



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

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

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

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

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

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

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني   �-�الختال �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� rلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرo، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

بآال�  سنة  كل  �إلخبا}ية  �لتقا}ير  تطالعنا 
�ملدنيني �ألبريا� شيوًخا �نساً� �%طفاًال تذهب 
على  �إلسالمية   Dملجتمعا� من  �لعديد   � هدً}�  ^ما�هم 
�معتدين  تا}!،  %نفسهم  مفجرين  مسلمني،  شبا�  %يد� 
بالسال¢ %خر¡. ��أل^هى ��ألَمّر %�م بأعما�م �إلجر�مية 
�هللا  سبيل   � �يستشهد�?  ¤اهد�?  %�م  يعتقد�?  هذ¥ 

�%�م سينالو? �جلنة. 
�ملو�طنني  Iو§   � �يند¨  ناسًفا  حز�ًما  %حدهم  فيلبس 
�ألبريا� �يفجر نفسه، %� يتسلل @< مسجد غا» باملصلني 
�لقتلى  من   Dلعشر�� فيسقط  عشو�ئيا  ا  }شًّ �يرشهم 
��جلرحى من غ; �نب. هذ¥ �ألعما� �إل}هابية ��لوحشية 
تتكر} يومًيا على �لساحة �إلسالمية �يدعي فاعلوها %�م 
�تنقل   .cإلسال�  pعز�@� �لدين  نصر!  سبيل   � ¤اهد�? 
�لدما}  �±ثا}  للضحايا  �ملأسا�ية  �ملشاهد   cإلعال� �سائل 
��لدما� ^�? %? تث; �لد��فع ال´ا� موقف حاسم لتفكيك 
شبابنا  بعض   �عقو غز�  �لذ�  �إلجر�مي  �لعد���  �لفكر 
�لضاللة  �م  �pيَّن  نفوسهم  على  ��ستو<  منها  �متّكن 

هد¡.
فبالرغم من ±ال� ضحايا هذ� �لفكر �لوحشي �لذ� يعيث 
ً̂�، · نسمع بوقفة حاpمة جا^! جتا¥ �ملنابر  � �أل}¸ فسا
�لدينية �ل« متأل قلو� �عقو� كث; من �لشبا� بـ"ثقافة 
قيمة  �@}خا»  ���ִדم  تدم;   >@ تدفعهم  �ل«  �لكر�هية" 
�حليا! � نفوسهم. %ما �لسلطاD �ألمنية فال �pلت ُتغلِّب 
�لعامل �لسياسي � مو�جهتها لألعما� �إل}هابية، �تكر¨ 
جهو^ها على �ملعاجلة �ألمنية ^�? �ستئصا� عر�{ �ملر¸ 
�ملتحمس  شبابنا  بعض   �عقو من  متكن  �لذ�  �لفكر� 
^ينًيا. �من خال� 3ا�الD هزيلة ال تسمن �ال تغÀ من 

جو§ ُشكلت بعض �للجا? لتوعية من �بُتِلَي بد�� �إل}ها� 
�}�جعت مر�جعة سطحية �ملناهج �لتعليمية ֲדد� تنقيحها 
بقا�  �لفتاكة، �لكن ما جد�¡ كل هذ� مع  �لعناصر  من 

�جلذ�} �لسامة � بنية �خلطا� �لديÀ؟!
�هكذ� تبقى �حللو� ��إلجر���D �ملتخذ! جتا¥ �لفكر �لعد��� 
�إل}هاÉ، حلوًال سطحية %شبه باملسكناD �ملؤقتة  �ل« ال 
تصل @< %صل �لد�� �لعميق �ملتمكن من �ملفاصل �لفكرية 
��لثقافية �ملسيطر! � Ëتمعاتنا. ��لسؤ�� �لذ� يطر¢ نفسه 
� هذ� �ملقاc.. ملا�� يتر^^ %صحا� �لسلطة � �´ا� موقف 
�منابر   Dمؤسسا تطه;  ع�  �ملتطر�  �لفكر  من  حاسم 
%خفقت � حتصني شبابنا ضد ±فة �إل}ها�؟! @< مÌ يتم 
� Ëتمعاتنا تغليب �لعامل �لسياسي على �لعامل �لعقائد� 

�لصحيح؟!
تأملية  �قفة  نفسها �تقف  تر�جع   ?% ¤ب على Ëتمعاتنا 
هذ¥   >@ %�صلتنا  �ل«  �لضالة   Dآلليا� من خال�ا  تفحص 
�ملأسا!. �تتسا�� ملا�� Ñن � هذ� �حلا� بالرغم من توفر 
 Dفضائيا� @��عية   D3طا من  �لتوعية  �سائل  ��نتشا} 
^ينية �هلم جرًّ�. Iيعها فشلت � @نتاÒ ثقافة مانعة على 

;”Ë“�h;”Ë“�h
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%}¸ �لو�قع جتا¥ �لفكر �لديÀ �ملتطر�. ملا�� حتو� بعض 
"قنابل" ضد Ëتمعاִדم �%�طا�م؟ ·  �ملسلمني @<  شبا� 
�غ;ها   Dلتسا�ال� هذ¥  �لنا¨؟  Óيا!  �الستخفا�  هذ� 
%ننا نعيش فزعة · يشهد �ا  �لو�قع هو  %ماc �ألمر  تضعنا 
تا}يخ �إلسالc مثيال ميكن %? تشخص مبصطلحاD �لطب 
�حلديث بالسرطا? �لذ� هو خلل ִדاجم من خالله بعض 
نر�¥  ما  حتديد�  �هذ�  %خر¡.   Dمكونا �جلسم   Dمكونا
على �لساحة �إلسالمية حيث @? �لكر�هية ִדاجم كل معا· 

�ملحبة �متحقها 3ًقا حتت غطا� شعا}�D ^ينية �pئفة. 
�حلاقدين  قلو�  على  �لعميا�  �لكر�هية  هذ¥  ��ستولت 
�لفاشلني � حتقيق %� شي� ُيذكر %� ُيسمى فأطالو� �للحي 
��}تد�� �لعبا��D �نصبو� %نفسهم #اً! �^عاً! للديِن ��لديُن 
�لشبا�  من  كث;   �عقو �p}عو� Øومهم �  بر��،  منهم 
�ملتحمس خلدمة �لدين �%لقو� ֲדم �بضحاياهم @< �لتهلكة. 
@? هؤال� �ملتاجرين بدما� شبابنا ال �pلو� ��}ياִדم � %من 
�نعمة بينما ±ال� �لشبا� �هبت ^ما�هم هدً}�.  �تناسو� 
Øاحة �لشريعة �إلسالمية �عفو �لدين �حلنيف ��ستخرجو� 
�ستنباطاD خاطئة مبنية على نصو» جر^�ها من سياقها. 

�´ذ�ها   cإلسال� لتا}يخ  مشوهة   Dقر��� جانب   >@ هذ� 
�@سا�ִדم  جر�ئمهم  فوقه  من  ي�}�?  �يديولوجيا  صرًحا 
للدين �حلنيف �لرسو� �ألمن ��لسالc سيدنا �موالنا 3مد 
�ملصطفى �. �نو^ %? ننو¥ � هذ� �لصد^ بعظمة ما  %^< 
به حضر! %م; �ملؤمنني (%يد¥ �هللا) مؤخر� � كلمة %لقاها 
�لعد���   cجو�� على  معقبا  بأملانيا  Iاعتنا  جلسة   �خال
%#ديا �  مسلما  تسعني  يقا}�  ما  �هب ضحيته  �لذ� 
الهو}، باكستا? �هم يؤ^�? صال! �جلمعة.. "باهللا عليكم 
يا %يها �ملغرضو?.. ال ترتكبو� �جلر�ئم ��ملظا· باسم حبينا 
�ملصطفى �". �· يتوعد حضرته بأخذ �لثأ} �· يهد^ من 
قريب %� بعيد %� جهة %� طر� �لكن �ضع �لقضية � 
3كمة �لعد� �إل�ية.. حقًّا @نه ند�� تا}Ûي عظيم ينـز¥ 
�لوقت  نفس   �� مكانته  عن  �يد�فع   � �لكرمي   ��لرسو
�حلب  بعب;  يتضو§  بل  �لكر�هية  }�ئحة  من  خلو¥   p�ي
�لصا� حÌ أللد �ألعد��، حيث @نه نابع  من شعا} �جلماعة 
�ملستوحى من صميم �لقر±? �لكرمي.. "�حلب للجميع �ال 
كر�هية ألحد". �ال شك %? هذ� �لشعا} Üمل بني طياته 
�لد��� �لشا� من سرطا? �إل}ها� �لذ� تتخبط فيه �ألمة، 
Øا�ية  ِحربة   Òنتا @نه  حيث  بد�نه،  �ألpمة  ُتحل  �لن 
ُ%عطيت إلماc هذ� �لزما? حضر! �إلماc �ملهد� � �لذ� 

%لف �هللا بني قلو� %تباعه.
يزيد  %ثبت جناعته على ما  �لذ�  �لفكر  �ال شك %? هذ� 
من �ملائة ��لعشرين �لسنة �ملنصرمة من تا}يخ �جلماعة لقا^} 

على تفكيك �لفكر �لعد��� �%? Üل 3له.
@�ا ^عو! صا^قة نرفعها من من� "�لتقو¡" ^�عني  �ملو< 
عز �جل %? ينو} بص;تكم �يهدينا �@ياكم لسو�� �لسبيل. 

�±خر ^عو�نا %? �حلمد هللا }� �لعاملني.

 Pمعـا كل  تهاجـم  الكراهيـة  إن 
حتـت  Aًقـا  ومتحقهـا  احملبـة 
زائفـة.  دينيـة  شـعارات  غطـاء 
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التقوى

 حضر! مر�p بش; �لدين 3مو^ %#د
�ملصلح �ملوعو^ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو^ �

من ^}�¨:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �ٌ�
ُمَتَجاِ�َ ِقَطٌع   'ِ
�ألْ ﴿َ�ِفي 
 .ٌ
َ�َجنَّـاٌ� ِمـْن 3َْعَنـا0ٍ َ�َ�ْ
ِصْنَو�7ٍ  َ�َغْيُر  ِصْنـَو�7ٌ  َ�َنِخيٌل 
ُل  ُيْسـَقى ِبَمـاAٍ َ��ِحـٍد َ�ُنَفضِّ
 َّ7Gِ َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي �ُألُكِل
َيْعِقُلو7﴾    Mٍِلَقْو  �آلَياٍ Pَِلَك  ِفي 

(�لرعد: ٥)

:�شرS �لكلمـا
ِقَطٌع: Iُع قطعٍة، ��لقطعُة: �حلصُة 

من �لشي� (�ألقر�).
جا�َ}   :cُلقو� جتا�}   :�ٌ�
ُمَتجا�

بعضُهم بعضâ (�ألقر�).
�لشقيُق؛   äُأل� �لِصنُو:  ِصنو�7ٌ: 
. �@�� خرå Òلتا? %�  �البُن؛ �لَعمُّ
%كثر من %صل ��حد فكل ��حد! 
منهّن ِصْنٌو �ُصْنٌو ��الثنا? ِصْنو�ِ? 
�قيَل  ِصنو�ٌ?.  ��جلمُع  �ِصْنيا? 
�لِصنُو عاcٌّ � كل فرعني Ûرجا? 
�غ;¥  �لنخل   � ��حد  %صل  من 

(�ألقر�).
�لو�سع   }ُpلِر� �لثمُر؛  �ُألُكل: 

(�ألقر�).

 :Uلتفسـ�
ما  تقولو�:  ال  تعا<:  �هللا   �يقو
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�جه تفضيل 3مد علينا، فهو %حد 
%حفا^ عبد �ملطلب! %ال تر�? @< 
�أل}¸ كيف %? �لقطع �ملجا�}! 
قد}�ִדا   �  Dتتفا�  âيض% منها 
ُتنبته  فما   ،Òعلى �خلصب ��إلنتا
هذ¥ �لقطعة من p}§ %� شجر %� 
�ا  �ملجا�}!  �لقطعة  تقد}  ال  êر 
على @نباته. �ما %كثر ما جند هذ¥ 
�لظاهر! � بال^ "كشم;" حيث 
 � �لزعفر�?  من   �حقو توجد 
قطع %}¸ معينة بينما ال جتد¥ � 
تصلح  ال  أل�ا  �ألخر¡  �أل}�ضي 
 ?% ميكن  �ملشهد  �نفس  إلنباته. 
 � �لو�قعة  "با}�"  منطقة   � تر�¥ 
(بباكستا?)،  "سرحد"  @قليم 
حيث تشتهر %}�ضيها بإنتاÒ نو§ 
�جلو^!،   ìلعا�  p{أل� من  خا» 
�لكن �أل}p �ملز}�§ � �أل}�ضي 
�جلو^!.  بنفس  ليس  �ا  �ملجا�}! 
 � نفسها  �لظاهر!  �تالَحظ 
�ملسك"   �"غز� فإ?   ،Dحليو�نا�
مثًال @�� ُتر� ل;عى � منطقة معينة 
 ��@ %ما  %نو�§ �ملسك،  %نَتَج %جو^ 
ُنقل @< منطقة غ;ها فإما %? ينتج 

مسكâ }^يئâ %� ال ينتجه %صًال. 
�لكفا}  %نظا}  يلفت  تعا<  فاهللا 
@< هذ¥ �لظاهر! �يقو�: ما ^متم 

جتد�? هذ� �لتفا�D حÌ � قطع 
�أل}¸، فلما�� تستبعد�? �جو^¥ 
� �لنا¨؟ �ملا�� ال يستطيع �لو�حد 
منهم %? يصبح @نساًنا }بانًيا Øا�ًيا 
%}ضًيا  شخًصا  �آلخر  يبقى  بينما 

ما^يا؟
�%شا} �لقر±? بقوله تعا< ﴿يسقى 
�ألشجا}  هذ¥   ?% ��حد﴾  مبا� 
تتفا�ê Dا}ها لوًنا �طعًما مع %�ا 
%مركم  �لكن  ��حد،  مبا�  ُتسقى 
3مًد�  فإ?  îتلف.  �لكفا}  %يها 
من  عليه   �ينـز مما  يشر�   �
%نتم  �%ما  �لسما��،  �لوحي  ما� 
فتشربو? ما يقدمه لكم �لشيطا? 
ترفضو?  ألنكم  كد}،  ما�  من 
 >@ �ُتصغو?  �لسما�   cا§ كالØ

�سا�¨ �لشيطا?.
�قد يعÀ �هللا تعا< بقوله  ﴿ُيسقى 
مبا� ��حد﴾ %نه ال جرc %? 3مًد� 

كا? منكم �عاð � نفس �ملحيط 
��لظر�� �ل« عشتم فيها، �لكن 
%ال  عليكم،  فضَله  تستغربو�   ال 
تر�? %? �ألشجا} من نو§ ��حد 
�لك  �مع  ��حد  ما�  من  ُتسقى 
فال  �جو^!.  طعًما  êا}ها  ´تلف 
�لظر��  د  توحُّ  >@ فقط  تنظر�� 
 >@ %يًضا  �نظر��  بل  ��ألسبا�، 
 ?@ �ا.  �إلنسا?   ��ستغال كيفية 
�لسيف @�� كا? بيد �لِغمر �جلاهل 
فال جد�¡ منه �ال فائد!، �لكنه 
حليُف فتح �ظفر @�� ما �ستله �لبطل 
�ملحنك �ملجر�. لقد كا? %بو بكر 
 âيض% عنهما-  �هللا  �عمر -}ضي 
من %هل مكة �· يكن ألّ� منهما 
شأ? يذكر قبل �إلسالc، %ما بعد 
%ًبا }�حـًيا  �´ـا�ñا 3مًد� � 
�ما �شـتهر كل منهما كأحـد 
%عظم �لعـظما� � �لعا·، حيث 

لقد كان أبو بكر وعمر -رضي اهللا عنهما- أيضًا من أهل 
مكة وP يكن ألّي منهما شأن يذكر قبل اإلسالم، أما 
بعد اmاذهما Aمًدا � أًبا روحًيا lما اشتهر كل منهما 
كأحد أعظم العظماء ! العاP، حيث أشاد بإجنازاتهما 

األعداء قبل األصدقاء وال يزالون.
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٦

التقوى

%شا^ بإجنا�pִדـما �ألعد�� قبـل 
�ألصدقا� �ال يز�لو?.

﴿َ�7ْGِ َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم 3َِئَذ� 
َجِديٍد  َخْلٍق  َلِفي  3َِئنَّا  ُتَر�ًبا  ُكنَّا 
ِبَربِِّهْم  َكَفُر��  �لَِّذيَن  3ُ�َلِئـَك 
3َْعَناِقِهْم  ِفي  �َألْغـالُ_  َ�3ُ�َلِئَك 
ِفيَها  ُهْم   
�لنَّاِ 3َْصَحا0ُ  َ�3ُ�َلِئَك 

َخاِلُد�7َ﴾  (�لرعد: ٦)   

 :�شرS �لكلمـا
�ألغالُ_: "�لُغّل: طوٌ{ من حديد 
%� ِقدٍّ ( %� جلٍد) ُيجعل � �لعنق 
%� � �ليد، �منه قيل للمر%! �لسيئِة 
َقِمٌل، �%صلُه %? �لغل  �ُخللِق: ُغلٌّ 
َشعٌر  عليه  ِقدٍّ  من  يكو?  كا? 
فيؤ�يه،  �ألس;  عُنق   � فَيقمُل 
فيكو? �لُغّل �لَقِمل %نكى. �Iعُه 
%غال� �غلو�. �ُيقا�: هذ� ُغّل � 

عنقك" (�ألقر�).
    

 :Uلتفسـ�
 ��@ تستغربو�  ال  تعا<:  �هللا   �يقو
3مد  لرسوله  �لنجا¢  �هللا  كتب 
�لدنيا على يد¥، �@منا  � �%صلح 
بإصال¢  �هللا  يهتم  ال   ?% �لعجب 

هذ¥   >@ %هلها  فسا^  }غم  �لدنيا 
�لنو�ميس  يتناõ مع  �لد}جة، ألنه 
�إل�ية %? Ûلق �لعني �ال Ûلق �لنو} 
�ألنثى  Ûلق   ?%� به  تبصر  �لذ� 
�ال Ûلق �لذكَر �لذ� يتسبب � 
ظهو} قو�ها �لكامنة. كما %نه مث; 
�لذكر ��ألنثى   Òيتز��  ?% للغر�بة 
�ال ينجبا شيئâ. فال تقولو�: كيف 
على  �لعا·  @صال¢  يتم   ?% ميكن 
من  �لعجب  �@منا   ،  � 3مد  يد 
تقولو�:كيف   ?%  öلغ� تفك;كم 
ميكن %? تنهض %مة بعد �لسقو÷، 
�كيف Ñيا بعد �ملماD! فإ�� كا? 
�ما�  �لسما�  من   �نز قد  �لعو? 
�حليا! قد تيّسر فال غر�بة � �لك 

%بًد�! 
�لذين  ﴿%�لئك  بقوله  ��ضح 
�ليأ¨  هذ�   ?% برֲדم﴾  كفر�� 
 Òعلى قلوֲדم @منا هو نتا ìملستو�

كفرهم �}فضهم.
�لو�قع %نه ال غر�بة � قنو÷ هؤال� 
�ل«  �لز�ئفة   ø^ملبا� يّتبعو?  �لذين 
%نفسهم،  عند  من  �خترعوها 
منحرفني عن �لصر�÷ �لذ� حد^¥ 
�هللا �م. �ليس للقانط @ال �لفشل 
جحيم   � ��الحتر�{  مر�ميه   �

حسر�ته. 

حالة  هي  هذ¥   ?% �ملؤسف  �من 
يريد�?  أل�م   ،cليو� �ملسلمني 
�صفه  ما  بغ;  مشاكلهم  معاجلة 
 ?% من  فبدًال   .Òعال من  �ا  �هللا 
�@صال¢   cإلسال� بنشر  يهتمو� 
%خالقهم ��البتها� ��إلنابة @< �هللا، 
 Òألمر¥، يريد�? عال cالستسال��
مصائبهم � �تبا§ �لغر� � ثقافته 
بنو�  من  �القتصـا^�  �نظامه 

�ِ}با �تأمني للحيا! �غـ;ها.

َقْبَل  يَِّئِة  ِبالسَّ ﴿َ�َيْسَتْعِجُلوَنَك 
َقْبِلِهُم  ِمْن  َخَلْت  َ�َقْد  �ْلَحَسَنِة 
َمْغِفَرٍ�  َلُذ�  
بََّك َ  َّ7Gِ�َ  ��ْلَمُثالُ

بََّك َ  َّ7Gِ�َ ُظْلِمِهْم  َعَلى   fِِللنَّا

َلَشِديُد �ْلِعَقا﴾  (�لرعد: ٧)   
  

:�شرS �لكلمـا
�لـَمُثال�: �لـَمـُثلُة: �لعقوبُة، 
�لـَمـُثلة.  به  حّلت   :�ُيقا
�لقر�?  %صا�  ما  ��لـَمـُثلة: 
عٌ�   �هي  �لعذ��  من  �ملاضية 

ُيعت� ֲדا (�ألقر�).

:Uلتفسـ�
�م %? يتحر}�� من  � %� عندما يقا
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�ينهضو�  �لفا}غة،  �لتقاليد   �%غال
للرقي ��لتقدc مستغلني ما �هبهم 
�هللا من قد}�D ��سائل، �@ال فإ�م 
سيصبحو? كالغصن �جلا� �لذ� 
يقولو?:  �لنا}،  @ال  له  مص;  ال 
ִדد^نا  �ل«  بالنا}  �ئتنا   ،âحسن
 >@ ُيدَعو?  عندما  �كأ�م  ֲדا. 
�حينما  معرضني،  يرفضو?  �خل; 
يطالبو?  �لعذ��  من  Üذَّ}�? 
يد}كو?  �ال  مستعجلني،  به 
بعثة  عند  ^�ئًما  Üل  �لعذ��   ?%
�ألنبيا�، �هو قا^c �آل? ال 3الة. 
�هللا  يسألو�   ?% ֲדم  �ألجد}  فكا? 
فضله بإصال¢ %نفسهم، بدًال من 
.�ً̂ %? يطالبو� بالعذ�� تعنتâ �عنا

هذ� هو بالضبط ما Üدp � úمن 
%عد��  يطلب  ال  حيث   ،öن كل 
�}#ته،  �هللا  فضل  �ألغبيا�   öلن�
هذ�  كا?   ?ْ@ �للهم  يقولو?:  �ال 
يقولو?:  بل  فا}pقنا طاعته،   âحق
فأمِطْر   âحق هذ�  كا?   ?@ �للهم 

علينا عذ�بâ من �لسما�.
لذ�  تعا< ﴿�@? }بك  قوله  �%ما 
مغفر! للنا¨ على ظلمهم﴾ فبّين 
فيه حكمة عظيمة حيث قا�: @ننا 
أل?  �ألنبيا�  بعث  ِمن  �د�  ال 
%ال  لننقذهم.  �@منا  �لنا¨  �لك 

تر�? %? %هل �لدنيا يرتكبو? ظلًما 
تلو �لظلم، �لكنا ال نز�� نعاملهم 
بالعذ��  نستعجل  �ال  باملغفر!، 
�لك  أل?  به،  �ستعجا�م  }غم 
نريد  �لعذ��.   � لسّنتنا  مناٍ� 
نس;  فلذ�  باملغفر!،  نشملكم   ?%
Óسب �خلطة �ل« ستؤ^� @< جنا! 

%ك� عد^ ممكن منكم.
﴿�@? }بك لشديد �لعقا�﴾ %� 
¤ب %? ال تنخدعو� �تسيئو� فهم 
ناجو?  %نكم  فتظنو�  هذ¥،  سنتنا 
هذ¥  لكم  تتا¢  @منا  �لعذ��.  من 
�لفر» لكي تصلحو� %نفسكم، %ما 
@�� · تصلحوها فسو� نعاقبكم 
%حد  ليس  %نه  ر��  �تذكَّ 3الة.  ال 

.âعذ�ب� âشد منا عقاب%
��علم َ%?َّ قوله تعا< ﴿�@? }بك 
�هللا   ?%  Àيع ال  �لعقا�﴾  لشديد 

بل  �لعذ��،   �@نز�  � ٍ̈ قا تعا< 
من   âيالم@ %شد  عذ�به   ?% �ملر�^ 
 cٍعذ�� �آلخرين، فإنه يصيب بآال

�معاناٍ! تفو{ �حتما� �لبشر. 
كلمة   cباستخد� %شا}  كما 
"�لعقا�" @< %نه سبحانه �تعا< ال 
�منا سبب، بل يكو? عذ�به  يعّذ�̂ 
�إلنسا?.   �ألعما حتميًة  نتيجًة 
(�لعقب) �هو  (�لعقا�) من  أل? 
 ûيأ ما  فالعقا�   ،cلقد� مؤخر 
�يتعّقبه من �}�ئه  �إلنسا?  خلف 
ال 3الة، مثل �لوليد �لذ� يتبع %مه 

%ينما �جتهت.

﴿َ�َيُقوُ_ �لَِّذيَن َكَفُر�� َلْوَال 3ُْنِزَ_ 
 
َعَلْيِه lَيٌة ِمْن َ
بِِّه Gِنََّما 3َْنَت ُمْنِذٌ

َ�ِلُكلِّ َقْوMٍ َهاٍ�﴾ (�لرعد: ٨)

ألنهم  اليوم،  املسلمني  حالة  هي  هذه  أن  املؤسف  ومن 
من  lا  اهللا  وصفه  ما   wبغ مشاكلهم  معاجلة  يريدون 
وإصالح  اإلسالم  بنشر  يهتموا  أن  من  فبدًال  عالج. 
ألمره،  واالستسالم  اهللا،   zإ واإلنابة  واالبتهال  أخالقهم 
يريدون عالج مصائبهم ! اتباع الغرب ! ثقافته ونظامه 

االقتصادي من بنوك وِربا وتأمني للحياة وغwها.
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:Uلتفسـ�
%ظهرنا  قد  %ننا  من  بالرغم   �%  
�آلياD مر�}ý �تكر�}ý، ��عدناهم 
بإنز��ا مستقبًال، @ال %? �لكفا} ال 
قائلني:   Dآليا� يطلبو?  ينفكو? 
كيف نؤمن �· ُيرنا �هللا %ية ±ية؟ 
�هم يعنو? باآلية �لعذ��، ألنه ال 
معÿ لآلية عندهم @ال %? يهلكهم 
�هللا �يتضح من ^}�سة �لقر±? %? 
 âئم�^  Àتع باآلية  �لكفا}  مطالبة 
تكـو?   ?ْ% @ال  �لعذ��،   �نز�
هذ�  عن  صا}فة  قرينة  هنا� 

 .ÿملعـ�
�ير^ �هللا على مطلبهم قائًال: ﴿@منا 
 �%  ﴾ٍ̂ ها  cٍقو �لكل  منذ}  %نت 
%? هؤال� �ألغبيا� ال يفّكر�? %? 
بل  منذً}�،  جعلك  قد  تعا<  �هللا 
من   ��p@ �حلقيقي  �Øك  هو  هذ� 
ي�حو?  ال  فلما��  يصّدقك.  ال 
يسألوننا عن �ألمر �لذ� قد سبق 
عليهم  @يضا¢؟  %ميا  %�ضحنا¥   ?%
﴿�لكل  قولنا  %يًضا  يتذكر��   ?%
ֲדد�ية  �تم  فإننا  ها^﴾..   cقو
كل %مة. فلو جا�هم �لعذ�� قبل 
يريد  َمن   ��لرسو هذ�  يهد�   ?%
�د¡ من بينهم · يعد هو ها^ًيا �

يهتد�   Ìح فلينتظر��  لقومه. 
يتبقى  من  �%ما  �لنا¨،  يد¥  على 
 �بعدهم فسو� يصبح �م �لرسو
متاًما   úحد ما  هو  �هذ�  منذً}�. 
يهتد�  فكا?   ،�  öلن� حيا!   �
على يد¥ ِمـن �لقبائل ��لطو�ئف 
%ما  نصيبه.  من  �د¡ � كا?  َمن 
�لباقو? من ك��ئهم �لذين %صر�� 
على كفرهم فقد هلكو� بالعذ�� 
�ألمر   �يز  ·� �ملطا�.  ±خر   �
هكذ� @< %? جا� �هللا بأمر¥ �حلاسم 
�%صحابه  لنبيه  فكتب  للموقف، 

� �لغلبة �لكاملة  �ائًيا.

﴿�هللا َيْعَلُم َمـا َتْحِمُل ُكلُّ 3ُْنَثى 

َ�َما َتِغيُض �ْألَْ
َحـاMُ َ�َما َتْزَ��ُ� 

﴾
ِبِمْقَد�ٍ  pُِعْنـَد  Aٍَشـْي َ�ُكلُّ 
 (�لرعد: ٩)

:�شرS �لكلمـا
َنَقَص   :âغيض �ملاُ�   َ̧ غا َتغيُض: 
 ��  ، ِ̧ �أل}  � فذهب  غاَ}   �%
َ̧ êن  �لصحا¢: قلَّ فنَضَب. �غا
َ̧ �ملاُ�  �لسلعة: َنُقَص، �ُيقا�: غا
:﴾cلثمُن. ﴿�ما تغيض �أل}حا��

%شهر.  تسعة  تنقص  ما   �%
�لغيُض: �لِسْقُط �لذ� · يتم َخلقه 

(�ألقر�).
 Dُ^^p�  :�يقا  .َ̂ �p ِمن  تز��ُ�: 
 ^�^p�� .ألمر صعوبًة� ^�^p�� ماًال
 �% �ملرִדن  من  ^}�هَم  �لر�هن 
 .��ملا  ¨%{ على  pيا^!  %خذها 
تطلب  هل   �% تز^�^"..  "�هل 
يقوله  %عطيتَك،  ما  على  pيا^! 
�ملعطي لآلخذ. ��لزيا^! %? ينضّم 
@< ما عليه �لشي� � نفسه شيٌ� 

±خر (�ألقر�).

:Uلتفسـ�
 Dآليا�  � تعا<  �هللا  %علن  لقد   
 ،� لرسوله  تأييد¥  عن  �لسابقة 
با´ا� تد�ب; خفية @� بّين %نه خلق 
 Ìجني، ح�p ?كل شي� � �لكو
@? �لسما� ��أل}¸ %يض�p âجا?، 
فإحد�ñا مؤثِّر! ��ألخر¡ متأثر!، 
�حتافظ تلك على حيا! هذ¥ بطر{ 
غ; مرئية. كذلك �حلا� � �لعا· 
�لر�حا�، حيث يكو? بعض �لنا¨ 
�يكو?  فيؤثر�?،  �لذكر  مبثابة 
غ;هم مبثابة �ألنثى فيتأثر�?. �قد 
%خ� �آل? � هذ¥ �آلية %نه بالفعل 
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�لقانو?-  هذ�  �فق   - َبعث  قد 
شخصا هو مبثابة �لذكر � �ألمو} 
 pحر�@ �لر�حانية �ال ميكن ألحد 
%ية ^}جة � �لعا· �لر�حا� بد�? 

@نشا� �لعالقة معه.
يعلم  ﴿�هللا  تعا<  قوله  من  فاملر�^ 
تغيض  �ما  %نثى  كل  حتمل  ما 
على  %ننا  تز^�^﴾  �ما   cأل}حا�
علم �فايا %عد�� }سلنا، �نعر� 
ما � طبائعهم من َملكاD خفية، 
تأث;  من  تتأثر  كانت   ��@ �ما 
�من  شيطا�،  بتأث;   c% }�حا� 
سُيبا^  �لذ�  �من  سيز^هر  �لذ� 
بذلك  �لقر±?  %شا}  �ُيهلك. �قد 
 öلذين سيقبلو? ^عو! �لن� ?% >@
�يبا}كو?،  يز^�^�?  سو�   �
�سو� ُتصَقل قد}�ִדم �َملكاִדم. 
�%ما �لذين سيقبلو? تأث; �لشيطا? 
�هللا  يهلك  فسو�   öلن� ضد 

%�ال^هم �%تباعهم.
مبعنا¥  هنا  �َحلْمل  يكو?  �قد 
ما��  نعلم  %ننا  ��ملر�^  �ملعر��، 
ستفعل %جيالكم، فإ? نسا�كم لن 
يلد? @ال �لذ}ية �ل« سو� تدين 
ملحمد }سو� �هللا �، %ما �حلمل 
 úحد ما  �هذ�  فيضيع.  �آلخر 

 ��ألجيا  ?@ حيث  بعد،  فيما 
مكة  %هل  من  للكفا}  �جلديد! 
^خلت � حظ;! �إلسالc بكثر!، 
�· يستطع �آلبا� }غم �ضطها^هم 
@سالمهم،  %? Üولو� ^�?  لألبنا� 
�ما كا? �م @ال %? Üترقو� حسًد� 

�حسر! على @سالمهم.
�لسما��  �لتدب;  هذ�  ساعد  لقد 
 ،� öها} ^عو! �لن^p� كثً;� على
�لكن · يستطع �لكفا} � بد�ية 

�ألمر %? يتنبهو� @< �لك. 

 Uُْلَكِب� َهاَ�ِ�  َ��لشَّ �ْلَغْيِب  ﴿َعاِلُم 
�ْلُمَتَعاِ_﴾ (�لرعد: ١٠)

    
:�شرS �لكلمـا

�غ;ها  �لشمس  غابِت  �لغيب: 
تغيُب غيبâ @�� �ستترD عن �لعني. 
غائب  كل   � �لغيب  ��سُتعمل 
�لشها^ُ!   ¥ُّ̂ �يضا �حلاسة،  عن 
�لغيب  من  فلكلٍّ   .(D�^ملفر�)
هو   ��أل� معنيا?:  ��لشها^! 
�إلنسا?  ُيظهر¥  ما  �لشها^!    ?%
��لثا�:  ُيخفيه.  ما  �لغيب    ?%�
�حلو�¨  تد}كه  ما  �لشها^! 
%Øى  كا?  ما  ��لغيب  �لظاهر!، 

من %? ُتحيطه �ملد�}� �إلنسانية.
�لغيب  ﴿عا·  تعا<:  فقوله 
بأننا  للكفا}  حتذير  ��لشها^!﴾ 
نعلم كل مكٍر متكر�نه سو�� كا? 
ظاهًر� %� خفيا. �من كا? غافًال 
عن مكر عد�¥ بينما يكو? �لعد� 
يقد}  ال  فإنه  %سر�}¥  على   âُمّطلع
على مقا�مته. فحذ�ِ} � حذ�ِ}.     
��لِك�:  �لك�،   ��  :Uلكب�
�لشر�؛   � �لرفعُة  �لشرُ�؛ 

�لعظمُة ��لتجُبر (�ألقر�).
 :���ملَُتعا �}تفَع،  تعا<:  �ملتعاِ_: 

}فيع �لشأ?. (�ألقر�) 
هو   ���ملتعا �لكب;  بني  ��لفر{ 
�لرفعة  على   �يد "�لكب;"   ?%
 � للتأث;  �ملقا}نة  ֲדا  يقصد  �ل« 
�لشخص  يفعل  مثلما  �آلخرين، 
 �Üا� حيث  بالك�يا�،  �ملصا� 
%ما  بأنه %ك� من غ;¥.  يثبت   ?%
�ل«  �لرفعة  على   �فتد  "�"�ملتعا
 � %نه   �% �الستغنا�،   ÿمع فيها 
�ملقا}نة  ُتعقد   ?% من  %}فع �%Øى 

بينه �بني خلقه.
بذكر هاتني �لصفتني لقد %نذ} �هللا 
تعا< �لكفاَ} بأنه ال �جه للمقا}نة 
من  متلكو?  ما  �بني  قد}تنا  بني 
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قد}تنا.   cما% بشي�  فلستم  قو!. 
%حبط  �سو�  "�لكب;"  فأنا 
مكائدكم،  �%خّيب  جهو^كم 
�%نا  شئت.   Ìم سأسحقكم 
�ملتعا� �لغÀ فلن ينقص هالككم 

من ملكوû شيًئا.

 :Uلتفسـ�
هاًما   ýسّر �آلية  بّينت  لقد 
 ?% بد  ال  %نه  ´�نا   �@ للنجا¢، 
�ألعد��  مبكائد  علم  على  نكو? 
مّطلعني  فإ? كنا  للتغلب عليهم. 
على خططهم �ستطعنا %? نتفا^¡ 
^ين  مهدَّ سنبقى  �@ال  %ضر�}هم، 

تريـدون  هـل  Aاربتـه.  تريـدون  الـذي  مـن 
كلهـا،  مكائدكـم  يعلـم  الـذي  اهللا  حتاربـوا  أن 
الظاهـرة منها أو اخلفيـة، والذي هـو "الكبw" أي 
القـادر علـى إحبـاط خططكـم ! ملـح البصر. 

باخلطر كل حني.
� قا�: ﴿عا· �لغيب ��لشها^!﴾ 
%� يا %يها �حلمقى، %ال تفكر�?، 
هل  3ا}بته.  تريد�?  �لذ�  من 
تريد�? %? حتا}بو� �هللا �لذ� يعلم 
منها  �لظاهر!  كلها،  مكائدكم 

"�لكب;"  هو  ��لذ�  �خلفية،   �%
�لقا^} على @حبا÷ خططكم   �%
 �% "�� ملح �لبصر. �هو "�ملتعا
%نكم ال تد}�? مبكر¥ �مبا Ûطط 
لكم  ميكن  فكيف  إلبا^تكم. 

3ا}بته؟

ــر  ه ــدَّ بـــنـــي ال ــا أدَّ ــم ــلَّ ُك

ِعلًما ازددُت  َمــا  وإذا 
ـــَص َعــقــلـِـي َـــْق أَرانـِـــــي ن

بَجْهلي ــا  ــًم ــْل ِع زادنِــــي 

 أّدبـنـي الدهـر

�إلماc �لشافعي (}#ه �هللا)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł   %َِبي ُموَسى  َقاَ� َقاَ� �لنَِّبيُّ �:  َمَثُل �لَِّذ� َيْذُكُر َ}بَُّه َ��لَِّذ� ال َيْذُكُر َ}بَُّه َمَثُل 
(Dصحيح �لبخا}�، كتا� �لدعو�) .ْلَحيِّ َ��ْلَميِِّت�

�لنَّاِ}.  ِمْن  ْ%   َمْقَعَدُ¥  ًد�   َفْلَيَتَبوَّ َعَليَّ ُمَتَعمِّ َكَذَ�  �هللا   �:  َمْن   �َ}ُسوُ  �ُهَرْيَرَ!  َقاَ�  َقاَ ̌¬‡  %َِبي 
(صحيح مسلم، كتا� مقدمة)

َ! ْبِن %َِبي ُموَسى  %? �لنَِّبيِّ   �   َقاَ�: ِ@َ�� َمرDَّْ ِبُكْم ِجَناpٌَ! َفِإْ? َكاَ? ُمْسِلًما َ%ْ� َيُهوِ̂يًّا  َ̂ ̌¬‡ł %َِبي ُبْر
َ%ْ� َنْصَر�ِنيًّا َفُقوُمو� َلَها َفِإنَُّه لَْيَس َلَها َنُقوcُ َ�َلِكْن َنُقوcُ ِلَمْن َمَعَها ِمْن �ْلَمَالِئَكِة. (مسند %#د، 

� مسند �لكوفيني)�%

ًقا  ِ̂ َ! َصا َ̂ َها ̌¬ْ‡   %َِبي ُ%َماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف  َعْن   %َِبيِه  َقاَ� َقاَ� َ}ُسوُ� �هللا  �:   َمْن َسَأَ� �هللا �لشَّ
َهَد�ِ� َ�ِ@ْ? َماDَ َعَلى ِفَر�ِشِه.  (سنن %É ^��^، كتا� �لصال!) � �لشَُّpَِبلََّغُه �هللا َمَنا
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التقوى

 Éة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد¥  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد¥ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  %ما  �}سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ}�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�÷   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ÷  �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (±مني) َ�ال �لضَّ

III‡ÊîÖ∆∏\;]‚Á_Á;€“Ë÷¡;!]dI‡ÊîÖ∆∏\;]‚Á_Á;€“Ë÷¡;!]d

%]æ∏\Â;€\Ö°\;\Êe“hÖh;ˆ%]æ∏\Â;€\Ö°\;\Êe“hÖh;ˆ

;;��;Ì�Şë∏\;]fie Ëet;€à]d;;Ì�Şë∏\;]fie Ëet;€à]d;

@? �ألحد�ú �ل« �قعت � الهو} 
بباكستا? � �ألياc �ألخ;! -حيث 
�أل#ديو?  �ملسلمو?  �سُتشهد 
�هم  ��لوحشية  �لظلم  مبنتهى 
ضر�  قد  �جلمعة-  صال!  يؤّ̂�? 
فيها �لظاملو? %بشع %مثلة �لوحشية 
بينهم  مصلني  ^ما�  سفكو�  حيث 
 ١٨ �% �لعمر ١٧  يبلغ من  شا� 
 ٩٣  �%  ٩٢ يبلغ   pعجو� عاًما 
عن  �ملسؤ�لو?  Øح  بينما  عاًما، 
�لدما�  هذ¥  بإ}�قة  �لقانو?  تنفيذ 
يسا}عو�  فلم  �م،  ملصلحة  �ل�يئة 
�لو  حينها؛   � �ملظلومني  إلغاثة 
 ¢��{%  Dُنقذ% فلرمبا  �لك  فعلو� 

غالية عديد!.
 على %ية حا�، �كما قلت من قبل 
�كما قا� معظم �أل#ديني، فليس 
بّثي  @منا %شكو  فعِلنا @ال قولنا:   ُّ̂ {َ
�حز� @< �هللا. فإننا ال نتوسل @ال 
�ملضطّر  ^عا�  ¤يب  �لذ�  �هللا   >@
كما %علن � بنفسه بأنه هو �لذ� 
�يكشف  �ملضطّرين  ^عا�  يقبل 
عن  �أل�¡  �يدفع  عنهم،  �لضرَّ 
عليهم  تضيق  �لذين  �ملظلومني 
�أل}¸ مبا }حبت، ��لذين يبتهلو? 
@ليه � �ضطر�} ��ضطر��، حيث 
قا� �: ﴿َ%مَّْن ُيِجيُب �ْلُمْضَطرَّ ِ@َ�� 

�خلطا0 �لنهائي حلضر� مر�� مسر�
 u3د (3يدp �هللا)
 y �جللسة �لسنوية جلماعتنا y 3ملانيا،

 � منهامي بتا}يخ ٢٧-٦-٢٠١٠
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َ�َيْجَعُلُكْم  وَ�  �لسُّ َ�َيْكِشُف  ََ̂عاُ¥ 
َقِليًال  �هللا  َمَع  %َ@َلٌه   ِ̧ �َألْ} ُخَلَفاَ� 
 �% (�لنمل:٦٣)..  ُر�َ?﴾  َتَذكَّ َما 
يستجيب  �لذ�   �� َمن  %خِبر��: 
^عا� �ملضطّر �لذ� ال ميلك حيلة، 
@نه هو �هللا �لذ� يرفع عنه �أل�¡، 
َمن  يا  سيجعلكم،  �لذ�  �هو 
تبتهلو? @ليه، �}ثَة �أل}¸ كلها � 
يوc من �ألياc. %هنا� معبو^ سو¡ 
هذ� �إلله �� �لقد}! �ملطلقة؟ قليال 

ما تتذكر�?. 
فإننا Ñن �ملسلمني �أل#ديني نؤمن 
كلها،  �لقو!  ميلك  �لذ�  �إلله  ֲדذ� 
�لكاملة   Dبالصفا يتصف  ��لذ� 
 �نقو  ?%  ��ملحا فمن  لذ�  كلها، 
�ملضطر  ¤يب  كا?  تعا<  �هللا   ?@
�آل?،  ¤يبه  ال  �لكنه  �ملاضي   �
تعا< كا?  @نه   �نقو  ?% �يستحيل 
�ملاضي–   � مباشرً!  �خللفا�  ¤عل 
%ما  %نبيا�-  �لذين جا��� � صو}! 
�لصفة،  فيه هذ¥  �آل? فقد تعطلت 
كال، بل @نه تعا< قا^} �ليوc %يًضا 
كليًما،  يشا�  من  ¤عل   ?% على 
 � هذ¥  بصفته  جتلى  قد  �بالفعل 
هذ� �لعصر %ميا جال� فجعل سيَدنا 
�ملسيح �ملوعو^ � خاَتَم �خللفا�. 
فاهللا �لذ� قد بعث �ملسيح �ملوعو^ 

�عد¥  ما  ينجز  سو�   cليو�  �
%^عية  يقيًنا، �لسو� يستجيب  به 
@نه  بل  حتًما،  �ملتضرعة  %تباعه 

يستجيب �ا فعًال. 
 :� �ملوعو^  �ملسيح  يقو� سيدنا 
@منا  تعا<  �هللا   cكال  � "�ملضطّر 
�ختباً}� ال  �لضر  ُيلَقى �  َمن   Àيع

عقاًبا". 
شها^!  من  }%ينا¥  ما  على  �بنا� 
�ستجابته  مشاهد  �ِمن  �لفعلية  �هللا 
�جه  على  نوقن  فإننا  أل^عيتنا 
 Dالبتال���  � ُنلقى  %ننا  �لبص;! 
بأمر �هللا تعا< حتًما، �لكن ال على 
قو!  الختبا}  بل  �لعقا�،  سبيل 
Iاعتنا  فتا}يخ  منا،  �ملؤمنني  @ميا? 
�ملمتد @< ١٢١ عاًما لشاهٌد على 

%بنا�ها  تعا<  �هللا  �بتلى  كلما  %نه 
��ّجههم  ثباًتا  �p^هم  منه  بقدٍ} 
�ستجا�   �  ،���البتها �لدعا�   >@
�صرخاִדم  �ملتضرعة  %^عيتهم 
ثانيًة  يقطعو?  �جعلهم  �ألليمة 
�لتقدc ��الp^ها} %كثر من  %شو�÷ 
ِر  �� قبل، 3قًقا فيهم قوله: ﴿�َبشِّ
�هللا   ?% تظنو?  فهل  �لصابرين﴾. 
تعا< لن يستجيب لتضرعاD %بنا� 
 � يتعرضو?  �هم   cليو� �جلماعة 
ظهر  �لذ�  لالضطها^  باكستا? 
 � �%بغضها  %شكاله  %بشع   �
عليهم،  ُشّن  �لذ�  �لشر¨   cجو��
�ثنني من بيوD �هللا، �� �قت   �
كانو� يعبد�? �هللا فيه، � ظلو� %ثنا� 
�جوc صابرين ֲדمة �ثباD ^�عني �

حضر! مر�p مسر�} %#د (%يد¥ �هللا) %ثنا� @لقا� �خلطا�
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�هللا تعا< باضطر�} ��بتها�، بل ال 
يز�� �أل#ديو? � كل مكا? من 
�لعا· � قلق ��ضطر�� �يتضرعو? 
مبتهلني.  باكني  تعا<  �هللا   >@
%قو�: %تظنو? %? �هللا ال يستجيب 
@نه  بل  كال،  �ملتضرعة؟  أل^عيتهم 
فهذ�  حتًما،  بإ�نه  �م  سيستجيب 
�عٌد منه. %حتسبو? %? غ;! �هللا لن 
تثو} على هذ¥ �لفظائع �ل« ُصّبت 
�ال تز�� ُتَصّب على �لذين يرفعو? 
�سم �هللا تعا<؟ كال، بل @�ا ستثو} 
يقيًنا، نعم @�ا ستثو} يقيًنا، نعم @�ا 

ستثو} يقيًنا.
على  �لظلم  هذ�  ُيَصّب  ملا��   
@منا  تر¡؟  يا  �أل#ديني  �ملسلمني 
لنا:  يقولو?  �ملعا}ضني   ?% سببه 
َتَخلَّو� عن �ملفهوc �حلقيقي لـ "ال 
@له @ال �هللا 3مد }سو� �هللا" ��ّتبعو� 
��لذ�  به،  نؤمن  �لذ�   cملفهو�
 �فيه @سا�! @< �هللا �}سوله. فأقو
�ملسلم   ?% �علمو�   :cلقو� �ؤال� 
بضر�  يرضى   ?% ميكن  �أل#د� 
�إلسا�!  يطيق  لن  �لكنه  عنقه، 
يقبل  لن  @نه   .� �}سوله  �هللا   >@
تعا<،  �هللا   Dلصفا �قصًر�  حتديد� 
�لن يطيق �لتقليل من مكانة 3مد 
�خامت  �لرسل  %فضِل  �هللا   �}سو

 :?% نعلن  عندما  فإننا   .� �لنبيني 
هو  }بنا   ?%  Àفنع �هللا"  @ال  @له  "ال 
�سيظل   �pأل� منذ  �حلق  �ملعبو^ 
�ألبد، �نعلن %? Iيع  كذلك @< 
 ?% ميكن  �حلقيقي  معبو^نا   Dصفا
فعًال-  تتجلى  @�ا  –بل  تتجلى 
�ليوcَ كما كانت تتجلى من قبل، 
 � له  îتاً}�  عبًد�  بعث  قد  فإنه 
يبعث  %يًضا كما كا?  �لعصر  هذ� 
�امه @� �حيه  مع  �ملصطفني  عبا^¥ 
إلصال¢ �ألمم �لفاسد! � �ملاضي. 
%نبيا�¥  يرسل  �هللا  كا?  �ملاضي   �
�بد�?  حيًنا،  جديد!  بشريعة 
%نه  @ال  ±خر،  حيًنا  جديد!  شريعة 
 öتعا< قد %كمل �لشريعة ببعثة �لن
� �@نز�� �لقر±? �لكرمي عليه، فهو 
�لكفيل  �ملتكامل  �لكامل  �ملنهج 
بسد حاجاD �لبشر � كل عصر 
تعا<  �هللا   ?% �لقيامة، غ;   cيو  >@

يشّر� مبكاملته �îاطبته   ?% ميكن 
َمن يّتبع �لنö � حق �الّتبا§ فيبّوئه 
مقاc �لنبو!، �بالفعل قد بّو% �ملسيَح 
لكي   ،cَملقا� هذ�   � �ملوعو^ 
�ل«  �حلقة  �لتعاليم  للنا¨  يكشف 
نزلت على �لنö � ��ل« كانو� قد 
�لكي  �لعصو}،  مر  على  نسوها 
يبني للعا· %ننا حني نقو� "ال @له @ال 
فحسب،  بلساننا  نر^^ها  فال  �هللا" 
بل نعلن %? معبو^نا هو �لك �إلله 
متصًفا   cليو�  Ìح  �يز� ال  �لذ� 
بصفاته �لكاملة كما كا? من قبل 
�، ��لذ� هو قا^} �ليوc على pأل�
�ستجابة %^عية �لذين Ûلصو? لدينه 
�يريد�? @}سا� �حد�نيته كما كا? 
يبعث �   ?% فيمكن  لذ�  قبل،  من 
�لدنيا -بل قد بعث فعال- شخًصا 
�لو�حد  �حلق  �إلله  �جه  يكشف 
�لفائد!  ما   �@ �لدنيا.  ألهل  �ألحد 

غw أن اهللا تعاz ميكن أن يشّرف مبكاملته و�اطبته 
النبوة،  مقام  فيبّوئه  االّتباع  حق   � الن�  يّتبع  َمن 
املقاَم،  هذا   � املوعود  املسيَح  بّوء  قد  وبالفعل 
على  نزلت  ال�  احلقة  التعاليم  للناس  يكشف  لكي 
العصور...  مر  على  نسوها  قد  كانوا  وال�   � الن� 



١٧

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان  ١٤٣١ هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٠ م

� %? نظّل نقّر بلساننا %? "ال @له 
@ال �هللا" �نقوc بعبا^ته، �مع �لك 
نبتهل  �ل«  أل^عيتنا  يستجيب  ال 
ُحكمه �  �@}سا�  ^ينه  لغلبة  فيها 
�بتهاالتنا  من  �جلد�¡  �ما  �لعا·؟ 
قد  }بنا  قائلني  فيها   äنصر �ل« 
�لكامل  ^ينك  %تبا§  حالة   Dسا�
��ألخ;، فابعْث َمن يعو^ ֲדم @< 
�¤علهم  �حلق  معبو^هم  %عتا� 
�لر#ن مر! %خر¡، ف;^ �هللا  عبا^ 
 Àن% شك  ال  به:  -��لعيا�  علينا 
%نا �ملعبو^ �حلق، �لكÀ لن %جيب 

^عا�كم هذ�. 
�أل#ديني  غ;  �ملسلمني  تر�? 
بد  ال  %نه   cليو�  Ìح يصرخو? 
سفينة   Òإلخر� �خلالفة   cنظا من 
بر �ألما?، �مع �لك   >@ cإلسال�
يقولو? عن خامت �خللفا� �لذ� بعثه 
 � متفاٍ?  بقلٍب   cليو� تعا<  �هللا 
 ?% �حب �لنö �: كال، من �ملحا
�لقد}  يبعث �هللا �آل? شخًصا ֲדذ� 

��مل�لة. 
فاحلق %? عندنا @^}�ًكا تاًما لقولنا 
"ال @له @ال �هللا"، �لك %ننا حني %علّنا 
%? ال معبو^ سو¡ �هللا تعا< �%َنْبنا 
@ليه �عبْدنا¥، فإنه تعا< قد %جابنا 
�قا�: ها قد �ستجبُت �بتهاالِتكم 

ملحمد  �لصا^{  �لعاشق  فأ}سلُت 
}سو� �هللا � لتوطيد �حد�ني« � 
من  �كونو�  فا�هبو�  �لعصر،  هذ� 
%نصا}¥ � سبيل نشر �حد�ني« � 
من  نو§   �% على  �للقضا�  �لعا· 
�لدنيا. �لكن معا}ضينا  �لشر� � 
لنا:  فيقولو?  �لك  يطيقو?  ال 
بألسنتكم  مثلنا  تقولو�   ?% ميكنكم 
فقط: "ال @له @ال �هللا"، �ميكنكم %? 
تعلنو� بأفو�هكم %? ال معبو^ سو¡ 

�لكن  �هللا، 
 ?@ تقوُلنَّ  ال 
على  قا^}  �هللا 
 >@ يرسل   ?%
مصلًحا  �لدنيا 

%� مسيًحا %� نبًيا، �ستجابًة أل^عيتنا 
��بتهاالتنا. 

مناهضي  يا  �ُعو�  �Øعو�   :�فأقو
�معبو^كم  �كم @  ?@ �أل#دية، 
 D�{لقد� 3د�َ̂  يكو?   ?% ميكن 
��ملعبو^  �ألحد  �نا @ %ما  هكذ�، 

�حلق فهو متصف بالصفاD �لكاملة 
�من  كلها،  للقو!  �مالٌك  كلها، 
�ملحا� %? نتخلى عن هذ� �إلله %بًد� 

%بًد� %بًد�، �@ْ? ُقطعت }قابنا.
تريد�?  �ملعا}ضو?،  %يها  @نكم   �
 �منا %? ننكر %? 3مًد� � هو }سو
�هللا �خلا» �لذ� ال بد لإلنسا? من 
@قر�}¥  يصح   Ìح برسالته  �إلقر�} 
بوحد�نية �هللا �كوِنه �ملعبو^ �حلق، 
%ما بد�? �لك فمن �ملستحيل �آل? 
�@< يوc �لقيامة %? 
@نسا?   �% Üظى 
تعا<،  �هللا  بقر� 
�أل^عية  تبلغ   ?%�
معر�Ò �لقبو� عند 
�هللا تعا<. �علمو� %? �هللا تعا< %كثُر 
%حبُّ  هم  �لذين  لدعا�  �ستجابًة 
@ليه، ��لوصفة �ل« منحنا �هللا @ياها 
الستجابة �لدعا� من خال� �إلعال? 
�لذ� قاc به على لسا? }سوله � 
� �لقر±? هي: ﴿ِ@ْ? ُكْنُتْم ُتِحبُّوَ? 

وP يتبوأ املسيح املوعود � هذا املقام.. أع� درجة 
املسيحية وإمامة هذا العصر.. إال ب�كة حبه وطاعته 

الكاملني للن� �....

=!\;ÿÊàÑ;f´;◊pÑ;\É·=
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 �±) �هللا﴾  ُيْحِبْبُكُم  َفاتَِّبُعوِني  �هللا 
نعلن  ^منا  فما  عمر�?:٣١). 
%? ال   ��ملحا تعا< فمن  �هللا  Óب 
نستوعب Øو مكانة �لنö �، �ال 
�ّتباًعا   � الّتباعه  مستعّدين  نكو? 
�ملوعو^  �ملسيح  يتبو%   ·� كامًال. 
^}جة   Àع%  ..cملقا� هذ�   �
@ال  �لعصر..  هذ�  �@مامة  �ملسيحية 
 öللن �لكاملني  �طاعته  حبه  ب�كة 
�، فقد قالت �ملالئكة -� �ملشهد 
�لذ� }±¥ حضرته � � �لكشف 
 -cֲדذ� �لشأ? قبل تشرُّفه ֲדذ� �ملقا
Üب  }جل  "هذ�  @ليه:  مش;ين 
حضرته  شر¢  �قد  �هللا".   �}سو
 Àيع هذ�   �فقا �لوحي  هذ�   �
�لد}جة  هذ¥  لنيل  شر÷  %ك�   ?%
 ?%�  ،� �هللا   �@منا هو حب }سو
�ملالئكة %علنت %? هذ� �لرجل هو 
%شد �لنا¨ حًبا للرسو� �. فاحلق 
%? سيدنا �ملسيح �ملوعو^ � @منا 
بلغ هذ� �ملقاc نتيجة @^}�كه �لسليم 
�من   ،� �هللا   �}سو 3مد  ملكانة 
خالله تيسر له هذ� �إل^}�� %يًضا.

نلُت  لقد   "  :� يقو� حضرته   
جهد�  نتيجة  ال  �هللا  -بفضل 
تلك  من  كامًال  حًظا   -û{جد��
�لنعمة �ل« ُ%عِطَيها �ألنبياُ� ��لرسل 

 ���ألخيا} قبلي، �كا? 3اًال %? %نا
هذ¥ �لنعمة لو · %ّتبع سبل سيدنا 
�موالنا �فخر �ألنبيا� �خ; �لو}¡ 

3مد �ملصطفى �."
ما  كل   ?@" %يًضا:   �  ��يقو
 ،� له  �ّتباعي  ب�كة  نلُته  @منا  نلُته 
�@� %علم -مبا عند� ِمن علم حق 
يصل   ?%  ��ملحا من   ?% �كامل- 
%حد @< �هللا تعا< �Üظى باملعرفة 

".� öلتامة بد�? �ّتبا§ هذ� �لن�
�لعصر  هذ�   cما@ فبو�سطة   ،��ً@  
�لذ� %}سله �هللا مسيًحا �مهدًيا قد 
تيسر لنا هذ� �إل^}�� لسمّو مكانة 
�لنö �، %عÀ @^}�كنا %? �هللا تعا< 
 öُيدخل عبا^¥ -نتيجة �ّتباِعهم للن
حًقا  حبه   � �تفانيهم  حًقا   �
��لعمِل Óسبه حًقا- � pمر! �لذين 
نتيجة  �¤علهم  عليهم  �هللا  %نعم 
@نعامه عليهم من �لنبيني ��لصديقني 
%�م   �% ��لصاحلني..  ��لشهد�� 

يتبو%�? مقاماִדم �لعالية فعًال. 
@�?، فإننا نؤمن %? �لذين يعرفو? 
Øّو مكانة 3مد }سو� �هللا � معرفًة 
صا^قة �Üبونه حًقا، فإ? �هللا تعا< 
قا^} على %? مينحهم مر�تب هؤال� 
@ليه،  �لنا¨  �لذين هم %قر�   cلقو�
 �بل مينحهم @ياها فعًال، بينما يقو
تعّرفو�   ?% عليكم  �ملعا}ضو?،  لنا 
�لتعليم  �ذ�  � خالًفا   öلن� مكانة 
%عناقكم.  فسنضر�  �@ال  �لقر±� 
"ال  بـ  للعمل  جاهزين  كنتم   ��@
فبها  مفهومنا  Óسب  �هللا"  @ال  @له 
 ،Dللمو فاستِعّد��  �@ال  �نعمت، 
3مد  لتعريف  جاهزين  كنتم   ��@�
� Óسب مفهومنا فبها �نعمت، 
�جو�بنا  للقتل.  فاستعّد��  �@ال 
ֲדذ¥  ُنقسم  هو:  للمعا}ضني 
 ��لشها^! "ال @له @ال �هللا 3مد }سو
�بينكم  بيننا  ستفصل  �ل«   - �هللا" 
يوc �لقيامة فيما @�� كنا %� %نتم َمن 

احملمدي  املسيح  بعثة  أن  بأعلى صوتنا  نعلن  وإننا   ...
تكشف عظمة مقام ختم نبوته �، ألن تشرُّف فرٍد من 
أمته � بهذا املقام السامي لدليٌل على علّو شأنه �.
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يفي ֲדا- %نه ميكنكم %? تصّبو� علينا 
ما شئتم من ظلم �جو} ��ضطها^ 
�مبساند!  �لفانية  بقّوتكم  مغر�}ين 
�حلكوماD، @ال %ننا ُنشِهد �هللا على 
%? مفهوc �لشها^تني �حلقيقي �لذ� 
 � باجلنة  يبّشر  �لذ�  هو  نفهمه 
%نه  ��حلق  �خلالد!.  �آلخر!  �حليا! 
�هللا  �بتفهيم  �لشها^تني  هاتني  ِمن 
�ملوعو^  للمسيح  تيسر  قد  تعا< 
� �لفهم �حلقيقي خلتم �لنبو!، � 
�هللا  @ال  @له  "ال  فكلمة  @يا¥.  عّلمنا 
3مد }سو� �هللا" هي ند�� قلوبنا � 
هذ¥ �لدنيا، �هي �ل« ستشهد لنا � 
�آلخر! ±خذً! %عد��نا من تالبيبهم.

... �@ننا نعلن بأعلى صوتنا %? بعثة 
عظمة  تكشف  �ملحمد�  �ملسيح 
تشرُّ�  أل?   ،� نبوته  ختم   cمقا
فرٍ̂ من %مته � ֲדذ� �ملقاc �لسامي 
لدليٌل على علّو شأنه �. �قد بيَّن 
هذ�   � �ملوعو^  �ملسيح  سيدنا 

�ملعÿ � بيت شعر له تعريبه: 
من  أل}فُع   (�) %#د  شأ?   ?@
�لتصو} ��خليا�، @� تر�? %? خا^مه 

قد صا} مسيَح �لزما?. 
Øّو  �نؤكد  نثبت  �لذين  فنحن 
�ملصطفى  3مد  سيدنا  مكانة 
ֲדذ�  متمسكني   � �ملجت�  �%#د 

نتو�	  لن  �@ننا  �لسامي،  �لتعليم 
3مد  عظمة  @}سا�   � نتر^^  �لن 
عا·   �% شيخ  ִדديد  من  خوًفا   �
�@pها{  %مو�لنا  بنهب  حكومة   �%
%}��حنا، %� }عًبا من فتا�¡ قتِلنا %� 
بالقنابل  ُيستشهد�?  %حّبائنا  بر�ية 
 ?% نعلم  @ننا   .Dلرشاشا�  Dطلقا�
%بًد� عن تصرفاته  يرتد§  لن  �لعد� 
�لغا
ة �لد�مية، أل? هذ� هو ^يدُ? 
@خو�? �لشيطا?، غ; %? ما Üّز � 
قلوبنا هو %? هؤال� �لظاملني يرتكبو? 
�حلبيب   ìباسم }سو �لفظائع  هذ¥ 
�لذ� هو %م; �لسالc ��ملحسِن @< 
�لظاملني  هؤال�   ?@  .� �إلنسانية 
Üْرمو? �لضعفا� من كل سنٍد باسم 
هذ� �لرسو� �لعظيم �لذ� جا� سنًد� 
 ،cأليتا�� لأل}�مل  للضعفا� �مأ�¡ 
ليجعلو�  �لظلم  هذ�  فيما}سو? 
�ألطفا� يتامى ��لعر�ئس %}�مل، � 
يوpّعو? �حللوياD فرًحا على هذ¥ 

�جلرمية. @? هؤال� �لظاملني ينتهكو? 
�باسم  �إلنسانية  �لقيم  %بسط   Ìح
�لك �لرسو� �لعظيم � �لذ� جعل 
}بانيني.  %ناسا  �مجيني � �جلاهلني 
باهللا  عليكم!  باهللا  �لظاملو?،  %يها 
 ìسو{ Øعة  تشوِّهو�  ال  عليكم!  
تريد�?  ال  كنتم   ��@  .� �حلبيب 
�لغا
ة  تصرفاتكم  عن  �لكّف 
فهذ�  �ملمسوخة  فطرتكم  بسبب 
شأنكم، �@�� كنتم ال تتو}عو? عن 
هذ� �لظلم ��لوحشية فال تتو}عو�، 
�@�� كنتم تريد�? صّب كل ظلم 
�أل#ديني  �ملسلمني  على  �جو} 
�ألبريا� فافعلو� كما Üلو لكم، �@�� 
@}ضاً�   Dملوبقا� هذ¥  تأتو?  كنتم 
لكم،  بد�  كما  فافعلو�  حلكومة 
�لكن باهللا عليكم ال ترتكبو� هذ¥ 
 .� �حلبيب   ìسو{ باسم  �لر��ئل 
@نكم %نتم �لذين تسيئو? @< �لشها^! 
 ��حلبيبة "ال @له @ال �هللا 3مد }سو

وإذا كنتم تريدون صّب كل ظلم وجور على املسلمني 
األ"ديني األبرياء فافعلوا كما �لو لكم، وإذا كنتم تأتون 
هذه املوبقات إرضاًء حلكومة فافعلوا كما بدا لكم، ولكن 
باهللا عليكم ال ترتكبوا هذه الرذائل باسم رسو� احلبيب �. 
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�هللا"، ال �أل#ديو? كما تزعمو?. 
�حلق  على  %نكم  تظنو?  كنتم   ?@�
فَتضّرعو� @< �هللا ��بتِهلو� لكي ُير� 
±يًة Óقكم، �لكن �علمو� جيًد� %? 
%^عيتكم �±هاتكم ضد هذ� �ملحبِّ 
�هللا  بعثه  ��لذ�   ،�  öللن �لصا^{ 
� هذ� �لزمن �ألخ;، ستتبّخر كلها 
�و��. فقد حتد¡ سيدنا �ملسيح � �
 ��قا معا}ضيه  � Iيع  �ملوعو^ 
يستجيب أل^عيتهم  لن   � �هللا   ?@
عليه، حيث كتب  ֲדا  يدعو?  �ل« 

:�
�َمن  �ملعا}ضني  للمشايخ   �"%قو  
لّف لفيفهم �نصيحًة هللا: @? �لسب 
�لشرفا�.  شيمة  من  ليس  ��لشتم 
سجّيتكم  هي  هذ¥  كانت  فإ? 
فشأنكم. �@�� كنتم حتسبونÀ كذ�ًبا 
علّي  تْدعو�   ?% %يًضا  فبإمكانكم 
فر�^¡،   �% �ملساجد   �  DٍاعاI
باكني   ìستئصا� تعا<  �هللا  ��سألو� 
بد  فال  كا�ًبا  كنُت  فلو  مبتهلني، 
-��حلق  %^عيتكم  تستجا�   ?%
�أل^عية  هذ¥  مبثل  تقومو?  %نكم 
^�ًما- �لكن �علمو� %نكم حÌ �لو 
}ّكزمت على �لدعا� علّي حÌ تنجر¢ 
%لسنتكم، �خر}مت ساجدين بالبكا� 
%نوفكم،   øִדتر  Ìح  ���البتها

�تتآكل حدقاD عيونكم، �تسقط 
}موشها من كثر! �لدمو§، �تضعف 
 Ìح �لبكا�،  كثر!  من  %بصا}كم 
تصابو� بنوباD �لصر§ %� �ملاليخوليا 
فلن  �لدما�،  ضعف  جر��  ِمن 
ُتستجا� ^عو�تكم، ألنÀ جئت من 
عند �هللا تعا<، فكل من يدعو علّي 
سو� ينقلب عليه ^عا�¥، �كل من 
يلعنÀ فإنه لعنته ترتّد عليه �تصيب 
}�حي   ?@ يشعر....   ?%  ?�^ قلَبه 
ُ%عطَيه  �لذ�  �لصد{  بذلك  تّتسم 
@بر�هيم �، �@? ì مع �هللا تعا< 
نسبة @بر�هيمية. ال يعر� سّر� غ; 
�هللا. @? �ملعا}ضني ُيهلكو? %نفسهم 
عبًثا، فلسُت بغر�¨ ميكن �ستئصاله 
%سالفهم  �جتمع  فلو  بأيديهم. 
�%مو�ִדم  �%حيا�هم  �%خالفهم 
�^عو� �الكي فسو� يرّ̂ }É كل 
 .Dٍجوههم لعنا� � Dتلك �لدعو�
منكم  �ألعد��   Dمئا  ?% تر�?  %ال 
يتركونكم  منكم  �لعقال�   Dمئا�
باستمر�}.  Iاعتنا   >@ �ينضّمو? 
هنا� ضجة � �لسما� �@? �ملالئكة 
فهل  @لينا.  �لطاهر!  �لقلو�  جتذ� 
بإمكا? �إلنسا? %? يرّ̂ قد} �لسما� 
ّ̂�¥ @? �ستطعتم،  هذ�؟ �@? كا? فُر
��مكر�� كل مكر �ِكيد�� كل كيد 

جلأ @ليه %عد�ُ� �ألنبيا� ضدهم ��سعو� 
جاهدين �ال تّدخر�� �سًعا، ��^عو� 
 �  ،Dملو� على  ُتشرفو�   Ìح علّي 
 Dشيًئا. @? ±يا Àنظر�� هل تضر�ن�
كاملطر  �لسما�  من  تنهمر   � �هللا 
�لغزير، لكن �ألشقيا� يعترضو? من 
ُطبع  قد  قلوًبا  نعا�  فكيف  بعيد. 
�ألمة،  هذ¥  �ْ}حْم  �للهم!  عليها. 
�خلز�ئن   ،٤ }قم  (%}بعني  ±مني". 
 -٤٧١«  ١٧ Ëلد  �لر�حانية 

(٤٧٣
يرتكبها  �ل«  �لغا
ة   Dلتصرفا�  ?@
�أل#دية  �إلسالمية  �جلماعة  %عد�� 
عاجز�?  %�م  على  لدليل  ضدها 
��ل�ها?،  بالدعا�  مو�جهتها  عن 
بالقو!  مقا�متها  يريد�?  فإ�م  لذ� 
%عد��  ^يد?  هو  كما  ��لسلطا? 
حا}بونا  �م:   �فأقو �ألنبيا�، 
تتباهو?  �ل«  �باحلكومة  بقوتكم 
تز�لو?  ال  %نكم  �حلق  بل  ֲדما، 
حتا}بو? ֲדما منذ ١٢١ عاما، فهل 
��p^هاُ}ها؟  �أل#دية   c تقدُّ توّقَف 
 �تز� ال  �أل#دية   ?@ بل  كال، 
تقطع %شو�÷ �لتقدc ��لرقي � كل 
%صحا�  �يتوجه  �صو�،  طر� 
�لنفو¨ �لطيبة @< �أل#دية بعد كل 
�نضم  قد  بل  �ملعا}ضة،  من  موجة 
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�ألخ;!  �الضطها^   úحد�% بعد 
 >@ �لنقية  �لفطر!   ��� من  �لعديُد 
فال  �حلقيقي،   cِإلسال� �أل#دية.. 
تز�� تأتيÀ بيعاD كث;! بعد فاجعة 
الهو}. ال شك %? هذ¥ �لفئة �ملث;! 
للفنت قد �D^�^p عد�ً� �بذ��ً! بعد 
هذ¥ �حلا^ثة، �مع �لك يتوجه �لنا¨ 
@< �أل#دية بعد %? Øعو� عن هذ¥ 

�ملجز}!.
 Dلقنو��  ?% �ملؤسف  �لغريب  �من 
هؤال�  بر�مج  تبّث  �لتلفزيونية 
��لبذ��!  بالسبا�  �ملليئة  �ملعا}ضني 
@�� }غبت  %ما   ،§p��� §^�{ منا�^
�ستضافة   �  Dلقنو�� @حد¡ 
�أل#ديني لبيا? تفاصيل �لفاجعة � 
 Dاñمسا لبيا?   �% �حلقائق،  ضو� 
باكستا?،  تأسيس   � �أل#دية 
Óجة  بعد  فيما  يلغى  �ل�نامج  فإ? 
 Dجلها� ِقبل  من  به  �لسما¢   cعد
�ملشايخ  @ما خوًفا من  �ملعنية ��لك 
مسئولو   �يقو  �% �حلكومة،  من   �%
%نه  %نفسهم  عند  من  نفسها  �لقنا! 
�لك  �ل�نامج.  ֲדذ�  �م  ُيسمح   ·
%تيحت   ��@ %نه  جيد�  يعلمو?  %�م 
موقفها  لبيا?  �لفرصة  للجماعة 
فسو� تتمز{ �حلجب �ل« �ضعها 
�ملشايخ �ملزعومو? على عيو? �لعامة 

بدعايتهم �ملسعو}! ضدنا، �سينقطع 
}pُقهم �لذ� يكسبونه بكيل �لشتائم 
�لنابية  �للغة   ���ستعما لأل#ديني 
�ملوعو^  �ملسيح  سيدنا  ضد  �لبذيئة 
�ملشايخ  هؤال�   ?% فاحلق   .�
�ملغرضني قد جعلو� باكستا? }هينًة 
هي   Dحلكوما�� حظها،  لسو� 
�ملشايخ  هؤال�   Dذ´� قد  �ألخر¡ 
�ًة �ا �تغّض �لطر� عن تصرفاִדم ±

�لغا
ة. 
فيا َمن تتما^�? � �لظلم مغر�}ين 
�لذ�  �هللا  �تقو�  �كثرتكم،  بقوتكم 
يقو�: ﴿َسَنْسَتْدِ}ُجُهْم ِمْن َحْيُث ال 
َيْعَلُموَ?﴾، فال تستعجلو� هالككم 

بتصرفاتكم هذ¥. �ستِمعو� @< ند�� 
�لذ� هو   �  öللن �لصا^{  �ملحب 
من  ±يٌة  فهو  �لزما?،  هذ�  منا^� 
±ياD �هللا. �ال تظّنو� %? عد��تكم له 
تعت��� هذ¥  لن تضّركم شيًئا، �ال 
�ملهلة �ل« مينحكم �هللا �نتصاً}� لكم، 
فإمنا ُتعَطو�ا Óسب �عد �هللا تعا<: 
 Dِْمِلي َلُهْم﴾. هال تدبرمت كلما%ُ�َ﴿
 :� ��إلنذ�} �إل�ي �لتالية حيث قا
 ?% فاعلمو�  َمِتٌني﴾.  َكْيِد�   َّ?@ِ﴿
فإنه  باملعتدين  يكيد  تعا< حني  �هللا 
Üيط ֲדم  من حيث ال Üتسبو?. 
@ننا ال نعر� كيف يكيد �هللا ֲדؤال� 
�هللا   ?% يقني  على  �لكننا  �لظاملني، 

مشهد عاc للحضو} ^�خل خيمة �ملؤمتر
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ُينجز �عد¥ ^�ئًما، �لسو� ينجز¥ 
Óقنا %يضا بإ�نه.

يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �: 
�لربا�   úملبعو� Üا}�  �لذ�   ?@"
�َهللا  Üا}�  �@منا  Üا}به  ال  فهو 
 � بطي�  �هللا   ?% ��علمو�  تعا<. 
�لعقا�، �لكن �لذين ال يكّفو? عن 
شر�}هم �يعا^�? }سوَله �يؤ��نه 
�هللا  %عتا�  على  �خلر�}  من  بدًال 
معترفني بذنوֲדم، فإ? �هللا يبـطش 

ֲדم � �اية �ملطا� يقـيًنا.
فيا %يها �أل#ديو?، ال تنـزعجو� 
من هذ¥ �العتد���D، أل? هذ� هو 
 ،�pأل� منذ  �إل�ية   Dجلماعا� قد} 
ففوِّضو� %مر هؤال� �لظاملني @< �هللا 
c �جلماعة �إلسالمية  تعا<. %ما تقدُّ
هذ¥  مبثل  يتوقف  فلم  �أل#دية 
�ألحد�ú � �ملاضي قط �لن يتوقف 
%بد� � �ملستقبل %يضا @? شا� �هللا. 
�سيعاقب  �هللا   ?% نؤمن  @ننا 
سيعاقبهم  @نه  نعم  حتًما،  �لظاملني 
 >@ ُننيب   ?% فعلينا  %ما Ñن  يقيًنا. 
�هللا تعا< �نستر#ه، فإننا قد %علّنا: 
 �ِ̂ ُيَنا ًيا  ِ̂ ُمَنا َسِمْعَنا  @ِنََّنا  ﴿َ}بََّنا 
فآَمّنا﴾..  ِبَربُِّكْم  َ±ِمُنو�   ?ْ%َ ِلِإلميَاِ? 
%� لقد �ستجبنا لند�� منا^ قا� لنا: 
±ِمنو� بأ? ال @له لكم @ال �هللا، ±ِمنو� 

هو  ��أل}¸   Dلسما���  َّ�{  ?%
�هللا �� �لقو! �ملتُني. ±ِمنو� بأ? خالق 
بينهما  �ما  ��أل}¸   Dلسما���
 öبَّها هو �هللا �. ±ِمنو� بأ? �لن{�
� هو %فضل �لرسل �خامت �لنبيني 
عليه.  �كتملت  قد  �لشريعة   ?%�
±ِمنو� بأ? �لقر±? �لكرمي هو �لشر§ 
�ألخ; �لذ� %نزله }�ُّ �لعاملني على 
سيدنا 3مد �. ±ِمنو� بأ? �ملالئكة 
 cّباملها  cتقو  �تز� ال  �%�ا  حق 
كانت  كما   cليو� @ليها  �ملوكولة 
�ملالئكة   ?%� �ملاضي،   � ֲדا   cتقو
بالوحي   �تتـنـز كانت  �ل« 
��إل�اc ما �pلت تعمل �ليوc بنشا÷ 
كما كانت تعمل � �ملاضي، �%? 
 �تز� ال  �لقد¨   ¢�{  Dِتأييد�
تر�فق �ملبعوثني �لربانيني �ليوc كما 
±ِمنو�  �ملاضي.   � تر�فقهم  كانت 
�هللا  %نبيا�  على  نزلت  �لكتب  بأ? 
�لرسل  Iيع  بأ?  ±ِمنو�  �لسابقني. 
كانو� من عند �هللا تعا< حيث جا� 
�كتا�  جديد!  بشريعة  بعضهم 
شريعة  لنشر  جا�  �بعضهم  جديد 
�لرسل  بأ?  ±ِمنو�  �لسابق.   öلن�
كلهم   ?%� �هللا  عند  من  كلهم 
سو�سية من هذ¥ �لناحية. ±ِمنو� بأ? 
�عد¥  %}سل حسب  قد  تعا<  �هللا 

�لك �ملبعوú �لتابع للنö � �لذ� 
حتقيًقا  �آلخرين   � �سينـز كا? 

 .� ِّöلنبو�! �لقر±ِ? ��لن
بعد Øا§ كل هذ¥ �ألمو} ِمن هذ� 
�ملنا^� لَّبينا¥ قائلني: ﴿َفآَمنَّا﴾. فيا 
%يها �ملسيُح �ملوعو^ ��إلماcُ �ملهد�، 
 ،� öيا %يها �ملحب �لصا^{ للن�
@ننا نؤمن بأنك نفس �ملهد� �لذ� 
بإ}ساله  �عد  قد  تعا<  �هللا  كا? 
%يها  نعاهد�  �@ننا  �لزمن،  هذ�   �
�ملسيح �ملوعو^ %ننا سنطيعك طاعة 
�ل«  �لكاملة  �لشريعة  �نّتبع  كاملة 
��ل«   � 3مد   öلن� على  نزلْت 
قد عِهد �ُهللا @ليك مهمة نشرها � 

�لعا· � هذ� �لزمن.
�يا   ،Dلدعو�� يا Ëيب  �هللا،  �يا   
نسألك  �لرحيم،  �لغفو}  هو  َمن 
معترفني بذنوبنا �لتوفيَق للوفا� ֲדذ� 
حياتنا،  من  حلظة  ±خر   >@ �لعهد 
مع  قطعنا¥  �لذ�  �لعهد  �لك 
مبعوثك حني بايعنا¥. ﴿َ}بََّنا َفاْغِفْر 
لََنا ُ�ُنوَبَنا َ�َكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َ�َتَوفََّنا 

َمَع �َألْبَر�ِ}﴾. 
@ننا ال نستطيع �لوفا� بعهد �لبيعة ما 
 cنستغفر �هللا من �نوبنا على �لد�� ·
�ما · نسَع لنتجّنب �لسيئاD. لن 
تكو? �فاُتنا مع �ألبر�} ما · نر�قب 
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%عمالنا �ما · نسَع جاهدين للوفا� 
بعهد �لبيعة كل حني �±?.

�ّفو�  �لذين  %�لئك  %سَعَدنا  ما   
بعهد بيعتهم �نالو� من �هللا شها^! 
�لرضو�?! @ننا نسمع قصص هؤال� 
�لشهد�� � هذ¥ �ألياc، �قد كتب 
ì بعض �أل#ديني � }سائلهم %ننا 
خطبكم   � �لشهد��  �كر  نسمع 
معرفة  منهم  بعضا  نعر�  �@ننا 
شخصية �@ننا لنشهد على %? كل 
حقًّا،  بعهد¥  �ّفى  قد  منهم  ��حد 
هنا�  }يب.  بال  مضي�  جنم  �%نه 
ִדد�   ،öلقط� �لنجم  مثل   ،cجنو
�لنا¨ � ظلماD �ل� ��لبحر، %ما 
هؤال� �لنا¨ فهم يهد�ننا @< سبل 
�لز}�§   >@� تعا<،  �هللا  مرضا! 
�ملخضّر! من �حلب ��لوفا�. ال شك 

%? هؤال� قد %�فو� بعهد �لبيعة.
 � �ملهد�   cإلما� سيدنا   �يقو  
بعد �كر �ستشها^ صاحبز�^¥ عبد 

�للطيف: 
�ماع« كث;�، أل?  %ملي  "يتقو¡ 
�هللا �ّفق بعًضا من %بنائها للتضحية 
بأ}��حهم @ضافة @< @نفا{ %مو��م 
جلًيا  يكشف  مما  �لسبيل،  هذ�   �
 � ´لق   ?% تريد  �هللا  مشيئة   ?%
هذ¥ �جلماعة %ناسا كث;ين يتحلو? 

�ملولو�  صاحبز�^¥  كر�¢  بر�¢ 
عبد �للطيف �لشهيد." 

 :��يقو له  كشًفا   � يذكر   �
لشجر!  عالًيا  غصًنا   ?% "}%يت 
�لَسْرِ� قد ُقطع من حديقتنا، فقلت: 
�p}عو¥ � �أل}¸ ثانية حÌ ينمو 

�يز^هر."
 � طّبق حضرته � هذ� �لكشف 
صاحبز�^¥  �ستشها^   ú^حا على 

 :�عبد �للطيف � فقا
 ?% �ملذكو}  �لكشف   Dففّسر"
Iاع«   � Ûلق  سو�  تعا<  �هللا 
 Àناسا كث;ين يقومو? مقامه. �@ن%
هذ�  كشفي  تفس;   ?% يقني  على 
�ألحيا?."  من  حني   � سيتحقق 
�خلز�ئن  �لشها^تني،  (تذكر! 

�لر�حانية �ملجلد ٢٠)
فمما ال شك فيه %? هذ� �لكشف 
بعهدهم  %�فو�  �لذين  على  ينطبق 

فهم  �%نفسهم،  بأمو��م  مضّحني 
�لغصن  �لك  من  �ملتفرعة  �لفر�§ 
بصو}!  �أل}¸   �  §{pُ �لذ� 
�لشهيد  �للطيف  عبد  صاحبز�^¥ 
�. @? �هللا تعا< %علُم َمن سيهبه 
�لذ�   �� �من  �لشها^!  ^}جة  �هللا 
سيوفِّقه �هللا للخدمة � Ëا� ±خر، 
�لكن ما ¤ب على كل ��حد منا 
بقر�   pللفو يسعى   ?% هو   cليو�
بعهد  بالوفا�  ��لك  تعا<،  �هللا 
 úبيعته �بالسعي جاهًد� أل? ُيحِد
� نفسه �لك �النقال� �لر�حا� 
�لربا�    �ملنا^�  كا?  �لذ�  �لعظيم 
 ?% منا  يريد  �لعصر  هذ�   �  �
�لك   Àع% %نفسنا،   � ُنحِدثه 
�لعالقة  �تلك  �لر�حا�  �النقال� 
باملسيح �ملحمد� �ل« كا? �لشهيد 
صاحبز�^¥ عبد �للطيف يتحلى ֲדا. 
لذ� فعلينا %? نبذ� كل ما � �سعنا 

فلـو قيل للمؤمـن الصادق إنك لن تنال شـيئا نتيجة 
أعمالـك، وليس هناك جنة وال نار، وال راحة وال متعة، 
فإنـه لن يتوا+ مع ذلك ! فعـل اخلwات ولن يتخلى 
عن حب اهللا تعـاz، ألن عبادته وعالقته مع اهللا � 
وتفانيه ! طاعته ال تكون طمًعا ! جزاء أو أمًال ! أجر. 
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لنكو? صو}! متجسد! لشها^! %? 
�هللا"،   ��هللا 3مد }سو @ال  @له  "ال 
Øعنا  @ننا  ﴿}بنا  قولنا  فإ?  �@ال 
سيكو?  لإلميا?﴾  ينا^�  منا^يا 

هتافا فا}غا. 
منا؟  �ملوعو^  �ملسيح  يريد¥  ما�� 
عليه  ^لّنا  �لذ�  �لطريق  هو  �ما 
سأتنا�له  ما  هذ�  @مياننا؟  لتكميل 

 .pآل? بإ¤ا�
�ألمر   ?@"  :� حضرته   �يقو
�ألساسي �لذ� يد� على @ميا? �ملر� 
هو �إلميا? باهللا تعا<. �هذ� �إلميا? 
ال يبلغ ^}جة عليا ما · Üب �ملر� 

�َهللا تعا< حًبا خالًصا."
 فاملسلم َمن سّلم هللا تعا< �جو^¥ 
�بتغاَ�  كلها   حياته  له  �نذ}  كله 
�لوحيد!  غايته  �كانت  مرضاته، 
 pمن حيث �ملعتقد ��لعمل هي �لفو
برضا �هللا فقط. @? �ملؤمن �حلقيقي 
Üب �هللا تعا< موقًنا %? }به �حلبيب 
عنقه  فيضع  �مالكه،  خالقه  هو 
على %عتابه تعا<. فلو قيل للمؤمن 
نتيجة  شيئا   �تنا لن  @نك  �لصا^{ 
%عمالك، �ليس هنا� جنة �ال نا}، 
�ال }�حة �ال متعة، فإنه لن يتو�	 
�لن   D�;خل� فعل   � �لك  مع 
أل?  تعا<،  �هللا  حب  عن  يتخلى 

عبا^ته �عالقته مع �هللا � �تفانيه 
� طاعته ال تكو? طمًعا � جز�� 

%� %مًال � %جر. 
� يقو� �: "عليكم %? تتوبو� @< 
�هللا توبة نصوحا �ُترضو¥ بصدقكم 

��فائكم حÌ ال تغيب 
سكم."
قوية  عالقة  من  لنا  بد  فال   ،?�@
�لشمس  تبقى  لكي  تعا<  �هللا  مع 
 cملحمدية طالعة مضيئة على �لد���
�لكي ننتفع ^�ئًما من نو}ها �لذ� 
للمسيح  بيعتنا  ب�كة  منه  �نتفعنا 
غُ;نا  منه  ينتفع   · بينما  �ملحمد� 
�لشمس  طلو§  }غم  �ملسلمني  من 

�ملحمدية بد�? �نقطا§. 
��لعنف  �إل}ها�   úحد�% بعد 
}سائل  %تلقى   ��p% ال  �ألخ;! 
كث;! Û�� فيها %صحاֲדا %? هذ¥ 
�هللا  من  قرًبا  �p^ִדم  قد   úألحد��
تعا< �قد �p^ִדم @مياًنا على @ميا�م، 
@ال %نه من ��جب كل %#د� �آل? 
 Ò{ملزيد من مد�� �يثابر على بلو ?%
قر� �هللا تعا<، �عندها ستنظر�? 
}بنا  هو  -�لذ�  �هللا  Üقق  كيف 
��لذ� ميلك �لقد}! كلها- �لوعو^ 
�ملوعو^  �ملسيح  مع  قطعها  �ل« 
تأييدنا   >@ يسا}§  �كيف   ،�
كل  �ألعد��  Ñو}   � يرّ̂  �كيف 

مكر ميكر�نه �كل كيد يكيد�نه. 
 Dلتأييد�� هذ�  يومنا   >@ }%ينا  لقد 
هذ�  Iاعة  Óق  �لفعلية  �لربانية 
�ملسيح �ملحمد�، �هذ� ما يعتر� 
به �ألعد�� %يضا، فإ? �هللا تعا< قد 
�أل#دية  �إلسالمية  �جلماعة  #ى 
^�ئما، �كا? �ال يز�� يرشدها @< 
��الp^ها}،   cللتقد جديد!  سبل 
�لسو� يفعل كذلك  � �ملستقبل 

%يضا. 
يقو� �ملسيح �ملوعو^ �: "يوجد 
�ثنا?  فريقاِ?   ìحلا� �لوقت   �
تر¡  ناحية  تعا<، فمن  �هللا  بفضل 
%�ا  صد}  �نشر�¢  بكامل  Iاعتنا 
ير¡  ثانية  ناحية  �من  �حلق،  على 
كل   ?% غلّوهم  جر��  ِمن  %عد��نا 
�م  جائز  ��لكذ�  �لوقاحة  %نو�§ 
ضدنا. لقد }ّسخ �لشيطا? � قلوֲדم 
%? ال بأ¨ � مما}سة %� نو§ من 
�الفتر�� ��لبهتا? Óقنا، �ليس جائز� 

فحسب بل هو مدعا! للثو��. 
 cليو�  úدÜ �ألمر  هذ�   ?@  :�%قو
%يضا، فقد %خ�� %حد �إلخو! %? 
 D�� !قريًبا له }كب سيا}! �ألجر
على  �إل}هابيني   cهجو بعد   cيو
سائَق   �فسأ الهو}،   � مسجدنا 
%طر��  يتجا�با?  �ñا  �لسيا}! 
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جر¡  ما   ?% تر¡  %ال  �حلديث: 
ُ%طِلقت  لأل#ديني هو ظلٌم حيث 
 �فقا �ملسجد؟   � �لن;�?  عليهم 
 úحد ما   ?@ بل  كال،  �لسائق: 
صحيح متاما @� كا? هؤال� ينسجو? 
� معبدهم مؤ�مر! خط;! كا? من 
�إلسالمية  �ألمة  تدمِّر   ?% شأ�ا 

بأسرها -��لعيا� باهللا. 
�لو�قع %? هؤال� �ملشايخ �ملزعومني 
�لعامة   �عقو بغسل  قامو�  قد 
�لذين ¤هلو? �حلقيقة �}ّسخو� � 
من  �غ;ها  �ألمو}  هذ¥  %�ها�م 
�ملز�}!  بتر^يد قصصهم   Dلبهتانا�
%خر¡،  بعد  مر!  �أل#دية  ضد 

��لك ت�يًر� الضطها^ %بنائها. 
على %ية حا�، يقو� �ملسيح �ملوعو^ 
هؤال�  فقد  لقد  �لصد^  ֲדذ�   �
��لكذ�،  �لصد{  بني  �لتمييز 
 � جهو^نا  �د}  ال   ?% ¤ب  لذ� 
�لتصد� �م.. يعÀ %نه ال حاجة بنا 
للر^ على ُتهمهم بل ¤ب %? ننتظر 
 �نبذ  ?% بنا  ��حلر�  �هللا،  حكم 
بدًال  �لدعا� ��الستغفا}  %�قاتنا � 
بذ��ִדم  �لر^ على  من @ضاعتها � 
�سباֲדم. غ; %? نشر �لدعو! ��جب 
علينا أل? كث;� من %صحا� �لفطر! 
�لسليمة يريد�? معرفة �حلقيقة، فال 

بد %? نرشدهم @< �حلق. �بالفعل 
@? �لنا¨ يأتوننا من تلقا� %نفسهم 
بعد }�ية ما حدú، لذ� فإ? مهمة 
نشر �لدعو! سو� تستمر � كل 
�ألحو��. �لكن ليس صحيحا %? 
�ملشايخ �نرّ̂ على  نتصد¡ �ؤال� 
علينا  بل  �شتائمهم،  ترهاִדم  كل 
�لدعا�   � �لوقت  هذ�   �نبذ  ?%
للخو¸  حاجة  �ال  ��الستغفا}، 
� �لنقاð �لعقيم مع هؤال� علما� 
�لسو� ��� �أللسنة �لسليطة، أل�م 
لن يؤمنو� Óا� من �ألحو��، أل? 

� �لك �نقطا§ %}�pقهم. 
@ً��، فلو �نصرفنا @< �أل^عية �قمنا 
حًقا  عملنا  �لو   ،cلقيا� حقَّ  ֲדا 
 cِما@ �ملحمد�  �ملسيح  بتعاليم 
%نفسنا   � �%حدثنا  �لعصر،  هذ� 
�pّيّنا  منا،  يتوقعها  طيبة   D�;تغي
ليالينا بالدعا� ��البتها�، خاضعني 
تضّرنا  فلن  مستغفرين،  تعا<  هللا 
 D�^شيًئا هذ¥ �ملعا}ضُة ��الضطها
�جلماعة،  %سس  إلضعا�  �ا^فة �
 � �جلماعة   Àجت سو�  بل 
جناحها  شكل   � êا}ها  �ملستقبل 
@�ا  بل  �يقيًنا،  حتًما  ��p^ها}ها 
تقد}  �لن  %يضا،  �آل?  لَتجنيها 
قو! من قو¡ �لدنيا –مهما كانت 

�مهما فعلت- على �حليلولة ^�? 
فلو  ��p^ها}ها.  �جلماعة   cتقد
باستمر�}  تعا<  باهللا  صلًة  �p^^نا 
�إلسالمية  �جلماعة   Dجناحا لر%ينا 

�أل#دية �لعظيمَة � حياتنا. 
 ?% يظن   �@ جًد�   öغ �لعد�   ?@
%مو�لنا   � نتكبدها  �ل«  �خلسائر 
�لعد�   ?@� ^يننا.  عن  سُتبعدنا 
 ?% يزعم   �@ �لفهم  �قليل  أل#ُق 
%}��حنا   � نتكبدها  �ل«  �خلسائر 
قد   cلقو @نا  @مياننا.  سُتضعف 
}�ئعة  %مثلة  نضر�   �نز� �ال  كنا 
مذهلة، فإ? %}ملة %حد �لشهد�� � 
�جلمعة   cَيو  - %}سلت  قد  الهو} 
�لذ� تال �ستشها^ �pجها - �بَنها 
 ١٠ �% Dلبالغ من �لعمر ٩ سنو��
�جلمعة  صال!  أل^��  �ملسجد   >@
�قالت له: عليك %? تصلي �جلمعة 
� �ملكا? �لذ� �سُتشهد فيه ��لد� 
�سُتشهد  قد  %نه  ^�ئما  تذكر   Ìح
لديك  يكو?  �لكي  نبيل،  �د� 
شعو} ^�ئم %? �ملوD ال يقد} على 
%? ُيخّوفنا %� َيثِنينا من حتقيق هدفنا 

�لعظيم. 
فيها  يولد  �ل«  �ألمم   ?@  :��%قو
 cتقو ��ل«  �أل�ال^،  هؤال�  مثل 
%�ال^هن  بتربية   Dألمها� فيها 
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 Dملو� ´ا�  ال  �لنحو،  هذ�  على 
قو!  �%ية  عد�  يستطيع  �ال  %بد�، 
%ما  %بًد�.  مها  تقدُّ تعيق   ?% ^نيوية 
 ���ألمو� �أل}��¢   � �خلسائر 
قبل  }بُّنا  ֲדا  %خَ�نا   ?% سبق  فقد 
 cقّد  ?% سبق  كما  عاما،   ١٤٠٠
3مٍد  �ُمطاِعنا  سيِدنا  %صحاُ� 
�ملصطفى خاَتِم �ألنبيا� � %سوَتهم 
}بط  �عندما  �لصد^،  ֲדذ�  �لر�ئعة 
%يًضا  �هللا �آلخرين باأل�لني %�ضح 
سيضربو?  �آلخرين  هؤال�   ?%
 �Ëا  � }�ئعـة  %مثلة  كاأل�لني 
تعا<  �هللا  بّشر   �  .Dلتضـحيا�
 Dجلنا�� Dآلخـرين بالفتوحـا�
 Dلتضحـيا� لقـا� هـذ¥  %يًضا 
ِر �لصابرين﴾. بقوله تعا<: ﴿�َبشِّ

 ال شك %? �ألحد�ú �حلالية �ل« 
قّدمت فيها �جلماعة تضحية كب;!، 
هتنا @< �هللا تعا< %كثر من  قد �جَّ
�� قبل، �ِمن ��جبنا �آل? %ال َنَدَ§ 
�هذ¥  �لنبيلة  �لعاطفة  هذ¥  جذ�! 
�حلرقة �إلميانية ´بو، �%ال نَد§ هذ¥ 
�هللا   cما%  Dالبتهاال��  Dلتضرعا�
 Dملحا�ال� هذ�  نَد§  �%ال  ´مد، 
�لطيبة   D�;لتغي�  úل« تتم إلحد��
نَد§  �%ال  تضعف،  نفوسنا   �

ضحو�  -�لذين  @خو�ننا   Dتضحيا
بأ}��حهم �^ّلونا على طر{ جديد! 
للتضحية- تذهب ُسًد¡ Óا� من 
 >@ %فكا}نا  بنا  صوَّ فلو   .��ألحو�
�هللا مشاهد  بإ�?  لر%ينا  �لنهج  هذ� 
نصر! �هللا بشكل خا}{، �لسمعنا 
�هللا تعا< يقو� بصوDٍ ُمَد�ٍّ Üيي 
�هللا  نصر   ?@ ﴿%ال  �ملّيتة:  �لقلوَ� 
قريب﴾، �لـر%ينا بُأcِّ %عيننا حتقَُّق 
فتْحنا لك  �لبشا}! �إل�يـة: ﴿@نا 

فتحا مبينا﴾. 
فاخضعو� %ماc �هللا تعا<، ��صرخو� 
بشدٍ! %ماc }بكم �لذ� ميلك �لقو! 
 Dلدعو�� �¤يب  كلها  ��لقد}! 
 Àلر#ن. �ّفقـ� ðيهتّز عـر Ìح

�هللا �@ياكم ملثل هذ¥ �أل^عية.
�مع  �مقصر�?  ضعفا�  @ننا  }بنا 
حتّقق  كيف  ^�ئًما  َ%ِ}نا  �لك 

..... عليك أن تصلي اجلمعة ! املكان الذي اسُتشهد 
فيه والدك ح� تذكر دائما أنه قد اسُتشهد lدف 
نبيل، ولكي يكون لديك شعور دائم أن املوت ال يقدر 

على أن ُ�ّوفنا أو َيثِنينا من حتقيق هدفنا العظيم. 

��ملحب  مسيَحك   Dَعد� ما 
�صفْح  }بنا   .� لنبّيك  �لصا^{ 
�نوبنا،  لنا  ��غفْر  تقص;�تنا،  عن 
��#ْلنا � حضن }#تك. }بنا ال 
�بتال� %� �ختبا} ُيضِعف  جتعْل %� 
@مياٍ?  @مياًنا على  p^نا  بل  @مياَننـا، 
من  �جنِّنا  �سـتْرنا،  �للهم  ^�ئما. 
��ملنـافقني،  �ملعـا}ضني  شر�} 
على  ��لفتـح  �لنـصر  ��}pْقنا 
�ملناهضني. ﴿َ}بََّنا َ%ْفِرْ� َعَلْيَنا َصْبًر� 
 cِْلَقْو� َعَلى  َ��ْنُصْرَنا  َ%ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت 

�ْلَكاِفِريَن﴾.
 � فا�كر��  مًعا،  سندعو  �آل? 
^عائكم كافة �لشهد�� �عائالِتهم، 
�Iيع �ألسر¡ � سبيل �هللا %يضا. 
كا? �هللا معكم �#اكم �%�صلكم 
تعالو�  �عافية.   ;� بيوتكم   >@

�شتِركو� معي � �لدعا�. 
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هنيًئا لِك يا جّنَة �لفر^�¨، %�ُّ شرٍ� عظيٍم هذ� �ّلذ� حّل فيِك على مرً%¡ من �لّسما�...؟
قـومي %ّيتها �جلّنُة �ִדّيِأ�، فإّ? على باِبِك }جاًال ُ�جـها�، عاهد�� �هللا على �لّصِ� ��لوفا�، 
ِ̧ �جلامِع �لكب;، �سجاجيُد �لّصالِ! ترضُع من ^ماِئهم %َنَفًة �@با�، حّتى سقطو� قتلى على %}

�هـم ُينِشـد�? %ناشـيَد �لّصـِ� ��لوفـا�.

فاضت ^ماُ�هم �لّزكّيُة تسقي بقايا كر�مِة �إلنسا?،  � بالٍ̂ تنّكرD للكر�مِة �تنّكرD للوفا� �تنّكرD ُحلرمة �إلنسا?...

±ِ¥ يا باكستا?! يا قاتلَة �ألبريـاِ� ��أل�فيـا�، لقد عَقْقِت �ليَد �ّل« َ}َعتِك، ��نتشلتِك َجمرً! ��بلًة من �سِط �لّرما^،
ْ�ِ� ��لّنو}، فكاَ? َطْبُعـِك �لَغـْد}...   كيما تستـرّ̂� ِلذ�ِتِك صفـاDِ �لدِّ

"�كـلُّ �مـِرøٍ عـائـٌد يـوًما لِشـيـَمِتِه              �@? ´ـّل�َق %خـالًقا @< ِحـيـِن"

�@ّ? هذ¥ �لّدمـاَ� �لّزكّيـَة �ّل« سالـت � سهل "�ملُلتا?" �خلصـيب،
قد تبّخرD ِمْسـًكا �َسَلكت طريَقها @< }حاِ� با}يها ±منًة ُمطمئّنة...

:��%ّمـا %نـِت يا "الهــو}"! فـلِك نقـو

تّبـت يد� "الهـوَ}"، ��نتفـَض �ملد¡
يـا �Üَُهـم! سـفكو� ^مـاَ� %ئّمـٍة
تضرًُّعـا �لّسـماَ�  ُيناجـو?   cٌقـو
ُمِلمَّـٍة ُكلَّ  َ�َكَفـْوِ� يـا "الهـوُ}" 
ُمعلِّـٍم كـفَّ  �َضَربـِت  َفَعَقْقِتِهـم 

اتـًة كربـالَ�  @ّال  كنـِت  هـل 

تعمُّـد� �لّشـهيِد   cُ^ ُ%}يـَق  %ّنـى 
تعبُّـد� �لّصـالِ!  مبحـر�ِ�  �قفـو� 
�لِفـد�ِ� تشـهُّد� تسـمو ֲדـم }�ُ¢ 
ُمشـيَّد� لِْلَفخـاِ}  َصْرًحـا  َ�َهُبـوِ� 
%ْسـد¡ @ليـِك علـى �لّزماِ? تـوُّ̂^�
^�؟ �^cُ �ُحلسـني علـى ثـر�ِ� تبـدَّ

موسى %سعد عو^! - �لكباب;
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�ُأل< يذُكُرِ�  َ�ْيَحِك! كيـفَ  "الهوُ}" 
�{ً ـناُ�" حتـدُّ ¤ـر� بو�^يـِك "�لشَّ
بو�ِسـٌل %َتـْوِ�   �ْ@ Ëـِدِ�  �ُحمـاُ! 
Óضـا}ٍ! Øـا  هنـا  �لَغْزَنـِو�ُّ 
%ِبّيـة ��نتَصبـِت  فخـًر�،   Dَِفَعْلـو
َ̂هاِ� �ليـوcَ يـا "�بنـَة عامٍر" مـا�� 
جامـٌح فيـِك شـرٌّ  �جلهالـُة  فـإ�� 

 

تفـرُّ^� �لبـالِ̂  عاصمـَة  َجَعلـوِ� 
ُمَغـرِّ^� �خلصيـَب  �لّسـهَل  فُيعانـُق 
َنَصُبـو� علـى %ُُفـِق �لزَّماِ? َشـو�ِهد�
َنَقَشـت على َنْصـِل �لّسـيوِ� %��ِبد�
ُيقتـد¡ َْ̂}ًبـا  للّد�جـَني   Dَِنـْر%�
حـّل �لّظـالcُ عليـِك ليـًال %سـَو^�
مـوِ}^� �جلرميـِة  غـَ;  يرتضـي  ال 

"الهـوُ}" َ�ْيَحـِك! ما َ̂هـاِ� �ما َبد�
�ُأل< �أل#دّيـني  Ëـَد  %ْغَفْلـِت 

تعمُّـد� �لّشـهيِد   cَ^ %َ}ْقـِت  حّتـى 
فَتَخلَّـد� للُعلـى  ِ�ثاَقـِك   �� َشـدُّ

ْ�لّية،  ; 3ّمد ظـفر �هللا خـا? }#ه �هللا، }فع لـو�َ� باكستاَ? �لفتّيِة � Iيع �ملحـافل �لدَّ �لسِّ
حّتى هـابـُه Iـيُع �لّسيـاسّيني � �لعـا·... فأيـن هي مـهابـُة باكسـتاَ? �ليـوc؟!

�أل#ـدّيو? جـاُ��� @ليـهم �ـائـز! نوبل � ِعلـم �لفـيزيـا� �لّذ}ِّّيـة،
 بوسـاطِة �لعاِلم �أل#ـدّ� �لفّذ �ل��فـسو} 3ّمد عبـد �لّسـالc }#ه �هللا... 
فهـل هنا� باكستاّ� ±خُر حـصل على جائـز! نوبل � %�ِّ مـجا� كـا?؟!

�ُأل< �أل#دّيـني  ِ�ْكـَر  %ْغَفْلـِت 
  

َعَقـُد�� لـو�َ� �لِعلـِم فوَقـِك فرَقـد�
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ّمتت بعو7 �هللا

* @�� حّلت �حلرُ� ^يا} بعض �لّنا¨، جئتهم بالّطعاc �ملبا}� �لكث;.. فطابو� مو}^�.
َنَزَ_: َحّل. / �لنِّز�ُ_: �حلر�. /  3نَزْلَتُهم: %حَلْلَتُهم؛ جعلتهم Üّلو? عند�. /  ُنُزًال: �لنُُّز�: �لطعاc �� �ل�كة.

   

سـخّيٌة َعليـِك  %يا^يِهـم  هـِذ� 
غاضـٌب فوَقـكِ  "الهـوُ}"  يـا  �ُهللا 

%َفـال يكـوُ? Iيـُل طبِعِك }�ِشـد�
%ْ� يسـتقيَم بـِك �لّضمـُ; فَيْرُشـد�؟

ها Ñـُن يا "الهـوُ}" ننهُض ��ألسـى
ِمدَفًعـا �جلرميـِة   � عزُمـِك  كاَ?   ?ْ@
تصبُّـًر� �لبـالَ�  ضمائُرنـا  %عَيـْت 
َمالُ�نـا �لّسـماِ�  عاطفـِة  �ِبـِدْ�ِ� 
^فاتـٌر  ��لنِّـز�ِ  cَيـو ُ̂نـا  َ�َعتا
فا �لصَّ َ�جـه  علـى  ُطهـٌر  �َصالُتنـا 

د� ِ̂ ُمضمَّ �لفـؤ� ُجـرٌ¢، يظـلُّ مـع 
فُدعاُ�نـا �لّزلـز�ُ� َيْرِجـُف َجْلَمـد�
�^َّ{�َ �لَبَنفَسـِج  ُعـوُ̂  �ِبسـاِحنا 
ال نرَتضـي غـَ; �لّسـماِ� لنـا َيـد�
pُُمـرُّ^� ِبِهـّن   Dْ�َضـا %شـعاُ}نا 
�على حريِر نفوِسـنا �سـترخى �لّند¡

Àّنـ@ %#ـَد  �ملسـر�َ}  يـا سـّيد� 
حتّيـًة  cُمـا�ُ� �لبطـُل  %يُّهـا  يـا 
َمنـاpًِال  ��لنِّـز�ُ  �نـَزَ  ��@ َمـن  يـا 
هـذ� بياُنـَك يـا �بـَن %#ـَد ±يـٌة
سـيظلُّ � �ألكـو�ِ? عزُمـكَ غالًِبـا

قـد ِجئـُت باَبَك للمـكاِ}cِ ُمنِشـد�
مـن قلـِب َصـبٍّ ِبالَوَفـاِ� َتَعهَّـد�
* َمـْوِ}^�  فطابـو�  ُنـُزًال  %نَزْلَتُهـم 
شـقَّت ِحجاَ� �جلهِل فاجنـاَ� �ُ�د¡
مؤيَّد�. �لّسـماِ�   � �يظـلُّ صوُتـَك 
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التقوى

�هتّز �لعا· لقتل مصر�ٍّ 
لبنانية ��لتمثيل  � قرية 
قابل   � �@هانتها،  �ثته 
�ج;�نه،  �%با¥  %مه  �لصحافيو? 
%نه  مع  قصته..  تفاصيل  �عرفو� 
}جل هامشي ال يعرفه %حد �ليس 
�لوحشي  �لقتل  �لكن  خلق.   ��
�لنا¨  عطف  يث;  �جلثة  تعليق  مع 
��هتمامهم. �� موقع �لعربية.نت 
خ�¥،  على  تعليق   ١٦٠٠ }%يت 
بينما ال يزيد معد� �لتعليقاD على 
�ألخبا} �ألخر¡ عن مائة تعليق. 

 Dتصّو} %? يّدعي %حد بعد سنو�
%? هذ� �لشخص · يكن فالنا، بل 

شبيهه!!!
^عنا نتصو} %يًضا %? هذ� �ملصر� 

كا?  �%نه  عظيم،  خلق   �� }جل 
قد %علن %نه نöّ %� �ملسيح �ملنتظر، 
 ،Dملعجز�� من  بالعديد  %تى   �
�كا? يشفي �ألمر�¸ �ملستعصية، 
�آلفا{،   � صيته  يذيع  مما  �هذ� 
 cمن به عد^ من �لنا¨، � قا± �
 Dلسلطا� مع  بالتعا�?  قريته  %هل 
بتعليقه على �لصليب لساعاD بعد 
من  �لنا¨  �جا�  بتكف;¥،  �حلكم 
كل حد� �صو� ملشاهد! هذ� 
�ملنظر �ملأسا��.. � ظهر %? هذ� 
�لرجل قد ماD على �لصليب، � 
%ُنز� ِمن �لصليب، � ُ%خذ @< ق� 
مثل غرفة، � شوهد ق�¥ خاليا من 

 ..cجسد¥ بعد %يا
لنتخيل %? بعض �لنا¨ بعد سنني 

يكو?   ?% %نكر��  قد   ú^حلا� من 
بل  �لصليب،  �لذ� كا? على  هو 
شبيٌه له!! فأ� سخف سيكو? � 

قو�م هذ�؟! 
من   Dلسنو�� متر  �آل?،  تصو}�� 
شبيه،  عن  %حد   úيتحد  ?%  ?�^
نفسه  �ملسيح  �لنا¨   Dمئا �ير¡ 
معلقا على �لصليب، �· يُقل هذ� 
�ملعلق لست �ملسيح، �· يعلن %� 
 �بد �ملعلَّق  هو  قريبه   ?% شخص 
هذ�  هو  َمن   :�فالسؤ� �ملسيح... 
له  %ليس  �سم؟  له  %ليس  �لشبيه؟ 
%ليس  �لسما�؟  من   �%َنَز عنو�?؟ 
له %قا}�؟ %%علن %حد فقد�? %حد 
%قا}به مثال حÌ نقو� %? �لشبيه قد 

يكو? هو؟ 

�ملهند¨ ها� طاهر

„Ëeç’\;;;;ÏëÕ„Ëeç’\;;;;ÏëÕ
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قد Øعت  كنُت   ،�حا كل  على 
 ?% مفا^ها  سخًفا؛  %كثر  قصة 
يهو��  ضربو�  قد  كانو�  �ليهو^ 
 Ìح م�حا  ضربا  �السخريوطي 
�ملسيح  �جه  يشبه  �جهه  صا} 
�كأ?  �هو�ا!!   Dلضربا� لشد! 
شخص  �جه  يشبه  �ملسيح  �جه 

%�ِسع ضرًبا حÌ تشّو¥!!!
مفيد �  �ملعّلق  �ملصر�  مثا� هذ� 

´ّيل �لقضية. 
قصة �ملسيح � ليست مثل قصة 
�للبنانية، بل هي قصة  �لقرية  قتيل 
تالمذته  سّجلها  قصة  عظيم،   öن
�تالمذ!  عنهم،  �هللا  }ضي   cلعظا�
عن  �هللا  }ضي  نعم،  تالمذته. 
مثل  �تابعيهم،  �ملسيح  صحابة 
�لذين  �يوحنا  �لوقا  �مرقس   Ìم
�لعطر!،  �لس;!  هذ¥  لنا  خّلد�� 
س;! �ملسيح �لذ� ص� على %�¡ 
قومه؛ َصَبر على ±الc �لتعليق على 
 Dالִדاما� على  �ص�  �لصليب، 
�لباطلة بالرّ̂! �ل« كالوها له، �ظّل 

يدعو �م با�د�ية. 
ما %عظم قصة �ملسيح! �ما %عظم 
%عظم  �ما  �لصليب!  على  ص�¥ 
%^عيته هللا %? ينجيه من �ملوD على 
�هللا  �ستجابة  %عظم  �ما  �لصليب! 

أل^عيته! �ما %عظم جناته من هذ¥ 
�مليتة �للعينة! �ما %عظم خر�جه من 
�لق�! �ما %عظم هجرته @< �لقبائل 

�إلسر�ئيلية �ألخر¡! 
 úعابر عن %حد� ä{لو كتب مؤ
لتلقوها  �لسنني  ±ال�  قبل  �قعت 
ال  لكنهم  ��لتعظيم،  بالتبجيل 
%}بعة  كتب  ملا  يأֲדو�   ?% يريد�? 
�تابعيهم!  �ملسيح  صحابة  من 
�عتِبر�هم  �الحتقا}؟  هذ�  فلما�� 
 ?% تريد��   ·  ?@ مؤ}خني   َ̂ Ëرَّ
حتترموهم �تقدِّ}�هم. %ال تستحق 
شها^�ִדم �لتصديق فيما �تفقو� فيه 

على �ألقّل؟ 
�مع �لك، �مع ^عوû �جلميع @< 
%? يقر��� قصة �ملسيح من �ألناجيل 
�أل}بعة، �ل« هي %}بع س; للمسيح، 
@ال %� %قو�: @? �لقر±? �لكرمي هو 
قد   � �ملسيح   ?% يؤكد  �لذ� 
 Dُعلِّق على �لصليب �جنا من �ملو
ليبلغ  منه، �سافر @< بال^ �لشر{ 
�ألناجيل  لكن  �إلسر�ئيلية.  �لقبائل 
تعطي تفصيال ملا ُ%Iل � �لقر±?، 
تر^ �   · %خر¡  تفاصيل  �حتكي 

�لقر±? %يضا. 
%ما �آلية �لكرمية �ل« تؤكد  تعليق 
من  �جناته  �لصليب  على  �ملسيح 

تعا<:  قوله  فهي  عليه،   Dملو�
﴿َ�َقْوِلِهْم @ِنَّا َقَتْلَنا �ْلَمِسيَح ِعيَسى 
�ْبَن َمْرَيَم َ}ُسوَ� �هللا َ�َما َقَتُلوُ¥ َ�َما 
َصَلُبوُ¥ َ�َلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َ�ِ@?َّ �لَِّذيَن 
�ْخَتَلُفو� ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه 
نِّ َ�َما َقَتُلوُ¥  ِمْن ِعْلٍم ِ@الَّ �تَِّباَ§ �لظَّ
َيِقيًنا * َبْل َ}َفَعُه �هللا @ِلَْيِه َ�َكاَ? �هللا 

َعِزيًز� َحِكيًما﴾ (�لنسا�)
فاآلية تقر} ما يلي: 

قتلو�  %�م  �ليهو^  يزعم   :١
�ملسيح. 

 ·� ُيقتل،   · %نه  �حلقيقة   :٢
على  ميًتا  يُكن   ·  �% ُيصلب.. 

�لصليب قط. 
٣: عملية �لصلب �شتبهت عليهم، 
�لصليب،  على   Dما قد  فظنو¥ 

 .Dلكنه · يكن قد ما
ظلو�  ��لنصا}¡  �ليهو^   :٤
على   Dملو� هذ�  من  شك   �
ميت   ·  :�قا فبعضهم  �لصليب، 
على �لصليب، �بعضهم قا�: بل 

ماD عليه. 
�لصليب  على  مبوته  �لقائلو?   :٥

يتبعو? �لظّن. 
٦: · ُيقتل �ملسيح قط. 

�هللا  }فع  بل  �ملسيح،  ُيلعن   ·  :٧
^}جته �مكانته.
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 �حلكمة من Gير�� هذp �لقصة 
هو  �لتقليد�  �لفكر  مشكلة 
�ملو�ضيع،   �تنا�  � عشو�ئيته 
�جهله باحلكمة كل �جلهل، فهو 
@ير�^  يفكر � سبب   ?% يريد  ال 
معرفة  �كأ?  قر±نية،  قصة   �%
مع   õتتنا منها  جز�   �% �حلكمة 

طاعة �هللا. 
@نه ال بد من معرفة ملا�� ينفي �هللا 
�لصلب عن �ملسيح. �ما �ملشكلة 
�ملا��  �لصليب؟  على   Dما لو 
هذ¥  بنفي  �لكـرمي  �لقر±?  يهتّم 

�مليـتة؟ 
�لنصا}¡   ?% �لك  سبب  @منا 
هذ¥  على  ضخمة  عقيد!  بنو� 
 Dما قد   � @نه  فقالو�:  �مليتة، 
عن  ليكفِّر  ��لك  ملعونة،  ميتة 
 �خطايا �لبشر.. �تطوََّ} هذ� �لقو
 úبالثالو  ��لقو  >� �صل   Ìح
 Dمو ُنفي  فلو  �ملسيح،  �بألوهية 
�للعنة النتهت %سس �لثالوú من 

جذ�}ها. 
قضية  �هي  �لقضية،  هي  هذ¥ 
حكمة  �لك  @ير�^   �� عظيمة، 
جدُّ عظيمة. �كا? ال بد للقر±? 
�خلط;،  �ألمر  هذ�   � Üكم   ?%
ماليني  يتبناها  عقيد!  لينقض 

%�هامها  من  �ينقذهم  �لنا¨، 
�يعيدهم @< }ֲדم �ألحد. 

�ملسلمني  �لقائلني من   >@ بالنسبة 
%? �هللا تعا< قد %صعد عيسى �< 
�لسما�، نقو�: ما فائد! %? يصعد 
 Dلسما�؟ �ما �ملشكلة لو ما� >@
� �أل}¸؟ �ما �لعا} %? ُيستشهد 

�لنö؟ 
�ملسلمني  من   �يقو ملن   ��نقو
�لصلب  حا^ثة  بعد  بوفاته الحقا 
�م:   �نقو ±خر..  ُصلب  حيث 
ما �ملشكلة لو ماD على �لصليب 
حسب تصو}كم؟ �ملا�� ّجنا¥ �هللا 
بعد   Dسيمو c�^ ما  �لصلب  من 
حني من غ; %? يتصل بأحد من 
بعمل   cيقو  ?% غ;  �ِمن  %تباعه، 

صا�؟ 
جاهلو?  متخبِّطو?  %�م  �حلّق 
بو?، �@ال ما �لذ� يضطرهم  متعصِّ
لإلصر�} على %قـو��م �لغبّية بعد 
تغـطي  �ل«  %قو�لنا  علمو�   ?%
�جتيـب  كلها،  �لقضية  جو�نب 
شاملة   Dجـابا@ �ملوضو§  على 
كبـ;!  �ال  صـغ;!  تذ}  ال 
موضـعها   � �تـضعها  @ال 

�نصـاֲדا؟ 
لقد �عد �هللا �ملسيح بأ? ينّجيه من 

ميتة �لصلب، ��عد¥ بأنه سيهاجر 
ليبلغ  �السر�ئيلية  �لقبائل  بقية   >@
^عو! }به، ��عد¥ بأ? ينصر¥ نصر� 
حصل..  ما  �هذ�   ،�{pمؤ عزيز� 
لذلك فقد هاجر �ملسيح �< بال^ 
�لشر{ �بلغ ^عو! }به. يقو� �هللا 
َ��لَِّذيَن  ُ}ُسَلَنا  لََنْنُصُر  ﴿@ِنَّا  تعا< 
 cَُيُقو cَْنَيا َ�َيْو َ±َمُنو� ِفي �ْلَحَياِ! �لدُّ
 �يقو ملن   �فنقو   ..﴾ُ̂ �َألْشَها
 Àبوفاته الحقا �هو ها}� من ب
@سر�ئيل من غ; %? يتصل بأحد: 
%ين �لنصر �لذ� حققه �هللا للمسيح 
ما ^�c قد ظّل ها}با حÌ ماD؟ 
 �نقو كما  نصر؟  �ر�� � هل 
للقائلني بصعو^¥ @< �لسما�: هل 

�ر�� �< �لسما� نصر؟ �
 Dملشكلة %�م ال يعرفو? �إلجابا�
�حلرفّيُة  ñُُّهم  بل  �ملتكاملة، 
�لنتائج..  كانت  مهما  �َجلهولة 
��ملماحـكة  �العتر�¸  ñُُّهم 

��لعَبـث. 
كرتونية  قصة  �لشبيه  قصة   ?@
تتعا}¸ مع عشر�D �لقضايا �ال 
 Dالعتر�ضا�  Dعشر� عن  جتيب 
�}سـوله..  �هللا   >� �تسي� 
 � }��سهم  يضعو?   cَفـحّتا

�لرمـا�؟!
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�لكرمي  �لقر±?  بيَّن  لقد 
�ملخلو{  هو  �إلنسا?   ?%
 ،� �هللا  عند   cملكر�
�ملنة  هذ¥  على  �للحفا� 
�جب  �لعظيمة  �إل�ية 
 cملكر� �هللا  îلو{  @حاطة 
 Dلضمانا� من   Òبسيا
�ل« قر}ִדا �آلياD �لقر±نية  

��ألحا^يث �لنبوية. 
 cلصحة � نظر �إلسال��
�حاجة  @نسانية  ضر�}! 
 � جا�  �قد  %ساسية. 
%حا^يث  من  �لكث; 
تبيا? %?  }سو� �هللا  � 
�لبد? �عافيته هي  صحة 
على  �هللا  نعم  %ك�  من 
فقد  �لدنيا،   � �إلنسا? 

�لترمذ� %É هرير!   ^{�%
 "  :�قا %نه   �  öلن� عن 
�لعبد  عنه   �يسأ ما   ��%
يوc �لقيامة من �لنعيم %? 
لك  نصح   ·% له:   �يقا
جسمك �نر�� من �ملا� 
%حا^يث  �هنا�  �لبا}^". 
�لصحة  شأ?   � كث;! 
��لعافية �هي متثل  %ك� 
 cإلسال� cليل على �هتما^
�}سوله �لكرمي � Óفظ 

�لصحة ��لعناية ֲדا. 
تطبيق   >@  cإلسال� ^عا 
�لصحية  �لرعاية  %سس 
�لوقاية  �هي  �لثالثة 
كما  ��لتأهيل،   Òلعال��
%�جب   cإلسال�  ?%

 úقاية �جلسم من حد��
 ��إلñا نتيجة  �ألمر�¸ 
�لعامة  �لصحة  قو�عد   �
 �%  cلطعا�  � تفريط   �%
�لشر��. فمن با� �لوقاية 
�ى  فقد  �ألمر�¸-  من 
�إلسر��  عن   cإلسال�
 �قا حيث   cلطعا�  �
َ��ْشَرُبو�  ﴿َ�ُكُلو�  تعا<: 

@ِنَُّه ال ُيِحبُّ  ُتْسِرُفو�  َ�َال 
�ضع  لقد  �ْلُمْسِرِفَني﴾ 
�لوقاية  قو�عد    cإلسال�
�ألمر�¸  من  �لصحية  
 ��ملعدية حيث قا� }سو
�هللا � "ال يو}^? ممر¸ 
�ֲדذ�  مصح"  على 
 �}سو %}سى  �حلديث 

 bËi@‚˝ç¸a@ÚÌb‰«Î@ÚÌÜé¶a@Úzñ€abËi@‚˝ç¸a@ÚÌb‰«Î@ÚÌÜé¶a@Úzñ€a

هديل لقما? }شيد 
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�هللا � قاعد! طبية مهمة 
 Dمن %قو¡ �لنظريا �تعت
�هي  �لوقائي  �لطب   �
�لوقائي،    ��لعز نظرية 
النتشا}  منعا  ��لك 

�ألمر�¸ � �ملجتمع.
�لسالمة   �Ëا  ��
 ú^حلو�� من  ��لوقاية 
�لقاعد!   cإلسال� �ضع 
�لعلم  �ذ�  �ألساسية 
 � @ال  يتبلو}   · �لذ� 
�لعشرين،  �لقر?  %��خر 
سبب،  حا^ثة  فلكل 
�حلو�^ú ¤ب  �لتجنب 
على �ملسلم @�pلة %سباֲדا 
�قايًة لنفسه �للمجتمع. 
 :�قا من  �هللا  �}حم 
.Òلوقاية خ; من �لعال�

على   cإلسال� %�جب   

بنظافة   cالهتما� �ملسلم 
من  ��لتخلص   ،cلطعا�
ينشأ  �ما   Dلفضال�
غ;  }��ئح  من  عنها 
 �طيبة.  كما شد^ }سو
تطه;  على  �هللا �  
�ألسنا?،  �جتلية  �لفم 
 :��تنقية ما بينها فقد قا
�لسو��  فإ?  "تسوكو� 
مرضا!  للفم  مطهر! 
ما جا�� ج�يل  للر�، 
 Ìال %�صا� بالسو�� ح@
علي  يفر¸   ?% خشيت 
��لذ�  %م«"   �على 
يشهد %مر�¸ �لفم ��للثة 
 ���لر�ئحة �لناجتة من @ñا
�تطه;ñا  تنظيفهما 
 cيد}� سر تأكيد �إلسال

على نظافة �ألسنا?. 

�لعالجي،  �لطب،   ��
بالتد���   cإلسال� %مر 
%مر� صرÜا �حاpما، �ال 
يهمل   ?% للمسلم   pو¤

�لعالÒ �يتركه. 
�لتأهيل:   �Ëا  � %ما 
فيهد� �إلسالc @< منع 
�ملر¸  بسبب  �لعجز 
فاإلسالc يعّو^ �ملسلم %? 
بل  للعجز،  يستسلم  ال 
يصلي �لو �فن عينيه. 

 ?%  cإلسال� بني  لقد 
ضر�}!   cألجسا� صحة 

�ما  عنها،  له   ÿغ ال 
�لعصر،  هذ�   � %حر�نا 
هائل   cتقد من  نر¡  مما 
 ?% �لطبية،  �ملعرفة   �
نتخذ من �آلياD �لكرمية 
��ألحا^يث �لشريفة، �ل« 
 cألجسا� بصحة  تتعلق 
�تد�  عريضة  خطوطا 
�لطبية،  %Óاثنا   � ֲדا 
�لصحية،  مما}ساتنا   ��
�لنفسية  �جتاهاتنا   ��
��لوقاية  �لنظافة   ��p@

��ملعاجلة. 

منضي �لنصف �أل�_ من حياتنا ~ًثا عن �ملا_ ��لنجاS ��لشهر�، 
.Aمنضى �لنصف �لثا� منها ~ًثا عن �ألطبا�
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* ُيسعد 3سر� "�لتقو�" 73 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  3نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   U3م يلقيها   �ل�  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر�
 u3د (3يدp �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة �
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجاA �يا
� �ملوقع ��لضغط على 3يقونة خطب �جلمعة

 �* كما يسعدها Gحاطتهم علما 3نه مت مؤخر� توفU �لعديد من  �لتسجيال
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألuدية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، �من �3ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر u3د (
uه 

�هللا)، لقاA مع �لعر0.
للتنـزيل  �لرجاA �يا
� �ملوقع ��لضغط على 3يقونة 3
شيف �لفيديو.

http://www.islamahmadiyya.net
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* كل سر جا�p �الثنني شا§.

� عقُل �ملرِ� p Ìانه مIعن عقله تر Ìلسا? �لف *
� لسانه.p

* عثر! �لقدc %سلُم من عثر! �للسا?.

* @�� ´اصم �للصا? ظهر �ملسر�{.

� �لشجر! بذ}ٌ!.�% *

* @�� قصرD يد� عن �ملكافأ! فليصل لسانك 
بالشكر.

* �حذ} عد�� مر! �صديقك %لف مر!، فإ? 
�نقلب �لصديق فهو %علم باملضر!.

* �لقلو� %�عيٌة ��لشفا¥ %قفا�ا ��أللسن مفاتيحها 
فاحفْظ مفتاَ¢ سرَِّ�.

* ال جتا^� �أل#ق .. فقد Ûطئ �لنا¨ � �لتفريق 
بينكما.

ُطرفتــا7
�لثقفي كا?  يوسف  بن   Òحلجا�  ?% ِقيل 
�لغر{  على  فأشر�   Éلعر� باخلليج  يستحم 
 >@ #له  �عندما  �ملسلمني.  %حد  فأنقذ¥ 
تشا�  ما  �طلب   :Òحلجا� له   ��لبـرِّ قا
 Ìح %نت  �من  �لرجل:   �فقا Ëا�.  فطلبك 
 Òحلجا� %نـا   :�قا طلـب؟    �%  ì جتيب 
سألتـك   Àن% �لوحيد   öطل له:   �قا �لثقفى.  
باهللا %? ال ´ـ� %حـًد� %نـÀ %نقـذتـك! 

* �قف %عر�É معوÒ �لفم %ماc %حد �لوال! فألقى 
�لكن  ملكافأ!،  �لتماًسا  عليه  �لثنا�  قصيد! �  عليه 
فمـك   �با ما  �سـأله:  شيًئا  يعطه   ·  ìلو��

معوًجا؟  
فر^ �لشاعر: لعله عقوبة من �هللا لكثر! �لثنا� بالباطل 

على بعض �لنا¨!!

 

eAÃ√À ¡∏YeAÃ√À ¡∏Y

@عد�^: �مد عبد �ملطلب (تونس) 



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

http://www.mta.tv




