



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 �.
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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

�جلماعة
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك 
نه عندما تغا�� �لتقو� �لقلوَ� 
"تبتعد منها بعد �لُثريا عن �أل�� يغيب 
تستفحل   � "�ملا��،  �لر"حي  �لسال[ 
"�ملو��  �ملحبة   �ُ
"ُتو "�لشحنا�  �ألنانية  مشاعر 

هم  من  �إلنسا&  �ملجتمع  ُيحر[  "هكذ�   .Yألما�"
تتدخل  �أل�لية  �هللا  سنة   Y
 zال  �ستقر���.  �كائز 
 � يرسل  �حلضيض حيث   vz  bحلا� كلما "صل 
عقو%م  فترتقي  "�ليائسني  �ملحر"مني  ملو�سا�  نبيا 
�لقلو�  بالتقو� لتخضرَّ بساتني  "ترتو� نفوسهم 
"تنعم  �لطيبة  ¥ر�ته  �لسال[  "يثمر  جفافها،  بعد 

�إلنسانية بتجلي صفا~ �هللا �. 
بنبو��~ §صو¦  �لسما"ية  �لكتب  �خر~  "لقد 
من  "بالرغم   .Yلزما� ªخر   « سيأ¬  �لذ�  �ملنقذ 
�جل   vz  Nتش �يعا  
®ا  zال  تفاصيلها  �ختال¯ 
 bلرسو� شخص   « �لك  حتقق  "حتديد�  "�حد. 
�لكرمي � حيث 
"جد~ تعاليم �ينه �لكامل سفينة 
�لنجا� لإلنسانية �عا�. "
كد~ على zعطا� حقو� 
�هللا "حقو� �لعبا�.. هذ� �جلانب �لذ� 
µلته معظم 
�لديانا~ �ل¸ حرفت 
يا�� جنسة فحو�ها �ألصلي.

لقد 
كرمت �لتعاليم �إلسالمية �إلنساY "خولت له 
- » zطا�� �ملحد"� - 
Y يكوY مظهر� لصفا~ 
�هللا تعاv "�ل¸ من ضمنها �لسال[، � يعكسها على 
"هكذ�  �ألحدية  �حلضر�  لنو�  �ملتعطشة  �إلنسانية 
«ل �لسال[. "ال شك 
Y �لتقو� هي �ألساº لد�� 
من   Yإلنسا� حلماية  �حلصني  �حلصن  "هي  �لسال[ 
كل سيئة "
��. "�ليو[ 
يضا ال ��لت نفس �لتعاليم 
على  "حتتو�  �خلصائص،  بنفس  تتمتع  �إلسالمية 

 vz �لظلما~  من  �إلنسانية  إلخر�¾  ناجعة  ªليا~ 
�لعا¿  فسا�  تقضي على   Y
 �لنو�.. "حتديد� ميكن 
�لسال[   bحالz  « "منظماته  هيئاته  تفلح   ¿ �لذ� 
فتيل �حلر"� "�لدما�. فما «دÁ على   Âفيه "نز
 bيد �جلميع  "مسمع   �
مر على  �لعاملية  �لساحة 
على فشل هذ� �ملؤسسا~ �يعا. "ال شك 
Y هذ� 
�نعد�مها.  باألحر�   "
 �لتقو�  قلة  سببه  �إلخفا� 
فكيف ميكن ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا�� 
 Y
"�لقومي "�لتك� "�لغر"� "��عا� �لعز� "�لسيا�� 
يستوعب مفهو[ �لسال[ �لذ� هو صفة من صفا~ 
باقي  من  
على  نفسه  ظن  مبن  "كيف   ..vتعا �هللا 
نظر�  نظرته  "كانت  "�لضعيفة   �Nلفق� �لشعو� 

‹˜â’\;j›^;€‚
fl
÷’\‹˜â’\;j›^;€‚
fl
÷’\

‹˜â’\;”fiŸÂ‹˜â’\;”fiŸÂ

II;Ø⁄÷â∏\;◊5;
ć
%

‡]Ÿá’\;‹]Ÿb;Ï⁄‚Ÿ

6Ê{X`Ω–W6Ë—º6�Äè6⁄‘6j|¶6W}X‘
UX…o6Â|›≥W6fi–·…‚6X‘6€XÃ6·–

›��n‘€a@Âfl@Üëc@Ú��‰n–€a@@
;ÜÑÅ÷Ë…; Žk3£;=;Ïfii�’\;=;€÷Ë…;Ì÷¡;\ÄÑ

Öä–€a@ÚÌäy@‚a6yaÎ@@ÚÓ‰ÌÜ€a@ÚÌäßaÎ@@‚˝é€a@ÂÌÖ@‚˝ç⁄a



٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثامن - محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠١١ م

 ºملقيا� هذ�  "فق  عالقاته  "صا�~  للعبد،  �لسيد 
�لظا¿ 
Y يعي مفهو[ �لسال[ "ينعم به.

يقينا لن يستتب �ألمن "�لسال[ » غيا� �لتقو�.. 
"ال ميكن 
Y يسو� عامليا "�حلاb على ما هي عليه 
حاليا. "لن ُيقضى على حالة �%لع "�لولع �ل¸ تعيشها 
"�ملتفرعنة" من  �لقو�  بلد�Y عديد� ما ¿ تتخلص 
 Y
 �ملستحيل  "من  "�ألفضلية..  بالتك�  �لشعو� 
 « يترسخ   ¿ ما  �لعا¿   « "�لسال[  �ألمن  يستتب 
من  
®ا  سو��  على حد  �ألمم  كل  "قلو�   Yها�

على  �لتعر¯   « zال  %ا  خال¦  "ال   "]�ª" ��ية 
تعاليم "�هب �لسال[ �حلق �لذ� بعث �ملصطفى � 

�-ة للعاملني.

فما ¿ يعلم �جاb �لدين 
Y فحو� �لتعاليم �لسما"ية 
لن  §القه،   bبالوصا  Yإلنسا� "سعا��  �لسال[  هو 
تنتهي �الضطر�با~ "�لفنت �لطائفية "�ألحقا� �لدفينة. 
"ما ¿ يتصف 
هل �لديانا~ بالتقو� "يستبدلو� لغة 
�لتحريض بلغة �حلو�� مع �آلخر Çو مقاصد عليا » 
تنـزيه �هللا عن كل نقص "عيب، "تنـزيه تعاليمه 
من كل "حشية 
" �نا��، لن «ل �لسال[ "�لوئا[. 
"قد سعت تعاليم �لقرvz Yª هذ� �لتنـزيه "�فع كل 
شبهة عن �هللا "�سله، "�عت 
هل �لكتا� vz كلمة 
�لدين   « �إلكر��   
مبد عن  "®ت   ،Éباحلس سو�� 

كد~ على حرية �ملعتقد كمبد
 عا[ يشمل على "
�ملستو�  على  �إلسال[  
ثبت  "قد  �ملعتقد�~.  كل 
�لعملي للشعو� �ل¸ قبلته جد��ته "قّد[ �لتعليم تلو 

�لتعليم بصو�� ال تنافسه فيها 
� �يانة 
" فلسفة.

نذ�   �لعاملية مؤخر�  �لساحة  تشهد�  ما  "» خضم 
خطبتيه   « �هللا-  
يد� – �خلامس  �خلليفة  حضر� 
تتحر�  �لدنيا   Y
 �جلانب "بني  �ألخNتني على هذ� 
�لثالثة على ما يبد".  �لعاملية  بسرعة هائلة vz �حلر� 
"حثَّ 
بنا� �جلماعة على 
Y يدعو� �هللا طويال كي 
Íفف من "طأ� هذ� �لدما� "
Y يتخذ"� خطو�~ 
ممثل   Y
 
فا� " zيقافها.   "
 فظاعتها  من  للتحديد 
حضرته قابل �لبابا مؤخر� » �لفاتيكاY لتبليغ �سالة 

حضرته » هذ� �خلصو¦.
Jمد  سيدنا  �عا�  هذ�  كلمتنا  به  Ðتم  ما   Nخ"
�لسال[،  "منك  �لسال[  
نت  �للهم   :� �ملصطفى 
على  صل  �للهم  "�إلكر�[.   bجلال�  �� يا  تبا�كت 

سيدنا Jمد "على ªله "صحبه "سلم.

الساحة  تشهده  ما  خضم  و! 
العاملية مؤخرا أنذر  حضرة اخلليفة 
خطبتيه   ! اهللا-  –أيده  اخلامس 
وبني  اجلانب  هذا  على  األخjتني 
 kإ هائلة  بسرعة  تتحرك  الدنيا  أن 
يبدو.  الثالثة على ما  العاملية  احلرب 
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التقوى

 حضر� مر�� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �

:º"�� من

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

َكَشَجَرٍ�  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  ﴿َ.َمَثُل 
َخِبيَثٍة �ْجُتثَّْت ِمْن َفْو3ِ �ْألَْ�0ِ َما 

َلَها ِمْن َقَر�ٍ�﴾  (�آلية ٢٧)    

شر< �لكلما>:
�لر��ُ�  �لنِجس؛  �خلبيُث:  خبيثة: 
 «" حر�[.  كلُّ  �ملـستكَر�؛ 
شي�  كل  َنْعُت  �خلبيُث  "�لتا¾": 
فاسٍد، "منه: كالٌ[ خبيث. "�حلر�ُ[ 
 bُملا�"  ،Üخبيث ُيسمى  حُت  �لسُّ
مما  
شبههما  "ما  "�لدُ[  �حلر�ُ[ 
حّرمه �هللا. ُيقاb » �لشي� �لكريه 
"�لبصل  �لثو[  مثل  خبيٌث  عم  �لطَّ

كَل  َمن  قيل:  "لذلك   ،Áلُكّر��"
من هذ� �لشجر� �خلبيثة فال يقربنَّ 

Ýلسنا (�ألقر�).
فاملر�� من ﴿كلمة خبيثة﴾: 

يستطيع  ال   ���� قبيح  كال[   (١
�إلنساÞ Yاعه.

٢) كال[ يوّلد �لنفو� » �لنفس.
٣) كال[ يأمر �هللا باجتنابه.

٤) كال[ ال يأ¬ بنتائج جيد�.
�حلسن  فيه  �ختلط  كال[   (٥
بالقبيح، âيث ينفع �لفر� "لكن ال 

ينفع �لقو[.
"منه  �قتلعه،  �جتثَّه:  �جُتــثَّْت: 
كشجرٍ�  خبيثٍة  كلمٍة  ﴿"مثُل 
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�أل�ِ�﴾  فو�  من  �جُتّثت  خبيثة 

� �سُتؤِصلْت (�ألقر�)

َثَبت   :ã�قر�  Yباملكا قرَّ  َقر��: 
"سَكن. "�لَقر�ُ�: ما ُقرَّ فيه؛ �ملستَقرُّ 

�لثابت (�ألقر�).

:Bلتفسـ�
لقد �كر �هللا هنا عالما~ �لديانا~ 
ֲדا  للعمل  �لصاحلة   Nغ  "
 �لباطلة 

"هي كما يلي:

®ا تكوY قبيحة �ملنظر.  -١

�لسامية  �لتعاليم  بني  åلط   -٢
"�لتعاليم �لر�يئة.

بنتائج ُمرضية سامية،  ٣- ال تأ¬ 

®ا غN قا��� على 
Y ُتمّكن  Éمبع
باهللا   bلوصا� من  مببا�ئها  �لعاملني 

.vتعا
خذ"� مثًال "�لبهائية" �ل¸ قد مضى 
على تأسيسها ما يقا�� ٩٠ سنة، 
"�لبا�"،  �عو�  من   ãبد� "�لك 
"ال   èح 
تباعها  بني  ليس  "لكن 
بأنه  ُيعلن   Y
 "�حد ميكن  شخص 
 éمببا� �لعمل  طريق  عن   Âستطا�
 Y
" vهللا تعا� vz يصل Y
�لبهائية 
معه.  باحلديث  يشرِّفه   vتعا �هللا 
جند  �لك  من  �لنقيض  على  بينما 
مؤسس �جلماعة �إلسالمية �أل-دية 

 Üمهدي  Üمامz �هللا  بعثه  �لذ�   �
"مسيحÜ موعو�ã لألمة �إلسالمية، 
"قت  zال  بعثته  على  ميِض   ¿ فإنه 
ميكن  �ليو[  Çن  "ها   ،ãجد  Nقص

Y ندb على مئا~ �ألشخا¦ من 
�هللا  بكال[   Yيتشرفو �لذين  
تباعه 

.vتعا
 Yلبيا جا�  ﴿�جُتّثْت﴾  فعل   Yz
عالما~ �لكلمة �خلبيثة 
� �لديانة 

:uلباطلة على �لنحو �لتا�
 Áكتا� تلك �لديانة يتحد Yّz -١
يعرفه  مما   ãجّد سطحية  
مو�  عن 

مو�  عن  "ليس   ،Üعموم  ºلنا�

�"حانية �قيقة.
ال  مؤقتة   Yتكو تعاليمه   Yّz  -٢

هو  "هذ�  "�لثبا~.  �لد"�[  تعر¯ 

جا�  لقد  �لبهائية.  تعاليم   bحا
 ،(ºألقد�) تني
"�لبها�" �لز"�¾ بامر

لغى " بعد�   "ºعبا" جا�  "لكن 

هذ� �حلكم.

ما[  تصمد  ال  
حكامه   Yz  -٣
مبا�ئه  على  �عترضت  فإ��  �لنقد. 
تر� 
تباعه ال íد"Y �جلو�� عليه، 
فيضطر"Y لالنسحا� من موقفهم 
هو  "هذ�  ُمغاير.  موقف  الåا� 
z®م   .Üيض
 �لبهائية  �لتعاليم   bحا
بل  "�حد،  مبوقف   Yيتمسكو ال 
يغY"N موقفهم ��ئمÜ عند مو�جهة 

�لنقد "�العتر��. 
�ألمد   Nقص تعاليمه   Nتأث  Yz  -٤

 jغ أو  الباطلة  الديانات  عالمات  هنا  اهللا  ذكر  لقد 
الصاحلة للعمل بها وهي كما يلي:

١- أنها تكون قبيحة املنظر. 
٢- wلط بني التعاليم السامية والتعاليم الرديئة.

٣- ال تأ| بنتائج ُمرضية سامية، مبعx أنها غj قادرة 
.kعلى أن ُمتّكن العاملني مببادئها من الوصال باهللا تعا
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لكن   .Üسريع �لقلو�  منه  "تنفر 
�لتعليم �حلق هو ما ُيكتب لُه �خللوُ� 
هذ�   bمثا" �لبعيد.   �Nتأث بسبب 
�لباطل » فجر �إلسال[ ما  �لتعليم 
َعَرَضه مسيلمة �لكذ�� "غ�N من 
ما  �لعصر  هذ�   « "مثاله  تعاليم. 

تباعه 
نفسهم  Yعّلمه "�لبها�"، أل
ال  zنه   èح بتعاليمه،   Yيعملو ال 
�لبهائية  �لقر�  من   �
  « يوجد 
âسب  تعمل  �لبهائيني  من  �اعة 

تعاليم �لبها�.
 .. Üا"يÞ Üيتلقى �عم zنه ال   -٥

تباعه ال يتشرفوY بالوحي  Yّ
 Éمبع

�لسما"�.
�لر"حانية  شجرته   Â"فر  Yz  -٦

نه ال  Éعالية باسقة، مبع Yال تكو
يعّلم �ألخال� �لسامية �لفاضلة، "ال 
�حليوية  �لقضايا  كل  عن   Áيتحد

�ل¸ ִُדّم �إلنسانية �عا�.

ما قوله تعاv ﴿ما %ا من قر��﴾ 
فقد 
شا� به vz مزيد من �لعالما~ 

للدين �لباطل "هي:

- zنه ال يتمكن من تثبيت جذ"�� 
ال   vتعا 
نه   Éمبع  ..��
 
ية   «
 Yبأ �لديانا~  هذ�  ملثل  يسمح 
 ºلنا� فيخت�  بلد   �
  « تتوطد 
تعاليمها بالعمل ֲדا، بل متو~ هذ� 

�لديانة �"منا جتربة "�ختبا�.
 Y"هل هذ� �لدين يضطر
 Yz -�
حني  من  
صوله " مبا�ئه   Nلتغي
منذ  �إلسال[  
علن  لقد  آلخر. 
Jمد  �هللا  zال  zله  "ال   Yْ
 �لبد�ية 
 �
 فيه   Áد»  ¿" �هللا"،   bسو�
 .ãبد
 �لك  بعد  تبديل  "ال   Nتغي
 Üلباطلة تضطر ��ئم� �لديانة  "لكّن 
فلو  مبا�ئها.   «  Nلتغي�  Áإلحد�
 Y"يغّير فإ®م  مثًال  �لبهائيني  
خذنا 
ªخر.   vz بلد  من  �لبهائية   bصو

بال�   Yير�z �لبهائيني »  فإ�� ��~ 
 éلك مبا� Yلشيعة، جتدهم يقّدمو�
 Üلبهائية "تعاليمها بشكل مغايٍر متام�
zسالمية   بال�  
هل   vz يقدمونه  ملا 
من �لسنيني.كذلك åتلف مبا�ئهم 

مريكا عّما هي عليه » zجنلتر�،  «
  Yهل هذ� �لبلد�
�لك لكي íتذبو� 
 bصو
 حسا�  على  "لو  zليهم 
�لبهائية. فعندما ��~ zجنلتر� جر� 
حو�� بيó "بني سيد� ֲדائية » 
حد 
�جلديد  هو  ما  فسألتها:  �ملجالس 
zنه  قالت:  "�لبها�"؟  قّدمه  �لذ� 

مَر بالز"�¾ من �مر
� "�حد� فقط. 
باثنتني؟  تز"¾  نفسه  "لكنه  قلت: 
قبل  باألخر�  تز"¾  لقد  فقالت: 
zعالY �عو��. قلت: ما ��[ "�لبها�" 

فر�  فال   ،Ü%z بكونه  يّدعي   Yكا
 "
 �لدعو�  قبل  يتز"جها   Y
 بني 
 Y
 íب  �لعليم  �إلله   Yأل بعدها، 
سيعر�  ما��  �لبد�ية  منذ  يعر¯ 
"تعاليم،  
حكا[  من   ºلنا� على 
 Yz  � بنفسه!  Íالفها  
ال  فيجب 
�لبها� قد Þح البنه عباº بالز"�¾ 
 v"أل� 
خر�، ألY �"جته  بسيد� 

¿ تقد� على �إلجنا�!
zير�نية،  "كانت هنا� سيد� ֲדائية 
صاحبتها   Y�
  « هذ�  فهمسْت 
�åذ   Yكا "�لبها�"   Yبأ �إلجنليزية 
بعد  له   Üخت
 �ألخر�  �"جته 
�لدعو�، فأعا�~ �لسيد� �إلجنليزية 
"لكن  %ا:  فقلت  �لكال[.  نفس 
"�لبها�" ُ��� �أل"ال� من �المر
تني 
 .Üيض
كلتيهما، "�لك بعد �عو�� 
فهل تظنني 
نه كاY ينجب �أل"ال� 
�لدهشة  فأخذْتها  
خته؟!  من 
�إلير�نية  صديقتها   vz "�جتهت 
تسأ%ا: هل هذ� صحيح؟ فقالت: 

.Üيع� �نعم. فضحك �حلضو
 Y"ُيغّير �لبهائيني   Yفإ "باختصا�، 

صو%م "مبا�ئهم » كل بلد جديد. 
للمسيحية،  بالنسبة   bحلا� "نفس 
 Üكتب  Y"ينشر �ملسيحيني   Yz  èح
íب  كيف  �عاִדم  فيها   Yيوصو
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مو� �ملسيح � 
ما[ شعب  
Y يقدِّ
 « Áمعني » بلد معني. "قد حد
 Yلر"ما� Y

"�ئل تا�يخ �ملسيحية، 
عندما طالبو� �لقسيسني �ملسيحيني 

í Yعلو� "�لسبت" يو[ �ألحد بدًال 
�لسبت �حلقيقي، �ضخو�  يو[  من 
�لسبت  "حّولو�   ،Yلر"ما� لطلب 

.ãحد

تعاليمه  �يع   Yفإ �إلسال[،  
مَّا َ  
�لو�حد  
صلها  على  قائمة  ثابتة 

.Yمنا �يا�� "ال نقصا"�

Hَمُنـو�  �لَِّذيـَن  �هللا  ﴿ُيَثبِّـت 
�ْلَحَياِ�  ِفـي  �لثَّاِبـِت   Mِِباْلَقـْو
ْنَيـا َ.ِفي �آلِخـَرِ� َ.ُيِضلُّ �هللا  �لدُّ
 ﴾Tَُيْفَعُل �هللا َما َيَشـا.َ اِلِمَني  �لظَّ

 (�آلية ٢٨)  
 

شر< �لكلما>:
ُيثبِّت: َثَبَت �ألمُر عند فالY: حتقق 
�ألمر:  على   Yٌفال َثَبَت  "تأكد. 
جعله  
ثَبَته: " ثبَّته  ""�َظَبه.  ��َ"َمه 

ثابتÜ » مكانه (�ألقر�)
ُيضّل: 
ضلَّه: 
هَلَكه (�ألقر�) 

 
 :Bلتفسـ�

�هللا  به  ُيَثبُِّت  �لذ�  �لثابت   bلقو�

�لطيبة،  �لكلمة  ¥ر�  هو  �ملؤمنني 
باإل%ا[  يؤيدها   vتعا �هللا   Y
  Éمبع

vz �لعاملني ֲדا.
 "Üثابت"  bلقو� �هللا هذ�  لقد "صف 
ألY هذ� �إل%ا[ يتلقا� هؤال� �ليو[ 
"سيتلقا� 
جيا%م غدã، "لن تنقطع 

.ãبد
سلسلة �إل%ا[ هذ� 
لوصف   Üيض
 ªخر  سبب  "هنا� 
هذ�   Y
 "هو   "Üثابت"  bلقو� هذ� 
هذ�   « به  �لعاملني  ينفع  �لوحي 
 « سينفعهم  "كذلك  �لدنيا، 
 Yترعه �ملدعوÍ آلخر�، "لكن ما�

كذبÜ ال ينفع 
حدã بعد �ملو~. 
�هللا  ﴿"يضلُّ   vتعا "قوله 
�لظاملني﴾.. فاعلْم 
Y �لظاملني هم 

"لئك �لذين يريد"z Yحد�Á �لِعو¾ 
» كال[ �هللا تعاv، "يصـد"Y عن 

سـبيلـه.
�هللا  تعاv: ﴿"يفعل  قوله     óيع"
 Y
 بّد  ال   vتعا �هللا   Y
 يشا�﴾  ما 
ينجز "عد� فيما يتعلق بنشر �سالة 
�لعا¿  "توطيدها »  �لكرمي   Yªلقر�

"هال� 
عد�ئه. 

ُلو� ِنْعَمَة �ِهللا  
ََلْم َتَر ِ�َلى �لَِّذيَن َبدَّ﴿
ُكْفًر� َ.َ\َحلُّو� َقْوَمُهْم َ��َ� �ْلَبَو�ِ�﴾  

(�آلية:٢٩)

شر< �لكلما>: 
�لَبو��: باَ� يبو� َبْو�ã "َبو��ã: َهَلك. 
كَسَد~.  لعُة:  "�لسِّ �لسوُ�  باَ�~ 
�أل�ُ�  با�~  بَطَل.  �لعمُل:  باَ� 
 :ãعمر �يٌد  باَ�   .Â�َُتز  ¿  :ã�َبْو
نبوُ�  كّنا  "منه:  "�خت��،  جرَّبه 
"�لَبـو�ُ�:   . عليٍّ âـبِّ  
"الَ�نا 

�%الُ�؛ �لَكسـاُ� (�ألقر�) 
 ��� �لَبو��﴾:   ���﴿ من  فاملر��   
�الختبا�   ��� "�خلر��؛  �%ال� 
�لكسـا�   ��� "�المتـحـاY؛ 

.Yخلـسر��"

:Bلتفسـ�
 �ملر�� من قوله تعاv ﴿"بّدلو� نعمة 
�هللا كفرã﴾ هو 
Y �هللا تعاv خّصهم 
"صنع  جحد"ها،  "لكنهم  بالنعم 
"�لكلمة  بإعطائهم   Üمعر"ف ֲדم 
�لطيبة" "لكنهم تنكر"� له "تسببو� 

» هال� �لقو[. 

�ْلَقَر�ُ�﴾  ﴿َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َ.ِبْئَس 
(�آلية:٣٠)

 شر< �لكلما>:
�لكلما~   øشر (��جع  �لقر��: 

لآلية �قم ٢٧ من هذ� �لسو��) 
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 :Bلتفسـ�

z Yنكا� �لكلمة �لطيبة يؤ��  �

 Y
"  ،Üحتم �%ال�   vz بصاحبه 
هذ� �%ال� مؤ¿ «ر� قلب �ملنكر 

.Üئم��

ِلُيِضلُّو�  َ\ْنـَد�ً��  هللا  ﴿َ.َجَعُلـو� 
َتَمتَُّعـو�  ُقـْل  َسـِبيِلِه  َعـْن 
�لنَّاِ�﴾  ِ�َلـى  َمِصBَُكـْم   َّbَفـِإ

 (�آلية: ٣١)

شر< �لكلما>:
�ملِثُل، "ال  �لنِّد "هو:  \ند��d: �ُع 
ندٌّ  له  ما   :bُيقا  ،Üالفû zّال   Yيكو


� ما له نظNٌ (�ألقر�)

 :Bلتفسـ�
 óتع 
Y كلمة ﴿
ند��ã﴾ ال  �علم 
 Y
 �للغو�  معناها  ُيوهم  كما  هنا 
 « �هللا   YالفوÍ �لشركا�  هؤال� 
 Y
 Yملشركني يزعمو� Y
 "
�لو�قع 
 ،vهللا تعا� Y"هؤال� �لشركا� يعا�
هللا  شركا�  "جو�   Y
 �ملر��  "zمنا 
 Yأل  ،vتعا �هللا  عظمة  مع   üيتنا
بوجو� شركا�  �عتقد   ��z  Yإلنسا�
مع �هللا �، ¿ َيُعِد �هللا Ü%z. "كأنه 
تعاv يقوb %م: ملا�� ُتعرضوY عن 

هذ�   «  Yتقعو" �لطيبة  �لكلمة 
�ألعماb �لعابثة �ل¸ ال معÉ %ا.

ِلِعَباeَ�ِ �لَِّذيَن Hََمُنو� ُيِقيُمو�  ﴿ُقْل 
�لصـالَ� َ.ُيْنِفُقو� ِممَّـا َ�َ�ْقَناُهْم 
ِسـرًّ� َ.َعالِنَيًة ِمْن َقْبـِل َ\bْ َيْأِتَي 
﴾Mٌال َبْيـٌع ِفيـِه .ال ِخَال kٌَيـْو

 (�آلية:٣٢)            

شر< �لكلما>:
ُمخالًَّة  خالَّه  ُخلَّة.  �ُع   :Mِخال
"ªخا�.  صاَ�قه  "َخالًال:  "ِخالًال 
�ُخللَُّة: �ملحبُة "�لصد�قُة ال َخَلل فيها 

(�ألقر�)

 :Bلتفسـ�
 ��z مد للمؤمنني بأ®مJ قل يا �


Y تسرÂ %م �لكلمة  Y"�ّكانو� يو
يؤ�"�   Y
 فعليهم  بثما�ها  �لطيبة 

شر"طها  مر�عني   ،Üم"� �لصال� 
كلَّها، "
Y ينفقو� 
مو�%م » سبيل 

�هللا سّرã "عالنية. 

�� بناً� على هذ� �ألمر �إل%ي " 
"لو   ãمتعمد �لصال�  تر�  من   Y

صالً� "�حد�، فال ميكن 
Y يسّمى 

.Üحقيقي Üُمصلي

ـَماَ.�ِ>  ﴿�هللا �لَّـِذe َخَلَق �لسَّ
 Tًَما Tِـَما َ.�ْألَْ�0َ َ.َ\ْنَزMَ ِمَن �لسَّ
َفَأْخَرnَ ِبِه ِمَن �لثََّمَر�ِ> ِ�ْ�ًقا َلُكْم 
َر َلُكُم �ْلُفْلَك ِلَتْجِرeَ ِفي  َ.َسـخَّ
َر َلُكُم �ْألَْنَها�*  �ْلَبْحِر ِبَأْمِرrِ َ.َسخَّ
ـْمَس َ.�ْلَقَمَر  َر َلُكُم �لشَّ َ.َسـخَّ
َر َلُكُم �للَّْيَل َ.�لنََّها�﴾ َ��ِئَبْيِن َ.َسخَّ

(٣٣"٣٤ :Yآليتا�) 

شر< �لكلما>:
 Üب
ْ�  �ُ
َيدَ 
َ� » عمله َ�َ ��ئَبني: 

وأرى بنـاًء علـى هـذا األمـر اإل�ـي أن من 
تـرك الصـالة متعمـدًا ولـو صـالًة واحدة، 
حقيقيـًا. ُمصليـًا  يسـّمى  أن  ميكـن  فـال 
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عليه  "�ستمّر  "تعب  جدَّ   :Üَب
�"
(�ألقر�)

 
:Bلتفسـ�

 لقد حتّدÁ �هللا هنا عما َمنَّ به على 
ليذّكرهم  "بركا~  ِنَعم  من  �لعبا� 
"�لظو�هر  �ألشيا�  هذ�  خلق  
نه 
ملنفعتهم، "لو 
®م بد
"� » عبا�ִדا 
جهًال منهم، بدًال من 
Y يسّخر"ها 
ملصاحلهم، فسو¯ ُيعت�"Y ناكر� 
�جلميل "سو¯ ُتنـزÂ هذ� �لِنَعم 

من 
يديهم.
ِملٌك  �لِنَعم  هذ�   Yz %م  بّين  كما 
 Yآل� ֲדا  ُنَمتِّع  سو¯  فلذ�  لنا، 
�لذين يتبعوY كلمتنا. "بالفعل فقد 
سّخر �هللا هذ� �لنَِّعم خلدمة �إلسال[ 
"�ملسلمني حè ملكو� �أليا[ "لياليها 

"�لبحاَ� "سفنها.
 Yمر�
 �لسالفة  �آلية   «  ��" لقد 
مما  "ُينفقو�  �لصال�  ﴿يقيمو�  µا: 
ֲדاتني  "عالقتهما  ��قناهم﴾، 
 óتع �لصال�  zقامة   Y
 هي  �آليتني 
نفَي �لِشر�، "كأY �هللا تعاv حّذ� 
�ملسلمني سلفÜ بأننا سو¯ مننحكم 
عن قريب ِنَعمÜ كث�N، فحذ�ِ� من 

Y تتو�نو� » �لصال� بسببها "تقعو� 

» �ألعماb �لوثنية.

�لسالفة  �آلية   « 
مرهم  كما 
"كأنه  ��قناهم﴾  مما  ﴿"ينفقو� 
كالذين  يكونو�  ال   Y
 حّذ�هم 
ª%ًة،  �لنِّعم  هذ�  بعض   Y"يتخذ
فقط.  %م   Üِملك بعَضها   Y"يعت�"
خلدمتكم  كّلها  سّخرناها  لقد  بل 
تتخذ"ها  فال   ،Üيع� "منفعتكم 
�آلخرين  حترمو�  ال  كما  ª%ًة، 
فقط،  لكم  ِملٌك  
®ا  منها، ظاّنني 
�ملخلوقا~،  فيها كل  شاِ�كو�  بل 
"ªتو� كل "�حد نصيبه منها، ألننا 
"ليس  �جلميع  ملنفعة  خلقناها  قد 

لطائفة معينة.      

 rَُسَأْلُتُمو َما  ُكلِّ  ِمْن  ﴿َ.Hََتاُكْم 
ُتْحُصوَها  ِنْعَمَة �هللا ال   �. َتُعدُّ  bْ�ِ.َ
َكفَّاٌ�﴾   kٌَلَظُلو  bَْإلِْنَسا�  َّb�ِ

(�آلية:٣٥)  

:Bلتفسـ� 
ما  تعاª"﴿ vتاكم من كلِّ  قوله   
قد   vتعا �هللا   Y
  óيع سألتمو�﴾ 
هّيأ للفطر� �إلنسانية كلَّ ما كانت 

نه  منه  �ملر��  "ليس  zليه،  âاجة 
سألو�،  ما  كل   ºَلنا� ªتى   vتعا
 Yلإلنسا «قق  ال   vتعا �هللا   Yأل
��ئمÜ ما يريد� منه، "لكن كلَّ ما 
تقتضيه �لفطر� �إلنسانية فإنه يهيئه 
 vهللا تعا� Yكا ��z فمثًال .Üا ��ئم%
 Nَمَلَكة �لتأث Yفطرَ� �إلنسا Â�"
قد 
فإنه تعاv قد خلق هنا� » �خلا�¾ 
 Yكا ��z" ،Yشيا� تؤثر » �إلنسا

خلق فيه َمَلَكة �لتأثN فإنه قد جعل 
هنا� 
شيا� تقبل تأث�N. فإ�� جعل 
�هللا لإلنساY �لعني ل�N ֲדا، فإنه قد 
�لذ�  �خلا�جي  �لنو�  ���zها  جعل 
تبصر به، "�ملناظر �خلالبة �ل¸ تتمتع 

قولـه تعـاk ﴿وآتاكم مـن كلِّ ما سـألتموه﴾ 
يعـ� أن اهللا تعاk قد هّيأ للفطرة اإلنسـانية 
كلَّ مـا كانـت �اجـة إليـه، وليـس املراد 
منـه أنه تعـاk آتى النـاَس كل ما سـألوه... 
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ֲדا،  ليسمع   Yأل�� له  "جعل  ֲדا. 
يوصل  �لذ�  �%و��  ���zها  "خلق 
خلق  كما   ،Yأل��  vz �ألصو�~ 

حلانÜ �يلًة عذبًة يتمتع ֲדا. "خلق 
�لقا���  �ملنوية  �حليو�نا~  �ملر�   «
على �إلخصا�، "جعل ���zها » 
فتنجب.  �ملا��  يقبل هذ�  ما   �
�ملر
لّبى  قد  �هللا   Yz  bلقو� "خالصة 
�إلنسانية.  للفطر�  مقـتًضى  كلَّ 

"هـذ� هو �ملـر�� مـن �آلية.
 « �ملاضي  �لفعل   Yz قلنا   ��z 
ما "
ما  كل  من  ﴿"ªتاكم   vتعا قوله 
 Â�ملضا�  Éقد جا� مبع سألتمو�﴾ 
به  نعدكم  ما   Y
 فاملر��   ،ãتأكيد
به..  �لوفا�  ّمت  قد  "كأنه  �عتِبر"� 
 Y"ملضطهد�  Yملؤمنو� 
يها   Éمبع
�لعلم  �لكفا� » مكة -مع  بأيد� 
 Yتتمنو مكية-  �لسو��  هذ�   Y

من  لتتمكنو�   Üض�
 نعطيكم   Y

âرية،  فيها   Yªلقر� تعاليم  نشر 
عائق،   Y"� فيها  �سالته  "توّطد"� 
�ألمنية،  هذ�  لكم  حققنا  قد  فها 
ما  كل  خلدمتكم  نسّخر  "سو¯ 
"®يئ  �أل��،  "ما »  �لسما�   «
سو¯  "سهولة.  سبب  كل  لكم 
فيها   Yتتمتعو  Üض�
 نعطيكم 
بتعـاليم  فيها   Yتعملـو" âرية، 

لإلسـال[  لنكتـب  �ينكـم، 
�ال��هـا�. 

عصٍر   «  Üيض
 �ليو[  نعيش  "zننا 
 Yªلقر� بتعاليم  �لعمل  فيه  قد تعذ� 
�لكرمي بصو�ٍ� كاملٍة "âريٍة تامة. 
بل Yz هنا� بال�ã كالبال� �لر"سية 
�ل¸ ال ُيسمح فيها للمسلم 
Y يعيش 
�إلسالمي.   Âلشر� âسب  حياته 
�لعا¿   « 
خر�  مناطق  "هنا� 
 ،Yªلقر� �سالة  تبليغ  فيها  يصعب 

نه من �ملستحيل 
Y ننشر  ��
بل 
�إلسال[   óع
 �خلالص..  �حلق 
 Yمكا  �
  « �لشو�ئب..   Y"بد
�ملسلمني  علما�   Yz  �z �لعا¿،  من 

عيا®م "
سيا�هم "
تباعهم كلهم "
âسب  �لدين  
حكا[  غّير"�  قد 
�غباִדم "
هو�ئهم، "لو 
��نا نشر 

�لزيا��~  هذ�  عن   Üم�َّه �إلسال[ 

�خلها  �ل¸   Âلِبد�" "�لشو�ئب 
هؤال� » �لتعاليم �إلسالمـية  ملا 
�ستطعنا vz �لك سبيًال » 
� بلد. 
"لذلك فعلى كل مؤمن 
Y يعمل 
""يقيمو�  �لقائلة:  �لربانية  بالوصية 
 vz  vتعا �هللا  "يدعو  �لصال�"، 
�سالة  لتبليغ  �لفر¦  له  يتيح   Y

 « �إلسـال[  "توطيد   Yªلقـر�

�لعـا¿. 
"�علمو� 
Y �هللا تعاz vمنا يتقبل هذ� 
�أل�عية من �لذين يقيموY �لصال�.. 
 Y"� ئها��

� �لذين يو�ظبوY على 
عن   Yيتخلفو �لذين  
ما   ،Âنقطا�
 �
  Y"� باجلماعة  �لصال�   ���

ُيستجا�  فال  شديد  حقيقي  عذ� 
لن  كذلك  قليًال.  zال  �عا�هم 

وتذّكروا أنه عندما �ـُد أبناء اجلماعة اإلنفاَق 
على أنفسـهم صعبًا، بينما �دونه ! سـبيل 
الدين سهًال وكأنه عاطفة طبيعية.. عندها هذا 
ستنفتح على �اعتنا أبواب الرُّقي واالزدهار. 
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�إلسال[  لنشر  �لدعا�  يستجا� 
zال ِمن �لذين يقوموY بالتضحيا~ 
نصر�  سبيل   «  Üيض
 �ملالية 
�إلسال[. ال شكَّ 
Y �اعتنا تؤ�� 
�لتضحيا~ �ملالية » zطا� �لت�عا~ 
 Y
 تعلمو�   Y
 "لكن íب  �لعامة، 
 Yلشأ� هذ�   «  Üشاسع  Üَبون هنا� 
 .�  bلرسو� صحابة  "بني  بيننا 
لينفقو�  �لفقَر   Y"يؤثر كانو�  فإ®م 
من 
جل �لدين. "ما ¿ ننفق ֲדذ� 
لقد  مستحيل.  ُ�ِقيَّنا   Yفإ  ø"لر�
"قّد[  باإلنفا�،   vتعا �هللا  
مرنا 
﴿عالنيًة﴾  على   ﴾ãسّر﴿ كلمة 
zّنما  �حلقيقي  �إلنفا�   Y
 لنا  ليبّين 
يتم بشكل طبيعي تلقائي ال تشوبه 
شائبة من �لريا� "�لسمعة "غµNا. 
"�ملعلو[ 
نه » حالة �إلنفا� �لطبيعي 
إل�غا[   Yإلنسا� «تا¾  ال  �لتلقائي 
نفسه، بل يتم �لك بطريق تلقائي، 
ما  zخفا�   Yإلنسا�  b"ا» "قد  بل 
ينفق. فاآلية تدعونا vz هذ� �إلنفا� 
 Y
  vz "ليس  �لتلقائي،  �لطوعي 
ننفق على 
نفسنا "من 
جل ��حتنا 
تنقبض  بينما  "�غبة،  شو�  بكل 
�آلخرين  vz حث  نفوسنا "Çتا¾ 
لكي ننفق » سبيل �هللا. "تذّكر"� 


نه عندما íُد 
بنا� �جلماعة �إلنفاَ� 
بينما íد"نه   ،Üنفسهم صعب
 على 
» سبيل �لدين سهًال "كأنه عاطفة 
طبيعية عندها ستنفتح على �اعتنا 


بو�� �لرُّقي "�ال��ها�. 
نعمَة  تعّد"�   Yْz"﴿  vتعا "قوله 

نكم   óيع ال  ُتحصوها﴾  ال  �هللا 
�هللا  ِنَعم  ُتحصو�   Y
  Yتستطيعو ال 
هذ�   Yأل لديكم،  �ملتوفر�  �لظاهر� 
 ،Yنساz كل  يعرفه  بسيط   Éملع�

جسامنا  �ملتمثلة »  �لنَِّعم   Yz  èح
�إلحصا�.  حدِّ  عن  åر¾   Üيض

�لنِّعم   vz zشا��  �آلية   Y
 �حلق 
"�ألفضاb �ل¸ سيمنحهم �هللا zّياها 

 :vهللا تعـا� bملستقبل، "يقـو� «
 Üِنعم عليـكم  منطـر  سو¯ 
توقعاتـكم  تفـو�  "بـركا~ 

"تصـو��تـكم. 
 Yإلنسا�  Yّz﴿ :vتعا بقوله  
شا� "
 Y"ִדا َمن   Y
  vz كّفا�﴾   لظلوٌ[ 
�لتمتع  بعد  �إلسال[  خدمة   «
 .ã�كّفا"  Üظلوم  Yيكو �لنِّعم  ֲדذ� 
 « يتسبب  ألنه   Üظلوم  Yسيكو
�لطاهر  �لر"حا&  �لعا¿  خر�� 
�إلسال[،  طريق  عن  خلقنا�  �لذ� 
"سُيعت� كّفا�ã ألنه يتنكر لنا بعد 
 bتينا� كلَّ هذ� �لنِّعم "�ألفضاª Y


"�ل�كا~.

إنَّ َمن تهاون ! خدمة اإلسالم بعد التمتع بهذه النِّعم 
يكون ظلومًا وكّفارًا. سيكون ظلومًا ألنه يتسبب 
! خراب العاR الروحاV الطاهر الذي خلقناه 
عن طريق اإلسالم، وسُيعت� كّفارًا ألنه يتنكر لنا 
بعد أن آتيناه كلَّ هذه النِّعم واألفضال وال�كات.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ُلُه َخْيٌر َْ� 	ِخُرُ�. (سنن  َّ�ََنٍس َقاَ# َقاَ# َ�ُسوُ# �هللا �: َمَثُل ُمَِّتي َمَثُل �ْلَمَطِر َال ُيْدَ�� َ ��
�لترمذ�، كتا- �ألمثا#)

َِبي ُهَرْيَرَ< َ>َّ َ�ُسوَ# �ِهللا � َقاَ#: ََتْدُ��َ> َما �ْلِغيَبُة؟ َقاُلو�: �هللا َ�َ�ُسوُلُه َْعَلُم. َقا#: 3ِْكُر2َ ََخا2َ � �� ��
ِبَما َيْكَرُ�. ِقيَل ََفَرَْيَت Bِْ> َكاَ> ِفي َِخي َما َُقوُ#. َقاَ#: Bِْ> َكاَ> ِفيِه َما َتُقوُ# َفَقْد �ْغَتْبَته، Bِ�َْ> َلْم َيُكْن 

(-�Gلصلة ��آل�� Jصحيح مسلم، كتا- �ل) .ِفيِه َفَقْد َبَهتَّه

�� �ْبِن َعبَّاRٍ َ�ِضَي �هللا َعْنُهَما َقاَ#: َكاَ> �لنَِّبيُّ � َيْدُعو ِعْنَد �ْلَكْرِ- َيُقوُ#: َال Bَِلَه Bِالَّ �هللا 
 ،Sْلَعِظيِم. (صحيح �لبخا�� Wِْلَعْر� ُّ-�َ�َ Xِ�ََْ��ْأل Yَِمَو� �ْلَعِظيُم �ْلَحِليُم َال Bَِلَه Bِالَّ �هللا َ�-ُّ �لسَّ

(Yكتا- �لدعو�

�� َعاِئَشَة َ�ِضي �هللا عنَها َقاَلْت: َما َضَرَ- َ�ُسوُ# �هللا � ِبَيِدِ� َخاGًِما َلُه َقطُّ َ�ال �ْمَرًَ<، َ�ال 
َضَرَ- َ�ُسوُ# �ِهللا َ� ِبَيِدِ� َشْيًئا َقّط، Bِالَّ َْ> ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل �هللا. ��هللا َال ُخيَِّر َبْيَن َْمَرْيِن َقطُّ Bِّال 
َكاَ> ََحبَُّهَما Bِلَْيِه َْيَسُرُهَما َحتَّى َيُكوَ> Bِْثًما. َفِإ�3َ َكاَ> Bِْثًما َكاَ> ْبَعَد �لنَّاRِ ِمَن �ِإلْثِم َ�ال �ْنَتَقَم 
لَِنْفِسِه ِمْن َشْيkٍ ُيْؤَتى Bِلَْيِه َحتَّى ُتْنَتَهَك ُحُرَماYُ �هللا � َفَيُكوَ> ُهَو َيْنَتِقُم هللا َ�. (مسند hد 

بن حنبل، باقى مسند �ألنصا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

\يها �لناz ..u& جئُت من �� مبائدٍ� ألطعم �لبائس �لفقN، فهل فيكم من يأخذ هذ� �خلو�Y "يأمن �جلوÂ �ملبN؟ "من 
¿ يو�فقه هذ� �لغذ�ُ� فهو من قو[ يقاb %م 
شقيا�، "من 
كله فله » هذ� 
جر كبN، � "���ها فضل كثN. يريد �هللا ليحّط 
عنكم �ألثقاb، "يضع �لسالسل "�ألغالb، "ينقلكم من �أل�� �ُملْجدبة، vz بلد� �لنعمة "�لرفاهة، "ينجيكم من ظلما~ 
�شتّدْ~ فيها �لريح، "يبّلغكم vz مقاصر ُ
شعلْت فيها �ملصابيح، "يطّهركم من �لذنب "�لز"�، لتكونو� كالذ� قفل من 
�حلّج �مل�"�. "لكّنكم �ضيتم بأY تّتسخ 
بد�نكم بوسخ �لذنو�، "
Y تبعد"� 
بًد� من �يا� �ملحبو�. "z& عرضت عليكم 
ما� �حليا�، فآثرمت كأº �ملما~، "�عوتكم vz �لبيت �لعتيق، ففر�مت vz �لغر�نيق. "zنكم تسّبوz" Yنا نقاسي لكم �لضجر 
"�لكْربة، "ندعو لكم » ظلما~ �لغّم كأّنا نصّلي �لعتمَة. "Yّz �ألمر » يد �هللا يفعل ما يشا�، "» يد� �لقضا�، "يأ¬ يو[ 

َجر؟  يلني �لك �حلجر، "vz مè هذ� �لضَّ


يها �لناº.. ال َتمايلو� على قوb �لعاّمة، "z®م قد 
عرضو� عن طر� �لسالمة. "Yz عجبتم فما 
عجب من قو%م Yّz عيسى 
حيٌّ مع �جلسم » �لسما"�~، � مع �لك ِحلق باألمو�~، "�خل معهم » �جلّنا~! "يقولوz Yنه يتر� صحبة �ملوتى » 

�بعني، � يرحل من هذ� �ملقا[، "يلحق باألمو�~ vz �لد"�[. هذ�  vz ضني، "ميكث�
ªخر �أليا[، "ينـزvz b بعض 
خالصة �عتقا��ִדم، "ملّخص خر�فاִדم. فبقينا متحّيرين من هذ� �لبياY، مع هذ� �%ذياY. ال 
علم 
َجرَّْتهم zليه �ألهو��، 

" غلبت عليهم �لسو���؟ ما %م z®م مع طوb �لزماY، "تال"� �لقرYª، ما �هتد"� vz �حلق vz هذ� �أل"�Y؟ فما 
فهم 
 .Yيح �إلمياí" ،Yªالف �لقرÍ مٍر
ِمن 
ّ� قسٍم هذ� �جلنوY، "قد مضْت عليه �لقر"Y؟ فو�هللا، قد حّير& zصر��هم على 

®م  óلَكَفرِ�، فأعجب� �لبدعة "غلبة   Âملائة، "عند غلبة كلِّ نو�  º
"قد جا�هم َحَكٌم من �هللا باحلق "�حلكمة على �
 &z" ،سلطاًنا مبيًنا ��عطا& 
ألّ� سبب 
نكر"�، "هو يدعو �لزماY "�لزماY يدعو�. ""�هللا، zّني 
نا �ملسيح �ملوعوُ�، "
على بص�N من ��، "لو ُ�فع �حلجا� ملا ����ُ~ يقيًنا. Yz �هللا �
� نفوًسا عاصية، "�مًنا كليلٍة قاسية، فأ�سلó لعلهم 
يتوبوY. "كيف ننصح %م "z®م قو[ ال يسمعوz" ،Y®م عن صر�� �حلّق لناكبوY؟ فّر"� من مائد� �هللا "ُ�غفا®ا، "�نتشر"� 
"بقيت �خلو�Yُ على مكا®ا، "ªثر"� عصيد� �لدنيا "حتّلبْت %ا 
فو�ههم، "تلّمظْت %ا شفاههم، فأقّل ما يكوY » صدقي 

(Tالستفتا� vكتا)      ؟Y"ِعُدهم، فما %م ال ينتظر

Y يصيبهم بعض �لذ� َ
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تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد�  �هللا  zال  zله  ال   Y
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
J Yمًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"zيَّاَ�  َنْعُبُد  zيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ªمني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل} \لقاها سيدنا مر�� مسر.� \zد \يدr �هللا تعاy بنصرr �لعزيز

� eملهد� kخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� .�إلما�
يو[ ٢ /٢٠١١/١٢

Yبلند øمسجد بيت �لفتو «

 Y"هنا� فئة من �ملسلمني �لذين يعا�
�أل-ديـة �"Y تفكN �صني نتيجة 
�ملزعومني  للعلما�  �ألعمى  �تباعهم 
�لذين ليس %م شـغل zال �لفسا�. 
"هنا� ªخر"Y ليسـت %م عالقة 
بالدين 
صـال فيكتفوY بأ��� صال� 
�لعيـد 
" يصلوY صال� �جلمعة بني 
حني "ªخر على 
كثر تقدير. "منهم 

ّ� نوÂ من �إلكر��  Yمن ال «بـو
"�لقسـو� » �لديـن "يت�
"Y من 
فتا"� �لتكفN �ل¸ يصد�ها �ملشايخ 
"مع �لك يلتزموY �لصمت "�لوجو[ 

خر�  فئة  هنـا�  "لكن  خائفني. 
باإلسال[  ملحو�  zملا[  لديهم  ليس 
�العتر�ضا~  تد�ُ��   Yلكنهم «بو"
 Y"إلسـال[ "يو�� vz ه �لـ¸ توجَّ
�لتصد� لألصابع �ل¸ يرفعها �ألغيا� 
 Y
 Yعلى �إلسال[ "�ملسلمني "«بو
 bيوَضع حدٌّ %م بشكل من �ألشكا
 Y"�ّيو" ..Yُيَر�َّ عليهم "ُيفَحمو Y
"

Y تتصـد� كافة ِفر� �إلسـال[ 
متكاتفني ألعد�� �إلسال[ "�لدجل. 
"هذ� �لفئة تشـمل �ملسـلمني » 
باكسـتاY "�%ند "�لبـال� �لعربية 
 Yz �لبال� �إلسـالمية.  "غNها من 
هؤال� �لناº �لذين يعرفوY �إلسال[ 
كإسـال[ فقط "ليس كفرقة معينة 
يعترضوY على �جلماعة �إلسـالمية 
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سيدنا مر�� مسر.� \zد \يدr �هللا تعاy بنصرr �لعزيز

إن اجلماعة اإلسـالمية األ"دية 
تعت� كلَّ من ينطق بالشـهادتني 
مسـلما كما أمر النـ� �، وهي 
التعليم اإلسالمي احلقيقي  نتيجة 
املوعود  املسـيح  قّدمـه  الـذي 
وتربيته؛  والسـالم  الصالة  عليه 
فكفـى للمرء أن يقـّر بـ "ال إله 
اهللا @مد رسـول اهللا" لُيسـّمى 
مسلما، وهذا ما يثبت من احلديث.

�أل-دية "يطرحوY سؤ�ال مبختلف 
�ملناسبا~ "يقولوY: هل كاY هنا� 
نقص » �لِفر� �إلسـالمية من قبل 
 Yيقولو" 
خر�؟  ِفرقة  
نشأمت   èح
لنا بأنكم ��z كنتم مو�سني لإلسال[ 
فلكم 
Y تسعو� إلنقا�� من �لتفرقة. 
فأ"ال "قبل كل شي� 
شكر �لقائلني 
ِفرقة من  zيانا  �عتبا�هم  بذلك على 
ِفر� �إلسال[ "�عتبا�نا مسلمني "ال 
 �ّ"
يصد�"Y �لفتا"� كيفما �تُّفق. 
 vهللا تعا� Yبأ ºؤال� �لنـا% bلقو�
قد 
�سل سـيدنا �مل��N غال[ 
-د 
�لقا�يا& مسـيحا موعـو�� �-ة 
باألمة "âسب بشـا��~ �لن� � 

للقضا� على �لُفرقة.  

 vz Yملسـلمني �لذيـن ينتمو� Yz
 Yيبّلغو �أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة 
سـال[ �لن� � vz �ملسيح �ملوعو� 
� "لقد �نضمو� zليها قا�مني من 
ِفـر� ûتلفة "يدخلوY �جلماعة من 
�لتفرقة؛ فقد مّن  �لقضا� على  
جل 
�هللا عليهم �z فتـح عيوY بصNִדم 
ضا�بني  �حلقيقي  �إلسـال[  فقبلو� 
�لتفرقة ُعـر� �حلائط، "قد بايعو� 
�لك �حلَكـم �لعدb �لذ� تنبأ �لن� 
� عنه مـن 
جل تنقية �إلسـال[ 
من �لتعاليـم �لباطلة "�لبدعا~ �ل¸ 
�لِفر� �ملختلفة، "�لك   vz تطرقت

» ضو� �لتعليم �لقرª& �حلقيقي. 
Yz �جلماعة �إلسالمية �أل-دية تعت� 

كلَّ من ينطق بالشـها�تني مسـلما 
كما 
مر �لن� �، "هي نتيجة �لتعليم 
�إلسالمي �حلقيقي �لذ� قّدمه �ملسيح 
�ملوعـو� � "تربيته؛ فكفى للمر� 
 bسو�مد J ال �هللاz لهz يقّر بـ "ال Y

�هللا" لُيسـّمى مسلما، "هذ� ما يثبت 
 vz من �حلديـث. "لكن عندما ننظر
�لِفر� �ألخـر� مقابل �لك جنُدهم 
يصد�"Y فتا"� �لتكفN ضد بعضهم 
�لبعض. Yz ،��ًz قوb �ملو�سني لإلسال[ 
بأY �جلماعة �إلسـالمية �أل-دية قد 
"ضعت 
ساº فساٍ� ªخر بإنشا� ِفرقة 
جديد� ليس zال سـو� فهم ناتج عن 
قلة علمهم بالقرYª �لكرمي "�ألحا�يث 
�لنبوية �لشريفة. �قر
"� كتابا~ 
ية فرقة 
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 ،Nخر� جتد"ها مليئة بفتا"� �لتكف

"مقابل �لك ��z قر
مت كتب �جلماعة 
�إلسـالمية �أل-ديـة ترْ"®ا تد�فع 
 Yعن �إلسـال[ ضد هجما~ �أل�يا
�ألخر�، 
" تقر�"Y فيها �لتماسـا 
من �ملسلمني 
نفسهم 
í Yتنبو� Þو[ 
"يعكفو� على خدمة   Nلتكف� فتا"� 
 Y
�إلسال[، 
" جتد"Y ما �لذ� íب 
نفعله أل��� حقو� �هللا "حقو� �لعبا�، 

" تـر"Y �لتركيز على ما íب فعله 
من 
جل نشر �ألمن "�حلب "�لوئا[، 

ّ� مسـلك íب 
Y نسلكه سعيا "
 "
إل	ا� جذ"�~ �لكر�هية "�لنفو�، 
تر"Y �كر مكانة �لن� � �لسـامية 
 Yكّال منهم كا Y
"مكانة 
صحابه "
 Y
جنما المًعا من�N جدير� باالقتد��، "

لكل "�حد منهم مكانته �خلاصة. 
فباختصا�، جتد"Y » كتب �جلماعة 

مو�� �يلة فقـط بدال من 
Y تر"� 
فتـا"� �لتكفN. فكمـا قلت من 
قبل خـذ"� كتاَ� 
ّيـِة فرقة جتد"� 
فيه 
كو�ما مـن فتا"� �لتكفN ضد 

بعضهم بعضا.  

تنـا"b �ألمـر �ألخN �لذ�  Yآل�
تكلمت عنـه، "هو عـن مكانة 
�لصحابـة.. ��z نظرنـا vz عمو[ 
 vz ملسـلمني "جدناهم منقسمني�
فرقتني كبNتني µا �لشيعة "�لسنة، 


هل كل فرقة " .Âٌ"لكلٍّ منهما فر"
منهما مبباَلغتهم "مغاالִדم "�عتد�ئهم 
¿ يتو�عـو� عن �حلـّط من مكانة 
�لصحابـة �لذين قدَّمـو� » صد� 
�إلسـال[ مع �لن� � تضحيا~ ال 

حصر %ا.

صحا� هؤال� بسبب غلّوهم قد " 

لصقو� فتا"� �لتكفN ضد بعضهم 
 Yلك، فإ�� كا� « Y"لبعض "يستمر�

هل zحد� �لفرقتني قد �فعو� مكانة 
حضر� علي � "�إلما[ حسني � 
بغلّوهم بشـكل غN عا�� "سعو� 
حلّط مكانة كبا� �لصحابة �آلخرين 
"�خللفا� �لر�شـدين مبنتهى �لظلم، 
 Yهـل �لفرقة �ألخر� ال يقّلو
 Yفإ
 Yلفرقتا� Yيضـا. � هاتا
» �لك 
- كما قلت - قد تفرعتا vz ِفرٍ� 

خر� كث�N، "هـذ� �الفتر�� قد 
سـبب فتنا كث�N. باختصا�، يبد" 

Y يثبتو�  Yكل هؤال� يستهدفو Y

�ين  باهللا-  -"�لعيا�  �إلسـال[   Y

 Nمث" Nمتطـر¯ "مـر"ِّ¾ للتكف
هد¯  لكن  "�الضطـر��.  للفنت 
�جلماعـة �إلسـالمية �أل-دية - 
كما قلت قبل قليل - ��ئع "سـاٍ[ 
 ºتعـرِّ¯ �لنا Y
جـد�، فهدُفها 
مبحاسن �إلسـال[ "تعر� عليهم 
صو�ته �جلميلـة. %ذ� من �العتد�� 

على �جلماعـة �عتباُ�ها مثيلَة هذ� 
�جلماعـا~ "�لِفر�. » هذ� �أليا[ 
نعيش شهر Jر[، "نلحظ » �لبال� 
�ل¸ يقيم فيها �لسـنة "�لشيعة بعد� 
كبN تعرَُّ� كل منهما للخسـائر 
» �أل�"�ø "�ألمو�b » هذ� �لشهر 

" �لعر��.  Yعموما، كما » باكستا
"هذ� �ألمر "Yz كاY قد صا� عا�ً� 
يوميـة، zال 
نه يز��� » Jر[ 
كثر. 
عند هؤال� كما 
خ�ُتكم 
كو�[ من 
فتا"� �لتكفN ضد بعضهم �لبعض، 
فحني �طلعت عليها تر�كمْت عند� 
هـذ� �لفتا"�، "هي قـذ�� جد� 
 Y
"تضم شتائم لد�جة ال 
ستطيع 

 .bكر منها "لو على سبيل �ملثا�

�ليو[ �ألقو�b �حلكيمة   b"منا سأتناz
لسـيدنا �ملسـيح �ملوعو� � - 
�َحلَكم "�لعْدb » هـذ� �لعصر - 
"�لصحابِة  �لر�شـدين  �خللفا�  âق 
�لكر�[ "�إلما[ �حلسني "عليٍّ �ضي 
�هللا عنهم "يتبني منها بأ� 
سلو� 
 Âحضرته �قتال b"جذ�� قد حـا
�لفسـا� من جذ"��. فحني �عُت 
هذ� �ملقتبسا~ صا� حجمها مئا~ 
�لصفحا~، لكنó �آلY سـأكتفي 
 Yz .سب �لوقتâ بعض منها Yببيا
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية 
يضا قد 
�نضم zليها �لناº من �لِفر� �ملختلفة 
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"هـم ¿ يتلقَّو� بعـُد تربية كافية. 
لعو� هـم 
يضا على  "íـب 
Y يطَّ
 Y"آلخر� "�لبعض  �ملقتبسا~،  هذ� 
 Y"لذين قدمُت مثا%م �لذين يشاهد�

� خطبة  Yيسمعو "
 MTA حيانا

 "
فNغبوY » �لتعر¯ vz �جلماعة، 
هم يو�سوY �إلسال[ فتنشأ » قلوֲדم 
"سوسـٌة 
Y �جلماعة �إلسـالمية 
�أل-دية 
يضا فرقٌة كسـائر �لِفر� 
لعو� على  �إلسـالمية، فينبغي 
Y يطَّ
سيدنا  من كال[  �ملقتبسـا~  هذ� 
 Y
�ملسـيح �ملوعو� � ليتبني %م 
�ملسـيح �ملوعو� � كاY قد جا� 
لتوحيد �لِفـر� �ملختلفة "تطهNهم 
من كل �عتـد��، فقد قاb �هللا � 
» �لوحي vz �ملسيح �ملوعو� � 
َلّم �ل �ملسلمني  ال zليه مهمة  موكِّ
"جه  على  �ملسـلمني  �يع  "ِ��ع 
�أل�� على �ين "�حد" فقد ُبعث 
�الفتر��  علـى  للقضا�  حضرتـه 
"ْ�ع �ملسـلمني على �ين "�حد. 
فمن هذ� �ملنطلـق - كما قلت - 
سأقد[ لكم بعض �ملقتبسا~، فأ"ال 
مقتبسـا من كال[  عليكم  
عر� 
سيدنا �ملسـيح �ملوعو� � حيث 
بيَّن 
å� Yا� طريق �خللفا� �لر�شدين 
 bمن عالما~ �ملؤمن "�ملسلم، يقو

علـم 
Y �ملر� ال  óنz” :حضرتـه

يصبح مؤمنا "مسلما ما ال يصطبغ 
بصبغة 
� بكر "عمر "عثماY "علي 
�ضـو�Y �هللا عليهـم 
�عني. فلم 
يكونو� «بـوY �لدنيا بل كانو� قد 

"قفو� حياִדم » سبيل �هللا �." 
�لر�شـدين  �خللفا�  مكانـة  "عن 
 �
يقوb حضرتـه » موضع ªخر 
» �لصفحة ٣٢٨ من سر �خلالفة، 

�كر �قـم �لصفحة ألY �ملقتبس "
من �لكتا� �لعر� "
�سـلُت �ليو[ 
�ملكتب   vz �ملقتبسا~  صباحا هذ� 
ألنه  �لتر�ة،  عليهم  لتسهل  �لعر� 
��z ُقرئت هذ� �ملقتبسا~ بكلما~ 
�ملسيح �ملوعو� � �ألصلية بالعربية 

ك�، فمستو�  Nا تأث% Yفسـيكو
�ملترجم ال يرتقي vz مستو� �ملسيح 
�ملوعو� � حè لو كاY متمكنا 
 bمن �للغة �لعربيـة. على كل حا

يقوb حضرته �:    
""�هللا z®م �جـاb قامو� » مو�طن 
�لكائنا~،   Nلنصر� خـ �ملمـا~ 
"تركـو� هللا ªبا�هـم "
بنا�هـم 
"مّزقوهـم باملرهفـا~، "حا�بو� 

عطو� هللا " ،º"ألحّبا� فقطعو� �لر��
�لنفائس "�لنفوº، "كانو� مع �لك 
باكني لقلة �ألعماb "متندمني. "ما 
متضمضت ُمقلتهم بنو[ �لر�حة، zال 
قليل من حقو� �لنفس لالستر�حة، 

 Yما كانو� متنعمني. فكيف تظنو"
 ،Yيغصبو" Yـم كانو� يظلمـو®

"ال يعدلوí" Yـو�"Y؟ "قد ثبت 
"سقطو�  �ألهو��،  من  
®م خرجو� 
» حضر� �لك�يـا�، "كانو� قوًما 
فانني.“ فقد قاYz b هؤال� �خللفا� 
�لر�شدين كانو� قد جا�"� بكل ما 
كاY %م من 
جل �لن� � "�إلسال[، 

"تفاَنو� » �هللا. 
� يقـوb � » �لصفحـة ٣٥٥ 
 Yبكر � "كا �
للكتا� نفسه عن 
� عا�فا تـا[َّ �ملعرفة، حليم �خللق 
�حيـم �لفطر�، "كاY يعيش » �ّ� 
�النكسا� "�لغربة، "كاY كثN �لعفو 
"�لشـفقة "�لر-ـة، "كاY ُيعر¯ 
بنـو� �جلبهة. "كاY شـديد �لتعلق 
 ø"بر �"حه  "�لتصقت  باملصطفى، 
خN �لو��، "غشـيه مـن �لنو� ما 
غّشى مقتد�� Jبو� �ملوv، "�ختفى 
حتت شعشعاY نو� �لرسوb "فيوضه 
 ºممتاً�� من سائر �لنا Yلعظمى. "كا�
» فهم �لقرJ «" Yªبة سيد �لرسل 
"فخر نوÂ �إلنسـاY. "ملا جتلى له 
�لنشـأ� �ألخر"ية "�ألسر�� �إل%ية، 
نَفض �لتعلقا~ �لدنيوية، "نَبذ �لُعلق 
�جلسمانية، "�نصبغ بصبغ �ملحبو�، 
"تر� كل ُمـر�� للو�حد �ملطلو�، 
"جتـر�~ نفسـه عن كـد"��~ 
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التقوى

�جلسد، "تلونت بلوY �حلق �ألحد، 
"غابـت » مرضـا� �ّ� �لعاملني. 
"��z متكـن �حلـبُّ �لصا�� �إل%ي 
من �يع عر"� نفسه، "جذ� قلبه 

نو���  "���~ "جـو��، "ظهر~ 

فعاله "
قو�لـه "قيامه "قعو��،  «
ُسـّمي صّديًقا" 
� حني تفا� » 
�لن� � على "جه �لكماb ناb لقب 
�لصديق، فهذ� هي مكانته �لسامية. 
� يقوb حضرته 
كثر » شرø مقا[ 
صديقية 
� بكر � 
نه ملا�� 
عطي 

هذ� �للقب.                      
لقد 
طلق �لن� � على 
� بكر � 
لقب "�لصديق"، "�هللا 
علم بكماال~ 

� بكـر "مز�يا�. لقد قاb �لن� � 
 �Nبا بكر � يفُضل على غ
 Y

يًضا 
مبا » قلبه. "�حلق 
ننا لو 
معنا �لنظر 
 �Nًجند نظ Y
لوجدنا مـن �لصعب 
للصد� �لـذ� كاY يتحلى به 
بو 
 ���
بكـر �. بل �حلق 
Y كل من 
 �

Y يناb �لكماال~ �لصّديقية » 
عصر فال بد له من 
Y يسعى جاهًد� 

� بكر "فطرته، �  bللتحلي §صا
عليه بالدعا� بكل ما 
"¬ من قو�. 
 �
"ما ¿ يتحّل �ملر� بفطر� كفطر� 
بكر "ما ¿ يصطبـغ بصبغته، فلن 

«ظى بالكماال~ �لصديقية 
بًد�.

ما كيف كانت فطر� 
� بكر؟ فال 

 Âللخو� » هذ� �ملوضو Yآل� bاÝ
 Nغ ،�Nيتطلب "قًتا كث �z ،مفصال

"جز هنا "
�كر "�قعة تدb على  &

�لـك، "هي 
Y �لنـ� � ملا 
علن 
�لنبو� كاY سـيدنا 
بو بكر � » 
�لشـا[ » �حلة جتا�ية، "فيما هو 
عائد من سـفر� هذ� لِقيه شخص، 
فسـأله عن 
حو�b مكة قائال: هل 
 Y
عند� من جديد؟ �لك ألY �لعا�� 
�ملر� ��z كاY عائد� من سفر "لقيه » 
�لطريق بعض 
هل "طنه فأنه يسأله 
 Yz ،لرجل: نعم� bها. فقا�خبا
عن 
�خلـ� �جلديد 
Y صاحبك قد ��عى 
 bقا Y
�لنبو�. فلم يلبث 
بو بكر � 

��z كاY قد ��عى فهو صا��. 
�لو�قعة تكشـف علينا مد�  فهذ� 
حسـن ظن 
� بكر � بالن� �، 
حيث ¿ ير حاجة vz ��ية معجز� 
منـه �. "�حلق 
Y �ملعجـز� zمنا 
يطالب ֲדا مـن ال يكوY على علم 
بأحو�b �ملدعي، "يكوY غريًبا عنه، 

ما  .Yيريـد �ملزيد مـن �الطمئنا"
�لذ� يعـر¯ 
حو�b �ملدعي معرفة 

تامة فأ� حاجة به vz �ملعجز�؟
�ملهم، ªمن 
بـو بكر � بالن� � 
 Y
"هو » طريقـه vz مكة مبجر� 
Þـع عن �عو��، "ملـا "صل مكة 
حضـر vz �لن� � "قـاb له هل 

��عيت �لنبو�؟ قـاb �لن� � نعم، 
هذ� صحيح. فقاb سـيدنا 
بو بكر 


"b �ملؤمنني بك.  &
� فاشهْد 
 ،Yر� ثرثر� لساÝ يكن قوله هذ� ¿"
بل لقد 
ّكد قوله بأفعاله، ""ّفى هذ� 
�لعهد حè �ملما~، بل ¿ يفا�قه بعد 
�ملما~ 
يًضـا. (�مللفوظا~ �ملجلد 

(٣٧٢-٣٧٤ ¦ b"أل�
� كيف ظهر هذ� �لوفاُ� "�لتضحيا~ 
 bبكر �لصديـق �، يقو �
مـن 
�ملسيح �ملوعو� � » بياY �لك: 
��~ مـر� َ"جد �ألعـد�ُ� �لن�َّ � 
�حلبل  به ""ضعو�  
مسكو� " "حيد� 
ليقتلو� فكا�  » عنقه "فتلو� بشد� 
� ميـو~، �z جـا�� 
بو بكر � 
بصعوبة  منهم   � "خلَّصه  مصا�فة 
بالغة فأشبعو� ضربا حè سقط على 

�أل�� مغشيا عليه. 
� يقـوb حضرته � » بياY �ملّنة 
�لعظيمـة أل� بكـر �لصديق �: 
كذلك Yz �ستنبا� 
� بكر � من 
ٌد zِالَّ َ�ُسـوbٌ َقْد  �آلية: ﴿َ"َما ُمَحمَّ
 :Yعمر� bª) ﴾َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُُّسُل
 Yنه كا
١٤٥) يدb بوضـوø تا[ 
 ��z يعتقد بوفا� عيسـى �، ألنه
كاY معÉ �آلية 
Y بعض �ألنبيا� قد 
ماتو� قبل �مـن �لن� � "بعضهم 
¿ ميوتو� vz �لك �حلني، فال يصح 
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�لدليل   Yصال، أل
�الستشها� باآلية 
ل قاعد� كلية  �لناقص �لذ� ال يشكِّ
�لذين خَلو�  "ال «يط ميع �ألفر�� 
من هذ� �لنوÂ؛ ال ميكن 
Y ُيعدَّ �ليال 
 �
 bصال. "بذلك يصبح �سـتدال


بكر لغو�. 
"ليكن معلومـا 
يضا 
Y هذ� �لدليل 
�لذ� قّدمـه 
بو بكر� على مو~ 
يرفضه   ¿ �يعا  �لسـابقني  �ألنبيا� 

ّ� "�حد مـن �لصحابة، بل لزمو� 
�لصمت �يعـا بعد Þاعه. "بذلك 
تبني جليا 
Y �لصحابـة قد 
�عو� 
عليه، "�z YzـاÂ �لصحابة حجٌة؛ 
�z ال ميكن 
Y يكونو� على ضاللة.  
فِمن منن 
� بكر على �ألمة 
نه فتح 
» �من خالفته �لر�شـد� با� �حلق 
 Yلصد� لتفـا�� �خلطأ �لذ� كا�"
�لوقوÂ » مسـتقبل �أليا[،  Jتمل 
 bما[ سيل �لضال
""ضع سد� منيعا 
 Y
âيث ال ميكن ملشايخ هذ� �لعصر 
يهدمو� "لو حتالف معهم �جلن 
يضا. 
 ø"� على bُينـز Y
 vندعو �هللا تعا

� بكر �لذ� حَكم مبو~ �ملسـيح 
� - ُملَهًما بكال[ �هللا � - 
لف 


لف �-ة. (تريا� �لقلو�) 
� يقوb حضرته � » بياY �إلجنا� 
�لعظيم أل� بكـر � "هو قضا�� 
علـى فتنة عظيمة: "كاY مسـيلمة 

 « ºلكـذ�� قد �ع حولـه �لنا�
 Yلـك �لوقـت كاإلباحيني، "كا�

بو بكر قـد �نُتخب خليفة » تلك 
 Y
�لظر"¯ �حلرجة، "بوسـع �ملر� 
يقد� �ملشـاكل �ل¸ "�جهته. "لوال 

نه كاY ثابت �جلأ� "كاz « Yميانه 
صبغة zمياY �لن� �، لوقع » "�طة 
"ألصيـب بالذعر "�%لـع. "لكن 
�لصديـق كاY يعيش مـع �لن� � 
حتت ظـل �هللا تعاv، "كانت متأثر� 
بأخالقه �، "كاY قلبه عامًر� بنو� 
�ليقني، فتحلى بشـجاعة "ثبا~ ال 
جند نظµNا zال عند �لن� �. كانت 
حياته حيا� �إلسـال[. "هذ� قضية 
ال حتتا¾ vz نقا� طويل. ���سـو� 
 vz �"بكر، � �نظر �
ظر"¯ �من 
�خلدما~ �ل¸ 
سـد�ها vz �إلسال[. 

قوb "�حلق 
قوb لوال 
بو بكر بعد 
 Yz .يًضا
�لن� � ملا ُ"جد �إلسـال[ 
من ِمننه �لعظيمة 
نه 
قا[ �إلسـال[ 
من جديد، "عاقب �ملتمر�ين كلهم 
بسـبب قوته �إلميانية "
�سى �ألمن 
"�لسال[، "�لك متاما كما "عد �هللا 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  بقولـه ﴿َ"لَُيَبدِّ

ْمًنـا﴾. لقد حتققت هذ� �لنبو�� » َ

� بكر �، "شهد~ على  خالفة 
�لك �لسماُ� "�أل�� شها�� عملية. 
فالصّديق َمن يكوY كامًال » �لصد� 

�ملجلد  (�مللفوظا~  �لد�جة.“  %ذ� 
(٣٨١ ¦ b"أل�

� يقوb حضرته � عن سيدنا عمر 
 bفيقو ،� bخلليفة �لثا& للرسو� �
» بياY حبه � للرسوz" bخالصه: 
��~ مـر� �خل عمُر � على �لنّ� 
 Áلبيـت خاليا من �ألثا� �
�" �
 Nهو � مستلٍق على حص" Âملتا�"
 Nثر �حلص
 �
ما بينه "بينه شي�، "�
» جنبه، فبكى حني ��ª � » هذ� 
�حلاb فسـأله �لنُ� �: ملا�� تبكي؟ 
فقاb لـه عمـر �: Yz معاناتك 

ثـا�ْ~ بكائي، فقيصر "كسـر� 
 èبش Yغيد� "يتنعمو�عيشا  Yيعيشو
�لنعم "
نت تعيش حيا� �لتقشـف! 
فقـاb له �لن� �: ما u "للدنيا، ما 

نا zال كر�كب » �حلّر "حني 
صابته 
شد� �حلر �ستظل حتت شجر� حلظة 
"هو ��كب � تركها "�نطلق » �حلر 

نفسه. 
� يقـوb حضرتـه � » موضع 
ªخر عن مكانة عمـر � �ملرموقة 
َمرتبُة  
تعرفوY كم كانت  �لعظيمة: 
عمر � عظيمًة مـن بني �لصحابة 
 Yªقد "�فق �لقر èضي �هللا عنهم ح�
�لكرمي �
َيـه 
حيانا، "عنه قاb �لن� 
� Yz �لشيطاY يهر� من ظل عمر، 
 Yَلن� � َلْو َكا� bخر قاª موضع «"
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وبـّني حضرتـه أّن أبا بكـر كان آدم الثاV لإلسـالم. 
وقـال: إن R يُكـن الفاروق وعثمـان رضي اهللا عنهما 
أمينـِني صادقـني السـتحال علينـا اليـوم أن نقول 
.kعـن أيـة آية من القـرآن الكـرمي إنها مـن اهللا تعا

اِ�،  َبْعِد� َنِبيٌّ َلَكاYَ ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ
 Yَِنَُّه َقْد َكاz � bَحلديث �لثالث َقا�"
 Yَُثو ِفيَما َمَضى َقْبَلُكْم ِمَن �ْألَُمِم ُمَحدَّ
َ"zِنَُّه Yْzِ َكاYَ ِفي ُ
مَِّتي َهِذِ� ِمْنُهْم َفِإنَُّه 

اِ�. ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ
 � �ملوعو�  �ملسيح  يقوb سيدنا   �
âق عمر �: بعـض �لنبو��~ �ل¸ 
توقـع �لنـاº حتققها مـر� "�حد� 
 "
 تد�íا  
حياًنا  تظهر  فحسـب، 
بو�سطة شـخص ªخر، مثل نبو�� 
نبينـا � بأY مفاتيـح كنو� قيصر 
"كسـر� قد ُ"ضعْت على يد� � 
مع 
نه "�ضح 
Y �لن� � تو» قبل 
حتقق هذ� �لنبو��، "
نه � ¿ يشاهد 
كنو� قيصر "كسر� "ال مفاَحتها، 

Y يفو� ֲדا سـيدنا  �� "ملا كاY مقدَّ
عمر � - ألY "جـوَ� عمر � 
كاY "جو� �لن� نفسـه � ظليا- 
فقد ُ"صفْت يـُد عمر � » عاَلم 

�لوحي يَد �لن� �. 
�ملوعو�  � يقوb سـيدنا �ملسـيح 
�: ال يأمن �ملـر� �ألخطا� 
بد� 
ما ¿ ُيكسـبُْه �إلماُ[ فيوَ� �لعلو[، 
 « موجو�ٌ�  �لك  على  فالشـها�� 
 Yشخصا كا Yإلسـال[، فإ� �صد
يكتب �لقرYª �لكرمي "كاY » بعض 
�ألحياY يتلقى �آليـة �لقرªنية z%اما 
 Yلنبو� حني كا� �بسبب قربه من نو

�لنـ� � يريد 
Y ميلـي عليه �آلية 
نفسها، فخطر بباله يوما 
نه ال فر� 

تلقى 
يضا  �z ،� بني �لنـ�" óبي
z%اما مثله؛ فهلك نتيجة هذ� �لزعم. 
"قد "�� عنه 
Y ق�� لفظه بعد �فنه. 
كما هلـك بلعا[ باعو� �z �عتز هو 

يضا âسناته. فيقوb �ملسيح �ملوعو� 

Y عمر � 
يضا كاY يتلقى �إل%ا[ 
"لكنه ¿ يعت� نفسـه شيئا. "¿ ير� 

Y ُيشرَ� نفسه » �إلمامة �حلقة �ل¸ 

قامها �هللا تعاv » �أل��، بل �عت� 
نفسـه خا�ما متو�ضعا %ا. لذ� فقد 

نعم �هللا عليه "جعلـه نائبا لإلمامة 

نه � �عت� نفسـه  Éحلقـة. مبع�
Jتقر� âـذ�� �لن� فجعله �هللا خليفة 

�لن� � فضال منه "�-ة. 
� يقـوb حضرته � » �لصفحة 
٣٢٦ مـن كتابه "سـر �خلالفة": 

ظهـر علـّي �� 
Y �لِصّديـق ""

"�لفـا�"� "عثماY، كانو� من 
هل 
�لصالø "�إلمياY، "كانو� من �لذين 
ªثرهم �هللا "ُخّصو� مبو�هب �لر-ن، 
"شهد على مز�ياهم كثN من �"� 
�لعرفـاY. تركو� �أل"طـاY ملرضا� 
"�خلو� "طيس  �لك�يـا�،  حضر� 
 �Nو� َحرَّ ظه كل حـر� "ما بالـَ
�لصيف "بر� ليل �لشتا�، بل ماسو� 
» سبل �لدين كفتية مترعرعني، "ما 
مالو� vz قريب "ال غريب، "تركو� 
�لكل هللا �ّ� �لعاملني. "Yz %م نشًر� 

عما%ـم، "نفحا~ » 
فعا%م،  «
"كلها ترشد vz �"ضا~ ��جاִדم 
ُيخ�  "نسيمهم  حسناִדم.  "جنا~ 
عن سـّرهم بفوحاִדـا، "
نو��هم 
تظهر علينا بإنا��ִדا. فاْسَتِدلُّو� بتأ�ُِّ¾ 

َعرفهم على تبلُّج ُعرفهم."
 Yz :خرª Yمـكا « � bيقو �
�ملعتقد �لضـر"�� هو 
Y �لصديق 
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�ألك� "عمـر �لفا�"� "�� �لنو�ين 

� عثماY "عليًّا �ملرتضى �ضي �هللا 

منا� » �حلقيقة. "بّين  عنهم كانو� 

با بكر كا�ª Y[ �لثا&  Yّ
حضرتـه 
لإلسال[. "قاYz :b ¿ يُكن �لفا�"� 
"عثمـاY �ضي �هللا عنهمـا 
مينِني 
 Y
 �ليو[  علينا   bصا�قني السـتحا
نقوb عن 
ية ªية من �لقرYª �لكرمي 

.vا من �هللا تعا®z
 � يقوb حضرتـه » �كر مناقب 
سيدنا علي � "مقامه » كتابه سر 

�خلالفة �لصفحة ٣٥٨: 
"كاY � تقيًّا نقيًّـا ِمن �لذين هم 

حب �لناvz º �لر-ن، "ِمن Ðب 
�هللا  
سد   .Yلزما� "سـا��~  �جليل 
�لغالب "فè �هللا �حلّناY، ندّ� �لكف 
طيب �جلناY. "كاY شجاعا "حيًد� 
ال ُيز�يل مركز� » �مليد�Y "لو قابله 

نفد �لعمر  .Y�"هـل �لعد
فو¾ من 
بعيش 
نكـد "بلغ �لنهاية » �ها�� 
 bلرجا� b"
 Yكا" .Yإلنسـا� Âنو
» zعطا� �لنشـب "zماطة �لشجب 
 .Y�Nجل�" "�ملساكني  �ليتامى  "تفقُّد 

نو�Â بسالة » معا��  "كاí Yّلي 
"كاY مظهـر �لعجائب » هيجا� 
 Yمع �لك كا" .Yلسيف "�لسـنا�
 Yكا" .Yفصيح �للسـا Yعذ� �لبيا
ُيدخل بيانه » جذ� �لقلو� "íلو 

به صـد
 �أل�هاí" ،Yلـي مطلعه 
بنـو� �ل�هاY. "كاY قـا�ً�� على 

نو�Â �ألسـلو�، "من ناضله فيها 
 Yملغلو�. "كا� �عتذ��  zليه  فاعتذ� 
كامال » كل خN "» طر� �لبالغة 
"�لفصاحة، "مـن 
نكر كماله فقد 

سلك مسلك �لوقاحة."
� يقوb » �كر �لصحابة �يعا: 

 bقو
" �Nقّد[ حالة �لصحابة نظ
 �"
بأ®م 
ظهر"� عمليـا بإميا®م بالن� 

®ـم �
"� بأ[ 
عينهم �لك �إلله  �
�لذ� هو غيب �لغيب ""��� �لو��� 
"�ملختفي عن 
عني �ملبطلني. "zال ما 

Y يتركو� قومهم  vz لـذ� �فعهم�
""طنهم "¿ يبالو� ֲדم شيئا. "تركو� 
عقا��ִדم "قطعو� عالقاִדم بأقا�ֲדم، 
"قامو� متوكلني على �هللا لد�جة لو 

"��� �لتا�يخ الحتا�  « Yإلنسا� 
قر
من 
مرهـم كل �حل�N. كاz Yميا®م 
هو سبب كل قوִדم "توكلهم. "zال 
فكانت قـد جنحت مقابلهم خطُط 

هل �لدنيا "مكائدهم "مسـاعيهم 
 Yلك. كا� Áدí ¿ لكن" �Nلكب�
�ألعد�� 
كثر منهم �عا "ثر"�، بل 

كثر منهم » كل شـي�، "لكن ¿ 
يكن لديهم zمياY فهلكو� "¿ ُيكتب 
%م  جناø. "لكـن �لصحابة فا�"� 
بكل شي� بقو� zميا®م. Þعو� ند�� 

منا� - مع 
نـه كاY قد ترّبى 
ميا 
"لكـن كاY معر"فا بصدقه "
مانته 
"سد��� - حني قاb بأ& جئت من 
�هللا تعاv، فصا�"� معه فو� Þاعهم 
مر�   bقو
 كاملجانني.  "تبعو�  ند��� 

خر� بأنه كاY هنا� شـي� "حيد 
 .Yهذ� "هو �إلميا vz حالتهم bحّو
�علمـو� 
Y �إلمياY شـي� عظيم." 
(�مللفوظـا~ �ملجلد �أل"b �لصفحة 

(١٥٤
كاY حـب �ملسـيح �ملوعو� � 
 "
للخلفا� �لر�شـدين 
" �لصحابة 
��ية �لن� � ناجتـا عن حبه للن� 
 Yكما �كـرُ~ من قبل، كا" ،�
� يعتـ� هذ� �حلـب جز�� من 
فيقوb » مكاª Yخر ُمظهر�  zميانه. 
هذ� �حلب 
Y من zمياننا 
نه ال بد من 
تعظيم �لصاحلـني "
هل �هللا، "لكن 
حفظ �ملر�تب 
يضا ضر"��، �z لكل 
 Y
شخص مرتبته "مكانته "ال íو� 
يتجا"� �ملر� �حلد"� فNتكب �إل�. 
íب 
ال يقو[ �إلنسـاY بغلّو يؤ�� 

نبيا� ªخرين.  "
z vzهانة �لن� � 
"�لذ� يقـوb بأY �ألنبيـا� �يعا 
سـينجوY بسبب شـفاعة �حلسني 
فيقو[ بغلّو يسي� vz �ألنبيا� �يعا 

"vz �لن� �. 
� يقوb » �كر مناسـبته مع علي 
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إنه ملن الشقاوة القصوى واإلحلاد حتقj احلسني �. 
والذي يسيء إk احلسني أو أحد من األئمة األطهار 
أو يتفـوه بكلمة االسـتخفاف �قهـم فإنه يضيع 
إميانه ألن اهللا جّل شأنه يعادي الذي يعادي أحباءه.

"�حلسني �ضي �هللا عنهما: 
""u مناسـبة لطيفة بعلّي "�حلسني، 
"ال يعلم سـّرها zال �� �ملشـرقني 

حـبّ عليا "�بنا�،  &z" .ملغربني�"

عا�� من عا���، "مع �لك لسُت "
 u Yمن �جلائرين �ملتعسفني. "ما كا
، "ما  
عر� عما كشف �هللا عليَّ Y


كنت من �ملعتدين." (سر �خلالفة)
 :bكثر فيقو
� يشرø هذ� �ملناسبة 

�ليهو�يـة »   bخلصـا� �"� Yz"
�إلسال[ 
يًضا سلكو� �ملسلك نفسه، 
فـآ�"� عبا� �هللا �ملقدسـني » كل 
عصر مصّرين على سـو� فهمهم. 
�نظر"� كيف åلى �آلال¯ عن �إلما[ 
�حلسـني � "�نضمو� vz صفو¯ 
يزيـد، "�ª"� هذ� �إلمـا[ �ملعصو[ 
بأيديهم "
لسنتهم، "
بو� zال قتله » 
 Yاية �ملطا¯. � ما �نفّكو� يضايقو®
�ألئمـة "�لصاحلـني "�ملجد�ين » 
هذ� �ألمة من حني آلخر، "Þوهم 
 ��"
كافرين "مرتدين "�نا�قة. لقد 
ªال¯ �لصا�قني بأيديهم، "¿ يكتف 
هؤال� بتكفNهم فحسب، بل بذلو� 
جهدهم لقتلهم "�zال%م "سجنهم. 
حè جا� عصرنا هذ�، "كاY هؤال� 
�لثالث عشـر   Yلقر�  «  Yيقولـو
�%جر� للنـاº » "عظهم » كل 
مكاY سيظهر » �لقرY �لر�بع عشر 

 "
�إلماُ[ �ملهد� 
" �ملسيُح �ملوعو� 
Ýـدٌ� كبN على �ألقـل، "لكن ملا 
 Yلقر� º
ظهـر �لك �ملجد� على �
�لر�بع عشـر، "Þـا� �هللا » "حيه 
مسيًحا موعو��.. بل Yz فنت عصر� 

يًضا 
فتْت بلسـاY حا%ا بوجو� 
كوÞ� Yه مسـيًحا موعوً��.. فإ®م 
كّذبـو� تكذيًبا، "¿ يألو� جهًد� » 
zيذ�ئه "zهانته "�لقضا� عليه بصنو¯ 
�حليل "
نو�Â �ملكائد." (
يا[ �لصلح، 
�خلز�ئـن �لر"حانية �ملجلد ١٤ ¦ 

 .(٢٥٤-٢٥٥
� يقوb �: "ما قلته » �لقصيد� 
» شـأY �إلما[ �حلسـني �، "ما 
بّينته âق عيسى � ليس من ُصنع 
لسانه  يطيل  َمن  "�خلبيث   .Yإلنسا�
علـى �لكمَّل "�لصا�قـني مدفوعا 
 Yعلى يقني بأ óنz .بأهو�ئه �لنفسانية

�لذ� يطيل �للسـاY على �لصا�قني 
مثل �حلسني "عيسى عليهما �لسال[ 
"يسي� zليهما؛ لن يعيش ليلة "�حد�. 
"Yz �لوعيد �ملذكو� » �حلديث: "من 
عا�� u "لّيا فقد �ªنُته باحلر�".. 


� ُيبطش به فو��.
فيقوb �ملسيح �ملوعو� � بأY كل 
 Yمـا يكتبه فإمنا يكتبه مسـوقا بإ�
 :bهللا "مبشـيئته "بأمر منه. � يقو�
�ملؤمنوY هم �لذين تشـهد 
عما%م 
 Yميا®ـم، "�لذين ُيكتب �إلمياz على
"�ضا�  �هللا   Yيقّدمـو" قلوֲדم،   «
على كل شي�، "Íتا�"Y سبل �هللا 
 « Yلدقيقة "�لضيقة لوجه �هللا "يفَنْو�

نفسهم عن كل  Y"ُيبعد" ،vحبه تعا
ما يصدُّهم مـن �هللا تعاv ِمن "ثن، 
 bعما
 "
سو�� 
كاY حالة 
خالقية 
فاسقة 
" غفلة 
" كسل. "لكن 
ين 



٢٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثامن - محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠١١ م

 واألزمـة الثالثـة الـ  تنشـأ يومـا فيومـا هو 
أن الدنيـا تتحـرك بسـرعة هائلـة إk احلـرب 
 kالعامليـة الثالثـة على مـا يبدو. ندعـو اهللا تعا
أن يرحـم البشـرية ويهبهـم العقـل والفطنـة.

حصل �لك ليزيد �لشقي؟ بل 
عما� 
 Yحب �لدنيا. "لكن �حلسني � كا
طاهر� "مطهر�، "كاY"� Y شك من 

"لئك �ألطهـا� �لذين يطّهرهم �هللا 
بيد� "يعمرهم âبه. "zنه من سا��~ 
�جلنة �"Y شـك. "Yz شـائبة من 
 .Yلبغض جتاهه مدعا� لسلب �إلميا�
 vتقو� هذ� �إلما[ "حبه هللا تعا Yz"
"ص�� "�سـتقامته "�هد� "عبا�ته 

سو� حسنة لنا. "Çن نقتد� ֲדدٍ� 
تلّقا� هـذ� �إلما[. لقد هلك �لقلب 
�لـذ� يعا�يه، "قد جنا �لقلب �لذ� 
ُيظهر حبه بصـو�� عملية "يتصبغ 
متاما بصبغة zميانه "
خالقه "شجاعته 
"تقو�� "حبه هللا تعاv كما تنعكس 
 Yz .�ªيـل » مر� Yنسـاz ��صو
�لناº مسـتو�"Y من 
عني  هؤال� 
 Yال َمن كاz هم�ال يعر¯ قد .ºلنا�
منهم؟ Yz عني �لدنيا ال تعرفهم أل®م 
 Yلسـبب كا� فهذ�  بعيد"Y عنها. 
"��� �ستشـها� �حلسني � ألنه ¿ 
ُيعر¯. 
يًّا من �ألطها� عرفته �لدنيا 

» عصر� حت حتبه؟
فباختصا�، zنه ملن �لشقا"� �لقصو� 
"�لذ�   .� �حلسني   Nإلحلا� حتق�"

حد من �ألئمة  "
يسي� vz �حلسني 
�ألطها� 
" يتفو� بكلمة �الستخفا¯ 
âقهم فإنه يضيع zميانه ألY �هللا جّل 

شأنه يعا�� �لذ� يعا�� 
حبا��."
فهذ� هو �لتعليم �جلميل "�ملبó على 
�لعدb �لذ� 
عطانا� �ملبعوÁ من �هللا 
تعاv من 
جل �ع �ملسلمني على يد 
�لتفرقة، �لك  "�حد� "�لقضا� على 
�لـذ� جا� خا�ما  �إل%ي   Áملبعو�
صا�قـا للن� � "برسـالة �لصلح 

Y تد��  vلوئا[. ندعـو �هللا تعا�"
�ألمة �ملحمدية هذ� �لرسالة "جتتنب 
�لتفرقة "�لفسـا� "�لتناحر "سفك 
�لدما� لكي يلمع �إلسـال[ بعظمة 
جديد� » 
Çـا� �لعا¿. "ندعو �هللا 

Y مير شهر Jر[ هذ� بكل 
من  vتعا
"سال[ "
Y «فظ كلُّ مسلم zخوته 

�ملسلمني كلهم من لسانه "يد�. 
 øتكثر"� من �لدعا� إلصال Y
عليكم 
"لتجنيبها من  �لبال� �إلسالمية  حالة 
�لفسـا� "�لفنت. كما قلت من قبل 

بأY معظم �لبال� �إلسالمية متر حاليا 
 vتعا �هللا  فندعو  متدهو��.  بظر"¯ 

Y ينقذ �إلسـال[ "�ملسلمني من شر 
�ألشر��. ففي معظم �لبال� �إلسالمية 
��خلية  "شـر"�  �ضطر�با~  جتر� 
» هذ� �أليا[ "قـد ُ�فع منها �ألمن 
"�لوئا[. "z®ـا » حالة تقهقر بدال 
من �لتقد[. � حالة �لعا¿ �القتصا�ية 
ُمقلقة بشـكل عا[، "هذ� يؤثر سلبا 
على بال� �لغر� "بال� �لشر� 
يضا، 
بل » كل مكاY. "�أل�مة �لثالثة �ل¸ 
تنشأ يوما فيوما هو 
Y �لدنيا تتحر� 
بسرعة هائلة vz �حلر� �لعاملية �لثالثة 

Y يرحم  vعلى ما يبد". ندعو �هللا تعا
�لبشرية "يهبهم �لعقل "�لفطنة. علينا 

Y ندعو �هللا تعاv كث�N » هذ� �أليا[ 
"ينبغـي 
Y نتخذ خطو�~ �حتياطية 


يضا. 
عاننا �هللا �يعا. ªمني.
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 هانـي طاهـر

يتبÉ بعض �لناº بعض 
�ليل،   Nغ من  �لعقائد 
حر¾   « توقعهم   �
يرتد  "قد  �قتها،  عد[  يتبني  حني 
جز� منهم، "منهم من ميأل �لشكُّ 
قلبه، "منهم من يضطر للتر�جع عن 

خطئه مما íرéِّ �خلصم. 
مسألة  
ّية  على  �لرّ�   « �لو�جب 
لسَت على يقني منها هو قوbُ "ال 

" "لعّل  ،"Yقد يكو" "

عر¯"، 
منها"  للنظر  
خر�  �"�يا  للمسألة 

"ليس �لتسرÂ باإلجابة �لقاطعة. 
 �Nكث معلوما~  لديه  َمن  هنا� 
 Âلإليقا "يسعى   ºٍقا "قلٌب 
�ملعلوما~،  قليلي  من  بالطيبني 
فمثال قد يبد
 معهم �حلو�� بقوله: 

هل ميكن 
Y تؤمن بن� قتل مئا~ 
 « �ستسالمهم  بعد  zعد�ما   ºلنا�
�ملعلوما~  قليل   Â�فيسا معركة؟ 
مستحيل،  هذ�  هللا،  حاشا  بقوله: 
"ال  يعفو  فالن�  نبيا،  ليس  "هذ� 
 Âيقتل �ملئا~... فيأتيه هذ� �ملخا�

بقصة بó قريظة. 

"قع  قد  �إلجابة  هذ�  فصاحب 
 :bيقو Y
نفسه » "�طة، �z عليه 
فقد  �لسؤ�b؛  هذ�  على  
جيب  ال 
خونة،   Yملستسلمو� هؤال�   Yيكو

" قد يكوY هنا� شي� ما غامض 
قتل   Y
 
عرفه  فالذ�  
عرفه؛  ال 
 « مقاتال   Yكا  Yْ
 ملجر�   Nألس�
جيش �لعد" جرمية، 
ما قتل �خلائن 
فيمكن  
سر، ُ لو   èبه ح  ºبأ فال 

 Yفإ لذ�  باإلعد�[.  عليه  �حلكم 
عليه  ُيجا�  "ال  متشعب  سؤ�لك 

بنعم 
" ال. 
معلوماتنا   Yتكو  Y
  « عيب  ال 
يولد"�   ¿  ºفالنا جد�،  بسيطة 
 Âلتسر� هو  �لعيب  لكن  متعلمني، 
 Y
 ظَننَّا  مهما  باجلو��  �جلز[   «
 ��ِ ُكلِّ  ﴿َ"َفْوَ�   .�Nكب معا�فنا 

ِعْلٍم َعِليٌم﴾. 
 :bد� جديد لسؤ�-
"قد يتعر� 
يتلقى  بن�  تصد�   Y
 ميكن  هل 
بقوله:   Â�فيسا يفهمه؟  ال  "حيا 
كال، فهذ� يتعا�� مع حكمة �هللا 
ُيفِهم   Y
 �هللا  يعجز  فهل  "قد�ته، 
�سوله؟ "ما �حلكمة من "حي ال 

ُيفهم؟ 

‚žå¶a@ø@�äén€a@‚Ü«Î@Úibu⁄a@ø@Ô„dn€a‚ žå¶a@ø@�äén€a@‚Ü«Î@Úibu⁄a@ø@Ô„dn€a
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��"ية  على  zجابته  قَصر  قد  فهنا 
 Yنه كا
ضيقة فتسّرÂ "جز[، مع 
 Yz 
عر¯  ال   :bيقو  Y
 ميكن 
كاY هنا� ما مينع من zنز�b بعض 
 Nغ 
خر�  بلغة  �لوحي  عبا��~ 
 Yلتكو  Y"خرª فيفهمها  مفهومة 
غامضة  تبقى  برمو�   "
 معجز�، 
معجز�   Yفتكو الحقا،  ُتحّل   èح
من  ممكن  �لك  لعل   "
 مستقبلية، 

جل �لر� على �لقائلني بأY �لوحي 
فنـز"له  
فكا�، " خو�طر  Ýر� 
بلغة ال يفهمها �لن� يؤكد �ستحالة 
"خو�طر�  خياله  من   Yتكو  Y

 Yتكو "قد   .�Nتفك" "هو�جسه 
هنا� �حتماال~ 
خر� ال 
عرفها، 

"�هللا 
علم. 

" لو سأله: هل ميكن 
Í Yطئ �لن� 
 Â�فسا نبو��؟   "
 مسألة  فهم   «
 Y
"قاb: حاشا "كال، "يستحيل 
من  فيها  ليخطئ   vتعا �هللا  يتركه 
 Y
 "قبل  �لفو��  تصحيحه   Y"�
ُيبلِّغها للناº! فهنا قد "قع » خطأ 
 Y
 ميكنه   Yكا"  ،Âِّملتسر� �جلز[ 
 vz اجةâ علم، فاملسألة
يقوb: ال 
مزيد من �لتفكN "�لنظر من ûتلف 
�لز"�يا، "ال ميكنó �جلز[. 
ما �لذ� 
يكذ�  ال  �لن�   Yّ
 فهو  به  
جز[ 
�ملعصية قط، "
نه  يتعمد  قط، "ال 

طاهر نقّي من بد�يا~ حياته. 

هل  عند  يذهب  �لك  بعد   �
�لذكر "يسأ%م عن �ملسألة "سيجد 
من  ما  "zنه   bتقو متأنية  zجابا~ 
ن� zال "صد� عنه خطأ فيما يتعلق 
 ¿ Yْباالجتها� » فهم �لنبو��~؛ فإ
َيْسَلم ِمن �خلطأ 
فضُل �ألنبيا� قاطبة؛ 
خطًأ  �حلديبية   vz سفر�   Yكا  �ْz
�جتها�يا، كما كاY �عتباُ�� �ليمامَة 
مكاYَ �%جر� خطًأ �جتها�يا 
يًضا، 
غ�N؟  على  لالعتر��   bاÝ فأ� 
�جتها��،  
Í Yطئ »  للن�  ميكن 
"لكن ال خطأ » "حي �هللا. "ميكن 
 ��z �لوحي  فهم  �لن� »  
Í Yطئ 
�لشريعة كعد[  
حكا[  يكن »   ¿
�لن�   b"نز Yّ
�لن� مالخي   ����z
على  ُيحَمل  ال  �لسما�  من  zيليا 
بنو  
ما  �ستعا��.  هو  بل  �حلقيقة، 

منهم  ن�  يستطع  فلم  zسر�ئيل 
�لن�   Y
 �لتو���  نبو��  من  �إل���� 
Þzاعيل.   óب من   Yسيكو  Nألخ�
كذلك 
خطأ عيسى � 
يضا » 
�الجتها� �z تيقَّن بأنه سيكوY ملًكا 
حè �شُتر� �لسالøُ ببيع �أللبسة، 

عِطي يهو�� �إلسخريوطي عر� ُ"
�حلكومة 
يضا. � "عد "عد� 
كيد� 
®اية   «" �لسما�،  من  بالعو�� 
�ملطا¯ ثبت عد[ صحة هذ� �ألنبا� 

كلها". (حقيقة �لوحي)
"قد ُيسأb �ملر�: ملا�� Íطئ �لن� » 
فهم بعض �لنبو��~؟ فإY ¿ يعر¯ 
 bعلم، � يسأ
�إلجابة فليقل: �هللا 

هل �لذكر، فيجدهم يقولوY: "لقد 
�الجتها��  �خلطأ  صد"�  �هللا  قّد� 
من �ألنبيا� لكيال ُيتََّخذ"� معبو�ين، 
"لكن هذ� ال يغيِّر » zمتا[ حجتهم 

ال عيـب ! أن تكـون معلوماتنـا بسـيطة جدا، 
العيـب  لكـن  متعلمـني،  يولـدوا   R فالنـاس 
هـو التسـرع ! اجلـزم باجلـواب مهمـا ظَننَّا أن 
معارفنـا كبـjة. ﴿َوَفـْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلـٍم َعِليٌم﴾. 
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بكثر�  يتبني  صدقهم   Yأل شيئا، 
�ملعجز�~.... �z توجد فيهم 
نو�� 
"�ملعجز�ُ~  "�ل�كاُ~  �لصد� 
ُع  يقطِّ "�لتأييد �إل%ي بكثر� âيث 
َحدُّ صدقهم عد"َّهم zْ�با، "متو¾ 
�لزّخا�.  ªياִדم كالبحر  ٌ̄ من  
لو

(حقيقة �لوحي)

حيانا ألسئلة حوb حتقق  نتعر� 
بعض نبو��~ �ملسيح �ملوعو� �، 
من  �لقصة  ֲדذ�  نسمع   ¿  :bفنقو
قبل، "ال بد لنا من معرفة �لتفاصيل 
جنز[  �لذ�  "لكن  �إلجابة،  قبل 
قد  حضرته  نبو��ِ~   َ̄ ªال  Y
 به 
 Y
حتققت، "
Y هذ� �لنبو�� ال بد 
تكوY قد حتققت "Yْz كاY بطريقة 
ال نعلمها، "ال نر� ضر"�� بالغة 
ألYْ نعلم كيف حتققْت، فقد َعر� 
�لنبو��~  من  عدً��  �خلصو[  علينا 
تبّين  "قد  تتحقق،   ¿ 
®ا  ��عمني 
بأفضل ما ميكن..  
®ا حتققت  لنا 

فعلى �لك نقيس. 
"لكن   ،Yآل�  bملقا� هذ�  �نتهى 

نه  bللتّو شبهة تقو uخطر~ ببا
�Þه   Yلند  « قسيس  هنا�   Yكا
�إلله،  �ملسيح  
نه  
علن  بيغو~ 
 � �ملوعو�  �ملسيح  له  فكتب 
بد  ال  
نه  
"�"با   «  Âِّ�"ُ zعالنا 

Y ميو~ » حيا� �ملسيح �ملوعو�، 

"لكن هذ� �لقّس ظّل حيا حè عا[ 
نبو��  تتحقق   ¿ "ֲדذ�   ..١٩٢٧
من نبو��~ �ملسيح �ملوعو� �. 

مع 
Y هذ� �لشبهة íب 
Y ُتعت� 
�ليال من 
�لة صد� �ملسيح �ملوعو� 
 bمن عد� جو�نب، فهو مثا �
عصر   Yكا �لعصر  �لك   Y
 على 

®م �ملسيح  ºمن �لنا Nكث Yعالz
 "
 
مريكا   « سو��  �ملهد�،   "

حيث  �إلسالمية  �لبال�   "
 
"�"با 

نه   Yلسو��� من  �جل  
علن 

علن   Yير�z  « "كذلك  �ملهد�، 
 ¿" ֲדذ�.  شبيها  شيئا  �لبعض 

"�"با،  لدينا 
� مثاb على  يكن 
 Y
 لتؤكد  �لشبهة  هذ�  فجا�~ 
هذ� �لدعو� قد �جتاحت �لعا¿، 
مما يؤكد 
Y تلك �لفتر� هي فتر� 

بعثة �ملسيح �ملهد�. 
هو  �لدليل  من  �آلخر  "�جلانب 
على هال�  "�لعا¿  �خلصم  شها�ُ� 

هذ� �ملّدعي، ليكوY مثاال ªخر على 
"�ملتجرئني  �ملفترين  هال�  حقيقة 
على �هللا، "ليكوª Yية ��مغة على 
�لذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  صد� 

¿ تزb �اعته تز�هر منذ بعثته.
صد�  �ليل  من  �لثالث  "�جلانب 
هذ�   «  � �ملوعو�  �ملسيح 
�لقضية هو ثقته �ملطلقة بنصر �هللا له 

"بإهالكه تعاv للمفترين. 
"�حلكم  بد�  جريدتا  نشر~  "قد 
�لتابعتاY للجماعة » �لك �لوقت 

ما يلي: 
"عندما توّجه �ملسيح �ملوعو� � 
 �
� vقضية بيغو~ "�عا �هللا تعا «
�لر�يا 
Y هنا� كتًبا قد ُكتب   «
عليها: "تسبيح تسبيح تسبيح". � 
شديد  �لتاu: ""�هللا  �لوحي  تلقى 

 ."Yم ال «سنو®z لعقا��
 � �ملوعو�  �ملسيح   øشر "قد 
هذ� �لوحي فقاb: ”يتضح من هذ� 

األنبياء  من  االجتهادي  اخلطأ  صدور  اهللا  قّدر  "لقد 
إمتام   !  ِّjيغ ال  هذا  ولكن  معبودين،  ُيتََّخذوا  لكيال 

حجتهم شيئا، ألن صدقهم يتبني بكثرة املعجزات....



٢٧

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثامن - محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠١١ م

�لوحي 
Y حالته �ملوجو�� فاسد�، 
"من  �لك.  بعد  يتو�  لن  
نه   "

يؤمن،  ال  
نه  �لوحي:  هذ�  معا& 
صنعا،  «سن   ¿ 
نه  معانيه  "من 

ما  "�ختلق.  �هللا  �فتر� على  "zمنا 
�لة ("�هللا شديد �لعقا�) فتوضح 

نه لن يكوY مص�N خ�N، "سيحّل 

®ا جسا��  به عذ�� �هللا. "�حلّق 
�أللوهية“  
حد   يدعي   Y
  �Nكب
(�لتذكر�، نقال عن جريد� �لبد�، 
-٢١ بتا�يخ   ،٤ عد�   ،١ Ýلد 

١١-١٩٠٢¦٢٥، "عن جريد� 
�حلكم، Ýلد ٦، عد� ٤٢ بتا�يخ 

(٢٤-١١-١٩٠٢ ¦٦
بيغو~ سيعاَقب   Y
يفيد  فالوحي 
عقابا شديد� "
نه لن يؤمن قط "
نه 
لن ُيحسن.. ""�ضح 
Y �لنبو��~ 
كلها  حتققت  قد  �لوحي  هذ�   «
ثبتت  فقد  معجز�؛  الفتة  بطريقة 
"هذ�  �لقس،  هذ�  âق  �لزنا  ִדمة 
�%ال�، "هو 
شد   Âنو�
 
شّد  هو 
�إلعد�[..  "من  �ملو~  من  هالكا 
ضعو�  �لذهن   vz هذ�  "لتقريب 

�هانكم �جَل �يٍن كب�N جد�  «

ُيضبط » مثل هذ� �لتهمة! 
�من   « هلك  بيغو~   Y
 فاحلق 
 Yسرعا  �  ،� �ملوعو�  �ملسيح 
ما 
صد�~ �لكنيسة قر��� بطر��، 

 Âتبا
 �
"�نتهى كليا، "¿ يبَق له 
هالكه  على  ليشهد"�  شر�مة  zال 
�لتامة âيث  �لنهاية   èملتو�صل ح�
�نقطع 
تباعه كلية بعد سنو�~ من 

موته.
�آلY، نربط قصة بيغو~ مبوضوعنا، 
فلو ُعرضت شبهة عد[ حتقق نبو�� 
نسمع   Y
  Nغ من  مر�   bّ"
 موته 
 Yتكو Y
ֲדا من قبل فنقوb: ال بد 
"�لوعيد  مشر"طة،  "عيد  نبو�� 
�لتوبة  حالة   « يؤجل   "
 ُيلغى 
حلقة  هنا�  لعّل   "
 �لتر�جع.   "

"ننتظر  كلها،  �لقضية   « مفقو�� 

حè نعرفها.
"قد �طلعُت على مقاb ُنشر قبل 

سابيع » جريد� �لفضل ملخصه 

نه   Yعالz توقف عن  بيغو~   Y

بعد  �أللوهية  ��عا�   "
 �ملسيح 
�ملسيح  "فا�   èح"  ١٩٠٢ عا[ 
�لنبو��   Yz �، "حيث  �ملوعو� 

ال بد أن تكون نبوءة وعيد مشـروطة، والوعيد ُيلغى 
أو يؤجـل ! حالـة التوبة أو ال¥اجـع. أو لعّل هناك 
حلقة مفقـودة ! القضية كلها، وننتظر ح¦ نعرفها.

�لقّس  هذ�  ميت  فلم  مشر"طة 
تتبع  "قد  حضرته.  حيا�   «
 bملقا� كاتُب  باسط  �أل� ªصف 
 « 
قو�َله " �لقس  هذ�  منشو��ِ~ 
على  تعر¯   Y
 بعد  �لفتر�  تلك 
فثبت  "���ها،  �لعجو�  حفيدته 

لديه �لك قطًعا. 
�ملسيح   bيقو  ،bحا كل  على 
 óنz”  :Yإلعال�  «  � �ملوعو� 
هذ�   bخال من  (بيغو~)  
حذ�� 
��عائه  عن  يتب   ¿ فإ��   ،Yإلعال�
 « èقريب ح ُيدمَّر عما  فسو¯ 
حيا¬“.. فالذ� حصل 
نه توقف 

عن zعالY �أللوهية بعد �لك. 
 ~��" �ل¸  �ملطلقة  �لعبا��  
ما "
 Yإلعال� من  �لثانية  �لصفحة   «
"فيها 
Y بيغو~ سيمو~ » حيا� 
تابعة  فهي   � �ملوعو�  �ملسيح 
 « �لو����  �ملشر"طة  �لعبا��  %ذ� 

 .v"لصفحة �أل�
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kفتحي عبد �لسال 

صد�  لو   Áد» ما�� 
�ملهد� � "مت جتريح 

" �سله  من íرø �هللا 
 Yبا "
عليهم صلو�~ �هللا "سالمه، 
خطأ من «كم âيا� عيسى � » 

�لسما� سمه �ملا��... ��؟ 
ملا�� ¿ يتعهد �هللا تعاâ vفظ �لكتا� 
�لقرYª �لكرمي؟ "ملا��  �ملقدº  كما 
 ºملقد� �لكتا�   vتعا �هللا  íعل   ¿
�لشمس   Yأل �لصد"�؟   « Jفوظا 
على  
سف  فال  ستطلع  ما��مت 
�لقو[  �هللا  "�بتلى  �لنجو[،  �ها� 
 ºلنا� فعر¯  «فظو�،  فلم  باحلفظ 
قد�   Yªلقر� âفظ  "عرفو�  قد�هم، 

�هللا
سؤ�b: ما�� لو 
Y �لرسل �ملذكو�ين 

�يعا  كانو�   ºملقد� �لكتا�   «
يقع  فهل  �خلطيئة،   من  معصومني 
ال،   �للهم  �هللا؟؟   عبا��  على  ضر� 
 Y�z عبا�تك.  على  ضر�  يقع  فلن 
كاتب   Y
 �ملشكلة  �ملشكلة؟؟  فما 
"هو   ،Yكا 
يا )  ºملقد� �لكتا� 
Ýهوb » �ملحصلة) حينـئذ  لـن 

يكوY معصوما. 

سؤ�M: فهل نضحي برسل �هللا �يعا 
\k بعصمة �لكاتب؟؟ 

�هللا  
مرنا  "قد  معر"¯،  �جلو�� 
 bنقو  Y
 "هو  باملعر"¯،  نأمر   Y


Y �لرسل ¿ Íطئو� "لكن �لكاتب 
مكاتب   « شي�   Áحد  "
 
خطأ 

�لنسا� .

 Nو� �لتضحية بتفاسí بنفس �لطريقة
�هللا   bجال  øجتر معصومة   Nغ
�لثقا».  �ملسلمني   Áتر� "�لرسل » 

:bلبسط �ملسألة نقو"
صا��  �يننا    - �ملسلمني   – Çن 
جا�   ببساطة  ألنه  صا��،  "نبينا 
بشي� صا�� » نفسه � "هو نقا� 

توحيد �هللا �خلال�. 
مهديا   Yيكو فاملهد�  "كذلك 
صا��  بفهم  يأ¬  عندما  "صا�قا 
لكال[ �هللا، "مهد� �إلسال[ تطبيقا 
%ذ� �لقاعد� قد صد�، ألنه قد جا� 
 ،Yªبالفهم �لصحيح لكتا� �هللا �لقر
برسو�  تقرير  �لفهم   º
� "على 
 �Nلس�"  Yªلقر�  « �لدينية  �حلرية 

�لنبوية.
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هو   eملهد� فهم   b\  kجنز كيف 
 bHللقر �لصحيح  للفهم   vألقر�
.ليس فهم فقهاT �ألمة .علمائها؟

 Yz" �لعقال�،  نستف¸  لإلجابة 
هو »  للمسلمني  �حلاسم  �الستفتا� 

�ألسئلة �لتالية:
* فرضا جدليا : ما�� لو كاY �ين 
�ملهد�   bيقو كما  هو   � Jمد 
�، �ين �حلرية �لدينية، فهل يضا� 
"هل  هكذ�،  هو   Yكا لو  �إلسال[ 
سيقع على �إلسال[ "عبا�� �هللا ضر� 
 vz ]إلسال� bهل يتحو "
مميت؟؟  

باطل؟؟ 
بال.   "
 بنعم  �هللا  ياعبا�  
جيبو� 
ضر�،  ال   .. ال  قائلني:  "�عترفو� 
�لك   bيقو كما  �إلسال[  "ليت 
�إلصر  عنا  ال�تفع   � �ملوعو�  

"�ألغالÇ" bن ندعو vz �إلسال[.
ال  "بأنه  بال:   �إلجابة  كانت  لو 
لو  "�إلسال[  �لعبا��  على  ضر� 
�إلسال[   « �لدينية  �حلرية  تقر�~ 
 Yكا مهما   Âمنا� بال  مو�طن  لكل 
�ين "ال�ته،  فبها "نعمت..  
ما لو 
كانت بنعم يتضر� �إلسال[، فلنفهم 

هذ� �لضر�. 
يضر  �لدينية  �حلرية  �حتر�[  هل   *
تصو�  "هل  "يشوهه؟؟  �إلسال[ 
نفس    Nبغ نفس  قتل   bستحال�

تصو� ضر"�� للعبا��؟؟ 
�لدينية  �حلرية  عن   Áنتحد "عندما 
 vبني قوله تعا "
فكيف نوفق بينها 
» سو�� �لبقر�: الzكر�� » �لدين. 
"بني حديث: من بدb �ينه فاقتلو�؟ 
 ،Yªكيف نفهمه حرفيا فنناقض �لقر
�حلرفية  �حلالة  هذ�   « íو�  "هل 
�ينه   bبد �لذ�  �ملسيحي   ]� zهد�� 


سلم؟"
ملجر�  �ملرتد  قتل   Y
 شك  ال 
 « �إلكر��  هو  �لفكـر�  �خلال¯ 
 Y
  Yªللقر "حاشا  بعـينه،  �لدين 

يتناقـض.
 Éمبع �لدين  كلمة  تأ¬  �للغة   «"
�لعهد "عقد �لسلم، "يكوY �لتبديل 
"zظها�  "�ملحـا�بة،  �خليانة  هو 
�لسفـك،  "خطـط  �لعـد�� 
يبعد�  للنص  فهم  فهـنا�   uبالتا"

 « لإلكـر��  تشـريعا  كونه  عن 
�لديـن. 


مريكا  « Y
"» عصرنا نر� مثال 
من حقك 
Y تسلم 
" ال تسلم، "من 
 Yترمو»" حقه،  فهو  منهم  
سلم 
فهل  �ستو�هم،   حسب  �ختيا�� 
نفسر�   Yبأ "ينتفع  �إلسال[  يفخر 
جا�  (�لذ�  �ملسيحي  لألمريكي 
عنه)   bيتسا�" فيه  ��غبا  بال�نا 
قائلني : 
نك لو �خلت �يننا � بد� 
�خلر"¾  فأ��~  باطل،  شي�  لك 
"قتلك  يومها   bحال فدمك  منه 

"�جب؟؟

[ هل يضرنا تفسN �حلرية �لدينية  
"يغضب علينا �هللا لو قلنا له: 
Y �يننا 
�لدينية  �حلرية  �لبشرية  علَّم  من  هو 
 �
 بال  �ينك  �ختيا�   « "حقك 

zكر�ها~؟؟

ملـاذا R يتعهد اهللا تعـاk �فظ الكتـاب املقدس  
 kعـل اهللا تعا� R كمـا القـرآن الكـرمي؟ وملـاذا
الكتـاب املقدس @فوظا ! الصدور؟ ألن الشـمس 
مادامت سـتطلع فال أسـف على ذهـاب النجوم،
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ماضر� فهم �لقرbH هكذ�؟ 
ما �لضر� �لو�قع لو كاY سيدنا عيسى 
يرخص »  "نبينا ¿   � قد ما~ 

كذ� "¿ يتم سحر� �؟؟ 
 bباطال "�لرسو Yªلقر� Yهل يكو *
"�لعبا��  ûطئا   Yسيكو  � Jمد 
ستكوY مشكلة لو 
Y عيسى � 
"�فن كسائر  "ما~  �ملو~  من  جنا 
لو   Yلكو� �ملرسلني؟؟ "هل سينهد[ 
نص  كما  يعو�  ال  ما~  من   Yكا

�لقرYª خاصة �لصاحلني؟؟  
"ما �ملشكلة 
Y يقو[ �جٌل صا� من 
 « بعيسى  �ملناطة  باملها[  Jمد  
مة 

ªخر �لزماY ؟؟

Y "عد  لو  �لدين  يتحطم  * "هل   
�هللا مبجي� عيسى هو "عد مبؤمن من 

مة Jمد �، "هو من قبيل متنياتنا 
مبجي� صالø �لدين، "نعó به �جال 

على خلق صالø �لدين؟ 

 �
 من  مصيبة   Áستحد *"هل   
يسحر�   ¿  � �سولنا   Y
 لو   Âنو
لبيد �بن �ألعصم؟؟  
" لو 
Y �سولنا 
كاY حقا ¿ يرخص بنوÂ "�حد من 
 Áمقا[ "¿ يستثن ثال �
�لكذ� » 

حاال~ جلو�� �لكذ�؟؟

 � ��. Mلرسو� �b حديث سحر 
�عتقدنا  لو  فما��  �حلديث؟  كتب 

عدk عصمة �لنص؟  
�جلن  كلمة   Nتفس  Yكا لو  "هل   
"�لشيطاY كما فسرها �ضي �هللا عنه 
بشN �لدين Jمو� ، فهل ستتشو� 
�لعبا��، "هل صحبة تصو��~ �جلن 
 « �لشبحية  "�لعفا�يت  �لشبحي 
 bلعبا�� "كما� حياتنا شر� لصحة 

�لقيا[ بأمانة �الستخال¯؟؟  
 *"هل "جو� ناسخ "منسو� شر� 
 Yªلقر�  Yيكو "هل   Yªلقر�  bلكما

ال شـك أن قتـل املرتد 
جملـرد اخلالف الفكري هو 
بعينه،  الديـن   ! اإلكراه 
وحاشا للقرآن أن يتناقض.

 *وهـل سـتحدث مصيبة من أي نوع لو أن رسـولنا 
� R يسـحره لبيد ابن األعصم؟؟  أولو أن رسـولنا 
كان حقـا R يرخص بنـوع واحد مـن الكذب ! أي 
مقـام وR يسـتثن ثـالث حـاالت جلـواز الكذب؟؟

*هل نضحي بعصمة ديننا 
الرواة  بعـض  بعصمة  أم 
واملفسـرين؟؟  والنسـاخ 

"�ملنسو�  �لناسخ  (بطل  لو  باطال 
 ،Nلذ� يوجد » بعض �لتفاس� Éباملع
"كاY �لقرYª كله Jكما "¿ تنسخ 

كلمة منه كلمة 
ختها) ؟؟ 
* هل ستحدÁ كا�ثة لو 
Y �ملشكلة 
�لر"��  بعض   øجر  « Jصو�� 
"خطأ   ،Áلتر�� لكتب  "�لنسا� 

بعض �ملفسرين؟؟ 
 ]
 �يننا  بعصمة  نضحي  *هل   
"�لنسا�  �لـر"��  بعض  بعصمة 

"�ملفسـرين؟؟ 
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�بعة: �لصمت vz �لسالمة، "�لبِّـر  vz بعة تؤ���
 *
vz �لكر�مة "�جلو� vz �لسيا��، "�لشكر vz �لزيا��.

ا ال  * من عر¯ شـأنه، "حفظ لسـانه "
عر� عمَّ
يعنيه، "كفَّ عن عر� 
خيه، ��مت سالمته، "قلَّت 

ند�مته. 


يا[ �لدهر ثالثـة: يو[ مضى ال يعو� zليك، "يو[  *

نت فيـه ال يد"[ عليك، "يو[ مسـتقبل ال تد�� 

ماحاله "ال تعر¯ من 
هله.

* �لثقة باهللا 
�كى 
مل. "�لتوكل عليه 
"ü عمل.

* zيا� "�حلسـد فإنه يفسد �لدين، "يضعف �ليقني، 
"يذهب �ملر"��.


� عمل منك هي  Yيقبلو ºلطريقة �ل¸ جتعل �لنا� *

!!!Y"منحهم ما يريد

* تنكشف �ألخال� » "قت �لشّد�.

* من «ب �لشجر� «ب 
غصا®ا..

\قو�M مأثو��: (عبد �هللا �بن �ملقّفع)              

سديَت �يال z vzنساY فحذ�� 
Y تذّكَرُ�، ��z

سد� zنساz Yليك �يال فحذ�� 
Y تنسا�. Yz"

:vلعر� bمن لسا
�ينب: شجر� حسنة �ملنظر طيبة �لر�ئحة. 
.Nهيثم: �بن �لّصقر.  جعفر: �لنهر �لصغ

 .uجلو� "�لكر[. حسني: �جلبل �لعا� :kهشا
خد�ة: �لطفلة �ل¸ تولد قبل �لشهر �لتاسع.

 

   :bبيا> �ا معا\

جنـيبا ِمْقـد�ًما   Nخلـ�  « "كـن 
قريبا  vملو� zلـى    ãَعب�د َتك�ْن  

جبانـا فـاحشة  كـّل  عـن  "ك�ْن 
ب�ُبغ�ٍض �لـدنـيا  �يـنة  "الحـظ 
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تقـدمي:
عرضه  �لذ�  �لفتنة"  "فيلم   bخال
 Yل�ملا� عضو  فيلد��   ~Nخ
 ºشر هجو[  بشن  قا[  �%ولند�، 
�حلنيف،  �إلسالمي  �لدين  على 
 Yªلقر� ضد   èش �ִדاما~  بكيل 
�لكرمي "�لتعاليم �إلسالمية �لسمحا� 

تتلخص مبا يلي:
z�ها�  �ين  �إلسالمي  �لدين   .١
يدعو vz قتل �يع غN �ملسلمني، 
بدليل �حتو�� �لقرYª �ملجيد �لعديد 
�لك؛  على  �ل¸ حتض  �آليا~  من 
على  منها  ªيا~  	س  بعر�  قا[ 

�آليا~  هذ�   Y
  vz  �Nمش �ألقل، 
�لسبب  هو   &ªلقر� �لتعليم  "هذ� 
�لذ� يدفع �ملسلمني للقيا[ بالعديد 

من �لعمليا~ �إل�هابية » �لعا¿.
�حلريا~  �إلسال[  «تر[  ال   .٢
�لدينية  �حلرية  سيما  ال  �لفر�ية، 
"لذلك   ،�
�لر عن   Nلتعب� "حرية 
يأمر بقتل �ملرتد عن �إلسال[، "قتل 
مرتكب جرمية �لزنا، "�جم �لز�& 
�ملتز"¾، "كذلك يأمر بقتل �ملثيلني 
جنسيا "�للو��"، "قتل من يعتر� 
 Áعلى �لدين �إلسالمي مثلما حد
للمخر¾ �لسينمائي ثيو فاY غو�.

٣. ال يعتر¯ �إلسال[ بالدميقر�طية 
"�لل��لية، بل يسعى للسيطر� على 
�لشريعة  �لعا¿، "فر�  
Çا�  �يع 
�إلسالمية فيه بالقو�، لذلك يسعى 
 b"حتويل هولند� "�لد vz Yملسلمو�

�أل"�"بية vz �"لة zسالمية.
 �Nلكرمي يظهر عد�� كب� Yª٤. �لقر
"خنا�ير،  قر��  بوصفهم  لليهو� 

"بعض �ألحا�يث تأمر بقتلهم.
عد�  �العتبا�  بعني  �ألخذ  مع   .٥
سريعة   �Nبوت �ملتز�يد  �ملسلمني 
جد� » 
"�"با "» هولند� خاصة، 

Y �إلسال[ يسعى  vz ��لص فلدÍ

�لدكتو� \مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعامليـة هجوما> متعـد�� على  �لديـن �حلنيف. .Hخـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذe عرضـه عضـو �ل�ملاb ��ولنـدe خـB> فيلد��. 
.bفيه من �لبهتا Tمفحما على ما جـا ���ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا> كتابا �و� .
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لتدمN �حلضا�� �أل"�"بية؛ "لذلك 
من "�جب �أل"�"بيني 
Y يستيقظو� 
لقهر �إلسال[، مثلما ُقهر~ �لنا�ية 

"�الشتر�كية من قبل. 
�الִדاما~،  هذ�  على  �لر�  قبل 
 « "�ملوضوعية  �لصد�  "لتوخي 
�حلديث، ال بد لنا  من �العتر�¯ 
يعرضها  �ل¸  �ألفكا�  هذ�   Yبأ
للدين  �ملعا�ين  من  
مثاله " فيلد�� 
ֲדا  يؤمن  �حلنيف،  �إلسالمي 
من  شر«ة  نشرها  على  "يعمل 
�ملتزمتني  �ملتشد�ين  �ملسلمني 
فهمو�  �لذين  �ملتعصبني،  "�ملشايخ 
Jمد  "�لن�  �لكرمي   Yªلقر� تعاليم 
هذ�   Y
 �غم  خاطئ،  بشكل   �
�ألفكا� ال عالقة %ا بالقرYª �لكرمي 
"ال بتعاليم سيدنا Jمد �. "%ذ� 
 Y
 �ألخر�،  تلو  مر�  نؤكد  فإننا 
هؤال� �ملتعصبني �لذين 
خطأ"� فهم 
ممثلني  �عتبا�هم  ميكن  ال  �إلسال[ 
�حلنيف،  �إلسالمي  �لدين  عن 
"Yz كاY هؤال� ُيعد"Y من علما� 
 �z شيوخهم "قا�ִדم؛ "
�ملسلمني 
"قطاعا~  �لعلما�  من  غNهم   Yz
"�سعة من �ملسلمني ال يؤمنوY ֲדذ� 
بالذكر  "Ðص  �ملتشد��،  �ألفكا� 
هنا �جلماعة �إلسالمية �أل-دية �ل¸ 

-د،  غال[   ��Nمل� 
سسها حضر� 

�ملعهو�  "�ملهد�  �ملوعو�  �ملسيح 
تأسيسها "بفضل  �، "هي منذ 
 bلقو� vz تعاليمها �لسامية، تسعى
متاما  مناقضة  تعاليم  "فق  "�لعمل 
%ذ� �ألفكا� �ملتشد��، �ل¸ يعرضها 
�ملسلمني،  "علما�  مشايخ  بعض 
�إلسال[  
عد��  "يستغلها  "ينتهزها 
�لطعن  
جل  من  فيلد��،   bمثا

�لبعيد�  "تعاليمه  �إلسالمي  بالدين 
 Nكل �لبعد عن �حلقد "�لكر�هية لغ
�ملسلمني ناهيك عن �ألمر بقتلهم.

"Çن �z نعتر¯ منذ �لبد�ية بوجو� 
�ملتعصبني  �ملسلمني  هؤال�   bمثا

�لغر�،  على  �لناقمني  "�ملشايخ 
هذ�  تعصبهم   Y
 نؤكد  فإننا 
ال  �ملسلمني،   Nغ على  "نقمتهم 
ÍتلفاY عن تعصب فيلد�� "
مثاله 
"كر�هية  عد��  من  يكّنونه  عما   "

�لطرفني  فكال  �ملسلمني،  جتا� 
"نفس  �خلانة  نفس   vz  Yينتميا
�ملنطق �لعد�ئي، âيث يتوجب علينا 
"�ألخو�  �لسال[   �J كل  "على 
"�أللفة "�ملحبة بني �لشعو� "
هل 
�ملختلفة، 
Y نعمل سويا  �لديانا~ 
ִדميش  
جل  من  مساعينا  "نوحد 
Ýتمعنا،   « �ملتعصبة  �لفر�  هذ� 
 Nتعك عن   Yملسؤ"لو� هم  فهؤال� 
�ملشتر�  "�لعيش  Ýتمعاتنا،  صفو 
فيها بني 
تباÂ �لديانا~ "�لطو�ئف 
�ملشتر� لدحض  "�لعمل  �ملختلفة؛ 
هو  �%د�مة  "مساعيهم  
فكا�هم 
�حلفا�  
جل  من  �ملنشو�  �لسبيل 

على Ýتمعاتنا "نشر �لسال[ فيها.

هم ما نو� 
Y نلفت �ألنظا� zليه،  Yz
 Y"لئك �لذين يؤيد"
خاصة 
نظا� 

ك� خطأ  Y
فيلد�� سر� "عالنية، 

بوجود أمثال هؤالء املسـلمني املتعصبني واملشايخ 
الناقمـني على الغـرب، فإننا نؤكـد أن تعصبهم 
هـذا ونقمتهم على غـj املسـلمني، ال ®تلفان 
عـن تعصب فيلـدرز وأمثاله و عمـا يكّنونه من 
عـداء وكراهيـة جتاه املسـلمني، فـكال الطرفني 
ينتميـان إk نفـس اخلانة ونفس املنطـق العدائي
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"�ل  "�لتعميم"،  هو  فيه   Yيقعو
�الִדاما~  خانة  �ملسلمني »  �يع 
فوجو�  �لعا¿.  
ما[  يعرضو®ا  �ل¸ 
�ملتعصبة،  �إلسالمية   �لفر�  بعض 

فكا�� متعصبة "عد�ئية  Éل¸ تتب�"
لغN �ملسلمني، ال يعطي ��يعة أل� 
باعتبا�  �ملشكلة  يعّمم   Y
 شخص 
هذ�   vz  Yينتمو �ملسلمني  �يع 
بد  فال  
فكا�ها،   Yيتبنو  "
 �لفر� 
عند  "�ملوضوعية   bلعد�  Âتبا� من 

�لتصد� %ذ� �لفر�.
 Y
 �لبد�ية،  منذ  نؤكد  
ننا  كما 
�إلسال[   « تكمن  ال  �ملشكلة 
كدين، "ال » تعاليم �لقرYª �لكرمي 
"zمنا  �؛  Jمد  سيدنا  تعاليم  "ال 
�لفهم  �لفهم �خلاطئ - نعم »   «
�لتعاليم،  %ذ�  zال-  ليس  �خلاطئ 
�لقرªنية  �آليا~   Nتفس خاصة 
 bقو�
 بشكل خاطئ، "فهم بعض 

حا�يث �لن� Jمد � مبا ال يتفق "
 Y
�لقرYª �لكرمي، �غم  مع تعاليم 
�إلسال[ "�لقرYª �لكرمي بريئاY من 

هذ� �ألفها[ �خلاطئة بر��� تامة.
�جلماعا~  بعض  "قعت  لقد   
"هي  �ألخطا�،  ֲדذ�  �إلسالمية 
فعال  "تطبيقها  نشرها  على  تعمل 
 Yم يسيئو®
 Y"�عمال، "هم ال يد"

عد��  له  يسي�  مما  
كثر  لإلسال[ 

�إلسال[ 
نفسهم، حيث يقو[ هؤال� 
"سياسيني  مستشرقني  من  �ألعد�� 
"�جاb �ين، 
مثاb فيلد�� بعر� 
"ª��ئها  �إلسالمية  �جلماعا~  هذ� 
�إل�هابية،  
عما%ا " 
فكا�ها "

®ا " كله،  �إلسال[  هي  
®ا  على 
�إلسالمية  �لتعاليم  متثل  �ل¸  هي 
"�لقرªنية "�ملسلمني �يعهم، "هو 
متاما ما قا[ به فيلد�� خالb عرضه 
لفيلم �لفتنة "باقي تصر«اته �لعد�ئية 

للمسلمني.
�إلسالمية  �جلماعة   Âتبا
 "Çن 
�أل-دية  ال ننتظر 
حد� من 
جل 
�ملتزمتة،  بل  مقا"مة هذ� �ألفكا� 
نقو[ بذلك بأنفسنا -"هذ� �لسطو� 
هي مثاb بسيط على �لك- حيث 
�إلعالمية،  �لوسائل   èبش  b"اÇ

Y ندحض هذ� �ألفكا� �لرجعية، 
�لتعاليم  لعر�  ®ا�  ليل  "نعمل 

 « �لسمحا�  "�لقرªنية  �إلسالمية 
هذ�  ֲדا  لتنتفع  �لعا¿  
Çا�  �يع 
�لفر� �إلسالمية �ملتشد�� "نرشدها 
 vz إلسال[ �حلق، �لذ� يدعو� vz

تباعها، " �ألخر�   Yأل�يا� �حتر�[ 
�حلفا�   vz يدعو  �لذ�  �إلسال[ 
للفر�،  �ألساسية  �حلريا~  على 
"على �
سها �حلرية �لدينية "حرية 
�لذ�  �إلسال[   ،�
�لر عن   Nلتعب�
يدعو لنشر �لسال[ "�ملحبة "�ألخو� 
بني �يع 
فر�� �ملجتمع "بني �يع 
�لديانا~ "�لطو�ئف �ملختلفة، "هذ� 
هذ�   bنبينه الحقا خال ما سو¯ 

�لسطو�.
�ألخر�  تلو  مر�  نؤكد  فإننا  "هنا 
ألعد��  "باألخص  
�ع،  للعا¿ 
 Y
  ،�Nغ" فيلد��  من  �إلسال[ 
�ملسألة  هذ�   « �الִדا[  
صابع 
íب 
Y توجه vz هذ� �جلماعا~ 

كمـا إننا نؤكد منـذ البداية، أن املشـكلة ال تكمن 
! اإلسـالم كدين، وال ! تعاليـم القرآن الكرمي وال 
تعاليم سـيدنا @مد �؛ وإمنـا ! الفهم اخلاطئ - 
نعم ! الفهـم اخلاطئ ليس إال- �ـذه التعاليم،..
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�إلسالمية �لضيقة "قو��ها "تصرفاִדا 
 Yªلقر� vz ها �خلاطئة، "ليس�فكا
"
 "
 كدين،  �إلسال[   vz  "
 �لكرمي 
ليس  "كذلك   ،� Jمد  �لن�   vz
vz �يع �ملسلمني؛ "�لك ببساطة، 
 Y
ألنه ليس من �لعدb "�إلنصا¯ 
جز�  
سا�   ��z ككل،  �لدين   Yيد�
بسبب  �لتصرفا~  بعض  
تباعه  من 
فهمهم �خلاطئ لتعاليم �ينهم، "هذ� 

Y يعا�ضه 
� عاقل  ��
مبد
 عا[ ال 
منصف يتحر� �لعدb "�ملصد�قية » 

�حلكم على 
� �ين. 
فكما 
ننا ال ميكننا 
Y ندين حضر� 
�لسمحا�،  "مبا�ئه   � عيسى 
�ل¸  �إلجر�مية   bألعما� بسبب 
معا�ضيها  ضد  �لكنيسة  ֲדا  قامت 
مر  على  منهم-  �ليهو�  سيما  -ال 
�لتا�يخ، "ال بسبب �حلر"� �لصليبية 
�ل¸ شنها �أل"�"بيوY ضد �ملسلمني 
�لدين  "باسم  �لبابا  من  بتحريض 
�حلر"با~  بسبب  "ال  �ملسيحي، 
على   � عيسى   Âتبا
 يشنها  �ل¸ 
�لد"b �إلسالمية » عصرنا �حلاضر 
ألطماÂ �نيوية "�ينية حيث 
Þاها 
بأ®ا  بنفسه  �البن  بو�  �لرئيس 
حر"� صليبية جديد�، "ال بسبب 
�لسياسي �لذ� سا�   óلدي�  bالقتتا�
» zيرلند� باسم �لدين �ملسيحي بني 

�لكاثوليك "�ل�"تستاY، "ال بسبب 
�ختال¯  على  �إلجر�مية   bألعما�
من  �لعديد  ֲדا  يقو[  "�ل¸  
نو�عها 
�ملسيحيني �ليو[ » Ýتمعاִדم، كنشر 
 Nتدم" "�ملخد��~  "�لقتل  �لر�يلة 
�ملجتمعا~ بطر� 
خر�؛ "» هذ� 
�لسيا� نضر� على سبيل �ملثاb ما 
íر� » �ملكسيك - ثا& 
ك� �"لة 
كاثوليكية » �لعا¿ "يكا� يكوY كل 
سكا®ا من �ملسيحيني - من حر� 
بني �حلكومة "عصابا~ �ملخد��~؛ 

عماb هذ�  نعز"   Y
 بإمكاننا  فهل 
حضر�   vz �إلجر�مية  �لعصابا~ 
عيسى � "تعاليمه؟! كذلك هو 
�ألمر بالنسبة لإلسال[، فإ�� 
سا�~ 
 ��z "
بعض �جلماعا~ فهم �إلسال[، 
 �ّ
 "
قا[ بعض �ملسلمني » هولند�  

من �لبال� �ألخر� بأعماz bجر�مية 
åريبية åل بالنظا[ �لعا[، فال ميكن 

" �ألفكا�   bُتعز� هذ� �ألعما  Y

vz �لدين �إلسالمي "�لقرYª �لكرمي، 
 Y
"على فيلد�� "
تباعه 
Y يعلمو� 
هؤال� �ملخلني بالنظا[ ال يعلموY من 
�إلسال[ شيًئا، "لو تربو� "فق �لتعاليم 
�لصحيحة،  "�لقرªنية  �إلسالمية 
 bعما
 من  به   Yيقومو مبا  قامو�  ملا 
ûلة بالنظا[ "منافية للقانوÇ" ،Yن 
"يدين  يشجب  من   b"
 �ملسلمني 

هذ� �ألعماb �إلجر�مية.

غلب  Y
 vz Nنش Y
كما 
نه ال بد 
هذ� �حلو��Á �ملخلة بالقانوY تقف 
"���ها  مشاكل �جتماعية "�قتصا�ية 
"سياسية ال متت vz �إلسال[ بصلة، 
منها �لفقر "�لبطالة "�ملستو� �لثقا» 

وهنـا فإننا نؤكد مـرة تلو األخـرى للعاR أ�ع، 
وباألخـص ألعداء اإلسـالم من فيلـدرز وغjه، 
أن أصابـع االتهام ! هذه املسـألة �ب أن توجه 
إk هـذه اجلماعات اإلسـالمية الضيقـة وقوادها 
وتصرفاتهـا وأفكارها اخلاطئة، وليـس إk القرآن 
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التقوى

�ملتد& "�لتفرقة �لعنصرية؛ "ما على 
يشخصو�   Y
 zال  
تباعه " فيلد�� 
"�لعمل  �الجتماعية  �ألمر��  هذ� 
هؤال�   Âضا"
 حتسني  على 
منعهم  
جل  من  بالنظا[  �ملخلني 
بدال  �لعا[،  بالنظا[   bإلخال� من 
من �لقيا[ âملة عد�ئية ضد �لدين 
�إلسالمي "�ملسلمني. فهذ� �حلملة 
�لعد�ئية 
صبحت من 
هم �ألسبا� 
 « �ملسلمني  هؤال�  مشاعر  إلثا�� 
�غبتهم  من  يزيد  قد  مما   هولند�، 
 ��z" بالنظا[؛ bالنتقا[ "�إلخال� «
عملية   « 
عو�نه " فيلد��  �ستمر 
�ملسلمني،  ضد  هذ�  �لتحريض 
 Yمسؤ"لو 
®م  يعرفو�   Y
 فعليهم 
"zثا��  �لفتنة،  هذ�  تأجيج  عن 
بعض  "حث  �ملسلمني،  مشاعر 
�ألشخا¦ من �ملسلمني على �يا�� 

�ألعماb �النتقامية "�إلجر�مية. 
فيلد��   Nتذك من  بد  ال  كذلك 
من  ينتقد"نه  ما   Y
 
تباعه "
بعض  ֲדا  يقو[  قانونية   Nغ bعما

�لدين   vz �ملنتمني  �ألشخا¦ 
�إلسالمي، يقو[ بأسو
 منها بعض 
"هنا  �أل"�"بيني؛   "
 �%ولنديني 
نذكرهم مبا حدÁ من عملية �هس 
 « �مللكة  بعيد   bالحتفا� يو[   «

بلد"�Y" سنة ٢٠٠٩، "كذلك "

 Y
 
لبني "  « �لنا�  zطال�  عملية 
�� ��ين" » شهر نيساY من هذ� 
�لسنة، "�ل¸ �هب ضحيتها سبعة 

شخا¦ "عد� ªخر من �ملصابني، 
 « �إل�هابية  �لعملية  "كذلك 
من هذ�   Yلنر"يج » ٢٢ حزير��
"�لذ� �هب ضحيتها ٨٧  �لسنة 
هذ�  منفذ"   Yكا فهل  شخصا، 
"هل  �ملسلمني؟!  من  �لعمليا~ 
�أل"�"بيني  كل  نتهم   Y
 بإمكاننا 
"�ملسيحيني باإل�ها� بسبب هذ� 

�ألعماb �إلجر�مية ؟! 
Çمل   Y
 �ملمكن  من   Yيكو قد 
مسؤ"لية  فقط،  "فرقته  فيلد�� 
�ل¸  كتلك   ،bألعما� هذ�  بعض 
حدثت » �لنر"يج، باعتر�¯ منفذ 
�لعد�ئي  فكر�  �ستمد  
نه  �لعملية 
 Y
 
ما  نفسه،  فيلد��  فكر  من 
"�أل"�"بيني  �%ولنديني  كل  Çمل 
ما  فهذ�   ،bألعما� هذ�  مسؤ"لية 

"�ملوضوعية.   bلعد� مع  يتفق  ال 
تتبنا�  �ل¸  "�لفر�  �لعد�ئي  فالفكر 
ما  هو  �لكر�هية  على  "�لتحريض 
بالوسائل  "يقا"[   Yيد�  Y
 íب 

�لشرعية �لقانونية. 
�ملقدمة،  هذ�   « �لكال[  خالصة 
"�إلجر�مية  �إل�هابية  �لعمليا~   Y

�لعا[، ليست حكر�  �ملخلة بالنظا[ 
على �ملسلمني، بل جندها » كافة 
 èح �لديانا~،  "كافة  �ملجتمعا~ 
 Yُيد� فلما��  "�ليهو�ية،  �ملسيحية 
�إلسال[  "ن�  كدين  �إلسال[ 
 Yكمؤسس %ذ� �لدين عندما يكو
منفذ" هذ� �لعمليا~ من �ملسلمني، 
�ألخر�   Yأل�يا�  Yتد� ال  بينما 
عندما يكوY منفذ" هذ� �لعمليا~ 
هذ�   bيد 
ال  zليها؟!  �ملنتمني  من 
"�لكر�هية  "�حلقد  �لتعصب  على 
�لعميا�، �لذ� يكّنه فيلد�� "
تباعه 

للديانة �إلسالمية "�ملسلمني؟!

بينما ال تدان األديان األخرى عندما يكون منفذو هذه 
العمليات من املنتمني إليها؟! أال يدل هذا على التعصب 
وأتباعه  الذي يكّنه فيلدرز  العمياء،  واحلقد والكراهية 

للديانة اإلسالمية واملسلمني؟!
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