على 
�ملسلمني (قامة �لد"لة �إلسالمية بالقو� ¬ 
 '
Iيع 
¹ا· �لعا�. بل ميكن للمسلمني 
 '
يعيشو� حتت 
v نظا�. "هذ� ال ينفي 
يكو' هنا} نبو·�> عن �نتصا� �إلسال� 
 ¬ سو�·  "�ملشركني،  �لشر}  "�ندحا� 
 ¬  "
  �  fللرسو �أل")  �لبعثة  ®من 

 àمب �النتصا�  هذ�  لكن  �ألخ�،  �لزمن 
 ،Ìلقلو� "غز"  "�ل��هني  �حلجج  على 

"ليس فيه ��ئحة من �إلكر� . 
�لعامة  �لقو�عد  �لكرمي  �لقر�'  لقد حد� 
عامة   âمبا� 
�بعة  "فق  �حلكم   لنظا� 

تتضمنها �آليا> �لتالية:
�ِمَني  َقوَّ ُكوُنو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  
َيَُّها  ﴿َيا 

َنُفِسُكْم  َعَلى�  َ"َلْو  هللا  ُشَهَد�َ·  ِباْلِقْسِط 
 "ْ
َ َغِنيًّا  َيُكْن  َ"�ْألَْقَرِبَني ِ('  �ْلَو�ِلَدْيِن   "ِ
َ
�ْلَهَو��  َتتَِّبُعو�  ِبِهَما َفَال  
ْ"َلى� َ َفاهللا  َفِقً�� 
َفِإ'َّ  ُتْعِرُضو�   "ْ
َ َتْلُو"�  َتْعِدُلو� َ"ِ('   '
َ
(�لنسا·  َخِبً��﴾  َتْعَمُلوَ'  ِبَما  َكاَ'  �هللاََّ 

(١٣٦
�ْألََماَناِ>  ُتَؤ�ُّ"�   '
َ َيْأُمُرُكْم  �هللا   َّ')ِ﴿
 '
َ �لنَّاِ�  َبْيَن  َحَكْمُتم   �cَ)ِ"َ 
ْهِلَها َ (َِلى� 
َيِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ �هللا   َّ')ِ fِِباْلَعْد َتْحُكُمو� 
ً�﴾ (�لنسا·  َبِص� َسِميًعا  َكاَ'  �هللاََّ  ِبِه ِ('َّ 

(٥٩
﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َ
ِطيُعو� �هللا َ"َ
ِطيُعو� 

"ِلي �ْألَْمِر ِمنُكْم  َفِإ' َتَناَ®ْعُتْم ُ"َ fَلرَُّسو�
 ')ِ  fِلرَُّسو�"َ �هللاَِّ  (َِلى  َفُر�ُّ"ُ   َشْيٍ·  ِفي 
cَ ِلَك  �ْآلِخِر   َ"�ْلَيْوِ�  ِباهللاَِّ  ُتْؤِمُنوَ'  ُكنُتْم 

َخْيٌر َ"َ
ْحَسُن َتْأِ"يًال﴾ ( �لنسا· ٦٠)
يِن  َقد تََّبيََّن �لرُّْشُد ِمَن  ﴿َال ِ(ْكَر�َ  ِفي �لدِّ
اُغوِ> َ"ُيْؤِمن ِباِهللا  �ْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ
َفَقِد �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ"ِ� �ْلُوْثَقى� َال �نِفَصاَ� 

َلَها  َ"�هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ (�لبقر� ٢٥٧)
�حلرية  مبنح  تتلخص   âملبا�� "هذ  

سا�  على  "�حلكم  للجميع  �لدينية 

�لعدf �ملطلق، كما 
' هذ  �آليا> حتد� 
تأمر   c) "�ملحكو�،  �حلاكم  بني  �لعالقة 
�ألفر�� مبنح �ملسؤ"ليا> ملن ُيعت�"' ثقة 
حتتم  "بعدها  مبهامهم،  للقيا�  
كفا· "
عليهم (طاعة هؤال· �ملسؤ"لني، ¬ نفس 
 vتأمر به �ملسؤ"لني بتحر vلوقت �لذ�

�لعدf ¬ حكمهم بني �لنا�. 
فإ'  �لعامة  �لقو�عد  هذ   على  "بنا·   
بلد   v
يأمر �ملسلمني ¬  �لكرمي  �لقر�' 
سياسي  نظا�   v
 "حتت  فيه،  يوجد"' 
"يطيعو�  �لنظا�  هذ�  لقو�نني  ميتثلو�   '

�حلكومة  لو كانت هذ   حكومته، ح� 
من   '
  Øمبع �ينية،  ال  علمانية  حكومة 
�لنظا�  هذ�  (طاعة  �ملسلمني  "�جب 
�لسياسي 
يا كا' (سالميا 
" غ� (سالمي 
 vمر، عد� تلك �أل"�مر �ل° تؤ�
¬ كل 
ُيمنع  ֲדم () معصية �هللا عز "جل،كأ' 
�نطالقا  �ملسلمو' من �لصال� مثال، هذ� 
من �آلية �لقر�نية �لكرمية: ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن 

"ِلي ُ"َ fَِطيُعو� �لرَُّسو
�َمُنو� َ
ِطيُعو� �هللا َ"َ
حيث   (٦٠ (�لنسا·  ِمنُكْم ...﴾  �ْألَْمِر 
�آلية  هذ   �ألمر ¬   &"
 من  �لقصد   ')
""فق  "�لدنيويو'.  �لدينيو'  �ألمر  
"لو 
 vلذ� �لسياسي  �حلاكم  فإ'  �لتعليم  هذ� 
�لدينية،  �ملسلمني  شؤ"'   ¬ يتدخل  ال 
من  بصو��  �ينهم  
مر   ¬ مساðا  يعت� 
�لصو� "Åب (طاعته، "كم باحلرc vلك 
"يضمن  يكفل   vلذ� �لسياسي  �حلاكم 
�حلرية �لدينية للمسلمني "يد�فع عنها؟! 
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�إلسال�  فإ'  �لقاعد�،  هذ   على  "بنا· 
 àتع –"�ل°  �لعلمانية   Ñ�يعا ال 
بني  "عد%ا  �أل�يا'  جتا   �لد"لة  حيا� 
�ملتعصبني  بعض  يدعي  �جلميع-كما 

v نظا�  Ñ�من �ملسلمني، كما ال يعا
سياسي طاملا كفل هذ� �لنظا� �حلريا> 
 v
  ') بل  �لنا�،  بني  "�لعد�لة  �لدينية 
نظا� يبØ على هذ  �ألسس من �لعد�لة 
"�حلرية �لدينية من �ملمكن �عتبا�  جز·� 
من �لدين "Åب (طاعته "�إلخالÜ  له  
بني  �لعالقة   ')  ï عنه.  �خلر"³  "عد� 
�لنظا� �لديà �إلسالمي "�لنظا� �لسياسي 
 fتتسم بالتعا"' �ملتبا� '

يا كا' Åب 
من 
جل �لنهوÑ باملجتمع "حتقيق �قيه 
�لسلطة  على  "�لتنافس  �لتصا��  "ليس 
من  ليس  �لتشريع  
مو�  ففي  "لذ�  فيه، 
�لدينية  �لشر�ئع  تسيطر   '
 �لضر"�� 
بالقو�،  �لد"لة  "قو�نني  �ستو�  على 
(�شا�  �لدين  "�جب  من  يكو'  "(منا 
"هو  �ألخالقية،  �ألمو�   () �ملشّرعني 
 ¬ بأحكامه  �ألخذ   () 
يضا  يدعوهم 
«تلف �ألمو�، لكن من �"' (كر� . لذ� 
�لعلمانية  �حلكومة   Ñ�يعا ال  فاإلسال� 
�ملحايد� جتا  �أل�يا' "�ل° ال تفرU بني 
�ملو�طنني على 
سا� �يà، بل تعت� هذ� 

�لعدf من 
هم �لو�جبا>.
لقد "قعت �جلماعا> �إلسالمية ¬ فخ 
�لتا�يخ "هي ال تستطيع 
' حتر� نفسها 
®من  �إلسالمية  �لد"لة  لقيا�  نظر�  منه، 

بعد ،  من  "خلفائه   � Tمد  سيدنا 
�لنظا�  هذ�   '
 �جلماعا>  هذ   فظنت 
�لسياسي ال بد من (Åا�  ¬ كل "قت 
ال  (�م  (ال  "بالقو�،  مكا'  كل   ¬"

يتنبهو' () 
مرين  ¬ غاية �ألðية: 

"ال : � يأمر �لقر�' �لكرمي "ال سيدنا 
 Ìتعاليمه بوجو 
v من  ¬ ،� Tمد 
�لسلطة  "�متال}  (سالمية،  �"لة  (قامة 
"لو  "مكا'،  ®ما'  كل    ¬ �لسياسية 
من  يعت�  (سالمية  �"لة  (قامة  
مر  كا' 
لب �لدين ملا سكت عنه �لقر�' �لكرمي 
يؤكد   ما  "هذ�   .� Tمد  "سيدنا 

�لقر�' �لكرمي ¬ �آليا> �لتالية :
ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم  ْر (ِنََّما 
َنَت ُمَذكِّ  ﴿َفَذكِّ

ِبُمَصْيِطٍر﴾ (�لغاشية ٢٢-٢٣)
�ْلَبَالُ÷  ِ(الَّ   fِلرَُّسو� َعَلى  َ"َما   ...﴿

�ْلُمِبُني﴾ ( �لنو� ٥٥)
�ملهمة   '
 �آليا>  هذ   تبني  حيث 
�ألساسية �ل° من 
جلها بعث �لنT ûمد 
�، هي مهمة �ينية öتة "ليس من 
جل 
هذ�  على  "تأكيد�  "�لسلطة،  �لسيطر� 
�لكرمي قد "صف  �لقر�'   '
 جند  �ألمر 
�لنT ûمد � بعد� صفا>، "
"كل (ليه 
®عيم  مينحه صفة   � 
نه  (ال  مها�  عد� 
�ملهمة،  هذ   (ليه  يوكل   �" سياسي 
�لتالية  �لكرمية  �آلية   ¬ جا·  ما  حسب 
َشاِهًد�  
ْ�َسْلَناَ} َ (ِنَّا  �لنَِّبيُّ  
َيَُّها  ﴿َيا   :
ِبِإcِْنِه  �هللا  (َِلى  َ"َ��ِعًيا   * َ"َنِذيًر�  ًر�  َ"ُمَبشِّ
 (٤٧-٤٨ Ìألحز��) ﴾��ًِسَر�ًجا مُِّن"َ

�ألنبيا·  Iيع  كشأ'   ،� شأنه  هذ�   
�لذين سبقو ، (ä � cظ منهم بالزعامة 
�لسياسية سو� �ثنني "ðا ��"� "سليما' 
عليهما �لسال�، "هذ� بد"�  يدf على 

' �ملهمة �ألساسية �ل° ُيبعث من 
جلها 
�ألنبيا· هي �ملهمة �لدينية "تبليغ �لدعو� 
�لزعامة  "ليس  �لنا�   Ìقلو "�متال} 
بالقو�.  �لعبا�  على  "�لسيطر�  �لسياسية 
�لقر�'   '
 نر�  cلك   () "باإلضافة 
 ûن "جو�  (مكانية   àيستث ال  �لكرمي 
به حاكم  �لذä vكم  �لوقت  نفس   ¬
() جنب  جنبا  يعمل  مستقل،  سياسي 
�لدينية  �ملهمة  له  توكل   vلذ�  ûلن� مع 
�آليا>  تؤكد   ما  "هذ�  �ألخالقية، 
�لتالية: ﴿َ"َقاfَ َلُهْم َنِبيُُّهْم ِ('َّ �هللا َقْد َبَعَث 
َلُه  َيُكوُ'  
َنَّى�  َقاُلو�  َمِلًكا   َطاُلوَ>  َلُكْم 
ِمْنُه  ِباْلُمْلِك  
َحقُّ َ َ"َنْحُن  َعَلْيَنا  �ْلُمْلُك 
َقاfَ ِ('َّ ��هللا    fِْلَما� ُيْؤَ> َسَعًة مَِّن  َ"َلْم 
�ْلِعْلِم  ِفي  َبْسَطًة    ُ�َ�®َ"َ َعَلْيُكْم  �ْصَطَفاُ  
َ"�ْلِجْسِم َ"�هللا ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُ· َ"�هللا 

َ"�ِسٌع َعِليٌم﴾  (�لبقر� ٢٤٨)
 '
"¬ هذ� �لسياU ال ميكننا 
' ننسى 
سيدنا يوسف �، نû من 
نبيا· �هللا 
عمل "®ير� حتت حكم فرعو' �لكافر، 
�لدينية  �لسلطة  فصل  (مكانية  يؤكد  مما 
بينها (�c ما   Ì�عن �لسياسة �"' تضا
حافظت ¬ عالقتها على �حلرية �لدينية 

.fلعد�"

قامها  �ل°  �إلسالمية  �لد"لة   ')  : ثانيا 
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"ليد�  (ال  كانت  ما   ،� Tمد   ûلن�

"جد> �ملسلمني حتت (طا�   Ú"ظر
 ûلن� فيه  Iع  "�حد،   àي�" سياسي 
Tمد � بني �لسلطة �لدينية "�لسياسية 
¬ �' "�حد، �غم 
' �إلطا�  �لسياسي 
(�لد"لة) � يكن هدفا سعى (ليه �ملسلمو' 
"�لنT ûمد �. فلوال �ضطها� قريش 
�لدينية  �حلرية  توف�  "عد�  للمسلمني  
�ل°  �ملدينة  %م ¬ مكة ملا هاجر"� () 
 ûلن�  ') ï .فيها قامت �لد"لة �إلسالمية
Tمد � � يسع () �لزعامة �لسياسية 
"() �لسلطة، "� يكن هذ� هدفه ح� 
 c) ،مكة نفسها قبل �%جر� () �ملدينة ¬
� يأمر �ملسلمني طو�f ثال� عشر� سنة 
عن  باخلر"³  مكة،   ¬ �الضطها�  من 
سلطة قريش "مقا"متها "�لثو�� عليها، 
 Ìلعذ�� Úبل حتمل �ملسلمو' ش� صنو

' يرفعو� سيفا 
" يعلنو� ثو�� علنا  '"�

" سر� على حكومة قريش، "ما يؤكد 
 ûلقريشيني قد �قترحو� على �لن� '
cلك 
Tمد �  تنصيبه ملكا عليهم، شريطة 

نه 
c üلك   
' يكف عن �عوته، (ال 
"كا' جو�به : ""�هللا لو "ضعو� �لشمس 

تر}  '
¬ مييà "�لقمر ¬ يسا�v على 
هذ� �ألمر ما تركته"؛ "ما هذ� (ال �ليل 
قاطع على 
نه � يسع للسلطة �لسياسية 

بد�، "(ال لو كا' يسعى بالفعل للسلطة 
بينه  �ملشكلة  "�نتهت  �قتر�حهم  لقبل 

"بني قريش.


ما ¬ �ملدينة �ملنو�� �ل° كانت تفتقر "
 Úللخال نظر�  �لسياسية  �لزعامة   ()
"�خلز�³،   �أل"�  قبيل°  بني  �ملستمر 
 � Tمد   ûبالن "قبلتا  
سلمتا  �للتني 
®عيما، فلكو' هاتا' �لقبيلتا' تشّكال' 
�ملدينة،  سكا'  من  �لساحقة  �ألغلبية 
على  ®عيما  مباشر  بشكل   ûلن� 
صبح 
�ملدينة حتظى  كانت  "لو  كلها،  �ملدينة 
 ûلن�  fخو� قبل  عليها  متفق  بزعامة 
�ملسلمني  منح  "قبلت  (ليها   � Tمد 
بذلك  لقبل  �لدينية،  "�حلرية  �حلماية 
كما  متاما   ،� Tمد   ûلن�" �ملسلمو' 
�اية  حتت  باحلبشة  �ملسلمو'  فعل 
�لنصر�J، "كما ظّل يوسف  �لنجاشي 

 .vحتت ®عامة �مللك �ملصر �
�"لة  إلقامة  صريح   Jقر� 
مر   Ìفبغيا
 Ú"للظر صحيح  "باستقر�·  (سالمية، 
 ¬ �إلسالمية  �لد"لة  
"جد>  �ل° 
�لكرمي  �لقر�'   '
 لنا  يتضح  �ملاضي، 
بالسيطر�  يأمر  ال  �إلسالمي،  "�لدين 
على كافة بال� �أل�Ñ "(قامة �لشريعة 
 Úهد "ال  بالقو�؛  فيها  �إلسالمية 

"�"با  على  �لسيطر�   ¬ لإلسال� 
�لشريعة  إلقر��  هولند�  ضمنها  "من 
�إلسالمية فيها، (c ال مانع "فق "جهة 
�لنظر �لقر�نية 
' يسيطر على �لبال� -

"تيا��>  قو�  �لبال�-  هذ   كانت  
يًّا 
سياسية غ� (سالمية، طاملا �Ðذ> هذ  
منهاجا   fلعد�" �لدينية  �حلرية  �لقو� 

حلكمها.
ما  لكل  تلخيصا   fنقو �لنهاية   ¬"
 '
 �لكتيب  هذ�  من  هدفنا   ') تقد�، 
يعرضها  �ل°  �الִדاما>  كل   '
 نثبت 
فيلد�® ¬ فيلم �لفتنة، تعتمد على ���· 
�لكرمي  للقر�'  �ملخالفة  �ملشايخ   بعض 
�؛ "¬ مثل هذ  �حلاf ال   fللرسو"
 û® "غ�  �ִדا� �لقر�' "�لن�يستطيع فيلد
Tمد �، "�لتعرÑ لإلسال� "�ملسلمني 
برمتهم، بل ال بد من تشخيص �ملشكلة 
ملن  فقط  �الִדا�  "توجيه  �قيق،  بشكل 
فعلينا  ¹ن  
ما " �ألفكا�.  هذ    Øيتب
�لعمل على �حض هذ  �آل��· باحلكمة 

"�ملوعظة �حلسنة. 

�ملصـا��:
١.  �لتفس� �لكب�، حضر� م�®� بش� �لدين Tمو� 


�د �ضي �هللا عنه

 The holy Qura’n with English translation  .٢
 and commentary, Hazrat Mirza Bashir-uddin

 Mahmood Ahmad

حضر�  �إلجنليزية)،  باللغة   ) �لر�شد�  �خلالفة   .٣
م�®� بش� �لدين Tمو� 
�د �.

�مل�®�  حضر�  �ملعاصر�،  "�لتحديا>  �إلسال�   .٤
طاهر 
�د (��ه �هللا).

على  قاضية  "�لسنة  مقولة   fبطا)  ¬ �لفرقا'   .٥
�لقر�'"،  �ألستاc هاJ طاهر. 

 c٦. �حلرية �لدينية "عقوبة �ملرتد ¬ �إلسال�، �ألستا
هاJ طاهر.
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