



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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التقوى

كلمة �لتقو�

”ح� لـو تركك كل �لنا� سـأبقى 

كر� " �ملعا�ين  
"�جـه كل " �انبك 
"قـ� "
نَكـّب علـى (كمـاf نشـر �عوتك.“

 صد�> هذ� �لعبا��> �لنابعة من (ميا' يقي� من شا� 
جثما'   �
� عند  "�قفا  عمر�  من  عشر  �لتاسعة   ¢

"�لد�.
(نه حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د � �بن سيدنا 

�ملسيح �ملوعو� �.
�لفذ�  �لدينية  �لشخصية  
' نالمس مالمح هذ�  "قبل 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ¢ �لنظ�  منقطع  
ثًر�  تركت  �ل� 
 vألسر� ª» �لكرمي باملنا�ُنعّر¬ �لقا '
�حلديث، نو� 

"�لدي� ُقبيل مولد هذ� �لبطل.
خاله  �بنة  من   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  تز"¯  لقد 
"هو ¢ مقتبل �لعمر. "كانت 
سرִדا ال تبا& باملبا�» 
�ألخالقية �لعالية "ليس لديهم �هتما� بالدين "باألمو� 
�حليا�،   ¢ 
سلوֲדم  �لز"جة  تبعت  "قد  �لر"حانية. 
�حليا�  قو��  
²ا  �"جها  يؤمن  �ل�  باألسس   fِتبا  ´"
هّو�  �تسعت  �لوقت  "مبر"�  لذلك  "نتيجة  
ساسها. "
معها.  صلة  
ية  بانتها¶  �ألمر  "�نتهى  بينهما،  �خلال¬ 
"تفر¹ سيدنا 
�د كليًة خلدمة �إلسال�، "´ ¸د ¢ 

نفسه 
ية �غبة ¢ �لز"�¯ ثانية. 
"¢ هذ� �خلضم تلقى حضرته "حيا باللغة �لعربية ”(نَّا 
نبشر} بغال� َحسني“، "بعد بضعة 
شهر تلقى "حيا 
خد¸�“.  
يت � نعم�  ”�شُكر  �لعربية:  باللغة  ½خر 
"ملا كا' ”خد¸ة“ هو �سم �لز"جة �أل") لرسوf �هللا 
ت  � �ل� عاÁ معها 
فضل سنـي حياته حيث ضحَّ
بالغا& "�لنفيس ¢ سبيل نشر �عو� �حلق.. فِهم  سيدنا 


�د � 
' �هللا تعا) ُيعّد له �"�جا ثانيا سو¬ يستمر 
"�لبعض  بالعربية  بعضه  �لوحي  تو�تر   Ä طويلة.  ملد� 
�آلخر باأل��ية "جز¶ منه باللغة �لفا�سية: ”لقد �تبت 
"لن  بنفسي  
مو��  
�تب  "سو¬  ½خر  �"�جا  لك 
ميسسك 
v ضيق منه“. "هكذ� خضع حضرته إل���� 
�هللا "مت �"�جه �لثاJ من سيد� كرمية تنتمي لعائلة من 

�لسا��>. 
Ä �عتكف سيدنا 
�د 
�بعني يوما 
علن (ثرها 
' �هللا 
� س��قه  
نه  منها  عديد�  غيبية  
نبا¶  عليه  كشف 
غالما يظهر بظهو�� جالf �� �لعاملني. "ֲדذ� �إلعال' 
يكو' سيدنا 
�د قد 
فحم 
عد�¶ �إلسال� ½نذ�} ليس 
بال��هني "�أل�لة من خالf كتاباته فحسب بل بنشر 
 '
�لعا�v جد�  له. (c من  تأييد �هللا  نبو¶� تدf على 
 '
يتز"¯ �ملر¶ "ُير�U بأ"ال�، لكن �لنبو¶� تؤكد على 
هذ� �ملولو� سو¬ يتر} بصماته على �لتا�يخ �إلسالمي 

W;„’;Å’ÊÁ̌Â;sÂáiÁ;YW;„’;Å’ÊÁ̌Â;sÂáiÁ;Y
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½ية  مولد� فحسب  ليس  "بالتا&  معهو��.  بصفة غ� 
سيدنا   Uصد على  ستشهد  "(جنا��ته  حياته  "لكن 
 Uته حتدٍّ عظيم على صد�c د �، "هذ� ¢ حد�


�إلسال�.
 vلتأ´ "�الضطر�� �لذ� '
"نو� 
' ننو� ¢ هذ� �ملقا� 
كا' يشعر ֲדما سيدنا 
�د من جر�¶ �لتيا��> �لدينية 
من  حتط  كانت  "�ل�  عصر�   ¢ �%د�مة  "�إلحلا�ية 
�لبالغ  
ثرها  تركت  قد  �حلنيف  "�لدين   �  Íلن� شأ' 
�هللا  حضر�   ¢ طويال  يدعو  فكا'   � شخصه   ¢
�لكر��  صحابته  بعض  َشِهَد  "قد  �ملعا�ضني.  إلفحا� 
تعا)  �هللا   () "يبتهل  يبكي  كا'  
نه   Îخلصو� ֲדذ� 
Ðر��� شديد� إلفحا� �ملعا�ضني "إل��¶� ½يا> Ïا"ية 
�للوعة  من  نابعا  كا'  هذ�  �إلسال�. كل   Uعلى صد
"�لشوU إلبر�� Tاسن �إلسال� "صدU نبيه �لكرمي � 

"ليس إلبر�� �cته كشخصية �ينية مرموقة.

"قد 
علن سيدنا 
�د � ¢ مناسبا> عديد� 
' �بنه 
حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د هو cلك �ملصلح 
�ملبا�كة  يد�  على  ستتم  
نه  �هللا  "عد   vلذ� �ملوعو� 
(جنا��> �ينية عظيمة. "هكذ� يعت� كل (عال' حتدًيا 
�إلسال�   �� "عو�   Uصد عظمة  على  �cته  حد   ¢
"نبيه �لكرمي � �لذv "هبه �هللا جو�مع �لكلم �ل� جتلت 

حا�يث عديد� 
Òها 
نه ملا ينـزf �ملسيح  fمن خال
 '
  v
 له“  "ُيولد  �لزما' ”يتز"¯  �بن مرمي ¢ ½خر 
 "c ¯�"� ملعهو� سيكو' له� vملسيح �ملوعو� "�ملهد�
يكونو'  
"ال��  �هللا  سيهبه  خالله  "من  خاصة  طبيعة 
له عونا ¢ �ل تلك �ملها� �ملكلف ֲדا. "هذ� �لسنة 
جند 
ثرها ¢ سلسلة �ألنبيا¶ �لذين �عو� �هللا 
' يهبهم  
c�ية ُتو�صل مها� نشر توحيد �هللا �. "قد جتسد> 
 vد � �لذ�
خالصة 
�عيتهم ¢ �بتهاال> سيدنا 
�ألنبيا¶“  حلل   ¢ �هللا   ُّvجر” �إل%ي  �لوحي  "صفه 
"هكذ� "هبه �هللا مصلحا موعو�� �نُتخب خليفة ثانيا 
حلضرته � "��مت خالفته �ملبا�كة نصف قر' من 

�لزمن حافلًة بإجنا��> �ينية عظيمة.
حتيي  عا�  كل  من  ف��ير  شهر   ¢ �لقا�»،   vعزيز
متعد��  �لعظيمة  �لنبو¶�  هذ�  حتقق   Õكرc Iاعتنا 
�جلو�نب "�ل� ستظّل �ليال يتجد� على صدU �إلسال� 
"صدU �لنÍ � "صدU خا�مه �لصا�U �ملسيح �ملوعو� 

عليه �لصال� "�لسال�. 
�عـو�نا  "½خر  "يرضا�  ×به  ملا  "(ياكم  �هللا  هد�نا 
على  "�لسال�  "�لصال�  �لعاملني   �� هللا  �حلمد   '

½له "صـحبه  "على  Tمد  سيدنا  �ملرسلني  
شر¬ 


Iعـني.

وقـد جتسـدت خالصـة أدعيتهـم ! 
ابتهاالت سـيدنا أ"د � الذي وصفه 
الوحـي اإل]ـي ”جـري اهللا ! حلـل 
األنبيـاء“ وهكـذا وهبـه اهللا مصلحـا 
موعودا انُتخب خليفة ثانيا حلضرته � 
دامت خالفته املباركـة نصف قرن من 
الزمن حفلت بإجنـازات دينية عظيمة.
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التقوى

 حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د
�ملصلح �ملوعو� �

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

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

ـَالِ�  ُمِقيـَم �لصَّ �ْجَعْلِنـي   ِّ/�َ﴿

6َِمـْن 7ُ�ِّيَِّتي َ�بََّنا 6ََتَقبَّـْل ُ�َعا0ِ﴾

(�آلية ٤١)
      

شر= �لكلمـا9:
 .fَعتد� �ألمُر:  قاَ�  �لصالِ�:  مقيم 

قامت " "ثبت.   ��� �ألمِر:  على  قا� 
 ���
 �لصالَ�:  
قا� " نفقت.   :Uلسو�
فعَلها. "
قا� للصالِ�: نا�Õ %ا. "
قا� 
نافعًة (�ألقر�).  �لسوUَ: جعلها  �ُهللا 
�لصال�  مقيم  �جعل�   ِّ��﴿ فقوله 
"من c�ي�﴾ يع� "فِّقنا إلقامة �لصال� 
"�جعلنا �لد�عني (ليها "�ملر"ِّجني %ا.

�لتفـس?: 
 fيقو �cنفسه: ملا Ýيطر fهنا} سؤ�
مقيم  �جعل�   �ّ�﴿ (بر�هيم  سيدنا 
 '
 بعد  c�ي�..﴾  "من  �لصال� 
شّبو�   Þال�"
  U��ُ" بالنبو�  تشّر¬ 
بعد  هل  تعا)؟  هللا  "نذ�هم  "ك�"� 
لن  �مبا  
نه   ¢ يشك  كا'  هذ�  كل 

يستطيع (قامة �لصال�؟ 
"�جلو��: (نه ´ يقصد هذ� بالدعا¶، 
"(منا كا' يقصد 
' يصبح هو "
"ال�� 
 ¢ "تر"¸ها  �لصال�  إلقامة  "سيلة 
تكو'  �لصال�  (قامة   '
 cلك  �لعا´. 
(بر�هيم  
يضá. "سيدنا  فر�يًة "قوميًة 
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جهو��   ¢ �هللا  يبا�}   '
 هنا  يقصد 
من  Iاعة  معه  �"ما  تكو'  Ðيث 
مقيمي �لصال� خالf حياته، "كذلك 
مع 
"ال�� ¢ كل �من، كي يساعد� 
"تر"¸ها  �لصال�  (قامة   ¢ هؤال¶ 
�من،  كل  �لقومي ¢   Õملستو� على 
"cلك Ðّث �لنا� على �لصال�، "ֲדذ� 
يصبح ��عيá "مر"ِّجá للصال� () يو� 

�لقيامة. 
من  بكث�  
على " 
�فع  �ملقا�  هذ� 
بشكل  �لصال�  يقيمو'  �لذين  مقا� 
â�c، أل²م يقيمو' صالִדم فقط، 
ما 
يوفقه   '
 �ّبه  فيدعو  (بر�هيم  سيدنا 
�لنا�  صلو�>  إلقامة  "سيلة  ليكو' 

.áيعI
﴿"من  (بر�هيم   fقو  '
 �لو�قع 
 fي�﴾ ميثل نبًأ "�عاً¶ لبعث �لرسو�c
 '
�، (c يقوf: كما "ّفقت� يا �ّ� 
(قامة  �لنا� على  
كو' سببá يساعد 
c�ّي�  من  
خر¯  كذلك  صلو�ִדم، 

شخصá ¸عل �لنا� مقيمي �لصال�.
  

 َ ﴿َ�بََّنا �ْغِفْر ِلي 6َِلَو�ِلَدEَّ 6َِلْلُمْؤِمِنني

َيْوHَ َيُقوHُ �ْلِحَساُ/﴾  (�آلية ٤٢)
      

شر= �لكلمـا9: 
سَتَر�.   :Þَغْفر �لشيَ¶  غَفَر   :I غِفر�


�خله  �لوعا¶:   ¢  äَتاåمل� َغَفَر 
باِخلضا�:  �لشيَب  َغَفَر  "ستر�. 
غّطا�. "غفر �ُهللا له cنَبه غْفرÞ "مغفرً� 
�ألمَر  َغَفر  عليه.  غّطى   :áُغفر�ن"
ُيصَلح   '
 ينبغي  مبا  
صلحه  بُغْفرته: 

به (�ألقر�). 
 :﴾& �غفر  ﴿�ّبنا  قوله  من  فاملر�� 
 vمُح "جو�� v
 Jّ�، �ستر�١. يا 
لينكشف "جو�} للنا�، 
v �جعل� 

جتليá من جتليا> "جهك �لكرمي.
بر��¶  َبَشريَّ�   �� يا  غطِّ   .٢
 vنتائج جهو� لتكن   v
 
لوهيتك.. 

الئقًة بعظمتك "شأنك.
"�ستر  كلها،  �ألمو�   & 
صِلْح   .٣
�لرقي  %م  "حّقق   vال�"
 تقص��> 

كما "عدت�.

�لتفسـ?: 
 '
 "هو:  عليه  �لر�  ¸ب   fسؤ� çّة 

�ملعاصي  من   áمعصوم يكو'   Íلن�
﴿�ّبنا  (بر�هيم:  سيدنا   fيقو  �cفلما

�غفر &﴾؟ 
�لعا�¬  فم  من  كال�  هذ�  �جلو��: 
 vلذ� �إلنسا'   '
 cلك  تعا).  باهللا 

ضيق  يكو'  باهللا   áف�عا يكو'  ال 
(ال  يفكر  "ال   Õير فال   ،Þنظر"  áفق

باهللا  �لعا�¬  �لنا� حوله. "لكن   ¢
تعا) يكو' بعيد �لنظر "�سع �لتفك� 
 Þ} جيد�نه يد) .áينظر () �هللا ��ئم"
�هللا  
ما�  له  حقيقة  ال  �إلنسا'   '

�لذ��  بني  ما  (c شتا'  �لعاملني.   ��
"�لشمس. 
ليس هو مما خلقه �هللا بيد�؟ 

ليست حياته هبة من �هللا؟ 
ليس �هللا 
هو �لذv ميّكنه من �الهتد�¶. "لِنْعم ما 
"معنا�:  باأل��ية  غالب  �لشاعر   fقا
تعا)، "لكّنها  قّدمُت نفسي هللا  لقد 

يضá كانت هبة منه �.فاحلق 
ن� 

.áقد� (ليه شيئ
 '

ستطع  ´

الواقع أن قـول إبراهيم ﴿ومن ذريu﴾ ميثل نبًأ ودعاًء 
لبعـث الرسـول �، إذ يقول: كما وّفقتـ} يا رّب أن 
أكون سببًا يساعد الناس على إقامة صلواتهم، كذلك 
أخرج من ذرّيu شخصًا �عل الناس مقيمي الصالة.
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التقوى

حق  باهللا   áف�عا يكو'   Íلن�  '
 "مبا 
�إل���}  كل  يد�}  لذلك  �لعرفا'، 
(ال   (جنا� ×ققة  ما من عمل "ال  
نه 
فقط.  "قوته  "Ðوله  �هللا  من  بتوفيق 
(بر�هيم () �ّبه  يبتهل سيدنا  كذلك 
قائًال: يا �ّ�، �ستر "جو�v "لتتجلَّ 
�cتك 
نت للعا´ 
كثر فأكثر. "كأ' 
�ملر�� من قوf سيدنا (بر�هيم ﴿�غفر 
باسم  (ليك  
توسل  (ن�  هو:   ﴾&
 ..v
حبك &، 
' �سترJ بر��ئك. 
�ْمُح "جو�v ح� تتجلى �cتك عن 
جتّلت  كلّما  
نه  "�لبديهي  طريقي. 
�لعبد   طريق  عن  تعا)  �لبا�»   <�c

كا' �لنجاÝ حليفه.
"�لغفر�'"  كلمة  �سُتخدمت   �c) 
ما 
¢ حق 
نا� غ� �ألنبيا¶ تغيََّر معناها 
Ðسب ��جا> صالحهم. فإ�c �عا 

حد من �ملؤمنني �لكّمل قائًال: ﴿�بنا 
 ����  ،�ّ� يا  فاملر��،   ﴾& �غفر 
من �لتقص��> �ل� حتوf �"' (حر�� 

ما (�c �عا به مؤمن  .Jلر"حا� fلكما�
 ،�ّ� يا  فاملر��:  �لد�جة،  متوسط 
�لعا&.  للرقي  ""فِّْق�  
خطائي  �ستر 
يا  فاملر��:   vعا� مؤمن  به  �عا   �c)"
�ّ�، ثّبْت قدمي على �إلميا'، ح� ال 
ִדلك� cنو�c)" .ë �عا به من يبحث 
عن �لدين �حلق فاملر��: يا �ّ�، �غفر 
 '"� عقبًة  تقف  ال  ح�   ëنوc  &

�هتد�ئي () صر�طك �حلق.
ìتلف  �لكلمة  هذ�   Jمعا  '
 فاحلق 
�جلّبا�،  ½خرككلمة   () شخص  من 
 �¸ vصف ֲדا �هللا فتع�: �لذ"ُ �cفإ
ֲדا  ُ"صف   �c)" "يصلحها،  �لقلو� 

حد من �لبشر فتع�: �لطاغية �ملستبد 

�ملتجا"� للحد"�. 
عن  يعلن  تعا)  �هللا   '
 �علم   Ä
�سله﴾  من   Íت¸ ﴿�هللا  
نبيائه: 
�هللا   ��� "ما  عمر�':١٨٠)..    f½)
ميكن  فكيف  "يصطفيهم  ïتا�هم 
كا'   �c)" �ملعاصي؟  من  يقتربو�   '

"يقرֲדم  �لدنيا  
هل  يفصلهم عن  �هللا 
منهم  يقتر�   '
 ميكن  فكيف  (ليه 
قر�  من  يتهر�   vلذ� �لشيطا' 
بذلك ¢  �هللا   Ýتعا)، كما صّر �هللا 
 'ّ)﴿ للشيطا':   fقا  c) ½خر  موضع 
سلطا'﴾  عليهم  لَك  ليس   vعبا�
×مي  �هللا   ��� فما    .(٤٣ (�حلجر: 
ح� �إلنسا' �لذv ×ظى بأ�ð ��جة 
�لعبو�ية "�لر"حانية من هجما>   ¢
�لذين  باألنبيا¶  بالك  فما  �لشيطا'، 
تعا).  �هللا  ×ظو' Ðماية خاصة من 
�القتر��  �لشيطا'  يستطيع  ال  كّال، 

منهم.
يقو�  ﴿يو�  (بر�هيم:  سيدنا   fقا"
�حلسا�﴾، أل' هذ� �حلسا� يتم ¢ 
من  فاملر��  �آلخر�!   ¢  áيض
" �لدنيا 

 -vحلسا� �لدنيو� () Þعائه -نظر�
عندما تظهر نتائج �ألعماf، فاستر يا 
"غطِّ  
لوهيتك،  بر��¶  َبَشري�   ، ِّ��
�لثما�  تكو'  فال   ،âتقص�� على 
عظيمة  تكو'  بل  �جلهو�  Ðسب 

�يد ُ  �c)" �لعظيم.  شأنك  Ðسب 
�آلخر�   ¢ يتم   vلذ� �حلسا�  به 
فاملعò: يا ��ِّ عامل� عندئذ مبا يليق 
 vسب جهو�Ð 'بشأنك ال مبا يكو
 vّتعامل "�لد '
�لبشرية،كما 
�جو} 
��جاִדم  Ðسب  باملغفر�   vال�"
"

�لر"حانية.
  

َيْعَمُل  ا  َغاِفًال َعمَّ َتْحَسَبنَّ �هللا  ﴿6ََال 
ُرُهْم ِلَيْوHٍ َتْشَخُص  اِلُموUَ ِ�نََّما ُيَؤخِّ �لظَّ
ُمْقِنِعي  ُمْهِطِعَني   * �ْألَْبَصاُ�  ِفيِه 
َطْرُفُهْم  ِ�َلْيِهْم  َيْرَتدُّ  َال  ُ�60ُِسِهْم 
6ََ_ْفِئَدُتُهْم َهَو�0ٌ﴾ (�آلية٤٣"٤٤)   

شر= �لكلمـا9:
 :áلشيُ¶ ُشخوص� َشَخَص  َتشخص: 
عينيه  فتح  بصُر�:  "َشَخَص  ��تفع. 
 ¢  'ٍ��"� مع  يطر¬  ال  "جعل 
بصَر�  �ملåّيُت  "شخَص  �لشحمة. 
"ببصر�: �فعه. "شخص من بلد () 
بلد: cهب. "شخص �لرجُل: سا� ¢ 
��تفاä. "شخص �لسهُم: ��تفع عن 
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�%د¬ (�ألقر�).
ُمقبًال   äسر
�لرجُل:  ُمهِطعني: هَطَع 
فلم  �لشي¶  
قَبَل ببصر� على  خائفá؛ 
عنَقه  مدَّ  �لبعُ�:  
هَطَع " عنه.  يرفعه 
�لس�:   ¢ 
هطع " 
سه. � "صوَّ� 

قبل مسرعá خائفá، ال يكو' " äسر

 äضوõ َنَظَر  "قيل:  خو¬؛  مع  (ّال 

(�ألقر�)
ُمقِنعي �6aِسهم: 
قَنَع �
َسه: َنَصَبه، 
öاًال،  "ال   áميين يلتفت  ال  "قيل: 
يديه.  بني  ملا   áمو��ي طْرفه  "جعل 
يديه على   Õضع (حد" :َّÍلص� 
قنَع 
فأِ� قفا� "جعل �ألخرÕ حتت cقنه 

ماله (ليه فقّبله. "
قنع حلَقه "فَمه: "
َ�َفَعه الستفاِ¶ ما يشربه من ما¶ 
" لنب 
�لصال�:   ¢ بيديه  
قنع " غ�Òا.   "


َسه � 
قنع " �لقنو>.   ¢ �َفَعهما 
øو  ببصر�  "َشَخَص  �فعه  "عنَقه: 

�لشي¶ ال يصرفه عنه (�ألقر�)
�جلباُ'  �خلا&؛  �لشيُ¶  �%و�ُ¶:  هو�0ٌ: 

ُخلُلوِّ قلبه عن �جلر
� (�ألقر�)  
      

�لتفسـ?: 
ïاطب �هللا هنا �سوله � قائال: (' 
تأخر �لعذ�� عن �ملكيني ال يع� 
ننا 
(ننا منهلهم  بل  
عما%م،  غافلو' عن 
ֲדذ�   Ýيصر  ´"  .Õخر
 ألسبا� 
 ¢ cكرها  قد  ألنه   áلفظ �ألسبا� 

�آليا> �لسابقة قبل قليل عند �حلديث 
 () äتضّر c) ،� عن �عا¶ (بر�هيم
قائًال: لو خر¯ من 
"ال�v من  �به 
يرتكب �لشر} فإن� 
ت�
 منه كليًة، 
 �cفإ �حيم،  غفو�   ِّ�� يا  "لكنك 
�لرقي  %م  ×قق  مما  برفق  عاملَتهم 
 �ùعا�" به.  
حق  فأنت   Jلر"حا�

نه كا' يتمò %م �%د�ية،  هذ� يع� 
"تعا)  سبحانه  �هللا  
عطى  "لذلك 
من  كانو�  �لذين  مكة  ألهل  �ملهلة 
c�يته، لكي يهتدv منهم من يشا¶. 
"لكن �ألشقيا¶ منهم كانو� يتمر�"' 
نتيجة هذ� �ملهلة بدًال من 
' يهتد"�، 
لذلك كا' ال بّد 
' تنقلب هذ� �ملهلة 

() �لعقا�. 
لقد قاf تعا): ﴿عّما يعمل �لظاملو'﴾ 
من   {ùعد�
 يعمل  (عّما  يقل   ´"
 :f"أل� 
مرين؛  لبيا'  "cلك  مكة)، 

' يؤكد على 
' �لظا´ مهما ُ
عطي 
�ملحتو�  مص��  يلقى  فإنه  مهلة  من 

ُيَطمِئن   '
 :Jخر �ملطا¬. "�لثا½ ¢
�سوله "
صحابه (c يقوø :fن نعلم 

' هؤال¶ ظاملو'، "لسنا بغافلني عّما 
"عذ��،  ظلم  من  عليكم  يصبُّو' 
 äتضّر (بر�هيم  أل'  منهلهم  "لكننا 
(لينا بأ' نعامل 
"ال�� برفق "غفر�' 
تقبلنا  "كّنا  ظاملني.  صا�"�  ما   �c)
 fلك �متنعنا عن (نز�c عا¶� "بسبب�

�لعذ�� عليهم () �آل'.
�لعذ��  تأخ�  سبب  توضيح  "بعد 
�لعذ��.  بقد"�   � 
خ� �هللا �سوله 
فأشا� () عالما> هذ� �لعذ�� قائًال: 
يصيب   .áمفاجئ  áعذ�ب سيكو'  (نه 
ف�فعو'   ،fلذهو�" بالدهشة  �لكفا� 
�ù"سهم لرùية ما حّل ֲדم، "سو¬ 
.áتنبهر عيو²م "ستط� قلوֲדم َشعاع

هذ� ما َحَدúَ بالضبط يو� فتح مكة. 
صلِح  َعهد�  �ملّكيو'  نقض  فعندما 
باجليش   �  Íلن� َ�َحَف  �حلديبية، 
يشعر   '
  '"� مكة  على  �إلسالمي 

فمـا دام اهللا �مي ح� اإلنسـان الذي �ظى بأد� 
درجة ! العبودية والروحانية من هجمات الشـيطان، 
فمـا بالك باألنبياء الذين �ظـون �ماية خاصة من 
اهللا تعا�. كّال، ال يسـتطيع الشيطان االق�اب منهم.
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سفيا'  
بو  "كا'  بقد"مه.  
هلها 
قبل  �ملدينة  من  �جع  قد  حينذ�} 
مع  فاشلة  مفا"ضا>  بعد  يومني 
�ملسلمني،  جيش  ففاجأ�  �ملسلمني. 
 Õ
قبل 
' يصل () مكة. "عندما �

بو سفيا' "
صحابه ن��' �ملسلمني 
بالليل  مكة   fحو �ملüعسكرين 

ينا � ما  "قالو�:  بالدهشة  
خذ"� ُ
 �"
كالليلة ن��نá قط "ال عسكًر�. "بد
ïّمنو' قائلني: هذ� ن��' قبيلة كذ� 

" قبيلة كذ�، "´ ïطر õَلåدهم 
²ا 
ن��' جنو� �ملسلمني. "عندما مّر> 
عرفو�  �إلسالمي  �جليش  طالئع  ֲדم 
�حلقيقة. "بينما 
بو سفيا' ¢ ح�ته 
(c جا¶� �لعبا� � على بغلٍة "كا' 
 fسفيا' ¢ �لصغر، "قا ëأل áصديق
له: ��كب "��ئي "(ال سُتقتل. فترّ�� 
 �¶��" �لعبا�  فأ�كبه  �لركو�،   ¢
َعنوً�، "
خذ� () خيمة  �لبغلة  على 
�هللا،   fسو� يا  له:   fقا"  ،�  Íلن�
هذ� 
بو سفيا' يريد 
' ُيسلم. فذعر 

بو سفيا' "ترّ��. فقاf له �لعبا�: 

´ ينكشف عليك �يف �ينك؟ ال 
يد  
خذ " 
سِلـْم. َ" نفسك  ִדلك 
ها () �سوf �هللا �  
ë سفيا' "َمدَّ
 �  fلرسو� لكن  �لبيعة.  منه  ليأخذ 
يكو'   '
 من   áخوف حلظا>  ترّ�� 
�إلسال�،  على  
ْكَرَهُه  قد  �لعبا� 

 Þبا سفيا' مصر
"لكنه عندما "جد 
على �لبيعة 
خذها منه.

�هللا،   fسو� يا  سفيا':  
بو   fفقا
�إلسال�،  "حديث  مكة  �ئيس   J)
 fفقا .áخاص áتشرف� شرف '

�جو 

ë سفيا'   ��� �: من �خل   Íلن�
 v��� سفيا':  
بو   fفقا ½من.  فهو 
ليست بكب��! فقاf �: من �خل 
 áيض
 (²ا   :fفقا ½من.  فهو  �لكعبة 
ال تسعهم! فقاf �: من 
غلق عليه 

بو سفيا':  fفهو ½من. فقا ��با� ��

هل مكة  () äسر
 Ä .يكفي هذ�

علن "  ،�  Íلن� بزحف  
خ�هم "
 Íلن� منحه   vلذ� �ألما'  عن  للقو� 

(ياهم. (�لس�� �حللبية).     
ليس من �لصعب على �ملر¶ 
' يقد� 
�لذين  مكة..  
هل  قلو�  معانا� 
"منعتهم  بقوִדم  مغر"�ين  كانو� 
حكمهم   f�"� يتصو�"�   ´ Ðيث 
كانت  فكم  �لنحو.  هذ�  "على 
- �عيمهم  Ïعو�  عندما  معاناִדم 


يا�  قبل  �ملدينة   () cهب   vلذ�
يعلن:   - �ملسلمني  مع  �تفاقية  لعقد 
مساكنكم  ��خلو�  مكة!  
هل  يا 
كنتم   ') �ألبو��  عليكم  
غِلقو� "
 ÞمدT فإ'  "�حليا�،  �ألما'  تريد"' 

خرجتمو� قبل عشر سنو�>  vلذ�
 äيقر جا¶  قد   ..Þطريد  Þحيد"


بو�� مكة �يش عرمر� جّر��! ال 
�خل� تكو'  
²م عندما Ïعو�  شّك 
كانو�  
²م " شخصت،  قد  عيو²م 
 () ينظر"'  "هم  
عناقهم  ميد"' 
يكن  (ليهم.´  �لقا��  �ملسلم  �جليش 
عندئٍذ.  با%م  يشغل  ½خر  
v شي¶ 
هو�ً¶  صا�>  قلوֲדم   '
 َجرَ�  ال 

غلقو�  عندما   ..áَشعاع "طا�> 
�لبيو>،   ¢ "قبعو�  �ألبو��  عليهم 
على  �لشبابيك  من  يطّلو'  "صا�"� 
بأ�قة  مير  "هو  �إلسالمي  �جليش 
 Uَصَد
َ هنا  �لقر½'  يقّد�   ´
 مكة. 

تصوير حلالتهم هذ� يا ُترÕ؟
كم جتّرä �ملكيو' �لُغَصص عندئٍذ. ال 
شّك 
²م كانو� يقولو' ¢ 
نفسهم: 
كنا 
ج�نا TمدÞ � على 
' يتر} 
مكة حتت ستا� �لليل حينما كانت 

بو�ֲדا مغلقة، "ها قد فاجَأنا �آل' ¢ 

بو�ֲדا "  Þمنتصر  áفاحت �لنها�  "ضح 
�ألبو��  كانت  لقد   .áيض
 مغلقة 
 '
مغلقة ¢ ليلة هجرته، ألننا ´ نر� 
فاألبو��  �ليو�  
ما " �ألما'،  نعطيه 
 �  ÞمدT أل'   ،Õخر
 مر�  مغلقة 

عطانا �ألما'. �للهم صلِّ على Tمد 

"با�} "سلم. 
هو  �خلفي  �إل%ي  �لتدب�   '
 �لو�قع 
يشعر"�   ´ �ملكيني  جعل   vلذ�
جا¶هم  
نه  مع   ،�  Íلن� بزحف 
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�لنا�  به  مير   vلذ�  vلعا�� بالطريق 
cهابá "(يابá، "´ يكن "صوf خ� 
 Þمر
 �ملكيني   ()  �  Íلن� مس�� 
صعبá، "لكن �هللا تعا)  
عماهم عن 
�لنبأ  حتقق  "هكذ�  �ملسلمني.  
خبا� 

�لعظيم عن فتح مكة.
   

�ْلَعَذ�ُ/  َيْأِتيِهُم   Hََيْو  fَلنَّا� ﴿6ََ_ْنِذِ� 

ْرَنا ِ�َلى  َفَيُقوiُ �لَِّذيَن َظَلُمو� َ�بََّنا َ_خِّ

6ََنتَِّبِع  َ�ْعَوَتَك  ُنِجْب  َقِريٍب  َ_َجٍل 

�لرُُّسَل َ_6ََلْم َتُكوُنو� َ_ْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل 

َما َلُكْم ِمْن iٍ�6َ�َ﴾ (�آلية ٤٥)    

�لتفسـ?:
عذ��  عن  هنا  �حلديث   '
 �علْم 
�لكرمي  �لقر½'   '
 �لعلم  مع  �آلخر�. 

�َ�َفه  �لدنيا  عذ��  عن  cكر  كلّما 
أل'   ،áئم�� �آلخر�  عذ��  بذكر 
عذ�� �لدنيا يشكل �ليًال على عذ�� 

�آلخر�.

﴿6ََسـَكْنُتْم ِفـي َمَسـاِكِن �لَِّذيَن 

6ََتَبيََّن َلُكْم َكْيَف  َ_ْنُفَسـُهْم  َظَلُمو� 

﴾iََفَعْلَنا ِبِهْم 6ََضَرْبَنـا َلُكُم �ْألَْمَثا

(�آلية ٤٦)      

شر= �لكلمـا9:
 Ýشر (��جع   :iألمثا� لكم  ضربنا 
هذ�  من   ٢٥ �قم  لآلية  �لكلما> 

�لسو��)

�لتفـس?: 
 ¢ يسكنو'  �لنا�  معظم   '
  v

فيها  
قا�  �ل�   Õلقر�" �ملناطق  نفس 
 ،cمنعة "نفو ""c '"قبلهم قوٌ� ½خر
�لسما¶  �سالة  �فضو�  "لكنهم 
فإ'  cلك  "مع  بالعذ��.  فُأهلكو� 
يّتعظو'  ال  �جلد�  �لساكنني  هؤال¶ 
 '
مبص� �لذ�هبني، "(منا يصرُّ"' على 

ïت�"� عذ�� �هللا بأنفسهم.

�هللا  6َِعْنَد  َمْكَرُهْم  َمَكُر�6  ﴿6ََقْد 

 iَ6ِلَتُز َمْكُرُهْم   Uََكا  Uْ�ِ6َ َمْكُرُهْم 

ِمْنُه �ْلِجَباiُ﴾ (�آلية ٤٧)

شر= �لكلمـا9: 
�جلباi: (��جع شرÝ �لكلما> لآلية 

�قم ٣٢ من سو�� �لرعد)

�لتفسـ?:
مكرهم﴾  �هللا  ﴿"عند  تعا)  لقوله   
 vنه تعا) هو �لذ
 :f"مفهوما': �أل
×ّد� �لنتائج على كل عمل، لذ� فإنه 

 fسو�تبو¶ مكائدهم ضد  '
ال بّد 
�هللا � بالفشل، أل' �هللا تعا) سو¬ 

' مكرهم مسجل   :Jلثا�" ×بطها. 

نه   òمبع تعا)،  �هللا  عند  "Tفو� 
�لدنيا   ¢ مكائدهم  
حبط  قد   �
�لضر�  ֲדا  يلحقو�   '
 يستطيعو�  فلم 
باقية  Tفوظة  "لكنها   ،� مبحمد 
عند� سبحانه "تعا) ليعاقبهم عليها. 
 f"قوله تعا) ﴿"(ْ' كا' مكرهم لَِتز"
�جلبل  
' كلمة  �علْم   ..﴾fجلبا� منه 
"مليكهم،  �لقو�  �ئيس   Þا�� تع� 
 Þنظر" "�لعقبا>.  �ملصاعب  كذلك 
للمعò �أل"f تع� �آلية 
' تد�ب�هم 
 v
 fيث تنسف �جلباÐ تكن قوية ´
كما  �مللو}  "ìلع  �حلكوما>  تقلب 
فما  cلك،  �لكرمي  �لقر½'  يستطيع 
ميكن  فكيف   áثابت  Þمر
 ضعفها   ���
�لسما"ية  �حلكومة  هذ�  ×ا�بو�   '

 �c) cلك   .�  ÞمدT ֲדا  "يضر"� 

�عت�نا كلمة ((') نافية. 
 '
 من  بالرغم  
نه  هو   Jلثا�  òملع�"
Ðيث  Tكمة  قوية  كانت  مكائدهم 
طريقهم،  من  �لعقبا>  Iيع  تزيل 
 vلذ� �هللا  يبا��"'  كانو�  "لكنهم 
يفوU كلَّ كائن قوً� "قد�ً�، لذلك ´ 
تنفعهم مكائدهم (��¶� شيئc" .áلك 

(�c �عت�نا كلمة ((') شرطية.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

���� +ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَ# َقاَ# َ%ُسوُ# �هللا �: َطَلُب �ْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم.  (سنن �بن ماجة، 
كتا1 �ملقدمة)

���� +ََنِس ْبِن َماِلٍك � َقاَ#: َقاَ# َ%ُسوُ# �هللا �: َمْن َخَرَ; ِفي َطَلِب �ْلِعْلِم َكا9َ ِفي َسِبيِل �هللا َحتَّى َيْرِجَع.  
(سنن �لترمذ=، كتا1 �لعلم)

���� +َِبي ُ+َماَمَة �ْلَباِهِليِّ َقاَ# Dُِكَر ِلَرُسوِ# �هللا � َ%ُجَال9ِ َ+َحُدُهَما َعاِبٌد َ@�ْآلَخُر َعاِلٌم َفَقاَ# َ%ُسوُ# �هللا �: َفْضُل 
 َ َمَو�Hِ َ@�ْألََ%ِضني �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى َ+Nَْناُكْم. ُثمَّ َقاَ# َ%ُسوُ# �ِهللا �: 9Lَِّ �هللا َ@َمَالِئَكَتُه َ@َ+ْهَل �لسَّ

َحتَّى �لنَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها َ@َحتَّى �ْلُحوHَ لَُيَصلُّو9َ َعَلى ُمَعلِِّم �لنَّاRِ �ْلَخْيَر. (�ملرجع �لسابق)

 َّ9Lِ@َ .َِِلى �ْلَجنَّةL 9 %سو# �هللا � قا#: َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل �هللا َلُه َطِريًقا+ � Y�N%لد� Z+ ����
َماYِ َ@�ْألَْ%ِ] َحتَّى �ْلِحيَتا9ِ  �ْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َ+ْجِنَحَتَها ِ%ًضا ِلَطاِلِب �ْلِعْلِم، َ@9Lَِّ َطاِلَب �ْلِعْلِم َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي �لسَّ
 َّ9Lِ .Yُِهْم َ@َ%َثُة �ْألَْنِبَيا Yَ9َّ �ْلُعَلَماLِ .9َّ َفْضَل �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِل �ْلَقَمِر َعَلى َساِئِر �ْلَكَو�ِكِبLِ@َ .Yِِفي �ْلَما

�ْألَْنِبَياYَ َلْم ُيَو%ُِّثو� Nِيَناً%� َ@َال Nِْ%َهًما Lِنََّما َ@%َُّثو� �ْلِعْلَم. َفَمْن َ+َخَذُ̀ َ+َخَذ ِبَحظٍّ َ@�ِفٍر. (�ملرجع �لسابق)
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من كال� �إلما� �لمهد�

ديـنـنـاديـنـنـا
”إننا من عشاق الفرقان وعشاق نبينا، بهذا االعتقاد أتينا إلى الدنيا وبه سنـرحل منها“ *

(' ملخص �يننا "لبه هو ”ال (له (ال �هللا، Tمد �سوf �هللا“. (' �عتقا�نا �لذv نتمسك به ¢ هذ� �حليا� �لدنيا، "به 
سو¬ نرحل من عا´ �لفنا¶ هذ� بفضل �هللا "توفيقه؛ هو 
' سيدنا "موالنا Tمد� �ملصطفى � هو خامت �لنبيني "خ� 
�ملرسلني �لذv قد �كتمل �لديُن على يد�، "متت �لنعمة �ل� بو�سطتها يستطيع �إلنسا' 
' يصل () �هللا � بسلوكه 
ُتز�� () شر�ئعه "حد"��   '
 �لكرمي كتا� Ïا"v، "ال ميكن  �لقر½'  بأ'  �لكامل  باليقني  �ملستقيم. "نؤمن  �لصر�� 

حكامه "
"�مر� 
ية (ضافة 
" نقطة 
" ُتنَقص منها. "ال ميكن 
' يكو' "حي 
" (%ا� من �هللا من شأنه 
' يغيِّر ¢ 
حكا� "
�لفرقا' شيئا 
" ينسخها. "من �عتقد cلك فهو خا�¯ عندنا من Iاعة �ملؤمنني "ملحد "كافر. "نؤمن 
يضا بأنه ال 
ميكن لإلنسا' 
' ×ر� 
�ð ��جة من �لصر�� �ملستقيم على �إلطالU �"' �تباä نبينا � �äْ عنك �حلصوfَ على 
على 
مد��¯ �لصر�� �ملستقيم �"' �القتد�¶ بإما� �لرسل هذ�. من �ملحاf كليًة 
' øصل على 
ية ��جة من �لكماf "�لشر¬، 

" øر� 
v مقا� من �لعز� "�لقر	، (ال باتباä صا�U "كامل لنبينا �لكرمي �، بل كل ما نناله (منا هو بو�سطته "على 
سبيل �لظلية. "نؤمن 
يضا بأننا (' 
حر�نا 
ية كماال>، فإ²ا ليست (ال 
ظالال مقابل كماال> �لصا�قني "�لكمَّل �لذين 

كملو� منا�f �لسلو} بفضل تشرُِّفهم بصحبة �لنÍ �؛ (c (²م قد حا�"� بعض �لفضائل �جلزئية �ل� ال ميكن 
' ننا%ا 

.fآل' بشكل من �ألشكا�

فإننا نؤمن بكل ما "�� ¢ �لقر½' �لكرمي �لذv جا¶ به �لنÍ � من �هللا تعا). "نوقن 
' �ملحَدثا> "�لبدعا> كلها ضاللة 

متنا 
ناسا كث�ين ُيدخلو' بعَض �حلقائق "�ملعا�¬  ¢ '
صر×ة، "طريق يوصل () جهنم. "لكن من �ملؤسف حقا 
�لقر½نية "�قائق �آلثا� �لنبوية 
يضا - �ل� تنكشف ¢ "قتها عن طريق �لكشف "�إل%ا� �ال¶ 
كثر - ¢ قائمة �ملحَدثا> 
"�لبدعا>، مع 
' معا�¬ �لقر½' "�حلديث �ملكنونة تظل ُتكشف على 
هل �لكشف باستمر��، "يقبلها علما¶ �لوقت 
��ئما. 
ما معظم �ملشايخ ¢ هذ� �لعصر فأمرهم غريب عجيب؛ (c لو َفّسَر �إل%اُ� - �لذv ´ تنقطع سلسلته قط - بعَض 
�ملكاشفا> �لنبوية �ملجملِة "�الستعا��ِ> �لقر½نية �ملكنونة ¢ "قت مناسٍب، لنظر"� (ليها باإلنكا� "�الستهز�¶؛ مع 
²م 

حا�يث تقوf (' للقر½' َظاهًر� "باطًنا، "
' عجائبه لن تنتهي () يو� �لقيامة، "يقّر"' بأفو�ههم  Ýلصحا� ¢ '"ùيقر

��ئما 
' معظم �ملحّدثني �لكبا� كانو� يعتقد"' 
' كشو¬ �أل"ليا¶ "(%اماִדم تقو� مقا� �حلديث �لصحيح.

 * بيت فا�سي، مترجم. (�لتقوÕ)                                                                           (مقتبس من كتا� (��لة �أل"ها�)
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 ëة: �ملكتب �لعرIتر

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

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (½مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لy _لقاها سيدنا مر�� مسر6� x_د _يدv �هللا تعاw بنصرv �لعزيز

� Eملهد� Hخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �6إلما�
يو� ١٧ /٢٠١٢/٠٢

¢ مسجد بيت �لفتوÝ بلند'

  

�لديـن �حلـي هو �لذv تتر�¶Õ فيه 
مناc¯ قد�� �هللا تعا) ��ئما. "�إلسال� 
 vهو �لدين �لوحيد ¢ هذ� �لعصر �لذ
ال يكتفي باإلعال' 
نه هو �لدين �حلي 
بل يقد� على cلك 
�لة عملية 
يضا. 
(' (له �إلسال� هو �إلله �لذv يستطيع 

' ¸عل َمن يشا¶ كليًما �آل' 
يضا، 
"ُيريه جتليا>  
�عيته  فيكلِّمه "¸يب 
قد�ته. "¢ هذ� �لعصر 
�سل سيدنا 
�هللا تعا) �ملسيح �ملوعو� � إلظها� 

نبأ سيُدنا  vسب "عد� �لذÐ ته�قد

�لنÍُّ � بتحققه ¢ هذ� �لعصر. 
هي  �أل�دية  �إلسالمية  فاجلماعة 
�ملسلمني   Uِفر بني  �لوحيد�  �جلماعة 
كلها �ل� تؤمن �ليو� 
يضا باِهللا قا��� 
كافة  مع  "مقتد��  شي¶  كل  على 
على  ��سخة  "هي  "قد��ته،  صفاته 
يقني 
' �هللا تعا) متصف �ليو� 
يضا 
ظل  كما  "ُيريها  نفسها  بالقد��> 
ُيريها منذ �أل�f. "لكْن قّد� �هللا تعا) 
خاَتم  هو   vلذ�  �  Íلن� بعثة  بعد 
�آل'  �لوحيد�  �لوسيلة   '
 �ألنبيا¶ 
تعا)  �هللا  (نعاما>  على   fللحصو
"�لطريَق للوصوf (ليه � هو سيدنا 
خامت �ألنبيا¶ Tمد �ملصطفى � فقط. 
 Jد �لقا�يا�
"(' سيدنا م��� غال� 
 vملهد�" �ملوعو�  �ملسيح  هو   �
"�لكامل   Uلصا�� "�ملحب  �ملعهو� 

;ÎÔÊe›;œŒü;ÎÔÊe›;œŒü

W;ÄÊz¡Ê∏\;wz÷ë∏\;YW;ÄÊz¡Ê∏\;wz÷ë∏\;Y

;;

ćć
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سيدنا مر�� مسر6� x_د _يدv �هللا تعاw بنصرv �لعزيز

للنÍ � "قد 
�سله �هللا تعا) ¢ هذ� 
جديد،  من  �إلسال�  إلحيا¶  �لزمن 
"قد "عد� �هللا تعا) بتكميل �%د�ية. 

حد كتبه عن cلك   ¢ �  fفيقو

�إلله �حلي: 
كياننا  من   ��c "كل  
�"�حنا   ')”
 Uلصا��" �لقا��  �إلله  لذلك  تسجد 
كل  ُخلقت  بيد�   vلذ� "�لكامل 
مع  �ملخلوقا>  من   ��c "كل   Ý"�
�لذv بوجو�� يقو� كل  كل قو�ها، 
علمه  عن  شي¶  ïر¯  ال  "جو�. 
��ئر�  عن  "ال  سيطرته  عن  "ال 
"�لر�ا>  �لصلو�>  "½ال¬  َخلقه. 
Tمد  �لطاهر   Íلن� على  "�ل�كا> 

"جدنا  بو�سطته   vلذ�  � �ملصطفى 
�لذv ي�هن على "جو��  �إلله �حلي 
 Uتفو ½يا>  "بإظها��  بكالمه. 
�لعا�� ُيرينا "جها من�� لقد��ته "قو�� 
�لقدمية "�لكاملة. فقد "جْدنا �سوال 

��نا "جَه �هللا تعا)، ""جْدنا (لـًها 
ما  �لكاملة.  بقد�ته  شي¶  كل  خلق 
 () �ل� ال ïر¯ شي¶  قدَ�َته  
عظم 
بقا¶ ألvّ شي¶  "ال  بد"²ا،  �لوجو� 
بركا>   "c لـهنا �حلق)  ') بغ�ها! 
حسن   "c" عظيمة  "قد��>  كث�� 
سو��.“  (لـه  "ال  عظيم  "(حسا' 
�لر"حانية  �خلز�ئن  �لدعو�،  (نسيم 

�ملجلد ١٩)

نبيُّنا  (يا�  
��نا   vلذ� (%نا  هو  فهذ� 
�ملوعو�  �ملسيح   fيقو  .� �ألكر� 

 :� Íعن مقا� �لن �
”عندما ننظر بعني �إلنصا¬ جند نبيا 
عظيما "�حد� حائز� �لد�جة �لعليا ¢ 
�لنبو� كلها "نبيا حيا "�حد�  سلسلة 

حبَّ �ألنبيـا¶ () �هللا تعا)، بطال "
"�حد�، 
v سيد �ألنبيا¶ "فخر �لرسل 
�Ïه Tمد   vلـذ� �ملرسـلني  "تا¯ 
 v، �لذ � �د �ملجت�
�ملصطفـى "
 fيا� لنا
لو سا� 
حد ¢ ظله لعشر� 

لف سـنة.“  () fما كا' لُينا ��نو
(�لسـر�¯ �ملن�، �خلز�ئن �لر"حانية، 

(٨٢ Î ملجلد ١٢�

اآلن  الوحيـدة  الوسـيلة 
للـحصول على إنعـامات 
والـطـريـَق  تعـا�  اهللا 
للـوصـول إليـه � هـو 
بواسطة سيدنا خامت األنبياء 
� فقط.  Aمد املصطفى 
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 () �لعـا´  ��عيـا   �  fيقـو"
�إلسال�: 

”يا سكا' �أل��، "يا 
يتها �لنفو� 
�لبشرية ¢ 
كنا¬ �لشرU "�لغر�، 
 '
  () "شد�  قو�  بكل  
�عوكم 
�آل'  �أل��  "جه  على  �حلق  �لدين 
�حلق  �إلله   '
" "حد�،  �إلسال�  هو 
�إلسال�،  قّدمه   vلذ� �إلله  
يضا هو 
 ُّÍلن� هو   � �ملصطفى  Tمد�   '
"
�لر"حانية  �حليا�  صاحُب  �لوحيد 
 fجلال�  Áعر على  "�ملتربُع  �ألبدية 
"�لُقدُّ"سية، �لذv "جْدنا �ليال على 
حياته �لر"حانية "جالله �ملقد� بأننا 
مبكاملة  "حبه  طاعته  بسبب  øظى 
"�آليا>  �لقد�   Ý"بر" تعا)  �هللا 
�لسما"ية.“ (ترياU �لقلو�، �خلز�ئن 

(١٤١Î لر"حانية، �ملجلد١٥�
 � �ملوعو�  �ملسيح  
فحم  لقد 
كقائد ناجح معا�ضي �إلسال� ليس 
بإ��¶�  بل  فقط  "�أل�لة  بال��هني 

يضا.  �خلاصة  "½ياته  �هللا  تأييد�> 
ال  
مو�� " نبو¶�ٍ>  �لعا´  
ما�  "قّد� 
يسع 
حد� �الطالä عليها (ال �هللا عا´ 

Õ �لعاَلم كيف حتققت � Ä .لغيب�
مؤيِّد�  "½يا>   Ýضو"" جال¶  بكل 
ֲדا  تنبأ  �ل�  �لنبو¶�ُ>  تلك  عظيمة 
بتلقي �لعلم من �هللا تعا). كم كا' 
� يتأ´ من 
جل �إلسال� "كيف 

�لذين  �إلسال�  معا�ضي  يفهِّم  كا' 
 ،� Íطو� من مقا� �لن× '
حا"لو� 
"بأv �ضطر�� "قلق كا' يدعو ¢ 
حضر� �هللا إلفحا� هؤال¶ �ملعا�ضني؛ 
�ل�  س�ته  سو�نح  من  cلك  يتبني 
�ّ"²ا 
صحابه �ضي �هللا عنهم، كما 
يظهر cلك بكل جال¶ ""ضوÝ من 

�عيته  جند   .Õألخر� "كتاباته  كتبه 
ُيحصى  ال  بعد�  �هللا  حضر�   ¢
إلفحا� �ملعا�ضني "من 
جل �آليا> 
�لسما"ية. "كا' يدعو ��ئما بسبب 
(بر���  ليس  قلبه   ¢  Uلشو�" �للوعة 
�إلسال�  
فضلية  إلثبا>  بل  لنفسه 
"�لنÍ �. فبسبب 
�عيته هذ� 
عطا� 
Iلتها  من  عظيمة.  ½ية  تعا)  �هللا 
تعا)  �هللا  
' "ّجَهُه  بعد  
عطيها ُ ½ية 
"�العتكا¬  هوشيا�بو�   () للسفر 
هنا} للعبا�� 
�بعني يوما. "¢ 
ثنا¶ 
�هللا  خلع  "�لعبا��  �العتكا¬  هذ� 
�ملوعو�  باالبن  تتعلق  ½ية  عليه  تعا) 
باسم  Iيعا  �أل�ديو'  "يعرفها 
(²ا  �ملوعو�“.  ”�ملصلح  �لنبو¶� عن 
نبو¶� عظيمة جا¶ فيها 
' �بنا سيوَلد 
¢ مد� معينة "يكو' متصفا بصفا> 

نه  منها  �لنبو¶�،   ¢ cُكر>  معينة 
هذ�  كل  طويال.  عمر�   Uس��
�لنبو¶�  عظمة  على   fتد �لعالما> 
"تزيد حتما (ميانا 
"لئك �لذين جا¶"� 

حرفا  �لنبو¶�  حتقق   �"
�" بعد  فيما 
شخص   ¢ كذلك   �"
�" حرفا، 
cلك �البن �ملوعو� - سيدنا �ملصلح 
 fيع �ألعماI ملوعو� � -  حتقَق�
�ملوعو�  �ملسيح  بّينها  �ل�  "�ملهما> 

� ¢ �لنبو¶�. 
�لنبو¶�،  كلما>  عليكم  �آل'   
فأقر
"(ْ' كنتم قد Ïعتوها مر��� من قبل 
�ملقبلة  �أليا�   ¢ 
يضا  "ستسمعو²ا 
مبناسبة  �جللسا>  سُتعقد  حيث 
cكرÕ هذ� �لنبو¶� �ل� ُ
�ليت بتا�يخ 
�لنبو¶�  كلما>  شبا�/ف��ير.   ٢٠
�إلعالنا>“  ”�موعة   ¢ مذكو�� 
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  كتب  حيث 

 :�
لقد خاطب� �هللا �لرحيم �لكرمي �لعظيم 
�لكب� �لقدير على كل شي¶ - جّل 

:fه- بوحيه "قاÏُ� شأُنه "عّز
Ðسبما  ��ٍة  ½يَة  
عطيك   J)”
تضرعاِتك،  Ïعُت  فقد  سألت�. 
õالص   fبالقبو 
�عيَتك  "شّرفت 
 v
���، "با�كُت �حلَتك هذ� (
"لدهيانه).  هوشيا�بو�   ()  vسفر
ستوهب  "قربٍة  "��ٍة  قد�ٍ�  فآيُة 
لك. ½يُة فضل "(حسا' سُتمنح لك، 
لك.  ستعطى  "ظفر  فتح  "مفاتيح 
 fيقو هكذ�  مظفر.  يا  عليك  سال� 
�هللا تعا)، لكي ينجَو ِمن بر�ثن �ملو> 
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�لقبو�  ِمن  "ُيبعَث  �حليا�،  يبتغي  َمن 
�إلسال�  شرُ¬  "ليتجلَّى  
هُلها، 
"عظمة كال� �هللا للنا�، "ليأâَ �حلق 
�ميع  �لباطل  "يزهَق  بركاته،  بكل 

نا �لقا��  J
øوساته، "ليعلَم �لناُ� 

فعل ما 
شا¶، "ليوقنو� 
J معك،  ..
باهللا  يؤمن  ال  َمن  بينًة  ½يًة   Õلَير"
"كتابه  "�يِنه  �هللا   () "ينظُر  تعا)، 
 � �ملصطفى  Tمد  �لطاهر  "�سوِله 
"لتستبَني  "تكذيٍب،  �فٍض  نظرَ� 

سبيل �ملجرمني. 
طاهًر�.  "جيًها  "لًد�  فستعطى  
َْبِشْر 
صلبك  من  �كًيا  غالًما  ستوهب 
Iيل  غال�  "نسلك.  "c�يتك 
عند}.  كضيف   fسينـز طاهر 
 â"
 لقد  "بش�.  عنمو�ئيل  �Ïه 
من كلِّ  مطهَّر  "هو  مقدسة،  �"ًحا 
 vلذ� مبا�}  �هللا.  نو�  هو  �جس. 
 fينـز "�لفضل  �لسما¶،  من   âيأ
 fجلال� صاحب  سيكو'  بنـز"له. 
�لدنيا   ()  âسيأ "�لثر�¶.  "�لعظمة 
بَنَفسه  
مر�ضهم  من  �لكثَ�  "يشفي 
(نه  �حلق.   Ý"� "ب�كة  �ملسيحي 
كلمة �هللا، أل' ��ة �هللا "غ�ته قد 
سيكو'  �لتمجيد.  بكلمة  
�سلته 
cهيًنا "فهيًما  بصو�� خا�قة "حليَم 
�لقلب. سو¬ ُيمُأل بالعلو� �لظاهر� 

�بعة.  �لثالثة  سيجعل  (نه  "�لباطنة. 

�الثنني.  يو�  مبا�}  �الثنني،  يو�  (نه 
َنْجٌل ֲדجة �لقلب كرمي نبيل، َمظهر 
"�لعال،  �حلق  َمظهر  "�آلِخر،   f"أل�
ظهوُ��  �لسما¶.  من   fنز �هللا  كأ' 
ِجدُّ مبا�} "مدعا� لظهو� جالf �هللا 
تعا). بشرÕ لك، يأتيك نوٌ� مسَحه 
�هللا بطيب �ضو�نه. سو¬ ننفخ فيه 
�"حنا، "سُيظّله �هللا بظّله. سو¬ ينمو 
سريًعا، "سيكو' "سيلًة لفكِّ �قا� 

�جا¶   () �ألسا�Õ، "سيذيع صيُته 
�أل��، "سيتباَ�} منه 
قو��، Ä ُيرفع 
�لسما¶.   v
  .. �لنفسية  نقطته   ()
 ٢٠ ((عال'  مقضيًّا.“  
مًر�  "كا' 
في��ير  �١٨٨٦، �ملنشو� ¢ ”تبليغ 
 ،٥٩-٦٠  Î ،f"
 �لد  �لرسالة“ 
 Î ،f"
"�موعة �إلعالنا>، �لد 

(١٠٠-١٠٢
�خلليفة  كا'  قبل  من  قلت  "كما 

�لثاJ �  مصد�قا %ذ� �لنبو¶� حتما 
 �١٩٤٤ عا�   ¢ بنفسه  
علن  كما 
حني 
خ�� �هللا تعا) 
نه هو ”�ملصلح 
هذ�   Õبذكر  fلالحتفا" �ملوعو�“. 
جلسا>  �جلماعة   ¢ ُتعقد  �لنبو¶� 
�ملوعو�“  �ملصلح   Õكرc” بعنو�': 
"سُتعقد ¢ �أليا� �لقليلة �ملقبلة 
يضا 
¢ �تلف فر"ä �جلماعة ليعلم 
فر�� 
عظيمة  نبو¶�  كانت  
²ا  �جلماعة 

 .fحتققت بكل عظمة "جال"

"ضح ضمنيا 
مر� ½خر،  '
هنا 
�يد 

يضا  قبل  من  cكرُته  قد  "(' كنت 
بعض   Ýيطر cلك  مع  "لكن  مر��� 
قليل  �لدي�  علمهم  �لذين  �إلخو� 
�مليال�  بيو�   fالحتفا� عن  سؤ�ال 
 '
 "يو�"'   ،vنيو� بتأث�  متأثرين 
فيقولو':  ميال�هم،  بيو�  ُيحتَفل 
�ملصلح  ميال�  بيو�  øتفل  �منا  ما 

لقد أفحم املسـيح املوعود � كقائد ناجح معارضي 
اإلسالم ليس بال�اهني واألدلة فقط بل بإراءة تأييدات 
اهللا وآياته اخلاصة أيضا. وقّدم أمام العا� نبوءاٍت وأمورا 
ال يسع أحدا االطالع عليها إال اهللا عا� الغيب. � رأى 
العاَ� كيف حتققت بكل جـالء ووضوح وآيات مؤيِّدة 
عظيمة النبوءاُت الu تنبأ بها بتلقي العلم من اهللا تعا�.



اجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

١٦

التقوى

 Õبذكر øتفل  ال   �cفلما �ملوعو� 
ميال�هم؟  "بأيا�  �آلخرين  �خللفا¶ 
بيو�   fالحتفا� يريد"'  
²م  "�حلق 
مبيال�   fباالحتفا متذ�عني  ميال�هم 

"ضح   '
 فأ�يد  �آلخرين.  �خللفا¶ 
هنا بأننا ال øتفل بيو� ميال� سيدنا 
أل'  
�د  Tمو�  �لدين  بش�  مر�� 
يو� "ال�ته هو �١٨٨٩/١/١٢، 
ما 
�لنبو¶� �ملعنية فقد 
ُنبئ ֲדا قبل "ال�ته 
 Õتفل بذكرø نø" .<سنو� úبثال
 ¢ ֲדا  
ُنبئ  �ل�  �لنبو¶�  هذ�  حتقق 
�١٨٨٦/٢/٢٠، "كانت ִדد¬ () 
(حيا¶ �إلسال� من جديد "متّثل َمعَلما 

من �ملعا´ ¢ هذ� �لسبيل. 
�لتوضيح 
عو� () صلب  "بعد هذ� 
�آل'   f"سأتنا بأن�   fقو
" �لكال� 
كث��  جو�نب  من  فقط  جانبني 
�ملسيح  عّد�  َمن  
"%ما:  للنبو¶�. 
�ملوعو�“؟  "�ملصلَح   � �ملوعوُ� 
�ملوعو�  �ملصلح  حالة  كانت   �cما"
� �لقلبية عن �إلسال� "�لنÍ �ألكر� 

� "�ألمة �ملسلمة؟
"مبا 
نه ال يسع� ¢ هذ� �لوقت �لضيق 
كلما>  تتضمنه  ما  كل   f"تنا
  '

 ٥٢ على   vحتتو أل²ا  �لنبو¶�  هذ� 

مرين  منها   f"فسأتنا تقريًبا،  نقطة 
�ملسيح  عدَّ  لقد  cكر>.  كما  �ثنني 
�ملوعو� � مر�� بش� �لدين Tمو� 


�د مصلًحا موعوً�� "مصد�ًقا %ذ� 
 Uكتابه تريا ¢ � fيقو c) �¶لنبو�
�لقلو�، �خلز�ئن �لر"حانية، ¯ ١٥، 

:٢١٩ Î
”(' �ب� �ألك� هو ”Tمو�“، "قد 

نبأُ> بوال�ته ¢ (عال' ُنشر ¢ ١٠/

على  نشر  (عال'   ¢"  ،�١٨٨٨/٧
 .�١٨٨٨/١٢/١  ¢ خضر�¶  "�قة 
"قد كتبنا 
يضا ¢ �إلعال' �ألخضر 

' �سم هذ� �لولد سيكو' ”Tمو�“، 
مئا>   ¢ �إلعال'  هذ�  
شيع ُ "قد 
�آلال¬ من �لنا� قبل "ال�ته. "ال بد 

' تكو' مئا> �إلعالنا> �ملطبوعة 
على 
"��U خضر�¶ موجو�� () �آل' 
عند معا�ضينا، كما ال بد 
' تكو' 
¢ بيو> معا�ضينا 
عد�� من (عال' 
"ملا  
يضا.  ُنشر ¢ �١٨٨٨/٧/١٠ 
 fلكما� حد  �لنبو¶�  شهر�  بلغت 

ِفرقة  جتهلها   ´" �إلعالنا>،  ع� 
"�%ند"�  "�ملسيحيني  �ملسلمني  من 
”Tمو�“  "��ته  �هللا  بفضل  ُ"لد 
بتا�يخ �١٨٨٩/١/١٢  �لسبت  يو� 
�ملو�فق لـ ٩ Iا�Õ �أل") ١٣٠٦ 
 ¢ بوال�ته  
نبأُ>  "قد  �%جر�.  من 
عنو�ُنه:  عريض  õط  ُكتب  (عال' 
فيه  لت  "ُسجِّ �لتبليغ“،  ”تكميل 
�لشر"� �لعشر� للبيعة، "¢ �لصفحة 
�ملوعو�  �البن  عن  (%ا�  منه   ٤

(تعريبه):
يا فخر �لرسل قد �ّطَلْعُت على مر�تب 
قربك من �هللا تعا)، فقد تأخرَ> ¢ 


تيت من مكا' بعيد.“ c) ¶ملجي�
"�لسر�¯  كتابه   ¢  �  fيقو  Ä
 ،١٢  ¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن  �ملن�"، 

:٣٦ Î
"�لنبو¶� �خلامسة تنبأُ> ֲדا بوال�� �ب� 

أريـد أن أوضح هنا بأننا ال �تفل بيوم ميالد سـيدنا 
مرزا بشـ� الدين Aمود أ"د ألن يوم والدته هو ١٢/

١٨٨٩/١م، أمـا النبوءة املعنية فقد أُنبئ بها قبل والدته 
بثالث سنوات. و�ن �تفل بذكرى حتقق هذه النبوءة 
الu أُنبئ بها ! ١٨٨٦/٢/٢٠م، وكانت تهدف إ� إحياء 
اإلسالم من جديد ومتّثل َمعَلما من املعا� ! هذا السبيل. 
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Tمو� 
نه سيولد "يسمى Tمو��. لقد 

"��قا  �لنبو¶�  هذ�  لنشر  �ستخدمُت 
خضر�¶ ال تز�f موجو�� لدv، "قد 
فقد  �لنا�،  من  
لو¬  على  ُ"ّ�عت 
ُ"لد cلك �البن ¢ ميعا� �لنبو¶� "هو 

�آل' ¢ �لتاسعة من عمر�."
حقيقة  كتابه   ¢  �  fيقو  Ä
�لر"حانية، ¯ ٢٢،  �خلز�ئن  �لوحي، 

:٣٧٣ Î
 f"أل� �ب�  توفِّي  عندما  ""كذلك 

شياعهم " �جلهلة  �ملشايخ  
ظهر 
كب��  فرحة  "�%ند"�  "�ملسيحيو' 
بأ'  مر���  %م  قيل  "قد  "فاته.  على 
 �١٨٨٦/٢/٢٠  ¢ �ملنشو��  �لنبو¶� 
فكا'  �ألبنا¶،  بعض  "فا�  تتضمن 
ضر"�يا 
' ُيتوفَّى 
حدهم ¢ �لصغر، 
عن  يتو�عو�   ´ cلك  مع  "لكنهم 
�هللا   Jفبّشر �العتر�ضا>.  توجيه 
عن  بشا��   <��" "قد  ½خر،  بابن 
من   ٧ �لصفحة   ¢ ½خر  �بن  "ال�� 
بش��   U�َسُتر" �ألخضر:  �إلعال' 
 ´ 
نه  مع  "Tمو�".   Jلثا� �Ïه  ثانيا 
سبتم�/ من   f"أل� تا�يخ  يوَلد ح� 


يلوf �١٨٨٨، "لكنه سيوَلد حتما 
¢ �ملد� �ملحد�� له Ðسب "عد �هللا. 
"�لسما¶  �أل��   f"تز  '
 ميكن 
تز"f "عو�   '
 �ملستحيل  "لكن من 
�هللا. فبحسب هذ� �لعبا�� �لو���� ¢ 

�لصفحة ٧ من �إلعال' �ألخضر "ُلد 
 �١٨٨٩ Jالبن ¢ يناير/كانو' �لثا�
 Uحيا ُير� fمو�" "ال يز�T" ينا�Ï
"
بفضل �هللا تعا) "هو �آل' ¢ �لسابعة 

عشر� من عمر�."
�لقلو�"،   Uتريا"  ¢  �  fيقو  Ä
 Î  ،١٥  ¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن 

 :٢١٤
هو   vلذ� "Tمو�"   f"أل� �ب�   ')  "
عندما  ُ"لد  قد  كا'  ما   ،Uُير� حّي 

يت �" �لكشف   ¢ بوال�ته  
خ�ُ> ُ
جد��  على  مكتوبا  "Tمو�"  �Ïه 
 U��"ملسجد. فنشرُ> (عالنا على �أل�
�خلضر�¶ بتا�يخ �١٨٨٨/١٢/١ بني 

لو¬ من �لنا�. "ال يز�f �لكث� من 

".vنسخه موجو�� لد
عاقبة  ضميمة   ¢  �  fيقو  Ä
 Î ،١١¯ �لر"حانية،  �خلز�ئن  ½ִדم 

:٢٩٩
تنبْأُ>  
ن�  هي   Õخر
 ½ية  هنا}   Ä

بنائي  من  "�حد  كل  "ال��  قبل 
فالنبو¶� عن  �آل'،  �ملوجو�ين  �لثالثة 
�ألك� Tمو�، موجو��  �البن  "ال�� 
بصر�حة مع �Ïه ¢ �إلعال' �ألخضر 
خضر�¶   U��"
 على  نشرُته   vلذ�
"فا�  عند  كتيب  صو��  على  كث�� 

".f"البن �أل�
يعدُّ  كا'   � �ملوعو�  �ملسيح  فإ' 

�د  Tمو�  �لدين  بش�  مر��  �بنه 
مصد�ًقا %ذ� �لنبو¶�، فُولد cلك �البن 
نظًر�  �لعا´ كله.  �نقالًبا ¢   úحد
"
"ضحت  �لنا�  بعض  �عتر��   ()
�ملصلح   Jلثا� �خلليفة  عهد   '
 �ألمر 
�ملوعو� � �ملمتد () ٥٢ عاًما �ليل 
�ال¶.  �لنبو¶�  هذ�  حتقق  على  بيِّن 
باأل´  تفيض  "خطاباته  كتاباته   ')"

فـإن املسـيح املوعـود � كان يعدُّ ابنه مرزا بشـ� 
الديـن Aمـود أ"د مصداًقـا ]ذه النبـوءة، فُولد 
ذلـك االبـن وأحـدث انقالًبـا ! العا� كلـه. نظًرا 
إ� اعـ�اض بعـض النـاس وضحت األمـر أن عهد 
اخلليفـة الثـا¨ املصلـح املوعـود � املمتـد إ� ٥٢ 
عاًمـا دليـل بنيِّ علـى حتقق هـذه النبـوءة ©الء. 
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التقوى

من  قلبه  تكتنف  كانت  �ل�  "�حلرقة 
 �  Íلن�" �إلسال�  مكانة  �فع  
جل 
¢ �لعا´ كله. كما 
' علمه "معرفته 

يضا �ليل ساطع على 
' �هللا تعا) قد 

مأل� بالعلو� �لظاهرية "�لباطنية.
�مليز�>  هذ�  حتقق   Õنر باختصا�، 
½خر  منطلق  من   –  ٥٨  "
 �لـ٥٢ 
 .� �ملوعو�  �ملصلح  حيا�   ¢  –
"كما cكر> بأن� سأتكلم عن هذ� 
بعرضي    Õخر
 ��"ية  من   äملوضو�
�ل�  �ملقتبسا> من كالمه �  بعض 
يرشُح منها عزمه �لصميم �لد�f على 
 ¢  �  fقا عالية.  عزمية   �c كونه 

(حدÕ �ملناسبا>: 
"كلما ُبعث �سل �هللا تعا) تيقن كل 
من �خل ¢ Iاعته 
نه لن يقو� õدمة 
�لدين 
حد سو��، �c) Ä �ستوعب هذ� 
 ¢ قو��  Iيع  ر  يسخِّ فإنه  �ملسؤ"لية 
 fيقا '
(جنا� هذ� �ملهمة، بل ميكن 

بأنه صا� �نوًنا لتحقيق هذ� �ألمر. 
� Ïعُت  �ملوعو�  �ملسيح  تو¢  ملا 
قد  "فاَته  بأ'  يقولو'  �لنا�  بعض 
سبقْت 
"�َنها. ´ يكن 
صحا� هذ� 
�ألقو�f يكّذبو' �ملسيح �ملوعو� � 

صحا� هذ� �ألقو�f كانو�  '
 v
)

�ديني يؤمنو' باملسيح �ملوعو� �) 
(ال 
²م كانو� يقولو' بأنه قد تو¢ ¢ 
حني 
نه ´ يبّلغ �عوَ� �هللا تبليًغا جيًد� 

كما 
' بعض نبو¶�ته ´ تتحقق بعد. 
كا' عمرc ¢ vلك �لوقت ١٩ سنة، 
فلما Ïعت مثل هذ� �ألقو�c fهبُت 
""قفُت عند �
سه "�عو> �هللا تعا) 
قائال: �للهم كا' هذ� Tبوبك، "لقد 
قّد� طوf حياته تضحيا> ال حتصى 
(ليك  �عوَته  ملا  "�آل'  �ينك،  إلقامة 

خَذ �لناُ� يقولو' بأ' "فاته سبقْت 
 fألقو�� هذ�  مثل   vتؤ� فقد  
"�²ا، 
�لتعثر   () برفقائهم   "
 بأصحاֲדا 
"قد حتصل تفرقة ¢ �جلماعة، لذلك 
فإن� 
عاهد} يا (%ي 
نه (' ��تد> 
فسأضحي  �ينك  عن  كلها  �جلماعة 
مع cلك Ðياâ من 
جله. ففي هذ� 
سيقو�  من  
نا  
ن�  
��كُت  �للحظة 
 ¢  Íقل مأل  ما  "هذ�  �ملهمة،  ֲדذ� 
�لتاسعة عشر من عمرv �اًسا "ناً�� 
�فعت� () بذf كل حياâ ¢ خدمة 
�ألهد�¬  Iيع  تركُت   c) �لدين 
هذ�  عي�  
ما�  ""ضعت   Õألخر�
تلك  سأ"�صل  بأن�  �لوحيد  �%د¬ 
�ملهمة �ل� ُبعث �ملسيح �ملوعو� � 

جد ¢ قلÍ حال"ً�  f��
ألجلها. "ال 
�ل� نشأْ> ¢  �لعزمية  لتلك  متجد�ً� 
cلك �لوقت؛ "ال يز�f ير�فق� cلك 
�لعهد �لذv قطعته على نفسي "�قًفا 
عند �
سه �. �نه cلك �لعهد نفسه 
�لذv ثّبت� على عزمي� بكل قو�، فقد 

عو�صف  من   äألنو�� مئا>  هّبت 
�ملعا�ضة (ال 
²ا تبد�> ملا �صطدمت 
مع صخر� عزمي� �لكأ��¶ �ل� ثبت� �هللا 
عليها، "لقد ُ�ّ�> ¢ øو� �ملعا�ضني 
"مكايدهم   vضد Tا"الִדم  Iيع 
بفضله  تعا)  �هللا  
نال� " "شر"�هم، 
موطن،  كل  عند  جناحا>   Îخلا�
ح� 
' �لذين كانو� يقولو' عند "فا� 
سبقت  قد  
²ا   � �ملوعو�  �ملسيح 

"�²ا �ندهشو� عند �ùيتهم جناحا> 

مهمته �."
لقد �قتبسُت هذ� �ملقتبس من خطابه 
نبه � ¢   Ä .حد �ملجالس
 ¢ �

خطابه هذ� �جلماعَة 
يضا قائال:
 ""من "�جب كل فر� من �جلماعة 
بأنه   Ý"لر� هذ�  نفسه   ¢ ïلق   '

�لدين.  خدمة  مبهمة  سيقو�  "حد� 

' خدمة �لدين "مو�صلة  {��
"من 
صا�>   � �ملوعو�  �ملسيح  مهمة 
مسؤ"ليته �آل' فال بد 
' يعقد عهًد� 
كل  على  �لدين  خدمة  سيؤثر  بأنه 
فعلتم  فلو   .'½" حني  كل   ¢ شي¶ 
×ققو'  �لذين  من  فستكونو'  cلك 
�ملوعو�  باملسيح  �إلميا'  من  �%د¬ 
�%د¬ هو مو�صلة  �، أل' cلك 

مهمة �ملسيح �ملوعو� �."
 Ý"لو نشأ> فينا هذ� �لر" :� fقا Ä
لنا  تر�¶>  بل  مشكلٍة  
ية  بقيت  ملا 
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مشاكل �لطريق كلها هينة يس��."
c Äكر � حرقة قلبه "½المه من 
جل 

�إلسال� "�لنÍ � بالكلما> �لتالية:
(�"لة  (سالمستا'  (قامة  هو  "�ملهم 
هي  غايتنا   ') �لعا´.   ¢ �إلسال�) 
توحيد �ملسلمني كلهم على يد "�حد�. 
(' �%د¬ هو �فع ��ية �إلسال� ثانية 
¢ بلد�' �لعا´ كلها. (' مقصدنا هو 
نشر �سم Tمد �سوf �هللا � مع �لعز 
"�لشر¬ ¢ كل بقعة من بقاä �لعا´. 
ال شك 
ننا نفرÝ عندما ترفر¬ ��ية 
باكستا' عاليًة، "ُنَسّر عندما ترفر¬ 
عندما  "نبتهج  مرتفعًة،  مصر  ��ية 
ترفر¬ ��ية �ململكة �لعربية �لسعو�ية 
¢ �ألعا&، "لكنا سنفرÝ حًقا حني 
"تضع  كلها  �إلسالمية   f"لد� تّتحد 
غايتنا   ') إلسالمستا'.  �ألسا� 
�ستر��� �د �إلسال� �لغابر. (' هدفنا 
 ') �لعا´.   ¢ �هللا  حكومة  تأسيس 
ُبْغيتنا (قامُة حكم Tمد �سوf �هللا � 
 f. (' مقصدنا توطيد �لعد��أل� ¢
"�لقسط ¢ �لدنيا. "سنجعل باكستا' 
س على �لعدf "�إلنصا¬  �ل� ستؤسَّ
�الحتا�  تأسيس  ُسّلم   ¢ ��جة   fََّ"

هي  هذ�  (سالمستا'   ') �إلسالمي. 
�لعا´  �حلقيقي ¢  �لسال�  ترسي  �ل� 
"�عما¶ها  باكستا'  شعب  (ليت 
برفع  �لد�عني  �ملزعومني  "علما¶ها 

هذ�  يد�كو'  �ليو�  عالًيا  باكستا' 
للجميع  ستستر�  �ل�  "هي  �ألمر) 
�حلقيقي.  �لسال�  "توطد  حقوقهم، 
تنجحا'  "حدÒا  "�ملدينة  مكة   ')

م�كا  فيه  فشلت  فيما  �هللا  شا¶   ')
"�"سيا. ال جر� 
' هذ� �ألمو� تبد" 
�آل' ضرًبا من �جلنو'، "لكن معظم 
�لنا� �لذين ُيحدثو' ثو�� عظيمة ¢ 
�لعا´ ُيْدعو' �انني، فلو �ماJ �لنا� 
 Jيدعو ما  cلك   ¢ فليس  باجلنو' 
"حرقة  نا��   Íقل  ¢  ') �خلجل.   ()

�يد  حني.  كل  قلًقا  تترك�  "لوعة 
ثانية.  "�د�  �إلسال�  عز  �ستر��� 

"ّ� نشر �سم Tمد �سوf �هللا � ¢ 
�لعا´. 
حّب (�سا¶ حكم  كل 
øا¶ 
 .Õخر
 مر�  �لدنيا   ¢ �لكرمي  �لقر½' 
ال 
��v ما (�c كا' هذ� سيتحقق ¢ 
 '

� ال، "لك� 
علم 
ن� 
�يد  âحيا
�لعا&  �إلسال�   Ýصر ¢ vبيد 
ضع 
�للبنا>.  من   & �هللا  شا¶  ما   "
 لبنًة 

 "

�يد تكميل صرÝ �إلسال� �لعظيم 

�فعه. "سو¬  '
�ْفَعه ما شا¶ �هللا & 
من   ��c كل  تعا)  �هللا  بفضل   fبذ

هذ�  من �"حي ¢  قو�  كياJ "كل 
�لسبيل، "لن تقد� قو� ¢ �لعا´ على 

 ".â���) '"� حليلولة�
هذ� هو �البن �ملوعو� من 
"& �لعز� 
�لقلبية بكل  لنا عن �غبته  �لذv عّبر 

ننا øتفل ¢ هذ�  صر�حة. ال شك 
�أليا� بيو� "�ملصلح �ملوعو�"، "لكننا 
 �c) (ال  حقيقة  �ليو�  ֲדذ�  øتفل  لن 
"�حلرقة،  �للوعة  ֲדذ�  معظمنا  حتّلى 
"سامية  عالية  مقاصدنا   '
  {��
"
"�فيعة للغاية "تتطلب منا َ�ْفَع �%مم 
�لسامية،  �لطيبة  �لتغي��>   úَحد�)"
"(نشاَ¶ �لصلة مع �بنا، "َخْلَق �حلرقة 
 äَجل �إلسال�، "�اللتيا
¢ قلوبنا من 
"�حلب "�لعشق للنÍ � "�لتعبَ� عنه 

عمليا. 
 � �ُهللا  ½تاها  �ل�  �لبشا��  هذ�   ')

ال شـك أننـا �تفـل ! هذه األيـام بيـوم "املصلح 
املوعـود"، ولكننا لـن �تفل بهذا اليـوم حقيقة إال 
إذا حتّلـى معظمنـا بهذه اللوعة واحلرقـة، وأدرك أن 
مقاصدنا عالية وسـامية ورفيعة للغاية وتتطلب منا 
َرْفـَع ا]مم وإحـداَث التغي�ات الطيبة السـامية...
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التقوى

�لصال�  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  سيَدنا 
صاحِب  �ملوعو�  باالبن  "�لسال� 
 ¢ كانت  "�ملحاسن،  �ملز�يا  هذ� 
 Õخر
 عميقة  �سالة  تتضمن  �لو�قع 
منحصر�  تبقى  لن  �عوتك   '
 "هي 
تبقى  لن  مهمتك   '
" نفسك،   ¢
يو�صلها  بل  حياتك،   ¢ Tد"�� 
 ¢ �لنظ�  عدمي  يكو'   vلذ� �بنك 
علو �%مة "�لعزمية، "يكو' مثيَلك ¢ 
�اللتياä لنشر �إلسال� ¢ �لعا´ 
Iع، 
"سيحمل بني جنبيه قلًبا ُموَجًعا قلًقا 
من 
جل �فع ��ية Tمد �سوf �هللا � 
بل  فحسب،  cلك  "ليس  �لعا´.   ¢
لقد "عد �هللا �ملسيَح �ملوعو� � من 

جل نشر �عوته () كل 
øا¶ �لعا´ 
�ل�  بعد�  (�خلالفة)  �لثانية  بالقد�� 
"تو�صل  �لقيامة،  يو�   () ستستمر 
مهمته، كما "عد � 
' هذ� �خلالفة 
جتد سالطني ناصرين يساعد"²ا على 
 Íللن  Uلصا�� نشر �عو� هذ� �خلا�� 


كثر فأكثر. �
 � تقدِّ  c) �ملوعو�"  "�ملصلح  فنبو¶� 
�ملسيح   Uصد على  بّيًنا  �ليًال  لنا 
�ملوعو�  � فإ²ا تذّكر كل "�حد 
�ملوعو�  �البن  هذ�  فإ'  بو�جبه.  منا 
عليه  �ملوعو�  �ملسيَح  �ُهللا  بّشر   vلذ�
متحلًيا  سيكو'  بأنه  "�لسال�  �لصال� 
مبحاسن كث��، قد 
�شد �جلماعَة () 

طرU �لتقد� "�ال��ها�، "½تاها لتربية 
"لتبليغ �سالة �إلسال� �جلميلة  
بنائها 
() كافة 
طر�¬ �أل�ضني نظاًما ��ئًعا 
Tَكًما نرÕ نتائجه �ملدهشة كل يو�. 
 ¶��
  vد�
 مسلم  كل  "�جب  "من 
"�جبه لتقوية هذ� �لنظا� 
كثر فأكثر. 
�هللا  بفضل  �ليو�  قائم  �لنظا�  هذ�   ')
 Õخر
 بال�   ¢" �لعر�،  بال�   ¢
(فريقيا   ¢ قائم  هو  كما  ½سيا،  من 

"�"با "
م�كا "
ستر�ليا "¢ �جلز� "

يًضا. عندما يؤسس �أل�ديو' فرًعا 
هذ�  من  جزً¶�  "يصبحو'  للجماعة 
�لنظا�، فعليهم 
' يضعو� ¢ �العتبا� 
ال  "�جبهم   '
  Îو خاø على 
يًضا 
فقط،  
نفسهم   Ýصال)  ¢ ينحصر 
على  ×افظو�   '
 "�جبهم  من   ') بل 

جيا%م �لتالية 
يًضا، "
' يرّسخو� ¢ 
يكونو�   '
 عليهم   '
 
يًضا  
نفسهم 

بًد�  ناسني  �لنظا� غ�  هذ�  من  جزً¶� 
غايتهم �لعظيمة 
ال "هي (قامة "حد�نية 
 fسو� Tمد  ��ية  برفع  �لعا´   ¢ �هللا 
مستعّدين  "يكونو�  �لدنيا،   ¢  � �هللا 
لتقدمي 
ية تضحية ¢ هذ� �لسبيل، "ال 
يطمئّنو� ح� ×ققو� غايتهم �ملنشو��، 
 Ý"لر� هذ�  cّ�ّياִדم   ¢ ينفخو�   '
"
هذ�  يَدعو�  لن  
²م   v
 "�حلما�، 

�لغاية �لعظيمة ُتنَسى فتمو>.
�إلسالمية  �جلماعة   ') ½نًفا  قلت  لقد 

�أل�دية قائمة �ليو� ¢ كل بقعة من 
بقاä �أل��، "
' هذ� �لصو> �ملرتفع 
من قا�يا' قد "صل كل 
øا¶ �لعا´، 
�ملصلح  لسيدنا  كا'  قد  
نه  "�علمو� 
بفضل  عظيم  كب�   �"�  � �ملوعو� 
 ¢ �لصو>  هذ�  نشر   ¢ تعا)  �هللا 
ش� 
كنا¬ �لعا´ �غم �أل"ضاä غ� 
�الجتماعا>  تعقد"'  فعندما  �ملو�تية. 
�ملوعو�"  �ملصلح  "نبو¶�  بتحقق  فرًحا 
فعليكم 
' تنفخو� ¢ Òمكم "بر��كم 
� ثانيًة ما 
عر� عنه �ملصلح  �"ًحا جتدِّ
�ملوعو� � من 
ماٍ' "طموحاٍ> "قد 
cكرִדا 
مامكم ½نًفا. 
ع�: ِمن "�جب 
كل 
�دv قاطن ¢ 
ية �"لة (سالمية 

' يسعى جاهًد� إلقامة (سالمستا'. 
سنؤسس (سالمستا' �ل� 
���ها سيدنا 
"موالنا Tمد �ملصطفى � �لذv كا' 
 vة للعاملني. (سالمستا' �ل� تؤ���
حقوU �جلميع �"منا متييز بني �ألحبا� 
�إلنسانية،  �لـُمُثَل  "�ألغيا�، "ترسي 
لكي تعَلم �لدنيا 
' نبينا � جا¶ Tسًنا 
() �إلنسانية. هذ� هو �%د¬ �لعظيم 
"نعرضه  للدنيا  نعّلمه   '
 علينا   vلذ�
(سالمي.  بلد  كلَّ  به  "نذّكر  عليها، 
 Íلن� جا¶  ما  "هذ�  هدفنا،  هو  هذ� 
�، "هذ� �ملهمة �ل� بعث �هللا �ملسيَح 
هو  "هذ�  
جلها.  من   � �ملوعو� 
�إلسالمية  �جلماعة  على   vلذ� �لعمل 
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�أل�دية �ليو� (جنا��. علينا 
' نذّكر 
كل مسلم "كل بلد (سالمي بأ' هذ� 
هي 
هد�فنا. (�c كا' هؤال¶ ال يعملو' 
%م  ندعو   '
 "�جبنا  فمن  بنصحنا 
 fمضطربني مبتهلني لكي يعو� ما نقو
من  منعنا  على  يقد�  
حد  (c ال  %م، 
 "
�لدعا¶ %م. فسو�¶ كانت باكستا' 
 "
 مصر   "
 �لسعو�ية  �لعربية  �ململكة 
�لشا� 
" (ير�' 
" (ند"نيسيا 
" ماليزيا 
(سالمية  �"لة   v
  "
 �لسو��'   "


خرÕ، علينا 
' ��هم 
' ال عّز لكم 
"ال كر�مة منفصلني. (منا عز هذ� �لبال� 
"بقاùها "هيبتها ¢ 
' يفكر"� "يهتمو� 
بعظمة �إلسال� متحدين "متخلني عن 
Iيع �لفر"U ¢ بال�هم ��خليا "عند 
¸ب  �لرسالة  فهذ�  
يضا.  ج��²م 
علينا 
' نوصلها () هذ� �لبال�. �ليو� 

يضا  مصر  ملصا�  نسعى   '
 علينا 
نوصل هذ�   '
 علينا  
يضا،  "لسو�يا 
�حلاليني  �لسلطة  �لرسالة () 
صحا� 
لو' قبائلهم  ¢ ليبيا 
²م (�c ظلو� يفضِّ
"ِفَرقهم "يبيحو' �لظلم ¢ سبيل cلك 
من  بال�هم  ُيضِعفو'  يظلو'  فسو¬ 
على  قو�   v
 ُيحِر�"�  فلن  �لد�خل، 
�لبلد "ال على مستوÕ �ألمة   Õمستو
�إلسالمية بل سو¬ يز���"' ضعفا، 
فيهم  ينشبو'  سو¬  �ألعد�¶   '
"

ظافرهم "بر�ثنهم "يفرضو' سيطرִדم 

 '
  fحتما� هنا}  cلك  "بعد  عليهم 
�لعبو�ية   fغال
  ¢ �لبال�  بعض  ُتَغّل 
�لرسالة  (ليهم  
' نوصل  فعلينا  
يضا، 
يركز"�  "ال  صو�ֲדم   () يعو�"�   '

�لشخصية،  مصاحلهم  على  �هتمامهم 
"ال ينحا�"� () قبائلهم "ِفرقهم بغ� 
حق "(ال سو¬ ïسر"' كل شي¶. 
فبدال من �ملحافظة على �%وية �لفر�ية 
جاهدين  يسعو�   '
 ¸ب  بلد  لكل 
�إلسال�، كما  متحدين إلقامة عظمة 
�هللا  بعثه  من  كال�  يتدبر"�   '
 ¸ب 

إلقامة هذ� �لعظمة.
مو�طن  كل  على   v
 علينا،  ¸ب 

' يستمر ¢ 
��¶ �"�� لنيل  vد�

�ملناسبة  Ðسب  �لعظيم  �%د¬  هذ� 
 () "�للجو¶  �لتفهيم   fخال "من 
 ¢ قلت  كنت  كما  (ن�  �لدعا¶. 
 vيؤ�  '
 ينبغي  
يضا  �ملاضية  �لسنة 
من  �ملصلح   �َ"� منا   vد�
 كل 
خالf بذله �ملساعي على هذ� �لنحو 
من  نتمكن  لكي  �لعا´،   Ýإلصال
�ل�  �ملوعو�  �ملصلح  
هد�¬  حتقيق 
هي ¢ �حلقيقة مو�صلة 
هد�¬ سيدنا 
 ä"ملسيح �ملوعو� � بل هي مشر�
لو�¶  حتت  كلِّه  �لعا´  جلْعل  عظيم 
�لنÍ �. فهذ� �لعصر �لذv هو عصر 
تفشي �لفسا� بانتظا� �لذv تنظر من 
مقّد��>   () �لعظمى   Õلقو� خالله 

�لبال� �إلسالمية جشعا "طمعا فيها، 
علينا øن �أل�ديني 
' نكثف �جلهو� 
ضمن نطاقنا لتخليص كل بلد (سالمي 

يضا "�ألمَة �إلسالمية 
يضا من ِ�بقة 
 '
�لطماعني، "فوc Uلك كله علينا 
�لدعا¶ كما قلت سابقا.  نركز على 
نسأf �هللا � 
' يهب �لعقل "�لفهَم 
"�لسياسيني  �إلسالمية  �لبال�  لقا�� 
ر"� بعيد� عن �ملصا� �لشخصية،  ليفكِّ
َيعّدهم  �لذين   - �ملشايَخ  يوفق   '
"
�لعامُة حائزين على �لعلم "�لر"حانية 
 J½} �لتعليم �لقر��كثر - للسعي إل�

 '
 من  بدال   Õبالتقو يتحلو�   '
"
ُيشعلو� فتيل �لقتاf "�ل��ä بني �لعامة 
"�حلكا� كسبا ملصاحلهم، "(' 
فضل 

Iل حل كما قلت قبل قليل يكمن "
¢ Ïاعهم لند�¶ (ما� �لزما' "�لعمل 
�لعامة  يوفق   '
 تعا)  �هللا   fنسأ به. 
فر�ستهم  نو�  لتقوية  للسعي  
يضا 
يتكلمو'  للذين  
عمى  لتقليد  "ليس 
كالما فا�غا متجاهلني 
"ضاä �لزمن 
�لقا��   "
 �ملشايخ  من  كانو�  سو�¶ 
يرينا   '
 تعا)  �هللا   fلسياسيني. نسأ�
لرغبة  حتقيقا  �جلميل  "(سالمستاَ'" 
�حلل  هو  �، "هذ�  �ملوعو�  �ملصلح 
�لعا´  ×مي   '
 ميكن   vلذ� �لوحيد 
�لعقـل  �لعا´  �هللا  
%م  �لفنت،  من 

"�لسـد��. 



اجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

٢٢

التقوى

c
�
n 

�
op
�
q,

�lm56� c23 � /r9I
	
JK�"#

NM�"# 	_̀ /stI
�
u�

�
v#

��E	JK	� Y��
�
�

 b56.56®MN
�
� 


  	ni
�¯�q°� 	de	� �

� i±���
� NM�"#

NM$O²f
�g³p
�
*

�
�m  	<̀

�
sµq\

zd
�
¶· �zde���-.

(كال� Tمو� Î ١٨٦، ١٨٧ مطبعة �لرقيم بريطانيا ١٩٩٦)

�� ��� �
���

��
�	


�
�

�
�

�	��
��
�
�

	
��
������
�
�

��
���

�
�
 ! � ! �	"#

�� �
�

$�%& �'�
��
(�)*

+
,

�
-. /�01 �����

�
� 23 �43

�
� 567

�89:
�
;

	<=
	
>? � �@A

�
B �

C	

�
�

D�EF��&
	
G��56�

D	E /H9I
�
JK	"# �&LMN

�

�$O �
�

PQR
�
ST

� �
U� �

�
VWX NM� YZ

[ �56� \ ]
�

�̂
�
	_̀
ab �&�T �	"#

c
	de4fghY'

�i�

���
�

D
43

�
j �

�
��QkMN

�
� �$OP	lm

�
� �	"#

c
�
n 

�
op
�
q,

�lm56� c23 � /r9I
	
JK�"#

NM�"# 	<̀/stI
�
u�

�
v# �	E �wx	Q Yy�

�
�

�
zdeh�lm56{���|#

��
	_̀
a\g}~Qp

�
*��

�
�

�
b !56��

�
�

D
�� ��� �'A

�
��
D
�

B �
�

�
43

c
	de�� �\56� Z

[56�  !
D�
����56�

�
j567 /89:��

�
� ������3

��Y�
� �i
�

� �
�	�

�
$�

�
VWX � �$

���
�
� D

��56{��&
	
G��

�	E �H9I ��p
�
* ��.

NM
�

� ����"# �
�)*,��

� ����
� �

� �
�h �'� � ! � ��r�wx �'�

NM
�

� �h
�
G��56��

�� ��"# �56� �
�
���56� /��I �JK|

�
� D��

�� Y�A�
�
�56�

NM
�

� ��� ��T � �&�Q �uT :de
D��	�  �

�� �¡.
	E��

�
�&

	
G��

NM
�

� �¢�$T �
� �

�&�Q��
�
�£~Qp

�
* ����"# �&�Q�¤  ���&�Q �y�

�� �56
	

¥�
�

v# � b ���&�-.
�
��56{��h

	
G��

��
��� �

 ! ! �56�

NM
�

� �4R �S
���? de

��
���� 	<̀ab56 ���56�

�	E
�
~�
p
�
*,

�
-.

�NM؟ �
�
¢§���� 56�

�
�

�
j ���&	Q 3̈ � b 	_̀

a ���&	Q �©
.

NM
�

� �	�
�	
��
D
v�
�

	<=
�
ª�

	� �«K	¬
  ]̂ 	<̀a �

�§K|�
�
� �

�
b �
C

�
43

�� �	�&
	

��
D
/VWX �

� �43 �
	

��
�
/8WX �56� ���

�
/

rWX56�
�
567

�
 !�b

�
NM
�
���



٢٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

سعي  بنتائج  نتمتع  (ننا 
 '
 '"� � vملـهد�
 v�س، "ننعم مبا الندø

تو��ïه. 
قبل 
�بعة عشر قرنا كا' �ملسلمو' 
مما  
منه، " �لعا´  لسال�  
�سلو�  قد 
�هللا  مساملة  من  قلوֲדم  من  يفيض 
"�إلميا' به تعا)، "عمق �لفقه بتعليم 

Tمد �.
"كا' �هللا قد جعل �هللا بسالتهم ¢ 
�لدفاä عن �ملظلو� "�نتصا�هم عنو�نا 
على صدU تعظيمهم هللا "تعظيمكم 
للشي¶ �لذv يعظمه �هللا، "هو كر�مة 

�إلنسا'. 
�أل")  �لقر"'  بعد  �هللا  تركو�   Ä

فتركهم،  "نسو� �هللا فنسيهم.  

"حقت عليهم سنة �هللا ملا �تبعو� سنة 
من كا' قبلهم. 

"�حف �لظال� عليهم �"يد� "�شتد 
فيه   fقا عصر  "جا¶  �لليل،  سو�� 
�لقائلو' لقد حا' لنا 
' نتخلص من 

شي¶ �Ïه �إلسال�..
قبل  من   fقا قد  كا'  �هللا  "لكن 

(ليظهر� على �لدين كله)
"جعل  لوعد�  تصديقا  �هللا  فكتب 
شر¬ cلك إلنسا' مسلم ¢ �%ند، 
 '
" مصباحا،  ميتلك    '
 له  "Ïح 
�ملصابيح،  مصنع  �هللا   'cبإ يفتح 
"ال  �لدنيا،  متأل  �ملصابيح  "صا�> 
�هللا  �"َّجها  َمن  عن  �ألغلبية   v�يد

على يديه. 
(²م �آل' ين�"' �ملصابيح "كفى.  

�هللا  فعل   �cما يد�"'  ال  "كث�"'   
يكو'  كا�  مو>  من  �ينه  لينقذ 
Tققا، مو> كا' قد تقد� مستعد� ¢ 
سيطر� "قو�، مو> بسيف مسمو� 

ميسك به �جاf عنيد مريد. 
 هم �آل' غافلو' عن ���سة �لتا�يخ 
يعمل  �هللا  كا'   �cما يد�"'  ال 

"قتها.

�ملسلمني   i7 عن  ند�يه  ال  تا�يخ 
� ��ند 

يعرفو' "ïفو'، 
" هم ال يعرفو'، 
�مللكة  حكم   äنو ما  يد�سو'  "ال 
�ل�يطانية فكتو�يا، "ال يد�"' �"� 
يعرفو'  "ال  قو�نينها،   ¢ �لالهو> 
تا�يخ شركة �%ند �لشرقية "ال طبيعة 

Hفتحي عبد �لسال 

!a@fiÜjnéÌ@Êc@Üi@¸@Êb◊!a@fiÜjnéÌ@Êc@Üi@¸@Êb◊
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التقوى

�لُنظم �ملختلفة لالستعما�، "ال  يعرفو' 

' �%ند �حلديثة �ل� يعرفو²ا ليست 
هي �%ند �لقدمية، �%ند �ل� كانت قد 
لغة "
لف  متزقت أللف �"لة "
لف 
�ين،  "ال يعرفو' تطو��> طو�ئف 
تا�يخ  "ال  �ملسلمني،  مع  �%ند"� 
حتت  c%م  "ال  �لسيخ  مع  �ملسلمني 
حكمهم، "ما�c فعل ½خر �ملجاهدين 

�إلما� 
�د �ل�يلوv ضدهم.. 
 vلتصد� مع  �جلهل  يستقيم  فكيف 
جهلنا   ') �لقيا��؟  مسئولية  حلمل 
باملص�  مباالتنا  "عد�  بالتا�يخ 
على  نفرضها   '
 ¸ب  ال   vلبشر�
 fنعو� لفصو '
بقية �لبشر،  "علينا 
�لد��سة "ندä �لشو�غل فتر� لنعر¬ 
�لقر'   ¢ تفصيال   vر¸ كا'   �cما
 �cما" عشر،  "�لتاسع  عشر  �لثامن 

كا' يعّد لإلسال� "ïتمر.
لنكتشف 
ننا نستمتع باخل��> �ل� 
�لغ� "ال ند�v ½المهم "ال  ��عها 

تا�يخ معاناִדم.

تطو�  تا�يخ    Uيهملو  f�6لنا
�أل��  �هللا  فر�  6قصة   Uلكو�

متهيد� لضيافتنا 6لكر�متنا؟    
 v�ند "ال  �لكو'  نسكن  فنحن 
ما�c  مت فيه ح� صا� هكذ� صاحلا 
عصـو�  عن   v�ند "ال  لسكاننا، 

"ال  �جلو،    ¢ �لسمو�  �نتـشا� 
�أل��  جو  �هللا  مأل  كيف  نعر¬ 
باألكسيجني، "ال نتأمل "جو�نا بعد 
عصو� �جلليد بعد عصو� �ل��كني،  

"ما علمك بال��كني؟     
�آل�مي بنيا' �لر� �ملحكم، ملعو' 
من هدمه.. (ال نفسا بنفس 
" فسا� 
مكث،  على  �هللا  بنا�  �أل��..   ¢
�أل��  له   Áفر" �لكو'  له   òب"
¢ ستة 
يا� طويلة ليحل ضيفا بعد 
طوf �ستعد��، "هذ� Ðسا� 
يامنا، 
"هي فتر� يقد�ها علما¶ �لفلك  � 

١٥  مليا� عا�  تقريبا . 
 Áنكن هنا} عندما كا' �هللا يفر ´
�لبسط طبقة فوU طبقة،  "´ يكن 
�إلنسا' موجو�� عندما حد� �هللا له 
�ألشهر �حلر� ليعو� لعقله فيها "يتر} 

�لعد"�'.
Ä خلق �هللا �إلنسا' "حر�� "
عطا� 
"حق  �إلقامة  "حق  �العتقا�  حق 

يو�   f"
 من  �لكلمة  "حق  �لفكر 
"جعله مسئوال 
ما� �%يئة �الجتماعية 
 Uيسر "
يو� يقتل 
" يرفع سيفا للقتل 

 .Jيز "

" يأكل �ملاf بالباطل 
  جعل له �لبيت �مز� لألمن "�حلرمة 
شأ'  �هللا  "�فع  �لدما¶  
مر  "تعظيم 
�لبيت  %ذ�  �حلج  "فر�  �لضيافة، 
مبد  
مر " له  �حلجا¯ ضيوفا  "جعل 
�ملو�ئد %م، "جعل �لبيت قبلة للتوجه 


ينما كا' �لطو�¬ ..
 fعا �لبشرية  �حليا�   äبد�)  Õمستو
 '
 معها  يستحيل  لد�جة  "çني 
نتصو� 
' �هللا يتر} 
مر قتل �إلنسا' 
 '
للنا�، "ينسجم �لتصو� (�c قلنا 
هذ� �حلق ليس لكائن (ال له سبحانه 

هو خالقه. 
"�ستخـلف �هللا "عـلَّم مفهـو� 

�خلالفة. 
"�ستخلـف �هللا 
مما قبلنا "خلت.  

للخالفة  �ملرشحني  ½خر  قوما  "كنا 

إنـهم اآلن يـنـيــرون الـمـصـابـيح وكـفى.  
وكث�ون اليدرون ماذا فعل اهللا لينقذ دينه من موت كاد 
يكون Aققا، موت كان قد تقدم مستعدا ! سيطرة 
وقوة، موت بسيف مسموم ميسك به دجال عنيد مريد. 



٢٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

¢ �أل��. 
�لتحكم  �خلليفة  �إلنسا'  على  ¸ب 
حق  ليحتر�  سلوكه  "ضبط  بنفسه 
كل ب� �إلنسا' ¢ �لعيش حر� "¢ 

سال�.. 
�إلنساJ حق،  "�هللا  �لفكر  �ختال¬ 
�ملحاسب،  "حد�  هو  نفسه  جعل 
"لكن كل مفكر عليه 
ال يبيح �لقتل، 
(ال باحلق، "�حلق هو نص من �هللا، "ال 
 ¢ فسا�   "
 بالنفس  �لنفس  (ال  نص 
�أل��،  "ال (كر�� �لنا� على �لدين 
بأv شكل.  "على طوf �لتا�يخ جعل 
"كتب  �لنا�،  يقمع  ملن  �لقمع  �هللا 
�لعاقبة ملن ×ر�هم.  "بعث �هللا �لرسل 
�لدين،  حرية  من  �حلق ¢ جو   fلقو

"من عا�� cلك قمعه �هللا.
"�لعز  �الستخال¬  �هللا  جعل  لقد 
�هنا بقو� من صفاִדم 
²م لو مكنهم 
�جلَماf، ��ة  فعلو�  �أل��  �هللا ¢ 
خالصا  "عطفا  "(حسانا،  "عدال 
كأ' كل (نسا' من c"ينا،  "صال� 
"�كا� "توعية "تعليما للبشر "ترقية 

لكل ما هو عقلي "�"حي فيهم. 
تركنا  عن  يسكت  �هللا  كا'  فهل 
حتولنا  "عن  تلك؟   �ملالئكة  ملهمة 
ما  فرصة  تنتهز   Ý�جو�"  Áلوحو
 'c)  '"� �لصيد  "تأكل  يسنح،  
"هو  "كيف  �لعظيم؟؟  �لسيد  من 

يعلم  كيف  �إلنسا'  علم   vلذ� �هللا 
 ¢ يتحكم   '
  Ý�جلا�" �لوحش 
نفسه "ال يأكل (ال بسماÝ سيد�؟؟  
هو  "حد�  سيد�  به  Ïح  ما   '
"
بيئة   ¢ ×يا  "لذلك  �آلمن.  �لطعا� 

سيد� "يناf مو�طنة كرمية.
لقد علم �هللا �إلنسا' علم �الستئنا� 
ع�� للنا� ليعلمو� ما يليق ֲדم من 
"�جب �الستئنا� "�لو��عة،  ليكونو� 
جديرين باملو�طنة عند� تعا) ¢ �لد�� 

"هي ��� �لسكò �حلقيقية.   

اختالف الفكر اإلنسا¨ حق،  واهللا جعل نفسه هو وحده 
احملاسب، ولكن كل مفكر عليه أال يبيح القتل، إال باحلق، 
واحلـق هو نص من اهللا، والنص إال النفس بالنفس أو 
فساد ! األرض،  وال إكراه الناس على الدين بأي شكل.  

كا' ال بد عندما تلجأ  
مم �لرسل 
يقمعهم  بالتا&  �هللا  كا'  
نه  للقمع 
بقمع خاÎ ليت�
 من نسبتهم �لقمع 
(ليه،  فما ��� سبحانه "تعا) يعذֲדم 
بذنوֲדم "على �
سها �لسفك �حلر��، 
فهو (c' برv¶ من �عو�هم 
²م مبثابة 

بنا¶ �هللا "
حبائه بفقههم هذ�. "ميتلئ 
�لعالية حلرمة  �لقر½' ֲדذ� �حلساسية 
�لدما¶ "علو شأ' �لكر�مة �إلنسانية 

نه ال (كر�� ¢ �لدين، "
' �لنفس "

بالنفس الغ�.

لقد جعـل اهللا االسـتخالف والعز رهنـا بقوم من 
صفاتهـم أنهم لو مكنهم اهللا ! األرض فعلوا اجلَمال، 
ر"ة وعـدال وإحسـانا، وعطفا خالصـا كأن كل 
إنسـان من ذوينا،  وصـالة وزكاة وتوعيـة وتعليما 
للبشـر وترقية لـكل ماهـو عقلي وروحـي فيهم. 
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 هانـي طاهـر

"مناظر�   ¢ �لقر�¶� 
�ملسيح  بني  �%ي" 
"بني   � �ملوعو� 
ممتعة  �لبهوبا&  بش�  Tمد  �لشيخ 
 
يقر من  ينتا�   vلذ� �مللل  �غم 

(سهابا> �لشيخ. 
 ،� �ملسيح  "فا�  هي  �لقضية 
"�حد�  ½ية   Õسو ¸د   ´ "�لشيخ 
قوله  "هي  cلك،  على  ֲדا   fيستد
ِ(الَّ  �ْلِكَتاِ�  
ْهِل َ ِمْن   'ْ)ِ"َ﴿ تعا) 
�ْلِقَياَمِة  َ"َيْوَ�  َمْوِتِه  َقْبَل  ِبِه  لَُيْؤِمَننَّ 
(�لنسا¶  َشِهيًد�﴾  َعَلْيِهْم  َيُكوُ' 
 fتقو هل  �آل':  �نظر"�   ..(١٦٠
�آلية: (' عيسى حي ¢ �لسما¶؟! 

هل فيها كلمة "�لسما¶"، 
" كلمة 
"عو��  عن  شي¶  فيها   "
 "حّي"، 
�ملسيح"؟ كال، ليس فيها شي¶ من 
cلك. "لكن تفس�ها �لقاطع عند 
 � �لكتا/  _هل  �يع   'ّ
 �لشيخ 
قبل  باملسيح   Uسيؤمنو �ملستقبل 
يتضمن  "هذ�  �ملسيح.  ميو9   U_

' �ملسيح حّي، "
نه لن ميو> (ال 
بعد 
' يؤمن به 
هل �لكتا� �لذين 

سيولد"' مستقبال. 

iنقض هذ� �الستدال
عقدها  �ل�  �ملناظر�>  هذ�  ��ئعة 
�ملسيح �ملوعو� � مع �خلصو�، 

عديد�  فرصا  لنا  
تاحت  فقد 
لنطلع على جو�هر حضرته 
فكا�� 
حضرته  نقض  "قد  
سلوبا، "
جو�نب  من  �لشيخ   fستدال�

عديد�، منها: 
١: (قر�� �لقر½' �لكرمي ببقا¶ �ليهو� 
ح� يو� �لقيامة، "عد� �نقر�ضهم، 

َْلَقْيَنا "َ﴿ �ليهو�  عن  تعا)  كقوله 
َيْوِ�  (َِلى  َ"�ْلَبْغَضاَ¶  �ْلَعَد�َ"َ�  َبْيَنُهُم 
�ْلِقَياَمِة﴾ (�ملائد� ٦٥)، "هذ� ينقض 
 vلذ� (ليؤمنن)  آلية  �لشيخ  تفس� 
سيؤمنو'  Iيعا  �ليهو�   '
  Õير

باملسيح. 
�لَِّذيَن  ﴿َ"َجاِعُل  تعا)  قوله   :٢

““È6Ä;ÎÖΩ]fiŸÈ6Ä;ÎÖΩ]fiŸ””;;Â;;~Á]ç∏\;è]Œ›Â;;~Á]ç∏\;è]Œ›
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(َِلى  َكَفُر"�  �لَِّذيَن   Uََفْو �تََّبُعوَ} 
 ..(٥٦ عمر�'   f½) �ْلِقَياَمِة﴾  َيْوِ� 
�ملسيح   äتبا
 سيجعل  �هللا   '
  v


عد�ئه ح� يو� �لقيامة. "هذ�  Uفو

حيا¶  
عد�¶� سيظلو'   '
 يتضمن 
 fح� يو� �لقيامة. "هذ� ينقض قو
عند  باملسيح  Iيعا  بإميا²م  �لشيخ 

نز"له قبل �لقيامة. 
قاعد� øوية  �لشيخ على  �تَّكأ   :٣
لتأييد ما cهب (ليه، "هي 
' �لفعل 
�ملضا�ä �ملتصل بنو' �لتوكيد �لثقيلة 
 ..fحلا� يفيد  "ال   fالستقبا� يفيد 
ال  ِبِه)  (لَُيْؤِمَننَّ  تعا)  قوله   '
  v

باملعاصرين،  "ال  بالسابقني  يتعلق 
"قد  مستقبال.  سيأتو'  بأنا�  بل 
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  نقَض 

بأكثر من مدخل: 

ليست  �لقاعد�  هذ�   '
 _6لـها: 
بآيا> قر½نية  صحيحة، "�ستشهد 
تعا)   قوله  منها  لنقضها،  عديد� 
 ِّfَفَو َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  ﴿َفَلُنَولَِّينََّك 
�ْلَحَر�ِ�﴾.  �ْلَمْسِجِد  َشْطَر  َ"ْجَهَك 
 '
 "�ضح  تعليقا:  حضرته   fقا"
�لزمن   v
)  fحلا� هو  هنا  �ملر�� 
�لذv نزلت فيه �آلية "ليس �لزمن 
�لقا��) ألنه مبجر� نز"f �آلية ُ
مر 

 '"� �لكعبة   fباستقبا �ملسلمو' 
�لوجو�   'ّ
 لد�جِة   ªٍتر�  "
 تأخ� 
�لصال�".  
ثنا¶  �لكعبة   () ُ"لَِّيِت 
(َِلى  ﴿َ"�ْنُظْر  تعا)  قوله  "منها 
َعاِكًفا  َعَلْيِه  َظْلَت   vلَِّذ� (َِلِهَك 
تعا)  قوله  "منها  َقنَُّه﴾.  َلُنَحرِّ
َلَنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن 
�آل'،  نريهم سبلنا   v
" ُسُبَلَنا﴾.. 
"سنريهم ¢ �ملستقبل 
يضا". "منها 

ََنا  قوله تعا) ﴿َكَتَب �هللا َألَْغِلَبنَّ 
تبني  
يضا  �آلية  "هذ�  َ"ُ�ُسِلي﴾. 
سنة �هللا �ملستمر� "�جلا�ية ¢ كل 
سيكو'  
نه  �ملر��  "ليس  �ما'، 
هنا} 
نبيا¶ ¢ �ملستقبل "سيجعلهم 
بل  �ملستقبل،   ¢ غالبني  تعا)  �هللا 
 '
معنا� 
' سنة �هللا �ملستمر� هي 
��ئما  �لغالبني  هم  يكونو'  �لرسل 

 "
  fحلا� �من  �لزمن  كا'  سو�¶ 
من  "غ�ها  �ملاضي".   "
 �ملستقبل 
�ملوعو�  �ملسيح  ناقش  "قد  ½يا>. 
�لشيخ   fقو "�لسال�  �لصال�  عليه 
بأ' هذ� قاعد� øوية �مع عليها، 
"فّند cلك، "قاf ال قيمة للقو�عد 


ما� �ألمثلة �لقر½نية. 

 '
 فر�  على  
نه  ثانيـها: 
 '
" صحيحة،  �لنحوية  �لقاعد� 

هل  '
�آلية تتحدú عن �ملستقبل 
ال  �آلية  فإ'  سيؤمنو'،  �لكتا� 
بل   ،� بعيسى  سيؤمنو'   fتقو
تعو�   '
 ُيحتمل  فيها  �لضمائر   ')
 òمد �، فيكو' معT سيدنا ()
ِ(الَّ  �ْلِكَتاِ�  
ْهِل َ ِمْن   'ْ)ِ"َ �آلية: 
 '
 َقْبَل   � Tمد  ِبسيدنا  لَُيْؤِمَننَّ 

ْغِلَنبَّ َأَنا َوُرُسـِلي﴾. "هذه اآلية أيضا  ﴿َكَتـَب اهللا َألَ
تبني سـنة اهللا املستمرة واجلارية ! كل زمان، وليس 
املراد أنه سيكون هناك أنبياء ! املستقبل وسيجعلهم 
اهللا تعا� غالبني ! املستقبل، بل معناه أن سنة اهللا 
املسـتمرة هي أن الرسل سيكونون هم الغالبني دائما 
سـواء كان الزمن زمن احلال واملستقبل أو املاضي". 
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 ..ëميو> هذ� �لكتا
�ملسيح  به   fيقو ال   òملع� "هذ� 
فر�  على  لكن   ،� �ملوعو� 
باملستقبل  يتعلق  �لفعل  هذ�   '


هل �لكتا�  'ّ
فقط، "على فر� 
فر�  "على  Iيعا،  سيؤمنو' 
½يا>  �لكرمي  �لقر½'   ¢ ليس  
نه 
تتحدú عن بقائهم () يو� �لقيامة، 
 ú²ا تتحد
فإ' هذ� �آلية ُيحتمل 
 fبالرسو �لكتا�  
هل  (ميا'  عن 
�، "هي بالتا& ال عالقة %ا Ðيا� 

�ملسيح قط. 

"�� �ملسيح �ملوعو� �  '
فبعد 
فكيف   :fقا لآلية  عديد�  تفاس� 
صا�> قطعية �لداللة؟ هل �ملر�� من 
قطعية �لداللة 
' ُيرِجع 
حٌد �لضم� 
فيها () �هللا، "يعيد� ½خر () سيدنا 
�ألنبيا¶  خامت   ëلعر�  Íلن� "موالنا 
عيسى   () ثالث  "يصرفه   ،�

' يعيد 
حٌد �لضم� ¢  Ä ؟�
 Jقبل موته" () عيسى "يعيد� �لثا"

() �لكتاëّ؟ (مناظر� �%ي)

هذ�  بصحة   fلقو� ثالثـها: 
�لقاعد� �لنحوية يتضمن جتهيل �بن 
عبا� "غ�� من �لصحابة "�لتابعني 
�لذين فسر"� �آلية باعتبا�ها متعلقة 

"هذ�  "�ملستقبل.   fحلا�" باملاضي 
�لظّن ال يليق ֲדم. فقد قاf �بن عبا� 
¢ تفس�ها: ال ميو> يهو�v ح� 
 .(vبن جرير �لط��) يؤمن بعيسى
"هذ� يع� 
' هذ� �لصحاë "غ�� 

´ يعرفو� هذ� �لقاعد� �لنحوية!!

تتضمن  �لقاعد�  هذ�   '
 ��بعها: 
"قبل  كعب  بن  
َُبي  قر�¶�  بطال' 
موִדم"، 
v (َ"ِ(ْ' ِمْن َ
ْهِل �ْلِكَتاِ� 
ِ(الَّ لَُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِهم)، "بالتا& 
كل   '
 تتضمن  �لقر�¶�  فهذ� 
موته..  عند  باملسيح  يؤمن   ëكتا
 fحلا�" �ملاضي   ¢ حاصل  "هذ� 
�آلية  كانت  فلو  "�ملستقبل.. 
متعلقة باملستقبل فقط فهذ� �لقر�¶� 

باطـلة. 

خامسها: "
' كلمة "
هل �لكتا�" 
�لكرمي  �لقر½'  
طلقت ¢ ُ ما  كث�� 
كانو�  �لذين  �لكتا�  
هل  على 
موجو�ين ¢ �من �لنÍ �.... فأّية 
حجة شرعية يقينية "قطعية �لداللة 
عند �لشيخ على 
' �ملر�� من 
هل 
�من   ¢ �لكتا�  
هل  هم  �لكتا� 
بعيسى  كلهم  فيه  يؤمنو'   fهو�

�"؟ (مناظر� �%ي)
حيا�  عن   úتتحد ال  فاآلية  لذ� 
�ملسيح � ¢ �لسما¶، "ليس فيها 

كلمة حّي "ال Ïا¶ "ال عو��.
 "
 نفسرها   '
 مّنا  مطلوبا  "ليس 

' نقنع �آلخرين بتفس�نا %ا، بل 
�ليل  
²ا  قو%م  نقض  هو  �ملهم 
على حيا� �ملسيح ¢ �لسما¶، "مع 
هذ� فال بأ� 
' ننقل قوf �ملسيح 

”فكيف صارت قطعية الداللة؟ هل املراد من قطعية 
الداللة أن ُيرِجـع أحد الضم� فيها إ� اهللا، ويعيده 
آخر إ� سـيدنا وموالنا الن± العر� خامت األنبياء �، 
ويصرفه ثالث إ� عيسى �؟ � أن يعيد أحٌد الضم� 
! "قبل موته" إ� عيسى ويعيده الثا¨ إ� الكتاّ�؟“ 
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 ¢ "�لسال�  �لصال�  عليه  �ملوعو� 
حضرته:   fيقو حيث  تفس�ها، 
”يبّين �هللا تعا) بأ' �لذين يشّكو' 
ال  فعال،  ُصلب  قد  �ملسيح   '
  ¢
بل  �لصليب،  على  مبوته  يوقنو' 
 Ä ،نه ما> ميتة طبيعية
�ليقني هو 
�فعه �هللا تعا) (ليه كما يرفع عبا�� 
 Uير�" عزيز  �هللا   ') �لصاحلني. 
"هو  له،  يصبحو'  للذين  �لعز� 
�لذين  
"لئك  Ðَِكمه  فيفيد  حكيم 
ما  تعا):   fقا  Ä عليه.  يتوّكلو' 
من 
هل �لكتا� (ال "سيؤمن ببياننا 
�ملذكو� ½نفا - 
v عن 
فكا� 
هل 
يؤمن   '
 قبل   - 
نفسهم  �لكتا� 
موتا  ما>  قد  �ملسيح   '
 Ðقيقة 

نه  قبل  من  بّيّنا  
ننا   vْ
 طبيعيا.. 
ال 
حد من 
هل �لكتا� يؤمن من 

” أْي أننـا بّيّنـا مـن قبـل أنـه ال أحد مـن أهل 
الكتـاب يؤمن مـن أعماقه بـأن املسـيح قد مات 
على الصليـب ! احلقيقـة، بل إن اعتقـاد اليهود 
والنصـارى كلهم مبوتـه على الصليـب مب} على 
الظن والشـك فقط..... فها �ـن ´�هم بذلك“ 

على  ما>  قد  �ملسيح  بأ'  
عماقه 
�لصليب ¢ �حلقيقة، بل (' �عتقا� 
�ليهو� "�لنصا�Õ كلهم مبوته على 
"�لشك  �لظن  على  مب�  �لصليب 
بياننا هذ� صحيح متاما  فقط، "(' 
"ال يسع 
حد� (نكا��. غ� 
²م ال 
فها øن  موته،  موعد  يعرفو' عن 

 '
" ما>،  قد  بأنه  بذلك  ��هم 
بإكر��“.  (لينا  �فعناها  قد  �"حه 

((��لة �أل"ها�)
cكرها   Õخر
 تفاسـ�  "لآلية 
�لصـال�  عليه  �ملوعـو�  �ملسيح 
ال   fملقـا� "لكـن  "�لسال�، 

يتسع لنقلهـا. 

* كن كالنحلة تقف على الزهرة فتأخذ منها رحيقها دون أن تؤذيها.

* إن لم تكن كاتبا تفيد غيرك فكن قارئا تفيد نفسك.
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�لدكتو� _مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا9 متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. �6خـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذE عرضـه عضـو �ل�ملاU ��ولنـدE خـ?9 فيلد��. 
.Uمفحما على ما جـا0 فيه من �لبهتا ���(�حللقة �لثالثة)6ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا9 كتابا �و� 

�لعمليا9  �إلسالH يشجب 6يدين 
�إل�هابية:

 ¢ �ملذكو�   fلقتا�  '
 بّينا   '
 بعد 
�ملقاتلني  �لقر½' �لكرمي  موجه ضد 
"�ملعتدين من غ� �ملسلمني، ال بد لنا 

' �إلسال�  

' نؤكد "فق هذ� �ملبد
 ëها�) عمل   v
 يدين  بل  يقبل  ال 
�لنا� مهما  �ألبريا¶ من  يوجه ضد 
كا' �ينهم "عقيدִדم، حيث شد� 
سيدنا Tمد � على هذ� �ملسألة ¢ 
فقط،  �ملعتدين  مقاتلة  على  حرصه 
قبل  �ملسلمني  �جلنو�  يأمر  كا'   c)
�لتعر�  بعد�  للحر�  خر"جهم 

�لنا�   من  �ملقاتلني  "غ�  لألبريا¶ 
"لو كانو� ينتمو' () �لفرقة �ملعا�ية، 
 � fحا�يث �لرسو
حيث "�� ¢ 
�ملعركة  قبل  جيشه  يأمر  كا'  
نه 
"ال  متثلو�،  "ال  تغلو�  ال  يلي:  مبا 
فانيا "ال  تقتلو� شيخا  تغد�"�، "ال 
صبيا "ال �مر
�، "ال تقتلو� "ليدÞ "ال 
متبتًال ¢ شاهق، "ال حترقو� �لنخل، 
"ال تغرقو� باملا¶، "ال تقطعو� شجر� 

مثمر�، "ال حترقو� ��عا .....
نستنتج  �أل"�مر  هذ�  على  "بنا¶ 
 fألعما� كل   '
 يس�  بشكل 
�ألبريا¶ ال  فيها  ُيقتل  �ل�  �إل�هابية 

متت () �إلسال� بصلة؛ "
' ما تقو� 
به بعض �لفرU �إلسالمية من تفج� 
ال  عشو�ئي  بشكل  "تدم�  "قتل 

سا� له ¢ �إلسال�، بل هو جرمية 
نكر�¶ يتحمل عو�قبها من ينفذ هذ� 
"من  عليها  ×ّر�  "من  �لعمليا> 
ينّظر %ا على حد سو�¶، "ما على 
عن  يكفو�   '
 (ال  �ملسلمني  هؤال¶ 
�هللا  غضب  "يتقو�   fألعما� هذ� 
يشجب  �لقر½'   '
 "مبا  "عقابه. 
�إل�هابية   fألعما� "يدين كل هذ� 
فليس من �ملمكن 
' ُيحّمل �لقر½' 
مسؤ"لية   � Tمد  "سيدنا  �لكرمي 

ÿÅeiâÁ;‡^;!;Ådˆ;‡]—

Ã˜}iàˆ\;‡Ê⁄‚�Á;‹ÊŒd;

;;�;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;r‚fiŸ

ÀÁÖç’\;nÁÅ¢\;∫

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

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



٣١

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد العاشر - ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير  ٢٠١٢ م

�إلسالمية   Uلفر� هذ�  به  تقو�  ما 
�إل�هابية.

Hال قتل للمرتد � �إلسال 
ال شك 
' �لكث� من مشايخ �ملسلمني 
عن  �ملرتد  لقتل  "ير"جو'  يؤمنو' 
�إلسال�، (ال 
' هذ� �ملوضوä �تَلف 
�ملسلمني، فمنهم من  فيه بني علما¶ 
يؤمن بوجو� قتل �ملرتد "منهم من 
 ¢ �ختلفو�  "قد  بذلك،  يؤمن  ال 
�ملوضوä؛  هذ�  جو�نب  من  �لعديد 
 vلذ� 
هو  �ملرتد،  تعريف   ¢ 
Òها 
بشكل  �إلسال�  عن  ��تد���  يعلن 
عل� "�ضح، 
� cلك �لذv يرتكب 
¸هل  من   "
 �لذنو�،  من  �لكبائر 


صوf �لدين.

ما �لعلما¶ �لذين يقولو' بوجو� " 
طريقة   ¢ �ختلفو�  فقد  �ملرتد،  قتل 
�ل�  "باملد�  عليه،  �حلكم  هذ�  تنفيذ 
 () يرجع   '
 للمرتد   Ýتتا  '
 ¸ب 
�ينه �إلسالمي.  (�c، فاملسألة يشوֲדا 
سيما  ال  كب��'،   fجد" �ختال¬ 
 ¢" للمرتد،  �ألساسي  �لتعريف   ¢
على   fالتكا� ميكن  ال   fحلا� هذ� 
عدمي   vلفكر�  fجلد�" �للغط  هذ� 
  Ý�"�
�لقطعية من 
جل تقرير مص� 
"حيا� �ألشخاÎ �لذين قد ُيظن 
²م 
�لذv ال  �لوقت  �لقتل ¢  يستحقو' 

 ¢ �ملرتد  لقتل  
سا�   v
 فيه  جند 
�لقر½' �لكرمي.

حد�   vلذ� �ألسا�  �لسبب   ')
لإلميا' بوجو�  بالكث� من �ملشايخ 
قتل �ملرتد، هو فهمهم �خلاطئ لبعض 
 úحلو��� "بعض  �لنبوية  �ألحا�يث 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ¢ ُسر�>  �ل� 
�ملصد�قية  ضعيفة  
غلبها   ¢ -"�ل� 
هذ�  من  "�لتحقق   äلرجو�  '"�  -
�لكرمي،  �لقر½'  تعاليم  "فق  �ملسألة 
 vلذ� �ألساسي  �ملرجع  هو   vلذ�"
مثل   fنز�)  ¢ عليه  �العتما�  ¸ب 
هذ� �ألحكا� �ملتعلقة باملو> "�حليا� 
¢ مثل هذ� �ملسألة �حلساسة، مسألة 

�ال�تد��.
�إلسالمية  �جلماعة   äتبا
 "øن 
 vلتحد� سبيل  على  نعلن  �أل�دية 
"�لد�J، من مسلمني "غ�  للقاصي 

�إلسال�  ألعد�¶  "بالذ�>  مسلمني، 
�لذين يستغلو' هذ� �ملسألة من 
جل 
تشويه Ïعة �لدين �إلسالمي �حلنيف، 
نعلن 
' �لقر½' �لكرمي ال ×توv "لو 
�ملرتد  قتل  توجب  "�حد�  ½ية  على 
 fلقو�  '
" �إلسالمي،  �لدين  عن 
بوجو� قتل �ملرتد  ما هو (ال خطأ  
لعد�  �ملشايخ،  بعض  فيه  "قع   Ýفا�
"العتما�هم   äملوضو� هذ�  فهمهم 
 "
 صحتها،   ¢ مشكوكا  
حا�يث 
"ما  خاطئ؛  بشكل  فهمت  قد  
²ا 
على هؤال¶ (ال �العتما� على �لقر½' 
�لكرمي من 
جل فهم هذ� �ألحا�يث 

"�لفصل ¢ هذ� �ملسألة.
ال  �لكرمي،  �لقر½'  على  "باالعتما� 
جند ½ية "�حد� تأمر بقتل �ملرتد عن 
�إلسال�، بل على �لنقيض من cلك، 
فإ' �لقر½' �لكرمي ×فظ �حلرية �لدينية 

"النفس بالنفس" أي القتل هو فقط ! حق القاتل، 
 uنسـتنتج بشكل يس� أن كل األعمال اإلرهابية ال
ُيقتـل فيها األبرياء ال متت إ� اإلسـالم بصلة؛ وأن 
ما تقوم به بعض الفرق اإلسـالمية من تفج� وقتل 
وتدم� بشـكل عشـوائي ال أسـاس له ! اإلسالم،
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للجميع، "يعطي لكل شخص حقه 
¢ �ختيا� �لدين �لذv يريد� "يرضا�، 
"cلك "فق تصريح �لعديد من �آليا> 

�لقر½نية  �ل� cكرناها ½نفا. 
قتل  
نه ال  �لقاطعة على  "من �أل�لة 
�لقر½'   '
 هو  �إلسال�،   ¢ للمرتد 
�لعديد   ¢ �ملرتدين  cكر  قد  �لكرمي 
من �آليا> �لقر½نية، (ال 
نه ¢ 
vٍّ من 
ب  هذ� �آليا>́  يذكر 
v عقا�̧ 
(نز�له ¢ حق هؤال¶ �ملرتدين بو�سطة 
cُكر  ما   ') بل  
نفسهم،  �ملسلمني 
�ملرتدين  هؤال¶   '
 �آليا>،  هذ�   ¢
سو¬ يلقو' عقابا من �هللا عز "جل 
نو��  �ملسألة  هذ�   Ýإليضا" فقط، 
بعض هذ� �آليا> �ل� تذكر مسألة 

�ال�تد��:
َعن  ِمنُكْم  َيْرَتِدْ�  6ََمن   ...﴿
ِئَك  ـ� َفُأ"َل َكاِفٌر  6َُهَو  َفَيُمْت  ِ�يِنِه 

ْنَيا َ"�ْآلِخَرِ�   َحِبَطْت َ
ْعَماُلُهْم ِفي �لدُّ
ِفيَها  �لنَّاِ� ُهْم  
ْصَحاُ� َ ِئَك  ـ� 
"َلُ"َ

َخاِلُد"َ'﴾  (�لبقر� ٢١٨)
ٌد ِ(الَّ َ�ُسوfٌ َقْد َخَلْت ِمن  ﴿َ"َما ُمَحمَّ
َقْبِلِه �لرُُّسُل َ
َفِإ' مَّاَ> َ
ْ" ُقِتَل �نَقَلْبُتْم 
َعَلى�  َينَقِلْب  6ََمن  
ْعَقاِبُكْم  َ َعَلى� 
 vَعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ �هللا َشْيًئا  َ"َسَيْجِز
اِكِريَن﴾  (½f عمر�' ١٤٥) �هللا �لشَّ

ُثمَّ  َكَفُر�6  ُثمَّ  ½َمُنو�  �لَِّذيَن   َّ')﴿
ُكْفًر�   �6�ُ��َ�ْ� ُثمَّ  َكَفُر�6  ُثمَّ  �َمُنو� 

لَِيْهِدَيُهْم  َلُهْم َ"َال  لَِيْغِفَر  َيُكِن �هللا  لَّْم 
َسِبيًال﴾ (�لنسا¶ ١٣٨)

﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن ½َمُنو� َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم 
َعن ِ�يِنِه َفَسْوَ� َيْأِتي �هللا ِبَقْوٍ� ُيِحبُُّهْم 

ِعزٍَّ� َعَلى َ َ َ"ُيِحبُّوَنُه َ
cِلٍَّة َعَلى �ْلُمْؤِمِنني
�ْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُد"َ' ِفي َسِبيِل �هللا َ"َال 
َيَخاُفوَ' َلْوَمَة َالِئٍم  cَ ِلَك َفض�ُل �هللا 
ُيْؤِتيِه َمن َيَشـاُ¶ َ"�هللا َ"�ِسٌع َعِليٌم﴾ 

( �ملائد� ٥٥)
ِ(الَّ  ِ�ميَاِنِه  َبْعِد  ِمن  ِباهللا  َكَفَر  ﴿من 
ِباْإلِميَاِ'  ُمْطَمِئنٌّ  َ"َقْلُبُه  
ْكِرَ� ُ َمْن 
َصْدً��  ِباْلُكْفِر   Ýََشَر مَّن  ِكن  ـ� َ"َل
َعَذ�ٌ�  َ"َلُهْم  �هللا  مَِّن  َغَضٌب  َفَعَلْيِهْم 

َعِظيٌم﴾ ( �لنحل ١٠٧)
َ_ْ�َباِ�ِهم  َعَلى�   �6 �ْ�َتدُّ �لَِّذيَن   َّ')ِ﴿
ْيَطاُ'  مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم �ْلُهَدÕ �لشَّ
َسوfََّ َلُهْم َ"َ
ْمَلى� َلُهْم﴾ (Tمد ٢٦)

�لَِّذيَن   َّ')﴿ : �لتالية  باآلية  متعنا  فلو 
½َمُنو� ُثمَّ َكَفُر�6 ُثمَّ �َمُنو� ُثمَّ َكَفُر�6 

ُثمَّ ��6�ُ��َ�ْ ُكْفًر� لَّْم َيُكِن �هللاَُّ لَِيْغِفَر 
�لنسا¶  َسِبيًال﴾ (  لَِيْهِدَيُهْم  َ"َال  َلُهْم 

(١٣٨
 '

²ا تعطي �إلمكانية للمرتد  Õنر
يعو� () �ينه مر� 
خرÕ، فلو كا' 
�ملرتد،  قتل  
"جب  �لكرمي  �لقر½' 
بل ألمر  �إلمكانية،  
عطيت هذ� ُ ملا 
قبل  �لبد�ية  منذ  �ملرتد  بقتل  �لقر½' 
�عتناقه مر� 
خرÕ �لدين �إلسالمي.

�ملذكو��  �آليا>  هذ�  كل   ')  Ä
�نيوية  عقوبة  
ية  تذكر  ال  
عال�، 
تذكر  "(منا  باملرتدين،  (نز�%ا  ¸ب 
بعملهم  �هللا  يضر"�  لن  
²م  فقط 
هذ�، "سو¬ حتَبط 
عما%م "سينا%م 
"جل،  عز  �هللا  من  "غضب  عقا� 
مسألة   ¢ للقتل  cكر   v
  '"�

��تد��هم.
"مما يدعم ما نقوله هنا، س�� سيدنا 
 v
 بقتل  يأمر   ´  vلذ�"  ،� Tمد 

 إن كل هـذه اآليـات املذكـورة أعـاله، ال تذكر أية 
عقوبـة دنيوية �ـب إنزا]ـا باملرتديـن، وإمنا تذكر 
فقـط أنهـم لـن يضـروا اهللا بعملهم هذا، وسـوف 
حتَبـط أعما]م وسـينا]م عقاب وغضـب من اهللا 
عـز وجل، دون أي ذكـر للقتل ! مسـألة ارتدادهم.
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شخص ملجر� ��تد��� عن �إلسال�، 
بقتل   fلرسو� 
مر   '
  úحد لقد 
عد� قليل جد� من �ملرتدين، "لكن 
ألنه  بل  ��تد��هم،  بسبب  ليس 
باإلضافة ال�تد��هم قد �شتركو� ¢ 
جر�ئم قتل "(ثا�� �لفتنة "�لتحريض 
ضد �ملسلمني، "لو 
²م �كتفو� فقط 
باال�تد�� ملا 
مر �لرسوf بقتلهم كما 
�ملرتدين.  ´ يأمر  بقتل غ�هم من 
"لنؤكد 
' �لرسوf � ´ يأمر بقتل 
بأنه  هنا  نذّكر  ��تد���  ملجر�  
حد 
� ´ يأمر بقتل مسيلمة �لكذ��، 
"��عى  �إلسال�   عن  ��تد   vلذ�
 � Tمد   Íلن� يأمر    ´  Ä �لنبو�؛ 
 '
 منه  (ليه يطلب  بقتل �جل جا¶ 
�لرجل  هذ�   '
  v
 بيعته،  له  ير� 

 fما� �لرسو

عر� عن نيته بالر�� 
بقتله  يأمر   ´  fلرسو�  '
 (ال   ،�
 ¢  v�لبخا� صحيح   ¢ جا¶  كما 

فأ	. بيع�.  
قل�   :fفقا "ْعٌك. 
فأ	.  بيع�.  
قل�   :fفقا جا¶�   Ä
فخر¯، فقاf �سوf �هللا �: �ملدينة 
كالك� تنفي خبثها "ينصع طيبها."

مر�   fنقو هذ�  كل  على  "بنا¶ 
�إلسال�.   ¢ للمرتد  قتل  ال   Õخر

ال  �لذين  
عو�نه " فلد��  
ما "
�لقر½'  على  للتهجم  فرصة  يَدعو' 
من  ²ا�  ليل  عملو�  فلو  �لكرمي، 
من  "�حد�  ½ية  �ستخر�¯  
جل 
لن  �ملرتد  بقتل  تأمر  �لكرمي  �لقر½' 
سبيل  على  "هذ�  cلك،  يستطيعو� 
�ملشايخ  بعض  كا'   �c)"  .vلتحد�
يقولو' بقتل �ملرتد فيجب 
' توجه 
للقر½'  "ليـس  �الִדا�  
صابع  %م 

"�إلسـال� "�ملسلمـني كلهم.

@Ümä‡‹€@›n”@¸

‚˝ç⁄a@ø@

عبد  بن  :"عن جابر  �لتا&  �حلديث 
بايع  
عر�بيا   '
 عنه  �هللا  �ضي  �هللا 
�سوf �هللا � على �إلسال� فأصابه 

G‡]â÷’\;{˜ê¸;ÏËdÄ^Â;G€â°\;{˜ê¸;ÏË›Ê—;UÏ¬dÑ^;‹Ê÷¬’\;

G;{ÂÖ’\;{˜ê¸;ÏËfiÁÄÂ;GÖ“�’\;{˜ê¸;ÏÁÖæ›Â;

I‡]â›b;€â°]d;ˆ;{ÂÖ’]d;ÔÖ∏\Â;
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لطاملا تطر� علما� �لنفس 
��لسلو�  ��لفالسفة 
�لعالقا�   �� �الجتماعي 
يتصل  �ما  لإلنسا%  ��جلماعية  �لفر*ية 
�لرقي  مفر*�� �كيفيا�  من  بسلوكه 
 %/ �لنظريا�  تلك  حا�لت  �قد  ֲדا.. 
جتد حتليال� �تفس��8 للسلو� �كأنه 
�تبقى  ��النفعاال�...  للغر�ئز  Aصلة 
منظومة   ��Bبإ بالية  �لفلسفية  �ملقوال� 
�ليها  تطر�  كما  ��لسلو�  �ألخال� 
�معاجلتها  تعريفها   �� �سعى   Gإلسال�
�لسمو   � �لفاضل  �خللق   �� �ترقيتها 

�لر�حي..
 Lمنا/  Gإلسال� تعليم    Oعا كيف  /ما 
 �� /Rشد  �كيف  ��ألخال�  �لسلو� 
�RXئع  حتصيل �خللق  �ملثاU �لذS يرقى 
باإلنسا%، فيمكن  �ختصاRها �RX  Yئع  

/Rبع:
�ملستجمعة  �إل`ية  �لذ��  معرفة   .١

لصفا� �لكماc ��لتخلق ֲדا.
�لشريعة   �/ �لوحي  بتعليم  �لعمل   .٢

�لكاملة.
٣. �ملجاهدf ��لتزكية.

�ملزكية  �لصاحلة  �لرفقة   Gلز�  .٤
.fلقد���

�لذ�يعة �أل�لـى
 cقا �/jائه،  �هللا  صفا�  مبعرفة  تتم 
 oُتعا�: ﴿َ�هللا �َألْسَما� �ْلُحْسَنى َفاْ*ُعو
/jائه  ِفي  ُيْلِحُد�َ%  �لَِّذيَن   �ْ�RُXَ�َ ِبَها 
 vَسُيْجَزْ�َ% َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ%﴾ (�ألعر�

 (١٨٠ :
�إلنسا%  قلب   Y تنعكس  صفة  فكل 
 }Rجلو�� على  /ثرها  يفيض  بالعبو*ية 

 cلكما� �فق  �ال  تتحر�  فال   �Rملد���
صبغة  �هج  من  �ملستمد     cجلما��
منتهى  هو   Sلذ� �لر�حا�   cجلما�
﴿ِصْبَغَة  تعا�:   cقا �لعاRفني،  سلو� 
�هللا َ�َمْن َ/ْحَسُن ِمَن �هللا ِصْبَغًة َ�َنْحُن َلُه 

(١٣٨  fلبقر�) ﴾%ََعاِبد�
على   G*� �هللا  خلق  �لصحيحني:   Y�
صوRته.. /S مبا /�*� �هللا فيه من قابلية 
�لترقي ��نعكا� �لصوfR �ملعنوية �ُخلُلقية 

�لعليا.
..."  :� �ملوعو*  �ملسيح   cيقو

�ميا%   Rبقد  fمؤّثر تعا�  �هللا  صفا� 
�لعبد ֲדا، ���X توّجه �لعاvR �� صفة 
ببصر   oبصر/� تعا�  �هللا  صفا�  من 
ح�  �من   � �من   � ��من  �Rحه، 
 oهذ �Rحانية  فتدُخل  �ميانه،   Y ف� 
ف�8  منه،   oتأخذ� قلبه،   Y �لصفة 

�#ا� "غز�

⁄Ï‹é€aÎ@÷˝Å˛a@ÚflÏƒ‰fl@ø@Òıaä”⁄Ï‹é€aÎ@÷˝Å˛a@ÚflÏƒ‰fl@ø@Òıaä”
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�لر�ن،  غ�  من   áغ�فا باله  �لسالك 
 Þحلو "عيشه  باإلميا'،  مطمئنا  "قلبه 
بذكر �ملّنا'، "يكو' من �ملستبشرين. 
له "تستوv عليه  �لصفة  تلك  فتتجّلى 
ح� يكو' قلُب هذ� �لعبد عرÁَ هذ� 
بعد  بصبغها  �لقلب  6ينصبغ  �لصفة، 
كونه  "بعد  �لنفسانية،  �لصبغ  cها� 
 Î لصا�قني� �لفانني." (كر�ما>  من 

(٧٠

�لذ�يعة �لثانيـة
 هي �النقيا� لتعليم �لوحي "�لشريعة 
�لباطنة  �لصو��  تتزّكى  بو�سطتها   c)
"تصفو لتصل () �لطها�� �لر"حانية 
�ل� هي منشأ �خللق �لفاضل �لكامل 

"�ستحقاU �لنعيم.
قاf تعا): ﴿(ِنََّما ُتنِذُ� �لَِّذيَن َيْخَشْوَ' 
َ"َمن  َالَ�  �لصَّ 
َقاُمو� َ"َ ِبالَغْيِب  َ�بَُّهم 
�هللا  َ"(َِلى  لَِنْفِسِه  َيَتَزكَّى  َفِإنََّما  َتَزكَّى 

�ْلَمِصُ�﴾ (فاطر : ١٨)
َتَزكَّى﴾   '
َ (َِلى  لََّك  َهل  ﴿َفُقْل 

(�لنا�عا> ١٨)
(�لليل   َيَتَزكَّى﴾  َماَلُه  ُيْؤِتي   vلَِّذ�﴿

(١٨
َتْحِتَها  ِمن   vَتْجِر َعْدٍ'  ﴿َجنَّاُ> 
َجَز�0  7َ6َِلَك  ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْألَْنَهاُ� 

َمن َتَزكَّى﴾ (طه ٧٦)

�لذ�يعة �لثالثـة
هي �ملجاهد� "مر�قبة �لنفس "مد�خلها 
من  "حر�ستها  �خلمس)  (�حلو�� 
تكّد�  �ل�    " فيها  �ملؤثر�  �أل�نا� 

' �إلنسا'  c) ،صفا¶ �لباطن "سكينته
�لذ�>  "مر�قبة  باملجاهد�  �ستها'  م� 
"غشيته  �لقلب   '���
 عليه  تر�كمت 
لمة "تعّذ� عليه كسر قيد سالسل  �لظُّ
�ل� جتذبه ()  �لّنـز"�> "�لّنـزعا> 

' من �ستولت عليه تلك  c) .فلية �لسُّ
�جلذبا> �ألّما�� صا� 
س�� Tصو�� ¢ 
سجنها مغلوال، جتّر� حيث شا¶>، مما 
 '
×وf  بينه "بني �لّرقي.."معò هذ� 
يصو'  بالتزكية  لنفسه  �إلنسا'  تعّهد 

باطنه "يرë كيانه  �ُخلُلقي.
َتَزكَّى﴾  َمن  
ْفَلَح َ ﴿َقْد  تعا):   fقا

(�ألعلى ١٤)
فهل تصح �لنظريا> �لتقليدية �ل� تنظر 


منا� �لسلو} باعتبا�ها حالة طبعية  ()

مكن  �ألفعاf؟"هل  باعتيا�  غريزية   "

بالسلو} �"' (حد�ú  تغ� ¢  �لرقي 

�لنفس؟
 ')”  :� �ملوعو�  �ملسيح   fيقو
�حلاال> �لطبعية ال تؤّهل �إلنسا' للثنا¶ 
منها  ìلو  ال   c)..áخالق
 تصر   ´ ما 
 '
 كما  �جلما��>.  "ح�  �حليو�نا> 
�كتسا� �ألخالU �لفاضلة "حد� 
يضا 
فقد  �"حانية،  حياً�  لإلنسا'  يهب  ال 
 ') تعا).  باهللا  يكفر  ُملحٌد  ֲדا  يتخّلق 
�ستكانة �لقلب، "�ّقة �لفؤ��، "�ملساملة، 
مقا"مة  عن  "�إلعر��  �لشر،  "�انبة 
طبعية  حاال>  هذ�  كل  �لشرير... 
ميكن 
' يتصف ֲדا شخص غ� صا� 
ال معرفة "ال نصيب له من ينبوä �لنجا� 
يتمسكن  حيو�'  من  فكم  �حلقيقي. 
"�لتأليف  باالستئنا�  �إلنسا'  "ُيسا´ 

”صفات اهللا تعا� مؤّثرة بقدر إميان العبد بها، وإذا توّجه 
العارف إ� صفة من صفات اهللا تعا� وأبصره ببصر 
روحه، وآمن � آمن � آمن ح� ف¸ ! إميانه، فتدُخل 
روحانية هذه الصفة ! قلبه، وتأخذه منه، ف�ى السالك 
بالـه فارغًا من غ� الر"ن، وقلبـه مطمئنا باإلميان، 
وعيشـه حلوًا بذكر املّنان، ويكون من املستبشـرين.“ 
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التقوى

 ')" يقا"�  ال  cلوال  فنر��  "�لتر"يض، 
يصح  ال  هذ�  "مع  نائم،  "هو  ُضر� 

' نسميه (نسانá، �ْعك من 
' يصبح 
 f"لطر�� �أل� بسبب هذ� �خلصاf من 
يتطّبع   '
 ُيمكن  كذلك  �لبشر.  بني 
بذلك ح� 
سو
 �لنا� عقيد�..."لكن 
�حلاال>  هذ�  Iيع  �عتبا�  
قبل  لن 

²ا قا���  "
 ،Uلطبعية شيئا من �ألخال�
على تطه� �إلنسا' من �أل���' �لباطنة 
تعا)..“  باهللا  "صاله  بني   fحتو �ل� 

(١٤-١٥ Î فلسفة تعاليم �إلسال�)

�لذ�يعة �لر�بعـة
تطيب  ֲדا  �ل�  �لصاحلة  حبة  �لصُّ توف� 
�لنفو� "تتأثر مبسلكها "قيلها "
فعا%ا 
فالرفيق  �لقد"�..  على  "×ّفز  يؤثر  مبا 
ينظر  قد  �لطبيب  مبثابة  هو  �لصا� 
 ،fملقا�"  fحلا� بلسا'  فيعلمك  (ليك 
�لظاهر�  �ملعاصي  عن  "يصرفك 
ما ´   () "�لنصيحة  بالوعظ  "ُيرشد} 
تتفّطن (ليه فيعّو�} Ðِْلمه فضيلة �ِحلْلم 
 Uعيه عند �لغضب، "يعو�} �لّصد�"�"
عند �"�عي �لكذ�، فليطلب �لباحث 
 U"عن سبيل �لسالكني عن صديق َصُد
من  ُيريه  مر½�  ليكو'  ُمتطّهر  بص� 
ما   على  فينبّهه  
فعاله " 
حو�له  خال%ا 
َكِرَ� من 
خالقه "
فعاله "عيوبه �لظاهر� 
 Õد%� 
ئمة  
سو�  هي  كما  "�لباطنة 

ينكر     ´" �لربانيني..   Ýلصال� 
هل "
�لقد"�  
Òية  "�لنفس   äالجتما� علما¶ 
"�"�ها �ملعنوv "قد عّبر 
هل �لتصّو¬ 
بالشيخ "�ملُريد"..   " �لعالقة  على هذ� 
"هذ� سيدنا عمر بن �خلطا� � مع 
كماله "فضـله يقـوf كمـا جـا¶ 

¢ �ألثـر: 
عيو�"   Iّ� _هد�  �مر�0  �هللا  "�حم 
�لفا�سي  سلما'  سيدنا    fيسأ "كا' 
 ¢ مقاماִדم  جاللة  مع  فهؤال    ..�
ُمر�قبة  �لتقوÕ (ال 
²م كانو� يتعهد"' 

فر�� " �ملّتقني،  بصحبة  قلوֲדم  مر½� 
ينعمو'  �ال�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
ֲדذ� �لنعمة بو�سطة 
ئمة 
طها� ُمزّكني 
"بصلحا¶ �بانيني عاملني لزمو� ُمزّكي 
�ملؤمنني  Iاعة  (ما�  هو   vلذ� �لوقت 
"عملو� بتوصياته فجعلو� بص�� بعيو� 
"(شا��ته  توجيهاته  يتتبعو'  
نفسهم 
 fحا "هكذ�  �ملطهرين..  من  فكانو� 

” اكتسـاب األخـالق الفاضلة وحـده أيضا ال يهب 
لإلنسـان حياًة روحانية، فقـد يتخّلق بها ُملحٌد يكفر 
باهللا تعا�. إن استكانة القلب، ورّقة الفؤاد، واملسالة، 
و«انبة الشر، واإلعراض عن مقاومة الشرير... كل هذه 
ال معرفة وال نصيب له مـن ينبوع النجاة احلقيقي.“حاالت طبعية ميكن أن يتصف بها شخص غ� صا¼ 

كل مسلم 
�دv ¢ عصرنا مع خليفته 
ينقا� ¢ صحبته �لر"حانية "ينخر� ¢ 

صحبة �لصاحلني.
�لرفقة  هذ�  على  حث  �لكرمي  �لقر½' 

:fلصاحلة �ملزكية فقا�
﴿َ"�ْصِبْر َنْفَسَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَ' َ�بَُّهم 
ِباْلَغَد�ِ� َ"�ْلَعِشيِّ ُيِريُد"َ' َ"ْجَهُه َ"َال َتْعُد 
ْنَيا َ"َال  َعْيَناَ} َعْنُهْم ُتِريُد ِ�يَنَة �ْلَحَياِ� �لدُّ
َ"�تََّبَع  cِْكِرَنا  َعن  َقْلَبُه  
ْغَفْلَنا َ َمْن  ُتِطْع 
 : (�لكهف   ﴾áُفُرط 
ْمُرُ� َ َ"َكاَ'  َهَو�ُ� 

(٢٨
﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن ½َمُنوْ� �تَُّقوْ� �هللا َ"ُكوُنوْ� 

اِ�ِقَني﴾ (�لتوبة ١١٩) َمَع �لصَّ
(' �ستيفا¶ كل هذ� �لذ��ئع ¢ �لعقيد� 
 Uُيجّلي كل �ألخال vملسلك هو �لذ�"
�حلسنة �ل� ميكن تسميتها ُخُلقا "ليس 

" عا��> "�ل� ُتدخل �إلنسا'  áطباع
() �لرقي �لذv  يليق بإنسانيته �ر�� عن 
كل �لعا��> �لطبعية "
مر�� �لقلو�.
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