



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< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p 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���  p-
 xش �
�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� qلنا� 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 �خرn، �- �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 �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

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

تاpgي  )عال&  �هللا..."  �لبسنيه  قميصا   sنز� "لن   
خالد لثالث �خللفاf �لر�شدين ]^ �لنوgين عثما& 
بن عفا& � �ثناf �لفتنة �لx حاصرته، "قد �صاv كبد �حلقيقة 
ֲדذ� �للفظ �لوجيز �لبليغ �لذ^ 
ل بني طياته معا4 �خلالفة �حلقة 

ة "فضال من عند� g" من عبا�6 هبة fهللا من يشا� gتاp xل�
خلالفة �لن� "متثيل سلطانه �لر"حي "�لس� �ماعة �ملؤمنني )% 
يقيمه  �لذ^  فإ&   �gلعبا� هذ�  من  جليا  يبد"  "كما  �ألما&.  بر 
�هللا "�ستخلفه )منا يقيمه عن �ستحقاL "تقوG "جد�g �g"حية 
)] ال �ق ألحد �& يناso �مر� �" يسعى لعزله "�خلر"� عليه 
 �gلعز� قد خلع عليه قميص �خلالفة "جعله له 6ثا� vg <�6 ما
عنهم  �نقطعت  ملا  �حلقيقة  هذ�  �ملسلمو&   _g6� فلو  "لباسا. 
�نتخاv سيدنا �� بكر � خليفة  سلسلة �الستخال�. فبعد 
تبعه نفر من �لصحابة بينما سائر �لعرv بغو� عليه "طغو� "�تبعو� 
سبيل �با جهل "�عو�نه "�لدجاجلة �ملتنبئني تاgكني �خلليفة �لذ^ 
�قامه �هللا ""صي gسو\ �هللا �. � ملا �ختاg �هللا سيدنا عمر � 
خليفة لرسوله � "قع �ملسلمو& � نفس �خلطأ ح� �& �لتاgيخ 
bpنا �& سيدنا عمر � �يامه �ألخ�� ملا قد> للحج �خذ بعض 
�لغوغاp fتاg"& من سيخلفه "هو ما �o\ حيا ح� �غتالته oمر 
�لغدg "�خليانة "هو � �ملحر�v يؤ> �ملؤمنني عند صال� �لفجر..

 �gخلو�� �لثائر"&  عليه   gثا "جهه  �هللا  كر>  علي  �خلليفة  �ما   
�بن  �لر
ن  عبد  يد  )ليه  �متد-  "�هية ح�  ]gيعة  لعزله حتت 
بعيد على  �نقضى عهد  فقتلته... "ملا  �آل�ة غد�g "غيلة  ملجم 
للمثل  صا6قا  منو]جا  كانت   xل� �أل"%  �لر�شد�  �خلالفة  oمن 
 Gلعليا "�لقيم �إلسالمية "�لقيا�6 �ملؤمنة "جلت �ألمة مرحلة �خر�
بعدما �gتفعت �خلالفة �لر�شد� "�شتاقت �ألمة ملن �مع كلمتها 
6ياgها،   gثغو "يصو&  تناoعها   � "يفصل  صفوفها  "يوحد 
 Gتقو %( Lفأقامو� باجتها6هم ملكا عضوضا باسم �خلالفة � ير
�خلالفة �لر�شد� فتو�لت �مللوكية تلقي بضال ا � ساللة �ألمويني 
"�لعباسيني متدثر� بشعاg �خلالفة تسو¡ �موg �ملسلمني. "2يع 

هؤالf كانو� فعال �قرv )% �مللوكية منهم )% �خلالفة �ملنشو�6 )] 
غاv فيهم �جلانب �لر"حي "طغى عليهم �جلانب �ملا6^ �لدنيو^ 
من بذ¢ "تبذير ألمو�\ بيت �ملا\ � �لقصوg "�ملعا�o "�لقينا- 
"�لشعر�f "�جلو�g^، ح� �& هؤالf �خللفاf �مللوكيني �£ذ"�  م 

عو�صم بعيد� عن عاصمة �لن� � "خلفائه �لر�شدين.
كل   %(  ��مش بعد�  �خلالفة  مستقبل  عن   � �لن�  تنبأ  لقد   
تلك �ملر�حل. "ال شك �& �ملتمعن � �حلديث �لنبو^ �لشريف: 
 &ْ� fَهللا �ْ& َتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا� fَِفيُكْم َما َشا �ُ ُ� ِفيُكْم َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َتُكوُ& �لُنبوَّ "َتُكوُ& �لُنبوَّ
ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ �هللا  ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ �هللا َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
�ْ& َتُكوَ&، ُثـمَّ َيْرَفُعَها )َ]� َشاfَ �هللا �ْ& َيْرَفَعَها،  ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا �ْ& َتُكوَ&، ُثـمَّ َيْرَفُعَها )َ]� َشاfَ �هللا �ْ& َيْرَفَعَها،  ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا 
 &ْ� fَشا �[َ( َيرَفُعَها  َفَيُكوُ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َيُكوَ&،  ُثمَّ  ا،   )َ]� َشاf �ْ& َعاضًّ َيرَفُعَها  َفَيُكوُ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َيُكوَ&،  ُثمَّ  ا،   َعاضًّ
َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، 
 ،�ِ � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَِّ�، � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ

(�ُثمَّ َسَكَت. (مسند �
د بن حنبل، حديث �لنعما& بن بش�)ُثمَّ َسَكَت. (مسند �
د بن حنبل، حديث �لنعما& بن بش
 يعي �& �لرسو\ � قد "ضع لنا g®ا بيانيا �gئعا ُيظهر لنا ما 
سيحد± للخالفة بعد� مبا � ]لك جتليا- مظاهر �الستخال� 
�حلقيقي )% �& تعو6 � ²اية �ملطا� خالفة على منها� �لنبو� 
"ال  �أل"%  �لر�شد�  فاخلالفة   ..� �ملوعو6  �ملسيح  oمن   �
 fشا�6ته )] كا& �خللفاg(" � لن�� شك عاملة ´سب منها� 
�لر�شد"& �ألgبعة gضو�& �هللا عليهم ´ق "حقيقة منا]� صا6قة 
للمثل �لعليا "�لقيم �إلسالمية "�لقيا�6 �لرشيد� �لx �نصبغت � 

مو�قفها بتعاليم �ملصطفى �. 
 fخللفا� fغم �& هؤالg يخ نقو\ �نهgحقاقا للحق ")نصافا للتا("
�مللوكيني � يلتزمو� بأحكا> �لشريعة كما ينبغي )ال �²م كانو� مع 

"لن أنزع  قميصا  ألبسنـيه  اهللا...""لن أنزع  قميصا  ألبسنـيه  اهللا..."  
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 Gقى قياسا مع حكا> "ملو_ �لد"\ �ألخرg�" �]لك �فضل بكث
� عصرهم �لذين كانو� جباgين طغا� مفسدين.

 � جاf- �خلالفة �مللوكية �لعثمانية "�ستمر- 6gحا من �لزما& 
ح� �سقطتها �لدسائس �خلاgجية "�لد�خلية سنة ١٩٢٤ فا²د> 
�ألجنبية   sألطما�  &"6 حا\  لطاملا  �لذ^  �لو�قي   gلسو� ]لك 
فتد�عى �لدجا\ )% 6ياg �ملسلمني �ند� "ساسته ميزL �"صا\ 
�ضطر�با  فأحد±  "قوميا-  "ممالك  6"يال-   %( جغر�فيتهم 

"خوفا ")حباطا � �لعا� �إلسالمي..
"لقد �عرv �لكث�"& من �لعلماf "�لفقهاf عن قلقهم  ذ� �لفر�· 
�لذ^ حد± من جر�f )لغاf �خلالفة �لعثمانية "6�o � هذ� �لقلق 
فشل �ملحا"ال- �ملتكر�g إلقامة �خلالفة من جديد "ظلت نفو¡ 
كث� من gجا\ �لدين "�لساسة �ملسلمو& ִדفو إلحياf �خلالفة. 

�خلالفة  تتتبع  �ملؤمنني  نفو¡  �oلت  "..ما  �حدهم:  قا\  ح� 
"تشتم �gها "تتنسم �خباgها "تستعيد ]كرياִדا. ")& � يكن 
]لك للخالفة �لعثمانية �لx ]هبت فهو "ال شك للخالفة �لر�شد� 
 � �لر�ئعة  �لبالغة  "¹ياִדا  �خلالد�  ¹ثاgها  متض   �" مضت   xل�
 vا6ها ثوº� لبس �ملسلمو& من xحلكم "�لسياسة "�لعد\. "�ل�
�لعز� "�لفخر جيال بعد جيل. )& �لذ^ بني �ملسلمني "بني �خلالفة 
�ليو> من جفو� "قطيعة هو � �لو�قع جفو� "قطيعة بني �ملسلمني 

"�إلسال> نفسه". 
فال شك �& �ألمة ملتهفة إلحياf �خلالفة.. لكن �ألما4 لوحدها 
�حد�  �هللا  يقم  "ما �  �خلالفة،  تأ«  �لنبو� ال  فبد"&  تكفي،  ال 
خا6ما من خد�> �ملصطفى � "فق "عو�6 لن يتم )صال¼ "ال 
تصحيح "ال خالفة "ال �ستخال�. فقد عّلمنا سبحانه "تعا% 
بقوله: ﴿ال يغ� �هللا ما بقو> ح� يغ�"� ما بأنفسهم﴾ "�خbنا 
�لرسو\ � � حديثه  "ما كانت نبو� قّط )ال تبعتها خالفة." 
اِلَحاِ-  "قوله تعا%: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن ¹َمُنو� ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� �لصَّ
�ْألÁِgَْ﴾ فحتما )& صال¼ �ألمة "تغ� حا ا  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي 
�"\ شرÂ لالستخال� �إل ي  ا "هذ� ال �صل )ال بعد )ميا²ا 

عملية  يقو6  �لذ^  �لسما"^  للمبعو±  "�ستجابتها  "تصديقها 
�إلصال¼ �لر"حي � �ألمة بأمر �هللا تعا%.

"لقد سعى �ملسلمو& مبحا"ال- عملية إلقامة �خلالفة من جديد. 
"قد شجعهم "6�o � ¹ما م ما جاf � ]لك �حلديث �لشريف 
بإقامة   � �لكرمي  �لن�  بتنبؤ  ينتهي  "�لذ^  بصد�6  Ãن  �لذ^ 
2يع  فيه   � �لن�  لنا   gصو "�لذ^  �لنبو�  منها�  على  خالفة 
مر�حل تطوg �خلالفة �إلسالمية بعد� "جاf مطابقا "صا6قا لكل 

ما حد± ح� �ليو> ")% ما بعد �ليو>. 
بأمر من �هللا "على  قامت �خلالفة �إلسالمية �أل
دية   &� "بعد 
قد   xل�" �لشريف.  �حلديث   ��لر�شد� كما يش �خلالفة  منها� 
�لزمن  قر& من   G6هر- على مدo�" �gكا²ا  ثبتت "ترسخت 
يستحيل �& تقو> خالفة ثانية على �يد^ �لبشر )% جانب هذ� 
مع  جا�6  تأملية  "قفة  معاgضينا  من  يستدعي  "هذ�  �خلالفة. 
�جلماعة   &� �هللا  �لطا�  �ليس من عجائب  ")ميا²م. �  عقو م 
�إلسالمية �أل
دية �لعاملية �ملمتد� خالفتها 6gحا من �لزما& )% 
بيوبيلها  �حتفلنا  �ننا  �كلها كل حني ح�  تؤ«  �oلت  ما  �آل& 
هذ�  )قامة   � "حدها جنحت  �²ا  عليه   fثنا" �ملئو^ شكر� هللا 
�خلالفة �ملنتظر� "gعتها ""ّطد- �gكا²ا طيلة مئة عا> "بذلك 
gفعت �إل� عن �ألمة �إلسالمية كلها  ﴿َهْل َجَز�fُ �ِإلْحَساِ& ِ)ال 

�ِإلْحَساُ&﴾. 
�أل
دية  �خلالفة  gعى  �لذ^  تعا%  هللا  "�لشكر  �حلمد   ��"�خ
�سر�  ترفع  �ملناسبة  "ֲדذ�  �أل"\.  �ملئو^  يوبيلها   %( "�"صلها 
�خلالفة  قميص  �هللا  �لبسه  �لذ^  �ملجاهد  �ملؤمن   %(  "Gلتقو�"

د  �م� �ملؤمنني �خلليفة �خلامس لإلما> � g"سيدنا "موالنا مسر
�ملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 � �طيب "�خلص �لتها4 �6عني �هللا 
تعا% �& ينصر� "يؤيد� ليظهر 6ين �هللا �إلسال> على �أل6يا& كلها 
�لكلمة  "حد�   %( �ملسلمني   sمو� �"يس كلها  �ألماكن   �"

"�لصف "�لسالمة "�إلسال> "�لعز� "�لسؤ66. 
.��      "كل قر& "�خلالفة بألف خÆ كل عا> "�نتم 2يعا
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 حضر� مر�o بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا4 حلضر� �إلما> �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 �

:¡"g6 من

في �حا� �لقر��

(سو�' هو�)

َماَ/�ُ,  ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َما َ��َمِت �لسَّ
َ�بََّك   َّ:�ِ َ�بَُّك  َشاَ>  َما  ِ�الَّ  َ/�ْألَْ�ُ? 
ُسِعُد/�  �لَِّذيَن  َ/َ�مَّا  ُيِريُد*  ِلَما   Eٌَفعَّا
َ��َمِت  َما  ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْلَجنَِّة  َفِفي 
َشاَ>  َما  ِ�الَّ  َ/�ْألَْ�ُ?  َماَ/�ُ,  �لسَّ
(هو6:   ﴾Kٍ/َمْجُذ َغْيَر  َعَطاً>  َ�بَُّك 

.(١٠٨ " ١٠٩

شرQ �لكلما,:
"سَعد  �ملجهو\  على  ُسِعَد  ُسِعد/�: 
فهو  َشِقَي،  ضدُّ  سعا6ً�:  "يسِعد 
على  "سعيد  �أل"\،  على  مسعو6 
�لثا4، "�للفُظ يأ« مرً� بصيغة �لفاعل 
"مرً� بلفظ �ملفعو\ "�ملعÈ "�حد، Ãو 
عامٌر  "بيٌت  "مكاَتب،  مكاِتب  عبد 
"�لسعد:   .��كث "نظائر�   ،gمعمو"
.(vألقر�) لُيمن "�سعَد عليه: �عانه�

قطَعه  كسَر�؛   :fَلشي� جذَّ   :K/ذR
"جذَّ   .sَسر� "جّذ:  مستأِصًال. 
�لنخَل: صَرَمه. عطاfٌ غ� ºذ"]: �^ 

.(vألقر�) .sمقطو �غ

 :Sلتفسـ�
قضية  على   fلضو� تلقي  �آلية  هذ� 
هامة pتلف فيها �إلسال> مع �أل6يا& 
"هي  �ال   ،��كبً �ختالًفا   Gألخر�

قضية �لنجا�.

هل جهنم أبدية؟هل جهنم أبدية؟
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×Α$̈è sù$yϑÏj9ß‰ƒ Ì� ãƒ∩⊇⊃∇∪*$̈Β r&uρt Ï%©! $#(#ρ ß‰Ïèß™’Å∀sùÏπ̈Ψpg ø: $#tÏ$Î#≈ yz$pκ�Ïù$ tΒÏM tΒ#yŠ

ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$#ÞÚ ö‘F{ $#uρ�ω Î)$tΒu!$x©y7 •/ u‘(¹!$ sÜtãu�ö�xî7Œρ ä‹øg xΧ∩⊇⊃∪



٥

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاني -  جمادى األولى والثانية ١٤٢٩ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٨ م

فا ند"¡ ير"& �& �جلنة "�جلحيم (�^ 
�د"�6  كلتيهما   (vلعقا�"  vلثو��
�عماله   fجز� �إلنسا&  ينا\  �لزمن. 
 � �آلخر،  �لعا�   � عقاًبا   "� ثو�ًبا 
 ±gستيا) Gيرجع )% �لدنيا مر� �خر
 Lلِفر� كل   &ّ("  .(٥٦٩Í  Îبركا
 gغم �ختالفها � �ألموg - ند"سية �
�ألخرG - متفقة على هذ� �لعقيد�.

منه   fجا �لذ^   ^gآل� �لشعب  "بعد 
من  �لسامي  �لشعب   bُيعت � ند"¡ 
ينتمي  �لذ^  �لقدمية،   vلشعو�  bك�
6يًنا.   Ggلنصا�" نسًال  �ليهو6  )ليه 
�نه لن يدخل �جلنة )ال  �ليهو6   Gير"
 �من كا& يهو6ًيا )] ال مكا& فيها لغ
�ليهو6، "�& �جلحيم شبُه �رمٍة على 
6خو\  من  بد  ال  كا&   �[(" �ليهو6، 
يهو6^ فيها فإنه لن يبقى فيها )ال ملد� 
�حد عشر شهًر� على �ألكثر (تر2ة 
غ�هم  �ما   .(١٠Í للقر¹&،  سيل 
 ا،  ²اية  ال   xل� �جلحيم   � فكلهم 

"سو� يبقو& فيها لألبد.
"�ما �لنصاGg ف�"& �& كالًّ من �جلنة 
 .sَبدّية ال ²اية  ا "ال �نقطا� gلنا�"
غ� �& هنا_ ِفرًقا منهم تعتقد �& �جلنة 
(gسالة  �ألمر  ¹خر   � تنتهي  سو� 
بولس �لثانية كوgنثو¡ ٥، "�ملكاشفة 

.(١٤: ٩ - ١١
"لكن �إلسال> يعاÁg هذ� �لنظريا- 

"�لنظرية  شديدً�.  معاgضًة  كلها 
�إلسالمية � هذ� �لشأ& كما ]كرها 
"كما   ،(^oلر��  �(تفس �ألسال� 
�كد عليها � هذ� �لعصر سيدنا �إلما> 
 vملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 � بأسلو�
 �خاÍ هي �& �جلنة �بدية "لزمن غ
�د"6، "لكن �جلحيم ليست كذلك، 
بل )²ا سو� تنتهي بعد مر"o gمن 
)�oلة   ،٣ جـ  �لر"حانية  (�خلز�ئن 
�"ها> ٢٨٠Í، "�يضÒ �خلز�ئن جـ 

.(١٨٩Í ٢٢ حقيقة �لوحي
"�ما قوله تعا% عن �جلحيم ﴿خالدين 
فيها ما �6مت �لسما"�- "�ألÁg )ال 
ما شاg fبك﴾ فقد �ختلف �ملفسر"& 
(ما)   &( بعضهم:  فقا\   ،��كثً فيه 
لذ"^  هي   xل� (َمن)   Èمبع  -fجا
�لعقو\، "�لتقدير: )ال من شاg fبك، 
مبعÈ �& �جلحيم �بدية "لكن �هللا تعا% 
 fسو� ُيخر� منها بعد فتر� من يشا

من عبا�6 �ملوّحدين (�لقرط�).
"لكن �ملفسرين �آلخرين ير6ّ"& على 

تأ«  (ما)   &� شك  ال  قائلني:  ]لك 
يكو&   &� (َمن) شريطة   Èمبع Òحيان�
�لعقو\ ضمن ]"^   ^"[ �بعض غ
 ��لعقو\ هؤالf، "لكن هذ� �لشرÂ غ
 È(ما) مبع gمتوّفر هنا، فال يصح �عتبا
(َمن). "هنا_ شر"Â �خرG ملثل هذ� 
�الستخد�> "هي �يضÒ غ� متوفر� � 

.�gهذ� �لعبا
"لقد ساL �لفريق �أل"\ من �ملفسرين 
�لقر¹نية  �آليا-  من   Gخر� شو�هد 
"منها  (َمن)،   Èمبع (ما)   6"g" على 
قوله تعا% ﴿َفاْنِكحو� ما طاv لكم 
"لكن   ،(٤  :fلنسا�)  ﴾fلنسا� من 
�لفريق �آلخر يقو\ بأ²ا � ُتستخد> 
�لذ^   Èباملع "مثيالִדا  �آلية  هذ�   �
يريد"نه. "�نا �يًضا متفق مع �لذين ال 

ير"& (ما) مبعÈ (َمن).
� �ب �& يتذكر"� �& �لقر¹& �لكرمي 
�لذ^  �لعاصي   vعقا "صف  قد 
مؤمًنا  كا&   fسو�-  gلنا� سيدخل 
مشرًكا-  به  كافًر�   "� موحًد�  باهللا 

وبعـد الشـعب اآلري الـذي جـاء منـه ا[نـدوس 
ُيعتe الشـعب السـامي من أكe الشـعوب القدمية، 
الـذي ينتمـي إليه اليهـود نسـًال والنصـارى ديًنا. 
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 Lيفّر كلمة   ّ̂ فبأ "�حد�،  بكلمة 
عقوبة  بني  �أل"\  �لر�^   vصحا�
�ملؤمن �لفاسق "عقوبة �لكافر �ملشر_ 
�لقر¹&  يقو\   .gلنا� يدخلو&  ممن 
�ملسلمني   %( �لكال>  موجًها  �لكرمي 
�ملوحدين: ﴿"َمن يعِص �هللا "gسوله 
"يتعدَّ حد"�6َ ُيدخله نا�gً خالًد� فيها 
 ،(١٥  :fلنسا�) ُمهني﴾   vعذ� "له 
مؤمًنا  يقتل  �يًضا ﴿"من   م  "يقو\ 
فيها  خالًد�  جهنم   �Óفجز� متعمًد� 
"غِضَب �هللا عليه "لَعَنه "�عدَّ له عذ�ًبا 
 � ٩٤)."قا\   :fلنسا�) عظيًما﴾ 
موضع ¹خر ﴿"من يعِص �هللا "gسوَله 
فإ& له ناgَ جهنم خلدين فيها �بًد�﴾ 
(�جلن: ٢٤) "�خلطاv قبل هذ� �آلية 
"لكن  شك،  "ال   gلكفا�  %( موّجه 
 gهنا ال £ص �لكفا �gلقاعد� �ملذكو�
كل  تشمل  عامة  هي  بل  "حدهم، 
�لعصا� سو�f من �هل �إلميا& "�لتوحيد 
 oهل �لكفر "�لشر_. )]& فال �و� "�

حتديد عمو> �آلية بأ^ حا\.
ظرفية  هنا  (ما)   &� �آلخر"&   Gير"
تكو&   xل� �لفتر�  هو  منها  "�ملر�6 
 ¢obل� عا�   �  gلنا� 6خو م  قبل 
�يًضا  هذ�  "لكن   ،(^oلر��)  ��"غ
غ� صحيح، ألنه تعا% قا\ من قبل 
عن   fجا  fفاالستثنا فيها)،  (خلدين 
�خللو6، "ال يتحقق هذ� �الستثناf )ال 

.gبعد 6خو م � �لنا
ال  �ملُقبل  �لزمن   Ôيع �خللو6   &(  �
�ملاضي كما يتضح هذ� من قوله تعا% 
 :fفإْ& ِمتَّ فهم �خللد"&﴾ (�ألنبيا�﴿

.(٣٥
 6gلو�� fقد �ختلفو� �يًضا � �الستثنا"
﴿ففي  تعا%  قوله   � �جلنة  �هل  عن 
�جلنة خالدين فيها ما �6مت �لسمو�- 
 G�ف gبك﴾،   fشا ما  )ال   Ágأل�"
�لبعض: �& هؤالf �لذين �ستثناهم هنا 
هم �صحاv �ألعر�� �" َمن pرجهم 
�هللا من �لناg بعد فتر� "يدخلهم �جلنة.

�ملشكلة  هذ�   � "قعو�  �²م  �لو�قع 
من  أل²م  �لتأ"يال-   ذ�  "�ضطر"� 
جهة "جد"� �آلية صر�ة � )عال²ا �& 
عذ�v جهنم عذ�v مؤقت "سينتهي 
 Gخر� ناحية  من  "لكنهم  فتر�،  بعد 
كانو� يعتقد"& خطًأ �& �جلحيم �بدية 
 xل� �جلنة  مثل  منقطع   �غ "عذ�ֲדا 
�د"6. مع �& �حلق  �ٌّ̂ "غ نعيمها �بد
�لذ^  "حد�  �لكرمي  �لقر¹&  ليس  �نه 
فتر� من  بعد  يعلن عن خر�v جهنم 
�لزمن، بل )& �ألحا6يث �لشريفة �يًضا 
�حلديث:   �  6g" فقد  ]لك،  تؤكد 
فيه  تصفق  يو>  جهنم  على  "ليأتّني 
بعد  "]لك  �حد،  فيها  ليس  �بو�ֲדا، 
ما يلبثو& فيها �حقاًبا" (مسند �
د). 
فيها  �لعيش  هنا   Ôيع �خللو6  "كأ& 

لقر"ٍ&.
لقد �نتقد بعض �ملحّدثني هذ� �لر"�ية 
 ،vكّذ� g"�ִדا  من  �حًد�  بأ&  بقو م 
النتقا6هم  قيمة  ال   &� �حلق  "لكن 
هذ�، أل& �لر"�ية تذكر نفس ما ]كر� 
�لقر¹& �لكرمي "�صًفا �هل �لناg بقوله 

﴿البثني فيها �حقاًبا﴾ (�لنبأ: ٢٤).
 &� �لبيا&"  "فتح  صاحب  ]كر  "قد 
�بن  �يًضا عن  �ملعÈ مر"^  نفس هذ� 
مسعو6 "�� هرير�. "قد نقل �لعّالمة 
�لبغو^ �لر"�ية نفسها عن �� هرير�، 
حتت  �لبيا&،  (فتح  صحتها  يؤكد  مما 

�آلية).
 fبفنا قا\  �يًضا  تيمية  �بن  "�إلما> 
عقيد�  هي  هذ�   &�  bخ�" جهنم 
 �سيدنا عمر "�بن عبا¡ "�نس "كث
بن  �حلافظ  �إلما>  "�ما  �ملفسرين.  من 
 gلقيم "هو تلميذ البن تيمية "من كبا�
�لصوفية فقد كتب ´ًثا مستفيًضا عن 
 ¼�"gجهنم � كتابه "حا6^ �أل fفنا
حتت  �لبيا&،  (فتح  �ألفر�¼"  بال6   �

�آلية).
"قد فّسر �لبعض كلمة (خالدين فيها) 
6"ًما،   gلنا�  � مكوثهم   Ôتع بأ²ا 
تعا%  �هللا  بأ&  �يضا  قالو�  "لكنهم 

ته g حينما يقضي على جهنم بسبب
جهنم،   ^� هنا_  تبقى  فال  �لو�سعة 

"هكذ� ينتهي �يضÒ خلو6هم فيها.
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 &�" �لشع�  عن  جرير  �بن  نقل  لقد 
جهنم �سرs �لد�gَْين عمر�ًنا "�سرعهما 
خر�ًبا" (تفس� �بن جرير، حتت �آلية).

"قا\ �بن مسعو6: "ليأتّني عليها oما& 
£فق ֲדا �بو�ֲדا". "نفس �لقو\ مر"^ 
عن جابر "�� سعيد �خلدg^ "عبد �هللا 
بن عمر gضي �هللا عنهم (فتح �لبيا&).

� )& هنا_ g"�ية � �لبخاg^ "مسلم 
�هللا   &� خالصتها:  جهنم،   fفنا تؤكد 
"�لنبّيني  للمالئكة  مينح  سو�  تعا% 
"�ملؤمنني حق �لشفاعة، فيذهب �ملؤمنو& 
من  "ُيخرجو&  إلخو�²م،  "يشفعو& 
�هللا   %( فيعو6"&  يعرفو²م.  من   gلَنا�
 � "جدمت  فمن  �]هبو�،   م:  "فيقو\ 
فَأخِرجو�.   �خٍ من   gٍ6ينا مثقا\  قلبه 
يقولو&:   �  ،��كثً خلًقا  فُيخرجو& 
به.  �مرتنا  ممن   Øحد� فيها   gَنذ  � gبنا 
� يقو\: �gجعو�، فمن "جدمت � قلبه 
مثقا\ نصف 6يناg من خ� فَأخِرجو�، 
فُيخرجو& خلًقا كثً��، � يقولو&: gبنا 
� نذg فيها ممن �مرتنا �حدØ. � يقو\: 
مثقا\  قلبه   � "جدمت  فمن  �gجعو� 
فُيخرجو&  فأخِرجو�.   �خٍ من   �g[
 gنذ  � gبنا  يقولو&:   �  .��كثً  Òخلق
تعا%: شفعت  �هللا  فيقو\   ..��فيها خً
�ملالئكُة "شفع �لنبيو& "شفع �ملؤمنو&، 
فيقبض  �لر�
ني.  �gحم  )ال  يبَق   �"
 � قوًما  منها  فُيخر�   ،gلنا� من  قبضًة 

يعملو� �خل� قط (مسلم كتاv �إلميا&، 
"�لبخاg^، �لر6ّ على �جلهمية).

سو�  تعا%  �هللا   &� هذ�  من  يتضح 
�لذين   �"لئك  ح�  �جلحيم  من  ُيخر� 
� يعملو� �ية حسنة قط. "هذ� يشّكل 
6ليًال على فناf جهنم، )] ال ميكن �& 
يكو& من �هلها �حٌد �حطَّ g6جة من 
 fهذ� �لصنف من �لنا¡، فما �6> هؤال
�يضÒ سُيخرجو& منها فمعÈ ]لك �²ا 

ستفÈ "ستنتهي.
�هللا" ال  "قبضة   &� نعلم   &� كما �ب 
عن   �تعب هي  ")منا  ما6ية،  قبضة   Ôتع
"هذ�  كاملًة،  )حاطًة   fلشي� )حاطة 
 Ø6ليل �نه لن ُيبقي � جهنم �حد Òيض�
)] ال ميكن �& يبقى شيf خاgجÒ عن 
�إلحاطة �إل ية. كما نستنتج من هذ� 
 gلنا�  vعذ� سيستحق  من   &� �لر"�ية 
سو� ينا\ نصيبه منها �"ًال، � ُيخر� 
 ،�منها لينا\ جز��f على ما َفَعل من خٍ
مثقا\  يعمل  ﴿فمن  يقو\  تعا%  ألنه 

"هذ�   ،(٨ (�لزلز�\:  يَر�﴾   ��خً  �ٍg[
يؤكد �& �لنجا� هي نصيب �جلميع � 
¹خر �ملطا�، "�& �جلحيم فانيٌة � ¹خر 

�ألمر.
متاًما  توضح  �لر"�يا-  هذ�  "كل 
�لتابعني   gكبا" �لصحابة  معظم   &�
يتمسكو& بالر�^ �لذ^ نتمسك به Ãن 
�ملسلمني �أل
ديني � هذ� �ملسألة، بل 
ملوقفنا  مؤيد  نفسه  �لكرمي  �لقر¹&   &(

كما يتبني من ¹ياته �لتالية:
Ãن  �للتني  �آليتني  هاتني  نفس  �/ًال: 
بصد6 تفس�Ùا: فمما ال شك فيه �& 
�لفريقني  عن  فيهما  قا\  قد  تعا%  �هللا 
 Lفّر "لكنه  gبك﴾،   fشا ما  ﴿)ال 
بكو²ا  �جلنة  )] "صف  بني "صفهما، 
منقطع،   �غ  ^� ºذ"])   �غ  fًعطا)
بينما قا\ � "صف جهنم: ()& gبك 
شديد  تأكيد  "فيه  يريد)،  ملا  فّعا\ 
)ال  �لتأكيد  هذ�  "ليس  ما،  �مر  على 
�لناg منها ال �الة.  �هل  على )خر�� 

وكل هـذه الروايـات توضـح متاًمـا أن معظـم 
الصحابة وكبـار التابعني يتمسـكون بالرأي الذي 
نتمسـك بـه nن املسـلمني األmديـني S هذه 
املسـألة، بل إن القرآن الكرمي نفسه مؤيد ملوقفنا... 
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2لة  بكو²ا  �"ًال  مؤكد�  فاجلملة 
 � �ملؤّكد�،   (&ّ() ´ر�   � )®ية، 
با®ني للمبالغة (vّg) "(فّعا\). فإ]� 
كا& �هللا تعا% ال يريد )خر�جهم من 
�لتأكيد   ذ�  �لد�عي  فما   ،Øبد�  gلنا�

�ملتكرg يا ُترG؟!
� )]� كانت �جلحيم غ� منقطعة مثل 
�جلنة فلما]� � يقل � "صفها مثًال: 
(عقاًبا غ� ºذ"]) كما قا\ عن �جلنة 
�هل   &�  ^� غ� ºذ"]﴾..   fًعطا﴿
"ال  مشيئتنا  ´سب  سيعيشو&  �جلنة 
 &� هي  فيهم  مشيئتنا  "لكن  شك، 

.Èلد"� فيها 6"& �& تنقطع �" تفp
"هذ� �لدليل من �لقو� "�جلالf ´يث 
كا&  �لذ^  حجر  �بن  �إلما>   &(
معاgضÒ لر�^ �إلما> �بن تيمية �لقائل 
بفناf �جلحيم.. �ضطّر للقو\ بأ& �هللا 
تعا% قد صّر¼ مبشيئته عن �هل �جلنة، 

.gلكنه لز> �لصمت عن �هل �لنا"
"لكن �لو�قع �& �هللا تعا% � يسكت 
بأهل  يتعلق  فيما  مشيئته   gظها( عن 
بقوله  هنا  عنها  صّر¼  بل   ،gلنا�
�نه   ^� يريد)..  ملا  فّعا\  gبك   &ّ()
عّز "جل سو� �قق فيهم ال �الة 
)ليها � قوله ﴿)ال ما   gمشيئته �ملشا

شاg fبك﴾.
ثانًيا: قا\ �هللا تعا% ﴿"لو شاg fبك 
يز�لو&  "ال  "�حدً�  �مًة  �لنا¡  جلعل 

"لذلك  gّبك  gِحَم  من  )ال  Üتلفني 
 .(١٢٠  -  ١١٩ (هو6:  خلقهم﴾ 
خلَقهم﴾  ﴿"لذلك  قوله  من  "�ملر�6 
 G"g هم. "قد
�نه خلقهم لكي ير
�بن كث� عن �بن عبا¡ قوله: "للر
ة 
(�بن   "vللعذ� pلقهم   �" خلقهم 

.(�كث
 &�"  :¡"Óطا عن  �بن "هب   G"g"
فقا\  فأكثر�".  )ليه  �ختصما  gجلني 
فقا\  "�كثرمتا.  �ختلفتما   :¡"Óطا
فقا\  ُخلقنا.  لذلك  �لرجلني:  �حد 
�هللا  �ليس  فقا\:  كذبَت.   :¡"Óطا
من  )ال  Üتلفني  يز�لو&  ("ال  يقو\: 
قا\:  خلقهم)؟  "لذلك  gبك  gحم 
خلقهم  "لكن  ليختلفو�،  pلقهم   �
ºاهد  قا\  "كذ�  "�لر
ة.  للجماعة 

.(�"�لضّحا_ "قتا�6 (�بن كث
"�خر� �بن جرير عن ºاهد �& �ملر�6 
من قوله تعا% ("لذلك خلقهم) هو: 
للر
ة خلقهم. "�خر� �بن �� حامت 
 ^� خلقهم)  ("لذلك  قتا�6:  عن 

.(gملنثو� gلد�) ة "�لعبا�6
للر
"�لبديهي �نه لو بقي �لبعض � �جلحيم 
)% �بد �آلبا6 فلن ُيعتb خلقهم للر
ة، 

بل يكو& منافيÒ ملدلو\ هذ� �آلية.
عد�   � �لقر¹&   �  6g" قد  ثالًثا: 
�بد^  بأنه  �جلنة  نعيم  "صف  �ماكن 
غ� منقطع كقوله تعا% ﴿فلهم �جٌر 

غ� ممنو&﴾ (�لتني: ٧)، "قوله تعا% 
 :Lالنشقا�) ممنو&﴾   �غ �جر  ﴿ م 
�لوصف  هذ�  ير6   � "لكن   .(٢٦
عن �لناg مما يؤكد �& هنا_ فرقÒ بني 
جز�f �جلنة "عقاv �جلحيم فيما يتعلق 

ببقائهما "�نقطاعهما.
��بًعا: قا\ �هللا تعا% ﴿عذ�� �صيب 
كلَّ  "سعْت   x
g"  fشا� من  به 
شيf فسأكتبها للذين يّتقو& "يؤتو& 
يؤمنو&﴾  بآياتنا  هم  "�لذين  �لزكو� 
�آلية  فهذ�   .(١٥٧ (�ألعر��: 
 ،fتسع كلَّ شي �هللا  
ة g &� تؤكد 
 &�" عابر،   Ágعا �مر  عذ�به  "لكن 
تَسعه  سو�   vبالعذ� سيعاَقب  من 

ة �هللا � ¹خر �ملطا�. فإنه g Òيض�
معينني،  ألفر�6  هنا   vلعذ�� قد جعل 
كافة  للنا¡  شاملًة  �لر
ة  "جعل 
 vعذ�  &� ليؤكد   Ò2يع  fلألشيا بل 
جهنم سو� ينتهي � يو> من �أليا> 

ته "�سعة لكّل g ال � تكن(" ،Òحتم

.fشي
﴿gبنا   Èملع� ֲדذ�   Gخر� ¹ية  "هنا_ 
"علًما﴾  
ًة g  fشي كلَّ  "سعَت 
(�ملؤمن: ٨). لقد ]كر هنا سعة علم 
رما& �لبعض  
ته مًعا. فالزعم́ g" هللا�
 vلعذ�� ببقائهم �  �لر
ة �إل ية  من 
6"& ²اية يستلز> �& نعتقد �& هنا_ 
�إل ي.  �لعلم  �6ئر�  عن  £ر�   fشيا�
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بالبد�هة،  باطل  �لظن  هذ�   &� "كما 
كذلك باطل حرما& �لبعض من �لر
ة 

�إل ية ببقائهم � �لناg �ألبدية.
"قد يقو\ هنا قائل: هذ� �ملنطق يلزمنا 
يعاَقبو� ح�  لن  �لبعض  بأ&  نعتقد   &�
بأ&  للقو\  عقاًبا مؤقًتا، ")ال سنضطر 
خر"ًجا  �هللا  علم  من  pرجو&  �لبعض 

مؤقًتا؟
 vلعذ�� fننا )]� سّلمنا بانتها� vجلو��"
�لتسليم  من  لنا  بد  فال  �ألمر  ¹خر   �
"سيلة  �آلخر�   �  vلعقا� بأ&   Òيض�
كا&   �[(" �ألمر،  "�قع   � لإلصال¼ 
�لعقاv يهد� لإلصال¼ فال شك � 
كونه مظهًر� من مظاهر �لر
ة �إل ية، 
"مثاله مثا\ �لعقاv �لذ^ ينـزله �ملعلم 
بتلميذ�. "هكذ� فإنه ال pر� عبد من 

ته �لو�سعة "لو للحظة، g عبا6 �هللا من
لن  "لكن  ظلها.  �6ئًما حتت  يبقى  بل 
 vنا �لعذ�bيكو& �ألمر كذلك )]� �عت

�بدًيا 6"& ²اية.
خامًسا: يقو\ �هللا تعا% ﴿فا6خلي � 
(�لفجر: ٣٠   ﴾x6خلي جن�" عبا6^ 
- ٣١)، �^ �لذ^ يص� عبًد� حقيقًيا 
عزَّ  "يقو\  �جلنة.   � ُيدخله  تعا%  هللا 
ِمْن قائل � موضع ¹خر ﴿"ما خلقُت 
�جلن "�إلنس )ال ليعبد"ِ&﴾ (�لذ�gيا-: 
٥٧) �^ �& كل )نسا& سو� يصبح 
� ¹خر �ألمر عبًد� حقيقًيا هللا عّز "جل، 

أل& هذ� هي غاية خلقه �لx ال ميكن 
)حر�oها.  من  لألبد  �ر"ًما  يبقى   &�
 &"�"حيث )& �لنا¡ 2يعÒ سو� يص
عبا�6ً هللا تعا% - عاجًال �" ¹جًال - فال 
بد من �& يدخلو� 2يًعا � �جلنة �يضا 

� ¹خر �ألمر.
﴿فمن  شأنه  جّل  gبنا  يعلن  سا�ًسا: 
يعمل مثقا\ ]�g خً�� يَر�﴾ (�لزلز�\: 
 Ôعنه ال يع v٨). "لكن £فيف �لعذ�
�نه G�g نتيجة �خل� �لذ^ فعله. لذلك 
على   fملر� يعاَقب   &�  ^g"لضر� من 
 G�سوf �عماله لفتر�، � ينتهي عقابه ل

جز�f �عماله �حلسنة.
من  ﴿"�ما  تعا%  �هللا  bpنا  سابًعا: 
خّفْت مو�oينه فُأمُّه ها"يٌة﴾ (�لقاgعة: 
٩ - ١٠) �^ �لذ^ ال تكو& �عماله 
ستكو&  جهنم  فإ&  "قيمة  ثقل   -�[
مبثابة �ٍ> له. "�لظاهر �& �جلنني ال يبقى 
 %( فيه  بل ميكث  لألبد،  �مه  بطن   �
قوته.   vكتسا�" منو�  �كتما\  حني 

� ا"ية   � ميكثو&  )منا  �لُعصا�  كذلك 
�^ �جلحيم )% �& تنمو "تنضج فيهم 
�مللكا- �لx متّكنهم من �لرÓية �إل ية.

"باختصاg، )& كل هذ� �آليا- تصّر¼ 
منقطعة،   �غ �بدية  ليست  جهنم  بأ& 
�لبقاf بد"& ²اية،   Ôخللو6 ال يع� &�"
")منا يعÔ فقط oمًنا طويًال قد عّبر عنه 

�لقر¹& بقوله: ﴿البثني فيها �حقاًبا﴾.
�جلنة  �هل  عن  تعا%  �هللا  قو\  "�ما 
�6مت  ما  فيها  ﴿خلدين   :gلنا�"
منه  �ملر�6  فإمنا   ﴾Ágأل�" �لّسمو�- 
 fبقا oمن   %( هنا_  سيمكثو&  �²م 
®اÁg�" f �جلنة "�جلحيم. فما �6مت 
 - هكذ�   fلفنا�  %( ستؤ"\  �جلحيم 
 � ¹ية  �ية  هنا_  ليست  �نه  �لعلم  مع 
�لقر¹& تنفي �نتهاf �جلحيم - فال شّك 
سيصل  �يًضا  فيها  �هلها  مكو±   &�
بّينُت،  كما  �جلنة،  "لكن  �لنهاية.   %(
عطاfٌ غ� ºذ"] �^ غ� منقطع Æال� 

�جلحيم كما صّر¼ �لقر¹&.

واجلواب أننا إذا سّلمنا بانتهاء العذاب S آخر األمر فال 
بد لنا من التسليم أيضًا بأن العقاب S اآلخرة وسيلة 
لإلصالح S واقع األمر، وإذا كان العقاب يهدف لإلصالح 
فال شك S كونه مظهًرا من مظاهر الرmة اإل[ية... 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا *مد املصطفىسيدنا *مد املصطفى ��

اَعُة ِفيَما َ�َحبَّ َ"َكِرَ� ِ)ال َ�ْ& ُيْؤَمَر  ْمُع َ"�لطَّ عن �ْبِن ُعَمَر َعِن �لنَِّبيِّ � �َنَُّه َقاَ\ َعَلى �ْلَمْرfِ �ْلُمْسِلِم �لسَّ
(�gإلما� vصحيح مسلم، كتا) .ِبَمْعِصَيٍة َفِإْ& ُ�ِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفال َسْمَع َ"ال َطاَعَة

عن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ\: �ْسَمُعو� َ"َ�ِطيُعو� َ"ِ)ْ& �ْسُتْعِمَل َحَبِشيٌّ َكَأ&َّ gَْ�َسُه oَِبيَبٌة. (صحيح 
�لبخاg^، كتاv �أل]�&)

عن �َِبي ُهَرْيَرَ� َعْن gَُسوِ\ �هللا � �َنَُّه َقاَ\: َمْن َ�َطاَعِني َفَقْد َ�َطاsَ �هللا َ"َمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى �هللا َ"َمْن 
(�gإلما� vصحيح مسلم، كتا) .َفَقْد َعَصاِني ^�َ�َطاsَ َ�ِمِ�^ َفَقْد َ�َطاَعِني َ"َمْن َعَصى َ�ِمِ

َماfِ ُثمَّ َقا\َ: َهَذ� َ�َ"�ُ& ُيْخَتَلُس �ْلِعْلُم  fِ�6َgْ َقا\: ُكنَّا َمَع gَُسوِ\ �هللا � َفَشَخَص ِبَبَصِرِ� )َِلى �لسَّ عن �َِبي �لدَّ
: َكْيَف ُيْخَتَلُس ِمنَّا َ"َقْد َقَرْ�َنا  ُّ̂ gَِيا6ُ ْبُن لَِبيٍد �ْألَْنَصاoِ \ََفَقا .fٍِمْنُه َعَلى َشْي �"gُِمْن �لنَّاِ¡ َحتَّى ال َيْقِد
َ_ ِمْن ُفَقَهاfِ َ�ْهِل  �ْلُقْر¹َ&؟ َفَو�هللا لََنْقَر�َنَُّه َ"لَُنْقِرَئنَُّه ِنَساfََنا َ"�َْبَناfََنا. َفَقا\َ: َثِكَلْتَك ُ�مَُّك َيا oَِيا6ُ ِ)ْ& ُكْنُت َألَُعدُّ

�ْلَمِديَنةِ، َهِذِ� �لتَّْو�gَُ� َ"�ِإلْنِجيُل ِعْنَد �ْلَيُهو6ِ َ"�لنََّصاGgَ َفَماَ]� ُتْغِني َعْنُهْم. (سنن �لترمذG، كتاv �لعلم)

�ألسو� �لحسنة
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مقتبسان من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

املسيح املوعود واإلمام املهدي  �

من  لباسها  "تسربلُت  �ِخلالفة،  قميَص  ُ�عِطيُت   4� "�علمو� 

و� �نفسكم "ال تعتد"� كل �العتد�f، �ال تر"& )% gحضر� �لعّز�، فا
ما تنـز\ من �لسماf، �ما بقي فيكم gجل من �ملّتقني؟ "لو كا& هذ� 
�ألمر من غ� �لر
ن، ملّزقه �هللا قبل متزيقكم يا �هل �لعد"�&. �نظر"� 
كيف َعِنتُّم بل ُمتُّم � ُجهد �لصبا¼ "�ملساf، "مد6مت )% �هللا يد �ملسألة 
�لوقت  )ضاعة  )ال  �حلافر�، "ما حصل  فُر6ْ6ِمت Üذ"لني �   ،fلدعا�"
"oفر�- �حلسر�. فما لكم ال تتفّكر"& � �قد�g تنـز\، "ال ترغبو& 
�لدّجا\   v[لكا� من  �هذ�  �إلنسا&؟  فعل  �هذ�  ُتستكمل،   gنو��  �
�لشيطا&؟ فال ُتهلكو� �نفسكم �هال- �للسا&، "�ستعينو� متضّرعني. 

نظرمت   �[(" متوّسمني،  تنظر"&  ال  )ّنكم  عليكم!  حسر�  يا 
�للهو  هذ�   � �ُتتَركو&  خاشعني.  ُتمِعنو&  "ال  العبني،  نظرمت 
"�للعب، "ال ُتقا6"& )% ناgٍ ]�- �للهب، "ال ُتسألو& عّما عملتم 
ميعا6كم،  �ِحلما>  فإ&  "�"ال6كم،  �مو�لكم  ُتْلِهكم  ال  مستكbين؟ 
"�ألgضني؟ �لسما"�-   vّg من  �ملفّر  "�ين  يصطا6كم،  �هللا  قهُر   �

واعلموا أني أُعِطيُت قميَص اخلِالفةواعلموا أني أُعِطيُت قميَص اخلِالفة

(كتاv حجة �هللا Í ٨٩ - ٩٠، باقة من بستا& �ملهد^، طبعة �ململكة �ملتحد�)

من كال� �إلما� �لمهد�



اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاني - جمادى األولى والثانية ١٤٢٩ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٨ م

١٢

التقوى

بسم �هللا �لرeن �لرحيم
Ãمد� "نصلي على gسوله �لكرمي

 "على عبد� �ملسيح �ملوعو6


ته... هو �لناصرg" بفضل �هللا
لند&  ٩-١٢-٢٠٠٧

  fحبائي �فر�6 �جلماعة �ألعز��

ة �هللا "بركاتهg" لسال> عليكم�       

�أل
دية.  �إلسالمية  �خلالفة  على  سنة  مئُة  �ليوَ>  تكتمل 
�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  تاgيَخ  �]هاننا   %( يعيد  �ليوُ>  هذ� 
�ملمتد على �كثر من قر&، كما يذّكرنا بتلك �لساعة �ملباgكة 
حني �علن عبد من عبا6 �هللا �ملختاgين، � شهر g�[¹/ماg¡ عا> 

١٨٨٩>، تأسيَس 2اعة طاهر� بأمر �هللا تعا% "طبًقا لنبو�f نبينا 
�لكرمي �. "كانت �ملهمة �لx ُعهد- )% �ملسيح �ملوعو6 � 
س هذ� �جلماعة من �جله، �& يساعد �لنا¡ �  "�لغرÁُ �لذ^ �سَّ
بناf عالقٍة بينهم "بني gֲדم، "يعلِّمهم �خلضوsَ �ما> �هللا �ألحد، 
"�عل 2يَع �مم �لعا� �مًة "�حد� �معهم حتت لو�g fسو\ �هللا 
�، "�& يوّجه �لناَ¡ )% �f�6 حقوL بÔ جنسهم. لقد �gسل 
�هللا � هذ� �لرجل "ّ®ا� )ما> �لزما& "�ملسيح "�ملهد^. لقد 
عا>  من  �لبيعة  "�خِذ  �جلماعة  تأسيس  منذ  �إلنسا&  هذ�  ظّل 
١٨٨٩ )% عا> ١٩٠٨- �^ حو�ß ١٩ عاًما - يتقد> بسرعة 
فائقة بتأييد �هللا "نصرته، بالرغم من �نو�s �ملعاgضة "�لظر"� 
ِّ̂ �ِهللا“ هذ�  غ� �ملو�تية، ح� )& كّل َمن "قف � "جِه ”َجِر

َلِقَي �لذ\َّ "� و�&. 
)& كل من يأ« )% هذ� �لدنيا �لفانية يغاg6ها � �لنهاية 

رسالة أم/ املؤمننيرسالة أم/ املؤمنني

حضر' مر!� مسر/� �eد (�يد� �هللا)

�خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهد^ �

 

(�يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز)

إلى أفراد اجلماعة في العالم كله

مبناسبة حلول القرن اجلديد 

من اخلالفة اإلسالمية األحمدية
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حسب قدg �هللا تعا%، �ما هذ� �إلنسا& 
�لذ^ كا& عبًد� خاًصا هللا تعا% "عاشًقا 
صا6ًقا لرسو\ �هللا �، فكا& يتوL 6"ًما 
)% لقاf ”�لرفيق �ألعلى“ متأسًيا بأسو� 
سيد� �. فلما �خb �هللا � هذ� �لعبَد 
برحيله   ��ألخ للزمن  )ماًما  �gسله  �لذ^ 
 Ôلك" قريب،  �جلك   &( قائًال:  طمأَنه 
´سب   ��ألخ �لزمن  )ما>  جعلتك  قد 
"عد^، فلذ� يا حبيـ� "يا َمن هو باخٌع 
نفَسه من �جل )قامة توحيد^ "حكومة 
نبيي �حلبيب � � �لعا� كله، ال تقلق 
]g"َتها  "بلوِغها  مهمتك  �كتما\  بشأ& 
�خلالفة  ستقو>  �نه  �علْم  "فاتك.  بعد 
بعد_ على منها� �لنبو� )% يو> �لقيامة 
 ،Ôملؤيَّد م� � ßسوg سب ما �نبا به´
"من خال\ هذ� �خلالفة سأÓسس نظاًما 
إلقامة شريعx �ألخ�� "متكينها � �لعا� 
عند  من   �gلبشا� هذ�  تلقِّي  "بعد  كله. 
 � �ملوعو6  �ملسيُح  خاطب  تعا%  �هللا 

2اعَته "قا\:
 ”)& من سنة �هللا �لx ما �o\ �لّّيها 
 � �إلنسا&  خلق   &� منذ   sنقطا�  &"6
�ألÁg �نه ينصر �نبياg" �fسله، "يكتب 
�هللا            ﴿َكَتَب  يقو\:  كما  �لغلبة،   م 
�لغلبة  من  "�ملر�6  "gسلي﴾.  �نا  َألْغِلَبنَّ 
يريد"&  كما   fألنبيا�" �لرسل   &� هو 
تتم حجة �هللا على �ألÁg ´يث ال   &�
يقدg على مقا"متها �حد، كذلك ُيظِهر 
 sgيز" قوية،  بآيا-  صدقهم  تعا%  �هللا 

نشر�  يريد"&  �لذ^  �حلق   �َgبذ بأيديهم 
على  ُيتّمه  ال  تعا%  �نه   �غ �لدنيا،   �
يصحبه  "قت   � يتوفاهم  بل  �يديهم، 
فُيفسح  �لظاهر،   � �لفشل  من  �خلوُ� 
لَيسَخر"�  للمعاgضني  �ملجاَ\  بذلك 
"حينما  "يشّنعو�.  "يطعنو�  "يستهزئو� 
يكونو& قد �خرجو� كل ما � جعبتهم 
من سخرية "�ستهز�f ُيظهر �هللا تعا% يًد� 
 vألسبا� من  "يهيئ  قدgته،  من   Gخر�
ما تكتمل به �ألهد�� �لx كانت تبد" 

ناقصة )% ]لك �حلني. 
من  قسمني  ُير^  تعا%  �نه  فاحلاصل 
قدgته: �ّ"الًً، ُير^ يَد قدgته على �يد^ 
قدgته  يَد  ُير^  "ثانًيا،  �نفسهم،   fألنبيا�
 Gبعد "فا� �لن� حني تظهر �ملحن "يتقو
�ألعد�f "يظنو& �& �ألمر �آل& قد �ختل، 
"يوقنو& �& هذ� �جلماعة على "شك �& 
يقعو&  �نفسهم  �عضاfها   &( ح�  تبا6، 
ظهوgهم،  "تنقصُم  "�لتر66،   ���حل  �
عندها   ،fألشقيا� من  �لعديد  "يرتّد  بل 
ُيظهر �هللا تعا% قدgَته �لقوية ثانيًة "ُيساند 
صامًد�  يبقى  فالذ^   .�gملنها� �جلماعة 
هذ�   Gير  ���ألخ �للحظة  ح�  صابًر� 
�ملعجز� �إل ية، كما حصل � عهد سيدنا 
�� بكر �لصديق �، حيث ُظنَّ �& "فا� 
 ��لرسو\ � قد سبقت �"�َنها، "�gتد كث
�لصحابة  "�صبح   ،vألعر�� جّها\  من 
�قا>  عندها  كاملجانني،  �حلز&  شد�  من 
 ،� �لصديق  بكر  �با  سيدنا  تعا%  �هللا 


ى �إلسال> " ،Gته مر� �خرgظهر قد�"
�جنَز  "هكذ�  �لوشيك،   Áالنقر�� من 
 م  ننَّ  ﴿"لَُيمكِّ فيه:  قا\  �لذ^  "عد� 
ِمن  لّنهم  "لُيبدِّ  م  �gتضى  �لذ^  6يَنهم 
بعد خوفهم �مًنا﴾.. �^ �نه تعا% سو� 

يثّبت �قد�مهم بعد �خلو�."
�لر"حانية  �خلز�ئن  "�لوصية"،  (كتيب 

�ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
� قا\: "فيا �حبائي، ما �6> من سنة �هللا 
ليحّطم  قدgَتني،  ُير^  تعا%  �نه  �لقدمية 
فمن   ..fلألعد� كا]بتني  فرحَتني  بذلك 
سّنَته  �آل&  تعا%  �هللا  يغّير   &� �ملستحيل 
"ال  به  �خbُتكم  ملا  حتزنو�  فال  �ألoلية. 
 �gتكتئبو�، )] ال بد لكم من �& تر"� �لقد
�لثانية �يًضا، ")& ºيئها خ� لكم، أل²ا 
 &(" �لقيامة.  يو>   %( تنقطع  "لن  �6ئمة 
تلك �لقد�g �لثانية ال ميكن �& تأتيكم ما 
� �غاg6 �نا، "لكن عندما �gحل سو� 
يرسل �هللا لكم �لقدgَ� �لثانية، �لx سو� 
�هللا  "عد  ´سب  �ألبد   %( معكم  تبقى 
 &(" �أل
دية"،  "�ل�bهني   � �ملسجل 
بكم  يتعلق  بل  يتعلق �  �لوعد ال  ]لك 
جاعُل   4(" تعا%:  �هللا  قا\  �نتم، حيث 
�تبعو_ فوL غ�هم  �لذين  �جلماعة  هذ� 

)% يو> �لقيامة."
فر�قي  يوُ>  يأتيكم   &�  ^g"لضر� فمن 
يو>  هو  �لذ^  �ليوُ>  ]لك  بعد�  ليأ« 
 L6صا )لـٌه  )لـهنا   &( �لد�ئم.  �لوعد 
"سُيريكم كل   ،L"َصد" ""ِفيٌّ  �لوعد، 
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ما "عدكم به. "بالرغم من �& هذ� �أليا> 
 �هي �أليا> �ألخ�� من �لدنيا، "هنا_ كث
"قوعها،   &¹  xل� "�ملصائب  �لباليا  من 
"لكن ال بد �& تظل �لدنيا قائمة )% �& 
�هللا  �نبأ   xل�  gألمو� تلك  2يع  تتحقق 
تعا% ֲדا. لقد ظهرُ- من عند �هللا تعا% 
د�،  كقد�g له �، فأنا قد�g �هللا �ملتجسِّ
سيكونو&  ¹خر"&  بعد^  ِمن  "سيأ« 
فا6عو�  لذلك  �لثانية.  �هللا   �ِgقد َمظاِهَر 

ºتمعني � �نتظاg قد�g �هللا �لثانية.“
�لر"حانية،  �خلز�ئن  ”�لوصية“،  (كتيب 

�ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٥-٣٠٦)
 bخ� كما   � gحيله  "قت   fجا  �
من قبل، فلِحق gبَّه �، "�ستو% على 
"حز&،  خو�  كلهم  �أل
ديني   vقلو
 Gكر[ �حيْت  �ملؤمنني  �6عية  "لكن 
 Ágأل� فشهد-  �أل"%،  �لقر"&   Ôمؤم
تعا%:  �هللا  "عِد  حتقُِّق  مشهَد   fلسما�"
لَنَّهم ِمن بعِد خوفهم �مًنا﴾، "ِمن  ﴿َ"لَُيَبدِّ
خال\ نظا> �خلالفة حافَظ �ُهللا تعا% على 
ببعثته.  بد�-   xل� �لعظيمة   �gلثو� تلك 
لقد قا\ �لسيد �بو �لكال> 6�o¹ � جريد� 

""كيل" عند "فاته �: 
�لشخص  ]لك  َنَعْم  �لشخص!  "]لك 
"لساُنه  قلمه سحًر�،  �لذ^ كا&  �لعظيم 
للعجائب  جتسيد�  كا&  "�لذ^  ِطَلْسًما، 
"صوُته   �ًgثو نظرُته  كانت  �لعقلية، 
مطوية   �gلثو� �سال_  "كانت  حشًر�، 
بطاgيتني  قبضتا�  "كانت  بأصابعه، 

�لذ^  �لشخص  ]لك  نعم،  كهربائيتني؛ 
عا�   � "�لطوفا&  �لزلز�\  مبثابة  ظل 
مبثابة  "�صبح  سنة،  ثالثني   %( �أل6يا& 
�ألمو�-  يوقظ  "ظّل  �لقيامة  ضجة 
�لر"حانيني ... )& "فا� �لسيد مر�o غال> 

د �لقا6يا4 ليست بالx ال نتعلم منها �
�لزما&  �لعb، "²ملها تاgكني �مرها )% 
بالذين   ��كث �لدهر  �و6  ال  ليطويه. 
ُيحدثو& �لثو�g � عاَلم �لدين �" �لعقل، 
 �g6نا fيخ �ألفذ�] هؤالgبل )& �بطا\ �لتا
"لكنهم  �لعا�،  منصة  على  يظهر"&  ما 
 �  �gثو ُيحِدثو&  فإ²م  َيظَهر"&  عندما 

�لعاَلم.“
 ،gمرتسا� � �g6جريد� ”"كيل“ �لصا) 
يونيو ١٩٠٨>، نقًال عن تاgيخ �جلماعة 

�أل
دية �ملجلد �لثا4 صفحة ٥٦٠) 
 gألغيا� جعل  قد  تعا%  �هللا   &�  Gفتر
"�قالمهم  بأفو�ههم  يعترفو&  �يًضا 
منه  تأكيًد�  �لعظيم،   vالنقال� بذلك 
بالفعل  كا&  �إلنسا&  ]لك   &�  �
مؤيًَّد� بتأييد� �خلاÍ. "لكن �ملؤسف �& 
 �gلثو�  &�  %( ينتبهو�   �  gألغيا�  fهؤال
�لربا4،  �ملؤيَّد  �لx �حدثها هذ�  �لعظيمة 
قد   � �لعجائب   "[ �لقدير  �هللا  كا& 
من  �تباعه  �يد^  على  باستمر�gها  "عد 
 G�g قد  "بالفعل  �خلالفة،  نعمة  خال\ 
�لنا¡ حتقيق هذ� �لوعد عندما  كث� من 
 � �لدين   gنو �ملولو^  حضر�  بويع 
�ملوعو6  للمسيح  �أل"\  �خلليفة  بصفته 

قد  �ملعاgضني   fهؤال  &� "برغم   .�
�قامها  منظمة  2اعًة  �عينهم  بأّ>   �"�g
قد  �²م  "برغم   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
g�"� �خلالفة قد قامت فيها فعًال، )ال �²م 
حا"لو� بتخطيط مدبر �لقضاfَ على هذ� 
�جلماعة �لx �قامها �هللا تعا% بيد� "قا\ 
لك  غرسُت   .xنعم �]ُكْر   ” فيها:  �هللا 

x "قدg«“ (�لتذكر�، صفحة g ^بيد

(٤٢٨
 fهؤال ُمِنَي  �لربا4  �لوعد   ذ�  "طبًقا 
قد  كانو�  �لذين  "هم  �6ئًما،  بالفشل 
كتبت   &� لدgجة  عد�ئهم   � متا6َ"� 
لقلنا  �حد  )حدG جر�ئدهم: ”لو سألَنا 
غ� خائفني لومَة الئم )& على �ملسلمني 
 �oيرمو� - )& �ستطاعو� - ُكتب �ملر &�
"ليس  �مللتهب،   gلتنو�  � بل  �لبحر   �
هذ� فحسب، بل �ب �& ال يذكر �َ®ه 
غ�هم   "� �ملسلمني  �ملؤgخني  من  �حد 
 � �إلسال>  تاgيخ   "� � ند  تاgيخ   �

�ملستقبل.“ 
(جريد� ”"كيل“ �لصا�g6 � �مرتسر، 
تاgيخ  عن  نقًال   ،١٩٠٨ حزير�&/يونيو 
صفحة  �لثالث  �ملجلد  �أل
دية  �جلماعة 

(٢٠٥-٢٠٦
يشهد  �أل
دية  �جلماعة  تاgيخ  "لكن 
�لقو>   fهؤال  &� �لعا�-  يعلم  -كما 
تز�\  ال  بينما  �حد،  �ليو>  يذكرهم  ال 
كله  �لعا�   � "تز6هر  تنمو  �أل
دية 

بbكة �خلالفة "قد 6خل فيها �ملاليني.
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 �  �"o"جتا قد  �ملعاgضو&   fهؤال كا& 
 &oنشر- جريد� ”كر &� � تّرهاִדم حدًّ
 G6 فيه: ”ما]� بقي لدg" غز-“ مقاال
�ملر�oئيني �آل&؟ قد ُقطع g�سهم، "�لذ^ 
فعل  يستطيع  لن  �آل&   م  )ماًما  �صبح 
شيf )ال �& يتلو عليهم �لقر¹& �لكرمي � 
�حد �ملساجد.“ (تاgيخ �جلماعة �أل
دية 

�ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)
لقد �قتبس حضرُ� �خلليفة �أل"\ للمسيح 
�ملوعو6 � هذ� �جلزfَ من مقا\ �جلريد� 
خطابه   � �لنا¡  مسامع  على  ليقر�� 
 � �لسنوية،  �جللسة   � كخليفة  �أل"\ 
عّلق عليه بقوله: ”سبحا& �هللا! هذ� هو 

عمُلنا، "ّفقنا �هللا تعا% للقيا> به.“
 gكبا بعض   _gيد  � �حلظ   fلسو"
فحاكو�  �خلالفة،  مقا>  �يضا  �جلماعة 
مؤ�مر�- ضدها، "مع ]لك � تز\ هذ� 
�لغرسة �لx غرسها �هللا � مستمرً� � 
�لنماf "�ال6oهاg، "عد6ُ 2اعة �ملحبني 
�ملخلصني � �ال6oيا6 كما "عد �هللا � 
 ^� تنجح   �"  ،� �ملوعو6  للمسيح 

من �ا"الִדم.
� جاf عهد �خلليفة �لثا4 فانGb بعض 
�جنمن“   gصد” ºلس    fعضا�  gكبا
"لكن  للخالفة،  �لعلنية  للمعاgضة 
كانو�  �لذين   -  fهؤال كل  يستطع   �
مثقفني "�نكني بزعمهم - �& يصمد"� 
ãسَة  �لعمر  من  �لبالغ  �لف�  هذ�  �ما> 
تنظيم   � بلغ  �لذ^  gبيًعا،  "عشرين 

�لدعو�  "نشر  �فر�6ها  "تربية  �جلماعة 
�لكرمي  �لقر¹&  "علو>   �gمعا "بيا& 
تو�لت  لقد  �حد.  فيه   �gِيبا  � مقاًما 
على �جلماعة � تلك �لفتر� �g�"6 صعبة 
"لكن  "�ملعاgضة،  �ملحن  من   ��كث
�جتاoִדا �جلماعة بنجا¼ بbكة �خلالفة. 
لو قر�مت �حد�± عهد �خلليفة �لثا4 � 
�ملمتد )% �ثنني "ãسني سنة لعرفتم ما 
ِّ̂ �ِهللا“ �ملوعو6ُ هذ� من  �جنز� �بُن ”َجِر

منجز�- "مآثر.
 "عند "فا� �ملصلح �ملوعو6 � (�خلليفة 
�لثا4) �عتر- �جلماعَة حالٌة من �خلو� 
َلها �مًنا �  مر� ثانية، "لكن �هللا � َبدَّ
"طلَع  "عد�،  حسب  ساعا-  بضع 
كا&  جديد   �من قمر  �جلماعة  على 
مظهًر� ثالًثا للقد�g �لثانية. فلم تز\ هذ� 
�لقافلة تتقد> gغم �اgبة �حلكوما-  ا، 
ضدها،  �لغاäة  �لقو�نني   gصد�( "gغم 
 Lضة �ملنظمة من 2يع �لِفرgغم �ملعاg"
حتت  �ألقو�َ>  جتمُع  "ظلْت  �إلسالمية، 
لو�f �لرسو\ �لعر� � من خال\ تبليغ 
6عوته � "gفِع هتافا- �حلب "�لو6�6 

.��"خدمِة �لفقر�f من �ألقو�> �لفق
�هللا  
ه g  - �لثالث  �خلليفة  �نتقل   �
 ،� باgئه حسب مشيئته  �يًضا )%   -
"�شر�ّبت �لفنت �لد�خلية "�خلاgجية ثانية، 
"لكن �هللا � نصر �جلماعة �إلسالمية 
�خلليفة  بو�سطة  �أل
دية حسب "عد� 
فتنة  كل  فماتت  لدينه،  متكيًنا  �لر�بع 

�لذين   � �هللا  �هلك  كما  مهدها،   �
�6�g"� تكبيل �يد^ �أل
ديني "�gجلهم 
�²م  �oعمني  غاشم،  قانو&  مبوجب 
�أل
دية.  ”سرطا&“  على  سيقضو& 
يهاجر   &� حينها  �خلليفة  �ضطر  لقد 
�جلائر،  �لقانو&  بسبب  باكستا&  من 
"لكن هذ� � جر� فتحت ¹فاًقا جديد� 
تعا%  �هللا   &� "g�ينا  �جلماعة،   g6هاoال
بيد^“  لك  ”غرسُت  "عد�:  �جنز  قد 
مر� �خرG. لقد �نفتحت للدعو� سبل 
كانت تبد" بعيد� �ملنا\ حينها. � oمن 
قد حقق  �هللا -  
ه g - لر�بع� �خلليفة 
 :� �ملوعو6  للمسيح  َ"ْعَد�   � �هللا 
�طر��  �قصى   %( 6عوتك  "سأبّلغ 
بشكل   MTA خال\  من   “Ágأل�
 � مو�6gنا   %( ننظر  عندما  مذهل. 
تنبعث  �لفضائية  �لقنا�  هذ�   Lطال(  %(
� من  "�لتحميد هللا  �لتسبيح  كلما- 
�فحمت  لقد  تلقائًيا.  �ملؤمنني   g"صد
لأل
دية  Üالف  كّل  �ليوَ>  �لقنا�  هذ� 
من �لشرL )% �لغرv "من �لشما\ )% 
�إلسالمية  �لقنا�  �6خلت  لقد   .vجلنو�
�أل
دية صو- هذ� �لرجل �ملجاهد � 
بأ&  �لمو&  كانو�  �لذين  �لقو>  بيو- 
ير"� �خلليفة كاملشلو\. "ها هي �ملائدُ� 
�لسما"ية - �لx نزلت � صو�g �لقر¹& 
شكل   �"  ���ألخ �هللا  شريعِة  �لكرمي 
�ملوعو6  �ملسيُح  بّينها  تفس�يٍة   �َgمعا
بيت  كل   %( �ليوَ>  "صلت  قد   -�
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بفضل �هللا "نصرته.
 - �هللا  
ه g  - �لر�بع  �خلليفة  ُتو�   �
�لربا4 ﴿كلُّ َمن عليها  �لقانو&  ´سب 
فاٍ&﴾، "G�g �لعا� مشهًد� �gئًعا عجيًبا، 
كل   %(  -���لكام عيو&  �"صلته  كما 
بيت من خال\ �ألقماg �لصناعية. كا& 
على   gألغيا�"  fلألحبا غريًبا  مشهًد� 
سو�f. كا& �ألحباf فرحني بأ& �هللا � 
 fألعد�� "كا&  �مًنا،  �خلو�  بّد\  قد 
عجيبة!  2اعة  )²ا  ]هو\:   � يقولو& 
من  قر&  منذ  عليهم   fلقضا� Ãا"\ 
يتقدمو&!  يbحو&  ال  "لكنهم  �لزما&، 
"هو  صر�حًة  �ملخالفني  �حد  قا\  ح� 
�عتbكم  ال   4( �أل
ديني:  pاطب 
�ملشهد  هذ�  Ógية  بعد  "لكن  صا6قني، 

�Gg �& �هللا � معكم فعًال.
يد  على  �جلماعة  هذ�   � �هللا  2ع   �
"ما  مثلي،  �لعلم  قليل  ضعيف  )نسا& 
�نفكت هذ� �لعالقة تز6�6 قو� يوما بعد 
يو>. كانت �لدنيا تظن �& هذ� �لشخص 
 &"�سيفشل � )�g�6 �مر �جلماعة، "س
�آل& يوًما يترقبونه منذ مئة سنة، "لكن 
قد َنِسَي هؤالf �لقو> �& هذ� �لغرسة قد 
غرسها �هللا � بيد�، "ال 6خل � منّوها 
"�6oهاgها أل^ )نسا&، ")منا تس� كل 
�لذ^  �موgها ´سب "عد �هللا "تأييد�، 
�ملوعو6  �ملسيح   %( به  �"حى  ما  �قق 
� قائال: ”)4 معك "مع �حبائك.“

�لذ^  فهذ� قدg �هللا �. هذ� "عُد �هللا 

ال pلف "عد� بأ& �حباf �ملسيح �ملوعو6 
� �ملتمسكني بالقد�g �لثانية (�خلالفة) 
عمًال بوصيته سيغلبو& � �لعا� أل& �هللا 
لقد  معنا.   � �هللا   &� "�حلق  معهم. 
�كتملت �ليو> مئُة سنة على ظهوg هذ� 
يتحقق كل  تعا%  "عد�   Gنر"  ،�gلقد�
من   oبإ�ا بيَّنُت  بشأ& جديد كما  يو> 
خال\ تاgيخ �جلماعة. فمن "�جب كل 

د^ �& يسعى لتحقيق مهمة �ملسيح �
�ملوعو6 � بكل ما � "سعه متمسًكا 
جنمع   &� بد  ال  �ليو>  �لثانية.   �gبالقد
 ،� �هللا  gسو\   fلو� حتت  �ملسيحيني 
"نضم   ،� لو�ئه  حتت  �ليهو6  "نضم 
"نضم   ،� لو�ئه  حتت  �يًضا  � ند"¡ 
حتت   Gألخر� �لديانا-  كل   vصحا�
�خلالفة  ´بل  "باالستمسا_   .� لو�ئه 
مسلمي  سنجمع  �أل
دية  �إلسالمية 
�ملوعو6  �ملسيح  يد  على  2يًعا   Ágأل�

"�إلما> �ملهد^ �.
 فيا �يها �أل
ديو& �لقاطنو& � Üتلف 
�ألصل،  ֲדذ�  �ستمِسكو�   ،Ágأل�  sبقا
)ماُ>  )ليكم  فّوضها   xل� �ملهمة  و�  "�َِتمُّ
�ملهد^  "�إلما>  �ملوعو6  �ملسيُح  �لزما& 
 �  Áَّفو لقد  تعا%.  �هللا  بأمر   �
 &(” بقوله:  2يًعا  )لينا  �ملسؤ"لية  هذ� 
يتعلق بكم  يتعلق � بل  �لوعد ال  ]لك 
�نتم“، "�ملعر"� �& �لوعو6 ال تتحقق 

)ال )]� توفر- شر"طها.
 fَفيا َمن ¹منتم باملسيح �ملحمد^، "يا �حّبا

�ملسيح �ملوعو6 �، "يا �يتها �ألغصا& 
ُهّبو�  كيانه،  شجر�  من  �لنِضر�  �لغّضة 
لتمكني  تضحية  كل  لتقدمي  "�ستِعّد"� 
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية لكي تنشر"� 
�ملسيح  به   fجا ما  �لعا�   fاÃ� 2يع   �
سيد�  عند  من  gسالة  من  �ملحمد^ 
"ُمطاعه � بأمر �هللا تعا%، مستمسكني 
´بل �هللا � هذ� بقو�. بلِّغو� كلَّ )نسا& 
 fنشا(  � يكمن  )منا   �fبقا  َّ&� �لعا�   �
سال>   &�" فقط،  �ألحد  باهللا  عالقته 
�لعا� منوÂ باالنضما> )% 2اعة �ملسيح 
�ملوعو6 "�إلما> �ملهد^ �، أل²ا هي 
حاملُة لو�f �لتعاليم �إلسالمية �حلقة لألمن 
"�لسال> مبا ال يوجد له نظ� � �لعا�. 
�علمو� �نه ليس هنا_ سبيل إلجناo مهمة 
"َنْظم  �لعا�   �  � �ملحمد^  �ملسيح 
�لتمسك  )ال  �لوحد�  سلك   � �لنا¡ 
باخلالفة �إلسالمية �أل
دية، "ِمن خال ا 

سُيحد± �هُل �هللا �لثوgَ� � �لعا�.
أل&  
د^ � مسلم  كلَّ  تعا%  �هللا  "فَّق 
يبّلغ هذ� �حلقيقة �لر�ئعة بإميا& �gسخ )% 

كل )نسا& � �لعا�. ¹مني.


ة �هللا "بركاتهg" لسال> عليكم�" 

�لعبد �ملتو�ضع


د� g"مسر �oمر
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو6 �
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"حد�  �لطعن  طلب   Ágبأ �جلبا&  خال  ما   �[(  *

"�لّنز�\.

*  من تعرÁ للمصاعب  ثبت للمصائب.

 �gصغا �لنا¡   Gير �جلبل  على  كالو�قف   bملتك�  *

.��"ير"نه صغ

.�* خ� �لنا¡ من فر¼ للنا¡ باخل

   
من مآثـر �ألبـر��:

قا\:  �لبصر؟.  غض  على  يستعا&  ِبـَم  �جلنيد:  سئل 
 gملنظو�  %( نظر_  من  �سبق  )ليك  �هللا  نظر   &� بعلمك 

)ليه.

طرفـة:
قيل جلحا: عد لنا �ملجانني � هذ� �لقرية. قا\: هذ� 

يطو\ � .."لكÔ �ستطيع بسهولة �& �عد لكم 
.fلعقال�

  
فـإنه   �خلـؤ"&  �لـدهر  تأمـن  ال 
غـّصاِتـها  � �أليـا>  "عـو�قُب 

تُفز  فالـزمها  �هللا   Gتـقو فعلـيك 
�لّرضا  منه  تنـل  بطـاعته  "�عـمل 

vُ6ّيـؤ للرجـا\  ِقـدًما    \�o مـا 
�ألجنـُب �ألعـزُّ  لـه  ُيـَذ\ُّ  مضٌض 
�ألهيêُب �لبـهيُّ  هـو  �لتـقـّي   &ّ(
vُُمـقـّر لـديـه  لـه  �ملـطيع   &(

�بيـا, �ا معـا::

ِحـكٌم ونـوادرُ

)عد�6: 2ا\ �غز"\ (�ململكة �ملغربية)
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ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
شريك لـه، "�شهد �& �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو]  بعد  �ما  "gسوله. 
�لشيطا& �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا vgَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين  �لدِّ َيْو>  َمالك   * �لرَّحيم  �لرَّْحَمن 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ")يَّاَ_  َنْعُبُد  )يَّاَ_   *
�لَِّذيَن   Âِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Âََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوv َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾. (¹مني) َ"ال �لضَّ

 sألسبو� هذ�  من  قليلة  �يا>  قبل   
�حتفلنا بيو> �خلالفة بفضل �هللا تعا% 
بتلك   xكلم  � قلت  "كما  "مّنته. 
�ملناسبة فقد كا& ليو> �خلالفة � هذ� 
�لعا> �Ùية عظيمة، أل& هذ� �ليو> ال 
مر�  )ال  عا6ً�  �إلنسا&  حيا�   � يأ« 
طويلة  حيا�   Îعا  �[(  "� "�حد�، 
"�حد�  مر�  يأ«  �ليو>  هذ�  مثل  فإ& 
� حياته "هو � كامل "عيه، �للهم 
عليه  مّن  قد  تعا%  �هللا  كا&   �[( )ال 
منة خاصة فأعطا� قوG قوية سليمة، 
فظّل � كامل "عيه gغم طو\ �لعمر. 
على �ية حا\، )نه ملن فضل �هللا علينا 
ال   &� �أل
ديني  من   �لكث �تا¼   &�
بل  فحسب،  �خلالفة  يوبيل  يشهد"� 
يوبيلني �ثنني � تاgيخ �جلماعة �ملمتد 
�ملنن  )% هذ�  فنظًر�  )% ١٢٠ سنة. 
متتلئ قلوv �أل
ديني مبشاعر �لشكر 
هللا تعا%. فقد �حتفلنا باليوبيل �ملئو^ 
عا>   �  Ôع� عاما   ١٩ قبل  �أل"\ 
على  عا>  مئة   g"مر  Gلد  <١٩٨٩
تأسيس �جلماعة �إلسالمية �أل
دية، 
� �حتفلنا � ٢٧ مايو / �ياg من هذ� 
�لعا> بعيد �لشكر على مر"g قر& على 
Üتلف  تز�\  "ال  �خلالفة،  نظا>  قيا> 
ֲדذ�  حتتفل  �لعا�   � �جلماعة   s"فر
 � �ألطفا\  من   ��كث  &(" �ملناسبة. 
ُ"لد"�  قد  يكونو�   � �ليو>  �جلماعة 

خطبة �جلمعة
�لr �لقاها �مS �ملؤمنني سيدنا مر!�مسر/� �eد �يدk �هللا تعا� بنصرk �لعزيز

sعليه �لسال tملهد� sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� / �إلما�
يو>  ٣٠- ٥ - ٢٠٠٨

� مسجد بيت �لفتو¼ بلند&

احتفاالت يوبيل اخلالفة..احتفاالت يوبيل اخلالفة..
مشهد من مشاهد وحدة األمةمشهد من مشاهد وحدة األمة

تر2ة: �لقسـم �لعر� باجلمـاعـة
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قد  يكونو�   �  "�  ،<١٩٨٩ عا>   �
 ��كثً  &� كما   ،_�g6إل� سن  بلغو� 
�نضمو�  قد  يكونو�  من �أل
ديني � 
�لعا>، فال  بعد ]لك  )ال  )% �جلماعة 
يعر� هؤالf شيئا عن �ليوبيل �ملئو^ 
�حتفلو�  �²م   �غ �جلماعة،  لتأسيس 
"ال  �خلالفة،  يوبيل  �ليوبيل  ֲדذ� 
مير"&  يز�لو&  "ال  مر"�  قد  �²م  بد 
�قا>  لقد   ا.  مثيل  ال  �gئعة  بتجربة 
كله  �لعا�   � �أل
ديو&  �ملسلمو& 
�خلالفة  بيوبيل  �حتفاًال  بر�مج خاصة 
 ،��"ال يز�لو& يقيمو²ا � فر"s كث
�الحتفا\   � شاgكو�  �²م  كما 
تستمر  قد   .MTA بو�سطة  �ملركز^ 
بر�مج بعض فر"s �جلماعة )% ²اية 
�ملحلية.  لظر"فهم  نظًر�  �لسنة  هذ� 
�ما �الحتفا\ �ملركز^ �لذ^ ُعقد � 
”)كسل سنتر“ بلند& فقد بلغ عد6 
 ١٩٠٠٠  "�  ١٨٠٠٠ فيه   gحلضو�
من  مند"بو&  فيها   _gشا" نسمة، 
 &( كله.  �لعا�   � �جلماعة   s"فر
مشاهد �حلضوg �لx ُنقلت من قا6يا& 
"gبو� قد تركت �ثًر� عجيبا � نفو¡ 
�ملشاهدين، فقد بد�- تصلg Ôسائل 
"فاكسا- �إلخو� "�ألخو�- حاملًة 
�هللا  فبفضل  �لصد6.  ֲדذ�  مشاعرهم 
")حسانه، قد �ستولت حالة g"حانية 
خاصة ليس على �حلضوg �ملوجو6ين 

بل  فقط،  �لصالة  تلك   � �مامي 
كانو�  �لذين  �أل
ديني  2يع  على 
هذ�  فعاليا-  "يشاهد"&  يستمعو& 
 ،�gملعمو� fجاg� تلفÜ � \الحتفا�
منفر6ين  يشاهد"²ا  كانو�   fسو�
 "� بيوִדم   � �جلماعة،  �فر�6  مع   "�
"�حد  فكل  "عائالִדم،  �قاgֲדم  مع 
�حلالة  هذ�  من  نصيًبا  نا\  منهم 
قد  تعا%  �هللا  "كأ&  �لر"حانية، 
بال6  ش�   � �أل
ديني  2يع  جعل 
g"حانية  بتجربة  مير"&  �لعا�   sبقا"
�لوحد�.  سلك   � خرطتهم  فريد� 
 Lصد على  6ليل  هذ�   &� جر>  "ال 
�ملسيح �ملوعو6 �، "حتقيق لوعو6 
به  عايَنه "شعر  تعا% معه، "لقد  �هللا 
 &( .fعلى حد سو� gألغيا�" vألحبا�
�كتملت  �لذ^   gيا�  / مايو  يو> ٢٧ 
 � �خلالفة  قيا>  على  عا>  مئة  فيه 
 gألغيا�" vَألحبا� Gg� دية، قد
�أل
لقد  "نصرته.  تعا%  �هللا  تأييد  ¹ياِ- 
سا6- هذ� �حلالة �لر"حانية كل من 
gجاال  �لصالة  تلك   � حاضًر�  كا& 
"نساf "�طفاال ´يث �خ4b كل من 
6 )ميانه.  لقيÔ �& هذ� �الحتفا\ قد جدَّ
"كما قلُت، � يكن حا\ �أل
ديني 
�لعا� Üتلًفا عن حا م،  �آلخرين � 
)] �عرv �جلميع ِمن كل مكا& عن 
للخالفة.  ""الئهم  "تقديرهم  حبهم 

 Ôكأن �شعر  �حدهم:   ß كتب  فقد 
جديد.  من  
ديا � �ليو>  �صبحت 
كانت  �لذين  �لبعض  هنا_  "كا& 
تر�"6هم بعض �لشكو_ gغم بيعتهم 
قلوֲדم  تكن   �" �خلامس،  للخليفة 
 fهؤال كتب  فقد  متاًما،  مطمئنة 
 ��كث تعا%  �هللا  �ستغفرنا  لقد  �يضا: 
�آل&، "نعتر� لكم بأ& �هللا تعا% قد 
طّهر قلوبنا بbكة هذ� �الحتفا\، بل 
"نّقاها  قد غّسلها  تعا%  �نه   Gألحر�
�آل&  نعاهدكم  )ننا  "ها  "صَقلها، 
�لصميم  من  مستعّدين  سنكو&  �ننا 
�خلالفة،  �جل  �ية تضحية من  لتقدمي 
كما سننفخ � ]gياتنا g"ًحا جتعلهم 
على  �خلالفة   Áبفيو يستفيضو& 

�لد"�> بإ]& �هللا تعا%.
ºلس  كا&   �[( �حدهم:  "كتب 
هذ�  فكا&  �ملوتى   fإلحيا سبًبا  ما 
]لك  ميّثل  فيه  "خطابكم  �الحتفا\ 

�ملجلس.
هذ�  يكو&   &� تعا%  �هللا  �6عو 
�الحتفا\ قد �حد± �نقالبا حقيقيا � 
تعا%  �6عو�  كما  �أل
ديني،  نفو¡ 
نكو&   &�"  ،vالنقال� هذ�  لد"�> 
عبا�6 شاكرين له "Ãافظ 6"ما على 
�لتغي��- �حلسنة �حلاصلة � قلوبنا. 

حو\  �لساكنو&  �لنا¡  نظر  لقد 
�أل
ديني   %( سنتر“  ”)كسل 
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شديد�   ��´ هنا_  �جتمعو�  �لذين 
علًما  �لقو>؟   fهؤال من  متسائلني: 
 &� �"g"با   � �لسائد   sالنطبا�  &�
"ال   Âالنضبا� يعرفو&  ال  �ملسلمني 
غريبة؛  عجيبة  تقاليد  " م  �لنظا>، 
 ���لقو> قد 6ُهشو� كثً  fلكن هؤال"
�الحتفا\  هذ�   � �أل
ديني   �"�g ملا 
)] قالو� )²م يبد"& مسلمني "لكنهم 
معظمهم   &� "برغم  �لنظا>،  ير�عو& 
هنا_   &� )ال  ¹سيوية  جنسيا-  من 
�ناًسا من جنسيا- �خرG قد �نضمو� 
 fنسا" gجاال  2يعا  "�²م  )ليهم، 
"شيوخا "شبابا "�طفاال مّتجهو& )% 
جهة "�حد�، "�ما�g- �حلب "�لتقدير 
�ملتبا6لني �للذين يضمر"²ما � قلوֲדم 
با6يٌة � "جوههم، بل ترشح من كل 

عضو من �عضائهم.
 � �ألمن  موظفا-   Gحد( قالت   
 &( 
دية: � لسيد�  سنتر“  ”)كسل 
 4(" ،ß بالنسبة �ملشهد غريب  هذ� 
�أل"%،  للمر�  �لتجربة  هذ�  مبثل  �مّر 
 Ôليو> ما هو �إلسال>، ")ن� "عرفت 
برÓية  �إلسال>  �عتنق   &�  � �gغب 

هذ� �ملشاهد "حدها. 
من  بسرعة  ينفعلو&  �لقو>   fهؤال &(
 �gفو �نطباعهم  فُيبد"&   gألمو� بعض 
)�f�o، "لكننا ندعو �& �عل �هللا تعا% 
تغ��- حسنة  ُتحدُ±  �ملشاهد  تلك 

� قلوֲדم. )& غايتنا �& يعر� �لعا� 
خالَقه، "�تمع حتت �gية سيدنا �مد 
�لوسيلة �لx يفهم به  �يا كانت   ،�

هذ� �حلقيقة.
قد  �خلالفة  ليوبيل  �الحتفا\  هذ�   �
G�g �ألحباv "�ألغياg مشاهد "حد� 
�ليو>   Íخا هو  �لذ^  �ألمر  �ألمة، 
�ماعة �ملسيح �ملوعو6 �. �ليو> )]� 
كانت هنا_ 2اعة � حرo �لعافية طبًقا 
لوعد �هللا تعا% فإمنا هي 2اعة �ملسيح 
فهم  �آلخر"&  �ما  فقط،  �ملحمد^ 
"سيبقو&  "�لتشر]>،  للتشتت  عرضة 
هكذ� ما � ُيَقدgِّ"� نعمة �هللا هذ� حق 
�لن�  قدgها، "ما � يستجيبو� لدعو� 
ظهر   �[( �نه  �ألمة  �"صى  �لذ^   �
�إلما> �ملسيح "�ملهد^: ”َفَمْن َ�gَ6َْكُه 
(مسند  الَ>“  �لسَّ ِمنِّي  َفْلُيْقِرْئُه  ِمْنُكْم 
 &("  .(� هرير�   �� مسند  
د، �
شاهد   �خ �آلخرين  �ملسلمني  حالة 
على �لفرقة "�لتشتت. ")& �بتعا6 �هل 

لدليل  تعا%  �هللا  عن   Gألخر� �أل6يا& 
على �²م سقطو� � حضن �لشيطا&، 
"نسو�  خلقهم،  �لذ^  ) هم  "نسو� 
�جلها،  من  �إلنسا&  ُخلق   xل� �لغاية 
بل �صبحو� ال يشعر"& �آل& )]� كا& 
�ليو>  فليس  خلقهم.  من  هد�  �ة 
� د�  هذ�  تعر�  2اعة  �لعا�   �
"تسعى جاهد� للوصو\ )ليه )ال 2اعة 
�ليو>  "ليس   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
 x2اعة �ملسيح �ملوعو6 � �ل Gسو
 xل� �لوثقى  �لعر"�  بتلك  �ستمسكت 
�عطى   xل�" �لقومية،  g6"ֲדا   ا   �تن
 ا.  �نفصا>  ال  بأنه   ا  ضمانا  �هللا 
لقد "فق �هللا مبحض فضله �أل
ديني 
 fليو> �& يستمسكو� بعر"� ]لك �إلنا�
�ملسيح  بو�سطة  تعا%  �هللا  مأل�  �لذ^ 
 fنه ما( �ملحمد^ مباg f"حاo 4ال\. 
�ملؤمن  يستطيُع  "ِبُشربه  �حليا�،  يهب 
بلو· �لدgجا- �لعلى من �لر"حانية. 
بالعر"�  لالستمسا_  ¹خر   Èمع "�ة 

S هذا االحتفال ليوبيل اخلالفة قد رأى األحباب 
هو  الذي  األمر  األمة،  وحدة  مشاهد  واألغيار 
 .� املوعود  املسيح  �ماعة  اليوم  خاص 
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يسَلْم  ֲדا  يستمسْك  من   &� "هو 
�ملسيح  طاعة   � يدخل  فمن  )مياُنه. 
�ملحمد^، "يعقد معه عهد �لبيعة، � 
يز6�6  فسو�  ´سبه،  �لعمل  �ا"\ 
)ميا&  "سيبقى  �لد"�>،  على  )مياًنا 
 � سليما  �لعر"�  ֲדذ�  �ملستمسكني 
معاgضة.  كل  "عند  �ألحو�\  2يع 
ֲדذ�  يستمسك  �لذ^  �ملؤمن  فإ& 
ضحى  "لو  عنها  يتخلى  ال  �لعر"� 
 fملي �أل
دية  تاgيخ   &( ´ياته. 
عو�صف   &� تؤكد  ""قائع  بأحد�± 
)ميا&   oعزعة  تستطع   � �ملعاgضة 
لقد  �لوثقى.  بالعر"�  �ملستمسكني 
 fما> �ألمها-، "ُقتل �آلبا� fُقتل �ألبنا
على مر�G من �ألبناf بتعذيب شديد، 
 ،fآلبا� �عني  �ما>   fألبنا� "�سُتشهد 
لصنو�  عرضًة  �أل
ديو&  "ُجعل 
)ميا²م،  لر6ّهم عن  "�لتعذيب   G[أل�
شديد  لتعذيب  بعضهم   Áتعر ح� 
يزلز\   � ]لك  "مع  مستمر،   fبطي
�لقو^  )ميا²م  من  �قد�مهم  كله  هذ� 
قصصا  ليست  )²ا  عليه.  ثبتو�  �لذ^ 
�حد�±  حدثت  قد  بل  �ملاضي  من 

مماثلة � �لسنة �لر�هنة �يضا.
فإ& �حتفالنا �ليو> بيوبيل �خلالفة، )منا 
هو تعب�نا عن فرحتنا بنـز"\ �فضا\ 
�هللا علينا �مطا�gً غزير� حيث �كتملت 
مئة عا> على قيا> �خلالفة. )نه �حتفا\ 

�لقر&  هذ�   fثنا� تعا%  �هللا  �عطانا  مبا 
من حد�ئق غّناf نتيجة �عتصامنا ֲדذ� 
عندما  �خلالفة.  نعمة  �إل ية،  �لنعمة 
 fلغّنا� �حلد�ئق  هذ�  برÓية  نفر¼ 
شاكرين �هللا تعا%، فيجب �& نتذكر 
�لذين سقو� هذ�  �أل
ديني   fلشهد��
"ضربو�  �لزكية،  بدمائهم  �حلد�ئق 
هي  �مثلة   s"g� )ميا²م  قو�  على 
�لتاgيخ. "علينا �&  فصو\ ]هبية من 

ندعو  م "أل"ال6هم.
�ألخضر  �ملرعى  �لعر"�:  معا4  من 
نتيجة  يذبل  ال  �لذ^  �خلضر�  �لد�ئم 
�ملرعى  من  �ملر�6   ،&[( �ملطر.  شح 
�هللا  �عطاها   xل� �ملؤمنني  2اعة  هنا 
 ذ�   gملقد� "من  �ملوعو6،  للمسيح 
�ملرعى �& يبقى Üضرًّ� )% �ألبد، )] 
 fًعا خضر�"go تكفيه �قل بّلة لتجعله
ֲדذ�  متسكتم  فلو   .fغّنا "حد�ئق 
�لعر"� �لوثقى لوgثتم هذ� �إلنعاما- 
قا\  �لعظيمة كابًر� عن كابر. فحني 
اُغوِ-  ِبالطَّ َيْكُفْر  ﴿َفَمْن  تعا%:  �هللا 
﴿َفَقِد  بعدها:  قا\  ِباِهللا﴾   َ"ُيْؤِمْن 
�ْنِفَصاَ>  ال  �ْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَ"ِ�  �ْسَتْمَسَك 
َلَها "�هللا ®يٌع عليم﴾.. �^ �& �لذين 
 Íبإخال �لنعمة  ֲדذ�  يتمسكو& 
ليوفقهم للتمسك  "يدعو& �هللا تعا% 
�هللا   &� فليعلمو�  �لوثقى  �لعر"�  ֲדذ� 
 � ما  "يعلم  �لدعو�-،  ºيب  تعا% 

�لصد"g، فلن يضيع �جلهو6 "�أل6عية 
قلوبنا  "ستظل  �لنية،  ´سن  تتم   xل�
نتمتع   ¼bن "لن  باإلميا&،  عامر� 
باإلنعا> �إل ي �يضا، "يقّو^ �هللا )ميا& 
كل "�حد منا. "بسبب حسن نّياتنا 
�إلميا&،  "]gياتنا  تعا%  �هللا  س�oقنا 
 fخضر� go"عا  "]gياتنا  "يوgثنا 

.fحد�ئق غنَّا"
�ليو> مبناسبة  �لx نشاهدها  فاملشاهد 
�خلالفة،  قيا>  على  عا>  مائة   g"مر
"�حلقو\  )مياننا،  ֲדا  Ãيي   xل�"
متمثلة � "حد�  نر�ها   xل�  fخلضر��
�]هلت   xل�" "�6oهاgها  �جلماعة 
منهم  �حلسا6  بعض   -6�o"  gألغيا�
حسًد� كما �د± � باكستا& مثال، 
نتيجة  )ال  ليس  كله  هذ�   &( �قو\ 
"متسكنا  �ملوعو6  باملسيح  إلمياننا 
باخلالفة كما تنبأ به سيدنا gسو\ �هللا 
�. يقو\ �ملسيح �ملوعو6 �: ")& 
معجز�- �ألنبياf �لسابقني قد �نتهت 
مع "فاִדم، �ما معجز�- نبينا �ألكر> 
"لن  �ليو>  ح�  تظهر  تز�\  فال   �
"كّل  �لقيامة.  يو>   %( تظهر  تز�\ 
هو  )منا  لتأييد^  ¹يا-  من  يظهر  ما 

معجز�- �لن� � � �حلقيقة." 
2يع  يوفق   &� تعا%  �هللا  ندعو 
 � بعتبته  للتمسك  �أل
ديني 
خد�ًما  "�علنا   ،� �لن�   vبأهد�"
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التقوى

 L6للمسيح �ملوعو6 �لعاشِق �لصا fفيا"�
للوفاf �ميع  �يضا  "يوّفقنا   ،� للن� 
حلماية  عليها  عاهدنا�   xل� �لعهو6 
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية. �لو�قع �& 
�ملشاهد �لx شاهدناها �ليو>، "�لوحد� 
�ملوجو�6 � �جلماعة، "عو�طف �حلب 
"�لوفاf للخالفة كل ]لك كا& له "قٌع 
]�ته  ´د  )نه  بل   ،gألغيا� على  عظيم 
ملعجز� توجب علينا �& نظل خاضعني 
�هللا  ليجعل  عليها،   ëللحفا تعا%  هللا 
تعا% )نعاماته علينا �6ئمة نتيجة شكرنا 
قد "عد  تعا%  �هللا  �. ]لك أل&  له 
�ملؤمنني �²م لو شكر"� لز�6هم ِنعمة 
�لد"�>  على  �فضاله  "�"gثهم  ")ميانا، 
gَبُُّكْم  َتَأ]ََّ&   [ْ(ِ"َ﴿ تعا%:  قا\  حيث 
()بر�هيم:  َألoِيَدنَُّكْم﴾  َشَكْرُتْم  لَِئْن 

(٨
 xهذ� �أليا> حني �قر� �لرسائل �ل �"
�تلقاها من قبل �إلخو� تطر� على قل� 
كيف  نفسي   � "�فكر  غريبة،  حالة 
 &(  [( تعا%،  �هللا  شكر  حق   ^6Ó�
�فضاله تنـز\ على �جلماعة ´يث )]� 
قامت كل ]�g من �جسامنا ´مد �هللا 
"�ّطلع  حقه.   f�6� من  متكنا  ملا  تعا% 
�يضا من خال\ �لرسائل كيف تشكر 
�جلماعة على نعمة �خلالفة �لx �كرمها 
�هللا ֲדا بو�سطة �ملسيح �ملوعو6 �. 
�لرسائل  �عد��6 كب�� جد� من  �تلقى 

�ملحتوية على �لشكر على هذ� �لنعمة 
´يث �ستطيع �لقو\ بد"& �ì6 تر66 
)نه ليس � �لدنيا �حد )ال �فر�6 2اعة 
�إلما> �ملهد^ � يقو> بأf�6 "�جب 
�لشكر )% هذ� �حلد. "ما �6مت مثل 
هذ� �لعو�طف للشكر باقية "مستمر� 
تعا%.  �هللا  ِنعم  "]gياتنا  Ãن  "gثنا 
فعليكم �ال تَدعو� هذ� �لعو�طف تفتر 
�" £مد. فإ& �لشكر هو �لذ^ سو� 
 gباستمر�  fخضر� حد�ئق  لنا   sgيز

"يقو^ )مياننا بإ]& �هللا.  
"�للعب،  �للهو   � �ليو>  غاgقة  �لدنيا 
 .vليس هنا_ َمن يرشدهم )% �لصو�"
هي   � �ملوعو6  �ملسيح  "2اعة 
حتت  �جتاهاִדا   vِّتصو  xل� �لوحيد� 
�gية �خلالفة. ال شك �²ا لنعمة عظيمة 
مهما  شكرها  تأ6ية حق  لنا  ميكن  ال 
لو  بأنكم  يقو\  تعا%  "�هللا  حا"لنا. 
باللسا&  �لشكر - لكن ليس  حا"لتم 
فقط - بل بإصال¼ �ألعما\ ألكثرُ- 

عليكم نعمx. لذ� فعليكم �& تكثر"� 
 ß تدعو�   &� فأgجوكم   .fلدعا� من 
"�نا بد"g^ سأ6عو لكم ح� ال تفتر 
تنقطع  ال   ßبالتا" �لشكر  عو�طف 
ِنعم �هللا تعا% علينا بل تبقى � �6oيا6 

 .gستمر��"
gسائل   Ôتصل قبل،  من  قلت  "كما 
قبل  من  �لفاكس   bع" بالbيد   ��كث
�يضا،   gلصغا�" "�ألخو�-  �إلخو� 
فأحا"\ قدg �ملستطا6g� &� s بنفسي 
باحلب  �لفياضة  �لرسائل  تلك  على 
"�إلخالÍ "بأسرs ما ميكن، "لكن 
ميكن �& �د± بعض �لتأخ� � ]لك 
 gهذ� �أليا> � �مو � ßلكثر� )نشغا
للجوال-   -���لتحض مثل   Gخر�

�ملقبلة �لx سأقو> ֲדا بإ]& �هللا قريبا. 
قبل،  من  قلت  كما  حا\،  �ية  على 
 &� تعا%  �هللا  "�6عو  "�قو\   gكر�"
من  ")خالصا.  )ميانا  2يًعا  يزيدكم 
مغلوبا   Ôعل� ما  �تلقاها   xل� �لرسائل 

"إن معجزات األنبياء السابقني قد انتهت مع وفاتهم، 
أما معجزات نبينا األكرم � فال تزال تظهر ح� اليوم 
ولن تزال تظهر إ� يوم القيامة. وكّل ما يظهر من 
آيات لتأييدي إمنا هو معجزات الن� �S احلقيقة." 
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بالعو�طف، "�قو\ � نفسي ما �2ل 
تعا%  �هللا  جعلها   xل�  gهاoأل� هذ� 
تتفتح � حديقة سيدنا �ملسيح �ملوعو6 
بيا&  من  �إلنسا&  يعجز   xل�"  �
 &� G2ا ا. �6عو �هللا تعا% مر� �خر

يزيدكم )ميانا ")خالصا. 
من ِنعم �هللا تعا% �يضا �لقمر�لصناعي 
�حلديثة  �الكتشافا-  من  هو  �لذ^ 
تعا%  �هللا  �عطا�  "قد  �لعصر،  � هذ� 
للمسيح �ملوعوg� .� 6يد �آل& �& 
 ���قو\ شيئا عنه. كما تعلمو& �& كث
من �ملتطوعني يعلمو& � قناتنا �لفضائية 
MTA، "قليل جد� هم �لذين يتقاضو& 

�gتبا، بل )& معظهم يكرِّسو& �"قاִדم 
للعمل � هذ� �لقنا� بد"& �& يتقاضو� 
 Ggقصا يبذلو&  فإ²م  شيئا.  مقابلها 
"بثها  ناجحة  بر�ºها  جهو6هم جلعل 
ير�ها  بأحسن "جه، كما  �لقنا�  على 
�لعا� كله. فهم يعملو& لكي يقدمو� 
للنا¡ مشاهد نز"\ �فضا\ �هللا تعا% 
تلك  مشاهد  "ُير"هم  �جلماعة،  على 
�لوحد� �لx �كر> �هللا تعا% ֲדا 2اعة 
"يو�صلو&   ،� �ملوعو6  �ملسيح 
جهو6هم ليوصلو� gسالة �هللا "gسوله 
تتوجه  لكي  �لعا�  �كنا�   %(  �
�حلق  فتعر�  �لسعيد�   ¼�"gأل� )ليها 

 .Lلصد�"
�ملوعو6  �ملسيح  تعا%  �هللا  بشر  لقد 

عن  "تقدمها  �جلماعة   g6هاoبا  �
طريق �إل اما- "مأل قلبه باليقني بأنه 
فهنا_  حتما.  �لغلبة  "2اعته  سينا\ 
 � حضرته  تلقاها   ��كث ) اما- 
)ليه  �هللا  �"حى  ما  منها  �لصد6،  هذ� 
بكلما- ¹ية قر¹نية: "كتب �هللا ألغلنب 

�نا "gسلي". 
"هذ� �لبشرG )شا�g )% غلبة �إلسال> 
")% غلبة 2اعة �ملسيح �ملوعو6 � 
�يضا، أل& gقي �إلسال> "غلبته � هذ� 
�ملوعو6 ´سب  باملسيح  منوطة  �لزمن 
تعا%.  �هللا  ""عو6   � �لن�   -�fنبو
فمن �ملقدg �& �هللا تعا% سو� يهب 
�لغلبة،  هذ�   � �ملوعو6  للمسيح 
"لكن ال بد له من �سباv ما6ية، "قد 
 � vهيأ �هللا تعا% من �جله هذ� �ألسبا
�لوقت �ملناسب �6ئما "سيظل يهيئها. 
)& �لكتب �لx �لفها "نشرها حضرته 
 &( �قو\   &�  Gألحر� بل   - oمنه   �
هذ� �لكنـز �لكب�  �لذ^ "oعه على 
هذ�  "سائل   Gحد( كانت   – �لدنيا 
�لغلبة �ملوعو�6. �ما � هذ� �لعصر فقد 
لتبليغ  �سبابا جديد�  تعا%  �هللا  له  هيأ 
 bلعا� ع�  fاÃ� لكنـز )% كل� هذ� 
MTA. كما جعل � قناتنا �لفضائية 

MTA "سيلة إلظهاg بركا- �خلالفة 

�إلسالمية �أل
دية �لx قامت حسب 
"عد �هللا تعا%. )]&، فقناتنا �لفضائية 

هي )حدG �لوسائل �لx �"صلت "ال 
كل   %( �أل
دية  6عو�  توصل  تز�\ 
عا\  بصو-  معلنًة   ،Ágأل� �طر�� 
ُ�حسَن   �[( �حلديثة  �الكتشافا-   &�
�ستخد�مها � "قت من �أل"قا-، فإمنا 
مت ]لك � oمن �ملسيح �ملوعو6 �. 
)& �لقنو�- �لثال± لـ MTA ال تعمل 
جاهد� على تربية �بناf �جلماعة فقط، 
 xضني باأل6لة �لgبل تفحم �يضا �ملعا
فاهللا   .� �ملوعو6  �ملسيح  ֲדا  o"6َّنا 
 MTA تعا% قد جعل قناتنا �لفضائية
سالًحا لنيل �لغلبة من جهة، "من جهة 
ثانية جعلها "سيلة إلظهاg هذ� �لغلبة. 
كلها  �لبيو-   � قناتنا  6خلت  لقد 
�ملوعو6  �ملسيح  بعثة  �هد�َ�  �ققًة 
�.. �^ �لقياَ> باملهما- �لx كلف 
ֲדا "قا> ֲדا سيد� "سيدنا gسو\ �هللا 
لت )% �ملسيح �ملوعو6 �  �، )] ُ"كِّ
فيها  مبا  �ألعما\،  نفس  �لزمن  هذ� 
 vلقلو� "تزكية  �ملعجز�-   gظها(
"نثر آللئ  �لكرمي  �لقر¹&  تعليم  "نشر 

�حلكمة بني بÔ �لبشر.  
"جدنا  �ليو>   sضا"� �ستعرضنا   �[("
�لقنا� �لفضائية �إلسالمية �أل
دية هي 
 Áتفي ֲדذ� �ألغر� xلقنا� �لوحيد� �ل�
قنو�-  هنا_  كـلهـا.  "�ألهد�� 
�إلسالمية  �لبلد�&   �  ��كث حكومية 
للمنظما-  خاصة  قنو�-   %( )ضافة 
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�إلسالمية �لعديد�، "لكنكم )]� �معنتم 
�لنظر � بر�ºها فلن جتد"� � �^ منها 
هذ� �ألموg �ألgبعة ºتمعة. فإ]� بّثت 
فإ²ا  مر�،  جيد�  شيئا  �لقنو�-  هذ� 
 �تث 6gيئة  بر�مج   ��كث  �gمر� تبث 
�لضحك، "ال تقد> �^ فكر� صحيحة 
�لعا� عد6  هنا_ �  �إلسال>. �  عن 
�لصعب  "من  �لقنو�-،  من  هائل 
مشتملة  6عايا-  بد"&  �ستمر�gها 
على لغو " و ")باحية، "هذ� هو حا\ 
قنو�- �لبلد�& �إلسالمية �يضا، حيث 
باسم  سخيفة  عابثة  بر�مج  يقدمو& 
فهنا_  "�الستر�حة.  "�لترفيه  �لتسلية 
�ليو> قنا� "حيد� حتقق �لغاية �ملنشو�6 
من خلق �لبشر، �لغاية �لx من �جلها 
ُبعث �لن� �، "هي قنا� غلما& �ملسيح 
�ملحمد^. فعلى �أل
ديني �& ينتبهو� 
من  تربيتهم  �جل  من  قناتنا  �Ùية   %(
 gناحية، "من ناحية أل& هذ� �لقنا� تد�
فعليكم   .�gجبا  sمسا" جهو6  ببذ\ 
�& تشاهد"ها "تستمعو� )ليها باهتما> 
�جلمعة  خطب  "السيما   ،Íخا
"�ل�bمج �لتربوية �ألخرG. فثمة حاجة 
"�قو\  �ألمر.  هذ�   %( لالنتبا�  ماسة 
�هللا  شكر   %( �نتباهكم  أللفت  ]لك 
ال  ِنعم  من  به  �كرمنا  ما  على  تعا% 
على  منَّ  ما  "على  حتصى،  "ال  ُتَعّد 
�ملوعو6 حسب "عو�6  �ملسيح  2اعة 

من نعمة �خلالفة �لx تصل 6عوִדا )% 
�لعا� عb شاشة MTA. هنا �ب �& 
�"ضح �نه )]� � تكن �خلالفة فينا ملا 
 �g�6( �" منظمة  كا& بوسع �^ هيئة 
هذ� �لقنا� كما جتر^ �آل& عندنا على 
ما ير�> مهما ُبذلت �جلهو6 لذلك بنية 
بركة عظيمة   MTA فإ&   �[ً( حسنة. 
من بركا- �خلالفة "فضٌل من �فضا\ 
�هللا على 2اعة �ملسيح �ملوعو6 �، 
فينبغي �& نستفيد منها حق �الستفا�6. 
"قد قلت )& من �ملستحيل )�g�6 �لقنا� 
بد"& �خلالفة على �لشاكلة �لx ]كرִדا 
منكم  "�حد  كل  عند  يتولد  لكي 
�لشعوg بأ& كل نظا> �عطا� �هللا تعا% 
"عد�  ´سب   � �ملوعو6  للمسيح 
فاحتِرموها  �خلالفة  بنعمة  gبطه  فقد 
كل   � حد±  �لذ^   �"�لتغ �6ئما. 
باليوبيل  �الحتفا\  مبناسبة  
د^ �
�ملئو^ على تأسيس �خلالفة �إلسالمية 
�أل
دية �ب �ال يكو& مؤقتا، "�ب 
�ال يكو& هذ� �حلما¡ مؤقًتا عابًر�، بل 
 �fينبغي �& تتذكر"� �6ئًما "جتعلو� جز
يتجز� من حياتكم. كنت �خذ-  ال 
 �منكم ֲדذ� �ملناسبة ميثاقا "كا& له تأث
با6ٍ �   ��لتأث �لنفو¡، "هذ�   � �كب
�لعهد  تنسو� هذ�  �ال  فاسعو�  �جلميع، 
﴿َ"َ�ْ"ُفو�  قا\:  تعا%  �هللا  أل&  �بًد�، 
َمْسُئوال﴾  َكاَ&  �ْلَعْهَد   َّ&(ِ ِباْلَعْهِد 

هذ�   �تأث  &( (�إلسر�f ٣٥). "حيث 
�]هانكم   � حيًّا  يز�\  ال  �حلد± 
�لعهد  بأ& هذ�   Gخر� مر�  فأ]ّكركم 
6"ًما  �عينكم  نصب  يظل   &� �ب 
"�]كر"�   .gباستمر� )ميانكم  ليقو^ 
�يضا �& �^ عهد "�^ �مر ال يتحقق 
بد"& فضل �هللا تعا%، "هذ� ما يشعر 
 �  ß فيقولو&  �إلخو�،  من   �كث به 
�لرسائل )ننا قد عقدنا �لعهد، "سو� 
نسعى للعمل به "�لوفاf "�لتمسك به 
بإ]& �هللا، لكن نرجو منك �لدعاf بأ& 
ال   [( �ملر�>،  هذ�  تعا% �  �هللا  يوفقنا 

يتأتى ]لك بد"& فضله تعا%.
�هللا  علَّمنا  مبا  �لعمل  من  بد  فال   �[ً(
ترفعو�   &� "هو  �لعهد.  ֲדذ�   fللوفا
مستوG عبا�6تكم �كثر من ]^ قبل، 
"�& تعملو� �خل��- �كثر من ]^ قبل، 
"�& تسعو� جاهدين لألعما\ �لصاحلة 
�يضا،  �جلماعة  نظا>  طاعة  منها   xل�
 -���خل لفعل   fملر� يوفَّق  ال  فبد"نه 
"ال للوفاf ֲדذ� �لعهد، أل& �خلالفة هي 
�لx �قامت نظا> �جلماعة، فال بد من 
�حتر�مه "طاعته. "فَّق �هللا كلَّ "�حد 
به،   fلوفا�" بعهد�  للتمسك  منكم 

.gليه تعا% باستمر�( vلتقر�"
مد�  منذ  جاهدين  نسعى  "كنا  هذ�، 
)يطاليا   �  Ág� قطعة   fلشر� طويلة 
"�آل&  هنا_،  للجماعة  مركز   fلبنا
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مايو  من  "�لعشرين  �لسابع  �ليو>   �"
بالضبط تلقينا بشا�g من �هللا �& �لبلدية 
"�خbته  �جلماعة  ممّثَل  �ستدعت  هنا_ 
لنا بشر�f قطعة �Ág، "قد  بسماحها 
ُعقد- �لصفقة �يًضا. هذ� �لبلد �لذ^ 
قيا6ִדا  "مقر  �ملسيحية  عاصمة  فيه 
فيه،  لنا  �لدينية )% �آل& قد "هب �هللا 
عند �كتما\ مائة عا> على )قامة �خلالفة 
�أل
دية، �gًضا لنبÔ فيها مركز� لغلما& 
�ملسيح �ملحمد^ "نشيد فيها بإ]& �هللا 
مسجًد� ُيرَفع من مآ]نه �سم �هللا �ألحد 
"يصدg عنه )عال& "حد�نية �هللا تعا%. 
باكستا&   � �أل
ديني  �ملسلمني   &(
�يضا قد �حتفلو� ֲדذ� �ملناسبة بفضل �هللا 
فاشتركو�  �ملشايخ.  ضجة  gغم  تعا% 
عMTA b   � �الحتفا\ �لذ^ �قمنا� 
هنا، كما �قامو� �حتفاال- �لية �يضا. 
�حتفالنا  على   Á"ملفر� �حلظر  "gغم 
)ال  �حلكومة،  قبل  من  �ليو>   "� �مس 
�& �أل
ديني � يشعر"� باحلرما& �لذ^ 
�صاֲדم عند �ليوبيل �ملئو^ على تأسيس 
 gجلماعة � عا> ١٨٨٩، حيث صد�
عندها مرسو> حكومي مينع �أل
ديني 
من �الحتفاال- gغم 2يع �الستعد��6- 
"�لترتيبا-، "ُفرÁ مبوجبه حظٌر على 
"بأ^  
د^، �  ^� يبديها  فرحة   ^�
�حللويا-  توoيع  ح�  كانت،  طريق 
هي  هذ�  �أل"ال6.  على  "�لسكاكر 

�أل"ضاs هنا_. 
�أل
ديو&  كا&  �يضا  �ملر�  هذ�   �"
منطقة   � �حلاكم   vحلز� أل&  قلقني 
�لبنجاv �لx تقع فيها مدينة gبو� مركُز 
 Áلذ^ فر� vجلماعة، هو نفس �حلز�
�حلظر � �ملاضي، "لكن �هللا تفضل علينا 
"�كرمنا "�نقضى يو> �لسابع "�لعشرين 
بسال>، "شاg_ �أل
ديو& � �الحتفا\ 
�ملركز^ �لذ^ ُبث عMTA  b من هنا 
�لية؛ حيث  Gقامو� باحتفاال- �خر"
"oِّعت �ألطعمة "�حللويا- �يًضا. "مبا 
مبنتهى  متت  قد  كلها  �ل�bمج  هذ�   &�
� د"f "� يتنبه  ا �لكث�"&، فقد ظن 
من  مفر"ًضا  كا&  �حلظر   &� �ملشايخ 
قد  �جلر�ئد   &� خاصة  �حلكومة،  قبل 
نشر- )عالنا- كهذ�، لذ� فقد �علن 
�ملشايخ تفاخًر� بأ& �حلكومة قد فرضت 
”�لقا6يانيني“  �حتفا\  على  �حلظر 
على  �حللويا-  توoيع  من  "منعتهم 
�أل"ال6 "منعتهم من �البتها�، "هكذ� 
"�نقذ-  عظيم  )سالمي   oبإجنا قامت 
�ألمة  فكأ&   .gلدما� من  �ملسلمة  �ألمة 
�ملسلمة )منا ִדلك بتوoيع �حللويا- على 
�أل"ال6! فهذ� هو مبلغ عقلهم!! )²م ال 
يدgكو& �& تصرفاִדم هذ� تدفعهم )% 
هو� � ال_. لذ� فأgجو منكم �& تدعو 
 g لباكستا& �يضا. �ما �ملشايخ فلم ُيقدَّ
 م � دG على ما يبد"، فا6عو� للشعب 

 Âلصر�� �هللا  يهديه   &� �لباكستا4 
"�لرشا6.   vلصو�� "يلهمه  �ملستقيم 
�ملغرضو&  �لساسة  يظل  �ال  "�6عو� 
�لشخصية،  مصاحلهم   f�g" يلهثو& 
"مسؤ"لياִדم  بو�جباִדم  يقومو�  بل 
 sأل"ضا�  &(  .fلفقر��  Lحقو "يؤ6"� 
فاخلزينة  جد�،  سيئة  باكستا&   �
متوفر�.   �غ "�مليا�   fلغذ��" خالية، 
"�لسرقة،  �لنهب  �حد�±  كثر-  قد 
�لشعب  "ميو-  �لرشو�،  "عمت 
جوعا، "�حلكومة ال حتر_ ساكنا، "ال 
�هللا  gحم  �ملناصُب.  )ال  �صحاَبها  يهّم 
نقيم  حني  "Ãن  �لباكستا4.  �لشعب 
�لعا�   �  g"لسر�" �لفر¼  �حتفاال- 
بنعمة  علينا  �نعم  ما  على  شكًر�  كله 
 ��جلماه ننسى  ال   &� فعلينا  �خلالفة، 
�هللا  فا6عو�  �يًضا.  باكستا&   � fلفقر��
ن �"ضاعهم "يفّر� عنهم  تعا% �& �سِّ
�لقا�6 �لظاملني "يهديهم  "pلِّصهم من 
)% طريق �لصو�v. كما �6عو� للبلد�& 
�إلسالمية بشكل خاÍ بأ& يوفق �هلها 
ملعرفة �ملسيح �ملحمد^ "لإلميا& به. � 
�6عو� للعا� بشكل عا> �& �فظه �هللا 
�حلق،  ملعرفة  "يوفقه  عذ�به،  من  تعا% 
ليشاهد  �6عو�   .gلدما�  %( مندفع  فإنه 
 Ágلعا� مشاهد ملكو- �هللا على �أل�
�لن� �  مر� �خرG، حيث نر�g Gية 
¹مني.      كله.  �لعا�   � عاليا  ترفر� 
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�لبيا&  "علمه  �إلنسا&  خلق  للذ^  �حلمد 
منها  "بث  لسا&  لكل  �مًّا  �لعربية  "جعل 
�لسنة � �لبلد�& "شاf �& تكو& لغة �لقر¹& 
"�نزله على قلب خ� �ألنا> "�فصح �لبشر "جامع جو�مع 
عبد�  "على  "�لسال>  �لصال�  عليه  �ملصطفى  �لكلم �مد 
�ملسيح �ملوعو6 �لذ^ ُ"هب ملكة خاgقة للعا�6 � �للسا& 
�لعربية فُعلِّم بفضل �هللا �ملنا& �gبعني �لفا من �للغا- �لعربية 
مناهج   � �لدهر  "�حد  "�صبح  "سحبا&  �لنابغة   o"فجا
من  "يعز   fيشا من  �لفضل  يؤ«  �أل6بية؛  "�لعلو>  �لبالغة 

يشاf "هو على كل شيf قدير.
)& �هللا � قد شّر� �لعربية �علها لغة كتابه �لكرمي �لذ^ 
 Lصد� "هو  فقا\  "�ألoما&  �أليا>  ¹خر   %( ´فظه  "عد 

�لصا6قني:
ْكَر َ")ِنَّا َلُه َلَحاِفُظو&َ﴾ (�حلجر: ١٠) ﴿)ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ

�لعرv؛ �& كا& gسو\  فكم هي نعمة كب�� علينا Ãن 
�ملسيح   &�" عربًيا،  �لكرمي  �لقر¹&  عربًيا، "كتابنا   � �هللا 
�ملوعو6 � كتب لنا ما يزيد على عشرين كتابا بلغتنا؛ 
فهل نعي حقا هذ� �لنعمة "نقدgها حق تقديرها؟ )& من 
�بسط حقوL هذ� �للغة �لعظيمة علينا �& نتقنها "نعطيها 
حقها فال نسمح ألنفسنا )ال �& نكتب "نتكلم بلغة سليمة 
�Ùية  �"ال6نا  نعلم   &�" فصحى،   "� فصيحة  تكن   �  &(
�للغة �لعربية "�& ÃرÍ عليها حرصنا على كل غاٍ\ لدينا. 
تلك هي مسئولية �لعر� عموما "�ملسلم �لعر� خصوصا 
فما بالك لو كنت �
ديا؟ )& نصر� �إلسال> منوطة بغلبة 

في رحاب العربيةفي رحاب العربية

”واهللا َألْن أُْهجى بالعربية، أحبُّ إليَّ من أن أُمدح بالفارسية!“

بقلم �لدكتوg: "سا> �ل�bقي
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�لكرمي،  �لقر¹&   � باآلخرين  "صفو�  "�لذين   � �ملوعو6  �ملسيح  2اعة 
"فهمها أل²ا  �لعربية  تعلم  على  يكو& حريصا   &� عموما  �أل
د^  فعلى 
�ملسئولية  �لكرمي، "تصبح  �لقر¹&  لغة  �لدينية "هي  �لعلو>   vسا¡ �كتسا�
�عظم عندما يكو& �أل
د^ عربًيا. "ال يعÔ كالمي هذ� �ال ²تم باللغا- 
�ألعجمية "�ال نتعلمها بل هذ� "�جب علينا "ضر"�g �يضا. )& �6gنا نصر� 
�إلسال> �حلق ")يصا\ تعاليم �ملسيح �ملوعو6 � فال بد من معرفة لغا- 
 %( vديو& �لعر
�ألقو�> �ألخرG. "ال بد �& يأ« �ليو> �لذ^ يتوجه به �أل
تعلم �للغة �أل6gية �لx نشر ֲדا �ملسيح �ملوعو6 � جّل كتاباته مبا حتويه من 
كنوg oبانية. لقد كا& �ملسلمو& �أل"�ئل من غ� �لعرv كالفر¡ "غ�هم 
يتعلمو& �لعربية )% g6جة �إلتقا& "يذ"بو& فيها كل �لذ"با& ح� ال ُيعرفو� 
�لر�ا&  �بو   ��لشه �لعا�  قو\  هنا  "�ضر4  �لعجم؛  من   <� هم   vٌعر�

�لب�"4 (٣٦٢-٤٤٠ هـ) �لفاgسي �ألصل )] قا\:

َّ من �: ُ�مدQ بالفا�سـية!“ w� ُّهللا َألْ: ُ�ْهجـى بالعربيـة، �حـب�/”

فكم كا& حب �لب�"4 عظيما  ذ� �للغة �لx �ُنز\ ֲדا �لقر¹& �لكرمي. ")4 
ألgجو Ógية �ليو> �لذ^ نستفيق به كأ
ديني عرv "ننكب فيه على تعلم 
لغة �ملسيح �ملوعو6 � �نكباv من سبقنا من �لعلماf �ملسلمني �لعجم على 
لغتنا �لعظيمة، فننهل من هذ� �لنبع �لصا� مباشر� 6"& "سيط "نشرv من 
قربته �لx 6عانا )ليها بلسا& عر� مبني، "ننقلها )% لغتنا �لعظيمة ليفيد منها 

كل من ينطق بالضا6، يقو\ �ملسيح �ملوعو6 �:

حب  عن  �لعربية)  �للغة  (فسلفة 
 	 �جلهد   Eيبذ  � /من   ” �للغة: 
من  �مر   	 �إلتقا:  ��جة  بلو{ 
حياته  �تسمت  �جلوهرية،  �ألمو� 
بتبلد �لشعو� /��الE �لشخصية، 
/�صبح  �لعمل،  عن  /�لقعو� 
�يدنه �لتها/: /�لسطحية 	 سائر 
�ألمو�“. )& �هل �لغرv من )جنليز 
"فرنسيني "�ملا& "غ�هم يتعصبو& 
يتعلمها   &� على  "يصر"&  للغتهم 
طالֲדم من �ملو�طنني "�ألجانب على 
�صو ا، "على �& يعتذg من pطئ 
بقوله �" بكتابته فيها. �ليس �أل"% 
بنا �& نكو& �كثر حرصا "�هتماما 
بل  �لتعصب   vبا من  ليس  بلغتنا 
 Âمنو عظيمة  gسالة  لغة  لغتنا  أل& 
ֲדا )حياf �هل �ألÁg على �ختال� 
من  ")خر�جهم  "�عر�قهم  6ياناִדم 
�لظلما- )% �لنوg "جلبهم )% �هللا 

�لو�حد �ألحد.
�للغة  ֲדذ�  ִדا"ننا   �كب هو  "كم 
 fألخطا�  Gنر �ننا  ح�  �لعظيمة 
فيها "�صبحت  قد شاعت   ���لكث
 %( فتسربت   ا  يؤبه  ال  g�6جة 
"�ملرئية  �ملسموعة  �إلعال>  "سائل 
�ملكتوبة  "�ملطبوعة ")% �إلعالنا- 
على جان�  مكا&  �ملنتشر� � كل 

kيـد��/ rهللا مقصـد مهجـ�
rيا �يها �لنا� �شـربو� من قرب

�& �ب  بد  ال  "طنه  "من �ب  �إلميا&  من  �لوطن  �& حب   ال شك 
كتابه   � �مني  عثما&   gلدكتو� يقو\  �إلتقا&.  g6جة  فيها  "يبلغ  لغته 

	 كل �شـح �لقلـم /�إلمال>
قد ملئ من نو� �ملفيض سـقائي
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 %(  �gإلشا� من  هنا  بد  "ال   .sgلشو��" �لطرقا- 
 vمن �لصو� ��لسخف �ملأثوg � �& �خلطأ �ملشهوg خ
�ملهجوg؛ فاخلطأ �لشائع ليس ضربا من �لتطوg "شيوعه 
"تسمع   Gتر  &� �لعجب  "من   .fلبقا� حق  يعطيه  ال 
�ملثقفني �لعرv "�ملسئولني � "سائل �إلعال> �ملختلفة 
pطئو& بكالمهم "كتاباִדم ì6� &"6 شعوg بالذنب 
"�ملسئولية �ما> من يستمعو&  م "من يعتb"²م �لقد"� 
"يأخذ"& عنهم؛ عيبهم هذ� ال ميس لغتهم "مكانتهم 
"ثقافتهم فقط بل ميس gجولتهم كما قا\ �أل6يب طه 

حسني:
”)& �ملثقفني �لعرv �لذين � يتقنو� معرفة لغتهم، ليسو� 
 �نقص كب بل � gجولتهم  �لثقافة فحسب،  ناقصي 

"مهني �يضا“.
فما هو �لسبيل )% �لتمكن من �لعربية ")تقا²ا؟

يقو\ �بن خلد"& � مقدمته: ”)& حصو\ ملكة �للسا& 
�لعر� )منا هو بكثر� �حلفظ من كال> �لعرv ح� يرتسم 
� خياله �ملنو�\ �لذ^ نسجو� عليه تر�كيبهم، فينسج 
هو عليه "يتَنزَّ\ بذلك منـز\ من نشأ معهم "خالط 
عبا�gִדم � كالمهم، ح� حصلت له �مللكة �ملستقر� 
فملكة  كالمهم“.  Ãو  على  �ملقاصد  عن   �gلعبا�  �
تكتسب  مما  �كثر   sلسما�" باحلفظ  تكتسب  �للغة 
بالضابط "�لقاعد�، فد"g كتاv �لقو�عد يأ« الحقا، 
"لذلك كا& �أل"�ئل يرسلو& �بناfهم صغاØg )% �لبا6ية 
ليسمعو� �للغة �لصافية "�فظوها فتنشأ لديهم �لسليقة. 
تركيب  بل �  ليست مبفر�6ִדا  �لعربية  �للغة  "فصاحة 
�لفاظها، كما �& �للحن �ملوسيقي �جلميل ليس بعالمة 

موسيقية منفر�6 بل بضمها )% غ�ها.
�لعربية  من  �لتمكن  هو  منا   vملطلو�  ì6أل� "�حلد 

من  �لتضلع  ميكن   �  fألخطا� من  �خلالية  �لسليمة 
�لفصيحة � �لفصحى. "ملا كا& مستوG �ألf�6 بالعربية 
سليقة  معظمنا   Gلد يعد   �"  ìتد قد  �ملتعلمني   Gلد
�ين   %(" "�لفصيحة  �لفصحى  جند  فأين  سليمة  لغوية 
 g6نرسل �طفالنا لنيل هذ� �لسليقة؟ فقد �صبح من �لنا
� هذ� �أليا> �لتمكن من ®اs لغة عربية �gقية ميكن 
�لقيا¡ عليها "�القتبا¡ منها؛ فال بد من �تباs �ملنهجية 
]�ִדا �لx نتبعها عند تعلمنا لغة �عجمية سليمة "]لك 

"فق ما يلي:
 �.  قر��f �لكث� من �لنصوÍ �لفصيحة �لقدمية "�حلديثة 
�ملفر�6- "�لتر�كيب  �لنظر �  )نعا>  ُمَتَرِ"يَّة، مع   �ًfقر�
�"ال6نا  نَعو6   &�" عليها.  "�لقيا¡  "�ستعما ا  حلفظها 
منذ صغرهم قر�fَ� هذ� �لنصوÍ؛ "يأ« على g�¡ قائمة 
�لكتب �لقر¹& �لكرمي � �ألحا6يث "�لس�� "ما كتب 
�أل6باf �لعرv "فطاحل شعر�ئهم. "ال بد لنا كأ
ديني 
عرv باإلضافة ملا سبق �& نقر� مر��g "تكر��g ما كتبه 
�ملسيح �ملوعو6 � بالعربية "�لذ^ "صف كماله � 

هذ� �للسا& بقوله:
 gللسا& �لعر�، مع قّلة جهد^ "قصو� � ßكما &ّ("”
طل�، ¹ية "�ضحة من gّبى، ليظهر على �لنا¡ علمي 
"��6، فهل من معاÁg � 2وs �ملخالفني، ")4 مع 
]لك ُعّلمُت �gبعْين �لفÒ ِمن �للغا- �لعربّية، "�عطيُت 
�كثر   �  ßعتال� مع  �أل6بّية،  �لعلو>   � كاملة  بسطة 
 Ôجعل �نه  gّبى  فضل  "هذ�  �لفتر�-،  "قّلة  �أل"قا-، 
 fملا� من   Òبيان  vعذ�  Ôجعل" �لفر�-،   Ôب من   sبر�
 Ôجعل �ملهديني،  � ا6يني  ِمن   Ôجعل "كما  �لفر�-، 
"كم  �عِطيُتها،  ُمـَلٍح  من  فكـم  �ملتكلمني،  �فصح 
 Gحو" ،fُعلمتها، فمن كا& ِمن ُلسن �لعلما f�gِمن عذ
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ُحسن �لبيا& كاأل6باf، فإ4 �ستعرضه لو 
كا& من �ملعاgضني �ملنكرين. "قد ُفقُت � 
 fكضو Øgلنظم "�لنثر، "�عطيت فيها نو�
�لفجر، "ما هذ� فعل �لعبد )& هذ� )ّال ¹ية 
 ،G"بعد ]لك "�نز ï� لعاملني، فمن� vّg
على  شهد  فقد   ،Gbن� "ما   4ogبا "ما 

صدقي "لو كتم �لشها�6 "�خفى“.
 �. "�لرجوs �ملتكرg )% �ملعاجم �للغوية 

�جليد�.
قو�عد   � جيد   vبكتا "�الستعانة   .� 

�لعربية.
 fعلى بعض معاجم �ألخطا sالطال�"  .� 

�لشائعة.
�لعربية  باللغة  �لكتابة   f�6� "حتسني 
 �  sلسما� "كثر�   �fلقر�� كثر�  يتطلب 
�لتنبه  �لقيا¡ على ما قر�نا "ما ®عنا مع 
 � �لشائعة  "�للغوية  �لنحوية   fلألخطا
 &(  Áعر� "لسو�  �ملعاصر�.  �لكتابا- 
بعض   Gلتقو� ºلة  خال\  من  �هللا   fشا
 �هذ� �ألخطاf "�لصو�v فيها مع �لتذك
بأهم �لقو�عد �لنحوية "�لصرفية "�للغوية 
لنفيد منها "Ãسن �f�6نا � �لكتابة بلغتنا 
�لعظيمة �gجيا �هللا �& تكو& نفعا للكاتبني 
�لد�عمة  باألمثلة   »¹ "سو�  بالعربية، 
من  عهدنا  مما  فقط  ليس  للتصحيح 
�ملسيح  كال>  "من  بل  �لعربية  �لكتابا- 
�جتمع  �لذ^  �للسا&  ֲדذ�   � �ملوعو6 

فيه � د^ "�لبيـا&.

١. �خلطأ 	 �ستعماE: (َتو�َجَد)
َتو�َجَد فالٌ&: �Gg من نْفسه �لوْجَد "�لوْجد: هو �ُحلب �لشديد �" �حلز& 

.Lعلى َ"ْفقِِ �لسيا
.(�gلتو�جد � �ملد� vعلى �لطال) :فال تقل

 ...gحلضو� vقل: على �لطال"
(...Ágيستخر� �حلديد �ملتو�جد � �أل) :ال تقل"

"قل: يستخر� �حلديد �ملوجو6...
يقو\ �ملسيح �ملوعو� �:

”")4 ®عت �& بعض �جلهالf "طائفة من �لسفهاf يقولو& )& �خلسو� 
"�لكسو� � gمضا& ")ّ& كنا جند مؤّيد� �لفرقا& "مع ]لك يوجد � 
�ألخباg "يتلى � �آلثاg "لكنا لسنا مبطمئنني "عاملني بأنه ما "قع � �ّ"\ 

�لزما& "ما ثبت غر�بته عند �هل �أل6يا& فكيف نكو& مستيقنني".

٢. �خلطأ 	 �ستعماE: (م�/�)
 �جاf � (�ملعجم �لوسيط): «باg_ �ُهللا �لشيfَ "فيه "عليه: جعل فيه �خلَ

._gَكة» فهو مباbل�"
�ألمر:  على  «بر_  َفَلِزَمه.»،  موضٍع   � �ناَ¢   :��لبعُ «َبَرَ_  فيه:   fجا"  

"�ظب» فاألمر مb"_ عليه!! �^ ُمو�َظٌب عليه.
ال تقل )]&: (مb"_ جناحك �" o"�جك)

"قل: مباg_ جناحك...
يقو\ �ملسيح �ملوعو6 � � سياL ]كر� ¹يتـي �لكسو� "�خلسو�:

فلنقل )]�: مباg_ �حتفالنا مبر"g مئة عا> على �خلالفة �لر�شد� �أل
دية... 
 .(..._"bم) ملؤمنني "يا 2اعة �ملؤمنني. "ال تقل� �مباg_ يا سيد^ يا �م

(يتبع)

"قد نبذ"� �لتقوf�g" G ظهوgهم
""�هللا )& �ليـو> يـوٌ> مبـا�ٌ�

"�ْلَهْتُهم �لّدنيـا َعن �ملو% �لَغِني
�ملَُهْيِمِن �ّيـاَ> َنصـر  رنـا  يَذكِّ
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التقوى

ال بد لنا "Ãن 
 Á نسـتعـر
�خلالفة   gتطو مر�حل 
�إلسالمية بعد "فا� �لن� � 
من �& نتوقف عند �حلديث 
 � به  تنبأ  �لذ^  �لشريف 
بعد�  �خلالفة  مستقبل  عن 
"َتُكوُ& َتُكوُ&  فيه:  قا\  "�لذ^ 
 &ْ� �هللا   fََشا َما  ِفيُكْم   �ُ �ْ& �لُنبوَّ �هللا   fََشا َما  ِفيُكْم   �ُ �لُنبوَّ
 &ْ� fََتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا &ْ� fََتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا
َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى 
 fََفَتُكوُ& َما َشا  ،�ِ ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
َيْرَفُعَها  ُثـمَّ  َتُكوَ&،   &ْ� َيْرَفُعَها �هللا  ُثـمَّ  َتُكوَ&،   &ْ� �هللا 
ُثمَّ  َيْرَفَعَها،    &ْ� �هللا   fََشا ُثمَّ )َ]�  َيْرَفَعَها،    &ْ� �هللا   fََشا  �[َ(
َفَيُكوُ&  ا،   َعاضًّ ُمْلًكا  َفَيُكوُ& َتُكوُ&  ا،   َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُ& 
ُثمَّ  َيُكوَ&،    &ْ� �هللا   fََشا ُثمَّ َما  َيُكوَ&،    &ْ� �هللا   fََشا َما 
َيرَفَعَها،   &ْ�  fَشا  �[َ( َيرَفَعَها، َيرَفُعَها   &ْ�  fَشا  �[َ( َيرَفُعَها 
َجْبـرَِّيًة،   ُمْلًكا  َتُكوُ&  َجْبـرَِّيًة،  ُثمَّ  ُمْلًكا  َتُكوُ&  ُثمَّ 
َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، 
� َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، 
ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� 
(مسند  َسَكَت.  ُثمَّ   ،�ِ (مسند �لُنبوَّ َسَكَت.  ُثمَّ   ،�ِ �لُنبوَّ
حديث  حنبل،  بن  حديث �
د  حنبل،  بن  
د �

(��لنعما& بن بش�)�لنعما& بن بش
 � "ֲדذ� �ملع6g"� È �بن كث
 � �لن�  حديثا شبيها عن 
بعد^  "�خلالفة  فيه   fجا
�gبعو& سنة � تكو& ملكا 
عضوضا " . ")]� ما تتبعنا 

تطوg �خلالفة بعد �لن� � نرG �& هذ� �حلديث قد "ضع 
لنا g®ا بيانيا �gئعا ´يث ُيظهر لنا ما حد± للخالفة بعد 

�لن� � ")% يومنا هذ� . 
�لن�  منها�  حسب  فعملت  �لر�شد�  �خلالفة  قامت  لقد 
ق "حقيقة هم  ")gشا�6ته "كا& �خللفاf �لر�شد"& �ألgبعة́ 
�لنما]� �لصا6قة "�ملثل �لعليا "�لقد"� �لصاحلة للمسلمني 

على مر سÔ حياִדم. 
 Lملستـشـر� يقو\ 
كتابه    � "جر"نبـا">" 
 .Í �إلسال>"   �gحضا"

 :١٨٤
حكم  سنو�-   &� ""�حلق 
�ملدينة   � �لعشر  �لن� 
سنة  �لثالثو&  )ليها  مضافا 
كانت  "فاته  �عقبت   xل�
 -gصا �لذ^  �لعصر  قو�> 
 vفيه �جلماعة �إلنسانية �قر

ما تكو& )% �لكما\".
 Ôنتقلت �خلالفة )% ب� � 
�لعباسيني   %� "منهم  �مية 
�لعثمانيني.   %(  ��"�خ
فعال  كانو�   fهؤال "2يع 
منهم  �مللوكية   %(  vقر�
ح�  �ملنشو�6.  �خلالفة   %(
�£ذ"�   fخللفا�  fهؤال  &(
عن  بعيد�  عو�صم   م 
"خلفائه   � �لن�  عاصمة 

�لر�شدين. 
�مللوكيو&   fخللفا�  fهؤال
gغم �²م � يلتزمو� بأحكا> 
�لشريعة كما ينبغي )ال �²م 
كانو� مع ]لك �فضل "�عد\ 
"ملو_  حكا>  من  "�gقى 
�لد"\ �ألخرG � عصرهم 

اخلالفة اإلسالميةاخلالفة اإلسالمية
 وتطورها  S العصر احلاضر  وتطورها  S العصر احلاضر 

بقلم �الستا]: عبد �هللا �سعد عو�6*

*  كاتب من �لدياg �ملقدسة
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للمسلمني   �oموg "كانو� 
 .gلعصو� مر  �2عني "على 
�إلسالمية  �لر"¼  "كانت 
مبا فيها من �لر
ة "�لعد�لة 
"�ألخو� �إلنسانية ال �oلت 
�ملجتمع.   � �ملسيطر�  هي 
 fخللفا�  fهؤال ظل   �"
عاشت �لشعوv �إلسالمية 
"فاضت  "كر�مة.  �ما&   �
�خل��- "منا �لعلم "�لعمر�& 
 �"  �gحلضا� "�6oهر- 
يكن هنا_ حرL للخاgجني 
عن �لدين "ال �اكم تفتيش 

كما حد± � �"g"با . 
� جاf )لغاf �خلالفة �لعثمانية 
مع  (بتآمر   ١٩٢٤ سنة 
�ضطر�با  فأحد±   (vلغر�
�لعا�   � ")حباطا  "خوفا 
مؤسسة  أل&  �إلسالمي 
�خلالفة كانت gمز� )سالميا 
�gسخا � ]�كر� �ملسلمني 

"ضمائرهم. 
من   &"��لكث  vعر� لقد   
�لعلماf "�لفقهاf عن قلقهم 
 ذ� �لفر�· �لذ^ حد± من 
جر�f )لغاf �خلالفة �لعثمانية 
فشل  �لقلق  هذ�   �  6�o"
إلقامة   �gملتكر� �ملحا"ال- 

�خلالفة من جديد. 
�ألستا]   fلعلما�  fهؤال من 
�لكرمي  عبد   gلدكتو�
"�خلالفة  كتابه   � �خلطيب 
  (١٩٧٥ -"�"�إلمامة" (ب
يقو\ : "�حتسبو& �& نفو¡ 
�ستر�حت  قد  �ملسلمني 
�لعثمانية  �خلالفة  بز"�\ 
معها؟   حساֲדا  "سّو- 
كال! )& ]لك � يكن "لن 
نفو¡  �oلت  فما  يكو&. 
�ملؤمنني تتتبع �خلالفة "تشتم 
�خباgها  "تتنسم  �gها 
 �  &(" ]كرياִדا.  "تستعيد 
يكن ]لك للخالفة �لعثمانية 
شك  "ال  فهو  ]هبت   xل�
للخالفة �لر�شد� �لx مضت 
�خلالد�  ¹ثاgها  متض   �"
 � �لر�ئعة  �لبالغة  "¹ياִדا 
"�لعد\.  "�لسياسة  �حلكم 
من  �ملسلمو&  لبس   xل�"
 gلعز� "�لفخا� vا6ها ثوº�
�لذ^   &( جيل.  بعد  جيال 
�خلالفة  "بني  �ملسلمني  بني 
�ليو> من جفو� "قطيعة هو 
/قطيعة  جفو'  �لو�قع   	
 sإلسال�/ �ملسلمني  بني 

نفسه". 

 "هذ� عا� مسلم ¹خر هو 
�لدين   fمد ضيا� gلدكتو�
"�إلسال>  كتابه:   � يقو\ 
"�خلالفة � �لعصر �حلاضر" 
 Í  ١٩٧٣ (�لقاهر� 
 Áفر "�خلالفة   :(٢٩٦
 fلعلما�  gقر كما  كفاية 
تقّصر   &�  oجا فكيف 
 Áألمة � �لقيا> ֲדذ� �لفر�
�لدين   Á"فر من   bألك�
"تركته.  �Ùلته  "كأ²ا 
 &� �ألمة  ®حت  كيف 
حلقا-  بعض  تنقطع 
 �gمسا  �يتغ  &�" تاpgها 
�ألمة  تكو&  �ال  "�جتاهه. 
 �" 6ينها  حق   � مقّصر� 
 fجباִדا؟ ناقضة �لوفا�" f�6�
هذ�  تكو&  �فال  لتاpgها؟ 
�ألمة مسؤ"لة بل ��ة �ما> 
ال  )نه  ضم�ها؟  "�ما>  �هللا 
تعد  بأ²ا  �لقو\  من   Íمنا
 Gbلك� بو�جباִדا  مهملة 
"�®اها  �لدين  فرضها   xل�
�لكفاية"  "فر/?   fلفقها�
"� مقدمتها فرÁ �إلمامة 
 Áفر" �خلالفة   Áفر"
�لعد\".    Áفر" �جلها6 
"بو�سـطتها  فباخلالفة 

�ألمة  توحيد  يرجى  فقط 
 � �ألمل  "بعث  �إلسالمية 
�ليائسة  �ملسلمني  نفو¡ 
 &(" قيل:  "كما  "�لقانطة 
هذ� �ألمة ال تصلح )ال مبا 

صلح �" ا ". 
بعـض  هذ�  كانـت 
�القتباسا- �ملع�b عن حنني 
�ألمة �إلسالمية "gجائها � 
�& تقو> خالفة جديد� بعد 
�²ياg �خلالفة �لعثمانية ")نه 
حلسن "2يل �& نلمس من 
]�تيا  نقد�   fجا ما  خال\ 
�ملسلمني  حالة  عن  صر�ا 
�لنقد  فبد"&  خليفة.  بد"& 
يتم  ال   L6لصا� �لذ�« 
فقد  تصحيح.  "ال  )صال¼ 
عّلمنا سبحانه "تعا% بقوله: 
ِبَقْوٍ>  َما  ُيَغيُِّر  َال  �هللا   َّ&(ِ﴿
َحتَّى ُيَغيُِّر"� َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾.
�حلالة  هذ�   vعقا�  �
 xل� �ملضطربة  �لفكرية 
سا6- �لعا� �إلسالمي قا> 
�ملسلمو& مبحا"ال- عملية 
جديد  من  �خلالفة  إلقامة 
"قد شجعهم "6�o � ¹ما م 
�حلديث  ]لك   �  fجا ما 
�لشريف �لذ^ Ãن بصد�6 
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"�لذ^ ينتهي �حلديث فيه 
بتنبؤ �لن� �لكرمي � بإقامة 
خالفة على منها� �لنبو' 
 � �لن�  لنا   gصو "�لذ^ 
 gتطو مر�حل  2يع  فيه 
بعد�  �إلسالمية  �خلالفة 
"جاf مطابقا "صا6قا لكل 
�ليو> ")%  ما حد± ح� 

ما بعد �ليو> . 
من هذ� �ملحا"ال- �لعملية 

�]كر ما يلي: 

 xال : حركة �خلالفة  �ل/�
 g6بو�  gظهو )ثر  نشأ- 
�لعثمانية.  �خلالفة  �Ãال\ 
تعاظمت  �حلركة  هذ� 
�لبال6   � "�نتشر- 
�إلسالمية "خاصة � � ند 
من  �لثا4  �لعقد  بد�ية   �
"حيث  �لعشرين.  �لقر& 
�أل
دية  �خلالفة  كانت 
 � ]لك  قبل  قامت  قد 
"�لغريب   .١٩٠٨ �لسنة 
 �غ � ند^  �لزعيم   &�
" شجع  غاند^   " �ملسلم 
 � "خطب  �حلركة  هذ� 
"نصح   gبالهو مؤمترهم 
g�سهم  "على  oعماfهم 

"موالنا �مد علي جوهر 
"�& يعممو� هذ� �حلركة � 
"حد±  �إلسالمية  �لبال6 
�ملسلمني  بعض   sبا  &�
للهنـد"¡  �مـالكهم 
�فغانستا&   %( "]هبو� 
"غ�ها "]هب "فد منهم 
جوهر  علي  �مد  بقيا�6 
عن   vلإلعر� تركيا   %(
تأييدهم "6عمهم للخالفة 
�ملتد�عية فلم يلقو� �لترحيب 
 � يفلحو�   �" تركيا   �
�لبال6  من   Gخر� �ماكن 
 � "خاصة  �إلسالمية 
oعيم  �ما  �فغانستا&. 
�حلركة "موالنا �مد علي 
 �gخا تو�  فقد  جوهر" 
ساحة   � "6فن  � ند 
بالقد¡  �ألقصى  �ملسجد 
)كر�ما "تقدير� جلهو�6 � 
 vهذ� �ملجا\. "ال �ستغر
�& يكو& حلركة �النفصا\ 
�أل
دية  �خلالفة  عن 
برئاسة �مد علي ضلع � 
�لزعيم  �ما  �حلركة.  هذ� 
gئيس  �ملسلم  � ند^ 
�لر�بطة �إلسالمية "مؤسس 
باكستا& ("�مللقب بالقائد 

هذ�  يؤيد  فلم  �ألعظم) 
�حلركة بل عاgضها. 

   لقد حذg �خلليفة �لثا4 
موالنا  �ملوعو6  للمسيح 

د � �مو6  �لدين   �بش
بعد   o"يتجا  � "كا& 
 gحذ عمر�  من  �لثالثني 
 ذ�  جنا¼  ال   &� "�كد 
�حلركة. بل حتدo Gعماfها 
 م  يدفع   &� مستعد  بأنه 
جنحو�   &( g"بية   gمليا
"�حد  لكل  g"بية  "�لف 
(�ملولويني).  شيوخها  من 
"� �لو�قع كانت عو�قب 
 �gهذ� �حلركة هالكا "6ما
�ما  فيها.  عملو�  من  لكل 
فقد  علي  �مد  oعيمها 
غاند^  مع   ���خ �ختلف 
�لر�بطة   %( "عا6  "²ر" 
�إلسالمية �لx كانت تدعو 
كد"لة  �لباكستا&  إلقامة 
� ند  )سالمية مستقلة عن 
�ألمر �لذ^ � يرL لغاند^ 

"ال لنهر". 

ثانيا : �قيم � �لقاهر� سنة 
)سالمي  مؤمتر   ١٩٢٦
هدفه �g6سة ما ميكن عمله 

�إلسالمية  �خلالفة  إلعا�6 
عن   ��تعب ]لك  "كا& 
�لسائد�  �ملسلمني  مشاعر 
�ملؤمتر �  لكن هذ�  ¹نذ�_ 

pر� بنتيجة عملية ما. 

سنو�-  بضع  بعد   : ثالثا 
 gملذكو� �ملؤمتر  فشل  من 
�جلاللة  صاحب  ب  ُنصّّ
خليفة   L"gفا �مللك 
هذ�  لكن  للمسلمني. 
�َملهزلة  بل  � زيلة  �ملحا"لة 
سرعا& ما تالشت "� يبق 

 ا من �ثر. 

��بعا : بعد سقوÂ �خلالفة 
�حلسني  �علن  �لعثمانية 
"سليل  مكة  شريف 
يقو\)  (كما  هاشم   Ôب
�ملسلمني  خليفة  �نه  �علن 
"�حق �لنا¡ باخلالفة لكن 
�لسعو6يني قا"مو� "حالو� 
6"& حتقيق ]لك. � خذله 
�لbيطانيو& �لذين فا"ضو� 
باإلستـقال\  ""عـد"� 
�لعاملية   vحلر� ²اية  بعد 
 %( نفو�  )²م  �أل"% ح� 
بعيد�  �لبال6 فما-   �gخا
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عن "طنه "6فن � ساحة 
�حلر> �لشريف بالقد¡ . 

�لقمة  مؤمتر   �  : خامسا 
 gإلسالمي �ملنعقد � الهو�
 ١٩٧٤ سنة  باكستا& 
 "�  Gخر� �ا"لة  قامت 
حيث  مؤ�مر�   Gباألحر
طر¼ موضوs )قامة �خلالفة 
 &"g6ملبا� "كا&  �إلسالمية 
فيصل ¹\ سعو6  �مللك   ا 
حكومة  gئيس  "بوتو 
 Áلباكستا& . "كا& �لغر�
من ]لك �إلطاحة باخلالفة 
�أل
دية �"ال فساsg بوتو 
)% )صد�g قر�g برملا4 بأ& 
�أل
دية خاgجة عن �لدين 
�مللك  "جند  �إلسالمي. 
فيصل حا\ gجوعه �لر�بطة 
�إلسالمية ملحاgبة �أل
دية 
فتر�  "بعد  مكا&.  كل   �
 �g6ملبا� هذ�  �ضمحلت 
"لقي كل من بوتو "فيصل 
حتفهما �ألليم "� ظر"� 

غامضة كما تعرفو&. 
� بعد ]لك:

تعاظم �لعد�f لأل
دية من 
"خاgجها  باكستا&  �6خل 

�لر�بع  �خلليفة  �ضطر  مما 

ه g 
د � طاهر  موالنا 
�هللا �& يغاg6 باكستا& )% 

مركز �جلماعة � لند&. 

 Ôسا�سا : حني عا6 �خلمي
)% بلد� )ير�& من منفا� � 
فرنسا ناG6 �لبعض بتعيينه 
خليفة لكن �ألمر � يتحقق 
بأ&  �لشيعة  �عتقا6  بسبب 
�لذ^  هو  �لغائب  �إلما> 
سيحيي �خلالفة م� ظهر. 

      
"ختاما يتباß g6 مما ]كرته 

سؤ�ال&: 

قامت   &� بعد   :  E/أل�
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية 
بأمر من �هللا "على منها� 
 ��خلالفة �لر�شد� كما يش
"هذ�  �لشريف،  �حلديث 

�خلالفة قد ثبتت "ترسخت 
على  "�6oهر-  �gكا²ا 
مدG قر& من �لزمن، فهل 
من �لعقل "�حلكمة بل هل 
من �ملمكن �& تقو> خالفة 
�لبشر  �يد^  على  ثانية 
�خلالفة  هذ�  جانب   %(
"باإلشا�g )% قوله تعا%:     
ِ)الَّ  ¹ِلَهٌة  ِفيِهَما  َكاَ&  ﴿َلْو 

�هللا َلَفَسَدَتا﴾

�لسؤ�E �لثا� : لقد �فدنا 
من �قو�\ �لعلماf �& )قامة 
هي  �إلسال>   � خالفة 
�ألمة   &�" كفاية"   Áفر"
تكو& �¹ة )& � تقمها �فال 
تستحق �جلماعة �إلسالمية 
أل
دية �لشكر "�لثناf من 
كافة �ملسلمني أل²ا "حدها 
)قامة   � جنحت   xل� هي 
هذ� �خلالفة �ملنتظر� "gعتها 

""ّطد- �gكا²ا طيلة مئة 
�إل�  gفعت  "بذلك  عا> 
كلها   �إلسالمية  �ألمة  عن 
" ﴿َهْل َجَز�fُ �إلْحساِ& ِ)ال 

�ْإلِْحَساُ&﴾.
"�لشكر  �حلمد   ��"�خ
هذ�  gعى  �لذ^  تعا%  هللا 
"�"صلها  �أل
دية  �خلالفة 
�أل"\.  �ملئو^  يوبيلها   %(
"ֲדذ� �ملناسبة نرفع 2يعا )% 
�ملظفر   gلبا�  ßحلا� خليفتنا 
 g"مسر "موالنا  سيدنا 
�ملؤمنني  �طيب   ��م 
د �
�لتها4 �6عني �هللا  "�خلص 
"يؤيد�  يـنصر�   &� تعا% 
ليظهر 6ين �هللا على �أل6يا& 
كلها "� �ألماكن كلها. 

                    �Æ نتم 2يعا�" كل عا> 
بألف  "�خلالفة  قر&  "كل 

 .�خ

    

أفال تسـتحق اجلماعة اإلسـالمية ألmدية الشكر والثناء 
من كافة املسـلمني ألنها وحدها هي ال� جنحت S إقامة 
هـذه اخلالفة املنتظـرة ورعتها ووّطـدت أركانها طيلة 
مئة عـام وبذلك رفعت اإل� عن األمة اإلسـالمية كلها  
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ساعا, نوs �لبشر
 تتر�جع

 /�لنتائج خطر'
 صحًيا /نفسًيا

 &� حديثة  �g6سة  �فا6- 
 � �لنا¡  من   ��كب نسبة 
ساعا-  على  حتصل  تعد 
بسبب  "]لك  كافية،  نو> 
"oيا�6  �لسريع  �حليا�  منط 
�لضغوÂ �لنفسية "�جلسدية 
 fملر� كاهل  تثقل   xل�
"تلبية  �لعمل   Âضغو fجر�
حاجيا- �ألسر� )% جانب 

متطلبا- �حليا� �ملعاصر�.
حاجة    &� �لباحثو&   Gير"

�ملرf من �لنو> يوميا تتر�"¼ 
تسع   %( سبع  بني  ما 
ساعا-، غ� �& �لكث� من 
�لنا¡  خاصة �"لئك �لذين 
�حليا�   Âضغو من  يعانو& 
على  �صلو&  ال  �ليومية، 

�كثر من ست ساعا-.
على   fبنا  f�bخل� "يؤكد 
 &� �لد�gسة  هذ�  نتائج 
�حلصو\ على �قل من �ملعد\ 
يؤ6^  �لنو>  من  �لطبيعي 
"ضعف   &oلو� oيا�6   %(
�لتركيز  "قلة  �لذ�كر� 
"�لتوتر "�مر�Á �للثة، "�& 
�جلسد بشكل تد�gي يبد� 
حاجته  يتجاهل  فتر�  بعد 

من  مزيد  على  للحصو\ 
�لر�حة، �ألمر �لذ^ يزيد من 
�ملستقبلية  �لصحية  �ملخاطر 

�لx تتربص به.
�لوصف   &�  f�bخل�  bيعت"
يعا4   xل� للحالة  �ألمثل 
من  �ألعظم  �لسو�6  منها 
�جلزئي  "�حلرما&  �لبشر هو 
هذ�  "�صل  �لنو>"،  من 
�لنو>  ساعا-  تر�كم  بعد 
 sألسبو� خال\  �ملفقو�6 
مرحلة   %( �لوصو\  قبل 
"�ملحر">  معها   G"يتسا
جزئيÒ" مع �ملحر"> بشكل 

.sكامل � ²اية �ألسبو
""فقÒ لألكا6ميية �ألمريكية 

تتفق  فإ²ا  بالنو>،  للعال� 
حيث  �لد�gسة  هذ�  مع 
تقو\ بأ& ]�كر� �ملحر"مني 
بالتر�جع مع  تبد�  �لنو>  من 
 6"6g لوقت، كما تضعف�
"يز6�6  �ملباشر�،  �فعا م 
�لنو>  قلة   &� توترهم. كما 
بشكل  مسؤ"لة  تكو&  قد 
oيا�6  مشاكل  عن   �كب
�لتقاgير  تؤكد   [(  ،&oلو�
�لسهر  بأ&  �جريت   xل�
�لز�ئد يزيد من �إلقبا\ على 

تنا"\ �لطعا>.
قضية  �ألكا6ميية  "تنا"لت 
 Íتأكيد �لعديد من �ألشخا
 fالكتفا� على  قدgִדم 

التقوى مـنكم وإليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب ºلة �لتقوG � هذ� �لز�"ية ”�لتقوG منكم ")ليكم“ �ميع �ملساÙا- من قر�ئها 

 * تعb �ملساÙا- عن f�g¹ �صحاֲדا "ليس بالضر"�g عن g�^ �ملجلة.

�لbيد �إللكتر"4 altaqwa@islamahmadiyya.net ByBy  Air MailAir Mail
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�ملو! على ��� �النقر�?

�ملوo �لفاكهة �ألكثر شعبية 
� �لعا� "من �كثر �ملحاصيل 
�ليو>  يقـع  �لغذ�ئيـة.. 
للغاية.   صعبة  مشكلة   �
�لقاعد�  تعرضت  فقد 
 oملو� من  �ملكونة  �لو�gثية 
�لbّ^ "�لتنويعا- �لتقليدية 
النتكاسة  با ند  �ملوجو�6 
 oملو� بأ&  علًما   ،fعميا
 %( ينتمي  عاملًيا   Lملسو�
مسما�  "حيد�،  تشكيلة 
ترسخ   xل� (كافنديش).. 
جذ"gها �لو�gثية � � ند. 
"منذ حو�ß ثال± سنو�- 
�صو\ (كافنديش)  Áيتعر
لكث� من �أل"بئة �لز�gعية. 
 fلبقا �لرئيسي  �ألمل   &("
(كافنديش)   oملو� تشكيلة 
 sنو�� تطوير   � يكمن 
مقا"مة   oملو� من  مهجنة 
�لو�gثية،  لالنتكاسـا- 
لكن �ملهمة صعبة "مضيعة 
�لفـاكهة  أل&  للوقت 
بد"&  �حلديثة  �ملختbية 
بذ"g ال تسمح  ا بالتكاثر. 
 &� بلة هو  �لتني  يزيد  "مما 

ساعا-  ست   "� Æمس 
 %( ��من �لنو> فقط، مش
]لك بأنه قد يرتب �ا]ير 
 gباعتبا "]لك  مستقبلية، 
�& �جلسد يبد� على �عتيا6 
 ßبالتا فيخفق  �لنو>،  قلة 
 xل�  -�gإلشا� تقدمي   �
من "�جبها �لتنبه )% حاجة 
)صابته  قبل  للر�حة  �جلسم 

.gباال²يا
ºموعة   f�bخل� "يقد> 
�لطويل  للنو>  نصائح 
"�لصحي، �" ا عد> �لقيا> 
ºهو�6ً  تتطلب  بأعما\ 
]هنًيا قبل �لنو>، أل& ]لك 
 ،vألعصا� لتنبه  سبًبا 
تأخر   %( يؤ6^  مما 

.fالسترخا�
 �  fملر� فشل   �[( �ما   
�ـا"الته  gغـم  �لنو> 
�لفاشلة، فعليه �ال  �لعديد� 
�ملتبعة  �لوسـائل  يعتمد 
�لتحديق  مثل  تقليـدًيا، 
 ��لتفـك  "� �لساعة   �
 �g6مغا عليه  بل  بالنو>، 
 %( "�النـتقا\  �لسرير 
لفتـر�   Gخر� غرفة 

"جيز�.

 Áتنقر  ^bّل�  oملو�  sنو��
بسرعة نتيجة تدم� �لغابا- 
� ندية "تقلص تنويعـا- 
�يًضا.  �لتقليديني  �ملز�gعني 
بـا-  فقد  ]لك،  "على 
 �لتوفـ �لعاملي  �جلـهد 
طريًقا  يو�جه   oملو� جني 

مسد"�6ً.

ُكن شعلة 
حتتر� من �جل

 �نا�' �لطريق لآلخرين

بعد  حائر�  صامتا  "قفت 
 � �لعنو�&  هذ�   �fقر�
)حدG �ملو�قع. برغم من �& 
صاحبه � يكتب له حتليال 
ملس  �نه  )ال   ��تفس "ال 
 Lعما� � Íي "غاÃجو�
�ليو>  مشاكلنا  فلبُّ  قل�. 
شك  "ال  �لعر�  عاملنا   �
�ألنانية �لقاتلة "�لالمباال�.. 
يسعى  منا  "�حد  فكل 
لنفسه  يضمن  ما  لتحقيق 
"�ملعنو^  �ملا6^   gالستقر��
 vgمبن حوله �قا ßال يبا"
 gنا. "ما �جد��كانو� �> ج

�آليا-  تر6يد   �  ëلوعا�
"�ألحـا6يث "�لقصـص 
�ألنانية  متحق   xل�  �gملأثو�
�قا. "لكن كم هم �"لئك 
�لذين فعال حتترg� L"�حهم 
ما  على   fبكا" "�ملا  حزنا 
ليال  فتر�هم  لألمة  �ر^ 
 sكوg بني  يهجعو&  ال 
"سجو6 تعتصر قلوֲדم على 
مص� �ألمة "ما �ر^  ا، 
من شد�  �g"�حهم   v"تذ
�� �ÃطاÂ �ألمة "�بتعا6ها 
 Lعن �حلضر� �إل ية فتحتر
 ��من شعلة  فتصبح  قلوֲדم 
� �لظال> �حلالك ير�ها من 
� قلبه لوعة "حب للدين 
فيهم  فيتحقق  �حلنيف.. 
�لكرمي  �هللا   vكتا "صف 
ُ"ُجوِهِهْم  ِفي  ﴿ِسيَماُهْم 
 " ج�و6﴾  �لسُّ �َثِر  ِمْن 
َبْيَن  َيْسَعى  ﴿ُنوgُُهـْم 

�َْيِديِهْم﴾
شعلة  ")ياكم  �هللا  جعلنا 
 �gنا( �جل  من   Lحتتر

�لطريق لآلخرين، ¹مني.

�ملسكي  مسـا�ة: عما� 
(�ململكة �ملتحد�)
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التقوى

نعـامـة
يا إنسان

اشحذ عقلك يا إنسان

لسَت نعامة

تأكل كل طريٍّ أخضر وتفّتش في كّل مكان

عن شيٍء آخر تلهمه فاجلوع عدّو اإلنسان !!

وحتّدث عن كّل جديٍد في األصناف وفي األلوان

هذا حلٌو.. هذا مرٌّ.. هذا يع ال يؤكل أبداً

هذا أصفر هذا أحمر هذا مختلف األلوان

تصف األكل بكل لباقة وتقابله باألحضان

وتقّصر في ما هو أعظم ما يحتاج بنو اإلنسان

ونسيَت كالماً عّلمه من قبُل نبّي اإلميان

للعيش تراها مسرعًة بل تسبق كل األقران

في الفكر تراها مبطئًة يوجعها بطٌن ولسان

تهتّم لبطٍن ال يشبع.. تنأى عن فكٍر وَجنان

فبحسبك يا هذا لقٌم تعطي القّوة لألبدان

تتوّهم خطراً فتخّبئ رأساً يحنيه اخلذالن

كيف أكون نعامة عمري والوقت سريٌع كحصان

يأكلني ذئب األعداء وال يُبقي غير األحزان

لم يبق من العمر كثيراً فعلّي سباق األزمان

مساÙة: خالد �ل�bقي  - ضحى �ل�bقي  (سوgيا) 



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

http://www.mta.tv






