



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

به سيد �خللـق �.

طور
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عة ا

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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التقوى

شهدها  
ل�  
لفعل   �0F 
حتلت  لقد 
 ��

إلسالمي �ثر بث شريط "بر �Fلشا


ألخباF خال= هذ�  �F

ملسلمني" صد

لسنة. +لقد 
ستهد¤ 
لشريط �هانة شخص �كمل 
 ��  ¥0� مما   .� 
ملصطفى  "مد  سيدنا  
هللا  خلق 
عنيفة  بطريقة  
ملسلمني  
حتجا¬ شر»ة كب&� من 

لغربية ¯ بلد
®م، كما مت  �
Fلسفا
 
حيث هاfو

غتيا= 
لسف& 
ألمريكي ¯ ليبيا. +² تدخر +سائل 
´مال�  قامت  +لكنها  جهو0ها  
لغربية  
إلعال7 
حرية  على  حتافظ  بأ®ا  متحججة  عنيفة  �عالمية 
ملشاعر  +حتدًيا  مشر+عا.  حقا  تعت;ها  
ل�  
لتعب& 
+�عما=  
حتاجا�  من  به   
قامو بعدما  
ملسلمني 
كاFيكاتوFية   
Fسبانية صو� نشر� صحيفة  عنف 
ساخر� لشخص 
لنº � معلنة �®ا حتا+= من خال= 
 2
0� +قد  
لتعب&.  على حرية  
ملحافظة  
لعمل   
هذ
 

لساسة 
لغربيو2 "تو¥ 
لشريط +لكنهم ² »ركو

ساكنا إليقا¤ 
لبث!!!

إلسالمي 
لعنيفُة 
لغ&َ� 
لكب&�  �Fلشا
+ُت;0F Fُ� فعل 
على شر¤ 
لنº � +هذ
 �مر مستحب ¯ حد �
ته، 

سة 
لس&� 
لنبوية 
لطاهر� F0 ֲדم Eحلر
+لكن كا2 
¾ معاملة 
ملستهزئني بنفس 
لطريقة 
ل� عاملهم ֲדا 
إلهاناִדم.   Àتعر كلما   � 
ملصطفى  "مد  سيدنا 
 Áملب
 � �0F Â;قف جليلة ت
فُكتُب 
لس&� تزخر مبو
على 
حلكمة +
لرة. +لنا ¯ �لك �ك; ع;� حيث 
 Ä� بن  
هللا  عبد  على   �Âجلنا
 � صال�   ºلن
 صلى 


لطاهر  لشخصه  كا=   Eلذ
 
ملنافقني  Âعيم  سلو= 
 �� �ك; 
إلهانا�. فلم نسمع قط �نه � هد7 مبا
من �هانو� �+ قتل ممثليهم �+ �حر_ �عالمهم +هلم 
جر
 مما نشاهد� ¯ عصرنا من تعب&
� على غضب 


إلسالمي. �Fلشا

حتدÇ كل هذ� 
النتهاكا� حتت ستاF حرية 
لتعب& 

حلاجة �� تبيا2 �فق 
حلرية ¯  �0
0Â
+بالتا� فقد 
عصرنا 
حلاضر، حيث �سا�� جها� معينة فهمها، 

حلرية 
لفكرية  2� 
+سلكو
 مسالك +عر�، +توÉو

لتفك& بد+2 ضو
بط +ال قيو0،  
لعمل �+  تقتضي 

ملشاعر 
إلنسانية، +هز+
 معاي& 
لقيم 
لعليا،  
فجرحو


عمني �®م مصلحو2. Â 

ألÀF فسا0 ¯ 
+عاثو

ÍÖ“…;ÇÂÉåÍÖ“…;ÇÂÉå

3e¬i’\;ÏÁÖt;‹^3e¬i’\;ÏÁÖt;‹^
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 F
�ضر بعد7  مقيد�  +�منا  مطلقة  ليست  فاحلرية 
ينفع  فيما  �عماKا   �F+ضر Ëب  +بالتا�  
آلخرين، 
فمن   
+هكذ 
ملصلحة. + باخل&  عليهم  +يعو0   Íلنا


حلرE �2 توضع قيو0 +
ستثنا�
� بقصد تنظيم 
حلرية 
+قائية  صبغة  
لتنظيم   
هذ يتخذ  +قد  
ִדا. � حد   ¯
+�لك بعد7 تعدE حريا� 
آلخرين �+ صبغة عالجية 

بفرÀ عقوبا� على من يضر ´ريا� 
آلخرين.

حلريا� ¯ 
لد+= 
إلسالمية  �F0سُتغلت مصا
+لقد 

لعقائدية  بالبنية  لإلخال=  فتاكة   Ï0مبا لتر+يج 
جند  
لظر+¤  هذ�   ¯+ 
إلسالمية.  للمجتمعا� 

حلرية  فهم   ¯ Eلفكر
 
لشذ+�  �ما7 ظاهر�  �نفسنا 
تصحيح  من  بد  فال   .
حتديد 
لتعب&  +حرية  ككل، 

 Eلفكر
 
خلطأ   ¯  ÓFملتو
  �
إلنسا 
لفكر   Fمسا
أل2  
خلاطئ.   �Fتصو على  بنا�  
لعملي  
لسلو�   +�
مقدسي  من  
لسخرية + 
النتهاكا�   ¯  E0لتما

عد7  حا=   �� حتما   E0سيؤ 
لديانا�  +مقدسا� 

إلما7  
لعا². +ما �حسن قو=  حضر�   ¯ F

ستقر
قيص&ية"  "حتفة  حضرته   Õكتا  ¯  �  Eملهد

بيوبيلها  
حتفاKا  لد¥  فكتوFيا  للملكة   �
�هد 
لذ¥ 
 ¯ 
لسال7  معا²  ترسيخ  0عائم  من   2� 
ألملاسي: 

لعا² 
حتر
7 �نبيا� +مقدسي 
لديانا�. +ال شك �2 
هذ
 هو �+= بند حلرية 
لتعب& �ال +هو 
حتر
f 7يع 
 Eلر�
 معهم ¯  
ختلفنا  مهما  +مؤسسيها  
لديانا� 


ملعتقد.+

لعد0F 0 فعل 
جلماعة  
0
خل هذ ÏFلقا
 Eجتد عزيز

ملسلمني"  من  ��

إلسالمية 
ألدية حو= شريط "بر
خال= خطبة 
جلمعة 
ل� �لقاها حضر� �م& 
ملؤمنني 
–�يد� 
هللا-. +ال شك �2 
جلماعة 
ل� غرسها 
هللا 

لطليعة للدفا� عن 
لدين  ¯ 
بيد� ستبقى 0
ئما +�بد
+ما   ÀFأل
  Eتنطو +لن  كافة.  
هللا  +�نبيا�  
حلنيف 
+0ين  Fسالة  صد_  قاطبة  للدنيا  يتبني   Ùح عليها 


ملصطفى �.
جعلنا 
هللا +�ياكم ممن »صل Kم شر¤ 
ملسـاÉة 
¯ حتقيق �لك. ++فقنا +�ياكـم ملا »به +يرضـا� 

لعاملني +
لصـال�   ÕF حلمد هللا
+Úخر 0عو
نا �2 
+صحبه  Úله  +على  "مد  سيدنا  على  
لسال7 +

�fعني.

 T ولقد اسـُتغلت مصادرة احلريات
الدول اإلسالمية ل\ويج مبادئ فتاكة 
لإلخالل بالبنية العقائدية للمجتمعات 
اإلسـالمية. وT هذه الظـروف جند 
 T أنفسنا أمام ظاهرة الشذوذ الفكري
فهم احلرية ككل، وحرية التعب� حتديدا. 
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التقوى


 بش& 
لدين "مو0 �دÂمر �حضر 

ملصلح 
ملوعو0 �

� Eملهد

خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو0 +
إلما7 

:Í+F0 من

في 
حا� �لقر��


حلجر) �Fسو)

ô‰s) s9uρ$uΖù=yèy_’ ÎûÏ !$yϑ¡¡9$#%[`ρã� ç/$yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρšÌ� Ïà≈̈Ψ=Ï9∩⊇∠∪
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yìôϑ¡¡9$#… çµyèt7 ø? r' sùÒ>$pκ Å−×Î7 •Β∩⊇∪

تفسـ� آيـةتفسـ� آيـة
﴿﴿;;شهاب مبنيشهاب مبني;;﴾﴾;;

تتـمة:

لشياطني  بأ2  
لتفاس&  تقو=  �+ًال: 

لسما�،   Fخبا� Ûا�  على   2+F0قا
 
هذ Üالف  
لكرمي   2Úلقر
 +لكن 


لزعم صر
حًة ¯ 
آليا� 
لتالية:
١. ﴿�K 7م ُسـلٌّم يسـتمعو2 فيه 
مبني﴾  بسـلطا2  مستِمعهم  فليأِ� 

لطوF:٣٩). فاآلية صر»ة̄  �عال®ا )
 Ùين حF0م غ& قا®

لكفاF +�عو 2�
على 
لوصو= �� 
لسـما� ناهيك �2 
يسـتمعو
 منها �خباFها. +لو سّلمنا 
جـدًال بصعـو0 
جلن �� 
لسـما� 
 Fلكفا
فسؤ
لنا هو: �² يكن بإمكا2 
�2 يعترضو
 على 
لنº � لد¥ نز+= 

لوحـي قائلني: �نت تقو=، من  
هذ
جهة، �2 
جلن تصعد �� 
لسـما�، 

لوقت نفسـه:  لنا ¯  فكيف تقو= 

﴿�K 7م ُسّلٌم يستمعو2 فيه﴾؟
٢-﴿+ما َتنـزَّلْت ِبِه 
لشياِطُني* +ما 
ينبِغي Kم +ما يسـتطيعو2* �®م عِن 
 ٢١١  :�

لشعر) ملَعز+لو2﴾  ْمِع  
لسَّ
-٢١٣).. �E �نـه ال حقيقة الִדا7 

لكفاF بأ2 
لشيطا2 هو نـز= على 
 Õلكال7، +�لك لألسـبا
 
"مد ֲדذ

لتالية: 
أل+=: �نه من 
ملسـتحيل �2 
تكو2 للشـيطا2 عالقة مع شخص 
طاهر 
لذيل نزيه 
لسـ&� كمحمد. 

لثا�: �2 ما �تى به "مد من تعليم +
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مقدÍ سـا7ٍ يسـتحيل �2 ُينـزله 

لشـيطا2، �� كيف ميكن للشيطا2 
�2 يأمـر 
لناÍَ مبا فيـه هالكه هو. 

لثالث: �2 ما نــز= على "مد +
يتضمن علوًما Ûا+يًة، +
لشيطا2 غ& 
قاF0 على �2 يسمعها، أل2 
هللا تعا� 

قد حظر عليه Ûاعها.
فكيف ميكن ألحد - بعد قر
�� هذ� 
 Fيتصو  2�  - 
لقوية  
لقرÚنية  
أل0لة 
 Fخبا� Ûا�  يستطيع  
لشيطا2   2�


لسما�؟
 2� 
ملفسرين  من  كث&  يزعم  ثانًيا: 
Üتطفو2   
كانو 
جلن   +� 
لشياطني 

لزعم  

لغيبية، +لكن هذ Fألخبا
هذ� 
�يًضا باطل على ضو� 
آليا� 
لقرÚنية 


لتالية:
 
فانتِظر+ هللا  
لغيب  �منا  ﴿فُقْل   .١
(يونس:  
ملنتظرين﴾  من  معكم   ��

.(٢١
٢. ﴿�7 عندهم 
لغيب فهم يكتبو2﴾ 
فكيف   .(٤٨ 
لقلم: +  ٤٢:Fلطو
)
يقا=- بعد هذ� 
آليا� 
لصر»ة- �2 

جلن كانو
 Üتطفو2 علم 
لغيب من 


لسما�؟
قبُل  ِمـن  به   
كَفر+ ﴿+قد   .٣
بعيد*  مكا2ٍ  ِمن  بالغيب  +َيقِذفو2 
كما  يشتهو2  ما  +بني  بينهم  +ِحيَل 
 ¯ 
ُفِعَل بأشياِعهم ِمن قبُل �®م كانو

 ..(٥٥+  ٥٤ (سبأ:  ُمِريٍب﴾  َشكٍّ 
 
لذ مريب،  شك   ¯ هؤال�   2�  E�

لغيب،  +بني  بينهم  حائل  هنا� 
�ال على قلب يكو2  َينـِز=  ألنه ال 
+يكو2  +Fيبة،  شك  كل  من  �Ûى 
على F0جة عالية من 
إلميا2 +
ليقني. 
ما  �®م  تؤكد  �يًضا  
آلية  فهذ�   2��
 
كانو
 يصعد+2 �� 
لسما�، بل كانو

يقولو2 ما يقولو2 خرًصا +êميًنا.
 
 ٤. ﴿+كذلك جَعْلنا لكل نºٍّ عد+ًّ
شياطَني 
إلنس +
جلنِّ يوحي بعُضهم 

 +لو Fً+لقوِ= ُغر
�� بعـضٍ Âُْخُرَ¤ 
شـا� Fبُّك ما فَعلـو� َفَذFْهم +ما 
�كد  لقد  
ألنعا7:١١٣). ) َيفَتر+2﴾ 

ألنبيا�  �

هللا تعا� هنـا �يًضا �2 �عد
من 
جلن +
إلنـس ما كانو
 يتبا0لو2 

لغيب، +�منـا كانو
 يتناقلو2  Fخبا�

لغر+F؛ +لذلك جند� � ال + Õلكذ

 Fيقو= لرسوله � بأ®م يسمعو2 �خبا

بل  منهم،   Fباحلذ فعليك  
لسـما�، 
يقو=: �®م يفتر+2، فَدْعهم +شأ®م، 
فإ2 
هللا تعا� هو 
لذE سـو¤ ير0 

على 
فتر
ئهم. 
ُم 
لغيِب فـال ُيظِهُر على  ٥. ﴿عالـِ
غيبه �حًد
* �ال َمِن 
Fتَضى ِمن Fسوٍ= 
فإنه يسـُلك ِمن بني يديه +ِمن َخْلِفه 
�بلغو
 Fِساالِ�  �2ْ قد  لِيعَلَم   *
Fََصًد
Fبِّهم +�حاÓَ مبا لديهم +�حَصى كلَّ 


جلن: ٢٧-٢٩) ) ﴾
شيٍ� َعَد0ً
فانظر كيـف تبطل هذ� 
آلية مز
عم 
هؤال� 
ملفسرين بكل +ضوñ +جال�. 
فـاهللا � ال يعلن فيها �نه هو +حد� 

لغيب فحسـب، بل  »تكر علـم 
يصرñ كذلك �نه ال ُيطلع على غيبه 
�ال Fسـلَه 
لذين ÜتاFهم هو بنفسه 
 =
+ليـس 
لناÍُ. كما �نه تعا� ال يز

لغيـب �� �2 يصل ��  
»رÍ هذ
Fسله E� 2+0 تدخل من �حد، بل ال 

فثبت من هذه اآلية أن اختطاف الوحي من ِقبل الشيطان 
يبدأ بعد أن يكون األنبياء قد نشروه بني الناس. ونظًرا 
إs هذا املفهوم فإن "السـماء الدنيا" سـتعo pلس 
النـw، وليس اجلو أو الفضاء الذي نراه فوق رؤوسـنا. 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

٦

التقوى


هللا تعا� »مي Fسالته حÙ بعد  ñ;ي
 .Íَلنا
+صوKا �ليهم �� �2 يبلِّغوها 
+كأ2 
لشـياطني ال يعلمو2 من �مر 

لوحي شـيًئا قبل �2 يوصله 
لرسل 

لبشر. �ما بعد 
نتشا�F بني 
لقو7  ��
فكما هو ظاهر من Úيا� �خر¥ فإ2 

لشـياطني تبد� ¯ 
لكيد +
ملكر ضد 
 ¯ 

لوحي، لكن من 0+2 �2 يفلحو
مكائدهم 
خلبيثة. فثبت من هذ� 
آلية 

ختطا¤ 
لوحي من ِقبل 
لشيطا2  2�
يبد� بعد �2 يكو2 
ألنبيا� قد نشر+� 

ملفهو7 فإ2  
بني 
لناÍ. +نظًر
 �� هذ
 ،ºلن

لسـما� 
لدنيا" ستعó Áلس "
+ليس 
جلو �+ 
لفضا� 
لذE نر
� فو_ 

ôF+سنا. 

ل�  
آل2 
آليا�  Ù٦. �كرُ� حـ
فيها 0اللة عمومية، +سـأ�كر 
آل2 
Úية تتحدÇ عن 
جلن خاصة، +تبني 
متاًما �®م ما 
ّطلعو
 على 
لغيب قط، 
 � ºلن
قليًال �+ كثـ&÷، ال ¯ Âمن 
+ال بعد�، +هذ� 
آلية هي قوله تعا�: 
﴿فلّما قَضينا عليه 
ملوَ� ما 0َلَّهم على 
موِته �ال 0
ّبُة 
ألÀِF تأُكُل ِمْنَسـأََته 
 
فلّمـا َخرَّ َتبيَّنِت 
جلـنُّ �2ْ لو كانو
 Õِ

لعذ ¯ 
يعَلمو2 
لغيَب مـا لبثو


ملُهِني﴾ (سبأ:١٥).
 تتحدÇ هذ� 
آلية عن مو� سليما2 
�، +تد= صر
حة على �2 
جلن ² 


لغيب حÙ قبل Âمن 
لرسو=  
يعلمو
� �يًضا. لو كا2 
جلن يسـتمعو2 
 

لغيـب من 
لسـما� فلما�  Fخبا�
² يطلعـو
 على +فا� سـليما2؟ �2 

لظاهر �2 خ; + ،ºسـليما2 � ن
+فاته ال بد �2 يكو2 قد نز= بالوحي 
 ºمع مالئكة خصوصيني أل2 مبعث ن

�+ +فاته حاÇ0 بالغ 
ألÉية.
ثالًثـا: Âعم 
ملفسـر+2 �2 
جلن بل 
�بليس �منا َعِلـَم مببعث 
لنº � بعد 
ظاهر� Fمي 
لشهب حني +جد �عو
ُنه 
 .Íلرسـوَ= � قائًما يصلـي بالنا


لثابت تاÜFيًّا �2 
لرسو= �  +لكن 
بد� 
لصـال� باجلماعة علًنا بعد مبعثه 

لنبوية البن  
لسـ&� )  �
بعد� سنو
هشـا7: �سـال7 عمر). +لو سّلمنا 

ملفسرين لكا2 معنا� �2 �بليس  Eبر�
² يعلم مببعث 
لنº � �ال بعد مضي 
عد� سنو
�، +هو �مر Üالف 
لو
قع 
+صريـح 
لقر2Ú؛ �لك �نه مبجر0 �2 
يعلن 
لنº 0عو
� ينقلب بيت 
لشيطا2 
مأمتًا، +تبد� 
لشياطني، سو
� شياطني 

إلنس �+ شـياطني 
جلن، ¯ 
لكيد 

ملكر ùماعة 
لنº. فإ�
 كا2 �بليس +
+غ&� من 
لشياطني غافلني عن بعثة 

لفتر� فمن  � طيلة هذ�  
لرسـو= 

� موجة 
ملعاFضة F+ 2كا Eلـذ
 
�

الضطها0 ¯ مكة. فليفسر+
 كلمة +

�بليـس بأE معú يشـا�+2، �ال �2 
 � ºلن

لزعم بأنه ظل جاهًال مببعث 
طيلة هذ� 
لفتـر� لزعٌم منا¤ للعقل 

هللا  ñية؛ �� يصرKإل

لسنة + 2Úلقر
+

لكرمي قائال ﴿+كذلك  2Úلقر
 ¯ �
جَعْلنا ِلكل نºٍّ عد+ًّ
 شياطَني 
إلنِس 

جلنِّ يوحـي بعُضهـم �� بعٍض +

ألنعا7: )  ﴾
Fً+ُغـر 
لقوِ=  Âُْخُرَ¤ 

هللا تعا� نفسه  2� Áيع 
١١٣). +هذ

لشياطني من 
جلن +
إلنس مببعث  ;Ü

لنº، +�لـك بطريق ير
� هو مالئًما 

لعد
� مبجر0  َّºلن
+مناسًبا، فيناصبو2 
 2� 
�2 يعلـن 0عو
�. فكيف ميكن �ً�
يبقى �بليس +�عو
نه غافلني عن مبعث 


لرسو= � طو
= هذ� 
لفتر�.
�نÁ قـد 
سـتخدمُت هنا  علًمـا 

لشيطا2 + +�بليس  
جلن  مسـميا� 
عليه   ¤Fملتعـا
+  =+

ملتـد مبعناها 
 ÏFللقا تسـهيًال  +�لك  عموًمـا، 
+�لز
ًما للخصـم؛ فال ينخدعن �حد 
بذلك فيظن �نÁ �قبل تلك 
ملعا� مائة 
باملائة؛ كال، بل سـو¤ �بني موقفي 


خلاû بصد0ها ¯ مكا®ا. 
هذ
، +بقي سـؤ
= Ëـب 
لر0 عليه 
+هـو: ��
 كا2 
جلن غـ& قاF0ين 
على سـرقة علم 
لغيب من 
لسما� 
 0

ملر 
سـتما� �خباFها فما هو  +�
مما ُ�كر ¯ 
حلديث بأ®م يِصلو2 �� 
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لسما� صاعدين بعضهم على بعض 
Üتطفو2 �خباFها؟


ملر
0 من سرقة 
جلن علَم  2� Õ

جلو+

لغيب هو 
ستماعهم حلديث 
ألنبيا� 
بسو� 
لنية. +�ما صعو0 بعضهم فو_ 
بعض فيعـÁ �2 �ئمة 
لكفر منهم ال 

ألنبيا�  óالس  بأنفسـهم  »ضر+2 
لتـز+= شـكوكهم بسما� موقف 
�فو
ههم مباشـر�، +�منا  
ألنبيا� من 
يطلعو2 على تعاليمهم 0
ئًما بوسائط 
عديـد� �خر¥ ظانـني �2 هذ
 هو 

لطريق 
ألكثر 0هاً� +�كاً�. +مبا �2 
نيتهم غ& سـليمة، +�®م يعاFضو2 
 ،�
�+ 
بناً� على ما يسمعونه من هذ
فلذلك Üتلط 
لكذȬ  حديثهم عن 

لرسـل كثً&
 ´يث لو يصُدقو2 فيه 

مر� فإ®م يكذبو2 فيه مائة مر�.

لر+
يا� �2 
جلن  ¯ 0F+ ما مـا�+
ُيرَمو2 بالشـهب �حياًنا قبل �لقائهم 

لنـاÍ، +�حياًنا بعد   �� Fألخبـا


حلق  �

إللقا�.. فمعنا� �2 بعض �عد

 على �سـا�ִדم للرسل، Fًيعاَقبو2 فو
+بعضهـم ُيمَهلو2 طويـًال حلكمة 
 �Fهللا تعا�، فال ي;حو2̄  �ثا
يعلمها 

لقو7 ضد 
لرسـل �� �2 يفاجئهم 


لشهاÕُ" ¯ يو7 من 
أليا7."
+�+0 �2 �نقل هنا 
ثنتني من 
لر+
يا� 
حÙ يستحضر 
لقاÏF نص 
حلديث. 

تقو= 
لر+
ية 
أل+�: "عن �Ä هرير� 
يبلغ به 
لنºَّ � قا=: ��
 قضى 
هللا 
ألمَر 

لسما� ضربت 
ملالئكة بأجنحتها  ¯
كالسلسلة   - لقوله  ُخْضعاًنا   -
غ&�:  +قا=  علي  قا=   .2ٍ
على صفو
صفو
2 َينُفذهم �لك. فإ�
 فزِّ� عن 
 
قالو Fبكم؟  قا=   
ما�  :
قالو قلوֲדم 

لكب&.  
لعلي  
حلقَّ +هو  قا=:   Eللذ
+مسترقو  
لسمع.  مسترقو  فيسمعها 
Úخر،  فو_  
حد +  :
هكذ 
لسمع 
++صَف سفيا2 بيد� +فّر¬ بني �صابع 
يد� 
ليمú َنَصَبها بعضها فو_ بعض. 

ملستمَع قبل �2   Õُلشها
  �F0� فرمبا
يرمي ֲדا �� صاحبه فيحرقه، +Fمبا ² 
 �� يليه   Eلذ
 ֲדا  يرمي   Ùكه حFيد

لذE هو �سفل منه حÙ يلقوها �� 

ألF+ .ÀFمبا قا= سفيا2: حÙ تنتهي 


لساحر،  فم  على  فُتلقى   ÀFأل
  ��
فيصدَّ_،  كذبة  مائة  معها   Õفيكذ
 
+كذ  
كذ يو7  Ü;نا   ²� فيقولو2: 
حقًّا  فوجدنا�   ،
+كذ  
كذ يكو2 

لسما�".  من  ُسمعت  
ل�  للكلمة 


ِحلجر) �Fلتفس&، سو
 :EFلبخا
)
 Ä� 
بن  "قا=  هي:  
لثانية  
لر+
ية +
 � Ûعا2  بن   Í

لنو عن  حامت.. 

هللا  0
F� 
قا= قا= Fسو= 
هللا �: ��
تكلم  بأمر�  يوحي   2� +تعا�   �Fتبا
 �ِ
بالوحي، فإ�
 تكلم �خذ� 
لسما+
من  Fعدٌ� شديد�  قا=   +� منه Fجفٌة 
خو¤ 
هللا تعا�. فإ�
 Ûع بذلك �هُل 
 .

لسما+
� ُصعقو
 +خّر+
 هللا سّجًد
ج;يل  �Fسه  يرفع  من   =+� فيكو2 
عليه 
لصال� +
لسال7. فيكلمه 
هللا من 

0. فيمضي به ج;يل عليه F� حيه مبا+

املراد من سـرقة اجلن علَم الغيب هو اسـتماعهم 
حلديث األنبياء بسـوء النية. وأمـا صعود بعضهم 
فـوق بعض فيعp أن أئمة الكفر منهم ال }ضرون 
بأنفسـهم oالس األنبياء لتـزول شكوكهم بسماع 
موقف األنبياء من أفواههم مباشـرة، وإمنا يطلعون 
علـى تعاليمهـم دائًما بوسـائط عديـدة أخرى 
ظانـني أن هذا هـو الطريق األكثر دهـاًء وذكاًء.
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كلها  
ملالئكة  على  
لسال7 + 
لصال� 
مالئكتها:  يسأله  Ûا�   �� Ûا�  من 
ما�
 قا= Fبنا يا ج;يل؟ فيقو= �: 
قا= 
حلقَّ +هو 
لعلي 
لكب&. فيقولو2 
فينتهي  ج;يل.  قا=  ما  مثل  كلهم 

هللا  �مر�  حيث   �� بالوحي  ج;يل 

لسما� +
ألÀF". (تفس&  تعا� من 


حلجر) �Fبن كث&، سو

  لقد �كد� هذ� 
لر+
ية �2 
لوحي 
يصل حتت حر
سة ج;يل �� حيث 
 ��  E� �ليه..  +صوله   � 
هللا  يريد 
تقو=  
ل�  فالر
+يا�   
�ً� 
لرسو=. 
 Áلوحي ال تع
بأ2 
جلن Üتطفو2 من 
�ال �®م Üتطفو2 منه بعد +صوله �� 
عليه  نز=  عما  �عالنه  +بعد  
لرسو= 
بني 
لناÍ، فينشر 
جلنُّ بني �عو
®م ما 

ختطفو� من 
لوحي بعد خلطهم �يا� 
من  
فتَر+ها  
ل�  
ألباطيل  من  بكث& 
عند �نفسهم. +مما ال شك فيه �2 عامة 
 ،ºلن

لناÍ يستغربو2 0
ئًما مما يعلنه 
 ºلن
 �تبا�  من  يسمعو2  +�®م حني 
 Íلنا
�نفسهم ما نقل �ليهم شياطُني 

لصحيحة  صوFته  على  
لوحي  من 
فإ®م �E عامة 
لناÍ يصّدقو2 بسبب 
هؤال�  يعز+�  ما  كل  سذ
جتهم 

لشياطني �� 
لنº من Fطب +يابس، 
فيما   -  Íلنا
 عامُة   E�  - فيقولو2 
بينهم üد+عني مبكر هؤال� 
لشياطني: 

 Fلكبا
�² تر+
 �2 فالًنا من 
لصاحلني 
 

ملدعي كذ
 +كذ 
كا2 قا= عن هذ
�تباعه   2� فها  صدقه،  ثبت  قد  +ها 
يصّد_   
+هكذ يؤكد+نه.  �نفسهم 
هؤال� 
لسذ¬ كلَّ ما يبلغهم من قبل 
من  
لرسو=  ضد  
لكا�بني  ك;
ئهم 
ُيخفو2  �تباعه   2� منهم  �باطيل؛ ظنًّا 

لكث& من �مر�، +�2 
لصحيح هو ما 

بلغهم عن طريق Âعمائهم. 
 ¯ 
لغريبة  
لظاهر�  هذ�   Çحتد+
فريسًة  
آلال¤  فيقع   ،ºن كل  عصر 
Kا؛ أل®م ال يتكبد+2 بأنفسهم عنا� 

لبحث عن 
حلق، +�منا يعتمد+2 على 
بيانا� Âعمائهم 
لدينيني 
عتما0ً
 كليًّا 
+�عمى، +بالتا� يظلو2 "ر+مني من 

قبو= 
حلق. 
هنا  �كرها  �Fيد  �خر¥   Fمو� ýة    
معا2  من   7

لعو بني  ما شا�  بصد0 
خاطئة حو= هذ� 
آليا�، �+ �َكرها 
 2Úلقر
  0
ملر خالًفا  
ملفسرين،  بعض 
فهم   ¯ خطئهم  بسبب  
لكرمي، 
العتما0هم   +� 
لصحيحة  
ألحا0يث 

على 
لر+
يا� 
لضعيفة.
 2� 
  لقد �خطأ 
ملفسر+2 
لذين ظنو
ما يسقط من 
لسما� ¯ صوF� ضو� 
 .Õساطع هو جنم. كال، بل هو شها
بأ2   
�بًد يقل   ² 
لكرمي   2Úلقر
  2�

لنجو7 
حلقيقية هي 
ل� تسقط، كما 

 ²+ 
لو
قع،  
ألمر  هو  ليس   
هذ  2�
 Ùح ֲדم،  
ملوثو_  
ملفسر+2  به  يقل 
يدFكو2   
كانو �نفسهم   Fلكفا
  2�
 Óهي سقو � ºلن
�2 عالمة بعث 
كما  
لنجو7..   Óسقو ال  
لشهب 
 Çل� تتحد
تؤكد على �لك 
لر+
يُة 
عن �هل 
لطائف +
ل� سجلناها قبل 

بضع صفحا�.  
 2Úلقر

هللا تعا� يؤكد ¯  2�+ ،
هذ

 �نه يقو7 ´ماية Fً

 +تكرFً

لكرمي مر
يستطيع  ُتر¥،  يا  فكيف،  
لسما�، 

لشيطاÜ 2� 2تطف شيًئا من 
لسما� 


ملحمية بيد 
هللا �. 
  يقو= 
لبعض �2 
لشياطني êتطف 

ملالئكة  به   þتأ 
لوحي حينما  بعض 
نسأ=  +هنا  
لدنيا!  
لسما�   ��

لفريقني   ُّE�  :Eلر�
  
هذ  Õصحا�

لغيب   =
�نز  ¯ 
آلخر  من  �سبق 

لشياطني؟   7� 
ملالئكة  �+ليائه..  على 

لشياطني  تسبق  
ملالئكة  كانت   
فإ�
 2� 
لد
عي  فما  
لرسو=   �� بالوحي 
قد   Íلنا
  7
0 ما  
لشياطني  Üتطفه 
نفسه؟ +لو   ºلن
 فم  Ûعو
 خ;� من 

لشياطني هم 
لذين يسبقو2  2� 
قالو
بني  
لسما�  خ;  نشر   ¯ 
ملالئكة 

إلKي  
لنظا7َ   Àيعّر  
فهذ �+ليائهم 
كله لسها7 
لطعن +
الFتياÕ! �� لو 
يتمكنو2   F

ألشر 
ملََر0�  هؤال�  كا2 
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من 
ختطا¤ 
لوحي قبل +صوله �� 

لبشر - Fغم 
حلماية 
إلKية 
لصاFمة 
يثق �حد بوحي  - فكيف ميكن �2 
Fمبا  قائل:  يقو=  قد   �� 
ألنبيا�؟ 

لوحي   �� 
لشياطني  هؤال�  يضيف 
شيًئا من عندهم قبل �2 ينـز= على 

ختطافه  من  يتمكنو2  مثلما  
ألنبيا� 
+هو ¯ 
لسما�؟! +بالفعل يوجد بني 

ملفسرين من يزعم �2 
لشيطا2 �لقى 

لعيا� باهللا- بعض 
لكلما� من + -
�ثنا�   � 
لرسو=  لسا2  على  عند� 
 �Fبن كث&: سو
نز+= 
لوحي عليه (
كا2  لو  
لشيطا2   2� 
حلق + 
حلج). 

 على 
ختطا¤ بعض +حي 
هللا Fً0قا
 - 
هللا  معا�   - 
إلKية  
حلماية  Fغم 
 ºلن
 �هال�  على  �يًضا   
Fً0قا لكا2 
فكما  
إلKية.  
لعصمة  من  بالرغم 

ختطا¤  كذلك   0F
+ غ&   
هذ  2�
من  ينـز=  +هو  للوحي  
لشيطا2 


لسما� �مر "ا=. 
  +هنا� من »تج بقو= 
هللا تعا� ﴿�ال 
َمِن 
ستَر_ 
لسمَع﴾ +قوِله ﴿�ال َمن 
َخِطَف 
َخلْطفَة﴾.. +يقو= بأنه تعا� 
 F0لشيطا2 قا
نفسه قد �علن هنا �2 
خ;  
ختطا¤   +� غيب  Ûا�  على 

من 
لوحي.

الستثنا� 
ملذكوF هنا  2� Õ

جلو+  
ال  
لشيطا2  بفعل  متعلق  "�ال"  بـ 

بفعل 
هللا تعا�. لو �نه � قا=: �ننا 
ÿفظ +حينا �ال قليال مما نسمح بأخذ� 

الستدال=، ألنه   
هذ  Âللشيطا2 جلا
+Fغبة،  Fضى  عن   
هذ مينحه  تعا� 
ÿفظ  �ننا  يقو=:  تعا�  
هللا  +لكن 
كالمنا، +لكن 
لشيطاÜ 2تطف منه 
 úباملع 
ألخُذ  
ملحا=  من   
فإً� شيًئا. 
هؤال�  به  يتمسك   Eلذ
  Eلظاهر


لوحي، بل + ºلن
ألنه مناٍ¤ لعظمة 
يشكل 0ليًال - +
لعيا� باهللا - على 
عجز� � بدًال من �2 يؤكد قدFته 
 Eلظاهر
 úملع
 
�. ¾ لو كا2 هذ

لشهب كلما  تساُقط  للز7  صحيًحا 
قا7 �حد من 
ملنجمني بعمل حسابه 
Üالف  
لو
قع  +لكن  
لنجو7.  عن 

ملنجمني  من  Úالًفا  هنا�  �لك، أل2 

لكّها2 +علما� 
لرمل +
جلفر +
لفلك +

جلو 
لذين »ا+لو2 ليَل ®اFَ معرفَة +

لشياطني  فإ�
 كانت  
لغيب،   Fخبا�

ل�   Fباألخبا هؤال�  تزّ+0  
ل�  هي 


لسما�.. فيجب  êتطفها من +حي 
كاملطر  
لشهب   Óُسقو يستمر   2�

ليل ®اF 0+منا 
نقطا�! 
  +لو قيل بأ2 
لشهب �منا تسقط لد¥ 

لسما�، لكا2  Fَلشياطني �خبا
Ûا� 
 Fختطافها لألخبا
معنا� �Û 2اعها +
 ¯ منه  �كثَر  يكو2   ºن مبعث  عند 
فيه  يكثر  Âمن  ألنه  Úخر،  +قت   E�

لشهب عا0�؛ مع �2 مبعث  Óسقو
نº من 
ألنبيا� هو فتر� تكو2 
حلماية 
 2� +Ëب  �شدها،  على  فيها  
إلKية 

تكو2 كذلك.
به  
لذE نعر¤   Íملقيا
   ¾ ما هو 
�نه فيما يتعلق بزمن نº فإ2 
ملنجمني 

ملستقبل   Ç
�حد عن  يتنبؤ+2 
مبساعد� 
لشياطني، +�ما ¯ 
أل+قا� 

ألخر¥ فيتنبؤ+2 بناً� على حساباִדم 
بني  
لتمييز  من  بد  ال   �� فحسب، 
هذين 
لنوعني من 
ألخباF. فإ2 قيل 
�2 �نبا� 
ملنجمني ¯ Âمن نº تكو2 

وحتدث هذه الظاهرة الغريبة T عصر كل نw، فيقع اآلالف 
فريسًة �ا؛ ألنهم ال يتكبدون بأنفسهم عناء البحث عن 
احلق، وإمنا يعتمدون على بيانات زعمائهم الدينيني اعتماًدا 
كليًّا وأعمى، وبالتا� يظلون (رومني من قبول احلق. 
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التقوى

�خر¥،  فتر�   E�  ¯ منه  حتقًقا  �كثر 
بأ®م  قيل   2�+ بالبد
هة؛  باطل   
فهذ
0+ًما،  
لشياطني  مبساعد�  يتنبؤ+2 
فهذ
 �مر سو¤ يرفضه +يعت;� خالًفا 

لنجو7.  للعقل كلُّ َمن له �ملا7 بعلم 

لنجو7 +
لرمل +ما  ال شك �2 علم 
شاكلهما من 
لعلو7 لغٌو ال فائد� فيها، 
+لكنها قائمة على �سس علمية، +ال 

عالقة Kا باجلن +غ&� بتاًتا.
هذ�   Õصحا� من  فئة  هنا�  نعم، 
 +� 
حية" +Fأل
" تسّمى  
لعلو7 
مبناجا�  يّدعو2  
لذين  
لر+حانيني"، "

ñ +حتض&ها. +
لو
قع �2 هؤال� +Fأل

 Íلنا
 �
�يًضا فئتا2: فئة يقومو2 �د
+تسفيههم، +عد0هم كب&؛ +فئة �خر¥ 
بأنفسهم حيث �®م -  هم üد+عو2 
 �بسبب جهلهم بدقائق 
لعقل 
إلنسا

إلنسانية   �
Fلقد
 بعض   

عت;+  -
 ñ
+F� من قبل 

لر+حانية عمًال +تأثً&

لعا² 
ألخر+E. +مهما يكن من �مر 

لفئة  هذ�  عن   Çتتحد ال  
آلية  فإ2 

لشهب   Óسقو نر¥  ال  ألننا  �يًضا، 

.ñ
+Fأل
لد¥ قيامهم بتحض& 

آليا�  هذ�   2� 
لقو=  +خالصة 
للوحي  
إلKية  
حلماية  عن   Çتتحد
ليس  �نه  فيها   � 
هللا  يؤكد  حيث 
بوسع كائن �2 يّطلع على شي� من 

لوحي قبل �2 ينـزله 
هللا على Fسوله، 

�ما بعد نز+له عليه +�عالنه عنه فإ2 
شياطني 
إلنس +
جلن Üتطفو2 
لوحي 

لطر_، ليخلطو
 فيه 
لكذÕ من  Ùبش

لقو7  على  +لَيعرضو�  �نفسهم  عند 
 �ًFثا� 
ملمسو�،  
ملشو�  
لشكل   
ֲדذ
ملشاعر 
لقو7 ضد FسوKم. +
لو
ضح 
�منا   Õبالكذ 
لوحي  �2 عملية خلط 
تنفع هؤال� 
ملاكرين ¯ حالة +
حد� 

لوحي قد  فقط +هي بعد �2 يكو2 
بالفعل  
جلن  كا2  فلو  +�ال  نز=، 

لغيب من 
لسما� فما  Fتطفو2 �خباÜ
هل  بالكذÕ؟  Üلطوها   2� 
لد
عي 
 Fألخبا
 هم óانني حÜ Ùلطو
 هذ� 
بالكذÕ فيفضحو
 �نفسهم بأنفسهم 
حني ينكشف Âيُف ما ال يتحقق من 
 �

ملستقبلية. �ما قيا7 �عد Fألخبا
هذ� 
 Õبالكذ 
ألنبيا�  +حي  �لط  
حلق 

لباطل فهي ظاهر� مستمر� تشاَهد +
على 
لد+
7، حيث يأخذ+2 عباF� من 

لوحي +يفسر+®ا تفسً&
 مشوًَّها، �+ 
يعرضو2 على 
لناÍ فقر� من 
لوحي 

لقو7 ضد  
مبتوF� عن سياقها، ليث&+

لرسل  �

ألنبيا�. ² يز= هذ
 Õَ�0 �عد
 Eلذ
¯ كل Âما2، +هذ
 هو 
خلطف 
بل  للشياطني،  
إلKية  
ملشيئة  �جاÂته 
+قد �تاحت Kم 
لفرصة لذلك حيث 
Ü;نا 
هللا بكلما� ال لبس فيها +ال 
 ٍّºن ِلكل  َجَعْلنا  غموÀ: ﴿+كذلَك 

يوحي  
ِجلنِّ + 
إلنِس  شياطَني   
عد+ًّ

لقوِ=  Âُْخُرَ¤  بعٍض   �� بعُضهم 

ألنعا7: ١١٣)، +قا= �يًضا ) ﴾
Fً+ُغر
َجَعْلنا ¯ كلِّ قريٍة �كاِبَر  ﴿+كذلك 
óرميها لِيمُكر+
 فيها +ما ميُكر+2 �ال 

ألنعا7: ) يشُعر+2﴾  +ما  بأنفسهم 

 .(١٢٤
��2، فكما �2 
هللا تعا� يقو7 ´ماية 
من  �حد  يستطيع  ال  ´يث  +حيه 

ألعد
� تبديل +حيه �، سو
� كا2 
كذلك  خفيًّا،   +�  
ظاهًر 
لعد+   
هذ
ما-  حلكمة   - يسمح   � 
هللا  فإ2 
لشياطني 
لناÍ بأ2 ينشر+
 بني 
لقو7 
 
يث&+  2�  +� لوحيه،  "ّرفة   �معاَ
مشاعرهم ضد نبيهم بنشر 
ألكا�يب 
حو= ما نز= عليه من 
لوحي؛ +لكن 
بعد �2 يقو7 هؤال� 
ملاكر+2 بدعايتهم 

لقو7  �Fألنبيا� +�ثا

ملزّ+F� ضد +حي 
ينـز=   ..�
�

الفتر  Ùبش خالفهم 
عليهم شهاÕ من 
لسما�، فُيفَضحو2 

على يد 
ألنبيا�. 
ال   - تر¥  كما   - 
الستثنا�   
+هذ  
هو  ألنه  تعا�  
هللا  عظمة   ¯  ñيقد
 
هذ يضر  ال  كما   ،�Âجا� قد   Eلذ

بالدين شيًئا، +�منا يبقى 
لدين مصوًنا 
"فوًظا كما كا2، أل2 هذ� 
ألباطيل 
تنتشر بني 
ألعد
� فقط، ليفرحو
 ֲדا 

فرحًة باطلًة عابرً�. 
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لكرمي   2Úلقر
 �نه يتضح من    علًما 

ملعا0ية  
ألنشطة  هذ�   Õصحا�  2�
 E� خل
نوعاK+� :2ما 
لعد+ من 
لد
 ¬Fخلا

ملنافقو2، +ثانيهما 
لعد+ من 
تعا�  
هللا   2� �لك  
ملعاFضو2.   E�
"شيطا2   �� 
لعمليا�  هذ�   
عز قد 

ملُلك)، + 
ِحلجر   �Fسو) مرً�  Fجيم" 
�خر¥  مر�   "0Fما "شيطا2   ��+

لصافا�). +
لرجيم ¯ 
للغة  �Fسو)
فهو   0Fملا
 +�ما  
ملُبَعد،  
ملطر+0  هو 

ِحلجر  فسوFتا   
�ً� 
ملتمر0.  
لباغي 
من  
لدين   �
�عد  ��  2
تش& 
ملُلك +
 Õ

لذين ² يوفَّقو
 لالقتر E� ..Fلكفا

من 
لدين +لو ظاهًر
، بل �ُبعد+
 عنه، 
من   2Úلقر
 ´ماية  َيِعُد  تعا�  
هللا +

لصافا� فتنبئ  �Fهجماִדم. +�ما سو
سَيعرضو2  من  
إلسال7  �هل  من   2�
 �Fبصو  2Úلقر
 مفاهيم   Íلنا
 على 
مشوَّهة، +هؤال� هم َمَر0� 
لشياطني.. 
�E �®م - Fغم 
نتمائهم �� 
إلسال7 

لظاهر- سيكونو2 ¯ 
لو
قع من  ¯
منهم   
قصًد عليه،  
ملتمر0ين  
ملاFقني 
سو¤  تعا�  
هللا  +لكن  خطًأ،   +�
�يًضا.  شر+Fهم  من  +حيه  »فظ 
+هذ
 نبٌأ يتعلق باملستقبل، حيث �خ; 

هللا � فيه �نه كلما تقاصر� عقو= 
 ،2Úلقر
  ¤Fمعا فهم  عن  
ملسلمني 

لقرÚنية  
ملفاهيم  منهم  بعض  +شّو� 

من  عند�  من  
هللا  سيبعث  
ألصيلة، 
+فتنهم.  شر+Fهم  من   2Úلقر
 »مي 


هللا �حسن 
خلالقني! �Fفتبا
+هو  بالذكر  Úخر جدير  �مر  +ýة    
�يًضا  تنطبق  قد  
آليا�  هذ�   2�
يطلقو2  من  +على  
ملنجمني  على 
 +� 
لر+حانيني" " �نفسهم  على 
يقضو2  
ألنبيا�  أل2  
حيني"، +Fأل
"
 
�يًضا؛ +لكن هذ �فكاF هؤال�  على 

النطبا_ 
نطبا_ ضمÁ جزئي. �لك 
 +� 
لنجو7   �
بتأث& يتعلق  فيما  �نه 
من  
لفلك + 
Kيئة  علم   ¯ يوجد  ما 
�لك  ينكر  ال  
إلسال7  فإ2  حقائق 

لكرمي   2Úلقر
 �َمَرنا  لقد  بل   ،
�بًد

لتنقيب + 
لكو2   ¯ بالتفكر  نفسه 
 2� 
ملستحيل  فمن   
لذ  ،�F
�سر عن 
 ¯ ِحكٍم  +جو0  على   2Úلقر
 يؤكد 
علم 
Kيئة +
لفلك +»ّثنا على 
لسعي 
ملعرفتها من جهة، +من جهة �خر¥ 
يرمي بالشهب من يتعلم هذ� 
ِحلكم 

إلسال7  عنه  ينهى  ما   2�  .¤Fملعا
+
هذ�  فنسبة  
لشر�. + 
لوهم  هو  �منا 
غ&  
لتخمني + 
لوهم   �� 
لعلو7 
كاهتمامنا  ֲדا  ®تم   2� �ما  سليم، 
أل2  صحيح  غ&  �يًضا   
فهذ بالدين 
هذ
 يصبح �شر
ًكا باهللا تعا�. �� ال 
 �
تأث& 
لنجو7  حلركا�   2� شك 

لنو
ميس  من  
حد + +لكنها  يقينية، 

فهنا�  
ألخر¥.  
لكث&�  
لكونية 
Úال¤ 
لظو
هر 
لطبيعية 
ألخر¥ 
ل� 
+قت   ¯+  F
باستمر 
لكو2   ¯ تؤثر 

حد؛ +
حلق �نه ال شي� ¯ 
لوجو0 +
ميلك 
لتأث& 
لكامل ¯ �
ته ´يث ال 
»تا¬ �� سند خاFجي �ال 
هللا +حد� 
 E0ما شي�   E�  2� ظن  فمن   .�
 
تأثً& ميلك   - 
لنجو7  عن  0عك   -

تيًّا قطعيًّا يقينيًّا فهو مشر�، +لذلك �
بَنْوٍ�  ُمِطرنا  
لنº �: "من قا=:  قا= 
 :EFلبخا
) كافر"  فهو   
+كذ  
كذ
�لك  
لنجم.  هو  
لنو� +  .(2

أل�

لنجو7   �
تأث&  ��  
�ضافو قد  �®م 

حلقيقية كثً&
 من 
أل+ها7، ¾ �2 ما 
ثبت منها على �سس علمية فهو �يًضا 

ألخر¥   Õألسبا
 ماليني  من  سبب 
تعا� +»افظ عليها.  
هللا  
ل� خلقها 
فاأل+� باإلنسا2 �2 يتوكل عليه هو 

.�
  فاملر
0 من Fجم 
لشياطني بالشهب 

حيني +Fأل
+ للمنجمني  بالنسبة   -
يقومو2  هؤال�   2� هو  +غ&هم- 
فيه  ليس  Âمن   ¯ عريضة  بدعا+¥ 
يتلقو2   ºن  Fلكنهم عند ظهو+ ،ºن
ضربة قاضية، �� يفضحهم 
لنº �ما7 
+يعر¤  ُخدعهم،  بكشف  
لدنيا 

لفر_ بني معرفة 
لغيب 
لصا¯  Íلنا



لتخمني. + ûخلر
+بني 
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�ألسو� �لحسنة

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

̌¬‡ł َعاِئَشَة Fَِضَي 
هللا َعْنَها قالت: َما ُخيَِّر Fَُسوُ= 
هللا � َبْيَن َ�ْمَرْيِن ِ�الَّ َ�َخَذ �َْيَسَرُهَما َما َلْم َيُكْن �ِْثًما. 
َفِإ2ْ َكا2َ �ِْثًما َكا2َ �َْبَعَد 
لنَّاÍِ ِمْنُه. َ+َما 
ْنَتَقَم Fَُسوُ= 
هللا � لَِنْفِسِه ِ�الَّ 2ْ�َ ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة 
هللا َفَيْنَتِقَم هللا ِبَها. 


ملناقب) Õكتا ،EFلبخا
(صحيح 

̌¬‡ł َعاِئَشَة Fَِضَي 
هللا َعْنَها قاَلْت: َما َضَرFَ Õَُسوُ= 
هللا � َخا0ًِما َقطُّ َ+َال 
ْمَرَ�ً� َ+َال َضَرÕَ ِبَيِدِ� َشْيًئا ِ�الَّ 
(Fألنصا
2ْ�َ ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل 
هللا. (مسند �د، كتاÕ باقي مسند 

̌¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ=: َقاَ= Fَُسوُ= 
هللا �: َمْن َكا2َ ُيْؤِمُن باهللا َ+
ْلَيْو7ِ 
ْآلِخِر َفَال ُيْؤِ� َجاFَُ�. َ+َمْن َكا2َ ُيْؤِمُن 
باهللا َ+
ْلَيْو7ِ 
ْآلِخِر َفْلُيْكِر7ْ َضْيَفُه. َ+َمْن َكا2َ ُيْؤِمُن باهللا َ+
ْلَيْو7ِ 
ْآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر
 َ�ْ+ لَِيْصُمْت. (صحيح 

(Õ0أل
 Õكتا ،EFلبخا


 
ًد 
ْصَطَفى ُمَحمَّ Eلَِّذ
̌¬‡Ä� ł ُهَرْيَرَ� َقاَ=: 
ْسَتبَّ Fَُجٌل ِمْن 
ْلُمْسِلِمَني َ+Fَُجٌل ِمْن 
ْلَيُهو0ِ، َفَقاَ= 
ْلُمْسِلُم َ+

ْصَطَفى ُموَسى َعَلى 
ْلَعاَلِمنيَ. َفَرَفَع 
ْلُمْسِلُم  Eلَِّذ
+َ ُّE0ِْلَيُهو
� َعَلى 
ْلَعاَلِمَني ِفي َقَسٍم ُيْقِسُم ِبِه. َفَقاَ= 
. َفَذَهَب 
ْلَيُهوE0ُِّ �َِلى 
لنَِّبيِّ � َفَأْخَبَرُ� 
لَِّذE َكا2َ ِمْن َ�ْمِرِ� َ+َ�ْمِر 
ْلُمْسِلِم.  َّE0ِْلَيُهو
ِعْنَد َ�ِلَك َيَدُ� َفَلَطَم 

َفَقاَ= َال ُتَخيُِّر+ِني َعَلى ُموَسى. (صحيح 
لبخاEF، كتاÕ �حا0يث 
ألنبيا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

ليس صحيًحا �2 كل من ôF ¥�F¥ صا0قة �+ ُفتح له باÕ من 
لوحي جاÂ له �Ü 2تاF لنفسه 
لقب �ما7 
لزما2، بل �2 حقيقة 
إلما7 �مر جامع Úخر +حالة كاملة تامة �خر¥؛ يسمى بسببها 
�ماًما ¯ 
لسما�. ++
ضح �ó 2ر0 
لتقو¥ +
لطهاF� ال تكفيا2 ليصبح 
إلنسا2 �ماما، أل2 
هللا 

ملؤمنو2 
ملتقو2 كلهم  
تعا� يقو=: ﴿َ+
ْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِ�َماًما﴾ فلو كا2 كل تقي �ماًما، لغد
�ئمة، +هذ
 Üالف مفهو7 هذ� 
آلية. كذلك ال ميكن ألE ملَهم �+ صاحب ôF¥ صا0قة �2 

لكرمي 
لذE يبشر عامَة 
ملؤمنني بقوله تعا�:  2Úلقر
يكو2 �ما7 
لزما2، +�لك مبوجب نص 

ملؤمنني ينعمو2 ¯ معظم 
ألحيا2 برô¥ صا0قة ¯  2� E� ﴾ْنَيا ﴿َلُهُم 
ْلُبْشَر¥ ِفي 
ْلَحَياِ� 
لدُّ


حليا� 
لدنيا +يتلقوK� 2اما� صا0قة �يضا. 

لكرمي �يضا: ﴿2�َِّ 
لَِّذيَن َقاُلو
 Fَبَُّنا 
هللا ُثمَّ 
ْسَتَقاُمو
 َتَتَنزَُّ= َعَلْيِهُم 
ْلَمَالِئَكُة  2Úلقر
 ¯ 0F+ كما

لذين يؤمنو2 باهللا تعا� ¾ يبد+2 
لثبا� +
الستقامة تتنـز=  2� E� ..﴾
َ�الَّ َتَخاُفو
 َ+َال َتْحَزُنو
عليهم 
ملالئكة بإKاما� مبشر� +ُتَطْمئن قلوֲדم، كما طمأنت �7َّ موسى � عن طريق 
لوحي. 
Fجاال  
ملؤمنني  لعامة  F+حانية  نعمة   ¥ôلر
  +� 
إلKاما�  هذ�  مثل   2� 
لكرمي   2Úلقر
 +يوضح 
+نسا�، �ال �®ا ال جتعلهم ¯ غú عن 
إلميا2 بإما7 
لوقت بعد تلقيهم مثل هذ� 
إلKاما�، أل2 
معظم هذ� 
إلKاما� تتعلق بأموê Fص متلقيها، +ال ُيتوخى منها �فاضة 
لعلو7، +ال يقو7 على 
�ساسها �E حتدٍّ عظيم، +ال ُيعتمد عليها، بل يسبب معظمها 
لعثاF ¯ �حيا2 كث&�، +ال يكو2 
�حٌد �بًد
 ¯ مأمن من 
لعثاF ما² ُتسعفه �فاضة 
لعلو7 من قبل 
إلما7. +هنا� شها0� على �لك ¯ 

لنبو� - يتلقى +حًيا بعض  Fلوحي �حياًنا - بسبب قربه من نو
 Õإلسال7 �� كا2 �حد ُكّتا
 Fصد

لنº �) يريد منه 
كتتاֲדا، فزعم ¯ �حد 
أليا7 �نه ليس من  E�) 7إلما

آليا� 
لقرÚنية 
ل� كا2 

لظن كما ُ�هلك  
فرٍ_ بينه +بني 
لنº � �� �صبح هو 
آلخر يتلقى �Kاما مماثال، فُأهلك بسبب هذ


إلما7) �F+ضر :Õًجا.        (من كتاFيا� �2 ق;� قد لفظه خا
بلعا7 باعو0F++ ،F ¯ بعض 
لر+
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عندما جئـت لصـال� 
جلمعة ¯ 

ملسجد هنا يو7 
جلمعة 
ملاضية �Fيت 
 Íال بأ 
عند نز+� من 
لسياF� عد0
به من ممثلي +سائل 
إلعال7 +
قفني 
�مامي. +�خ;� �م& 
جلماعة هنا ¯ 
بريطانيا عند 
ستفسـاEF عن 
ألمر 
�®م شاهد+
 0F� فعل عامة 
ملسلمني 
 �� Õلقلو
 ñّرË ²على ِفلم مؤ -
�قصى 
حلـد+0 ُصنع ¯ �م&كا عن 
 

آل2 جا�+
 هنا ليّطلعو+ -� ºلن

على 0ّF� فعل 
ملسلمني 
ألديني. 

قلت: حسـنا، قل Kم بأنÁ سألقي 

ملوضو� +سأبني  

خلطبة حو= هذ
فيها 0F� فعل 
ملسـلمني 
ألديني. 

هللا �2 جعل  Fئب قـد
�نـه ملن غر
عد0
 ال بأÍ به من ممثلي +سـائل 

إلعال7 »ضـر+2 هنا، +قبل �لك 

ملوضو�  
�لقى̄  قلº �2 �تنا+= هذ
 Çكا2 ببا� من قبل �2 �حتد .�
بالذ
حو= موضو� Úخر +لكن 
هللا تعا� 
+ّجه �نظاEF قبل يو7 �� �نه ينبغي 

ملوضو�. على �ية حا=،  
تنا+= هذ

هللا تعـا� يديرها كما  F
�®ا �قـد

لو
قعة   Ç
�ثبتت 
ألحد يشا�. +قد 

ملوضو�  
بعد �لك �2 تنـاُ+= هذ
كا2 بتأييد من 
هللا تعا�. ال شـك 
�2 تنا+= 
ملوضـو� ² يكن ممكنا 
�ال باإلËاÂ فقـط ¯ +قت 
خلطبة 

 Äلعر
ترfة: 
ملكتب 

ال  +حد�  
هللا  �ال  �له  ال   2� �شهد 
شريك لـه، +�شهد �2 "مًد
 عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  +Fسوله. 

لشيطا2 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّÕFَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو7 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   Ó
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Óَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضوÕ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Úمني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل; 2لقاها سيدنا مر�� مسر4
 32د 2يد* �هللا تعا. بنصر* �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �4إلما? �ملهد> �
يو7 ٢٨ /٢٠١٢/٠٩

¯ مسجد بيت 
لفتوñ بلند2

ÈŒËŒ¢\;f¢\;%]¬ŸÈŒËŒ¢\;f¢\;%]¬Ÿ

€ÁÖ“’\;ÿÊàÖ÷’€ÁÖ“’\;ÿÊàÖ÷’

��  
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لوجيز. +لكن كنت �Fيد �2 �+ّجه 

لكال7 �+ ما  
Fسـالة من خال= هذ
قلته تلخيصا، +شـا� 
هللا تعا� �2 
تصل هذ� 
لرسالة على نطا_ +
سع  

م 
ألدية �يضا.  �� خاF¬ عالـَ
على �ية حـا=، عندما خرجت من 

ملسـجد بعد صال� 
جلمعة قا= � 
�م& 
جلماعـة بأ2 ممثلي +سـائل 
معكم   
يتحدثو  2� يريد+2  
إلعال7 
0قائق   Çثال  +� لدقيقتني  مباشـر� 
+يريد+2 �2 يطرحو
 بعض 
ألسئلة. 
قلـت له بأ� بّينت كل شـي� ¯ 

خلطبة +قد �Fيُتهم �يضا جالسـني 
 

لشـرفة مع كام&
ִדـم +كانو ¯

يأخذ+2 
لصوF +يسـجلو2 
خلطبة 
+كانو
 يستمعو2 �� ترfتها �يضا. 
 
فما� 
لرسالة،  قد +صلتهم  +بذلك 
 
يريد+2 �كثر مـن �لك؟ +مع هذ
 
فال بأÍ سـآþ ألقابلهم حو= هذ

حتجنا �� مزيد  

ملوضو�، ألنه ��
من 
حلديث من �جل شر¤ سيدنا 
Fسـو= 
هللا � فال بأÍ ¯ �لك. 
لو +صلت بو
سطة 
ملقابلة �� 
لعا² 
 � ºلن
Fسالُة 
إلسال7 ++قائع س&� 

لطاهر� بشكل �+ضح +�حسن لكا2 
�فضل لذ
 سـأقابلهم حتما. عندما 
 �
0خلت 
لغرفة +جدُ� ممثلي 
لقنو

لفضائية �يضا �� جانب 
لصحفيني 

  News Night مبن فيهم ممثل برنامج
 Ä Ä عة
�� ¤

لذE يَبّث حتت �شر
سي. كذلك كا2 هنا� ممثل مستقل 
 Âسـي +ممثـل تلفا Ä Ä عـة
إل�
 Âكذلك ممثل تلفا+ Áلوط
 
نيوÂيلند
فرنسـا 
لوطÁ +غ&هم من 
ملمثلني 
 

لكث&ين. �2 ممثـل تلفاÂ نيوÂيلند

لذE كا2 جالسـا على مييÁ +جد 

لسـؤ
= قبل غ&�،  ñفرصـة لطر
فسـألÁ بد
ية: ما هي 
لرسالة 
ل� 
تريد+2 توجيهها؟ قلت: لقد Ûعتم 

لترfة  
خلطبة +سجلتموها +Ûعتم 

إلجنليزية 
لفوFية �يضا +قد شرحُت 
 ºلن
فيها موقف 
جلماعة عن مكانة 

حضرE مر�� مسر4
 32د 2يد* �هللا

على أيـة حال، لقـد بلغت 
احلقيقـي  اإلسـالم  رسـالة 
وتعريـف اجلماعة بواسـطة 
القمر االصطناعي وبواسطة 
موقعهم كافة أ�اء نيوزيلندا 
وبالد oاورة ورقعة واسـعة 
من األرض ال� ما كنا قادرين 
على إيصا�ا إليها مهما حاولنا. 
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� +قلت بأ2 له مكانة عظيمة 
لشأ2 
+هو �سو� حسـنة لنا fيعا +Ëب 
على كل مسـلم �2 يتأسى ֲדا. �ما 
0F� فعل 
ملسلمني 
لعا0يني 
ل� تنم 
عن سخطهم +عدF 7ضاهم فكا2 ال 
بد منها +�2 كانو
 ُيبد+®ا على +جه 
 2� غ& سـليم ¯ بعض 
ألماكن. 

ملكانة 
ل� »تلها 
لنº � ¯ قلوبنا 
 ،E0ملا
ال ميكن �2 يدFكها 
لشخص 
 2+Fلعا0يني ال يد
 Íلنـا
لذ
 فإ2 
 2� .
كم تأ�ينا بسبب سلوكهم هذ

لسلو� ُيفسد �من 
لعا².  
مثل هذ
 
كا2 هنا� ممثـل Úخر من نيوÂيلند
+كا2 يرّكز علـى �2 كلماþ بأ2 
fيع هؤال� سيدخلو2 جهنم قاسيٌة 
�يضا من  جد
، +بذلك صرنا عند� 
 ² !�Fملذكو

لفعـل  �0F Õصحا�

تكن هـذ� كلماته بالضبط +لكنها 

ملفهو7 +�عا0  
كانت تتضمن هـذ

لكال7 �كثر مـن مر�. فقلت  
هذ
 
هـو2 مثل هذ لـه: �2 
لذين يوجِّ

لكال7 �� �حبا� 
هللا +يسـتهزئو2 
ֲדم ¾ يصـر+2 على �لك +يظلو2 
+ال  للسـخرية  عرضة  Ëعلو®ـم 
 EرË منها؛ 
يرتدعو2 مهمـا ُمنعو
 Õ

هللا +قد »ل ֲדم 
لعذ Fعليهم قد
�يضا +يبطـش 
هللا تعا� ֲדم. فلز7 

لصمت على قو� هذ
، +لكن كا2 
يبد+ �نه خائف بعض 
لشي�. +قد 

خل; ¯ 
ملحطة 
لتلفزيونية  
نشر هذ
 Fألخبا
 نيوÂيلند
 ضمن   ¯ 
لوطنية 

ل� �Fسلها �ليها، +كانت �+= مر� 
فيها خ; عن 
جلماعة. فكا2  ينشر 
 
من حسـن حظ fاعـة نيوÂيلند

�� ُعرِّفت fاعتنـا ¯ بال0هم من 
خال= 
خلطبة +مـن خال= مقابل� 
مع ممثلي +سائل 
إلعال7 �يضا. قا= 
مترجم 
خلطبة ¯ �ثنا� ترfته fلًة: 
جهنم“،  سيدخلو2   Íلنا
 ”هؤال� 
+قد سـجلو
 هذ� 
جلملة �يضا ¯ 
كا2  +لكن  
عوهـا، ��+ �خباFهم 
فيهم شي� من 
لنبل +
لنباهة 
ل� ال 
توجد �حيانا ¯ بعض ممثلي +سائل 

إلعال7 غ& 
ملسلمني �� �ما �®م ال 
يبّثو2 مثل هذ� 
ألخباF �+ يعرضو2 
 �Fجلمل مقطوعة من سـياقها بصو


نطبا�  E� نطباعا سلبيا +تزيل
تتر� 
جيـد، �+ �2 
هللا تعـا� �لقى ¯ 
 Âلتلفا
 يبثو
 مقابل� على  قلوֲדم �2 
+كلماþ حني قلـت بأننا ال ÿب 
 ،�
�عما= 
لتكس& +
Kد7 +
لتظاهر

مشهد عا7 لبيت 
لفتوñ خال= صال� 
جلمعة
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 �Fديني يشافلن تر+
 �حد
 من 
أل

Kد7 + 
لفسـا0  عيـث  عملية   ¯
 ¾ 

لتكسـ&. لقد بثـو
 بيا� هذ+
عّلق مذيع 
ألخباF على fل� هذ� 
+قـا= بأ2 هذ� 
جلماعـة �قلية بني 
fاعا� 
ملسلمني +ال تتلقى معاملة 
حسنة من ِقبل غ&هم من 
ملسلمني، 
+لكن سنر¥ هل تؤثر هذ� 
لرسالة 

ل� +ّجهها 
خلليفة ¯ 
ملسلمني غ& 
 ¯ 

ألديني �يضا �7 ال. +هنا بثو

خللفية سـلو� عامة 
ملسلمني غ& 

ألديني +هم يقومو2 بأعما= 
Kد7 
خاFجني  
ملشايخ   
+F�+ 
لتكس&، +


فعني 
Kتافا�. F+ �

لتظاهر ¯
علـى �ية حا=، لقد بلغت Fسـالة 

إلسـال7 
حلقيقي +تعريف 
جلماعة 
بو
سطة 
لقمر 
الصطناعي +بو
سطة 
+بال0   
نيوÂيلند �ÿا�  كافة  موقعهم 

ل�  ÀFأل
óا+F� F+قعة +
سعة من 
ما كنا قاF0ين على �يصاKا �ليها مهما 
حا+لنـا. +
آل2 ينبغي على 
جلماعة 
 2�  
نيوÂيلند 
ألدية ¯  
إلسالمية 

لتعريف + 
إلسـال7  0عو�   
يوصلو
باجلماعة ¯ كافة �ÿا� 
لبال0. ال بد 
 ¯ �Fملذكو
�نه قد شوهد� 
ملقابلة 

لبـال0 
ل� جتا+F نيوÂيلند
 لذ
 على 

جلماعـة ¯ تلك 
لبال0 �يضا  0
�فر
�2 يضعو
 بر
مج مدF+سة +متكاملة 

إليصا= 0عو� 
إلسـال7 ¯ بال0هم 
 .� ºلن
بو
سطة س&� 

هنا� برنامج ُيبـّث ¯ قنا� فضائية 
¯ بريطانيا 
Ûه ”نيوÂ نايت“ قا= 
ممثـل هذ� 
لقنا�: ”لقد شـاهد� 

لفلم +ليس فيـه ما يدعو ��  
هذ

حلد �+ ��  

لضجة �� هـذ �Fثا�
�2 ُيظهر 
ملسلمو2 ضجة كب&� على 

لنحو، ¾ قـا= � بأنك �يضا  
هذ

ملوضو�  
�لقيت خطبة حـو= هذ
بكل  موقفهم  فّندَ�  +قد  بالتفصيل 

لفلم �ال  
شـد� �حيانا، �� ليس هذ

مز
حا خفيفا.“ 
ال يسـعÁ هنا �ال �2 �قو=: �نا هللا 
 Fهو معيا 

جعـو2، هذF نا �ليه�+
�خالقهـم! قلت لـه: ال ميكن �2 
تدFكـو
 مكانة 
لنـº � ¯ نظر 

ملسلمني +قلوֲדم +ال تفقهو2 �لك 
 ºللن يكّنه 
ملسـلمو2   Eلذ
 
حلب 


ألكـر7 �. +قلت �يضـا: �نا ² 

لفلم +لكـن �مر
 �+ �مرين  
�F هذ
 �+�F لذين
 �+لئـك  �خ;� عنهما 
يستحيل 
حتماKما، +�نت تقو= بأنه 
ليس فيه ما ميكن �2 يث& 
حلفيظة؟! 
�ما �نا فال يسـعÁ �2 �شاهد 
لفلم 
أل2ّ ما قيل فيـه يدمي 
لقلب +يث& 

إلنسا2 لدFجة ال يطا_. قلُت له: 

 شـتم �حد �با� +
ستخد7 ´قه ��
كلما� نابية +�طلق عليه لسانا بذيئا 
فما�
 عسـى �2 تكو0ّF 2� فعلك؟ 

آل2 �خِبر� هل ما �قوله صحيح �7 

لنº � »تل مكانة  2� 
ال؟ +
علمو

ملسلمني ال يقرֲדا  Õعظيمة ¯ قلو
 Fملذكو
�حد قط. ¾ عا0 
لصحفي 
ليتحدÇ عن 
لفلـم فقلت له: هل 
تستسيغ �2ْ يسـي� �حد ¯ كالمه 
�� �بيك، �خ;� بنعم �+ ال؟ +لكنه 
² ير0ّ على �لك +لز7 
لصمت. Fمبا 

إذا شتم أحد أباك واستخدم �قه كلمات نابية وأطلق 
عليه لسانا بذيئا فماذا عسى أن تكون رّدة فعلك؟ اآلن 
 � wأخِ�� هل ما أقوله صحيح أم ال؟ واعلموا أن الن
}تل مكانة عظيمة T قلوب املسلمني ال يقربها أحد قط.
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  ̄

لصحفي كالمي هذ 
يُبث هـذ
+سـائل 
إلعال7 
ملعنية حني سألته 
ما�
 سـتكو0ّF 2� فعلك ��
 سّب 
�حد �با�. +لكن +سـائل 
إلعال7 
 

ألخر¥ نشـر� هذ� 
جلملة كث&
+¯ عـد� �ماكـن +ُ+ضعت على 
مو
قـع 
النترنت +مو
قـع 
جلر
ئد 
�يضا، +عّلق كث& من 
ملعلقني +منها 
جريد� باكستانية على خطبة 
جلمعة 
موقف   

لصحفي +نشـر+ 
ملؤمتر +

جلماعة ¯ 
لعا² على نطا_ +
سع.


لبعض علقو
 على قو�  فإ�
 كا2   

ألغلبيُة  +�شا�0  
النترنت   ¯  
هذ

ئعة +�ثنو
 عليه، F بعظمته بكلما�
جديد   E� �يضا:  بعضهم  قا=  فقد 
ما   
فهذ د؟ �  F+مسر  
Âمر بيَّنه 
يقوله كل عاقل. لكن �حد 
ألديني 
fيع   �� 
ستمع  �نه   �� كتب 
 Fألخبا

لتعليقا� +
طلع على fيع 
+قر� fيع تصر»ا� 
ملشايخ +
لقا0� 
 

لسياسيني �يضا، فقد تكلمو
 كث&

لفلم لكن ال �حد منهم  
حو= هذ
 
يصّلو  2�  �� 
ملسلمني  
نتبا�  لفت 
ه �ما7  على 
لنº � بكثر�، +�منا +جَّ
فقط  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة 
على  
لصال�  من   
ُيكثر+  2� �تباعه 
 0+0F �حد  �يضا   
فهذ  ،�  ºلن

هني  -موجِّ  
كتبو +بعضهم  
لفعل. 

 2� 
ملسلمني-  عامة   ��  Õخلطا

من  +تطر0+®م  تكفِّر+®م  
لذين 
 7 حظ&� 
إلسال7 هم +حدهم من قدَّ

0F� فعل �سالمية صحيحة.
خطب�  ُنشر�  قد  حا=  كل  على 
فبذلك  
سع، + نطا_  على  هذ� 
حقيقية  فعل   �ُ0F للعا²  ظهر� 

لعا²  
طلع + 
حلقيقي،  للمسلم 
لإلسال7  
لصحيحة  
لتعاليم  على 

إلسالمية  
جلماعة  ُتقدمها  
ل� 

لعا² + 
لعا²  تلقَّى  كما  
ألدية، 
 2� ينبغي  كيف  Fسالة  
إلسالمي 

ملسلمو0F 2� فعل على +جه  Eُيبد
عظيما  فضال  �لك  فكا2  صحيح. 
Fسال�   2� منه   
+تأييد 
هللا  من 
لو  +�ال  
سع، + نطا_  على  ُنشر� 
بذلنا 
ملساعي بأنفسنا ملا 
طلع 
لعا² 
تتخذ�   Eلذ
 
لصحيح  
ملوقف  على 
+ملا  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة 
متكّنا من نشرها ¯ 
لعا² على نطا_ 

سع. +�2 متابعتها 
آل2 +
الستفا0� +
فر�  ملسئوليُة كل  
لتغطية  هذ�  من 

لعا²،   ¯ Eدللجماعة بل كل �
 ûصو� 
ملركز  من  
لتوجيه  �ما 

ملنهج  
êا� + 
ملساعي  بْذ=  كيفية 
فقد +ّجهت بنشر 
خلطبة. على كل 
ستصل  
ل�  
لتوجيها�  هذ�  حا= 
 Áملع
�� فر+� 
جلماعة من 
ملكتب 

�بنا� 
جلماعة  
ملركز +من ¾ ��  ¯
كا2  لو   Ùح +قتا،  تستغر_  قد 
بضعة �يا7. فجميع 
ألديني 
لذين 

لفرصة  
يسمعونÁ عليهم �2 يغتنمو

ل� هيأها 
هللا Kم، فأ+ال كما قلت 
 
تعرِّفو  2� Ëب  
ملاضية  
خلطبة   ¯
من  
جلميلة  
إلسال7  بتعاليم  
لعا² 
خال= �عمالكم +باإلضافة �� �لك 
Ëب على 
ملكتب 
ملركزE +فر+� 
تترجم   2� قلت  �يضا كما  
جلماعة 

للغا� 
ملحلية +تنشرها  خطب� �� 

 باإلضافة �� Fسع فو
على نطا_ +
�يضا،  
إلعال7  +سائل   ¯ نشرها 
 ��  
هذ 
إلسال7  موقف  +توصل 
كل عاقل. لقد كانت 
خلطبة قص&� 
�نكم  �يضا  فيها  ُيذَكر   2� +Ëب 

جلو
نب  على  
الطال�  �0Fمت   
��

لر
ئعة 
خلالبة لس&� 
لنº � فنحن 

حلقائق  ضو�   ¯ 
لكتب  لكم  ®يئ 
لكم،  ®يئ   2� ميكن   +� 
لتاFيخ، +

النترنت  على  موقع  لنا  +كذلك 
ֲדذ�   Íلنا
  
تعرِّفو  2� ينبغي  �يضا. 

ملو
قع +
ملوقع 
ملركزE �يضا حيث 
قد  قلت  
لكتب. +كما  هذ�  تتوفر 
 Íلنا
هت من قبل �يضا +بعض  +جَّ
�Fسلو
 مقترحاִדم �نه Ëب �2 نبذ= 
على  
لضو�  إللقا�  
جلهو0   ¥Fقصا
 ºلن

جلو
نب 
ملختلفة 
جلميلة لس&� 
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غتناما النتشاF موقف 
جلماعة  ،�
خطب�  خال=  من  
لعا²   ¯ بكثر� 

+مقابل� مع 
لصحفيني.   
Ëب �2 تو0ِعو
 ُكتب 
جلماعة عن 

ل� ترfت �� 
للغة  � ºلن
س&� 
 ¯ 
ملحلية  
ملكتبا�   ¯ 
إلجنليزية 
بريطانيا   +� �+F+با   ¯  E� بال0كم 

للغة  فيها  ُتحَكى  
ل�  
لبال0   +�

إلجنليزية، +��
 كانت هنا� حاجة 
فيمكن  óانا  معينة  لطبقة  لتوف&ها 
نطا_  على  تنشر   2� Ëب  �يضا. 
قد  
ل�  
لكتب  تلك  خاصة  
سع +
نشر� ترfتها باللغة 
إلجنليزية �+̄  
�E لغة �خر¥، فمثال كتاÕ سيدنا 
"مد“  "حيا�   � 
ملوعو0  
ملصلح 
 Life إلجنليزية باسم
موجو0 ¯ 
للغة 
of Muhammad +كذلك قد متت ترfة 

�جنليزية جلز� من كتاÕ ”س&� خامت 
د � بش&   
Âمر حلضر�  
لنبيني“ 
�، +Ëب �2 ُتِعّد +كالة 
لتصنيف 

لبقية �يضا +تنشرها عاجال.  ترfة 
 Life of  Õكتا  2� حا=  كل  على 

ملوعو0  
ملصلح  لسيدنا   Muhammad

� كما قلت كتاÕ صغ& +موجز، 
 � ºلن
تنا+= fيع 
جلو
نب لس&� 
باختصاF، فهو ¯ 
حلقيقة جز� من 

لكرمي +يتنا+=  2Úلقر
مقدمة تفس& 

لس&� +
لتاFيخ �يضا، فكتاÕ حيا� 

هذ�  من  جز�  كُله   
هذ  � "مد 

ملقدمة تنا+= فيه حضرته � س&� 


لتاFيخ 
ملتعلق به. + � ºلن

باختصاF، بقر
�ته يتجلى كل جانب 
من حيا� 
لنº � بوضوñ، لذ
 Ëب 
نطا_  على   Õلكتا
  
هذ ُينشر   2�
+كيُل   َّ�� َيرفع   2� Ëب  
سع. +

لتصنيف  ++كيُل  
لنشر + 
لطباعة 
 ¯  �+;Ü+  ûخلصو
  
ֲדذ  
تقرير
ترfته  نشر�  قد  
للغا�  من   ٍّE�
متوفر�  
لتر
جم  هذ�  تكن   ²  
��+
ترfته   2� �عتقد   .
Fفو فلُتنشر 
موجو0�.  �يضا  
لفرنسية + 
ألملانية 
�، فمن 
;Ü 2� بË =على كل حا

باجلو
نب  
لعا²  نعرِّ¤   2� 
جبنا +

جب + 

خلالبة لس&� 
لنº �، هذ
علينا +ال بد �2 ننجز� ببذ= 
ملساعي 

حلثيثة، فاجلماعة 
إلسالمية 
ألدية 

لعمل   
هذ تنجز   2� ميكن  +حدها 

ملساعي   
فابذلو 
هتما7. + بشو_ 
 
هذ حو=  
ملتنوعة  
ل;
مج   0
إلعد
 E� من  �كثر  باهتما7  
ملوضو� 
 �

لند+  
تعقد+  2� Ëب  قبل، 

لضيو¤   
+تدعو 
الجتماعا� +
بأعد
0 كب&�. +Ëب  
ملسلمني  غ& 
�2 ُتترَجم خطب� 
ملاضية كما قلت 
¯ كل لغة +تنشر ¯ صوF� كتيب 

ملنظمة  
حلملة  شاكلة  على   �َّÂُتو+

حضر� �م& 
ملؤمنني خال= 
لند+�  
لصحفية
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ألمن  عن   �

لنشر +Âَّعنا  كما 
ال   2� +Ëب  
لسابق.   ¯ 
لسال7 +
طويال،  +قتا  
لعمل   
هذ يستغر_ 
خال=   �Âُجنا� ميكن  
لعمل   
فهذ
 2� +ينبغي  �يا7  عشر�   +� �سبو� 
تنجز+� خال= هذ� 
ملد� حتما. �2 
مهمة نشرها ¯ 
لبال0 
لكب&� ميكن 
�2 تنَجز بسهولة. فهؤال� 
لناÍ لن 
يكّفو
 عن هذ� 
لتصرفا�، +
نطالقا 

لفعل 
ل� يبديها 
ملسلمو2  �0F من
على  عاÂمو2  هؤال�   2� يبد+  عا0ً� 
جرñ قلوبنا �كثر، فتصرفاִדم 
خلبيثة 
 ،F
هذ� تنتقل من بلد �� Úخر باستمر
فقد َنشر� �حد¥ 
جلر
ئد̄  �سبانيا 
�يضا هذ� 
لرسو7 
ملسيئة +قالت �نه 
يبديها  فْعل   0+0F على   ٌّ0F+  ñ
مز


ملسلمو2. 
 ¥Fقصا لبذ=  حاجة  بأمس  فنحن 
 Fإلخبا+ Íلنا

جلهو0 إلفها7 هؤال� 
 

لنجبا� +
ملثقفني على 
ألقل �2 هذ
لكي  
لعا²،  سال7  يدمِّر  
لسلو� 
نتمكن من كشف حقيقة سلوكهم 

لغاشم على 
لعا² قدF ما نستطيع. 
 
فقد كانت هنا� 
حتفاال� مؤخر

لكومنويلث  بال0   ¯+ بريطانيا   ¯
للملكة،  
ألملاسي  
ليوبيل  مبناسبة 

لعا7 ضجة +
هتما7  F
+كا2 على مد

مللكة  كانت  عندما   .=
Â +ما 


ألملاسي  بيوبيلها  حتتفل  فكتوFيا 

ملوعو0  
ملسيح  سيُدنا  �ليها  �Fسل 
قيصرية“  ”حتفة  باسم  كتيبا   �

لـُمِحّبة  حكومتها  على  فيه   úث�
ثانية  ناحية  +من  ناحية،  من  للعد= 
بلَّغها Fسالة 
إلسال7 +لفت 
نتباهها 
+تبا0ُِ=  
لعا²   ¯ 
لسال7  �قامة   ��

لعالقا� بني �تبا� 
أل0يا2 
ملختلفة 

أل0يا2  +مقدسي  
ألنبيا�   7ِ

حتر+
 ñملختلفة +تعظيِمهم +كا2 قد شر

بالتفصـيل ما هي 
ألسـاليب  Kا 
0عـائم  لترسـيخ  
لطر_ +


لسال7.
باليوبيل  
الحتفا=  مت  حني  
آل2 +
�Fسلُت  
ليز
بيث  للملكة  
ألملاسي 

لطبعة 
جلميلة 
ملمتاÂ� لكتيب  �ليها 

لتحفة 
لقيصرية نفسه بغال¤ فاخر 
 ¯  Áملع
 فاملكتب   ،Áم Fسالة  مع 

لقصر �Fسل Fسالة شكر �كر فيها 

لكتب  
لكتيب قد ُ+ضع ضمن   2�
 .�ôستقر +�®ا  
مللكة  تقر�ها  
ل� 
�7 ال،  
مللكُة  على كل حا=  قر�ته 

ملهم �ننا قد سعينا أل0
� مسئوليتنا. 

لسال7 نفسها تسو0  Õفأ+ضا� غيا
كما  �يضا  
حلاضر  
لعصر   ¯ 
لعا² 
كانت ¯ �لك 
لزمن، بل �كثر من 

لنو
حي. فهؤال� يتما2+0 ¯  بعض 
 � ºلن
شن 
Kجو7 على 
إلسال7 +


حلد+0،  
+Â+به بل قد جتا �

الستهز+
فاليو7 �يضا متّس 
حلاجة لنشر Fسالة 
+السيما  هذ�   � 
ملوعو0  
ملسيح 
 ،7

جلز� 
ملتعلق منه بالسال7 +
الحتر
تعقد   2� Ëب  �نه   � �كر  كما 

ملوضو�   
هذ لتحقيق   �

ملؤمتر
فهنا�  عقدها.  كيفية  عن  +تكلم 
شكل   ¯ 
ملا0�  هذ�  لطبع  حاجة 
كله.  
لعا²   ¯+ هنا  +نشِرها  نشر� 
 Fملنشو
 

. هذFًلعمل بذلك فو
Ëب 
صفحا�،  �س  ÿو  من  سيتكو2 

ملسيح  من  Fسالة  على   Eتو«+
بشأ2   Õضر حيث   � 
ملوعو0 
 2� لو  +قا=  مثاًال  
ألنبيا�   7

حتر
كّذ
ًبا 
ختلق من عند� قانوًنا +حا+= 
 Íللنا موحًيا  
حلكومة  باسم  نشر� 
تتحر�  �فال  حكومي،  مسؤ+=  �نه 

لشخص �+ مثل  

حلكومة ملعاقبة هذ
�2 يسمح   
لفئة؟ فكيف ميكن  هذ� 
تعا�  �ليه  ينسب   2�  Eللمفتر 
هللا 

ألنبيا�  7
مفترياِته +ال يعاقبه. فما 0
يعلنو2 �®م جا�+
 برسالة 
هللا تعا�، 
 
+ما 0
مت fاعاִדم 
0Âهر�، فهذ
0ليل ساطع على �2 هؤال� +fاعاִדم 
كانو
 من عند 
هللا تعا�، لذ
 ال بد 

لذين يأتو2 من عند 
هللا  7
من 
حتر
تعا�، +�لك من �جل 
حلفا� على 

سال7 
لعا². 
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آل2 �قر� على مسامعكم فقر� بّين +
كيف   � 
ملوعو0  
ملسيح  فيها 
يسو0 
لسال7 
لعا²َ، +ما هي مكانة 


ألنبيا� عليهم 
لسال7؛ قا= �: 
+هذ� 
لقاعد� نفسها ساFية ¯ سنة 

ل�  
لقاعد�  تلك   E�) 
لقدمية  
هللا 
مبوجبها ال تقبل 
حلكوما� 
لدنيوية 
تقله،   ² ما  �ليها  ُتنسب   2� �يضا 
فكيف ميكن �2 يقبل 
هللا تعا� مثل 
+هذ�  حضرته:  يقو=  
ألمر)   
هذ

هللا  سنة   ¯ ساFية  نفسها  
لقاعد� 
 Õلكا�
 
ملّدعي  �نه ال ميهل  
لقدمية 
عقابه.  فينا=  عاجال  به  يبطش  بل 
+نظر
 �� هذ� 
لقاعد� Ëب �2 ننظر 
 
باحتر
f �� 7يع �+لئك 
لذين �علنو
0عو
هم  +نالت  ما،  Âمن   ¯ 
لنبو� 
 ¯ 0يُنهم  
نتشر + +تأصلت،  قبوال 

لعا² +ترسخت 0عائمه +عا� مد� 
صا0قني.  نعدَّهم   2�+ 
لزمن،  من 

لسما+ية  كتبهم   ¯ +جدنا   
��+
�خطا�، �+ +جدنا �تبا� �لك 
لدين 
متوFطني ¯ 
لتصرفا� 
ملشينة، فال 
تلك  مؤسسي  َنِصَم   2� لنا   ÂوË

أل0يا2؛ ألنه من 
ملحتمل �2 يكو2 
 0F

لو +من  
لتحريف،  �صاֲדا  قد 

الجتها0ية  
ألخطا�   Õتتسر  2�
 E� ¯ بينما ال ميكن تفاس&ها،   ¯
�حٌد   Eيفتر  2�  =

ألحو من  حا= 

 ºعلنا +يزعم �نه ن Õلكذ
على 
هللا 
كال7  ”�نه  مصرًِّحا:  كالمه  +يقد7 
يكـو2  ال  �نه  حـني   ¯ 
هللا“، 
كـالُمه  يكو2  +ال  حقيقًيا  نبيًّا 

هللا  ميهلـه  �لـك  +مع  
هللا،  من 
ميكن  ال   E�) كالصـا0قني،  تعا� 
�2 ميهـله 
هللا تعا� مع كـل هذ� 
قبـوَله  +ينـشر   (�
�

الفتـر

كالصـا0قني. 
 - 
ألنبيا�  fيع  عدِّ  مبد�  فإ2   
Kذ

لذين 
ستقر 0يُنهم +عا� مدً� +قِبله 
صحيح  صا0قني   -Íلنا
 ماليُني 
للسال7.  س  +مؤسِّ  �Fمبا+  
جد
به  متسك  لو   ،
جد 
ئع F مبد�  +هو 

ملفاسد  Úال¤  الختفت  كُله  
لعا² 

تدّمر  
ل�  
أل0يا2   ��  �

إلسا�+
سال7 عامة 
لناÍ. فمن 
لبني 
جللي 
كني بدين ما  
لذين يعدُّ+2 
ملتمسِّ 2�
�تباَ� �نسا2 ير+نه كا�با +مفتريا ¯ 

حلقيقة، فإ®م ֲדذ� 
لفكر� يؤسسو2 
جر
ئم  +يرتكبو2  كث&�،  لفنت 
 ¯ +يستخدمو2  حتًما،  
إلسا�� 
 ،
حق �لك 
لنº كلما� مسيئة جد
بسال7   
Fضر +ُيلحقو2  +يسّبونه، 
 
ֲדذ �®م  مع  
لعامة،  +�من  
ملجتمع 
+ُيَعّد+2  �صال،  خاطئو2  
لتفك& 
ظاملني عند 
هللا بسبب �قو
Kم 
ملسيئة 
»ب  ال  
لكرمي  
لرحيم  فاهللا  تلك. 
�بد
 �2 َيخد� 
لناÍَ بَوْضعه 
لقبوَ= 
 Õلكا�
للكا�ù+ ،Õْعِله 0يَن �لك 

مشهد Úخر من  
لند+�
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التقوى

مستقرًّ
، كما ال Ëيز �2 »وÂ �حد 
- مع 
فتر
ئه +كذبه - مكانة 
ألنبيا� 

 .Íلنا

لصا0قني ¯ نظر 

لقو= بصد_ fيع 
ألنبيا� 
لذين  2ّ�

هللا  خ  Fسَّ 
لذين + 
لعا²   ¯  
ظهر+
 Õلقلو
عظمتهم +عّزهم ¯ ماليني 
عا�  ´يث  0ينهم  0عائم  +�Fسى 
fيل  جدُّ  مبد�ٌ  قر+نا  
لدين   
هذ
للسال7  +يؤسس  
ألمن  +ُيرسي 
 �
سو 
ألخالقية،  
لـُمثل  +يدعم 
 ¯ +� 
Kند  
ألنبيا� ¯  هؤال�  �كا2 
بلد   E�  ¯  +� 
لصني   ¯  +�  ÍFفا

Úخر.
 2Úلقر
 علََّمنا�   Eلذ
 
ملبد�  هو   
هذ
ننظر  
ملبد�   
هذ ضو�   ¯+ 
لكرمي. 
باحتر
7 +�جال= �� مؤسس كل 0ين 

لتعريُف،   
هذ سو
ÿه  على  ينطبق 
سو
� كا2 مؤسس 
لديانة 
Kند+سية 
�+ 0يانة 
لُفرÍ �+ 0يانة �هل 
لصني 
 .¥Fلنصا
 0يانة   +� 
ليهو0  0يانة   +�
يعاملنا  ال  
ألسف  مع  +لكن 
+ينسو2  
ملعاملة،  ֲדذ�  معاFضونا 
سنة 
هللا 
لطاهر� غ& 
ملتبدلة؛ �نه ال 

ملدَّعي 
لكا�Õ +ال يكرمه  ¯ �Fيبا
 Õلكا�
كالصا0_، +ال يستقر 0يُن 
0ين  يستقر  مثلما  يعيش طويال  +ال 

لصا0_ +يعيش طويال. فالذين  ºلن

يعتقد+2 مبعتقٍد يدفعهم �� تكذيب 

�نبيا� 
ألمم 
ألخر¥ +
إلسا�� �ليهم، 
0+ًما،  
لسال7 +
ألمن  يعا2+0  فإ®م 

لفنت من  �Fليس هنا� �0عى إلثا ��
مهم 
ألمُم. فإ2  كيل 
لشتائم ملن تعظِّ
لقبو=  
إلنسا2 بطبعه يستعد �حيانا 

ملو� بدال من �2 يتحمل 
إلسا�� �� 
 Àٌ
قائد� 
لر+حي. فلو كا2 لنا 
عتر
لنا  ينبغي  فال  0ين   E� تعليم  على 
 

ملؤِسس Kذ  ºلن
  À2 ®اجم ِعر�

لدين، �+ �2 نسي� �ليه، بل ينبغي لنا 
�ال نعترÀ �ال على ما 
نتهجته تلك 
 
��  Áيع) 
لر
هن،  
لوقت   ¯ 
ألمة 
كانت ¯ تلك 
ألمة بعض 
ألخطا� 
فلكم �2 تعترضو
 على هذ� 
ألخطا� 
+لكن ال »ق لكم �2 تعترضو
 على 
بأ2  نفسه  
لوقت   ¯ +نثق  
ألنبيا�) 

ل;ها2 
ملحكم على كو2 مؤسسه 

قد  تعا�  
هللا   2� هو  
هللا  من  نبًيا 
ماليني   Õقلو  ¯ 
لقبو=  له  +ضع 
على شرفه ع;  +حافظ  
لبشر،  من 

لقر+2. فلو ² يكن مقبوًال عند 
هللا 
على   7

إلكر+ بالشر¤  حظي  ملا 

لنطا_ 
لو
سع. فليس من سنة  
هذ
+ينشر   Eملفتر
 ُيكر7   2� تعا�  
هللا 
 Íلنا
 من  
ملاليني   �
عشر  ¯ 0يَنه 
+»فظ 0ينه 
لقائم على 
الفتر
� ملد� 

نتشر ¯ 
لعا²  Eلذ
طويلة. فالدين 

ستقر +نا= 
لعّز +
لعمر، ال ميكن +
�2 يكو2 كا�با من حيث �صالته، �ما 

 كا2 
العتر
À يِر0 على تعليمه ��
(لقد �كر   �� �ما  يرجع �لك  فإمنا 
 À

العتر 0+Fلو Õثالثة �سبا �

لر
هن،  
لعصر  
لدين ¯  على �لك 


لسبب 
أل+= يرجع ��)

 wشـن ا�جوم على اإلسـالم والن T فهؤالء يتمادون
� واالسـتهزاء به بل قد جتاوزوا احلدود، فاليوم أيضا 
متّس احلاجة لنشـر رسـالة املسـيح املوعود � هذه 
والسـيما اجلزء املتعلق منه بالسالم واالح\ام، كما ذكر 
� أنه �ب أن تعقد املؤمترات لتحقيق هذا املوضوع 
وتكلم عـن كيفية عقدها. فهنـاك حاجة لطبع هذه 
املادة T شـكل نشـرة ونشـِرها هنا وT العـا@ كله.
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 ºلن
 �لك  توجيها�   ¯ حتريف   
جا�  
ل�  
Kد
ية  تلك  تغي&  مت   E�)

لسبب 
لثا� يرجع + .ºلن
ֲדا �لك 

(:��
�®ا   E�) توجيهاته،  تفس&  خطأ ¯ 
ُفسر� بتفس&
� خاطئة، +
لسبب 


لثالث يرجع �� �نه:)
يكو2  ال   2�  0F

لو 
ملحَتمل  من 
 ² E�) .ضه

ملعترÀ مصيًبا ¯ 
عتر
يفهمه 
ملعترÀ فاعترÀ. كما يهّب 
على  +يعترضو2   Íلنا
 بعض  
آل2 
 
شخصية 
لنº � مع �®م ² يطلعو
 Ç
�حد  
يقر�+  ²+ 
لتاFيخ  على 

لكرمي.   2Úلقر
 يفهمو2  +ال  س&ته 

قا= �:)

لقسا+سة  بعض   2� نالحظ  فإننا 
على  يعترضو2  فهمهم   Fلقصو
 �0F+ ل� قد

لكرمي  2Úلقر
تعاليم 
صحيحًة  +عّد+ها  �يضا   �
Fلتو
  ¯
 
هذ فمثل  �Kية،  تعاليم  بأ®ا   
+Úَمنو
 +� خطئهم  عن  ناشئ   À

العتر


لتسر� بال شك.
+�مَنه  
لعا²  خ&   2� 
لقو=:  فغاية 

خلشية 
إلKية �منا + �َFلو
+سالمه +
�2 ال  
ملبد�:   
تكمن ¯ متسكنا ֲדذ
قهم  صدَّ 
لذين  
ألنبياَ�   
�بد  Õِّنكذ
ع;   Íلنا
 من  
ملاليني   �ُ
عشر
منذ  
إلKي  
لتأييد  
لقر+2 +حالَفهم 

كل  بأ2  يقني  على   Áن�+ 
لقد7. 
 +� Úسيويا  كا2   �
سو حق  طالب 
�+F+بيا، سُيعَجب مببدئنا هذ
 +يقو= 
7 0يُنه مثل هذ�  متحسر
 ملا�
 ² يقدِّ
 �� 
لكال7   � (يوجه  
ملباÏ0؟ 


مللكة فيقو=:)

ملبد� ��  
�نÁ �هد¤ من تقدمي هذ

ملعظمة  
مللكة  جاللة  
نتبا�  لفت 
هذ�  (كانت   
+�جنلتر 
Kند  قيصر� 
 ��  (�
Úنذ �يضا  
Kند  
مللكة حتكم 
هو  به  نتمسك   Eلذ
 
ملبد�   
هذ  2�

لعا²   ¯ 
لسال7  نشر  يكفل  +حد� 
كله. +لإلسال7 �2 يفتخر بأنه يتميز 
 .Õ

جلذ+ 
جلميل  
ملبد�   
هذ مبثل 
هل يليق بنا �2 نسي� �� مقدسني 
 Íلنا
�خضع 
هللا �مامهم عالـًما من 
فضال منه، +ظل 
مللو� ع; 
لقر+2 
يطأطئوôF 2+سهم �مامهم بإجال=؟ 
فهل ËدF بنا �2 نسي� باهللا 
لظّن بأنه 

لعا² بإكر
مه 
لكا�بني  �
يريد خد
كالصا0قني  +جْعِلهم  كالصا0قني 

ملاليني من  �
قاً0� F+حانيني لعشر

لناÍ، +�عطائه لدينهم عمًر
 طويال، 
 
تأييد 
لسما+ية  
آليا�   �Fظها�+
لدينهم؟ فإ�
 كا2 
هللا � هو نفسه 
Üدعنا فأ
 لنا �2 منيز 
لكا�Õ من 


لصا0_؟! 

 �2 ال تنتشر  �نه ملن 
ملسائل 
Kامة جدًّ


لكا�Õ +ال شوكته +ال  ºلن
عظمة 
قبوله كالصا0قني، +ال تتسم خططه 
ֲדا  تتسم  بر+نٍق +شوكة  +مشاFيعه 
 Âبر� فإ2  لذلك  
لصا0قني.  شئو2 
عالما� 
لصا0_ �نه يتمتع بسلسلة 

هللا شجر�  Íي، +يغرKإل
من 
لتأييد 

ملاليني من   �
قلوÕ عشر 0ينه ¯ 
 Eلذ
  ºفالن 
لبشر +يعّمرها طويال. 
تتو
فر ¯ 0ينه هذ� 
لعالما� +جب 

لزعيم  �� �لك  �2 ال نسي�  علينا 

لصا� متذكرين موتنا +يو7َ 
لدين، 
 
تقديًر له  +نكّن  ÿبه   2� ينبغي  بل 

+تعظيًما خالًصا.
 Eلذ
باختصاF، هذ
 هو 
ملبد� 
أل+= 
ا  حظًّ به  ++Fثنا   ،� 
هللا  علََّمنا� 

فًر
 من 
ألخال_ 
لسامية. (
لتحفة +
 ¬ 
لر+حانية،  
خلز
ئن  
لقيصرية، 

(٢٥٧-٢٦٢û ،١٢
 �
لقد 
قترñ � �يًضا عقد 
ملؤمتر

أل0يا2   Ùش �هُل  فيها  ليبني 

"اسنها. 
+لو نظرنا 
ليو7 لوجدنا �2 
إلسال7 
»تّل 
آل2 
ملكا2َ 
أل+= بني 0يانا� 
 ،
عد0  �
لثا 
ملكا2 + عملًيا،  
لعا² 
لذ
 Ëب على �هل 
أل0يا2 
ألخر¥ 
حق   �
0�+ 
ملسلمني  مشاعر   7

حتر

لنº �، +�ال سيقع 
لفسا0  7

حتر
كنا   
�� �ننا  
لعا².   ¯ 
لفوضى +
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+نعدُّ  
ألخر¥  
لعا²  �0يا2  ÿتر7 
عند  من  مبعوثني  +كباFها  �نبيا�ها 
بسبب  �ال  �لك  فليس  تعا�،  
هللا 
+عّلَمنا�  
لكرمي   2Úلقر
 Úتانا  ما 

لرسو= � من تعليم fيل. فمع �2 
 ��
ببذ يتكلمو2  
إلسال7  معاFضي 
 
Fًله صو +يرÛو2   � Fسولنا  ضد 
سخيفة، فإننا ال نتكلم بكلمة سيئة 
ضد �نبيا� �E 0يانة +ال كباFها، +ال 
بأ®م  
ملسلمو2  ُيّتهم  ֲדم.   Ïنستهز
يدمر+2 سال7 
لعا²، مع �2 هؤال� 
تصرفا�  �+ًال  يتصرفو2  
ملتِهمني 
يث&  ما  يأتو2  حيث  
لسال7،  تدمر 
 

ملشاعر، +��
 ثا�F يقولو2 
نظر+

كم هؤال� 
ملسلمو2 متطرفو2، +ال 
بد من عقاֲדم. 

 2� 
ملاضية  
خلطبة   ¯ قلت  +كما 
يتجاسر+2  �منا  
إلسال7  مناهضي 

ملسلمني  أل2  
لتصرفا�  هذ�  على 
�ما  متحدين.  يعيشو2  ال  
آلخرين 
تعا�  
هللا  فإ2  
ألديو2  
ملسلمو2 
قد fعهم على يد +
حد� يِد 
ملسيح 

ملوعو0 �، ++
جبنا �Fشا0ُ 
لعا² 

لوئا7. + 
لسال7 + 
Kد¥  طر_   ��

ل�   � 
ملوعو0  
ملسيح  فرسالة 
قر�ִדا عليكم Ëب �2 تنشر+ها على 
ما  
لدنيا  تعلم  لكي  
سع + نطا_ 
هو 
إلسال7 
حلق. �2 �هل 
لدنيا ال 

يعلمو2 مطلًقا مد¥ 
ملكانة 
لعظيمة 
قلوبنا   ¯  �  ºلن
 ֲדا  يتمتع  
ل� 
قلب كل مسلم حقيقي، كما   ¯+
تعاليمه  fا=  مد¥  
لدنيا  تعلم  ال 
على  +يستحيل  
حلسنة.  +�سوته 
هؤال� تقدير 
حلب 
لذE يكّنه 
ملسلم 

حلب  
جتا� 
لنº �. لقد ع; عن هذ
سيدنا حسا2   �  ºلن
 جتا�  
لعظيم 
قرًنا  عشر  �Fبعة  قبل   � ثابت  بن 
+�لك ¯ بي� شعر� عند +فاته � 

حيث قا=: 

E0َ لناظر
كنَت 
لسو
                فَعِمي علّي 
لناظُر 

مشهد عا7 لبيت 
لفتوñ خال= صال� 
جلمعة
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من شا� بعد� فليمْت
Fُفعليك كنُت �حا�        

فبموتك   ،Áعي حدقة  كنت   E�
مبن  �با�  فال   ،Áعي عميت  قد 
�خا¤  كـنت   �فإ بعد�  ميو� 

موتـك.
 � 
ملوعو0  
ملسيح  �شعل  +لقد 
 �  ºللن 
حلب +
لعشق  
جذ+� هذ

لعصر. فقد  
بشد� من جديد ¯ هذ
قرÀ � ¯ حب 
لنº � +عشقه 
منها  +�قتبس  طويلة،  عربية  قصيد� 


ألبيا� 
لتالية: 
قو�F 7+� +�مٌة قد ُ�خ;ْ� 

�
لذE �صبا Fلبد
        ِمن �لك 
يبكو2 ِمن �كر 
جلما= صبابًة      
2ِ
  +تألـًما من لــوعة 
Kجـر

لقلوÕ لد¥ 
حلناجر كربًة    ¥F�+

لغر+Õ تسيلها 
لعينا2ِ ¥F�+       

+يقو= ¯ Úخرها، +هو بيت »فظه 
+ير�00 �+ال0نا 
لصغاF �يًضا: 

جسمي يط& �ليك ِمن شوٍ_ عال 
2ِ
          يا ليَت كانت قوُ� 
لط&

نكّنه   Eلذ
 
لعشق + 
حلب  هو   
هذ


لتعليم،   
هذ نتيجة   �  ºلن
 جتا� 
هؤال�  
ملا0يني  
لدنيا  �هل  +لكن 

لرسو7  هذ�   ¯ 
حلر¬  ما  يقولو2 
بسيط   ñ
مز óر0  �نه  
لفيلم، +
Kذ�  
لقيم  تنقلب  عندما  فحسب. 
 �� 
ألخال_  +تتر¥0  
لدFجة 

حلضيض بدًال من �2 تسمو +ترتقي 
+كما  +لكن،  
لعا².  سال7  ُيدّمر 
 ¯ ما  كل  بذُ=  
جبنا + ِمن  قلت، 

لس&�  جو
نب   Ùش لتقدمي  +سعنا 
+�فَضُل  
لعا²،  �ما7  
لعطر�  
لنبوية 

ملوضو�  
+�+جُز كتاÕ يتنا+= هذ
 +� “LIFE OF MUHAMMAD" هو
 ºلن
 على س&�   Eتو« Eلذ
 
جلز� 
� ¯ "0يباجة تفس& 
لقر2Ú". على 
كل مسلم �دE �2 يقو7 مبطالعته، 

¾ عليه �2 يقر� غ&� من كتب س&� 
+Fغبته  �+قه  ´سب   � 
لرسو= 

لعلمي، ¾ ُيْطِلع 
لدنيا على  �
+مستو

لطر_  Ùبش � ºلن
حسن +�حسا2 


� +مناش&. Fمن مقاال� +منشو
 Eد� مسلم  كل  تعا�  
هللا  +ّفق   

لو
جب 
Kا7 على �حسن  
أل0
� هذ

لعقَل  
لدنيا  �هَل  +�Kم  +جه، 
بينهم  من   E;ين  Ùح  ،Õ

لصو+

لعقل 
ملستن& للر0 على هؤال�  ++�

لسخرية +  �

Kر  
هذ يأتو2  
لذين 

لبغيض،   �

لعد+ 
لظاملة  
لشنيعة 
+�لك لكي تنجو 
لدنيا من 
لفوضى 
تعا�.  
هللا   Õ
+عذ 
لسال7   7

نعد+
كذلك.  يكو2   2� تعا�  
هللا  ندعو 

Úمني. 

 bLŠ√ œuL×� s¹b�« dOAÐ «“dO� …dCŠ
اخلليفة الثاني لالمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم

¶

 bL×� …UOŠ¶

¶

 bL×� …UOŠ¶

ترfة خطبة 
جلمعة 
ل� �لقاها حضر� 
 ٢٠١٢/٠٩/٢١ بتاFيخ  
ملؤمنني  �م& 
+هي متوفر� ع; موقع 
جلماعة  

.� �كتاÕ حضر� 
خلليفة 
لثا

لكتاÕ متوفر للتنـزيل

 ع; موقع 
جلماعة
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معـاFضو  يتهـم 

إلسـالمية  
جلماعة 
 - مؤسَسها  
ألدية 
ֲדد¤ �ثاF� عامة 
لناÍ ضدها +بث 
 �� �سا�  قد  بأنه   - فيهم  
لكر
هية 

�هل 
لبيت.
�®ا ִדمة باطلة بل هي تشويه للحقائق، 

حلق �2 مؤسس 
جلماعة 
إلسالمية +

ألدية كا2 يِكنُّ ألهل 
لبيت حبًّا 
فيما   Àسنعر+ عظيمني.  
حتر
ًما +
كالمه  من  
ملقتبسا�  بعض  يلي 
مد¥  خالKا  من  +سيتضح   ،�
حّبه ألهل 
لبيت +عظمة مكانتهم ¯ 

نظر� �.

حبه لسيدنا علي � 4ألهل بيته
يقو= حضرته �:

ُهْم  
لذين  ِمن  نقيًّا  تقيًّا   � "كا2 

لرن، +ِمن �ب  �� Íلنا
 �حّب 

هللا  �سد  
لزما2؛   �
+سا0 
جليل 

لكف  Eّحلّنا2، ند

هللا  Ùلغالب +ف

 

جلنا2. +كا2 شجاعا +حيًد طيب 
ال ُيز
يل مركز� ¯ 
مليد
2 +لو قابله 

لعمر  �نفد   .2

لعد+ �هل  من  فو¬ 
Âها0�   ¯ 
لنهاية  +بلغ  �نكد  بعيش 
نو� 
إلنسا2. +كا2 �+= 
لرجا= ¯ 
�عطا� 
لنشب +�ماطة 
لشجب +تفقُّد 
+كا2   .2

جل&+ 
ملساكني + 
ليتامى 
+كا2   �Fمعا  ¯ بسالة   �
�نو Ëّلي 


لسيف  هيجا�   ¯ 
لعجائب  مظهر 
 Õعذ كا2  �لك  +مع  
لسنا2. +
يدخل  +كا2  
للسا2.  فصيح  
لبيا2 

لقلوË+ Õلو به صد�  Fبياُنه ¯ جذ

ل;ها2.  Fلي مطلعه بنوË+ ،2أل�ها

 ،Õألسلو
  �
�نو على   
Fً0قا +كا2 
 F

عتذ �ليه   Fفاعتذ فيها  ناضله  +من 

ملغلوÕ. +كا2 كامال ¯ كل خ& 
+من  
لفصاحة، + 
لبالغة  طر_   ¯+
مسلك  سلك  فقد  كماله  �نكر 
مو
سا�   ��  Õيند +كا2  
لوقاحة. 

ملضطّر، +يأمر بإطعا7 
لقانع +
ملعتّر، 

+كا2 من عبا0 
هللا 
ملقربني.
 ¯ 
لسابقني  من  كا2  �لك  +مع 


لد
عية "مد طاهر ندمي :0
�عد

=‰€a@oÓi@›Á˛@Ú‡Óƒ»€a@Ú„bÿΩ=‰€a@oÓi@›Á˛@Ú‡Óƒ»€a@Ú„bÿΩaa
��

‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Åfi¡‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Åfi¡



٢٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،   العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

له  +ُ�عطي  
لفرقا2،   Íكأ 
Fتضا� 
 .2Úلقر
 0قائق   �
F0إل عجيب  فهم 

ملنا7،   ¯ ال  يقظا2  +�نا  �Fيته   ��+

لعال7،  
هللا   Õكتا تفس&   �فأعطا
ُ�+لِيَت  
آل2 +  ،E&تفس  
هذ +قا=: 
 Eيد فبّسطُت  ُ�+ِتيَت.  مبا  َفُهّنيَت 

هللا  +شكر�  
لتفس&،  +�خذ� 

ملعطي 
لقدير. ++جدُته �
 َخْلٍق قومي 
 
منكسر +متو
ضعا  صميم،  +ُخلٍق 
�نه  حلًفا  +�قو=   .
Fمنّو +متهّلًال 

ملحبة  ...+�ظهر  +�ُْلًفا،  ُحبًّا   �القا
معه  +كا2  
لصا0قني.  كاملصافني 

لرسل  +سيد  
حلسنِني  بل  
حلسني 
فتا�  معهم  +كانت  
لنبيني،  خامت 
مطّهر�  مباFكة  جليلة  صاحلة  fيلة 

لسفوF ظاهر�  باهر�  ُمَوقر�  معّظمة 

حلز2  من  ممتلئة  ++جدִדا   ،Fلنو

+لكن كانت كامتة، +�ُلقي ¯ F+عي 
+�نا   Áفجا�ت فاطمة.   �

لزهر �®ا 
�Fسي  ++ضعت  فقعد�  مضطجع 
�®ا  +�Fيُت  +تلطفت،  فخذها  على 
� حتز2 +تضجر +تتحنن 
لبعض �حز
+تقلق كأّمها� عند مصائب 
لبنني. 
فُعّلمُت �� نزلُت منها مبنـزلة 
البن 
 2�  ºقل  ¯ +خطر  
لدين،  ُعَلق   ¯
ظلما   ¥Fسأ ما   ��  �Fشا� حز®ا 
 ¾ 
ملعا0ين.  
لوطن  +�هل  
لقو7  من 

حلسنا2، +كانا يبديا2 
ملحبة  �جا�

كاملو
سني.   �
فيا++  ،2
كاإلخو
كشو¤  من  كشًفا   
هذ +كا2 
من  ُبْرهة  عليه  مضت  +قد  
ليقظة، 

سنني.

حلسني، + بعلّي  لطيفة  مناسبة   �+

ملشرقني   ÕF �ال  سّرها  يعلم  +ال 

بنا�، + عليا  �حّب   ��+ 
ملغربني. +

خلالفة،  (سر   “.�
عا0 من   E0عا�+
-٣٥٨ û ،لر+حانية، ¬ ٨

خلز
ئن 

(٣٥٩

كاP علي ُنجعَة �لُر��4ّ
 0
”+ال شك �2 علّيا كا2 ُنجعَة 
لُرّ+
على  
هللا  +حجة   ،0

ألجو +قد+� 

لعبا0، +خَ& 
لناÍ من �هل 
لزما2، 

حلق �2 + ...2

لبلد �Fهللا إلنا
 Fَنو+
قاَتَله  +َمن  
ملرتضى،  مع  كا2  
حلق 
¯ +قته فبغى +طغى.“ (سر 
خلالفة، 
-٣٥٢ û ،لر+حانية، ¬ ٨

خلز
ئن 

(٣٥٣

كاP علي جامع �لفضائل
من   Âحا �)كا2  علي   E�) ”�نه 

لفضائل مغنما، +كا2 بقو¥ 
إلميا2 
َتْو�ًما، فما 
ختاF نفاًقا �ينما 
نبعث، 
+نفث،  فعل  ما  كل   ¯ نافق  +ما 
(حجة  
ملر
ئني.“   من  كا2  +ما 
 ،١٢  ¬ 
لر+حانية،  
خلز
ئن  
هللا، 

(١٨٢û


ضي �هللا عنهما من 2ئمة  Pحلسنا�
Vد��

”كا2 
إلما7 
حلسني +
إلما7 
حلسن 
Fضي 
هللا عنهما من �صفيا� 
هللا +من 

لعصمة + 
لعفة + 
لكما=   Õصحا�
 =ِÚ من  +كانا  
Kد¥،  �ئمة  +من 

النتما�  Áملعنيني (يع

لنº � بِكال 
 
0�  2+0  (�
لر+حا+ بالنسب 

خلز
ئن   ،Õلقلو
 (تريا_  شك.“  
 ٣٦٤- ٣٦٥û ،لر+حانية، ¬١٥



Kامش)

نثY على �حلسنني كليهما 
ضي �هللا 
عنهما

�حسن  قد  
حلسن  
إلما7   2�  ¥F�”
عمال �� êلى عن 
خلالفة أل2 0ما� 

أللو¤ كانت قد �Fيقت سابًقا فلم 
Fضي  لذلك  �كثر،   _
ُتر  2�  Àير
باملعا� 
لذE حّد�0 له معا+ية. +مبا 
�2 فعل 
حلسن هذ
 هو صدمة للشيعة 
لذلك فإ®م ال يرضو2 به كليًّا. �ما 

حلسن   E�) على كليهما   Áفنث ÿن 

حد + كل   2� 
حلقيقة + 
حلسني). +

إلما7   Àير بقو¥ üتلفة. ²  يتميز 

ألهلية بني  Õحلر
 0
تز0 
حلسن �2 

عى جانب 
ألمن، �ما F ملسلمني بل
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يبايع   2� يقبل  فلم  
حلسني  
إلما7 
�لك  
لفاجر أل2 + 
لفاسق  يد  على 

لفسا0 ¯ 
لدين، +كانت  �� E0يؤ

ألعما=  +�منا  صاحلة،  كليهما  نية 
 ،٤¬ 
مللفوظا�، ) بالنيا�.“  

(٥٧٩- ٥٨٠û

كاP �إلما? �حلسني من سا�E 2هل 
�جلنة

 2�  � 
ملوعو0  
ملسيح  ُ�خِبر  لقد 
كالما  قا=  قد  
ألديني  من   
�حد

حلسني  
إلما7  مكانة  غ& الئق عن 

� فقا=:
قليلي  من  بعًضا   2� علمًت  ”لقد 
 �� �نفسهم  ينسبو2  
لذين  
لفهم 

حلسني  
إلما7  عن  يقولو2  fاع� 
 
- Fضي 
هللا عنه - �نه كا2 متمر0ً
 2�+ يزيَد،   E� 
خلليفَة،  يبايع   ²  ��
فأقو=:  
حلق.  على  كا2  ”يزيد“ 
لعنة 
هللا على 
لكا�بني. +ال �توقع �2 
êر¬ مثل هذ� 
لكلما� 
خلبيثة من 

فم شخص صا0_ من fاع�.
 
هذ ع;  fاع�  ُ�خِبر  �نا  +ها 
”يزيد“   2� نعتقد  بأننا  
إلعال2 

لدنيا   �0+0+ 
لطوية،  سيئ  كا2 

ل�  
لصفا�  فيه  تتوفر   ² +ظاملًا، 
سهًال  +ليس  مؤمنا.  
ملرَ�  جتعل 

هللا  يقو=  مؤمنا،  
ملر�  يصبح   2�

ُقْل  Úَمنَّا   Õُ

َألْعَر ﴿َقاَلِت  تعا�: 
َ�ْسَلْمَنا﴾   
ُقوُلو َ+َلِكْن   
ُتْؤِمُنو َلْم 
فاملؤمنو2   .(١٥  :�

حلجر)
على  �عماKم  تشهد  
لذين  هم 
قلوֲדم،  
إلميا2 ¯  �ميا®م، +ُيكتب 
كل  على  +Fضا�  Fبَّهم  +يؤثر+2 
شي�، +ÜتاF+2 �0ّ_ سبل 
لتقو¥ 
+جل،  عز  برضا�   Âللفو +�ضيقها 
عن  +يبتعد+2  حبه،   ¯ +يتفانو2 
كل ما »و= 0+2 +صوKم �� 
هللا 
+�عما=  
ألخال_  سو�  من  تعا� 
+كا2  
لكسل. + 
لغفلة + 
لفسق 
هذ�  من  "ر+ًما  
لشقي  ”يزيد“ 
حب  �عما�  +قد  كلها،  
لصفا� 

لدنيا. �ما 
حلسني - Fضي 
هللا عنه 
 ،
ًر مطهَّ  
طاهًر شك  بال  فكا2   –

هللا  يهم  يزكِّ 
لذين  
ألصفيا�  +من 
من  �نه  ´به.  +ميألهم  بيد�  تعا� 
 2�+ Fيب،  بال  
جلنة  �هل  سا0� 

جتاهه  
لبغضا�  من   �F� مثقا= 
 
هذ تقو¥   2� 
إلميا2.  يسلب 

ستقامته + +ص;�  هللا  +حبه  
إلما7 
لنا.  حسنة  �سو�  +عبا0ته  +Âهد� 
يعا0يه،   Eلذ
 
لقلب  هلك  لقد 

لقلب 
لذE ُيع; عن حبه  Âقد فا+
له عملًيا، +يعكس ¯ نفسه نقو� 
 �
+تقو +شجاعته  +�خالقه  �ميانه 
باتباعه  تعا�  هللا  +حبه  
ستقامته +

لنقية   �Úملر
 تعكس  كما  
لكامل، 
هؤال�   2� +سيم.  شخص   �Fصو

لناü Íفيو2 عن �عني 
لناÍ. َمن 
هو   Eلذ
 �ال  Fهم  يقدِّ  2� يستطيع 
تعرفهم  ال  
لدنيا  عني   2� منهم؟ 
أل®م بعيد+2 عنها جد
. فهذ
 كا2 

ستشها0 
حلسني، ��  �
F+ لسبب

 ُّE� مكانته.  
لدنيا  �هل   �Fيد  ²
قبل  ِمن  
لدنيا  �هل  �حبَّه  طاهٍر 


حلسني �؟ 
حÙ »ّبو

﴾ ﴿

فاملؤمنـون هـم الذيـن تشـهد أعما�ـم على 
إميانهـم، وُيكتـب اإلميـان T قلوبهـم، ويؤثرون 
ربَّهـم ورضاه على كل شـيء، و¤تـارون أدّق 
سـبل التقوى وأضيقها للفوز برضاه عز وجل...
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حلسني   �� 
إلسا��   2�  ،Fفباختصا
شقا+� +�حلا0 من 
لدFجة 
لقصو¥. 
 ٍّE�  +� 
حلسني   �� يسي�   Eلذ
+
من 
ألئمة 
ملطهَّرين �+ يتفو� ´قهم 
�ميانه  يضيع  �منا  
ستخفا¤  بكلمة 
عا¥0  َمن   E0يعا تعا�  
هللا  أل2 
+�حبا��.“  (óمـوعة  �صـفيا�� 
 -٦٥٣û ،ملجلد٢
 
إلعـالنا�، 

(٦٥٤

�ستشها� �إلما? �حلسني �
 Eلذ

إلما7 
حلسني �  �� 

نظر+”
نزلت عليه مصائب متنوعة. +
البتال� 
+قته كا2  Úخر  له ¯   Àتعر  Eلذ

üيًفا للغاية ´يث ُنِقَل �نه كا2 يبلغ 
٥٧ من عمر� +كا2 معه عد0 قليل 
من 
لناÍ. فلما 
ستشهد ١٦ �+ ١٧ 
منهم، +با� 
لقلق +
الضطر
Õ سيد 
�يضا،  
ملا�  عنهم  ُمنع  فقد  
ملوقف 
لدFجة  شنيع  ظلم  عليهم   ÍFمو+
 Ù2 �يضا ح

لنسا� +
لولد ¤

ستهد
صر� بعض 
لناÍ قائلني بأنه ² يبق 

آل2 شي� من ية 
لعرÕ +غ&ִדم. 
 �ôنسا ُقِتل  كيف  
آل2،   
الحظو
 
+�+ال�0 �يضـا، +تعرÀ لكل هذ
ُيعـطى   2� �جل  من  
البتـال� 
F0جة عليا.“  (
مللفوظا�، ¬ ٥، 

(٣٣٦ û

لإلما?  �لنظ[  �ملنقطع   � حّبه 
�حلسني � 


ملسيح  
 بش& �د جنل Âمر E+ير

ملوعو0 � فيقو=:

"كا2 
ملسيح 
ملوعو0 � مستلقًيا 
حديقته،   ¯ سرير  على  مر�   �
�
بيغم  مباFكة  
لسيد�  �ختنا  فنا¥0 

ملرحو7  +�خانا  
هللا-  –سلمها 
 2
يصغر كانا  
للَذين  د �  �Fمبا
 E+F�  
تعالو +قا=:  
إلخو�  fيع 
 Ç
لكما قصة 
ملحّرF ¾ .7+¥ �حد
 Õبأسلو 
حلسني  
إلما7  
ستشها0 
هذ�  يسر0   � كا2  
أل².  ملؤ� 

لدمو�،  تذFفا2  +عينا�   Ç

ألحد
فكا2 ميسحهما بأنامله. +عند ®اية 
 Õملؤملة قا= � بكر
هذ� 
لقصة 

شديد:

لظلم  

لنجس هذ لقد ماÍF يزيد 

إن اإلسـاءة إs احلسـني شـقاوة  فباختصـار، 
 sوإحلـاد من الدرجـة القصوى. والذي يسـيء إ
ريـن أو يتفوه  احلسـني أو أيًّـا مـن األئمـة املطهَّ
�قهـم بكلمة اسـتخفاف إمنا يضيـع إميانه ألن 
اهللا تعـاs يعادي َمـن عادى أصفيـاءه وأحباءه.


هللا  فأخذ   ،� نبينا  حفيد  على 
تعا� هؤال� 
لظاملني 
لغاني بعذ
به 

عاجال.
�لك   ¯  � حالته  كانت  لقد 
 Õلوقت عجيبة، +كا2 قلبه يضطر

موال�  كبد  فلذ�  
ستشها0   Fبتصو
 
Âمر تأليف  
لطيبة،  
لس&� )  ".�

(٣٦-٣٧ û ،� دبش& �

إلسالمية  
جلماعة  مؤسس  يقو= 
باللغة  شعر  بيت   ¯ 
ألدية 


لفاFسية:
جا2 +²0 فد
�¥ fا= "مد 
ست
خاكم  نثاFِ كوچه�  Úِ=  "مد 
ست

:E�


4حي 4قلc فد�a جلما` _مد � Pe
aجسد> فد� fتر� Pe4
 �قاg h` _مد �
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لعظيم،  
لسر   
هذ
 ¯ 
لساFية  
لقو� +
عني  
ملؤمنني،  عر+_ 

حليا� 
ألبدية، من شرÕ منه فسيحيا 
Âهر�  �®ا  
ُملحيني.  من  يكو2  بل 

خللو0 
ل� �هب جلجامش ليبحث 

عنها.

حلب  مع  
إلنسا2  Fحلة  تبد� 
 �� 
إلنسا2ُ  يلتفت  عندما  
إلKي 

لسليم  
لعقل   2�  .� 
هللا  +جو0 
 ��  2
يقو0 
لسليمـة  
لفطر� +
حتـمية +جـو0 
هللا �، +لـكن 

حلب   �� يصـل  ال  
إلنسـا2 
 ¯ يستقـر  عـندما  �ال  
إلKي 
 � 
هللا  بأ2  يقـٌني  نفسه  �عما_ 

موجـو0 فعـال.

البد  �إل�ي،  �حلب   .e تصل  لكي 
من P2 جتد �هللا 42ال.


هللا  عن  
لبحث  طريق  
إلنسا2  يبد� 
� عندما يستجيب �� �لك 
لد
عي 

لد
خلي̄  نفسه 
لذE يناE0 بوجو0 
+يدفعه  
إلنسا2،  فو_  مقدسة  قو� 

�� حتمية 
خلضو� Kا.
َبِني  ِمْن  َ�َخَذ Fَبَُّك  قا= تعا� ﴿َ+ِ�ْ� 
7َ0َÚ ِمْن ُظُهوFِِهْم F�ُِّيََّتُهْم َ+َ�ْشَهَدُهْم 
َعَلى �َنُفِسِهْم �ََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلو
 َبَلى 
َشِهْدَنا 2ْ�َ َتُقوُلو
 َيْو7َ 
ْلِقَياَمِة �ِنَّا ُكنَّا 
(١٧٤ ¤
َعْن َهَذ
 َغاِفِلَني﴾ (
ألعر


لد
عي، فإنه Ëد  
فإ2 
ستجاK Õذ
تلك  عن  
لبحث  ÿو  مندفع�  نفسه 
�ليها  يصل   Ùح 
ملقدسة،  
لقو� 

+يتعر¤ عليها +يلتصق ֲדا.


لد
عي،  
+�ما 
لذE ال يستجيب Kذ
فإنه �حد Fجلني:

�ما �2ْ يسلك طريق �نكاF +جو0 
هللا 
.�

+�ما �2ْ يكتفي مبا +جد عليه óتمعه 
على  للتعر¤  يسعى  +ال  +�هله، 
 Íلطقو
  �
بأ0 +يكتفي   � 
هللا 


لشعائر.+
ِلَربِِّهُم   

ْسَتَجاُبو ﴿لِلَِّذيَن  تعا�  قا= 
َلْو  َلُه   
َيْسَتِجيُبو َلْم  
لَِّذيَن +َ 
ْلُحْسَنى 
2�ََّ َلُهْم َما ِفي 
َألÀِFْ َجِميع� َ+ِمْثَلُه 
ُسوُ�  َلُهْم  ُ�ْ+لَِئَك  ِبِه   
الْفَتَدْ+ َمَعُه 
َ+ِبْئَس  َجَهنَُّم  َ+َمْأَ+
ُهْم   Õِْلِحَسا



ْلِمَها0ُ﴾ (
لرعد ١٩)
+ما هي 
الستجابة هللا � �ال 
ليقني 

بوجو�0 ¾ 
لتعر¤ عليه �.

E&لزه
 �ها
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فأ+= خطو� على طريق 
لبحث عن 
 Í+ملغر

هللا � هي 
الستجابة لند
ئه 

¯ �عما_ 
لنفس 
إلنسانية.

�4خلطوE �لثانية هي معرفة �هللا �.
�Ûائه  معرفة   Áتع   � 
هللا  +معرفة 
 ¯ +جتلياִדا  +صفاته  +معانيها، 

لكو2، +ال يبلغ 
ملر� معرفة 
هللا � 

�ال من خالKا.
شيئ�  »ب   2� ميكن  ال  فاإلنسا2 
Ëهله، بل ال يشعر بوجو�0 �صال. 


لعقل. البد من  
ملعرفة هي  ++سيلة 
�2 يقتنع 
إلنسا2 �+ال بأنه عاقل، فلو 
 �Fلقد
 +لديه  عاقل  بأنه  
ملر�  
قتنع 

خلطأ، +  Õ

لصو بني  
لتمييز  على 
عندئذ تتولد بد
خله Fغبة ¯ 
قتحا7 
سيا¬ 
لتقليد 
ألعمى. +تلك 
لرغبة 

يتولد منها 
جلهد +
لص;.
عاقل،  بأنه  
ملقتنع  غ&  
إلنسا2  �ما 
له  مييز  Úخر  عقٍل   �� "تاج�  جتد� 

خلطأ. +  Õ

لصو+ 
لشر + 
خل&  بني 
كالطفل متام�، +لذلك جند �2 
لطفل 
غ& مكلف، ألنه ال يستطيع �2 مييز 

خلطأ. +  Õ

لصو+ 
لشر + 
خل&  بني 
 ÷F0قا يصبح  عندما  
لتكليف  +يبد� 

على 
لتمييز.
 2� ميكن  ال  
لبشر  من  
لنو�   
+هذ
 �Fفإنه يؤمن بالصو يعر¤ 
هللا �، 


ل� ÛFها له شيخه عن 
إلله، مهما 
ֲדا،  يؤمن  فإنه   �Fلصو
 هذ�  كانت 

بل يد
فع عنها.
 Çلثالو
 عقيد�   Àتتعر فعندما 

لدين  Fجا=  يقو7  للنقد،  
ملسيحية 
عن  يد
فعو2  ال  �®م  عنها.  بالدفا� 
 �Fلصو
 تلك  عن  يد
فعو2  بل  
هللا، 


ل� ÛFها Kم Úبا� 
لكنيسة.

لتجسيم  عقيد�   Àتتعر +عندما 
للنقد، يقو7 
لسلفيو2 بالدفا� عنها، 
+�منا   ،� 
هللا  عن  يد
فعو2  ال  فهم 

ل� ÛFها  �Fلصو
يد
فعو2 عن تلك 

Kم مشاÜهم.

ملا�q هذ� �لتقليد �ألعمى؟
يدFكو2  �نفسهم  �عما_   ¯ أل®م 
بأ®م ليسو
 عقال�، +ال يستطيعو2 �2 

يأتو
 بأفضل مما جا� به "
لعاقلو2".

ملر� �نه عاقل مميز +
ستقر  �F0� فلو
معتقد
ته  لوضع  قلبه،   ¯ �لك 


لتمحيص، + 
لفحص   Fمنظا حتت 
 
+الستطا� �2 يتخذ 
لقر
F بأ2 هذ

صو
Õ +هذ
 خطأ.

 �q4ما قائال:   sمعتر  sعتر� 4لو 
لو فعل �ملرa هذ� u ضل �لطريق؟

 ¾ ûبإخال 
�قو=: لو فعل 
ملر� هذ
حتم�  فإنه  
لبد
ية،   ¯ 
لطريق  ضل 

لنهاية،  ¯ Õ
سو¤ يصل �� 
لصو

هللا � قد +عد بذلك حيث قا=:+


لَِّذيَن َجاَهُد+
 ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا +َ﴿

هللا َلَمَع 
ْلُمْحِسِنَني﴾ (
لعنكبو�   َّ2�ِ+َ

.(٧٠
فما�
 على 
إلنسا2 �ال �2 يبذ= 
جلهد 
¯ معرفة 
هللا �، +على 
هللا � �2 

يهديه �� 
لسبيل 
لقومي.
هو  
إلميا2   Íسا�+ 
لدين،  �صل   2�
 Íلطقو
+ 
لشعائر +  ،� 
هللا  معرفة 
على  للحفا�  سيا¬  �ال  هي  ما 
من  بالعقيد�  يكتفي  +من  
إلميا2. 

وعندمـا تتعـرض عقيـدة التجسـيم للنقـد، 
ال  فهـم  عنهـا،  بالدفـاع  السـلفيون  يقـوم 
يدافعـون عـن اهللا �، وإمنـا يدافعـون عـن 
تلـك الصـورة الـ� رسـمها �م مشـا¤هم.



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

٣٢

التقوى

فمثله   ،Íلطقو
+ 
لشعائر   2+0

لرما=،  من  قصر÷   Áيب َمن  كمثل 

لوقت يضيع  F+مبر+ ،ñلريا
 �+Fتذ

+يتبعثر.
 Íلطقو
+َمثل َمن يكتفي بالشعائر +
من 2+0 
لعقيد� 
لصحيحة، كمثل 
ما  �حسن  فجعله  بيت�   úب Fجل 
من  +تركه   ،¬Fخلا
 من  يكو2 

0 من Â با يباب�. فمهما

لد
خل خر
 úال يصلح للُسك ،¬Fخلا
حسنه ¯ 

من 
لد
خل +يظل خا+ي� خرب�.
+بيت 
هللا 
حلقيقي هو قلب 
ملؤمن، 
"َما  
لقدسي  
حلديث  كما جا� ¯ 
َ+َلِكْن  َسَماِئي،  َ+ال  Fْ�َِضي  َ+ِسَعِني 

ْلُمْؤِمِن"، فالبد  Eِسَعِني َقْلُب َعْبِد+َ
قلبه الستقبا= 
هللا  
ملر�  َيُعّد   2� من 
 .� مبعرفته  قلبه  يفر�   2�+  ،�
معرفة  من  
لقلب  خال   
�� +لكن 

لشعائر  على  
حلفا�  مع   ،� 
هللا 
 � 
هللا  يسكن  فكيف   ،Íلطقو
+
من  خرب�   ،¬Fخلا
 من  fيال  بيت� 


لد
خل؟

�ملُعلـم
 � ميكن  كيف  
ملر�،  يتسائل  +لو 

لذE هو غيب   � 
هللا  �عر¤   2�
بعقلي؟  
لباطن،  +باطن  
لغيب، 

�+ليس هذ
 تكليف مبا ال �طيق؟


حلقيقة  تلك   � 
هللا  َعِلم  �قو=: 
فأنشأ 
ملُعلم، +
تصل به بوحي منه 
�، +عّرفه بنفسه، +�مر� �2 ُيعّر¤ 


لناÍ برֲדم.

ملُعلم هو 
إلما7، +ال يتر� 
هللا  
+هذ

لدنيا بغ& ُمعلم. +كيف يتركها  �
بغ& �ما7، +قد 
فترÀ عليها معرفته 

�؟
منذ   7َ0Ú  � 
هللا  بعث   2� �يكفي 

Úال¤ 
لسنني؟
+ملا�
 �Fسل ¯ شيع 
أل+لني؟

¾ توقف بعد بعثة خامت 
لنبيني؟
�ما7  بعثة  عن   � 
هللا  توقف  لو 
نفس   ¯+ برֲדم،   Íلنا
 ُيعّر¤ 

لوقت يكلف 
هللا � 
لناÍ مبعرفته، 

فهذ
 تكليف مبا ال يطيقو2.  
 Ùح 
إلما7  على  
ملرُ�  يعثر  +ال 
يستسقي معرفة 
هللا �. قا= تعا� 
َفُقْلَنا  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  
ْسَتْسَقى   �ْ�ِ+َ﴿
َفانَفَجَرْ�  
ْلَحَجَر  ِبَعَصاَ�   Õْْضِر

ِمْنُه 
ْثَنَتا َعْشَرَ� َعْين�﴾ (
لبقر� ٦١)

�+ال  
ملعرفة  تستسقي   2� من  البد 
عندئذ سو¤ ُيفجر 
هللا لك 
لينبو� 
هو  
حلقيقي  فاملتدين  
إلما7.  +هو 

لذE يتخذ 
لدين شغال له، يهتم به 
+يبحث̄  علومه +يعمل 
لصاحلا� 

حلسنة.  
ألخال_ +  �

لعبا0 من 
ال  +من  ُيعطى،  ال  يطلب  ال  +من 

 Áيستغ +من  له،  ُيفتح  ال  يستفتح 
ُيظهر 
حلاجة  ُيستغú عنه. +من ال 
ُيعطى  � ال  
لفقر �� معرفة 
هللا +

لصدقا�، فإ2 
هللا � يقو= ﴿�ِنََّما 

ْلَمَساِكِني﴾ +َ  �ِ
لِْلُفَقَر َدَقاُ�  
لصَّ


لتوبة ٦١))
 

�لدليل على �حلب �إل�ي
يدخـل   2� يريد  �نسا2  كل 
 2� يريد  �حـد  ال  +لكـن  
جلنة 

يـمو�.
 ¯ 
لرغبة + 
هللا،  "بة  يزعم  َمن 

آلخر�، ¾ »ز2 على ضيا�   F

لد
 ¯ صـا0قا   �
�تر يد�،  من  
لدنيا 

Âعمـه؟
ُيصّد_   Eلذ
 �ال  
لصا0_  هو  َمن 

قوَله عمُله.

َمن هو �لز�هد؟
ال   Eلذ
 
لفق&  هو  
لز
هد  كا2   
��

ميلك شيئا، فبأE شي� يزهد؟

لدنيا  þتأ Eلذ

لز
هد 
حلقيقي هو  2�
 Áلغ
بني يديه +مع �لك يتركها. هو 
 �
ملذ كل  ينا=   2� يستطيع   Eلذ

يتركها.  �لك  من  +بالرغم  
لدنيا 

+كذلك س& 
لز
هدين.
�ما 
لفق&، �+ 
لذE ال يستطيع �2 ينا= 
شيئا من متا� 
لدنيا فهو ليس بز
هد.
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:�Âملا
قا= 
ֲדا  Ëد   ² +من  
لدنيا  عن  عز+فا 

مر
0÷ آلما= تعلل بالزهد
 ÷Fد ¯ نفسه شعوË ُملحب هو من


لدنيا +
مليل  بالرغبة ¯ 
البتعا0 عن 


آلخر�. ��
 ،�
Fلالختبا  Àيتعر �لك  بعد 
 �� بامليل   �Fشعو حقيقة  يظهر  هنا 
 7� حقيقي   Fشعو هو  هل  
آلخر�، 

شعوF مزيف؟

لفتنة   Â+جتا+  Fالختبا
  ¯ جنح   
��

فهو ُمحب فعال.

 سقط ¯ 
لفتنة فهو ليس ُمبحب، ��
 Fشعو 
آلخر�   �� بامليل   �Fشعو+

مزيف.
 Fشعو  � يوسف   ¯ تولد  لقد 
للفتنة،   Àتعّر+ 
آلخر�،   �� بامليل 

+جنح فيها.
+تولد ¯ �بر
هيم � شعوF بامليل 
+جنح  للفتنة،   Àتعر+ 
آلخر�،   ��

فيها.

لفتنة   ¾  Fلشعو
  
ֲדذ مير   ºن +كل 

ملتدينو2  هم  �+لئك   .ñلنجا
  ¾

حـق�.

�ملوعو�  �ملسيح  عند  �إل�ي  �حلب 
�

فهم�  �ال  يكن   ² Úنف�  �كرنا�  ما 

لكلما� �ما7 
لعصر 
ملسيح 
ملوعو0 
 Óففي قصيدته " يا َمن �حـا ،�
�ماُمنا  لنا  Fسم  باآلالِ�"  
خلـلَق  

لطريق  +مهدينا،  +مسيُحنا  +ها0ينا 
 Ùح فيه  نس&   2� Ëب   Eلذ

فبد�   ،� 
هللا  معـرفة   �� نصـل 
 � 
هللا  +جـو0   �� بااللتفـا� 

حـيث قا=:

خلـلَق  باآلالِ� Óيا َمن �حـا

     ُنثـÁ عليك +ليس حوُ=  ثناِ�

u طلب �ملعرفة فقا`:
�ّنا �Fينا  ¯ 
لظـال7  مصيـبة

     فاFَحـْم +�َْنِزْلنا  بد
F ضـياِ�

فوصل e. �ملحبة فقا`:

ملحـبة  Fَْيَقها Íكأ Áعطيـَت�

     فشربُت Fَ+حاً� على Fَْ+حـاِ�

u جنح z �بتالy�a �لدنيا فقا`:
           
ملا �Fيُت كما=  لطفك  +
لند
     �َهب 
لبال� فما  ُ�ِحسُّ  بالئي

� تركُت  
لنفس مع  جذباִדا�
      ملا �تـا� طالُب 
لطـلبـاِ�

مْتـَنا مبـو� ال ير
� عـد+ُّنا
     بُعدْ�  جناÂُتنا  من 
ألحـيا�

ليكو�g P? هذ�   � �هللا  فاصطفا* 
�لزماP، فقا`:


ُهللا �عطـا� حـد
ئق علِمـه
     لوال 
لعـناية كنُت كالسفهاِ�
+قد 
قتضْت Âفر
ُ� مرَضى َمْقَدمي
       فحضرُ� ّاًال كؤ+Íَ شفاِ�


هللا، فيا  Õهو با 
+َمن يريد 
هللا، فهذ
�يها 
ملرضى هذ
 هو 
لطبيب، +معه 


لشفا�. Í+كؤ

وَمثـل َمن يكتفي بالشـعائر والطقوس من دون 
العقيـدة الصحيحة، كمثل رجل ب¦ بيتًا فجعله 
أحسـن ما يكون من اخلـارج، وتركه من الداخل 
خرابـا يبابًا. فمهما زاد من حسـنه T اخلارج، ال 
يصلح للُسـك¦ من الداخل ويظل خاويًا خربًا.
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التقوى


لقسط 
لثامن) )

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب �لد�عية: _مد طاهر ندمي

مالحظة: 
لتعليقا� 
ل� بني قوسني �+ 
ل� بعد 
"�قو=" هي من 
ملؤلف.

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٥٩
من  
بنا2   � 
ملوعو0  للمسيح  +لد 
د � سلطا2   
Âمر  Áع� 
أل+�  Â+جته 
 � 
 فضل �د. كا2 حضرته Âمر+
 
Âلعمر �� +لد له مر
ال يز
= ¯ مقتبل 

ملوعو0  للمسيح  +لد  د. � سلطا2 
� من +
لدتنا 
لذFية 
لتالية �Ûاôهم: 
عصمة 
ل� +لد� ¯ ١٨٨٦ +توفيت 
¯ ١٨٩١، بش& �د 
أل+= 
لذE +لد 

 بش& Â١٨٨٧ +تو¯ ¯ ١٨٨٨. مر ¯
 Eلذ
  �
لثا 
خلليفة  د � "مو0  
لدين 
+لد�  
ل�  شوكة   .١٨٨٩  ¯ +لد 

لعبد   
+هذ  .١٨٩٢ +توفيت   ١٨٩١

 بش& �د 
لذE +لد ¯ Âضع مر

ملتو

+لد   Eلذ
 د � شريف   
Âمر  .١٨٩٣
+لد�  
ل�  بيغم  مباFكه   .١٨٩٥  ¯

لذE +لد ¯  د � �Fمبا  .١٨٩٧ ¯

لنص&  �مة   .١٩٠٧  ¯ +تو¯   ١٨٩٩

ل� +لد� ¯ ١٩٠٣ +توفيت ¯ 
لسنة 
نفسها. �مة 
حلفيظ بيغم 
ل� +لد� ¯ 

 .١٩٠٤
لقد Âّ+¬ حضرته � �+ال�0 كلهم ¯ 
حياته ما عد
 �مة 
حلفيظ بيغم 
ل� كا2 
 Çثال  � حضرته  +فا�  عند  عمرها 

سنو
� فحسب.

 Áلرحيم. حدثت
٦٠. بسم 
هللا 
لرن 
+لعلك  طفال  كنَت  ملا  +قالت:   þلد
+

مر�  جا�   ،�
لثا 
لصف   ¯  ÍFتد

حلاجة  � من قضا�  
ملوعو0  
ملسيح 
+تقو7  
لسرير  على  تقفز  كنَت  حني 
 ¥�F فلما  
لبهلو
نية  
حلركا�  ببعض 
 Eنظر
حضرته � �لك 
بتسم +قا=: 
 Ùح Fّ0سيه  قا=:   ¾ هذ
؟  يفعل   
ما�


ملاجست&.
�قو=: قد تبد+ هذ� 
جلملة عا0ية خرجت 

ليومي +لكن  
لكال7  ¯ Eبشكل عفو
�®ا كانت  
لنظر الحظنا  فيها  �معنا   
��

حتتوE على نبو�تني �+ ثالثة.
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 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦١
كا2   � 
ملوعو0  
ملسيح   2�  ،þلد
+
 ¯ F
Âإل
معتا0ً
 على خلع 
لبنطا= +لبس 

لبيت، كما كاÜ 2لع قميصه �يضا عند 


لنو7. 
عند   � 
ملوعو0  
ملسيح  كا2  �قو=: 
 Õ
تفرغه من قضا� 
حلاجة يفر� يد� بالتر

¾ يغسلها.

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٢
ُيسِمع  �حياًنا   � 
ملوعو0  
ملسيح  كا2 

ألطفا= حكايا� +قصًصا. +كا2 يكثر 
 2� +ملّخصها  +سيئ.  َحَسٍن  قصِة  من 
فيعمل  حسًنا  +Úخر  سيًئا  شخًصا  هنا� 

لنهاية   ¯ +لكن   0
F� كما  
حد + كل 
سيًئة  
لسيئ  
لشخص  عاقبة  تكو2 
كا2   :þلد
+ قالت  حسًنة.  
حلسِن +
+ملخصها  
لبا�جنا2  قصة  »كي   �
�ما7  
لبا�جنا2   ñسهب ¯ مد�  
�2 سيًد
موال� فأكثر 
ملو� �يضا ¯ مدحه، +بعد 
بضعة �يا7 �7َّ 
لسيد 
لبا�جنا2 فأخذ 
ملو� 
 ñمتد كنَت  سيد�:  فسأله  يذّمه،  �يضا 

لبا�جنا2 قبل �يا7 +
ليو7 بد�� تذّمه، فما 
هي حقيقة 
ألمر؟ قا= 
ملو�: �نÁ موً� 

لسيدE +ليس للبا�جنا2.

٦٣. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: ¯ 

لثالثة  
إلخو�  ÿن  �0Fنا   �

ملر �حد¥ 

شر
� بندقية هو
ئية �ال �ننا ² نتفق على 
نوعيتها. فاقترعنا +طلبنا من +
لدنا � 

لنو�  
شترينا   ¾ 
لقرعة،  لنا  ُيخر¬   2�
ֲדا  
صطدنا + 
لقرعة،   ¯ خر¬   Eلذ

من  
Kو
ئية  
لبندقية  هذ�  (كانت   .
كث&

(�.Í.Õ ٢٢ Fعيا

٦٤. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: ¯ 

لبيت  �طفا=  ÿن  �خْذنا   �

ملر �حد¥ 
بأ2  له  بقولنا  د � شريف  ميا2  ُنزعج 
�بانا ال »بك بل هو »ّبنا، فكا2 ينـزعج 
كثً&
. كا2 +
لدنا قد منعنا من �Âعاجه 
+لكننا كنا �طفاال فلم منتنع �� �2 �خذ 
كلما  +كا2  يبكي،  د � شريف  ميا2 
 ¥�F كث&. فلما Óاü بكى خر¬ من �نفه

0 �2 يضمه F�+ 7قا � �لك  حضرته 

لشك،   
هذ عنه  يز+=   Ùح  �Fصد  ��
�ال �نه بسبب üاÓ �نِفه �خذ يبتعد. كا2 
�نه Fمبا يعا� من  � يظن من تصرفه 
Ëر�  حضرته  فأخذ  يبتعد.  لذلك  شي� 
كنا  +ملا  عنه،  
البتعا0  »ا+=  +هو  �ليه 
نضحك  فبقينا  
حلقيقي  
لسبب  نعر¤ 


قفني بالقرÕ منهما.+

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٥

 كنا نذهب �� 
ملسيح Fًعندما كنا صغا
ال   7� يعمل  �كا2   �
سو  � 
ملوعو0 
+نقو= له �عطنا نقو0ً
 يا بابا، فكاÜ 2ر¬ 

 
��+ +يعطينا.  
لنقو0  منه  +يفك  منديله 
�صرFنا على شي� �كثر من 
لال7Â كا2 
 Áتزعج فال  ميا2،  يا  �عمل   Áن� يقو=: 

.
كثً&
�قو=: كا2 � يربط بعض 
لنقو0 بطر¤ 
منديِل كب& من نو� قما� يدعى ”ململ“ 
للمنديل  
آلخر  
لطر¤  Üيط  +كا2 
بصدFيته �+ يربطه ¯ ثقب FّÂها. كما �نه 

لذE كا2 يتد�  �F
Âملفاتيح بإ
كا2 يربط 
كا2   :þلد
+ تقو=  ثقلها.  بسبب  �حياًنا 
 
Fً
Â� ملوعو0 � يستخد7 عموًما

ملسيح 
كثر�  من   �يعا كا2  ألنه  +�لك  حريريًّا 
حريريًّا   
Fً
Â� يستخد7  كا2  لذلك  
لبو= 
حÙ يسهل فتحه +لو كانت به عقد�. �ما 

لقطÁ فكا2 ينعقد �حياًنا +يسبب  F
Âإل


له � 
أل�¥.

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٦

� مر� �صيب � بالسل ¯ � :þلد
+
�شهر  لستة  به  مصاًبا  +ظّل  جّد�  حيا� 
لدFجة  Kا  ُيرثى  
لصحية  حالته  +كانت 
�®م يئسو
 من حياته. فكا2 �2ْ جا� عمه 
+جلس عند� +قا=: هذ� هي حالة 
لدنيا 
فمنهم  يوًما،   
يرحلو  2� للجميع  بد  فال 
من يستعجل̄  
ملغاF0� +منهم من يتأخر، 
لذلك ال 0
عي للخو¤ من هذ� 
حلالة. 

مبعاجلته  يقو7  جّد�  كا2   :þلد
+ قالت 
� +ظّل يطعمه طيلة ستة �شهر حساَ� 
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التقوى

عظاF� 7ِجل 
لغنم.
�قو=: 
ملر
0 من عّم 
ملسيح 
ملوعو0 � 


 غال7 "يي 
لدين.Âهنا هو مر

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٧

 �ما7 
لدين +هي Âخت مر� E� – عم�
+�Fملة  عّمنا  لز+جة  
لصغر¥  
ألخت 
�نه   –  EFبو  Fهوشيا بيك  د �  
Âمر

لد + E�) لَدنا

� مر� حبس 
لسيُخ +�
نا ¯ قلعة منطقة  
ملترجم) +عمَّ -E+

لر


 قتله. +0
F�+ “2
+
”بسر

لسيخ  عهد  Úخر   ¯ �لك  كا2  �قو=: 
بعد  
لبال0   ¯ 
لفوضى  
نتشر�  عندما 
عهد 
لر
جا Fجنيت سنغ، ففي هذ� 
لفتر� 
 
Âجّدنا +�خا� مر 
Ûعنا �2 
لسيخ حبسو
�نه ملا  
لدين ¯ قلعة، +Ûعنا  غال7 "يي 
 Fحيد غال7   
Âمر 
ألصغر  �خوÉا  علم 

ستطا� +  Fمن الهو 0عًما  بذلك طلب 

فّك �سرÉا.
على  تقع   “2
+
”بسر قرية   2� �قو=:   
بعد ميلني +نصف شر_ قا0يا2 +كانت 
�ال  تبق   ²+ 
آل2  ִדّدمت  قدمية  قلعة  ֲדا 

بعض ÚثاFها.

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٨

نتقلت  ملا  صغ&�  طفلة  كنت   :þلد
+
ألمي)   Eجد  E�) صاحب  م&  +ظيفة 
 ¯ +تركنا  عمِّك  مع  فتكلم  قا0يا2   ��

بيته ¾ �تى بعد شهر +�خذنا. كا2 عمك 
¯ تلك 
أليا7 يسكن خاF¬ قا0يا2 +² 

حد� ¯ + مر�  �ال  قا0يا2   ��  þيأ يكن 


ألسبو�، +�تذكر �ن�F Áيته.
�يضا   � حضرته  �Fيت  هل  سألتها: 
¯ تلك 
أليا7؟ قالت: كا2 حضرته �يضا 
��F قط.   ² Áن� �ال  
لبيت   
يقيم ¯ هذ
يقيم  
ل� كا2  
لغرفة  تلك   þلد
+  ÁْتF�
فيها � ¯ تلك 
أليا7 +هي 
آل2 حتت 


 سلطا2 �د. Âتصر¤ مر
�قو=: كا2 � »ب 
خللو� منذ 
لبد
ية 

لذلك ² تستطع +
لدþ �2 تر
� عندها.
سألُت +
لدþ: مÙ كا2 هذ
؟ فقالت: ال 

لتاFيخ �ال �2 ما ��كر� هو �®م  �تذكر 

لذكر¥ 
أل+� لوفا� جد� ملا  
قد �حيو

قدمنا �� قا0يا2. 

لزمن   
هذ كا2  
ملنطلق  هذ�  من  �قو=: 
هو ١٨٧٧ +كا2 عمر +
لدþ حينها بني 

لتاسعة +
لعاشر� بينما كا2 عمر 
ملسيح 


ألFبعني. Â+ملوعو0 � يتجا

 

لطبعة 
لثانية Kذ 0
(�قو=: 
آل2 +عند �عد

لكتاÕ حصلنا على تلك 
لغرفة 
ل� كا2 
+�لك  
أليا7،  تلك   ¯  � فيها  يقيم 
 �مقابل غرفة �خر¥، +هي ¯ 
لطابق 
لثا

 سلطا2 �د Âملرحو7 مر
ملحقة ببيت 

+تقع قريًبا من 
ملطبخ 
حلا� لو
لدتنا.)

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٩

قبل  
هللا  من   � عِلم  +قالت:   þلد
+

لثا� سيكو2 ¯  
جه +Â 2� Áم ¬

لز+
مدينة K0ي، فذكر �لك للمولوE "مد 

لذE كا2 »تفظ عند�  Eلبطالو
حسني 

حلديث  �هل  فرقة  من  
لفتيا�  ببيانا� 

لذE كا2  Õ
فذكر له 
سم م& ناصر نو
+قتها من �هل 
حلديث +كا2 على عالقة 
م&   �� Fسالة   � معه. كتب  +طيد� 
 
ناصر نو
Õ. لقد Fفض م& 
ملحتر7 هذ

لعمر  ¯ _Fلفا

لبد
ية بسبب  ¯ Àلعر

+لكن̄  
لنهاية Fضي بذلك، فسافر � 

لشيخ  معه  +كا2  K0ي   ��  Áم  ¬
للز+
حامد علي +“الله مال+
مل“ �يضا. �علن 

الثنني  يو7   ñلنكا
 نذير حسني   Eملولو

¯ ٢٧ "ر7 عا7 ١٣٠٢ للهجر�، +كا2 
عمرE يومها ýانية عشر عاًما. لقد قّد7 
� للمولوE نذير حسني �س F+بيا� 

.ñلنكا
+سجا0َ� صالٍ� هديًة بعد 
�قو=: كا2 عمر 
ملسيح 
ملوعو0 � ¯ 
 Áخ;ت�+ 
خلمسني.   ÕFيقا 
لوقت   
هذ

جي بسنة �+ +Â تو¯ عمك قبل :þلد
+

سنة +نصف. 
�قو=: تو¯ عمي ¯ ١٨٨٣ +هو 
لزمن 
 ¬
+Â دية. �ما
ألخ& لنشر 
ل;
هني 
أل

لدþ فقد كا2 ¯ نوفم; عا7 ١٨٨٤. +
 ¯ ¬

لز+  Fتقر �نه   þلد
+ من  +علمت 

لبد
ية +لكنه � طلب  يو7 
ألحد ¯ 

تغي&� �� يو7 
الثنني.
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