



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< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

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

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�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� rلنا� 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 �خرo، �- �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 �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، 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 �آلe- - )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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك 
V �إلنساV �اجة vz �يع ِنَعَم 
 bهللا �، "لكن هنالك نعمة ال يهنأ �لبا�
لد� فْقد��ا، �zا �لنِّْعَمُة �ل� تشرئب %ا 

عنا� �لصغJ "�لكبJ.. نعمة ال يعر� قيمتها zال من 
 .Vنَّها نعمة �َألْمن "�ألماz ،ألمّرين بعد فقد��ا� ��k
"لقد 
�سى سيدنا zبر�هيم �خلليل � حجر 
سا� 
 vناجى �ملو kz بعا�ها
هذ¤ �لنعمة �لعظيمة ""ضح 

ْهَلُه َ  �ْ�ُ�ْ�"َ §ِمًنا  َبَلًد�  َهَذ�  �ْجَعْل   ِّ̈ قائال: ﴿َ�  �
�ْآلِخِر﴾(١).  َ"�ْلَيْوِ\  ِباهللا  ِمْنُهْم  §َمَن  َمْن  �لثََّمَر�ِ~  ِمَن 
 V
�للفظي ± هذ¤ �آلية ميكن  �لترتيب   bمن خال"
�إلنعا\  طلب  zبر�هيم  سيدنا  تقدمي  حكمة  نستنج 
باألمن قبل طلب �لر�� بالثمر�~، 
� �لغذ�³ �ملا�� 
"�لر"حي. "kلك ألنه � كاV يعلم 
نه بد"V �ألمن 
"�ألماV ال يتم �ستقر�� �ملجتمع. فال يهنأ فيه بالطعا\ 
سباًتا،  "نومه  معاًشا،  �ا�¤   Vيكو "ال  "�لشر�¨، 
"ليله لباًسا، كما يصعب ± هذ� �جلو �خلشوµ لد� 
 vz" �³ �لو�جبا~ �لدينية.. "نر� على مر �لعصو��

 ،Vمنها �ألمن "�ألما µلشعو¨ �ل� �نُتِز� V
يومنا هذ� 
عا¹ 
هلها ± خوٍ� "kُْعٍر "قَلٍق "�ضطر�¨.  فالكل 

خر�!" حلظٍة  بني  يباغته  قد  �لذ�  حْتَفه  ينتظر 

على  �لضو³  بعض  نلقي   V
 نو�  �ملقا\  هذ�   ±"
 Vيستخدما �للذين   Vألما�" �ألمن  مصطلحي 
كمصطلح "�حد �"V �لتفريق بينهما غالبا. فاألمن 
لد�³ �جلر�ئم  تتصد�  �ل�  �ألمنية  �ملؤسسا~  مهمة 

" �حلر"¨. 
ما �ألماV فهو بث �لطمأنينة "�الستقر�� 
"سحق �خلو� "�لقلق "�الضطر�¨. "كما ال Áفى 
على  �خل  �لعصو�  مر  على  فإنه  �ملطلعني  على 

بعض �لتعب�J~ تغي�J~ غJ~ من معناها �ألصلي، 
 "Vمع مصطلح "�ألمن "�ألما Åحتديد� هذ� ما حد"
 �kz  � �لكلم  � جو�مع  �هللا  حيث كاV من "هبه 

� هالb شهر جديد، �عا �هللا قائًال: "�للُهمَّ 
ِهلَُّه �
علينا باألمن ��إلميا�، "�لسالمة "�إلسال\، "�لتوفيق 

ملا ُتحب "ترضى." (٢)
كلمة  مكا�ا  َحلت   Vإلميا� كلمة   V
 نر�  "هكذ� 
عو�مل  �ث  بصد�  �ملقا\  هذ�   ± "لسنا   .Vألما�
 V
"�"�فع هذ¤ �لتغي�J~ "لكن نو� 
V نركز على 

منها  Vمد � ُقرH Jها �هللا لنشر ِن�ألمة �ل� �ختا�
باإلمياV "قرنت سالمتها باإلسال\. "تا�يخ �إلنسانية 
تنعمت  حيث  مماثلة  حاال~  على  شاهد  
حسن 
ملا  zميا�ا، "لكنها  بنا³ على  �ألمن  بنعمة   �Jمم كث

من  "�لر"حية  منها  �ملا�ية  �لعديد�  �هللا  بنعم  كفر~ 
zمياV بوحد�نية �هللا � "Êطت حد"�¤، نزb عليها 
�آلية  عليه  تنص  ما  "هذ�  "�"حا<..  ما��  قحط 

‡]¥b;‡ÂÄ;flŸ;flŸ^;ˆ‡]¥b;‡ÂÄ;flŸ;flŸ^;ˆ

‹˜àb;‡ÂÄ;flŸ;ÏŸ˜à;ˆÂ‹˜àb;‡ÂÄ;flŸ;ÏŸ˜à;ˆÂ
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َ̈ �هللا َمَثًال َقْرَيًة َكاَنْت §ِمَنًة  �لقر§نية �لكرمية: ﴿َ"َضَر
َفَكَفَرْ~   Vٍَمَكا ُكلِّ  ِمْن  َ�َغًد�  ِ�ْ�ُقَها  َيْأِتيَها  ُمْطَمِئنًَّة 
ِبَما  َ"�ْلَخْوِ�   µِْلُجو� لَِباَ�  َفَأ�kََقَها �هللا  ِبَأْنعÎِم �هللا 

(٣) ﴾Vََكاُنو� َيْصَنُعو
فال بد 
V ند�� 
V نعمة �ألمن ال توجد zال بوجو� 
من  "�ل�  
سباֲדا،  بد"�\  zال  تد"\  "ال  مقوماִדا، 
على  �ألمة  "تربية  به   Vإلميا�" �هللا  توحيد  
عظمها 
 ..bأل�� منذ   Vلكو�  ± �جلا�ية  �هللا  سنة  �zا  kلك. 
"لد�  zياها.  ُ"هبو�  من  بكفر   b"يز �لنَِّعم  فد"�\ 
�ضمحالb �إلمياV يتبخر �ألمن "يتولد مناz Ñجر�مي 
عد"�< تتفشى من خالله كْثر� �العتد��z" ،~�³ها� 

 .Vبرها "
"قتل �ألْنُفس �ل�يئة، من غJ �ليل 
تعيشها  �ل�  "�الستقر��  �ألمن  عد\  حالة   Vz  

سباֲדا "تد�عياִדا  �لعربية %ا   Vلبلد�� حاليا كثJ من 
 Òتمع يرسم �ألفر�� بأيديهم معاÓ لعديد�. ففي كل�
 bخال من  "kلك  يعيشو�ا،  �ل�  �الجتماعية  �حلالة 

�لعدÊ V"� ،bطي حد"�   Vلو�قع مبيز�� �لتعامل مع 
"zفشا³  �خلائضني  مع   Õخلو� عن  "�البتعا�  �هللا. 
 bجل �حلصو
�لبال� من  �لفنت ±  "zثا��  �لشائعا~ 
على مكاسب شخصية "عد\ �ملباال� مبصلحة �لبال�. 

ما �لذين بأيديهم مقاليد ��z�� شؤ"V �لعامة فتر�هم 
بالقو�  
خر� " �لشرقية  بالقو�  مر�   V"يستنجد
�لغربية. "يبد" 
�م Ò يتعلمو� ��سا من خيانة هذ¤ 
�لنجا�   V
 "نسو�  �ملاضي،   ± ֲדم  "غد�ها  �لقو� 
�حلقيقية �ل� تضمن %م �لعز� "�لكر�مة، تكمن فقط 
± �لفر�� vz �هللا  "kلك بالتمسك �بله � �ملتجسد 
± نظا\ �خلالفة �لر�شد� على منها× �لنبو�، "�لذ� هو 
جوهر �إلمياV ± عصرنا �حلاضر. "لنا ± كتا¨ �هللا 
��"� "ع�: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن §َمُنو� ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� 
�ْسَتْخَلَف  َكَما   Õِ�َْأل� ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهم  اِلَحاِ~  �لصَّ
�ْ�َتَضى  �لَِّذ�  ِ�يَنُهْم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 

لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ
ْمًنا﴾ (٤) َلُهْم َ"لَُيَبدِّ
�لسليمة  �لفطر�  ألصحا¨  Óد��  نرفعها  �عو�  �zا 
�خلو�  من حاال~  فيه  هم  مما  �لباحثني عن Øر× 
سباִדم  من  يفيقو�   V
 "ندعوهم  "�%لع.   µلفز�"
 V"� ِمن 
من  
نه: ال  يقني  فليكونو� على  �لعميق.. 

�إلمياV "ال سالمة ِمن �"V �إلسال\.
 V
"فقنا �هللا "zياكم ملا Ùبه "يرضا¤. "§خر �عو�نا 
�حلمد هللا �¨ �لعاملني "�لصال� "�لسال\ على سيدنا 
 vz عني�
"zمامنا Hمد �ملصطفى "على §له "صحبه 

يو\ �لدين.
--

(١) �لبقر�: ١٢٧  (٢) �لترمذ�  (٣) �لنحل: ١١٣  (٤) �لنو�: ٥٦

خيانة  من  درسا  يتعلموا   f أنهم  ويبدو 
هذه القوى وغدرها بهم ! املاضي، ونسوا 
أن النجاة احلقيقية الm تضمن lم العزة 
والكرامة، تكمن فقط ! الفرار إK اهللا... 
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 حضر� مر�� بشJ �لدين Hمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا< حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو
"  !بر�هيم)

َماَ��ِ%  �لسَّ َخَلَق  �هللا   َّ�0َ َتَر  ﴿0ََلْم 
ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ   �ْ!ِ ِباْلَحقِّ   :َ
َ��َألْ

َ�َيْأِ% ِبَخْلٍق َجِديٍد﴾ (�آلية:٢٠)

شرA �لكلمـا%:
"هو   ، �ُملِضيُّ  : ُ̈ �لّذها ُيْذهبكم: 
�هللا   bقا  ،Þيض
 �ملو~  عن  كنايٌة 
تعاVْz﴿ :v يشْأ ُيذهْبكم "يأِ~ àلٍق 

جديد﴾ (�ملفر��~)
 

 :Cلتفسـ�
 ،Þعبث Vلق �لكوÁ Ò vهللا تعا� V
 �

فكيف ميكن 
V يضع �هللا �ما\ �لدنيا 
 Vيأتو �لذين  �لكفا�  هؤال³  يد   ±
فيجب  َخلقهم؟  غاية  تبطل  
عماًال 
خطر  حالة   ± 
�م  يتذكر"�   V

�إل%ية."ال  �ملشيئة   VالفوÁ أل�م 
يقد� على  
نه ال 
حد  يظّنّن هؤال³ 
يقو\   "
  Vما ميلكو ينتزµ منهم   V

 Þمتام �هللا قا�� Vz مقامهم، كال، بل
على 
V ُيهلكهم "يأã مكا�م بقو\ 
هم  (�آلخرين)  من  "�ملر��  §خرين. 
�لسال\.  
تباµ �ألنبيا³ عليهم  �اعة 
على  �لتأكيد  ֲדذ�  �هللا  يقصد   Ò"

يضÞ على  �لتأكيد  بل  فقط،  قد�ته 
 V"يأخذ قو\  بتجهيز  �ألكيد  عزمه 

مكاV هؤال³ �ملكذبني. 
                

€Ÿ¯\;‘˜·; ćÖ Žà€Ÿ¯\;‘˜·; ćÖ Žà
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ِبَعـِزيٍز﴾  �هللا  َعَلى  Kَِلَك  ﴿َ�َما 
(�آلية: ٢١)

شرA �لكلمـا%:
عزيز: ُيقاb: عزَّ علّي كذ�: َصُعب 
قاb �هللا تعاv: ﴿عزيٌز عليه ما َعِنتُّْم﴾ 


� َصُعَب (�ألقر¨) 

 :Cلتفسـ�
يا لغر�بة 
هل �لدنيا! فعندما ُتصا¨ 
�وضنا   Vz  :bتقو  äطاåباال 
مَّة ُ
�لرقي  مستحيل �آلV، "عندما حتقق 
مع   .Vآل�  bاH �åطاطنا   Vz  :bتقو
�ملنها��  �ألمم   Õَو�  V"ير 
�م 
كّل   ± �ملتقدمة  �لشعو¨   äطاå�"
عصر. فكم من 
مة �ض ֲדا �هللا بعد 
"ضعه  شعب  من  "كم  سقوطها، 
�قيٍّ  بعد  �حلضيض   ± 
لقا¤ " �هللا 

"���ها�.
                    

 Lَُعَفا َفَقاOَ �لضُّ َجِميًعا  ﴿َ�َبَرُ��� هللا 
َتَبًعا  َلُكْم  ُكنَّا  ِ!نَّا  �ْسَتْكَبُر��  ِللَِّذيَن 
 Vَِعَذ� ِمْن  َعنَّا  ُمْغُنوَ�  0َْنُتْم  َفَهْل 
�هللا  َهَد�َنا  َلْو  َقاُلو�   Lٍَشْي ِمْن  �هللا 
0ََجِزْعَنا  َعَلْيَنا   Lٌَسَو� َلَهَدْيَناُكْم 
َمِحيـٍص﴾  ِمْن  َلَنا  َما  َصَبْرَنا   _ْ0َ

(�آلية: ٢٢)

شرA �لكلمـا%:
 çُيغ ما   .¤

جزَ عنه:   èغ
 ُمغنو�: 
عنك  ُيجد�  ما   �
 هذ�  عنك 

(�ألقر¨)
 bَعَد Ùيُص:  عنه   éَحا َمحيص: 
 ُ̈ �َملهر �ملحيُد؛  �ملحيُص:  "حاَ�. 

(�ألقر¨)

 :Cلتفسـ�
لقد �ستخد\ �هللا تعاv ± �آلية صيغ 
"�لدليل  �ملستقبل،   èمبع �ملاضي 
هنا   Åيتحد  vتعا 
نه  kلك  على 
حّل  قد  يكن   Ò �لذ�  �لعذ�¨  عن 
 Vֲדم. "�ستخد�\ �لفعل �ملاضي مكا
للتأكيد،  قر§<  
سلو¨   µ�ملضا�
Hالة  ال  "�قع  �ألمر  هذ�   V
  èملع�"
"هنا�  �ملاضي.   ± "قع  قد  "كأنه 
%ذ�  �لكرمي   V§لقر�  ±  �Jكث نظائر 
 Þيض
 لغتنا �أل��ية  �الستخد�\. "± 

يقاb ملن ينتظر قا�مÞ فيمّل �نتظا�¤: 

V �هللا  çال تقلق، فقد جا³. فاآلية تع
 V
تعاv حني يقر� هال� قو\ فال بد 
 èمبع 
مامه   bملثو�" لل�"�  يضطر"� 
 Vتكو �ل�  "نقائَصهم  عيوֲדم   V

 Þللنا� شيئ قبل تنكشف  خفّية من 

فشيئا.
 Þعظيم ìهنا سر vكر �هللا تعاk لقد
 .Þنتذكر¤ ��ئم V
%ال� �ألمم íب 
ال  �ألمم   V
 يذّكرنا   vتعا فإنه 
فيهم  �لعيو¨  "جو�  بسبب  ִדلك 
�نكشا�  نتيجة   Vيهلكو ما  بقد� 
بالرغم  فإ�م   .Òلعا� على  عيوֲדم 
 V"فيهم يستمر �لنقائص  من "جو� 
��مت  ما  "�لرقي  �لتقد\  zحر��   ±
هذ¤ �لنقائص خفّية مستتر�، "ִדاֲדم 
عندما  "لكن  منهم.  "ترتعب  �ألمم 
�هللا ستَرهم "يكشف عيوֲדم  يهتك 
 äطاåال�  ±  V"يأخذ لآلخرين 

لقد ذكر اهللا تعاK هنا سرًا عظيمًا lالك األمم... فإنه 
تعاK يذّكرنا أن األمم ال تهلك بسبب وجود العيوب فيهم 
 .fالعا على  عيوبهم  انكشاف  نتيجة  يهلكون  ما  بقدر 
فإنهم بالرغم من وجود النقائص فيهم يستمرون ! إحراز 
التقدم والرقي ما دامت هذه النقائص خفّية مست{ة...
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�ملضنية  Hا"الִדم  �غم  باستمر��، 
يت 
هم  
V �لصِّ çهذ� يع" .Õللنهو
 .Þيض

كثر نفعÞ لألنساV من عمله "
 :bتقو" �آلية   Jتش  èملع� هذ�   vz"
zهالكهم  يريد  عندما   vتعا �هللا   Vz
للدنيا،  عيوֲדم  "يكشف  يفضحهم 
 �Jصغ بكّل  عليم   vتعا فإنه  "zّال 

"كب�J منهم ± كل حني. 
�لّضعفا³ُ   bفقا﴿  vتعا قوله  
ما 

نه  فمعنا¤  �ستَك�"�..﴾  للذين 
 ± �لكفا�  هؤال³  سيأخذ  عندما 
�لضعفا³   bسيقو "�%ال�  �لتر�� 
من  حلمايتنا  تعالو�  لك��ئهم:  منهم 
�%ال� فإننا كنا خاضعني لكم نتبع 

"�مَركم، فيقوb %م �لك��³: ال جند 
فكل   ،ÞلصØ �%ال�  من   Þيض
 åن 
بالفشل،  يبو³  جهو�  من  نبذله  ما 
 ،V"خلاسر� "åن  ننصركم  فكيف 

فما عليكم zال 
V تلتزمو� �لص�.
"هنا 
يضÞ يبّين �هللا تعاv سّرì §خر 
�ل�  �ألقو�\   V
  kz �ألمم.  ± هال� 
 bتز� ال  بعد  هالكها  "قت  Ùن   Ò
جاهدً�  لال�يا�-  تعرضها  -�غم 
من  للخر"×   Þحثيث  Þسعي ساعيًة 
�ملآ�� �ل� هي فيها. "لكن �ألمة �ل� 
 äلقنو� vz ُكتب عليها �%ال� تركن
"�ليأ� صابر� مستسلمة ملا هي فيه. 
مع 
V هذ� ليس من �لص� ± شي³، 

�إلنساV هذ¤  يو�جه   V
 �لص�  "zمنا 
�لشد�ئد òََلد "عزمية Hا"ًال �لتخلص 

 .Þيرضى ֲדا مطمئن V
منها، ال 
�لنا�   V
  vz  Jتش �آلية   V
 كما 
ÙُّضوV بعضهم بعضÞ على ��تكا¨ 
�فعل  %م:  قائلني  "�ملعاصي  �جلر�ئم 
نتحمل  فنحن   ،bِتبا "ال  كذ� 
�ملسؤ"لية. "لكن عندما ُيbó �هللا ֲדم 
لنصرִדم  يتصد�  
حد  فال  �لعذ�¨ 
kz ال 
حد يقد� على kلك. "نفس 
�لدنيوية.  للجر�ئم  بالنسبة   bحلا�
 ¤Jثو�م على �لقتل "غÙ همôفك��
بأ�م سو�  "َيِعد"�م  �ملعاصي  من 
ينقذ"�م من �لعقا¨، "عندما ُيلقى 
�لقبض عليهم  فال 
حد من هؤال³ 

�لك��³ يتقد\ لنصرִדم "zنقاkهم .
           

ا ُقِضَي �َألْمُر ِ!�َّ  ْيَطاُ� َلمَّ ﴿َ�َقاOَ �لشَّ
�هللا َ�َعَدُكـْم َ�ْعَد �ْلَحقِّ َ�َ�َعْدُتُكْم 
َفَأْخَلْفُتُكـْم َ�َما َكاَ� ِلي َعَلْيُكْم ِمْن 
ُسـْلَطاٍ� ِ!الَّ 0َْ� َ�َعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم 
ِلي َفَال َتُلوُموِني َ�ُلوُمو� 0َْنُفَسُكْم َما 
0ََنـا ِبُمْصِرِخُكْم َ�َما 0َْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ 
ِ!نِّي َكَفـْرُ% ِبَما 0َْشـَرْكُتُموِ� ِمْن 
َ �م َعَذ�Vٌ 0َِليٌم﴾ اِلِمني َقْبـُل ِ!�َّ �لظَّ

 (�آلية ٢٣)    

شرA �لكلمـا%:
�حلق: (��جع شرõ �لكلما~ لآلية 

�قم ١٥ من سو�� �لرعد)
 bقا "عد¤:  ما  
خَلَفه  0خَلْفُتكم: 
شيئÒ" Þ يفعله. 
خَلَف فالنÞ: "جَد 

خَلَف �لغيُث: 
طَمَع  .Þموِعَد¤ ِخْلف
�لّد"�³ُ  
خلَف  نَكص.   ö b"óل�  ±
من  فاملر��  (�ألقر¨)  
ضَعَفه   :Þفالن

خلفتكم   çن
  (١) 
خَلفتكم): )
بالوعو�  
ضللتكم   çن
 �لوعد، (٢) 

�ملعسولة �لكاkبة.  

غاثه "
عانه،  :Þفالن Ñَصَر
 :iُمصِر
فأصرخته   çسَتصَرَخ�  :bتقو
"قيل:  فأغثُته،   ÷  Åستغا�  �

صر�َخه  فأ�لُت   �
 للسلب  �%مزُ� 
﴿ما  قوله:  من  فاملر��  (�ألقر¨). 
على  
قد�  ال   (١) ُمبصِرخكم﴾  
نا 
على   V"�تقد ال  كما  جندتكم 
��zلة  
ستطيع  ال   (٢)  .ãمساعد
��zلة   Vتستطيعو ال  كما  صر�خكم 

صر�خي.

 :Cلتفسـ�
�لبشر  من  
ظالله   "
  Vلشيطا�  Vz
 �ً��
 يتخذ"نه  ممن  بر�³ִדم   Vيعلنو
 Vيقولو  kz  ،öإل� ال�تكا¨  طّيعة 
"zمنا  ��تكابه،  على  نكرهك   Ò له: 
كنت بنفسك شريًر� لذلك �ضيت 
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فيك   Vكا لو  عليك.  به  
شرنا  مبا 

كرهنا�  øِضيت بقولنا. م�ملا َ Jخ

على ��تكا¨ �ملعصية؟
 Vلشيطا� Vهذ� حق ال شك فيه. فإ"
 ±  Vميلكو ال  �لبشر  من  
ظالله   "

�لو�قع 
� ِخيا� على �إلنساz" ،Vمنا 
هم "سيلة لكشف عيوبه فقط، مثلما 
تكوV �ملالئكة سببÞ لظهو� كفا�³ته 
�لنفس  
هو�³   V
 "�حلق  �حلسنة. 
"تنحر�  تضله  �ل�  هي  �لبشرية 
± ضالله،   Vللشيطا �خل  "ال  به، 
عليه   ìJمش  Vإلنسا� ميتحن  
نه  zال 
�ملعلم   Vشأ شأنه  �لسيئة.  باختيا� 
�لذ� يضع 
ما\ �لطالب 
سئلة صعبة 
"قت �المتحاV. فعند فشل �لطالب 

حد بأV �ملعلم  bال يقو Vالمتحا� ±
�لطالب  فشل   ± تسبب  �لذ�  هو 
"zمنا يقولوz :Vنه فشل بسبب ضعفه 
كشف  فقد  �ملعلم  
ما  �لعلمي، 
�ملالئكة   bحا كذلك  �لو�قع.  عليه 
 V"ُيظهر فاملالئكة   .Vلشيطا�"
بينما   ،~�Jخل� مستو�¤ ±   Vلإلنسا
 ± مستو�¤   Vلشيطا� عليه  يكشف 
�لسيئا~، "ال يعk çلك 
V �ملالئكة 
 Vلشيطا� V
 "
 ،ì�ّبا Vجتعل �إلنسا

.ìعله فاسدí
تلومو<  ﴿فال  قوله  من  "�ملر�� 

يتم � 
نكم  
نفَسكم﴾  "لومو� 

 Ò لكk مع" Þعو� �هللا تتحقق ��ئم"
"تقبلتم  ֲדا،  ترضو�   Ò" ا% تكترثو� 
ما "عدتكم من "عو� معسولة �غم 
 ± ûنk نكشا� �يفها عليكم، فما�

kلك.
 Vِشركتمو
 "قوله ﴿z< كفر~ مبا 
جند   V
  Þغريب 
"ليس  قبل﴾..  ِمن 
بتوحيد   Vإلميا� يّدعي   Vلشيطا�

نتم  قائًال:  يذّكرهم   kz  ،vتعا �هللا 
�هللا  مع   Þشريك �Êذمتو<  بأنفسكم 

بينما كنت 
نكر kلك. 
 Vلشيطا� Vنه على حق، أل
"�لو�قع 
"كشف  �لنا�  باختبا�  يقو\  �لذ� 
عيوֲדم zمنا يقو\ بو�جبه �لذ� فرضه 
�هللا عليه. "ال شّك 
V ج�"~ �هللا 
عينيه،  
ما\  جلّية   Vتكو "عظمته 

V يقع ± �لشر�؟  ìkz فكيف ميكن
"zمنا يتولد �لشر� ± �إلنساV عندما 
يقبل �لوسا"� �لشيطانية "يـحوِّ%ا 

vz معصية.
هنا� سمٌّ �üه "�لز�نيخ" يستخدمه 

بعض   ± ناجع  كتريا�  �ألطبا³ 

حد  
سا³   �kz "لكن   Õألمر��
من  
ك�  كمية   b"تنا" �ستخد�مه 
قاتًال.   Þüّ �لتريا�  �لال�\ صا� هذ� 
هذ� هو مثاb �لشيطاV، فإV تأث�Jته 
كالز�نيخ 
" هي مبثابة �ختبا� �ملعلم 
 Þتصّر� جتاهها تصرف �kللطالب، فإ

سليمÞ جنا "فا� "zال فشل "هلك.
 �kحد قائًال:  فلما
"قد يتساb³ هنا 
يلقي �هللا بالشيطاV ± �جلحيم Vkz؟ 
 bقو  V§لقر� سّجل  لقد  "�جلو�¨: 
من   çخلقَت﴿  vتعا هللا   Vلشيطا�
نا�﴾ (�ألعر��:١٣). فالذ� ُخلق 
فيها،  بدخوله  يتعذ¨  لن  �لنا�  من 
 ± ملتهبة  �رً�  
لقيَت  لو  فمثًال 
�ملوقد فلن ÙدÅ %ا شي³. "لذلك 
 Vالعتقا� بأ� vz Vجند �لصوفية مييلو
سو�  �لبشر  من   Vلشيطا�  bظال

لن  نفسه   Vلشيطا� "لكن   ،Vبو يعذَّ
فإنه  �لنا�  Áت�   kz ألنه  يعذَّ¨، 

يؤ�� "�جَبه �لذ� فرضه �هللا عليه.

فإن الشيطان أو أظالله من البشر ال ميلكون ! الواقع 
أي ِخيار على اإلنسان، وإمنا هم وسيلة لكشف عيوبه 
فقط، مثلما تكون املالئكة سببًا لظهور كفاءاته احلسنة. 
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التقوى

َ�َعِمُلو�  lَمُنو�  �لَِّذيَن  ﴿0ُ�َْ�ِخَل 
اِلَحاِ% َجنَّاٍ% َتْجِرm ِمْن َتْحِتَها  �لصَّ

بِِّهْم َ  �ِKِْبِإ ِفيَها  َخاِلِديَن   
�ْألَْنَهاُ
َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسَالٌ_﴾  (�آلية ٢٤)    

شرA �لكلمـا%:
!�Kْ: �إلVُk: �إلجا�ُ�؛ �إل���ُ�؛ �لعلُم 

(�ألقر¨)
�لبقا³ُ؛  �لسالُ\؛  �لّتحيُة:  حتّيتهم: 
من  "�لتحّيُة  �آلفا~.  من  �لسالمُة 

�هللا: �إلكر�ُ\ "�إلحساVُ (�ألقر¨)

:Cلتفسـ�
 Jتفس  ± �ملفسرين  بعض   bقا bقد 
 Vkبا فيها  ﴿خالدين   vتعا قوله 
�جلنة  يدخل  لن   Vإلنسا�  Vz �بِّهم﴾ 
zال بفضل �هللا "�(ته ال كحق ثابت 
�لشريف  �حلديث   ±  ��" كما  له. 
 :bقا � ûعن عائشة عن �لن" :Þيض

ال  فإنه  
بِشر"�، " "قـاِ�بو�  سدِّ�"� 
قالو�:  عمُله.  �جلنَة   ìحد
 ُيــدِخل 
"ال 
نت يا �سوb �هللا؟ قاb "ال 
نا، 
 " "�(ة  مبغفر�  �هللا  يتغمد<   V
 zال 

(�لبخا��، �لرقا�).
كلها  "ملكاتنا  
عضا³نا   V
 �لو�قع 
عطا³ من �هللا �لر(ن، "هكذ� تصبح 
zمنا  ألننا  �هللا،  من  هبة   Þيض
 
عمالنا 

نؤ�يها بفضل هذ¤ �لقو� �ملوهوبة من 
�هللا  يؤتينا  فما   .vتعا" سبحانه  عند¤ 
هو عطا³  zمنا  
عمالنا  على  من جز�³ 
"فضل منه، "ليس حقÞ لنا ± �لو�قع.


V لآلية معèً §خر 
يضÞ "هو  ��
"
بل  �جلنة،  بأعماله  يريد  �ملؤمن ال   V

ينشد ֲדا �ضو�V �هللا. فلو 
قا\ ± �جلنة 
فإمنا ألنه تعاv قد 
مر¤ �هللا ֲדذ�. "هذ� 
 bقا يتأكد من حديث شريف   èملع�
فيه �لنVz :� û �لعاملني ثالثة، فمنهم 
�جلنة،   ±  Þطمع �حلسنا~  يعمل  من 
�لنا�،  من   Þخوف يعمل  من  "منهم 
"منهم من يعمل لوجه �هللا "مرضاته. 

فال شك 
V �لصنف �ألخJ منه سو� 
ال  كهدية  "لكن   ،Þيض
 باجلنة  يظفر 

كهد� منشو�.
 çحتّيتهم فيها سال\﴾ يع﴿ vقوله تعا

�م سو� يتبا�لوV هنا� فيما بينهم 

نه لن يصيب هنا�   "
 �لسال\؛  حتية 
 ± Vحد، بل سيعيشو

حدì شٌر من 
يتلقو�ا  
فضل حتية  V
 "
 تا\؛  سال\ 
�جلنة هي  �هللا ±  من   "
 �ملالئكة  من 

V �ملالئكة يثV"J ما  èلسال\.. مبع�
فيهم من ملكا~ �قيقة خفية لتقو� 
� سو� Áصهم  �هللا، كما 
V �هللا 

بأفضاb "نعم خاصة.

    
                         

  
   

 
   

الواقـع أن أعضاءنـا وملكاتنا كلها عطـاء من اهللا 
الر"ن، وهكـذا تصبح أعمالنا أيضـًا هبة من اهللا، 
ألننـا إمنا نؤديها بفضل هذه القوى املوهوبة من عنده 
سـبحانه وتعاK. فما يؤتينا اهللا من جزاء على أعمالنا 
إمنـا هو عطاء وفضل منه، وليـس حقًا لنا ! الواقع.

إن العاملني ثالثة، فمنهم من يعمل احلسنات طمعًا 
! اجلنة، ومنهم من يعمل خوفًا من النار، ومنهم من 

يعمل لوجه اهللا ومرضاته.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة


ِبي ُهَرْيَرَ� َقاbَ: قاbَ َ�ُسوb �هللا �: َمَثُل �ْلَبِخيِل َ"�ْلُمْنِفِق َكَمَثِل َ�ُجَلْيِن َعَلْيِهَما ُجبََّتاVِ ِمْن َحِديٍد ِمْن ُثِديِِّهَما  ł‡¬̌
zَِلى َتَر�ِقيِهَما. َفَأمَّا �ْلُمْنِفُق َفال ُيْنِفُق zالَّ َسَبَغْت َ
ْ" َ"َفَرْ~ َعَلى ِجْلِدِ¤ َحتَّى ُتْخِفَي َبَناَنُه َ"َتْعُفَو 
ََثَر¤، َ"َ
مَّا �ْلَبِخيُل َفال 
ُعَها َ"ال َتتَِّسُع. (صحيح �لبخا�� - ِكَتا¨ �لزََّكا�)  ُيِريُد َ
Vْ ُيْنِفَق َشْيًئا zِالَّ َلِزَقْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكاَنَها، َفُهَو ُيَوسِّ


ْطَوُلُكنَّ َيًد�. َ bَِبَك ُلُحوًقا؟ َقا µُْسَر
̌¬‡ł َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها َ
Vَّ َبْعَض َ
ْ�َ"�ِ× �لنَِّبيِّ �، ُقْلَن لِلنَِّبي �َ: 
َيَُّنا َ
َدَقُة َ"َكاَنْت َ
ْسَرَعَنا  َفَأَخُذ"� َقَصَبًة َيْذَ�ُعوَنَها، َفَكاَنْت َسْوَ�ُ� َ
ْطَوَلُهنَّ َيًد�. َفَعِلْمَنا َبْعُد 
َنََّما َكاَنْت ُطوbَ َيِدَها �لصَّ

َدَقَة. (صحيح �لبخا�� - ِكَتا¨ �لزََّكا�) ُلُحوًقا ِبِه َ"َكاَنْت ُتِحبُّ �لصَّ

 .Vِْلَحَيا³َ ُشْعَبٌة ِمْن �ْإلِميَا� َّVzِ :bََخاُ¤ ِفي �ْلَحَيا³ِ َفَقا
̌¬‡ł �لزُّْهِر�ِّ َعْن َساِلٍم َعْن 
َِبيِه َقاbَ: َسِمَع �لنَِّبيُّ � َ�ُجًال َيِعُظ َ
َمة) (سنن �بن ماجه - ِكَتا¨ �ْلُمَقدِّ

ِ� �ُأل"َلى: �kَzِ َلْم َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت.  ا َ
ْ�َ�َ� �لنَّاُ� ِمْن َكالِ\ �لنُُّبوَّ ̌¬‡ł ُعْقَبَة ْبِن عمر" 
V �لنûَ � َقاVzِ :bَّ ِممَّ
(سنن �بن ماجه، كتا¨ �لزهد)

ِمَن  �ْلُمْكِثِريَن  ُمْسَنُد   - 
(د  (مسند  َتْوَبة.  �لنََّدُ\   :bَُيُقو  � �لنَِّبيَّ  َسِمْعَت   :َbََقا َمْسُعوٍ�  ْبِن  �هللا  َعْبِد   ł‡¬̌
َحاَبِة) �لصَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

بــا� 
ســر�ِ�   علـى   ِبُمّطـِلـٍع 
قلبــي 
عشـاَ�    �
� قـد  بوجــٍه 
�"ٍّ  كــرٍمي ِمـن   
�سـلُت  ُ لقـد 
كُرْمـٍح بـرهـاًنـا  
عطيـُت  ُ .قـد 
ـنـو2َ بـغـ0 ِعلـٍم فـال َتْقـُف  �لظُّ
تنـَسـى   ; صدقـي  ?يـاِ=   تـر� 
ـهاِ@ �لسِّ ال   ِبالـّدالئـل    Fحـر.
Hِقـا �لصِّ   J ُنطقـي  �لسـيَف   Kَفـا.
L.يـكـفِّــر �لّلئـاُ@    Hَِيـَز  Q.
��ً.R. ظلـًمـا   جاUلَتنــي  .قـد 
Vسـألَت مــ Hِلـو قـْبـَل �جلـد�.
�ملـتـِني �لـدِّيـِن  نصـرِ]    J لنــا 
ا قــوميـً ^ًجـا   خالقـي     Lهـد�
�لّسـر�ئْر 
سـر�َ�  
عـطيـُت ُ لقــد 
�لَفنـاِ̀ aـر      J غوَّصـُت  .قــد 

يـُت بفضـل �ّبـي  ُســْبَل  �ّبـي�
�ّبـي نــوُ�    L��
 .َكـْم  ســرٍّ  

ÈfldÑ;;
˛
◊ezà̌;;ÈfldÑ;◊ï�d;

ˇ
jÁ^ÑÈfldÑ;;

˛
◊ezà̌;;ÈfldÑ;◊ï�d;

ˇ
jÁ^Ñ

حـا� كّل   J   eَعيبـ ـِم  بعـالـِ
�لّليـا�   J ِلصgْرخـي   مبـسـتمٍع 
Hِلّضــال� طوفـا2   عنـد   �حيـٍم 
�لَعــو�� تـثـقيـَف    kثـقَّـْفنـا.
Hِجلـال� mn خـَذ �ملحاِسـِب
.َخـْف 
ُتبالــي ال   لـك  مـا  �ُهللا،    uَلحـا
Hِلُقــذ��   vُشـا َلْهــَذٌ@   .قـو� 
Hِكالغـز� �ملكـفِّـَر   �ْغـتلـُت  قـِد 
Hِجلـال�   mn نصـرُ]  جـا`    2ْ
  yz
Hِِجلــد��  J يانـَة   �لدِّ   =َR.َجـا.
Hِلوبـا� قبـَل   �|ـد�     yz ُجِذبـَت 
Hِلـكمـا�. �لتـرّقـي    J َمسـاٍ{ 
Hِلنَّـــو�� بـأنـو�ِ{   .�ّبانــي 
Hِ2 شـئت مـن نـوِ{ �لسـؤ�z فَسـْل
�لــآل� 
ֲَדـى    mيـد  J. فُعـدُ= 
Hِلـهـال� مـن    َّKUَ
َ كانـت    2z.
Hِملقـا�    Kصــد علـى   .?يـاٍ=  
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نــا�  bَعقـو   َّVَيبَهــَر "ِعلــٍم 
سـعيُت "مـا َ"َنيـُت  بشـو�  �ّبـي
كأٍ� بعـد  كأًسـا  
شـِربُت ُ "قــد 
�ٍ"k بعــد   k"ًقـا   
عطيـُت ُ "قـد 
ãبعـد مـو  ûَجــدُ~ حيـاَ� قلـ"

ْكـِلـيُ   Vكا �َملو�ئـِد   ُلفاظـاُ~  
فـيـوًمـا يوًمـا   بفضـلـه   
�يـد 

ال يـا حاسـد� َخـْف  قهـَر  �ّبـي
ُعـْجــٍب بَفـوِ�    َّVتسـتكِبَر فـال 
�لّدِنّيــْه �لّدنـيـا   خاِطـَب  يـا  
ال َ
سـهـاُ\ �ملـوِ~ تفَجـُأ، يـا عِزيـز�
بغـًضـا جا�لـَت   قـد  �ُهللا  هـد��  
��ً"�" كــذًبـا   çكَفرَتـ
 "َكـْم 
ِ�يُنــْك  µضـا قـد   ��
 قـد   >z"
نـوٍ\   µُنـو بالتـغافـِل   حـياُتـك 
َكزعِمـْك نيـا   �لدُّ بطالـِب  "لسـُت 
لــوجــٍه �لّدنيـا   هـذ¤   تَرْكنـا 
uقــو" ُنـطقـي  تـز�ِ��  "zنـَك 
فإنــي َ�ْحـٍف     vz تنُظــْر  فـال 

(من كتا¨ �لتبليغ)

bِجلبــا� ُقَنـَن   قـد  عـال     �ٍ
�"
bِلوصــا� َ�ّيـا   جـا³<    V
َ   vz
bِجلمـا� نــوُ�    u   õَال  V
  vz
bِلـــدَّال�" �َملحّبـِة     "َنْعمـا³َ   
bِ�"لــّز� بعـَد   �"لـ�   "عـا�ْ~  
uألهـا� ِمْطعــاَ\   �ليـوَ\  "ِصـرُ~ 
bِلوبـا� منتظــِر   قلـَب   
صِلـي  ُ"
bِملـقـا�   ± ُنصًحـا  و�   §لـُ "مـا  
bَِكـْم مِّـن ُمـزَ�ٍ¤ صـيـُد  �لنَّـكا"
bِحتـا�ْالِ�   ِ̈ ُقـْر يـوَ\    ــْر   َتذكَّ
bِْالِنتـقـا�  ± َد�  �ملـَ   bَطـا "لـو  
uقـا"   uقـو   ± فّكــرَ~  "مـا  
bَِكـْم  كذَّبـَت ِمـن  َ�يـغ  �خليـا"
bَِبــْأ بـه  قبـَل �لرِّحـا�فُقــْم َ"�ْ
uكالّلـيـا �ملعـاصـي   
يـاُ\    "
bِِباِالعتـز� طلَّـقُتـهـا   "قــد  
bِجلمـا� علـى    bَجلمـا� "§َثـْرنـا  
uلــآل� مـثـَل  صاَ�فـَتـه   "لـو 
bِجتـا�ِباْالِ   ãقصيــد نَظـمـُت 
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تر�ة: �ملكتب �لعر÷ 

ال  "حد¤  �هللا  zال  zله  ال   V
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
H Vمًد� عبد¤ 
من  باهللا   kفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاV �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ̈ �ْلَعاَلمَني *  �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو\ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"zيَّاَ�  َنْعُبُد  zيَّاَ� 
�لَِّذيَن   äِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   äََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¨ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (§مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لw 0لقاها 0مC �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر�
 z0د 0يدx �هللا تعاy بنصرx �لعزيز
� mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما_ �ملهد�

يو\ ١٩ /٢٠١١/٠٨

Vبلند õمسجد بيت �لفتو ±

 :� �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   bيقو
�لتوفيق  
جل  من  �لدعا³  من  بد  ال 

للدعا³ �حلقيقي. 
 ~�k فّكرُ~  
يًضا:   �  bيقو"
�لفر� بني �لصال� "�لدعا³،  مر� ما 
�لصال�  �لنبو�:  �حلديث  فتذكر~ 
مخ  �لصال�   V
" �لدعا³،  هي 

�لعبا��.
 "يقوb �: �علمو� 
V �لصال� جتّنب 
"�لفو�حش،  �لسيئة   bَألعما� �ملر³ 
 �
"لكن 
��³ مثل هذ¤ �لصال� – 
"�ملنكر-  �لفحشا³  عن  تنهي  �ل� 
يتأk ãلك  zمنا   ،Vإلنسا� �ياà ليس
 :� çيع .vباالستعانة من �هللا تعا
بد"V معونة �هللا تعاv ال يوّفق �ملر³ 
حتمي  �ل�  "�لعبا��  �لصال�  أل��³ 
"�ملنكر�~  �لفو�حش  من  صاحبها 

"ترشد¤ vz �لصر�ä �ملستقيم. 
كل هذ¤ �ألقو�b تبني لنا كيف íب 

V تكوV عبا��تنا "
�عيتنا، "ما هي 
 ± �ّتباعها  علينا  ينبغي  �ل�  �لطر� 
íب  �لذ�   Jلتأث� هو  "ما  �لدعا³، 
عبا��تنا  نتيجة  
نفسنا   ± ُير�   V

حتظى   V
 ميكن  "كيف  
�عيتنا، "
�هللا  عند   bبالقبو 
�عيتنا " عبا��تنا 
�ألمو�  هذ¤  �ستوعبنا  لو   .vتعا

��كنا 
V �لعبا�� "حدها هي غاية "
 èعاقبتنا �حلس Vننا لن تكو
خلقنا، "

;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\;Ì÷m∏\;ÏŒÁÖŞ’\

∞]¬h;!\;ÏÁÄÊe¡;œt;Ô\Ä¯∞]¬h;!\;ÏÁÄÊe¡;œt;Ô\Ä¯
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سيدنا مر�� مسر�
 z0د 0يدx �هللا تعاy بنصرx �لعزيز

بتحقيق هذ¤  zال  �لدنيا "�آلخر�   ±
�لغاية فقط، فال بد 
V نسعى لتحقيق 
هذ� �%د� جاهدين "معرضني عن 
بني  "كما  لكن،  سو�¤.  كل شي³ 
 V
لنا  �ملوعو� �، ال بد  �ملسيح 
�حلقيقي،  للدعا³  �لتوفيق  �هللا   bنسأ
 V"ال تتأتى بد �كل هذ¤ �ألمو V
"

V حتقيق " ،vالستعانة من �هللا تعا�

غاية خلقنا Hاò bهو�نا "حدها.
 Vz �هللا �للطيف بعبا�¤ قد عّلمنا ± 

"b سو�� ± �لقر§V �لكرمي �عا³ً، 
تر�يد¤ ± كل �كعة  علينا   Õفَر"
"�لسنن  �لفر�ئض  �لصال� سو�³  من 
نعبد  ﴿zيا�  �عا³:   çع
 "�لنو�فل، 

zننا  �بنا  "معنا¤:  نستعني﴾،  "zيا� 
نريد 
V نعبد�، "لكننا ال نستطيع 

V نعبد� حق �لعبا�� zال �kz �لْتنا 
عندما  فاملؤمن  "نصرتك.  معونتك 
شديد  �ما�   vتعا �هللا  يستغيث 
نابعة  zليه بصرخة متو�ضعة  "يبتهل 
 ± �لتوفيق  Ùالفه  �ألعما�،  من 

�لعبا��.

نه  عبا�¤  على  �هللا  منن  من   Vz  ö
كل   ±  Vمضا� بشهر  %م   ãيأ
سنة معلًنا ها قد هّيأ~ لكم فرصة 
فيه  "صّفدُ~   ،uّz للتقر¨  
خر� 

نç مستعّد إلعانة كل " ،Vلشيطا�
 çعينه بالفعل حني يأتي
 >z عبد، بل

عاِمًال  كامل،   Vمياz" سليم  بقلب 
سيعبد<  
نه  "معاِهًد�  بأحكامي، 
 ،u Øلًصا  عبًد�   Vيكو" "حد� 
سأستجيب  منكم  kلك  فعل  فَمن 

�عا¤³. 
فاحلق 
نه �kz كاV هنا� تقصJ فإمنا 
�هللا  
ما  �لعبا�،  åن  جانبنا  ِمن  هو 
zلينا   Vإلحسا�  ± يألو  فال   vتعا

"zعانتنا. 
�هللا  
�سل  قد  �لزمن  هذ�   ±  ö
إلصالحنا �سوله �لذ� جا³ خا�ًما 
كيف  فعّلَمنا   ،� �لكامل  لعبد¤ 
نتقر¨ vz �هللا تعاv، "نكوV عبا�¤ 
عبا��تنا،  مستو�  "نرفع  حًقا، 

فاملرء حني يصبح عبًدا شاكًرا 
 mال نعمه  متذكًرا   ،Kتعا هللا 
أنعمها عليه بفيض ر"انيته 
خطوة   أول  �طو  فإنه   ،�
ليعبد اهللا تعاK ويكون عبًدا 
هذا  بلوغ  فبعد  له.  حقيقًيا 
املقام يسعى العبد للعبادة....
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التقوى

فسأقو\  لذ�  به.  نستعني  "كيف 
�آلV بتفسJ قوله تعاz﴿ vيا� نعبد 
 bقو�
 ضو³  على  نستعني﴾  "zيا� 
"تصرÙاته.   � �ملوعو�  �ملسيح 
�لعميق  �لدقيق  �ملفهو\  �ستوعبنا  لو 
�لذ� بّينه حضرته � %ذ¤ �آلية، 
ö جعلنا¤ بتوفيق �هللا تعاv جز�³ً ال 
يتجز
 من حياتنا، لصرنا من �لذين 
 .vأل��³ حق عبو�ية �هللا تعا Vيسعو
سعينا   �kz zال  يتأتى  لن  هذ�  "لكن 
جاهدين لبلو� �ملستو� �ملطلو¨ ± 
عبا��تنا، ö �ستعّنا باهللا تعاv منيبني 
zليه Hر�ين هذ� �ملستو� ± عبا��تنا 
من  سُنَعّد  فقط  "عندها  بتو�ضع، 
�لذين ُيسّموV عبا� �لر(ن، "نتحلى 
�هللا  يأمرنا  �ل�  �إلميانية  �لقو�  بتلك 

ֲדا، 
" �ل� ُتتوقع من �ملؤمن.
�جلو�هر  من  نزً��   Vآل� لكم  
قد\ 
�لذ� "هبه   Vلعرفا�  óلغالية من ك�
فقّدمه   ،� �ملوعو�  للمسيح  �هللا 
 bته. يقو��كتبه "منشو ��لنا ± صو

ه:  � ما نصُّ
"قّد\ �ُهللا - عّز "جّل - قوَله: ﴿zِيَّاَ� 
َنْعُبُد﴾ على قوله: ﴿zِيَّاَ� َنْسَتِعُني﴾ 
ِمن  �لر(انية  تفّضالته   vz zشا�ً� 
يشكر  �لعبد   Vّفكأ �الستعانة،  َقْبِل 

شكر�   >z  ¨� يا   :bيقو" �بَّه 
على نعمائك �ل� 
عطيتç، ِمن قْبل 

"جهد�  "عملي  "مسأل�  �عائي 
"�ستعان�، بالربوبية "�لر(انية �ل� 

طلُب   ö �لسائلني،   bَُسْؤ سبقت 
"فوً��  "فالًحا  "صالًحا  قوً�  منك 
بعد  zال  ُتعَطى  ال  �ل�  "مقاصد 

نت " "�لدعا³  "�الستعانة  �لطلب 

خJ �ملعطني."
هللا  شاكًر�  عبًد�  يصبح  حني  فاملر³ 
تعاv، متذكًر� نعمه �ل� 
نعمها عليه 
 b"
بفيض �(انيته �، فإنه Áطو 
خطو�  ليعبد �هللا تعاv "يكوV عبًد� 
�ملقا\  هذ�  بلو�  فبعد  له.  حقيقًيا 
 ّ̈ �  bيقو" للعبا��،  �لعبد  يسعى 
�ملستويا~  
على  
بلغ   V
 
�يد   >z
عباً��   �"Jليص للنا�  حّد�ִדا  �ل� 
من  §خذ   V
 
�غب " حًقا،  لك 
من  �ملزيد  
حر� " نعمائك،  �يع 
"لكن  "�لر"حا<،  �ملا��  �لرقي 
معونتك،   V"بد يتأتى  ال  هذ�  كل 
�نفتحت  kلك  فعل   �kفإ فَأِعّني، 
"قطع  
يًضا  �هللا  نصر�  
بو�¨  عليه 
"�لتطو�.  �لرقي   äشو�
 من  �ملزيد 
فسيدنا �ملسيح �ملوعو� � يوضح 
نعمه  �هللا على  �kz شكرمت  
نكم  لنا 
بفيض �(انيته،  zياكم  منحها  �ل� 
 � عبا�ته  ضر"��   vz �نتبهتم 
�ألمر  
يًضا. هذ� هو  به  "�الستعانة 
�ألسا� "�لر"õ �حلقيقية �ل� íب 

�عائنا  عند   Vحلسبا�  ± نضعها   V

﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾.

ö يقوb حضرته � "هو يبني لك 
ملا�k حّثك �هللا على هذ� �لدعا³:

""± هذ¤ �آليا~ حثٌّ على شكِر ما 
 ،èُتعطى، "�لدعا³ِ بالص� فيما تتم
"فرäِ �لَلَهِج vz ما هو 
ّمت "
على، 
�لصابرين.  �لشاكرين  من   Vلتكو
"فيها حثٌّ على نفي �َحلوb "�لقو�، 
سبحانه  يديه  بني   õالستطر��"
مترقًبا منتظًر� ُمدميًا للسؤ�b "�لدعا³ 
مع  "�الفتقا�  "�لثنا³،   µلتضر�"
�لرضيع  كالطفل  "�لرجا³،  �خلوِ� 
± يد �لظئر، "�ملوِ~ عن �َخلْلق "عن 

كل ما هو ± �أل�ضني."
 V
 هنا  يوضح   � فحضرته 
 Vنكو  V
 على  حّثنا  قد   vتعا �هللا 
 bلك من خالk" ،عبا�¤ �لشاكرين
بسبب  ندخل،  كي  بالص�  �لدعا³ 
 ± بالص�،  �لدعا³  على  مثابرتنا 
عبا�¤ �لشاكرين �لصابرين �لذين مين 

عليهم مبننه. 
ö يوضح � 
V �هللا تعاv قد حّث 
�لعبد على 
ال يزهو òهد¤ "ال قوته، 
"zمنا عليه 
V يلقي نفسه على عتبة 
�هللا ��جًيا فضله، حامدì سائًال ��عًيا 

�: على �لعبد  ،µتو�ضع "خشو ±

V ينفي عن نفسه كل قو� "فضل، 
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موقًنا 
V �هللا تعاv هو خالق كل قو� 
"مالكها، لذ� فعليه بطرõ نفسه بني 
يد� �هللا تعاv، متبتًال "منقطًعا zليه 
"قر�بة  "سيلة  كل  عن  كليًة   vتعا
ما�ية، فإ�k فا� ֲדذ� �ملقا\ "Ò يعتمد 
على قو� يد¤، "ال على نفسه، "ال 
على "سائله، عندها نبع من 
عماقه 
�عاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� نستعني﴾. 
ö يضيف حضرته � "هو يذّكرنا 
بكامل  يعتر�   V
 �لد�عي  على   V

ضعفه "عجز¤، "عندها فقط ميكنه 
نعبد  ﴿zيا�  �عا³  حق  يؤ��   V


:bيا� نستعني﴾، فيقوz"
"�عتر��  zقر�ٍ�  على  حثٌّ  ""فيها 
بك،  zال  نعبد�  ال  �لضعفا³،  بأننا 
"ال نتحسس منك zال بعونك، بك 
نعمل، "بك نتحر�، "zليك نسعى 
"كالعشا�  متحرقني  كالثو�كل 

متلّظني."

�: íب 
V يكوV ± قلب �لد�عي 
 bضطر�¨ للفو� بوصا�" Ò
حرقة "
�هللا تعاv شأV �أل\ �ل� Ùتر� قلبها 
 Vشأ" "لدها،  مو~  على  "يذ"¨ 
قلبه   µيلتا �لذ�   Vِلَوَلها� �لعاشق 

على فر�� حبيبه.
ö يقوb حضرته �:

من  �خلر"×  على  حثٌّ  ""فيها   
بقو�  "�العتصاِ\  "�لزَّْهو،   bالختيا�

�هللا تعاv "حوِله عند �عتياé �ألمو� 
 ±  bِلدخو�" �ملشكال~،  "هجو\ 
شأنه   vتعا  - كأنه  �ملنكسرين. 
– يقوb: يا عباِ�، �حَسبو� 
نفسكم 
كامليتني، "باهللا �عتِضد"� كل حني، 
بقّوته، "ال  منكم   ُّ̈ �لشا َيْزَ�ِ¤  فال 
 õيفر "ال  ֲדر�"ته،  �لشيخ  يتخّصر 
�لفقيه  يثق  "ال  بدهائه،  �لَكيُِّس 
بصحة علمه "جو�ِ� فهمه "kكائه، 
"ال يّتكئ �مللَهم على z%امه "كْشِفه 
ما  يفعل  �هللا   Vفإ �عائه،   éِخلو"
يشا³، "يطر� َمن يشا³، "ُيدخل َمن 

يشا³ ± �ملخصوصني."
:� bقا ö

zشا�ٌ�  َنْسَتِعُني﴾  ﴿zِيَّاَ�  �لة   ±"
�ل�  �ألّما��  �لنفس  شّر  عظمة   vz

فعى  فكأ�ا  كالَعّسا��،  تسعى 
سليٍم  كلَّ  فجَعل   ، َطمَّ قد  شرُّها 
 ، كعظٍم �kz َ�\َّ، "تر�ها تنُفث �لّسمَّ
، "ال  
" هي ِضْرغاٌ\ ما ينُكل Vْz َهمَّ
 ، حوbَ "ال قوَ� "ال كْسَب "ال َلمَّ

zال باهللا �لذ� هو يرجم �لشياطني." 
(كر�ما~ �لصا�قني)

على   V
  � حضرته  هنا  فيبني 
 V
 �لدعا³   bخال يفكر   V
 �لد�عي 
 vz تدفعه   V
 تريد  �ألّما��  نفسه 
يتجنبها،   V
 "�جبه  "ِمن  �لسيئا~ 
òهد¤  kلك  على  يقد�  ال  "لكنه 
�لقا��  "حد¤   vتعا �هللا  zمنا  "قوته، 
صولة  من   Vإلنسا� (اية  على  
�لشيطاV "توفيقه للصاحلا~. فعلى 
�لعبد 
V يقو\ 
ما\ �هللا تعاv متو�ضًعا 
"يدعو¤: z%ي، �ليو\ لن ينقذ< من 

�لشيطاz Vال 
نت. 

نفسهم   Vملقربو� �هللا  عبا�   \�� فما 
ال يفتأ"V يدعوV �هللا تعاv بتو�ضع 
�لعيش   Vيستطيعو ال  
�م  شديد 
بالك  فما   ،vتعا معونته   V"بد
باإلنساV �لعا��؟ فهو بأمّس حاجة 
vz �الستعانة باهللا �. لقد ضر¨ 
سيدنا   bمثا �لكرمي   V§لقر�  ± �هللا 
�هللا   vz  µتضّر بأنه   � يوسف 

"وفيها حثٌّ على إقراٍر واع{اف بأننا الضعفاء، ال نعبدك 
إال بك، وال نتحسس منك إال بعونك، بك نعمل، وبك نتحرك، 
وإليك نسعى كالثواكل متحرقني وكالعشاق متلّظني."
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التقوى

تعاv ليحميه من شر �لنفس �ألما�� 
قائال: ﴿َ"َما 
َُبرُِّ� َنْفِسي Vzَِّ �لنَّْفَس 
 َّVzِ بِّي�ِحَم َ�َما َ وzِ ³ِالَّ  ِبالسُّ َألَمَّاَ�ٌ� 
َ�بِّي َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾ (يوسف: ٥٤)، 

< ال 
بّر� نفسي من �ألخطا³،  :�

ألV نفس �إلنساV جريئة جًد� على 
�(ه  �لذ�  zال  �لسيئا~،   vz �فعه 
"�لر(ة.  �ملغفر�   Jكث ÷� Vz  ،÷�
 bنا  Jلتفك� ֲדذ�  �لد�عي  �عا   �kفإ
﴿zيا�  �عا³   Õفيو من  نصيبه 
يفّكر  نعبد "zيا� نستعني﴾. عندما 
 Vنه ما ��\ عبا� �هللا �ملقربو
 Vإلنسا�
 vz çحوَج
يدعونه ֲדذ� �لدعا³، فما 
�أل�عية، "عندها يصبح عبًد� حقيقًيا 

.vهللا تعا
ö يقوb �ملسيح �ملوعو� �: 

على  ﴿َنْعُبُد﴾  تقدمي   ±""
فنكتب  
خر�،  ِنكاٌ~  ﴿َنْسَتِعُني﴾ 
�ملثا<،  بآيا~   Vللذين هم مشغوفو
zليها   Vيسعو" �ملثا<،  بَرّناِ~  ال 

"جل  عز   - �هللا   V
 "هي  شائقني، 
سعا�ُتهم،  فيه  �عا³ً  عبا�¤  يعّلم   -
باالنكسا�  َسُلو<  عباِ�  يا   bفيقو
نعبد،  zيا�  �بنا  "قولو�:  "�لعبو�ية، 
"�لتجشم  "�لتكلف  باملعانا�  "لكن 
�خلّنا�  "متويهاِ~  �خلاطر  "َتْفرقِة 
�لناصبة  "�أل"ها\  �لناضبة  "بالر"ّية 
ٍ� ِمن  "�خلياال~ �ملظلمة كما³ٍ ُمكدَّ
َسْيٍل 
" كحاطِب ليٍل، "Vْz نّتبُع zال 

ظنًّا "ما åن مبستيقنني."
هذ�  تعاv خلJنا  �هللا  عّلمنا  لقد   �kًz
 bلدعا³ �لذ� حّثنا فيه على �البتها�
 vنه تعاz" ،ليه مؤ�ين حق �لعبو�يةz

��فه  kz يًضا
 قد "عدنا باستجابته 
 V
 kلك  نستعني﴾،  ﴿"zيا�  بقوله 
﴿zيا�   bيقو 
نه  يد��  حني  �لعبد 
عبا��  على  يقد�  ال  
نه  zال  نعبد﴾ 
"�لعجز،  بالند\  فيشعر  حًقا،  �هللا 
﴿"zيا�  قائال:   vتعا �هللا  فيستغيث 

 .vنستعني﴾، فيغيثه �هللا تعا

ö يقوb �ملسيح �ملوعو� �:
"﴿"zيا� نستعني﴾ يعç: نستعينك 
 Vإلميا�" "�حلضو�  "�لشو�  للذ"� 
�ملوفو�، "�لتلبية �لر"حانية "�لسر"� 
ُ�لي  �لقلب  "لتوشيح  "�لنو�، 
 Vلنكو �حلبو�،  "ُحلل  �ملعا�� 
عرصا~   ± سّباقني  من  بفضلك 
�ليقني، "vz منتهى �ملآ�¨ "�صلني، 

"± �ا� �حلقائق متو��ين." 
�"حانيًة،  �لعبد  يزيد  �لدعا³  فهذ� 
"شوًقا للعبا�� "حال"ً� منها، "zنابًة 

vz �هللا تعاv خالصًة. 
"هو   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو  ö
"zيا�  نعبد  ﴿zيا�  �عا³   V
 يبني 

نستعني﴾ هو معر�× �ملؤمن:
َنْعُبُد﴾  ﴿zِيَّاَ�   :vتعا قوله   ±""
تنبيه §خر، "هو 
نه يرّغب فيه عباَ�¤ 
ُجْهَد  مطا"عته   ± يبذلو�   V
  vz
�ملستطيع، "يقومو� ُملّبني ± كل حني 
 :Vيقولو �لعبا�   Vفكأ �ملطيع.  تلبيَة 

"يا عباِد، احَسـبوا أنفسـكم كامليتني، وباهللا اعتِضدوا كل حني، فال َيْزَدِه الشـابُّ 
منكم بقّوته، وال يتخّصر الشـيخ بهراوته، وال يفرح الَكيِّـسُ بدهائه، وال يثق الفقيه 
بصحـة علمه وجودِة فهمه وذكائه، وال يّتكئ امللَهم على إlامه وكْشـِفه وخلوِص 
دعائه، فإن اهللا يفعل ما يشاء، ويطرد َمن يشاء، وُيدخل َمن يشاء ! اخملصوصني."
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�بنا zّنا ال نألو ± �ملجاهد�~، "± 
"لكن  �ملرضا�،  "�بتغا³  �متثالك 
 Vَالفتنا� بك  "نستكفي  نستعينك 
منك  "نستوهب  "�لريا³،  بالُعجب 
"�لرضا³،  �لرشد   vz قائًد�  توفيًقا 
"zّنا ثابتوV على طاعتك "عبا�تك، 

فاكُتْبنا ± �ملطا"عني."

قوb: لو فّكرنا "�عونا للمثابر� على 
جاهدين  لسعينا  "�لعبا��،  �لطاعة 
"�فِع   vتعا �هللا  بأحكا\  للعمل 
مستو� عبا��تنا "�نتظاِ� صال� بعد 
�حلديث   ±  ��" كما  صال�،   ³��

�لشريف 
V �ملؤمن يفكر ± �لصال� 
�لتالية بعد 
��³ صال�، "�جلمعة �آلتية 
بعد 
��³ �عة، "�مضاV �لقا�\ بعد 
حق  يؤ��  لكي   ،Vمضا� �نصر�\ 
للتحلي  سيسعى  zنه   ö �هللا.  عبا�� 
معر�×  �ألخال�. "هذ� هو  مبكا�\ 

�لعبو�ية. 
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   Vz  ö
 V
 íب  هذ�  �عا³نا   V
 يذّكرنا 

سرنا " 
جيالنا  فيشمل  يّتسع 
"�اعتنا 
يًضا، لكي يتوجه �جلميع 
 bفضا
 "يرثو�  "�حد�،  "جهة   vz
حقو�  بعضهم  "يؤ��   ،vتعا �هللا 

:� bبعض. فيقو
 V
 "هي  
خر�  zشا��  ""هنا 
خصصنا�  zّنا   ّ̈ � يا   bيقو �لعبد 

ما  كل  على  "§ثْرنا�  مبعبو�ّيتك، 
سو��، فال نعبد شيئا zال "جهك، 
دين.  "�ختا� - عز  "zّنا من �ملوحِّ
"جل - لفَظ �ملتكّلم مع �لغz Jشا�ً� 
ال   Vإلخو�� جلميع  �لدعا³   V
  vz
لنفس �لد�عي، "حثَّ فيه على مساملة 
�ملسلمني "�حتا�هم ""���هم، "على 

خيه  لنصح  نفَسه  �لد�عي  يعنو   V

كما يعنو لنصح �kته، "يهتّم "يقلق 
لنفسه،  "يقلق  يهتم  كما  حلاجاته 
 Vخيه، "يكو
 بينه "بني  يفّر�  "ال 
له بكل �لقلب من �لناصحني. فكأنه 
تعاv يوصي "يقوb يا ِعباِ� َتها�"� 
"�ملحّبني،   Vِإلخو�� َتهاِ��  بالدعا³ 
نّياِتكم،  "َتباَثثو�  �عو�ِتكم  "َتناَثثو� 
"كونو� ± �ملحّبة كاإلخو�V "�آلبا³ 

"�لبنني."
�جلميع  بصيغة  يدعو  عندما  فاملر³ 
قائال: ﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾ 
حقو�   ³��
  ± يفكر   V
 فيجب 

�عو  �مُت  ما   bيقو" �آلخرين، 

 ��"
  øح �لدعا³  ֲדذ�   vتعا �هللا 
فعلي  
تطو� �"حانًيا، " �هللا  حقو� 
فمثل  
يًضا،  �خلJ ألخي  
حب   V

على  حتًما  سيساعد   Jلتفك� هذ� 
خلق Óتمع �يل. لذ� يقوb �ملسيح 
 Vإلنسا� على  ينبغي   � �ملوعو� 

V يشق على نفسه من 
جل 
خيه 
فعل  "لو  لنفسه،  عليها  يشق  كما 
kلك "قا\ بدعاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� 
يهضم   Ò  Jلتفك� ֲדذ�  نستعني﴾ 

حقو� �آلخرين. 
 :� bيقو ö

 Jلتدب�" �لدعا³  هنا  �هللا  �ع  لقد 
مًعا، ألV �ملؤمن يقو\ باالثنني، kلك 

V �لتدبJ بد"V �لدعا³ ليس بشي³، 
 bليس بشي³، فقا Jلدعا³ بال �لتدب�"
�: Vz �جلمع بني �لتدبJ "�لدعا³ 
هو �إلسال\، "من 
جل kلك قلت 
Vz على �ملر³ 
V يتخذ �لتدبJ كما 
ينبغي  كما  بالدعا³  "يقو\  ينبغي 
من 
جل جتنُّب �إلö "�لغفلة، حيث 

املؤمن يفكر ! الصالة التالية بعد أداء صالة، واجلمعة 
اآلتية بعد أداء �عة، ورمضـان القادم بعد انصرام 
رمضان، لكي يؤدي حق عبادة اهللا. � إنه سيسـعى 
للتحلي مبـكارم األخالق. وهذا هو معـراج العبودية. 
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التقوى

هذين  ��عى  قد  �لكرمي   V§لقر� جند 
�ألمرين ± 
"b سو�¤ فقاz﴿ bيا� 
 vتعا فقوله  نستعني﴾،  "zيا�  نعبد 
﴿zيا� نعبد﴾ يشvz J �لتدبJ، "قد 
ما   b"
  V
  vz لإلشا��  
"ًال  kَكر¤ 
يتخذ   V
 هو   Vإلنسا� على  íب 
�ألسبا¨ "�لتدبJ كما ينبغي، "لكن 
 V
عليه 
ال ينسى �لدعا³، بل íب 
عندما  "�ملؤمن   .Jلتدب� مع  يدعو 
يدعو �هللا تعاv قائال: ﴿zيا� نعبد﴾ 
عبا��  على  يقد�  ال  
نه  فوً��  يفّكر 
�هللا ما Ò يشمله فضله "�(ته، فال 
نستعني﴾.  يقوz"﴿ bيا�   V
 يلبث 
 Ò ية
"هذ� �ملسألة �ل� هي بالغة �أل

يذكرها 
� �ين سو� �إلسال\. 
فحضرته � يوضح 
V على �ملؤمن 
"�لدعا³.   Jلتدب� �الثنني:  يعمل   V

عليه 
V يتخذ �لتدبJ كما هو حقه، 
"يدعو¤،   vتعا �هللا  على  يتكل   ö
من  سو��   b"
  ± ُعلِّمنا  ما  "هذ� 
﴿zيا�  قيل  حيث  �لكرمي   V§لقر�
�لذ�   Vz نستعني﴾.  "zيا�  نعبد 
قو�  �هللا من  
عطا¤  ما  يستخد\  ال 
يقد�ها  "ال  يضيعها  فإنه  "قد��~ 

حق قد�ها، بل يرتكب z�ا.
 Ò �kz 
نك  يوضح   � فحضرته  
تأخذ �ألسبا¨ "�لتد�بJ كما ينبغي 
"ظننت 
V �لدعا³ �لذ� تقو\ به هو 

 .öz فهذ�  "حد¤ سيحل مشكلتك، 
 :� bقا ö

 Vيكو  V
 حتًما   èيتم  Vإلنسا�  Vz
صاًحلا، "لكن حتقيق kلك Ùّتم عليه 
�الستعانة باهللا تعاv، "من 
جل kلك 

مر¤ �هللا تعاv بقر��³ �لفاحتة ± صلو�ته 
�خلمس، فعّلمه 
V يقوz﴿ bيا� نعبد 
 vz zشا��  "فيه  نستعني﴾،  "zيا� 
zشا��  نعبد﴾  ﴿zيا�  فقوله  
مرين: 
�لقد��~  �ستخد�\  "جو¨   vz
لكل   Jلتد�ب�  kاÊ�" �جلهو�   bبذ"
يكتفي  �لذ�   V
 عمل صا�، kلك 
بالدعا³ "ال يبذb جهًد� فإنه يفشل 
 õللفال ± مقصد¤، kz كيف ميكن 
�لذ� يبذ� �لبذ�� ö ال يبذb جهًد� 
بعد¤ 
V يرجو �ًر�، بل Vz من سنة 
�هللا 
V �لفال�kz õ �كتفى ببذ� �لبذ�� 

"�لدعا³، فال بد 
V ُيحَر\ �لثمر.
Vz �لفالحني يعرفوV جيًد� 
نه ال بد 
 µ�من سقي �لز �لبذ"� �م بعد بذ%
منه،  �لطفيليا~   µقتال�" "تسميد¤ 
 Vايته من �حليو�نا~. "هذ� �لقانو)"
 ± øح" bاÓ كل ± bملفعو� ��سا
�ألمو� �لر"حانية 
يًضا. "هذ� 
مٌر قد 
 Ò" ئع جًد���تنا"له �إلسال\ بشكل 
�يانة سو�¤، كما "ضح  
ية  تذكر¤ 

حضرته �.
Ùث  "هو   � حضرته   bيقو  ö

kz ال  �لدعا³  هذ�  على  �ملثابر�  على 
 ،¤ôيستجا¨ �عا øم Vإلنسا� ��يد
فهنا� ساعا~ لقبوb �لدعاö ،³ ال 
"ما  له،  يستجا¨   øم �ملر³  يد�� 

يعجب �هللا من عمله. 
لقد قاb �هللا تعاz﴿ vيا� نعبد "zيا� 
�هللا   Vيدعو "�لذين  نستعني﴾.. 
تعاv بتو�ضع ��جني لعل �هللا يرضى 
 vهللا تعا� Vبتو�ضعهم "خشوعهم، فإ
فعلى  لذ�  "معينهم.  ناصرهم   Vيكو
"�الستعانة  �لدعا³  يو�صل   V
 �لعبد 

.µباهللا بتو�ضع "خشو
 ±  � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو"

موضع §خر: 
�علمو� 
V �الستعانة �حلقيقية هي باهللا 
فقط، "قد �ّكز �لقر§V �لكرمي على 
"zيا�  نعبد  ﴿zيا�   bفقا  �Jكث هذ� 

نستعني﴾.
جيًد�،  �ستيعابه  من  بد  ال  
مر  هذ� 
�ملر³ 
V ال ي�õ يقف  
V على  �

 õحلاz" ~يسأله بثبا" vما\ �هللا تعا

"تكر��. هنا� قصة ألحد 
صحا¨ 
�üه  
kكر  ال   � �ملوعو�  �ملسيح 

يت � �لر�"�:   bيقو حيث   ،Vآل�
هذ� �لصحا÷ قا\ أل��³ صال� �لنفل 
فلما   ،Vبقا�يا �ألقصى  �ملسجد   ±
ثلث   uحو� منذ  قائم  
نه  "جد~ 

كثر "ال يقو\ بأ� حركة  "
ساعة 
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 kz bع ما يقوü
 V

خر�، 
حببت 
فذهبُت  خافًتا،  صوًتا   ÅدÙ  Vكا
"جلست بالقر¨ منه، فإ�k هو ير�� 
�عاz﴿ ³يا� نعبد "zيا� نستعني﴾، 
 uحو� خافت  بصو~  ير��¤  "ظل 

�بع ساعة. 
�لقو\  هؤال³   Vعرفا مد�  هو  هذ� 
�ملسيح  صحبة  شر�  نالو�  �لذين 
�لفهم  هو  "هذ�   ،� �ملوعو� 
"�إل���� "�لعرفاV �لذ� íب على 
�ملؤمن �لسعي لنيله، ألV هذ� يساعد¤ 

على �لعبا�� حًقا. 
�لطر�   � �ملوعو�  �ملسيح  "يبني 
�ل� تساعد على �لعبا�� كما ينبغي 

فيقوb ما نصه:
﴿zيَّاَ�   vتعا قوله   V
 �علم   ö"
 V
 َنْسَتِعُني﴾ يدb على  َ"zِيَّاَ�  َنْعُبُد 
�لسعا�� كلها ± �قتد�³ صفا~ �¨ 

�لعاملني."
يدعو   V
 �لعبد  "�جب  فمن   ،Vkz  

�هللا تعاv بإحلاõ "تكر��، كما عليه 
 ö "يفهمها،  �هللا  صفا~  يتدبر   V

ضو³  على  حياته  صياغة   b"اÙ
سُيَعّد  "zال  �إل%ية،  �لصفا~  تلك 
تر�يد¤ %ذ¤ �لكلما~ تكر�ً�� فا�ًغا 
�لببغا³. لقد ناb صحابة  كما تفعل 
�لعظيم   Vلعرفا� هذ�   �  bلرسو�
هذ�   bنا  ö  ،vتعا �هللا  لصفا~ 
�لعرفاV قو\ عاشو� ± صحبة �ملسيح 
�ملوعو� �، "بفضل �هللا تعاv ال 
 Vكو�فر�� ± �اعتنا يد
يز�b هنا� 
على  بالدعا³   Vيقومو" �ألمر  هذ� 

 .bهذ� �ملنو�
ما   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو  ö

نصه:
تلك  حتصيل  من  �ملانع   Vكا ملا   ö"
يأكل  �لذ�  �لريا³َ  �لد�جا~ 
 �
� هو  �لذ�  "�لكَ�  �حلسناِ~، 
ُيبِعد عن  �لذ�   bَلضال�" �لسيئا~، 
 ³�"�  vz 
شا�  �لسعا��~،  طر� 

منه  �(ًة  �ملهِلكا~،  �لعلل  هذ¤ 
للخطّيا~  �ملستعّدين  �لضعفا³  على 
 bيقو V
"ترّحًما على �لسالكني، فأَمر 
لُِيستخَلصو�  َنْعُبُد﴾  ﴿zيَّاَ�  �لنا�: 
يقولو�:   V
 
َمر " �لريا³،   Õمر من 
من  لُيستخَلُصو�  َنْسَتِعُني﴾  ﴿zِيَّاَ� 
 V
 
َمر " "�خليال³،  �لك�   Õمر
من  لُيستخَلصو�  ﴿ِ�ْهِدَنا﴾  يقولو�: 
�لضالال~ "�ألهو�³. فقوله: ﴿zيَّاَ� 
 éخللو� حتصيل  على  حثٌّ  َنْعُبُد﴾ 
﴿zِيَّاَ�  "قوله:  �لتامة،  "�لعبو�ية 
�لقّو�  طلب   vz zشا�ٌ�  َنْسَتِعُني﴾ 
"�لثبا~ "�الستقامة، "قوله: ﴿ِ�ْهِدَنا 
علٍم  طلب   vz zشا�ٌ�   ﴾äََر� �لصِّ
ِمن عند¤ "هد�يٍة ِمن لدنه لطًفا منه 
على "جه �لكر�مة. فحاصل �آليا~ 
"ال  
بًد�  م  ُيتمَّ ال  �لسلو�  
مر   V

 bال بعد كماz للنجا� يكوV "سيلًة 
 bكما" �جلهد   bكما"  éإلخال�
 Vفهم �%د�يا~، بل كلُّ خا�\ ال يكو

اَك َنْسـَتِعُني﴾  ﴿إيَّـاَك َنْعُبُد﴾ ِلُيسـتخَلصوا من مرض الريـاء، وأَمر أن يقولوا: ﴿ِإيَّ
لُيسـتخَلُصوا من مرض الكd واخليالء، وأَمر أن يقولوا: ﴿ِاْهِدَنا﴾ لُيسـتخَلصوا من 
اَك َنْعُبُد﴾ حثٌّ على حتصيل اخللوص والعبودية التامة،  الضالالت واألهواء. فقوله: ﴿إيَّ
اَك َنْسـَتِعُني﴾ إشارٌة إK طلب القّوة والثبات واالستقامة، وقوله: ﴿ِاْهِدَنا  وقوله: ﴿ِإيَّ
َراَط﴾ إشارٌة إK طلب علٍم ِمن عنده وهدايٍة ِمن لدنه لطًفا منه على وجه الكرامة. الصِّ
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التقوى

صاحلا للخدما~ zال بعد حتقُّق هذ¤ 
�لصفا~." (كر�ما~ �لصا�قني) 

فهذ� هو مقا\ �لعبد �حلقيقي، "على 
�ملؤمن �لسعي للوصوz bليه.

"هو   � �ملوعو�  �ملسيح   bيقو"
ما  �ملستجابة  �أل�عية  حقيقة  يبني 

نصه:
يقَبلها  �ل�  �لعبا��  
V حقيقة  "�علْم 
�لتا\  �لتذلل  هي  بامتنانه،   vملو�
"�لثنا³ُ  شأنه،  "علّو  عظمته  برôية 
عليه مبشاهد� ِمننه "
نو�z µحسانه، 
"zيثاُ�¤ على كل شي³ مبحّبة حضرته 
"ملعانه،  "�اله  Hامد¤  "تصوُّ� 
�ِجلّنة  "سا"�  من   Vجلنا�  Jُتطه"

نظًر� vz ِجنانه." (zعجا� �ملسيح)
ö يضيف � ± بياV حقيقة �لعبا�� 

:bيقو"

"b سو��   ± vتعا �هللا  علمنا  لقد 
�عا³  �لفاحتة  سو��   çع
  V§لقر�  ±
﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾. �ملر�� 
�ملعر"فة  �لعبا��  هنا  �لعبا��  من 
للعبا��  �لتوفيق   �
  ،Vلعرفا�"
 ±  vتعا �هللا  
شا�  "قد  "لعرفا�ا. 

�جلملة vz ضعف �لعبد "عجز¤.
بألسنتنا  نر��   V
 علينا  لذ�   :bقو
  
نستعني﴾،  "zيا�  نعبد  ﴿zيا� 
�لدعا³،  هذ�  نر��   �kملا نعر�   V
"
�kz كنا  لنا  يتيسر  zمنا   Vلعرفا� "هذ� 

�ملسيح  بني  كما  حًقا  متو�ضعني 
�ملوعو� �.

 :� bيقو ö
Vz �ملر³ يدعي عبا�� �هللا، لكن هل 
�لسجو�  من   Jبكث �هللا  عبا��  تتم 
"�لركوµ "�لقيا\ فقط، 
\ هل ميكن 

V يسمى �لذين ُيكِثر"V من حتريك 
 .vتعا هللا  عابدين  �لسبحة  حبا~ 
�هللا  Hبُة  جتذبه  َمن  �لعابد  zمنا  كال، 
"كأنه   vتعا �هللا   ±  يتفا �يث 
�لعابد  له "جو�. íب على  يبق   Ò

ميًتا   Òلعا� كل  له  يبد"  �يث  قلبه 

ال Áشى zال �هللا، " ،vتعا ³��z �هللا 
سبيله   ± �آلال\  حتمل   ± íد   V
"
متعة ما بعدها متعة، "
í Vد �لر�حة 
كلها ± خلو� �هللا، "ال يطمئن قلبه 
�لعبا��.  zال به �. هذ¤ �حلالة هي 
هذ�   vz  Jيص  V
 للمر³  
َنَّى  "لكن 
حلاb بد"V معونة �هللا �خلاصة، "من 
﴿zيا�  �عا³  ُعّلمنا  قد  kلك  
جل 
نعبد "zيا� نستعني﴾، 
�: �بنا zننا 
نعبد�، "لكن 
 لنا 
V نعبد� حق 
 Vz .عانة خاصةz عنَتنا
 �kz الz لعبا���
عبا�� �هللا باعتبا�¤ �ملحبو¨ �حلقيقي 
هي �لوالية، �ل� ليس فوقها ��جة. 
 Vجة ال يبلغها �إلنسا�لكن هذ¤ �لد"
بلو�  "عالمة  �هللا.  معونة   V"بد
عظمة  تصبح   V
 �لد�جة  هذ¤  �ملر³ 
 � "Hبُته  قلبه،  على  مسيطرً�  �هللا 
zال  قلبه  يثق  فال  فؤ��¤،   ± ��سخًة 
به، "ال يرضى zال به، "ال يْؤثر zال 
zيا¤، "يصبح kِكُر¤ � غاية حياته. 
ö يبني �ملسيح �ملوعو� � ما هو 

 :ãجوهر �لعبا�� كاآل
 V
Vz خالصة 
صل �لعبا�� zمنا هي 
 V
�ملر�kz ³ قا\ 
ما\ �هللا تعاv فيجب 

V �هللا ير�¤،  "
 vنه ير� �هللا تعا
يوقن 
"شر�،  شائبة  كل  من  يتطهر   V
"
"يفكر ± عظمة �هللا "�بوبيته، "ُيكثر 

العابد من جتذبه �بُة اهللا 
*يث يتفا& % اهللا تعا# 
وكأنـه 0 يبق له وجود.


"ًال 
V يوقن بوجو� �هللا تعاv يقيًنا 
كامال، í öب 
V يكوV مّطلًعا على 
 V
 Ùب   �
) "zحسانه  �هللا  حسن 
zمنا هي  نعم  يد�� 
V ما عند¤ من 
عطا³ من �هللا تعاí ö ،(vب 
V يبلغ 
حُب �هللا فيه مبلًغا �يث íد ± قلبه 
حرقة "لوعة حø ينكشف حاله هذ� 
من "جهه، "تستوu عظمة �هللا على 
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�ملأثو��،   J"غ ��ملأثو� �أل�عية،  من 
"يتو¨ "يستغفر �هللا كث�Jً، "يعتر� 
بضعفه "هو�نه مر� بعد 
خر�، لكي 
تتزكى نفسه "تكوV له عالقة متينة 
مع �هللا تعاv، "يتفا ± حبه �. 
هذ¤ هي خالصة �لصال� كلها، "قد 
فجملة  متاما.  �لفاحتة  سو��  �لْتها 
﴿zيا� نعبد "zيا� نستعني﴾ �عتر�� 
 Vلعو� "طلُب   ،Jلتقص�" بالضعف 
�لنصر�  "�لتما�  "حد¤،  �هللا  من 
 ± Jللس �لدعا³   ö �هللا "حد¤،  من 
�ل�  بالنعم  "�لفو�  "�سله  �هللا  سبل 
�ألنبيا³  بو�سطة  �لدنيا  على  نزلت 
zال  نيلها  ميكن  ال  "�ل�  "�لرسل، 
باّتباµ خطو�ִדم، ö �لدعا³ بأí Vّنبنا 
�هللا تعاv سبيل �لذين كفر"� برسل 
فحّل  "شّرهم،  لك�هم  
نبيائه  �هللا 
ֲדم غضب �هللا ± هذ¤ �لدنيا نفسها، 
�لدنيا "نسو�  �لذين �Êذ"�  
" سبيل 
 äلصر�� عن  منحرفني  خلقهم  غاية 

�ملستقيم.

ما  عظيمة،  نعمة   öإل� كر�هية   Vz
 bيقو �لنعمة،  هذ¤  تتيسر  "كيف 

�ملسيح �ملوعو� �: 
ليس هنا� نعمة 
عظم من 
V يكر¤ 

Ù Vفظه �هللا بنفسه " öإل� Vإلنسا�
ال  �لنعمة  هذ¤  "لكن  �ملعاصي،  من 
تتيسر ألحد بالتدبJ فقط 
" بالدعا³ 

فقط، بل ال بد له من �الثنني، كما 
عّلمنا �هللا تعاv ± قوله ﴿zيا� نعبد 
"zيا� نستعني﴾، 
�: على �ملر³ 
"ًال 

V يستخد\ قو�¤ �ل� "هبه �هللا zياها، 
 ،¨� قائال:  �هللا   vz 
مر¤  يسّلم   ö
"سعي   ±  Vكا ما  كل  بذلُت  لقد 
"قد�ã، "هذ� هو مفهو\ قوله ﴿zيا� 
نعبد﴾، ö يقوz"﴿ bيا� نستعني﴾ 

ستعني بك فيما تبقى  Vآل� ¨� :�

َمن ال  zنه لسفيٌه جًد�  �ملر�حل.  من 
قد��~  من  �هللا  
عطا¤  ما  يستخد\ 
باهللا  باالستعانة  مكتفيا  "كفا�³~ 
بالدعا³ فقط، فأ %ذ� 
V يفلح ± 

مر�مه.
 :� bيقو

بالدعا³   vتعا �هللا   bيسأ �لذ�   Vz
�لذ�  "هو  �ملتقي  هو   Jلتدب�"
يقم   Ò  �kz 
ما   ،¤ôعا� يستجا¨ 
بالدعا³ مع جهد¤ فال فائد� ± kلك 


يًضا، كما بّينت §نًفا. 
:� bيقو ö

لو 
نه قا\ بالدعا³ مع بذb �جلهو�، 
ö صد�~ منه �لة، حلفظه �هللا من 

مغبتها.
�kًz، لو بذb �ملر³ جهد¤، "قا\ بالدعا³ 
رُ¤ zليه �آلثاَ\  
يًضا، فإV �هللا تعاv يكِّ

"Ùميه من نتائجها �ملدمر� 
يًضا.
لنا  يبني   � �ملوعو�  �ملسيح   Vz  ö
مفهوًما §خر لقوله تعاz﴿ vيا� نعبد 
�هللا  بصف�  بربطه  نستعني﴾  "zيا� 

:bحلي "�لقيو\ "يقو�
 V§كر ± �لقرk قد vهللا تعا� V
�علم 
�ثنني من 
üائه "
ا �حلي "�لقيو\. 
�حليا�  "يهب  حي  هو  َمن  "�حلي 
 vنه تعا
 çما �لقيو\ فيع
لآلخرين، "
قائم بذ�ته كما هو سند حقيقي لقيا\ 
�آلخرين "بقائهم. Vz كل شي³ حيٌّ 
"قائٌم بفيض هاتني �لصفتني �إل%يتني. 

ليـس هنـاك نعمة أعظـم مـن أن يكره اإلنسـان 
اإل� وأن §فظـه اهللا بنفسـه مـن املعاصي، ولكن 
هـذه النعمـة ال تتيسـر ألحـد بالتدبـ¨ فقط أو 
بالدعـاء فقط، بـل ال بد له من االثنـني، كما عّلمنا 
اهللا تعـاK ! قولـه ﴿إيـاك نعبد وإياك نسـتعني﴾
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�هللا  ُيعَبد   V
 يقتضي  �حلي  "�سم 
 ± vعليه قوله تعا bحد¤ كما يد"
سو�� �لفاحتة ﴿zيا� نعبد﴾، "�سم 
منه   Vلعو� ُيرجى   V
 يتطلب  �لقيو\ 
 vتعا قوله  مفهو\  هو  "حد¤، كما 

﴿"zيا� نستعني﴾.
�لدنيوية  �ألمو�  كانت  فسو�³ 
"�لترقيا~ �ملا�ية 
" �ألمو� �لر"حانية 
ال   Vإلنسا�  Vفإ �لر"حا<  "�لرقي 
 Åهذ� �لدعا³ "لن ير Õينتفع بفيو
نعم �لدنيا "�آلخر� zال �kz صا� عبًد� 
حقيقًيا هللا تعاv. لقد بينت من قبل 
�هللا  �(انية   Õفيو على  �لشكر   V

"طلِب  �لعبا��   ±  Vإلنسا� يرّغب 
 èمع هو  "هذ�  �لرحيمية،   Õفيو
�الستعانة. "�لو�ضح 
V هذ� �ملفهو\ 
"�ألمو�  �ملا�ية  �ملعامال~  يغطي 

�لر"حانية كلها.
لقد قلت ± بد�ية خطب� 
V �لصال� 
مخ �لعبا��، "قد قاb �ملسيح �ملوعو� 

� ± توضيح kلك ما نصه: "
 Vيكو  V
 �لعبا��~  
فضل  ""من 
�لصلو�~  على  Hاِفًظا   Vإلنسا�
 V
" 
"قاִדا،  
"�ئل   ± �خلمس 
"�لشو�  "�لذ"�  للحضو�  íهد 
 ³��
 على  مو�ظًبا  بركاִדا،  "حتصيل 
�لصال�   Vفإ مفر"ضاִדا "مسنوناִדا. 
مرَكٌب يوصل �لعابد vz �¨ �لعبا�، 

فيصل ֲדا vz مقا\ ال يصل zليه على 
ُيصا�  ال  "صيُدها  �ِجليا�،  صهو�~ 
بالسها\، "سرُّها ال يظهر باألقال\. 
بَلغ  فقد  �لطريقة،  هذ¤  �لتزَ\  "من 
�لذ�  �ِحلبَّ  
َْلَفى " "�حلقيقَة،  �حلقَّ 
هو ± ُحجب �لغيب، "جنا من �لشك 
"�لريب، فتر� 
ياَمه ُغَرً��، "كالَمه 
ُ�َ�ً��، ""جَهه بدً��، "مقاَمه صدً��. 
له  �هللا   bّk
 ِهللا ± صلو�ته   َّbk "َمن 
�مللوَ�، "íعل ماِلًكا هذ� �ململوَ�." 

(zعجا� �ملسيح)
�لعبا��~  
فضل  �لصال�   V
 ال جر\ 
�هللا   vz �لعبد  تقّر¨  "سيلٌة  
�ا "
 õصر قد   vتعا �هللا  "لكن   ،vتعا
ال  �لنا�  بعض  صلو�~   V
 بنفسه 
حتظى بالقبوb، أل�م ال يؤ�"�ا حق 
 Vيشتكو �لنا�  بعض   Vz �أل��³. 
�لصال�،   ± �ملتعة   V"دí ال  
�م 
تلك  �لصال�  عليهم ±   uتستو "ال 

�حلالة �ل� íب 
V تستوu، مع 
�م 
يتمتعو�   V
  V"يريد"  õصال 
هل 
 � �ملوعو�  �ملسيح   �Á .بالصال�

 :bلك "يقوk ×عال
ال  �zم   Vيقولو �لنا�  بعض   Vz
 çلك" �لصال�،   ± �ملتعة   V"دí
على  يو�ظبو�   V
 هؤال³  ملثل   bقو

 V
 kلك  بكثر�.  "يصّلو�  �لصلو�~ 
�لر"حا<  بالقبض  يصا¨  �لسالك 
± �ملر�حل �أل"v ± سبيل �لتقو�، 
قوله  ير��   V
 �حلالة  هذ¤   ± "عليه 
نستعني﴾  "zيا�  نعبد  ﴿zيا�   vتعا
مر� بعد 
خر�. ± �لكشف يتر��³ 
لذ�  �لسا��،  شاكلة  على   Vلشيطا�
 ± vيستغيث �هللا تعا V
على �لعبد 
�لسا��  هذ�   Vz  ¨� قائال  �لصال� 
معتصًما  عليه  فأستنصر�  يطا��<، 
على  �هللا   Vيستغيثو �لذين   Vz بك. 
 Vعلى هذ� �لنحو "يستعينو Vلشيطا�

فإن الصالة مرَكٌب يوصل العابد إK رب العباد، فيصل 
بها إK مقام ال يصل إليه على صهوات اِجلياد، وصيُدها 
ال ُيصاد بالسهام، وسرُّها ال يظهر باألقالم. ومن التزَم 
هذه الطريقة، فقد بَلغ احلقَّ واحلقيقَة، وَأْلَفى اِحلبَّ الذي 

هو ! ُحجب الغيب، وجنا من الشك والريب....
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"ال   Vيسأمو "ال  �عائهم   ± به 
ميلوV، فإ�م íد"V قو� يهلكوV ֲדا 

 .Vلشيطا�
"لكن هذ¤ �الستغاثة تتطلب صدًقا 
كيف  �لدعا³.   ± عظيمني  "حرقة 
يتيسر  zمنا  للمصلي؟  kلك  يتيسر 
يها�ه   Vلشيطا�  V
 تصو�   �kz له 
قلبه   ± تتولد  "كيف  كالسا��. 
فيه  تتولد  zمنا  "�للوعة؟  �حلرقة  هذ¤ 
تصو�   �kz بصد�.  �هللا   vz باإلنابة 
 bيصو" يطا��¤   Vلشيطا�  V
 �لعبد 
يعّريه   V
 b"اÙ نه
عليه كاللص، "

لقا¤ ± �البتال³،  øكما فعل بآ�\ ح

﴿zيا�  عاليا   Ñستصر �"حه   Vفإ
نعبد "zيا� نستعني﴾. 

لقد ضربُت قبل قليل مثاbَ �لصحابة 
تيسَر %م  �لذين   "
 �ضي �هللا عنهم 
 Vم كانو� ال ي�حو�
�لعرفاV كيف 
ير��"V ± �لصال� هذ¤ �لكلمة مر� 
بعد 
خر� لكي يو�"� حق �لعبا��، 
 vهللا تعا� kمبال Vمن �لشيطا �"kيلو"
من  �ملزيد  "لJثو�  به،  مستعينني 

 .vهللا تعا� bفضا

ö يقوb حضرته �: 

�لصلو�~   ± تر��"�   V
 عليكم 
 .�Jًيا� نستعني﴾  كثz" يا� نعبدz﴿

Vz قوله ﴿zيا� نستعني﴾ يرّ� zليكم 
فضَل �هللا �لذ� هو متاعكم �ملفقو�. 
هذ¤  تكر��   V
 قبل  ِمن  بينُت  لقد 
�لكلمة تنّبه �إلنساvz V عبا�� �هللا.


V يوفقنا 
V نصو�  vندعو �هللا تعا
حياتنا ֲדذ¤ �لعبا��~ من نو� "هذ¤ 
 ± ندخل   V
" �لثمينة،  �جلو�هر 
كل  به   Vيستعينو �لذين  �هللا  عبا� 
�هللا  يعيذهم  "�لذين   ،V§" حني 

V ننتفع من بركا~ شهر " ،¤kمبال
�مضـاV حق �النتفـاµ. �ّكز"� 
�أليـا\  هذ¤   ± �لدعـا³  على 

�لباقية خاصـًة.

إذا لم يزْد ِعلُم الفَتى قلَبُه ُهدى

نقمـًة أوالهُ  اهللا  أنَّ  ـرهُ  فَبشِّ

مـا متَّ ِحلـمٌ وال ِعلـمٌ بـال أدٍب

ومـا التَّجاهُل إال ثـوُب ذي َدنٍس

وسـيرتَه عـْدالً وأخالقَـُه ُحسـنا

يُسـاُء بها مثَل الـذي َعَبـَد الَوثَنا

قـوٍم حليمـاِن َجتاَهـل فـي  وال 

َسـفيهاِن إال  يلَبُسـه  وليـَس 

(مقتبساV من �يو�V �إلما\ �لشافعي "�(ه �هللا")
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 ها~ طاهر

�لتقيت بعد� من كبا� 
�ملشايخ  بني  �ملثقفني 
 vz 
قر¨  فر
يُتهم 
�لفكر �إلسالمي �أل(د�، "كنت 
قائمة  عليكم  �حلجة  %م:   bقو


ك�،  "kنُبكم  غJكم،  من  
كثر 
Ùّس   V
 عليه  يسهل  َمن  فأنتم 
بصد� �ملسيح �ملوعو� �، ألنه 
 V¤ تعرفونه، فما �متم تتبنَّْو�ا�من 
 Åحتد �ل�  �لسامية  �ألفكا�  هذ¤ 
مائة  من  
كثر  قبل  حضرته  عنها 
عا\ "تَرْ"�ا �حلق �ملبني، فهل ميكن 
"هل  متقوال؟  حضرته   Vيكو  V


V تأã �لد�� هذ¤  vيقبل �هللا تعا
\ �ا��  عن طريق متقّوb؟ "هل تقدِّ

طيبة غJ �لشجر� �لطيبة؟

بالشيخ  
لتقي   V
  èمت
 كنُت 
قبل  تو±  "لكنه   ،uلغز�� Hمد 
�ملوعو�  باملسيح  zميا<  من  عامني 

حببُت  �لذ�  �لشيخ  هذ�   .�
�لسلفيني  كتبه �ملتخصصة ± نقد 
"سطحيتهم "عد�"ִדم "بغضائهم 
بعض  يلي  "فيما  "قسا"ִדم.. 
جا³~  �ل�  
قو�له  من  �ألمثلة 


(ديًة �تة:

�Cبوفا" �ملسيح خ Oلقو� 
�عتبا
Ò يو�فق �لغز�u على �لقوb بوفا� 
�ملسيح فحسب، فهذ� 
مر مفر"� 
منه عند مفّكر مثله، "لكنه 
ضا� 
k vzلك فكر� 
V �لقوb بذلك هو 

خJ للمسلمني.

�لغز�u:""من  Hمد  �لشيخ   bيقو

يي 
نَّه خJ لنا åن �ملسلمني … �

V نر� �لر
� �لذ� يقوVz bَّ عيسى 
من   ��
" �نتهى..  "zنَّه  ما~، 
 Vّ
�آليا~ �ل� 
قرôها ± �لكتا¨ 
عيسى ما~، "
V موته حق، "
نَّه 
�لنبيني"(�ملسيحية،  سائر  كمو~ 

 .(٥٦é ،ûشل
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو�  

� قبل kلك بستني عاما: 
"�علمو� جيًد� 
V �لعقيد� �لصليبية 
مو~  zثبا~   V"� من  متو~  لن 
�ملسيح �لناصر� �، فما �لفائد" 
لتعاليم  خالًفا  �ياته  �العتقا�  من 
هذ�  ليحيا  َيُمْت  َ�ُعو¤  �لقر§V؟ 

(õسفينة نو) ."لدين�

‡]¥b;‡ÂÄ;flŸ;flŸ^;ˆ

‹˜àb;‡ÂÄ;flŸ;ÏŸ˜à;ˆÂ

È’\á∆’\;Å⁄•;~Ëç’\;ÏÁÅ∂^È’\á∆’\;Å⁄•;~Ëç’\;ÏÁÅ∂^
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�جلهـا� 
 bعلة �لقتا V
 õبوضو uبّين �لغز�
 V�"إلسالمي هي �لعد� µلشر� ±
"ليس �لكفر، فقاb: ""لو كانت 
�لر"\ "�لفر� تقوماV على  �"لتا 
 Vضما" "�لعد�لة  �حلرية  مبا�� 
قامت  ما  �إلنسانية  �حلقو� 
(جها�  حر"¨".  "بينهما  بيننا 

�لدعو�)
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو� 
�لسنني  بعشر�~  kلك  قبل   �

"كر�¤ مر���: 
"كانت حر"¨ نبينا � "
صحابه 
هجما~  من  
نفسهم  حلماية  zما 
 "
 �لسال\،  إل�سا³   "
 �لكفا�، 
لدفع عد"�V �لذين يريد"V �لقضا³ 
َمن  "لكن  بالسيف؛  �لدين  على 
�لسيف  يرفع  �ليو\  �ملخالفني  ِمن 
من 
جل �لدين، "من �k �لذ� مينع 
�إلسال\،   ±  bلدخو� من  
حًد� 
 V�kفع �أل�لذ� مينع من � �k من"
فيها؟"  �لصال�  "من  �ملساجد   ±
(تريا� �لقلو¨، �خلز�ئن �لر"حانية 

(١٥٨-١٥٩ é لد ١٥Ó

�نتهاL �جلزية بانتهاL م�
�ִדا 
 Vz"  :uلغز�� Hمد  �لشيخ   bيقو
�ملعتدين  من  zال  تؤخذ  ما  �جلزية 

�لدفاµ عنهم،  "�ملريبني ± مقابل 
�نقطعت  
سباֲדا  �نقطعت   �kفإ

معها". (حقيقة �لقومية �لعربية)
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو�  
�لسنني  بعشر�~  kلك  قبل   �
 V"يتفكر ال   �kملا" مر���:  "كر�¤ 

V �لنû � قد قاb �ق �ملسيح  ±
بأنه  قرنا  ثالثة عشر  قبل  �ملوعو� 
 çسو� ”يضع �حلر¨“.. مما يع
ببعثته  سينهي  �ملوعو�  �ملسيح   V

�آلية   Jتش kلك   vz"  ، َ̈ �حلر"
 ُ̈ �ْلَحْر َتَضَع  ﴿َحتَّى  �لقر§نية 
 ãيأ  øح قاِتلو�   �
 
ْ"َ��َ�َها﴾.. َ
�إلجنليزية  (�حلكومة  �ملسيح  �مُن 

"�جلها�)

�لنسخ � �لقر�l �لكرمي
�لنسخ  جتويز   Vz"  :uلغز�� كتب 
لسائر  �لتهوين  با¨  يفتح 

بني  �لدعو�  (جها�   ."éلنصو�
عجز �لد�خل "كيد �خلا�×)

 �kz"  :� �ملوعو�  �ملسيح   bقا"
 V§لقر� ± bحد بأنه ال تز�
َسلَّم 
يكلف   �kمنسوخة..فلما §يا~ 
"�لعمل  فيه  �لتدبر  عنا³  نفسه 

ضيع   �kملا نفسه:   ± bبه؟ سيقو
من  kلك؟   ± ""ق�  جهد� 
يد�� 
V �آلية �ل� ُ
عمل فكر� 
فيها يتبني u فيما بعد 
�ا كانت 
 V
 يؤمن  �لذ�  "لكن  منسوخة؟ 
 ¤óم "كماله  بتمامه  �لكال\  هذ� 
منه  لفظ  كل   V
" �لنسخ،  عن 
جدير بالعمل به..ال بد 
V يتدبر 
�لقر§V، "هكذ� يزيد¤ �لقر§V علما 

(Jلكب� Jلتفس�) .معرفة"

تقدمي �لقر�l على �حلديث 
 ±  uلغز�� Hمد  �لشيخ    bيقو

احلجة عليكم قائمة أكثر من غ¨كم، وذنُبكم أكd، فأنتم 
َمن يسـهل عليه أن §ّس بصدق املسيح املوعود �، 
ألنه من »اره تعرفونـه، فما دمتم تتبنَّْون هذه األفكار 
السامية الm حتدث عنها حضرته قبل أكثر من مائة عام 
وتَرْونها احلق املبني، فهل ميكن أن يكون حضرته متقوال؟ 
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كتابه �لسنة �لنبوية بني 
هل �لفقه 
 éرå ما  :"كل  �حلديث  
هل "

لفا�   vz �النتبا¤  شد  هو  عليه 
 �Jغف فجملة  "معانيه،   V§لقر�
من 
هل �حلديث HجوبوV عنها، 

خر�   V"شؤ  ±  Vمستغرقو
�لوحي".  تشرُّ¨  عن  تعجزهم 
بأنا�  k�ًعا  ضقت  "قاb:""قد 
 �Jكث  V§لقر�  ± �لفقه  قليلي 
 V"�يصد �ألحا�يث،   ± �لنظر 
�لفتا"�   Vيرسلو" �ألحكا\، 
 ."�Jح" بلبلة  �ألمة   V"فيزيد
§حا�  حديث   Vبأ "قاb:""�لزعم 
�لكرمي   V§لقر� من  §ية  ينسخ 
 Vz":bقا" �لغثاثة".  غاية   ± �عٌم 
 Vهل �حلديث يقعو
�لقاصرين من 
على �ألثر ال يعرفوV حقيقته "ال 
�لدين  
بعا�¤، ö يشغبوV به على 

كله �"V "عي". 
 bما �ملسيح �ملوعو� � فقد قا


قبل kلك بعقو�: 
�هللا  من  
نه   Vبالفرقا ""§منَّا 
 Õ�لر(ن، "ال نقبل كلَّ ما يعا�
"Hَكماِته  بيِّناِته  "Áالف   Vَلفرقا�
 "

مًر� عقليًّا  Vقصَصه، "لو كا"

هل  üَّاها  �ل�  �آلثا�  من   Vكا
 bقو�
�حلديث حديًثا، 
" كاV من 
 Vلفرقا� Vلتابعني؛ أل� "
�لصحابة 

�لكرمي كتا¨ قد ثبت تو�تر¤ لفًظا 
قطعي  متُلوٌّ  "حٌي  "هو  لفًظا، 
فهو  قطعيِته  "َمن شكَّ ±   ،çيقي
كافر مر�"� عندنا "من �لفاسقني. 
"�لقر§Ø Vصوé بالقطعية �لتامة، 
مرتبِة كلِّ كتا¨  فو�  مرتبة  "له 
ه 
يد� �لنا�.  "كل "حٍي. ما مسَّ

ما غJ¤ من �لكتب "�آلثا� فال "
يبلغ هذ� �ملقاَ\. "من §َثَر غJَ¤ عليه 
فقد §ثر �لشك على �ليقني." (حتفة 

(٣٤ é ،بغد��

تقدير �0 حنيفة ��لفقه �حلنفي
حنيفة  
بو "  :uلغز�� Hمد   bقا
ير� 
V من قاتلنا من 
فر�� �لكفا� 
قاتلنا¤، فإV قتل فإv حيث 
لقت، 

ما من له kمة "عهد فقاتله ُيقتّص 
"ال  حديث  �فض   ö "من  منه. 
صحة  مع  بكافر"،  مسلم  يقتل 

مبخالفته   bمعلو �ملنت   Vأل سند¤، 
بالنفس"  "�لنفس  �لقر§<  لنص 
�لفقه   V
 نر�  �لتأمل  "عند   …
 vz" �لعد�لة،   vz  �
 �حلنفي 
 vz"  ،Vإلنسا� حقو�  مو�ثيق 
نظر   V"� �لبشرية  �لنفس  �حتر�\ 
�حلرية   "
 "�لسو��   Õلبيا�  vz
 .Vإلميا�" �لكفر   "
 "�لعبو�ية، 

(�لسنة �لنبوية، ١٨).
يقوb �ملسيح �ملوعو� �: "�حلق 

فضل "
على  Vبو حنيفة) كا

نه (
من  �آلخرين   Åلثال� �ألئمة  من 
حيث قو� �جتها�¤ "علمه "���يته 
�ل�  �لقو�   Vz" "فر�سته.  "فهمه 
 vz  bللوصو له   vتعا �هللا  "هبها 
متقدمة  كانت  �لصائب  �لقر�� 
يفّر�   V
 يستطيع   Vكا �يث 
�لثبو~ "عدمه بكل سهولة.  بني 
كانت قوته �ملد�كة موهوبة بوجه 

آيات منسوخة.. القرآن  بأنه ال تزال !  َسلَّم أحد  إذا 
 ..... فلماذا يكلف نفسه عناء التدبر فيه والعمل به؟ 
بتمامه وكماله منزه  الكالم  أن هذا  الذي يؤمن  ولكن 
عن النسخ، وأن كل لفظ منه جدير بالعمل به..ال بد 

أن يتدبر القرآن، وهكذا يزيده القرآن علما ومعرفة.
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�لكرمي.   V§لقر� فهم   ±  éخا
مع   éخا �نسجا\  لطبعه   Vكا"
بلغ  قد   Vكا"  ،vتعا �هللا  كال\ 
لذلك  
على.  مبلغا  �ملعرفة  من 
�لعليا ± �الجتها�  �عُتِرَ� مبرتبته 
عنها  تقاصر  �ل�   äالستنبا�"
كيف  �هللا!   Vسبحا  .V"آلخر�
"�لذكي  �لربا<  �إلما\  هذ�  فِهم 
"�حد�  آلية  "�فيعة  عليا  zشا�� 

حا�يث   ³��� كشي³  "تر� 
"ما  �آلية،   Õ�تعا كانت   �Jكث
(��zلة  قط.  �جلهال³  طعن  خا� 

�أل"ها\)

 Aجلن ��ألشبا�
 uلغز�� Hمد  �لشيخ  
بد� 
�لسائد  لالعتقا�  �ستنكا�¤ 
"هل   : ساخر�   bفقا بالتلبس 
�كو¨   ± متخصصة  �لعفا�يت 

�ملسلمني "حدهم؟ ملاÒ �k يشُك 
�جلن   bحتال� من  يابا<   "
 
ملا< 
 Vz" قائًال:  ألجسامهم؟""تابع 
üعة �لدين سا³~ من شيوµ هذ¤ 
"حدهم!  �ملتدينني  بني  �أل"ها\ 
�ملا��  �لعلم   V
  Vتعلمو zنكم 
�عائمه،  "�ست  ��ئرته  �تسعت 
فإ�k كاV ما "��³ �ملا�� يد"� ± 
هذ� �لنطا� فمستقبل �إلمياV كله 

"لئك  علل  فلنبحث  خطر.   ±

عصاֲדم   õلنر" بر"ية،  �لشاكني 
�جلن  الִדا\   èمع "ال  �ملنهكة، 
�لنبوية  (�لسنة   !! يفعلو�   Ò مبا 
�حلديث،  
هل " �لفقه  
هل  بني 

(٩٣-٩٤é
�لتفصيلية  �لثا<  
قو�b �خلليفة  
ما 
�ملسيح   bقو�
" �جلن   µموضو  ±
فهي  �ملجملة   � �ملوعو� 

مشهو�� ال ��عي لسر�ها هنا. 

إن كبار املشـايخ قد تبنَّوا أقواله �، وال ندري هل أخذوها من كتبه مباشـرة أم 
بطرق غ¨ مباشرة. وما على تالمذتهم اليوم سوى أخذ العdة من ذلك، وأن يعودوا 
إK املصدر الربا°، وأن يعلموا أن اخل¨ الذي عند مشـا�هم مسـبوق مبا أوحى به 
اهللا للمسـيح املوعود واإلمام املهدي �، وأن عليهـم أن يأتوا البيوت من أبوابها.

فيها   bيقو 
خر�  قضايا  "هنا� 
�ملوعو�   �ملسيح  قاله  مبا   uلغز��
 Ò  çلك"  ،çهk  ± "هي   �

جد عبا��~ �لغز�u فيها ± هذ¤ 
 V
 ضر"��   ��
 "ال  �لعجالة، 
�لسابقة  فاألمثلة   ،èباملع 
كتبها 
"�ل�  �لفكر�،   bإليصا تكفي 
صد�  zظها�  منها  �لغاية  كانت 
 Vz حيث   ،� �ملوعو�  �ملسيح 
كبا� �ملشايخ قد تبنَّو� 
قو�له �، 
"ال ند�� هل 
خذ"ها من كتبه 
مباشر�.   Jغ بطر�   \
 مباشر� 
سو�  �ليو\  تالمذִדم  على  "ما 

خذ �لع�� من kلك، "
V يعو�"� 
 V
vz �ملصد� �لربا<، "
V يعلمو� 
�خلJ �لذ� عند مشاÁهم مسبو� 
مبا 
"حى به �هللا للمسيح �ملوعو� 
"�إلما\ �ملهد� �، "
V عليهم 


V يأتو� �لبيو~ من 
بو�ֲדا. 
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�أل"ها\،  ��zلة  كتابه   ±
�ملوعو�  �ملسيُح   \ قدَّ
 � �ملهد�  "�إلماُ\ 
مميز�  بصو��  به   Vإلميا� مسألَة 
"�ضحة جلية؛ حيث بّين من خال%ا 
فو�ئُد كث�J، كما  له  به   Vإلميا�  V

 Vْ
 
�َّ جانٍب ميكن  ُن  يتضمَّ 
نه ال 

يسبب �خلسا��.

يقوb حضرته:
 y!� �ّ! لنـا�� Vمن هـم 0قر"
�لسـعا�"؟ �00لئـك �لذين lمنو� 
� مسـيحا موعو�� 0_ �ملنكرين؟

§منو�  �لذين   V
 �جللي  �لو�ضح  من 
 Vمعصومو هم  موعو��  مسيحا   ÷

 Vيستحقو" �خلطر،  من   Vمصونو
"�لقو�  "�لثو�¨  �ألجو�   µنو�


�إلميانية، أل�م:
 Ò" بأخيهم  �لظن  
حَسنو�  �0ال: 
يَدعو�   Ò" 
" كذ�با،  مفتريا  يُعّد"¤ 
 vz ¨لشكو� �لفاسد� بشأنه تتسّر�
قلوֲדم، لذ� فقد �ستحقو� ثو�با يناله 

�ملر³ نتيجة حسن �لظن بأخيه. 

ما خافو� لومة الئم ± سبيل  ثانيا: 
عليهم  تتغلب   Ò" �حلق،   bقبو
فاستحقو�  �لنفسـانية،  �ألهو�³ 
�ألجر أل�ـم �طلعو� على �لدعـو� 
 V
 بعـد  "قبلوها  �حلـق،   vz
 ±  bحا "ما  مناٍ�،  ند�³  üعـو� 

سبيلهم حائـل.

ثالثا: بسبب zميا�م مبصد�� �لنبو�³ 
من  �ل�  �لوسا"�  �يع  من  جنو� 
من  يوما  �لقلو¨  تنتا¨   V
 شأ�ا 
 "
 �لطويل،  �النتظا�  نتيجة  �أليا\ 
نتيجة   Vإلميا� من  صاحبها  حتر\ 
�لسعد�³  �ليأ�. فلم يتخلص هؤال³ 
 �"
من هذ¤ �ألخطا� فحسب، بل �
نبيه  نبو�³  حتقُّق  "شهد"�  �هللا  §ية 
 Vإلميا�  ± فتقدمو�  حياִדم،   ±  �
كث�J، "غلبت صبغُة �ملعرفة zمياَنهم 
 µنو�
�لسماعي، "Êلصو� من �يع 
�حل�J �ل� تنشأ ± �لقلو¨ عا�� عن 

نبو�³~ ال تـكا� تتحـقق. 

�هللا  من  مبرَسل  §منو�  لقد  
�بعا: 
�لذ�  "�لغضب  �لسخط  "�جتنبو� 

متيم 0بو �قة

;‡]¥˝’;Å\Ê…;ä∑;‡]¥˝’;Å\Ê…;ä∑

��  ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏]dÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏]d
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ينـزb على �ملنكرين �لذين ليس ± 
نصيبهم zال �لتكذيب "�إلنكا�.

 
"بركا~  فيوضا  �ستحقو�  خامسا: 
بالذ�   Vيؤمنو �لذين  على   bُتنـّز
يأã من �هللا �، Hسنني به �لظن. 

تلك هي �لفو�ئد �ل� سينا%ا بإVk �هللا 
�لذين §منو� ÷. 
ما  �لكرمي �لسعد�³ 
�لذين ال يقبلونç فهم Hر"موV من 
"باطٌل  
نو�عها.  بكل  �لسعا��  تلك 
ظنهم 
V ± �لقبوb خطُر �خلسا�ِ�. 
سبب  أل�  
فهم   V
 
ستطيع  ال 
�ينية.  خسا��  يو�جهو�   V
 ميكن 

كرهُتهم  لو  ممكنة  �خلسا��  كانت 
"منا�  جديد  بتعليم  �لعمل  على 
حالال  حّرمُت  لو  فمثال  لإلسال\. 

" حلَّلت حر�ما، 
" غيَّرُ~ شيئا ± 
�ملعتقد�~ �إلميانية �ل� هي ضر"�ية 

نقصت شيئا  "

ضفُت  "
للنجا�، 
�لصيا\ "�لصال� "�حلج "�لزكا�  من 
 "
 �لشرعية.  �لتكاليف  من  "غJها 
�kz ��ُ~ شيئا ± �لصلو�~ "جعلتها 
 vz نقصُتها "
عشر� بدb �خلمسة، 
�لصيا\  فرضُت   "
 فقط،  صالتني 
 "
 "�حد  شهر  من  بدال  لشهرين 
هت vz صيا\ 
قل من شهر؛ فلو  "جَّ
لكانت  �لقبيل  هذ�  من  شيئا  فعلت 
 Vلكفر "�خلسر�� هنا� خسا��، بل 

مر���   bقو
 �مت  ما  "لكن  فعال. 
ما جئت  �إلخو�،  
يها  يا  "تكر���: 
بل  جديد،  تعليم   "
 جديد  بدين 
لنا  
نا منكم "مسلم مثلكم، "ليس 
ه  نوجِّ  "
 به  نعمل   V
 ميكن  كتا¨ 
�لكرمي.   V§لقر�  Jغ �آلخرين  zليه 
من  kلك  نطلب   "
  - لنا  "ليس 
به  نقتد�  مقتًد�   "
 هاٍ�  غJنا- 

(د  �ملرسلني  خاَتم  سيدنا  سو� 
يشّكل   Vkz خطر  فأ�   ،� �لعر÷ 
�ّ�عائي - �ملبçِّ على z%ا\ من �هللا- 

على مسلم ملتز\؟" (��zلة �أل"ها\)
�ألمَر،  حضرُته  �ختصر  قد  "هكذ� 
قد  �ل�  "�لوسا"َ�  �أل"هاَ\   � "بدَّ

مر¤،  من   �ٍJح  ±  Vَإلنسا� جتعل 
�لكفر   ± يقَع   V
 Áا�  جتعله   "

 َّV
 هو  �ألمر  Hوَ�   َّVz �ملعصية.   "

�ملهد�  �إلماُ\  kلك  هو  حضرَته 
 ُّûلن� به  
نبأ  �لذ�  �ملوعو�  "�ملسيُح 

خا�ما Øلصا  جا³  قد  
نه  "مبا   .�
يزيد  ال   ،� لسيد¤  كامال  "متبعا 
ُينِقُص ± �ينه، "ال Ùيُد  حرفا "ال 
عن سنِة سيد¤ � قيد شعر¤، فبذلك 
 Vْ
 ينبغي  يكوV قد جا³ بصو�� ال 
�لريب   "
�لقلِق  جتلَب 
�َّ نوµٍ من 

" �حل�J. فبعثته � ֲדذ¤ �لصو�� 
 ûلن� kلك  لنبو�³~  جا³~ مصد�قا 

�ا حافظت على  �، كما  �لكرمي 
ُيبعث   V
 مينع  �لذ�   � نبوته  ختم 
�ألمة،  هذ¤   Jغ من   � بعد¤   ûن

سو�³ً كاV قدميا 
" حديثا.
�ضرِته   Vُإلميا� يتطلَّب  ال  كذلك 
به  جا³  مما  لشي³ٍ  zنكا��   "
 كفر� 
�لد�عي  فما   .� "مطاعه  سيُد¤ 
 bلكفر "�حلا� ± µللخو� من �لوقو

هذ¤؟!
لذلك فإVَّ �لر"õَ �ل� ينبغي 
Vْ يتحلى 
ֲדا كلُّ مّطلٍع على �عو� حضرته هي 

وبعقل  الظن  بإحسان  اإلقبال  روَح  أنَّ  هي  احلقيقة 
الظنِّ  إحساَن  إنَّ  ذلك.   Kإ تؤدي  أن  ُميكن  ال  منفتح 
ح² بالكاذبني ±علنا نفهُم حججهم بصورة أوضح، 

 ، و±عل رفضنا lم مبنيا على اليقني ال على الظنِّ
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بل  "�لرغبة  "�لُبشر�   bإلقبا�  õُ"�
صا�قا  حضرُته   Vيكو  Vبأ  çلتم�"
 bحا ير�  �لذ�   Vأل كاkبا.  ال 
�إلسال\ "�ملسلمني ينبغي 
V يتحّر� 
ر ± �لفر×  "يلتاµ %ذ� �حلاb، "يفكِّ
 vتعا �هللا  "يدعو   ،éخلال�" �إل%ي 
 Vْأل vتعا �هللا  يوفقه   V
 "يدعو  له، 
يوفقه   V
" حياته،   ± kلك  يشهَد 
 ±  bِملا�" بالنفِس  "�جلها�   Vلإلميا
عند  لُيكتب  �ملبا�كة؛   �ِJملس� هذ¤ 

�هللا من �لفائزين.
"قد يظنُّ �لبعض 
Vَّ هذ¤ �لر"õ "تلك 
�ل�  �لسذ�جة  من   µنو هي   bحلا�
للكاkبني  فريسة  يقُع   Vَإلنسا� جتعل 
 õَ"� َّV
�ملفترين. "لكن �حلقيقة هي 
�إلقباb بإحساV �لظن "بعقل منفتح 
 َّVz kلك.   vz تؤ��   V
 ُيمكن  ال 
بالكاkبني íعلنا   øلظنِّ ح�  Vَحساz

"ضح،  بصو��  حججهم  نفهُم 
�ليقني  على  مبنيا  %م  �فضنا  "íعل 
عليهم  ��َّنا  "íعل   ، �لظنِّ على  ال 
 �Jجة كب�تفنيدنا حلججهم على �"
 Õمن �لدقة، بينما �النغالُ� "�إلعر�
zحاطٍة  عدِ\  على  �ملبنية  "�لر�"� 

بدعو�هم تطيُل من عمر �فتر�ئهم.
 Vقد تكفَّل بنفسه بأ vَهللا تعا� َّVz َّö
"�عوته،   ¨kلكا� �ملدعي  ُيهلك 

�لعديد   ± "kلك  ُيفلح،  لن  
نه "
�لكرمي.   V§لقر� من  �ملو�ضع  من 
 �
فالريب "�حل�J "�النغال� 
ما\ 
مدµٍ هو ± حقيقته zسا³ُ� ظنٍّ باهللا 

.Vمنبعها نقٌص ± �إلميا ،vتعا
 َّV
  Õفر "على   ،bعلى كل حا"
 kحضرته � ليس صا�قا – "�لعيا
قد  �ملؤمَن   V
  Õفر "على  باهللا، 
ميكن  فكيف   ، �لظنِّ �سِن  قه  صدَّ
 Ò "هو  �هللا  عند  كافر�  ُيعت�   V

ند�³ُ  
نه  ظنَّ  لند�³ٍ  تلبيًة  zال  يؤمن 
�لصدِ� "�حلق؟! Vz شخصا كهذ� 
ال يستحقُّ zال �ملثوبة عند �هللا جز�³َ 
 V

نه سعى بصد� �لقلِب "�هتد� 
يصد� مبعوثا ظّن 
نه من عند �هللا. 
مستحيلٌة  �لفرضيَة  هذ¤   َّV
 علما 
�%ا��  هو   vتعا �هللا   Vأل عمليا؛ 
ميكن  "ال  �ملستقيم،   äلصر��  vz

ألن اهللا تعـاK هـو اlـادي إK الصراط املسـتقيم، 
وال ميكن أن يـ{ك املؤمَن الصـادَق ينزلُق ! تصديِق 
باعـه. فـال ينزلُق مع الكاذبـني إال أمثاlم،  كاذٍب واتِّ
وال ينجـذُب ³ـو الصادقـني إال املؤمنـون حقـا.

ينـزلق  �لصا�َ�  �ملؤمَن  يتر�   V

فال  "�تِّباعه.   ٍ̈ kكا تصديِق   ±

مثا%م،  zال  �لكاkبني  مع  ينـزلُق 
zال  �لصـا�قني  åو   ُ̈ ينجذ "ال 

�ملؤمـنوV حقا.
"�ملسيح  �ملهد�  �إلماِ\  بعثَة   َّVz
للبشرية  �(ٌة  هي   � �ملوعو� 
عامًة "للمسلمني خاصًة. فالعجب 

V يقف �ملسلُم مرتابا قلقا 
مامها! 
"هي ليس فيها zال كلُّ �خلJ "�ل�كة 
"�لفائد�، "ال خسر�V فيها 
بد� - 

كما 
"ضح حضرته.
 َ̈ �لقلو يوفَق   َّV
  vتعا �هللا   bنسأ
كي   Åملبعو� ֲדذ�   Vِلإلميا �لطاهرَ� 
 V
" �لعظيمة،  �لفو�ئد  هذ¤  ينالو� 
Hمد  سـيدنا  
مة   bحـا يصلَح 
بصلى �هللا عليه "سلم فضله "�(ته، 

§مني.
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* �kz خرجت �لكلمة من �لقلب �خلت ± �لقلب، 
.V�kال تتجا"� �آل Vخرجت من �للسا �kz"

* عاِمل �لناَ� كما حتب 
V ُتعاَمل.

"عظه  "من  نصحه.  فقد  سرًّ�  
خا¤  "عظ  من   *
جهر� فقد فضحه.

 ، ، "من �ستغè بعقله ضلَّ * من ُ
عجب بر
يه ضلَّ
"من جالس �لعلما³ "قر، "من جالس �أل��bk حقر.

* من جا� على صبا¤.. جاَ�ْ~ عليه شيخوخته.

�لعد�"�  �لفقر،  �لعّلة،   :Jكث قليلها  
شيا³  
�بعة   *
"�لنا�.

* �kz �متأل~ �ملعد� نامت �لفكر� "خرست �حلكمة 
"تقاعد~ �ألعضا³ عن �لعبا��.

* خذ من �ألمس �لنصيحَة، "من �ليو\ �لعمل، "من 
�لغد �ألمل.

* ال تتحدÅ مبا ال تعلم، "ال جتا�Vz b علمت.

.V�"ضرُّها �لعد

نفع �لذخائر �لتقو�، " *


حسن �الحتجا× ما 
شرقْت معانيه، "ُ
حِكمت  *
ُ̈ سامعيه. مبانيه، "�بتهجت له قلو

 :vتعا باهللا   bلوصا� طريق  عن  �لصوفية   bيقو  *
�لطريق ملن صد� ال ملن سبق.

 �ôيطلق �"جته، فقيل له: ما يسو V

��� �جل  *
منها؟ قاb: �لعاقل ال يهتك سرَّ �"جته.

فلما طلقها قيل له: ل�َم طّلقَتها؟ قاb: ماu "�لكال\ 
عن 
جنبية.
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�لدكتو� 
مين فضل عو��

�الִדاما~   bتنها حينما 
"صو¨  حد¨  كل  من 
�إلسالمي  �لدين  ضد 
بالقو�  �نتشر  
نه �ين z�ها÷  �حلنيف 
 µلرجو� zال  يسعنا  ال  "�إلكر�¤، 
"قر��³ �لتا�يخ قر��³ فاحصة؛ لنذّكر 
هؤال³ �لناقمني على �يننا �حلنيف مبا 
نَسو¤ 
" تناَسو¤ من تا�يخ هذ� �لدين 
 Jبغ "
�ملجيد، "لنقّو\ ما ُشّو¤ عمد� 
قصد من هذ� �لتا�يخ؛ كما ال بد من 
 Vكر ما هو معر"� للجميع، "تبياk
حقيقته �kz ما ُفهمت بشكل خاطي³، 
لكي ال يصبح �ملعر"� Óهوال على 
 :vتعا قوله  من  �نطالقا  �لسنني،  مر 
ْكَر�﴾؛ ö ال  َنَفَعِت �لذِّ  Vْzِ ْر  ﴿َفَذكِّ

بد كذلك من تر"يج ما Ò يُر× kكر¤ 
معر"فا   bملجهو� ليصبح  قبل،  من 
ينتفع   V
 �جلميع، عسى  بني  "��ئجا 

عد�³ �إلسال\ على حد " Vبه �ملسلمو
 ~�k هو ،Jسو�³؛ "هذ� �%د� �ألخ

ما نبغيه من هذ� �ملقاb �ملتو�ضع. 
""سيلة  طريقة  بكل  نن��   kz "åن 
�يننا   Õحيا عن  للذ"�  zعالمية 
للقاصي  "نعلن  �حلنيف،  �إلسالمي 
بقوته  �نتشر  قد  �إلسال\   V
 "�لد�< 
�لسيف،  بقو�  "ليس  �لر"حانية 
"نسو� لذلك شø �ألمثلة "�ل��هني 
سيدنا   �Jس" �إلسالمي  �لتا�يخ  من 
Hمد �ملصطفى � "خلفائه �لر�شدين 
(�ضي �هللا عنهم)؛ لنبني 
V �حلر"¨ 

 Vإلسالمية، "�جلها� �إلسالمي ما كا�
�حلريا~  حفظ  
جل  من  �فاعيا  zال 
 Vكا "ما  �ملجتمع،  ألفر��  �ألساسية 
"zكر�¤  �لدين  نشر  
جل  من  
بد� 
قّلما   – قبوb �إلسال\  �آلخرين على 
�وÕ ± حدÅ هو ± غاية �أل
ية، 
من شأنه 
Á Vد\ هذ� �%د� �جلليل 
ֲדذ�  
قصد " 
جله،  من  نسعى  �لذ� 
 "
 �ملغولية  �لقبائل  zسال\   ،Åحلد�
�لتتا�ية، �ل� عاثت ± بال� �ملسلمني 
على  �لتا�يخ  شهد  "�ما��،  فسا�� 
من  �ملزيد   vz Ùتا×  ال  مبا  "حشيته 

�لوصف. 
بد  ال   µملوضو� هذ�  عن  "للحديث 
�لقبائل،  هذ¤  عن  "جيز  تقدمي  من 

<;II;Î1¡;ÿÊ∆∏\;‹˜àb;∫;€“’Â<;II;Î1¡;ÿÊ∆∏\;‹˜àb;∫;€“’Â
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�لعسكر�  قائدهم  بقيا��  هجرية 
�ملجر\ هوالكو، "كاk Vلك ± عهد 
منكو بن جنكيز خاV، "�ستمر هؤال³ 
 V
  vz �إلسالمية  �لبال�   bباحتال
بانتصا�هم  �حفهم  �ملماليك  
"قف 
سنة  جالو~  عني  معركة   ± عليهم 

٦٥٨ هجرية.
�لتا�يخ  هذ�   ³��" من  يهمنا  ما 
هذ¤   bحتو  
بد  øم" �ملظلم،كيف 
�لعد�³  هذ�  من  �لغا�َية  �لقبائل 
تسيطر  مسلمة  
مة   vz �لوحشي، 
�لتا�يخ  عرفها  zم��طو�ية  
ك�  على 
�متد~  "�ل�  �ملساحة،  حيث  من 

"�ملجر  بولند�   øح شرقا  �لصني  من 
�%ند   øح �اال  سيبJيا  "من  غربا، 

ثر� "بصمة  "��³ها  جنوبا، "تركت 
يا  فهل  عريقة؟  zسالمية  "حضا�� 
تر�، ���~ عليهم �لد�ئر� من جديد 
�لسيو�  �قاֲדم   ±  Vملسلمو� لُيعِمل 
عنو�،  �إلسالمية  �لديانة  يعتنقو�  كي 
كما ير"× له �حلاقد"V على �إلسال\ 

على "جه �لعمو\؟ 
يؤكد  �لقبائل  هذ¤  تا�يخ  ���سة   Vz
ال  بينها،  بالتغلغل   
بد �إلسال\   V

 ~�k �لتغزغز  تتر  قبائل  بني  سيما 
�لر�بع   Vلقر� منذ  �لتركية،   bألصو�

ما يهمنـا من وراء هـذا التاريـخ املظلم،كيف وم² 
بـدأ حتول هـذه القبائـل الغازَيـة من هـذا العداء 
 dأمـة مسـلمة تسـيطر علـى أكـ Kالوحشـي، إ
إمdاطوريـة عرفهـا التاريـخ من حيث املسـاحة،

فهل يا ترى، دارت عليهم الدائرة من جديد لُيعِمل املسلمون 
! رقابهم السيوف كي يعتنقوا الديانة اإلسالمية عنوة، 
كما يروج له احلاقدون على اإلسالم على وجه العموم؟ 

"�لتتا�"   "
 "bلفظ "�ملغو V
لنوضح 
�لعر¨ على  
طلقها  
لفا� عامة  هي 
"هي  
حفا�¤، "  Vخا جنكيز  قبائل 
�ملغولية  �لقبائل  من  عبا�� عن خليط 
�لتغزغز،  (تتر  "�لتركية  "�لتترية 
�ملعر"فني ببد" �ألتر��)، �ل� سكنت 
جو÷،  �اu صحر�³  منغوليا  هضبة 
�ملعر"فة  §سيا  من  �لشمالية  "�ملناطق 
من  "هنالك  �ملغولية؛  بسيبJيا 
بأ�م   bملغو� يصنف  من  �ملؤ�خني 
كانت  "قد  �ألتر��.  من  صنف 
�لسائد�  �لديانة  �لشامانية هي  �لديانة 
�لقبائل  بعض  �عتنا�  �غم  بينها 
"كذلك  "�ملسيحية  �لبوkية  �لديانة 
�إلسالمية، كما سنبينه الحقا. "عند 
ظهو� جنكيز خاV قا\ هذ� بالسيطر� 
على هذ¤ �لقبائل "zخضاعها حلكمه 
متر�مية  zم��طو�ية  على  سيطر   øح
�ألطر��، "
ّمر عليها 
"ال�¤ �أل�بعة 
 ،(uتو" 
"كتا�،جكتا�  (كوجي، 
منهم جز�³  لكل "�حد  �قتطع  حيث 
منها. "كما هو معلو\ فقد غز� جنكيز 
�ملسلمة،  �خلو���مية  �لد"لة   Vخا
�لعريقة  مد�ا  "�مر  عليها  "قضى 
هذ�  ليشكل  "خو���\؛  àا��  مثل 
�لد"لة  على   Õلالنقضا بو�بة  �لغز" 
�لعباسية، حيث غز� �لتتا� بعدها �لبال� 
 ٦٥٦ سنة  بغد��  "�مر"�  �إلسالمية 
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�%جر� حيث 
سلم ملكهم "ستو� 
�عوية  حركة  بفضل   ،"Vبقر�خا
�ملعر"�  �لصوفية  مشائخ  ألحد 
مدينة   ± �ملولو�  �ليسو�،  بأ(د 
òمهو�ية  �ليو\  يعر�  ما   ± يسّي 
قا�قستاV؛ ö نشر هؤال³ �إلسال\ بني 
"قد  %ا،  �ملجا"��  �لقرغيزية  �لقبائل 
خضعت هذ¤ �لقبائل كلها فيما بعد 
حلكم جنكيز خاV. "�غم 
z Vسال\ 
هذ¤ �لقبائل Ò يكن له 
ثر كبJ على 
نر�  
ننا  zال  �ملغولية،  �لقبائل  باقي 
"تعّرفهم  لإلسال\  �عتناقهم  بد�ية   V

على هذ� �لدين �حلنيف،  Ò يكن zال 
"ليد عملية تبليغية سلمية Ò ُيرفع فيها 
سيف "Ò ُير� ֲדا �\، بل يعتنق 
حد 
ملو� هذ¤ �لقبائل �إلسال\ "هو متربع 
على سد� حكمه؛ فيا حبذ� لو يدلنا 
�ملغرضوV على من ُيكر¤ ملكا كهذ�  

على �عتنا� �ينه!
 ،Åألحد��  vتتو�"  Vلسنو� "متضي 
�لقبائل  بني  من   Vخا جنكيز  ليظهر 
"يوحدها  عليها  "ليسيطر  �ملغولية، 
حتت حكمه، "يقو\ باالنقضاÕ على 
�لد"لة �خلو���مية �إلسالمية "�لقضا³ 
 bملغو� عالقة  �تسمت  "قد  عليها. 
"ملوكهم مبن ÁضعوV حلكمهم من 
�ملسلمني بالتأ�جح بني �لتعامل �حلسن 
تا��، "�لكر�هية "�لبغض ö �العتد�³ 

عليهم تا�� 
خر�؛ فهذ� هو كوجي، 
Ùب   ،Vخا جلنكيز  �لبكر  �البن 
 Õيعتر" عليهم،  "يعطف  �ملسلمني 
 Vبيه جتا¤ �ملسلمني، ليكو
على �موية 

خو¤ جكتا� على �لنقيض منه مبغضا 
�لبيت  
بنا³  عالقة  
ما " للمسلمني. 

حفا�¤ "  Vخا جنكيز  
بنا³  �ملالك، 
مع بعضهم �لبعض، فكث�J ما كانت 
تطغى عليها �لصر�عا~ �لد�خلية على 

تقلد سد� �حلكم.

ما �لتحوb �ألساسي ± ساللة جنكيز 
خاV بالنسبة لقبوb �إلسال\ "�عتناقه، 
فكاV بفضل تقلد بعض �لشخصيا~ 
�لد"لة  "���ية ±  مناصب  �إلسالمية 
�لشخصيا~ هو  
هم هذ¤ " �ملغولية، 
"Hمو� يلو�×" "�بنه "مسعو� بيك"، 
�للذ�V قاما بالتقر¨ من 
فر�� �ألسر� 
�لبكر  �البن  
بنا³  سيما  ال  �ملالكة، 
"�ستمالتهم  (كوجي)   Vخا جلنكيز 

�لتبليغية  جهو�هم  "بفضل  لإلسال\؛ 
نشر  على  �لصوفية  مشائخ  "حثهم 

سلم �بن "كوجي"  bإلسال\ بني �ملغو�
جنكيز  (حفيد   "Vخا "بركة  "هو 
من  
سلم  من   b"
  Vليكو  ،(Vخا
 .Vمن ساللة جنكيز خا �ملو� �لتتا
 ٦٤٠ سنة   vz تعو�  zسالمه  "قصة 
بعد  لبخا��،  �يا�ته   bخال هجرية 
بقبضة  هجرية   ٦١١ سنة  سقوطها 
بركة  �لتقى  حيث   ،Vخا جنكيز 
�لدين  سيف  �لبخا��  بالشيخ   Vخا
�لباخر�� "
سلم على يد¤؛ "بإسالمه 
 ± �إلسال\ جذ"�ها  ضربت شجر� 

كلها ±  لتعطي   ،Vبيت جنكيز خا
من  "�سعة  قطاعا~  بتقبل  �ملستقبل 

�لتتا� للديانة �إلسالمية "�عتناقها.
بركة  يتقلد   V
 �ألقد��  شا³~  "قد 
خاV سد� �حلكم على �ملمالك �لتابعة 
�حلكم  �ما\  "بتقلد¤  كوجي،  ألبنا³ 

وبعد مـوت أرغون خلفـه ابنه غازان، الذي أسـلم 
وأسـلم معه أخـوه أليجاتـو؛ وبإسـالمهم اندحرت 
البوذيـة والشـامانية والنصرانيـة من مملكـة فارس 
وسـاد بهـا اإلسـالم بفضـل الدعـاة الصوفيـني. 
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قا\ �"لة مستقلة  ± بيت كوجي،  
�خيه  �بن  "عنف   ،bملغو� �"لة  عن 

"قعه ±  �لذ�  �لدما�  هوالكو على 
�يا� �ملسلمني "قتِله للخليفة �لعباسي، 
بركة  بني  �حلر¨  �حى   ~���"
 ± �نتصر  هوالكو،  عمه  "�بن   Vخا
هذ¤  تر�جعت   ö  Vخا بركة  بد�يتها 
تسفر   Ò" بعد،  فيما  �النتصا��~ 
�ملعا�� �ملتأخر� عن نتائج ملموسة .

"مبو~ منكو ( �ألÑ �ألك� %والكو) 
توطد~ مكانة بركة خاV بن كوجي 
 ،uملغو� �لبيت   ±  Vخا جنكيز  بن 
فيه  �ملسيحي   kلنفو� �åسا�   
"بد
�نضم   kz �إلسالمي،   kلنفو� "صعو� 
vz �إلسال\ ± عهد¤ عد� من zخوته 
"قو�� جيشه باإلضافة vz �"جته، zال 

V �إلسال\ Ò ينتشر ± مملكته zال بعد 

موته بنصف قرV تقريبا.
 Vفاته، كا"  øسالمه "حz منذ  "هو 
يد�"\ على zقامة �لصال� �اعًة، "له 

.éما\ خاz" Vkمؤ
للمسلمني  �ألكثر عد�ئية    µلفر� 
ما 
من بيت جنكيز خاV،  "�ملتمثل مبنكو 

خيه هوالكو  
بنا³ توu بن جنكيز "
خاV، فرغم ما 
ظهر¤ هؤال³ من عد�³ 
قد�   V
 zال  �ملسلمني،  ""حشية جتا¤ 

صالֲדم  من  Áر×   V
 شا³  �لسما³ 

جله  من  "يقاتل  �إلسال\  يعتنق  من 
مو~  فبعد  سبيله.   ± "يستشهد 
للمسلمني  �ألك�  �لعد"  هوالكو 

(د  �بنه  مكانه  �لعر¹  �عتلى 
تسلمه  عقب  
سلم  �لذ�  تكو��، 
�لعر¹، "كاz Vسالمه  مثا� حفيظة 
 Vكا" Vغو�
�بن 
خيه ( 
باقا) "�üه 
 Jألخ� فقا\  �لبوkية،  بالديانة  يدين 
بسبب  "قتِله  تكو��  عمه  مبحا�بة 
خلفه   Vغو�
 مو~  "بعد  zسالمه. 
معه  
سلم " 
سلم  �لذ�   ،Vغا�� �بنه 
�ندحر~  "بإسالمهم  
ليجاتو؛  
خو¤ 
من  "�لنصر�نية  "�لشامانية  �لبوkية 

مملكة فا�� "سا� ֲדا �إلسال\ بفضل 
�لدعا� �لصوفيني. 

تقد\،  ما  كل  من   bلقو� "ملخص 
فريد�  قصة   bملغو� zسال\  قصة   V

�يث  �لبشرية،  تا�يخ   ± نوعها  من 
ال ميكن 
V يقاb �غم �لعد�³ �لبد�ئي 
بينهم "بني �ملسلمني، بأ�م قد �عتنقو� 
مما  
ينا � فقد  "قسر�،  كرها  �إلسال\ 

تقد\ kكر¤ ما يلي:

V جز�³ً يس�J منهم قد تعر� على  -
غز"هم  قبل   øح "�عتنقه  �إلسال\ 

�لبال� �إلسالمية. 
�لبيت  
فر��  بعض  �عتنا�   V
  -
جهو�  بفضل   Vكا لإلسال\  �ملالك 
�عوية للو���³ �ملسلمني �لذين تقلد"� 
 V"شؤ  ����z  ± مرموقة  مناصب 

�لد"لة. 
منهم  "�سعة  قطاعا~  تقبل   V
  -
 ±  Åحد قد  �إلسالمية،  للديانة 
 Vميسكو bبه �ملغو Vلوقت �لذ� كا�

رغم املعارك الm دارت بني التتار واملسـلمني، ورغم انتصار املسلمني عليهم 
! معركة عني جالوت، f يكن إسالمهم نتيجة lذه املعارك وانتصار املسلمني 
عليهم، إذ f يكن قتال املسلمني lم من أجل إرغامهم على اإلسالم، وإمنا من أجل 
الدفاع عن أنفسهم ورد الغزو -الذي بدأه التتار بأنفسهم- وما تبعه من قتل ودمار.
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على  تتربع  "ملوكهم  �ألمو�،  بزما\ 
ملوكهم  بعض  �عتنق  فقد  عر"شها، 
�لعر¹،  �عتالئهم  عقب  �إلسال\ 
�يث ال ميكن أل� شخص 
V يدعي 
بأV هؤال³ �مللو� "�عاياهم قد ُ
ج�"� 

على �عتنا� �إلسال\.
منذ   Vقر نصف  ميضي  يكد   Ò  -
 øإلسالمية، ح� للبال�   uملغو� �لغز" 
�عتنق 
غلب �ملغوb �لديانة �إلسالمية، 
"ما كاV هذ� zال "ليد حركة تبليغية 
�عوية من قبل مشائخ �لصوفية، ساعد 
على جناحها zسال\ بعض �مللو� منهم، 
"�عتنائهم بإنشا³ �ملد��� "�ملساجد. 
- �غم �ملعا�� �ل� ���~ بني �لتتا� 
�ملسلمني  �نتصا�  "�غم  "�ملسلمني، 
 Ò جالو~،  عني  معركة   ± عليهم 
�ملعا��  %ذ¤  نتيجة  zسالمهم  يكن 
"�نتصا� �ملسلمني عليهم، Ò kz يكن 
قتاb �ملسلمني %م من 
جل z�غامهم 
 µلدفا� على �إلسال\، "zمنا من 
جل 
 ¤
بد �لغز" -�لذ�  
نفسهم "��  عن 
قتل  من  تبعه  "ما  بأنفسهم-  �لتتا� 
معركة  
"قفت  لقد  نعم،  "�ما�. 
�لبال�   ±  uملغو� �ملد  جالو~  عني 
�إلسالمية، -حيث هد� هؤال³ �"لة 
هوالكو   bسا�بإ مصر،   ± �ملماليك 
يهد�¤  قطز   Vلسلطا�  vz �سالة 
له  "يقد\  يستسلم   V
 فيها  "يتوعد¤ 

بعد  �لتتا�   V
  Jغ �لطاعة-،   Õ"فر
على  مسيطرين  بقو�  �ملعركة  هذ¤ 
مساحا~ "�سعة من �لبال� �إلسالمية 
�ل� �حتلوها ± �لشر� كبال� فا��، 
ال  "هم  بينهم  �إلسال\  �نتشر  "قد 

يز�لوV مسيطرين على هذ¤ �لبال�.
 -Vملسلمو� -"ليس  �لغز��  َفُهم   -
�لذين غز"� بال� �ملسلمني "�ستباحو� 
حرماִדا "مقدساִדا، "
"قعو� فيها من 
منه  تبلغ  ما  "�لدما�  "�خلر�¨  �لقتل 
�لقلو¨ �حلناجر، "تقشعر منه �ألبد�V؛ 
 Ò �يث  "قو�  منعة   �"k "كانو� 
يقد� �ملسلموV على مقا"متهم، با�� 
َغمر�   ± هؤال³   Vكا "بينما  �ألمر؛ 
يتغلغل  �إلسال\   
بد هذ�،  غز"هم 

بنائهم  صفو�   ± �"يد�  �"يد� 
بقوته �لر"حانية، ليبدb �هللا شأ�م من 
 ± Óاهدين   vz لإلسال\  
عد�³  
لد 
سبيله، "لَيظهر فيهم �لكثJ من �مللو� 

وبينمـا كان هؤالء ! َغمرة غزوهم هذا، بدأ اإلسـالم 
يتغلغل رويدا رويدا ! صفوف أبنائهم بقوته الروحانية، 
ليبدل اهللا شأنهم من ألد أعداء لإلسالم إK ¸اهدين 
! سـبيله، ولَيظهر فيهم الكث¨ من امللوك والشـيوخ 
والعلماء األتقيـاء املدافعني عن هـذا الدين احلنيف.

�ملد�فعني  �ألتقيا³  "�لعلما³   Ñلشيو�"
 Vلسلطا� bمثا
عن هذ� �لدين �حلنيف، 
"طرمشرين"، "�لذ� ُعر� بصالحه 

بيه "جكتا� بن  Vغم كو�عدله، "
جنكيز خاV" من 
لد 
عد�³ �إلسال\.


خر�  مو�ضع   ± سقنا   V
 فبعد   
�لتا�يخ  من  "�ل��هني  �ألمثلة   øش
�إلسالمي، لنثبت 
V �نتشا� �إلسال\ 
 bنقو "�إلجبا�،  بالقهر  يكن   Ò
مسلمني  �ملسألة،  هذ¤   ± ملعا�ضينا 

كانو� 
" حاقدين على �إلسال\:
ع�"..!"   Oملغو� !سال_   � "�لكم 

فهل من معت�؟

:
�ملصا�
"كيف 
سلم �ملغوb؟ �"� �لتركستاz ± Vسال\ 

�ملغوH .� ، "bمد علي �لبا�

�ملعطي  عبد  فؤ��   .�  ، �لتا�يخ"   ±  bملغو�"

�لصيا�

 



: شبكة اإلنترنت على اإلسالمية األحمدية الفضائية موقع زيارة الرجاء املعلومات من للمزيد
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