



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�
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 bلعا� تشهد �لساحة �إلسالمية منذ مطلع هذ� 

�ا ستكو[  ]"Qكث zمسبوقة، "ير Qحد�ثا غ

�ضة   � سيساهم  �لذ�  �ملخا�  بو���   v"

�ألمة، "يأملو[ 
�ا ستكو[ �لد�فع �لفعلي �ملبشر بقر� عو�� 

�كته عقو� �الستبد�� �لطويلة.  zجسد �ألمة �لذ v}  "لر�
 �Qفر�سة �ملؤمن توحي بأعر�� مرضية خط �ا "مبنظا�
{ال 
"�لضعف على ش£  "�لتبعية  �لتر�جع  مزيد من   v} ستؤ�� 
 bيقد �لذ�  �لتقليد�  �إلسالمي  �لفكر  سيما  "ال  �مليا�ين، 

مسكنا� بعيد� عن �لو�قع �لدي¥ �لصحيح. 
على  تفر¦  باأل¦ما�  �ملشحونة  �ألجو�§  هذ¨   ]
 شك  ال 
 ،bطر"حا� متنوعة حتمل بصما� �النقسا

فكاً�� " b�"لد�
�لو�قع  بني  �ملوجو��  �جلدلية  "�ضح، أل[  بشكل  ֲדا  "تتأثر 
"�لفكر نابعة من °مينا� مشايخ ال همَّ %م {ال مصاحلهم 
�لشخصية "{�ضا§ 
صحا� �لسلطة تا�� "�الستحو�� على 

.zخر
مقاليد �حلكم تا�� 
"لقد ُكشف �لستا� على �"�بط �لوحد� �لز�ئفة بينهم فكا[ 
للمظاهر�� مهما  يتحّمس  َمن  منهم، "ِمن نفس �جلماعة، 
"يوجب  "·رمها،  "يدينها  يستنكرها  "َمن  قتل،   v}  ��ّ

طاعة �حلاكم مطلقا. "هكذ� �تضح 
�م ال يفتو[ بنا§ على 
منهجهم  هو  فهذ�  
هو�§. " مصا¸  على  بنا§  "لكن  مبا�¹ 
"�لغمو�.  �لديكتاتو�ية  سيا��   � {ال  ينتعش  ال  �لذ� 

"حتسبهم }يعا "قلوֲדم ش£. 
لقد ضّيعت �ملؤسسة �لدينية مصا¸ �لشعو� "�حلكاb على 
�حلكوما�  غامنة � ظل  متنعمة  عاشت  حد سو�§، حيث 
 bكلمة �حلق للحكا Zتقو ]
�لظاملة "فشلت فشال ��يعا � 
�جلائرين �ملغتصبني "تنصحهم بأمانة "مصد�قية عن عو�قب 

عما%م "تقدb %م بديال نافعا. فكانت مثل �لدمى � 
يد� 
لنـز"�ִדم "ميو%م  �لفتا"� {�ضا§  حكامها "
صد�� %م 


�ا  كما  �لصريح.   DÀلقر� بالنص  باصطد�مها  مبالني   Qغ
فشلت � توعية �لر
� �لعاÃ bد"� �هللا "ما يتوجب عليهم 
{�ضا§  
�م  يطلعنا  �ملظلم  فتا�Äهم  "حقو�.  "�جبا�  من 
غز"   Åمأجو"  Åليأجو حتلل   z"فتا 
صد�"�  حلكامهم 
�لد"Z �إلسالمية "قتل 
بنائها "�ب خ�Qִדا. "نفس �ملؤسسة 
 �
�نضمت لصفوÆ �ملتظاهرين تطالب بتنحية �لرئيس ملا �

ين  �لكفة ترجح � غQ صاحله، "تناست }يله "عطايا¨. 
�حليا§ "�ملصد�قية � هذ¨ �ال¦�"�جية، {�م  "ال {v هؤال§ 

"ال {v هؤال§"!!
 ��
 Éل� �لثو���  نا�   Zشعا} �ملظاهر�� �  "لقد ساÊت 
"خلقت   Z"لد� من   Qكث ُبنية   �  Æإلضعا� من  مزيد   v}

صبحو�  �حلق  عن  �لسكو�  �عتا�"�  فالذين  �لتمر�.    "�
  z�

مر ال يتو�فق مع 
هو�ئهم. مما  �
�آل[ متمر�ين على 
�لÉ ستصبح  بلد��م  "سيؤ�� {v {ضعاÆ نظاb �حلكم � 


كثر ضعفا 
ماb �ملتربصني ֲדم. 
{[ �لقا�� �نعكاÍ ألخال� �لناÍ، فكيف ُيعقل 
[ يوÌ �هللا 
عليهم حاكما ظاملا متغطرسا "هم � قمة �لصال  "�لتقوz؟! 
فمن �حلكمة 
[ يتحلى �ملحللو[ باملوضوعية "�ملصد�قية � 
معاينة 
حد�Ï هذ¨ �لفزعة �ملشتعل %يبها منذ عقو� طويلة 
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 Ð�فض �لشا�شدها � ظل غيا� حقيقة ��مغة 
"�لÉ بلغت 
�إلسالمي 
[ يقبلها "يعي 
بعا�ها "متطلباִדا. {�ا حقيقة ال 
شبهة فيها "ال جدZ حيث بينها سيدنا عمر بن �خلطا� � 

عّزنا �ُهللا باإلسالb، فإ[ �بتغينا  bٌن قوÕ" ¨ما معنا Zحني قا


�لّنا �هللا!". ¨Qِلعّزَ� بغ�
 bإلسالمي من حالة تبّخر �لعز "�لسال� Ð�ما يشهد¨ �لشا ]}
 Éعلى خلل � عقيد� �ألمة �ل Zمتكن �لضعف "�%و�[ يد"
باملسميا�  "ال  بالتعد�ية  "ال  بالدميقر�طية  حا%ا  ينصلح  لن 
 ]
 �لك  �حلق..  �لدين  جوهر  من  �ملفرغة  "�ملصطلحا� 
�ضتها منوطة بإصال  "{حيا§ �ينها "�لذ� لن يتّم {ال بإميا�ا 

باملبعوÏ �لسما"� �ملسيح �ملوعو� "�إلماb �ملهد� �.
 ]Àلقر�  ]
�ملبعوÃ Ïجة  "ملن ير"[ 
[ �ألمة � غ× عن هذ� 
"�لسنة تكفيا[ إلصالحهم، فإننا نذكرهم 
[ ِ¦َيا� ْبن لَِبيٍد قد 
سبقهم � طر  هذ¨ �لشبهة َفَقاZَ له �سوZ �هللا �: َثِكَلْتَك ُ
مَُّك 
�ْلَمِديَنِة؛ َهِذِ̈ �لتَّْوَ��ُ�  
ْهِل َ ُفَقَهاِ§  َ� ِمْن  ِ{ْ[ ُكْنُت َألَُعدُّ ِ¦َياُ�،  َيا 

َ"�ْإلِْنِجيُل ِعْنَد �ْلَيُهوِ� َ"�لنََّصاَ�z َفَماَ�� ُتْغِني َعْنُهْم؟ (�لترمذ�)
حاكما  �ألمة  البتعا�  {%ي  غضٍب  قد�  �لثو���  هذ¨   ]}
�لزما[   bما} بإنكا�  �لقومي "�لك  �لدين  �ملسا�  "Mكوما عن 
"عدb �إلميا[ به. {�ا سنة {%ية 
بدية ال تتأثر مبؤثر�� �لزمن 
بأنفسهم،  ما   �"Qيغ ح£   bبقو ما   Qيغ ال  �هللا   ]} "�لفكر. 
"ليس ح£ يغQ"� �ئيسهم Üر"جهم � مظاهر�� قد حتر� 
�ألخضر "�ليابس، "هي {ْ[ جنحت � �لظاهر � بعض �لبلد�[ 
فقد تدمر بلد�نا 
خرz، "مع هذ� فنجاحها شكلي ال 
كثر.. 
بدينها  بتقيدها  {صالحها  �هللا  �بط  قد  �ألمة  هذ¨  ��مت  ما 
 .vلدين مبا يرضي �هللا تعا� Ðتسعى لفقه كيفية �تبا ]
فعليها 

هذ� هو طريق �إلصال . "بإصال  �لفر� يصلح �حلاكم. 
{ننا ال نبحث عن مصا¸ "ال شهر�، "لن نركب �ملوجة، "لن 
عن  نبحث  بل  ليقتلو�،  ֲדم   ُّÅُيَز �لذين   Æكتا
 على  نصعد 

كلمة �حلق "نؤ�يها Ãذ�فيـرها مهما كانت �لنتيجة. "تا�يخ 
}اعتنا �ملبا�كة يزخر مبو�قف مماثلة ُكفِّرنا من 
جلها "لكننا 

ال نباÌ، "لن نقدbِّ شهر� على حسا� �ملبا�¹.
{[ تا�يخ }اعتنا يشهد "منذ بعثة �ملسيح �ملوعو� � 
ننا ال 
نتملق 
حد�، "نقوZ كلمة �حلق للجمهو� �جلائر كما نقو%ا 
بتوضيح   � �ملوعو�  �ملسيح   Ðقد صد" �جلائر،  للسطا[ 
�لك   � عليه  �ملسلمني  ماليني  
غضب  �لذ�  �جلها�  مع× 
عا�"�  �آل[  "لكنهم  سيغضبو[،  
�م  يعلم  "كا[  �لوقت، 
 ،Qموقفنا ُيغضب �جلماه ]
يقولو[ بقوله. "Õن نعلم �آل[ 
b �لنصيحة مهما  لكن مو�ساتنا خللق �هللا تفر� علينا 
[ نقدِّ
 Zللحصو "ال  للشهر�،  نسعى  ال  ألننا  شهر�،  من  
فقدتنا 
على مناصب � هذ¨ �لدنيا. "نعلم 
�م سيعو�"[ {v قولنا 
يوما ما، "لكن بعد فو�� كثQ من �أل"�[ لألسف. "سنظل 
من  �لك  كلفنا  مهما  �ألمة  مصا¸  على   àللحفا نسعى 
�ملسؤ"لـني  "طاعـة  "�لنصـح  �لدعـا§  "سالحنا  áن، 

"�لصـ� "كلمـة �حلق.
على   ]
" �هللا،  من  غضب  هو  ·صل  ما   ]
 نكر�  سنظّل 
 "
�ملسلم 
[ يبتعد عن كل ما ميكن 
[ يسبب قتًال لألبريا§ 

" غيبة  �ملسؤ"لني  قر����  
" متر�� على  للمتلكا�  {ضاعة 
%م 
"  تشه�Q ֲדم "�فتر�§ عليهم.. "عليه 
[ يبـتعد عن 

ين  v}" كة � لعبا� سياسية ال يعلم من يوجههـا�ملشا�

يسـQ ֲדا. 
�لدعا§  كلما�  نستحضر   ]
 {ال   bملقا� هذ�   � يسعنا  "ال 
�هللا:  �-ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر�  ֲדا  �عى   Éل� �جلياشة 
 v-ة �لسما§ على بال� �لعر� ليحفظهم �هللا تعا�ستمطر"� �
 ]
من كل �بتال§ "ينو�هم بنو� هد�يته. Àمني، "Àخر �عونا 
�حلمد هللا �� �لعاملني "�لصال� "�لسالb على 
شرÆ �ملرسلني 

سيدنا Mمد "على Àحله "صحبه 
}عني.
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 حضر� مر¦� بشQ �لدين Mمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاD حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلماb �ملهد� �

:Í"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

ســو
� �بر�هيــم

$هي مع �لبسملة
 ثالٌ, $*سو' &يًة 
$سبعُة 
كوعا0ٍ 

عند  كلها  مكية  {بر�هيم  سو�� 
"قتا��   Íعبا �بن   ]ّ
  Qغ �جلمهو�، 

â تَر {v �لذين ﴿ vقوله تعا ]
يريا[ 
بّدلو� نعمَة �هللا كفرv}  ...ä قوله... 
فإ[ مصQكم {v �لنا�﴾ نزZ باملدينة 
 Íلّنحا�  z"� "قد  �ملحيط).  (�لبحر 
 � نزلت  �آليا�  هذ¨   ]
 ِحْبر  عن 
بد�.  موقعة  عند  �ملشركني  قتلى 
"هنا� �"�ية 
خرz ألæ �لشيخ عن 

(Dملعا�  "�) .×قتا�َ� ֲדذ� �ملع

�لتر�بـط:
لنفس  �ستمر��  {بر�هيم  سو��   ]}
�لسو�  عنه  حتدثت  �لذ�   Ðملوضو�
 Ðملوضو� هذ�  تبني  "لكنها  �لسابقة، 
مبع×  �إل%ية.  �لرçية   Íسا
 على 
 Zحو�
 فيها  �كر  قد   vتعا �هللا   ]

للتدليل على صد�  �لسابقني  �ألنبيا§ 
�ألنبيا§   ]
  èموضح  ،� Mمد  نبّينا 
به  �لسابقني 
يضè مّر"� بنفس ما ميرُّ 
Mمد ""�جهو� مثله ظر"فè غQ مو�تية 

"مع �لك جنحو� � مهّمتهم.

اس�داد �د اإلسالم الغابر..اس�داد �د اإلسالم الغابر..
مسئولية اجلماعة اإلسالمية األ�ديةمسئولية اجلماعة اإلسالمية األ�دية

� !9#4ë=≈tG Å2çµ≈oΨø9t“Ρ r&y7ø‹ s9Î)yl Ì� ÷‚ çGÏ9}¨$ ¨Ζ9$#zÏΒÏM≈yϑè=—à9$#
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خالصة 8تو�هـا:
�حلقيقية  �لغاية  هي   Íلنا� هد�ية   ]}
كا[  لقد  �لكرمي.   ]Àلقر�  Z"نز من 
�لناÍ � ضالZ، فéلت هذ¨ �لشريعة 
لتخرجهم من �لظلما� {v �لنو�. لقد 
سبق 
[ بعثنا �لرسل لتحقيق نفس هذ� 

علن  �لذ�  موسى  "منهم   ،Æد%�

نه قد جا§ من قبله �لرسل %ذ¨  Íللنا
سّر   vتعا �هللا  بّين   ê نفسها.  �لغاية 
جنا  ُ�سله، 
ال "هو 
�م كانو� على 

�حلق، "لذلك كانو� هم �لغالبني.

"جز عالما� �لوحي �حلق، "�عا  ê
هذ¨  كانت   ��} ما  ير"�   ]
  Íلنا�
�لكرمي   ]Àلقر�  � متوفر�  �لعالما� 

خرجو� ُ �لذين  خاطب   ê ال!   b

�ملسلمني   �
�لنو�   v} لظلما�� من 
على  تساعدهم   Éل� �لطرَ�  "عّلمهم 

�النتفاÐ من هذ� �لكالb �لعظيم.
 ]
كما "ّضح 
[ هذ¨ �لثو�� �ملوشكة 
هذ¨  "ليد�  ليست  �لعر�   � ر  تتفجَّ
�لساعة "{منا سبق 
[ خّططنا %ا منذ 
 ÆالÀ فقد �عانا {بر�هيم قبل ،bلقد�
�لتطو���.  هذ¨   Ïإلحد� �لسنني 
%ذ¨  
ُنشئت  {منا  مكة   ]
 �لو�قع  بل 

هلها  منّد  "ال  نفسها،  �لتطو��� 
بالثمر�� بشكل غQ عا�� {ال %ذ¨ 
نتغافل   ]
  ]�} ميكن  فكيف  �لغاية، 

.bعنها �ليو

ê نّبه �ملؤمنني بأننا قد بيَّّنا "�جباتكم 
 ]
 من  فحذ�ِ�  {بر�هيم،  لسا[  على 

.äبد
تتغافلو� عنها 
{منا  {بر�هيم  بأ[  �لكفا�  
نذ�  كما 
لتوحيد   äمركز لتكو[  مكة  
ّسس 
عن  تكّفو�   â فإ��   ،vتعا �لبا�¹ 
ُتطر�"[   Æفسو �لوثنّية   Zألعما�
�ليًال  هالككم  ليكو[  عنها،   äبعيد

على صد� �لتوحيد.

ِلُتْخِرَ=  ِ�َلْيَك   BُْنَزْلَناFَ  Gٌِكَتا ﴿�لر 

 'ِHِْبِإ 
ُلَما0ِ ِ�َلى �لنُّوِ �لنَّاNَ ِمَن �لظُّ

�ْلَحِميِد﴾  �ْلَعِزيِز   Qِِصَر� ِ�َلى  
بِِّهْم َ
(١"٢)

شرU �لكلمـا0:
"ال   Zُينا ال  �لذ�  �ملنيع  �لعزيز: 
له  مثل  ُيعجز¨ شي§ "ال  ُيغاَلب "ال 

(�ألقر�).
�حلميد: �ملحمو� (�ألقر�). 

:Wلتفسـ�
 ¨
 كلمة "كتا�" � �آلية خٌ� مبتد
Mذ"Æٌ، "�لتقدير: هذ� �لقرÀ[ كتا� 


نزلنا¨ {ليك.
 ]Àلقر�  ]
 هنا   vتعا �هللا  بّين  لقد 
 Íَمد � �لناM به Åُيخر �لكرمي نو�
شر    ê �لنو�.   v} �لظلما�  من 
�لعزيز   ìصر� v}﴿ بقوله �لنو�  هذ� 
 � صر�طه   ]
  èموضح �حلميد﴾ 
�جلميع   ]
 �لك  �حلقيقي.  �لنو�  هو 
 � íتلفو[  "لكّنهم  �لنو�،  ·ّبو[ 
من  فئة   bليو� جند  فمثًال  شرحه. 
�لناÍ يسّمو[ 
نفسهم 
صحا� �لنو� 
�لفلسفَة  بالنو�  "يقصد"[  �حلديث، 
�لعصرية "�حلضا�� �حلديثة "�إلباحّية 
�ملسيحيني  جند  بينما  "�لعلمانية. 
�هللا.  نو�  هي  �ملسيحّية  بأّ[  يّدعو[ 

[ �%ند"سية هي نو�  Í"يزعم �%ند"
 bإلسال� ]
�هللا. "Õن �ملسلمني نعلن 

نه  يّدعي  "�حد  فكل  �هللا.  نو�  هو 
صاحب �لنو�. "لكّن هذ¨ �آلية تذّكر 

كما أنذر الكفار بأن إبراهيم إمنا أّسس مكة لتكون 
عن  تكّفوا   c فإذا   ،Xتعا البارئ  لتوحيد  مركزًا 
األعمال الوثنّية فسوف ُتطردون بعيدًا عنها، ليكون 

هالككم دليًال على صدق التوحيد.
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بأ[ �لطقوÍ �لفا�غة 
" �لقشو� �خلالية 
 ،ä�ُتسّمى نو ]
من  �للُّب ال ميكن 
بل �لنو� �سٌم لقر� �هللا تعاv. فالذ� 
ال تقرِّبه ُخطو�ته من �بِّه باستمر�� ال 
ميكن �عتبا�¨ من 
هل �لنو� 
بدä، "{منا 
صاحب هذ� �لنو� َمن يتقّدv} b �هللا 

"يقتر� منه فعًال.
لقد �كر هنا صفÉ (�لعزيز "�حلميد) 
من صفا� �لبا�¹ تعاv تدليًال على 
 v}  Qُتش {حد�Êا  �، أل[  "جو�¨ 
"عال،  جّل  
فعاله   � �ملتجّلي  �لنو� 
�ملتّجلي �  �لنو�   v} Qتش zُألخر�"
فمن   .vتعا" سبحانه  �لكامل  ِعلمه 
صا�  (�لعزيز)  هذ�  بصحبة  َحِظَي 

عد�ئه، "جنا من ظلما�  غالبè على 
مع  كا[  "من  "�ملحن.  �لشد�ئد 
�لد�خلي  تغلب على عدّ"¨  (�حلميد) 
ظلما�  من   Åخر" �لشيطا[،   �

نفسه من "سا"Íَ "شبها� "جهل، 

"�ستحّق �حلمد.
"لقد حقق �هللا هذين �ألمرين كليهما 

خرÅ �لعر� من  �} ،� îعلى يد �لن
حضيض �لذّلة "�%و�[، كما طّهرهم 
من ظلما� �جلهل "�لشر� "�لضعف 
�ُخلُلقي. لقد صا�"� ملوكè يسوسو[ 

ساتذ�  
صبحو�  كّله،كما   âلعا�
�لدنيا بأسرها � ïاZ �لعلم "�ملعرفة. 
"ميكن تقدير حالة �لعر� �لبائسة قبل 

بعثة �لنî � من �حلا�Ï �لتاÌ �لذ� 
سّجله �لتا�يخ . فقد "�� � �لتا�يخ 

[ �ملسلمني عندما شّنو� �حلر� على 
عمر  سيدنا  ¦من   �  Íلفر� بال� 
َمِلُكهم قائَد جيشه 
[ يرّ�  
مر  ،�
 .Zملسلمني عن �حلر� بإغر�ئهم باملا�
 "
 ä�ينا� �
 äجد äكا[ �ملبلغ ¦هيد"
 �Qين لكّل جندّ� مسلم. (�لس�ينا�

�حللبية).
�ملجا"��  �لشعو�   ]
 يؤكد  "هذ� 
بغاية  {ليهم  تنظر  كانت  للعر� 
فقر�َ§  "تعت�هم  "�ال¦���§،  �الحتقا� 
"لكن  للغاية.  �%مة  "قليلي  مدقعني 
 �} فيهم،   bإلسال�  Qتأث  v} �نظر"� 
بل  �لفرÍ فحسب،  يفتحو� �"لة   â
متكّنو� 
يضè من بسط سلطا�م على 
 Zألناضو�" "مصر  "فلسطني   bلشا�
�لشمالية  "{فريقيا  "�لعر��  
�مينيا "

فغانستا[ "�%ند "�لصني. "�لك قبل "

.bمن نشأ� �إلسال Z"نتها§ �لقر[ �أل�
 "
 �لفقر�§  من  �لصحابة  معظم  كا[ 
من متوسطي �حلاZ �قتصا�يè، "لكنهم 
ثر"��  على  حا¦"�   bإلسال� بفضل 
هائلة، ح£ {[ �لصحاæ عبد �لر-ن 
بن عوÆ تر� لدz "فاته من �ملاZ ما 
يسا"� ٢٥ مليو[ �"بية، "هي ثر"� 

.bمبقاييس �ليو äهائلة جّد
 � ظاهر�  بّينة   èيض
 �لثانية  "�لثو�� 
�لقر�§�  ·ّبذ"[  ال  كانو�  �لعر�. 
 bعلو 
ّية  لديهم  تكن   â" "�لكتابة، 
 bلكنهم بفضل �إلسال" ،Æ�ال معا"
 Zاï كّل   �  âلعا� 
ساتذ�  صا�"� 
لعلم  �ألسس  "ضعو�  لقد  علمّي. 
 Æلصر� "علم  �جل�  "علم  �لتا�يخ 
"�للغة.  "�لبيا[   Dملعا�" "�لنحو 
 Éل�  zألخر�  bلعلو� عشر��  "هنا� 
حالتها  من  
خذ"ها   "
 �خترعوها 
 Zلكما� حد   v} "طّو�"ها  �لبد�ئية 

 mولقد حقق اهللا هذين األمرين كليهما على يد الن
�، إذ أخرج العرب من حضيض الذّلة واnوان، كما 
طّهرهم من ظلمات اجلهل والشرك والضعف اُخلُلقي. 
لقد صاروا ملوكًا يسوسون العاc كّله،كما أصبحوا 
واملعرفة.  العلم  <ال   ! بأسرها  الدنيا  أساتذة 
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�ملنطق،  �لفقه،  فلسفة  �لفقه،  مثل: 
�%ندسة،  �لسياسة،  �لطب،  �لفلسفة، 
�لكيميا§ "�لفلكيا� "غQها. ح£ {[ 
�لباحثني �لغربيني قد �عترفو� 
نه لوال 
�ملسلمو[ �لعر�، ملا كا[ �لعاâ كما 

هو عليه �ليوb علمè "ثقافًة. 

ما فيما يتعلق باملجاZ �لر"حاD فقد 
حققو� فيه من �لرقي ما ال جند له مثيًال 


� شعب منذ فجر �إلنسانية. �

َما0ِ�$َ  �لسَّ ِفي  َما  َلُه  �لَِّذ[  ﴿�هللا 

َ$َما ِفي �َألْ
aِ َ$َ$ْيٌل ِلْلَكاِفِريَن ِمْن 

َعَذ�Gٍ َشِديٍد﴾  (٣)
 

شرU �لكلمـا0: 
"قيل  �لشر؛   Zحلو �لويُل:  "يل: 
عذ��.  كلمة  "�لويُل:  تفجيٌع.  هو 

"�لويلُة: �لفضيحُة؛ �لبليُة (�ألقر�).

:Wلتفسـ�
بعد  "�هللا"  كلمة  هنا   ���" لقد   
صفÉ "�لعزيز، �حلميد" كعطف بيا[، 
"�ملر�� 
[ "صر�ì �لعزيز �حلميد" يع¥ 
كله،  �لكو[  ميلك  �لذ�  �هللا   ìصر�
"}يع �ملخلوقا� شاهد� على كو[ 
 �
�هللا -يدä حيث ال جتد � خلقه 
عيب "ال فتو�. "من �هتدv} z {لٍه 

كهذ� فال بد من 
[ يلمس � نفسه 
 èسلطان Zعا��، "ينا Qغ èطيب ä�تطو

على �لسما"�� "�أل��.
حققه  ما  
عَظَم  "ما   Ðَ"َ�
 "ما 
ِمن عز "غلبة Ãسب هذ�  �ملسلمو[ 
�لوعد �إل%ي! {� كا[ خليفتهم يصد� 
فيهبُّ  باملدينة،  جالس  "هو  �أل"�مر 
"يستجيب  كله  �إلسالمي   âلعا�
جتد"[  هل   .óخال} بكل  للخليفة 
حلكومة   âلعا� تا�يخ   �  Zمثا  �


كهذ¨.
 èكذلك حتقق %م ""عد �حلمد" حتقق
كلمة  
صبحت  ح£   ،Qلنظ� منقطع 
يكن   â "ضماٍ[  �مٍة  مبثابة  "�ملسلم" 
�ملسلم  
[ "عد  فيه.كما  
حد يشك 
ال  ôا"�  قضا§  مبثابة  ُيعت�  كا[ 
 Zينجز. "ال نز� ]
ُيخَلف بل ال بد 
نسمع {v �ليوb صدzً ملد�ئحهم يد"ِّ� 
� �لعاâ. ح£ {نك لتجدها مسجلة 

� قصص �لغر� "قصائدهم. خذ"� 

æ َ�� �لِغفا��  æلصحا� Ïمثًال حا�

حد �ملسلمني  ]
�. يذكر �لتا�يخ 
 .bتكب جرمية "حكم عليه باإلعد���
ل  توسَّ �خلليفة  على  ُعر�  "عندما 
{ليه قائًال: عند� 
مانا� ألبنا§ عمي 
 bيو 
[ متنح¥ مهلة  
�جو�   ،bأليتا�
ح£ 
��ç هذ¨ �ألمانا� "�لو�جبا� 
 � äصحاֲדا، "سأعو� {ليك غد
 v}
�ملو�.  عقوبة   َّ� لتنفذ  كذ�  موعد 
 Ì يضمن  �لذ�  من  �خلليفة:   Zفقا
 �  æلصحا�  �ّ� 
بو  "كا[  �لك؟ 
{ليه:   äQمش �لرجل   Zفقا �ملجلس، 
 .Éّم� "·مل   Éبكفال  bيقو هذ� 
سابقة  معرفة  
ية   æللصحا يكن   â"
بالرجل، "لكن مر"§ته �فعته {v -ل 
�مته، فإ[ 
خا¨ �ملسلم يأمل فيه 
مًال 
 bفذهب �لرجل "مضى �ليو .èجسيم
"لكن  �ملضر"�،  �ملوعد  "�قتر� 

عز  ِمن  املسلمون  حققه  ما  أعَظَم  وما  أرَوَع  وما 
وغلبة {سب هذا الوعد اإلnي! إذ كان خليفتهم 
 cالعا فيهبُّ  باملدينة،  جالس  وهو  األوامر  يصدر 
إخالص.  بكل  للخليفة  ويستجيب  كله  اإلسالمي 
هل جتدون أي مثال ! تاريخ العاc حلكومة كهذه.
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 �ّ� æأل Íلنا� Zيرجع. فقا â لرجل�
� قلق: هل كنت تعرفه؟ فقاZ: ال، 
 Éيسأل¥ �م èمسلم ]
"لك¥ �
يت 
فآتيته {ياها، "ما ��b كا[ يثق æ فلم 
 ]
ال 
ثق به. "عندما 
"شك �ملوعد 
 ،�� æ
ينتهي خاÆ �لقوb على حيا� 
"بينا هم كذلك {� �
"� عن بعد شبَح 
حتته  �ملنسا�  حصانه  ·ثُّ   Íٍ�فا
 Zكأنه يسابق �لريح، "ملا "صلهم نز
 �ّ� æ
عن جو��¨ ""قع على قدمي 
{ليه على   ä�ها�، معتذ�من شد� �إل
لكثر�  تأخر  
نه  له  ""ضح   ،Qلتأخ�

��çها.  عليه  كا[   Éل� �لو�جبا� 
"�لتضحية  �إليثا�    "�  v} فانظر"� 
�نظر"� كم   ê ،�� بو
 �لÉ عمل ֲדا 
 èقوله "فّي � èكا[ هذ� �لرجل صا�ق
بوعد¨!، هل جتد"[ نظäQ %ذ� �لوفا§  
"كما  �ألخرz؟  �ألمم  تا�يخ   �
�كر� فإ[ �لكّتا� �إلجنليز 
يضè قد 
 �  æلعر� �ملسلم  هذ�   Ïحا� �ّ"نو� 

قصصهم "�"�ئعهم �لشعرية. 
"{ليكم مثاًال Àخر: لقد سجل �لتا�يخ 

[ �ملسلمني فتحو� �أل��ضي �لسو�ية 

"Z �ألمر، "لكن بعضها "قعت مر� 
فاضطر  �ملسيحيني،  
يد�   �  zخر

فأمرهم  لالنسحا�،  �ملسلم  �جليش 
�لضر�ئب   Ðجا�بإ  � عمر  سيدنا 
ألهل �ملنطقة. فر�"ها {ليهم معتذ�ين 

نستطيع  ال  �منا  ما  بقو%م:  %م 

خذ  لنا  ·ق  فال  عنكم   Ðلدفا�
�ملنطقة  
هل  "كا[  منكم.  �لضر�ئب 
�جلد�  �لغز��  "كا[  �ملسيحيني،  من 
من {خوִדم �ملسيحيني 
يضè، {ال 
�م 
�ملسلمني  معاملة  حسن  من  تأثر"� 
لد�جة 
�م جا§"� {v خا�Å �ملدينة 
على  يبكو[  "هم  �ملسلمني،  لتو�يع 
�جليش  كا[  لو  قائلني:  مغا��ִדم 
بأيدينا  ما  لسلبو�  مكانكم  �ملسيحي 
بدًال من 
[ ير�"� {لينا �لضر�ئب كما 
يعيد  بأ[  �هللا  �عو�  {�م   ê فعلتم. 
.zخر
�ملسلمني {ليهم حاكمني مر� 

�لُشقَة بني مسلمي �لك  
بَعَد  ما   ،¨À
�ليوb! لقد كا[  �لعصر "بني مسلمي 
�ملسلم عندئذ 
كثر 
هل �أل�� 
مانًة 
علما§  فإ[   bليو� 
ما   .èسلم" ""فاً§ 
بسلب  
فتو�  قد  
نفسهم  �ملسلمني 
�لغد�  "�عت�"�  �ملسلمني،   Qغ  Zمو�

باحلاكم غQ �ملسلم من صميم �إلميا[، 

ثو�ٌ�  �ملسلم   Qغ قتل   ]
 
فتو�  كما 
"مكرمٌة. "باالختصا�، فما من حسنة 
للمسلم   èشرف" مفخرً�  ُتعت�  كانت 
�ملجتمع   �  bليو� �نعدمت   "قد  {ال 
��جعو[.  {ليه  "{نا  هللا  {نا  �إلسالمي. 
يا ليت }اعتنا تد�� حجم �ملسؤ"لية 
ïد¨   bلإلسال "تسترّ�  عليها  �مللقا� 
 zخر
 مر�  �لدنيا   zتر ح£  �لغابر 
متحّلني   � �هللا   Zسو� Mمد  غلما[ 
Ãيث  �لفاضلة  �ملحمدية  باألخال� 
لوجه   èجتلي "جوههم   � �لر�ئي  ÷د 

منا§  يكونو�   ]
 فيجب   .vتعا �هللا 
ألنفسهم  �ملو�  ُيْؤثر"[  Ãيث  للغاية 
"ألهليهم جوعè على 
[ Äونو� 
مانا� 
 äجّد صا�قني  يكونو�   ]
" �آلخرين؛ 
Ãيث يضحو[ باحليا� "�ملاZ "�ملنصب 
"�لوظيفة، "لكنهم ال يتفوهو[ بكلمة 

"فيا§  يكونو�   ]
" "�حد�؛  كذ� 

"فو� به "لو  äيث {�� عاهد"� عهدÃ
يكونو�   ]
" حياִדم؛  حسا�  على 

آه، ما أبَعَد الُشـقَة بني مسـلمي ذلـك العصر وبني 
مسـلمي اليـوم! لقد كان املسـلم عندئـذ أكثر أهل 
األرض أمانـًة ووفـاًء وسـلمًا. أما اليوم فـإن علماء 
املسلمني أنفسهم قد أفتوا بسلب أموال غ0 املسلمني، 
واعت�وا الغدر باحلاكم غ0 املسلم من صميم اإلميان....
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�"� Êم عالية Ãيث {�� عزمو� على 

مر نّفذ"¨ "لو بفد�§ 
�"�حهم.

                  
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياَ�  َيْسَتِحبُّوَ'  ﴿�لَِّذيَن 
$َ' َعْن َسِبيِل �هللا  َعَلى �آلِخَرِ� َ$َيُصدُّ
 gٍَضال ِفي  Fُ$َلِئَك  ِعَوًجا  َ$َيْبُغوَنَها 

َبِعيٍد﴾ (٤)

شرU �لكلمـا0:
يسَتحّبو[: �ستحّبه: َ
َحبَّه؛ �ستحسنه. 
Àَثَر¨  �إلميا[:  على  �لكفَر  "�ستحب 

(�ألقر�).
يبغو[: بغا¨ يبغيه: َطَلَبه. يقاZ: �بِغ¥ 


� ُ�طلْبها (�ألقر�). Éضال

 :Wلتفسـ�
ُيعر�  �لذ�   ]}  vتعا �هللا   Zيقو
 ¨Qمص يكو[  �لتعليم  هذ�  مثل  عن 
�لعز "�حلمد   Zينا "�ضحè، {� كيف 
من ُيعر� عن �لعزيز �حلميد. "لكن 
قاَتَل �هللا  �لعنا�، فإ[ �لكفا� �ملتعنتني 
 vهللا تعا� Zفضا
·رمو[ 
نفسهم من 
�آلخرين  حرما[   � يتسببو[  كما 
 bهم عن �إلسالQمنها، "ال ينهو[ غ
فحسب، بل َيعرضو[ عليهم تعاليمه 
بشكل مشوَّ¨ ممسوø، ساعني حلرما[ 

�آلخرين من قبو%ا {v �ألبد.

 - حظه  لسو§  �إلنسا[-  عنا�   ]}
"Mوها،  �حلقيقة  Mا�بة   v} يدفعه 
يرتكب  بذلك  
نه  يد��   ]
  ]"�

.è"حاني�قتًال  Æجرمية قتل �آلال
﴿"يبغو�ا   vتعا قوله  من  "�ملر�� 
 ]

�م يتمنو[ -من جهة-  ﴾èعوج
�هللا   v} �ملؤ�ية  �لسبيل  على  يعثر"� 
ال   zخر
 جهة  من  "لكنهم   ،vتعا
�لقبيحة  عا��ִדم  عن  �لتخّلي  يريد"[ 
"�لنتيجة  �ملشني.  �خلاطئ  "سلوكهم 
 Íم يسّمو[  ما �خترعو¨ من طقو�

Äدعو�  لكي  �لك    ،èين� "بدعا� 
 ،Qلضم� صو�  "Äنقو�  
نفسهم 
فَيطمئنو[ ֲדذ¨ �لبدعا� هم "
"ال�هم 
فُيحَرمو[  باطًال،   èموهوم  èطِمئنان�
من نو� �%دz. "ֲדذ� �ملفهوb سيكو[ 

.èسبيل �هللا" هنا مبع× �حلق مطلق"
فاآلية تبطل ¦عم �لذين يقولو[ بوجو� 
�لصلحا§ �ملقربني عند �هللا حّقè � كل 
 ]} :Zيقو vمة. أل[ �هللا تعا
�يانة "
{ال  {ليه  يهتد�  لن  �ملستقيم  صر�طي 


نزلت من لدنِّي  Éمن يّتبع �لتعاليم �ل
 äلكن �لذ� ال ينفك مصّر" .Qال غ
فال  Àبا§¨،  عليه  "جد  ما   Ðتبا� على 
�هللا  سبيل  عن   èباحث ُيعت�   ]
 ميكن 
�، "{منا هو يبحث عن سبيل Àبائه، 
�هللا  سبيل   Qغ  v}  èمتجه  b�� "ما 
فَأنَّى له 
[ يصل {v �هللا جل شأنه؟ 
 v} يتجه  �
 ،èيبغي عوج �لذ�   ]}
جهٍة خاطئة سيصل {v غاية خاطئة 

.èحتم
 Z"نه يبد" للر�ئي أل
"قد تع¥ �آلية 
 ä�ّجا ä�يدير"[ حو� �لكفا� ]
"هلة 
"يعرفو�  موقفه  ليفهمو�   bإلسال� عن 

�م  �حلقيقة  "لكن  "يتبعو¨،  �حلق 
 äعنا�"  èتعصب  bإلسال� 
هل  ÷ا�لو[ 
ال  
نه  "مبا  �حلق.  عن   èثÃ ال  فقط، 
ميكن 
[ يعثر على سبيل �هللا {ال �لذ� 
هؤال§  يبقى   Æفسو باحلق  يتمسك 
 äنظر" �%د�ية.  من  Mر"مني  �لكفا� 
%ذ� �ملفهوb تكو[ كلمة "سبيل �هللا" 

.bمبع× �إلسال

يا ليت �اعتنا تدرك حجم املسؤولية امللقاة عليها وتس@ّد 
لإلسالم <ده الغابر ح� ترى الدنيا مرة أخرى غلمان 
Eمد رسول اهللا � متحّلني باألخالق احملمدية الفاضلة 
.Xيث �د الرائي ! وجوههم جتليًا لوجه اهللا تعا}
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ُ� ِفيُكْم َما َشاَ§ �هللا َ
ْ[ َتُكوَ[، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ{َ�� َشاَ§ َ
ْ[ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ[ ِخَالَفٌة  ̌¬‡ْْ ُحَذْيَفُة 
[َّ َ�ُسوZُ �هللا � َقاZ: َتُكوُ[ �لنُُّبوَّ
ا َفَيُكوُ[ َما َشاَ§  ِ�، َفَتُكوُ[ َما َشاَ§ �هللا َ
ْ[ َتُكوَ[، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ{َ�� َشاَ§ �هللا َ
ْ[ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ[ ُمْلًكا َعاضًّ َعَلى ِمْنَهاÅِ �لنُُّبوَّ
 ]ْ
�هللا َ
ْ[ َيُكوَ[، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ{َ�� َشاَ§ َ
ْ[ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ[ ُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكوُ[ َما َشاَ§ �هللا َ
ْ[ َتُكوَ[، ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ{َ�� َشاَ§ َ

(Qد بن حنبل، حديث �لنعما[ بن بش-
ِ� ُثمَّ َسَكَت. (مسند  َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ[ ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاÅِ �لنُُّبوَّ

 ُ̈ 
ََنس بن مالك 
[َّ �لنَِّبيِّ � َقاZَ: �ْنُصْر َ
َخاَ� َظاِلًما َ
ْ" َمْظُلوًما. ُقْلَنا َيا َ�ُسوZَ �هللا: َنَصْرُتُه َمْظُلوًما، َفَكْيَف 
َْنُصُر ْْ‡¬̌
ْلِم َفَذ�َ� َنْصُرَ� {ِيَّاُ̈. (سنن �لترمذ� - ِكَتا� �ْلِفَتِن) َظاِلًما؟ َقاZَ َتُكفُُّه َعِن �لظُّ

Ïْ ِبَحِديٍث َيْنَفُعَك �ُهللا  اِمِت َ"ُهَو َمِريٌض ُقْلَنا َ
ْصَلَحَك �ُهللا، َحدِّ ̌¬‡ْْ ُجَناَ�َ� ْبِن 
َِبي ُ
َميََّة َقاZَ: َ�َخْلَنا َعَلى ُعَباَ�َ� ْبِن �لصَّ
اَعِة ِفي َمْنَشِطَنا  ْمِع َ"�لطَّ ِبِه َسِمْعَتُه ِمَن �لنَِّبيِّ �، َقاZَ: َ�َعاَنا �لنَِّبيُّ � َفَباَيْعَناُ̈ َفَقاZَ: ِفيَما َ
َخَذ َعَلْيَنا َ
ْ[ َباَيَعَنا َعَلى �لسَّ
َ"َمْكَرِهَنا َ"ُعْسِرَنا َ"ُيْسِرَنا َ"
ََثَرً� َعَلْيَنا َ"َ
ْ[ ال ُنَناِ¦Ðَ �َألْمَر َ
ْهَلُه ِ{ال َ
ْ[ َتَرْ"� ُكْفًر� َبَو�ًحا ِعْنَدُكْم ِمن �ِهللا ِفيِه ُبْرَهاٌ[. (صحيح 

�لبخا��، كتا� �لفنت)   

̌¬ِ‡ �ْلِعْرَباَ� ْبَن َساِ�َيَة قاZ: َقاbَ ِفيَنا َ�ُسوZُ �هللا � َ��َ� َيْوbٍ َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة َ"ِجَلْت ِمْنَها �ْلُقُلوُ� َ"َ�َ�َفْت ِمْنَها 
اَعِة َ"ِ{ْ[ َعْبًد�  ْمِع َ"�لطَّ �ْلُعُيوُ[. َفِقيَل: َيا َ�ُسوZَ �هللا َ"َعْظَتَنا َمْوِعَظَة ُمَو�Ðٍِّ َفاْعَهْد {ِلَْيَنا ِبَعْهٍد. َفَقاZَ َعَلْيُكْم ِبَتْقَوz �هللا َ"�لسَّ
ِبالنََّو�ِجِذ  َعَلْيَها  و�  َعضُّ �ْلَمْهِديَِّني.  �لرَّ�ِشِديَن  �ْلُخَلَفاِ§  َ"ُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعَلْيُكْم  َشِديًد�  �ْخِتَالًفا  َبْعِد�  ِمْن  َ"َسَتَرْ"َ[  َحَبِشيًّا، 

َ"{ِيَّاُكْم َ"�ْألُُموَ� �ْلُمْحَدَثاِ� َفِإ[َّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة. (سنن �بن ماجة، كتا� �ملقدمة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

فقومو� 
يها �لعبا�، قبل يوbٍ يسوقكم {v �ملعا�، فا�عو� �ّبكم بصو� �قيق، "¦فQ "شهيق، "�بر¦"� بالتوبة {v �لر� �لغفو�، 
قبل 
[ ت�¦"� {v �لقبو�، "ال تلقو� عصا �لتسيا� � 
�� �ألشر��، "ال تقعد"� {ال مع �ألبر��، "كونو� مع �لصا�قني، "توبو� 
مع �لتّو�بني. "ال تيأسو� من �"  �هللا، "ال متّد"� ظنونكم كالكافرين، "ال ُتعرضو� {عر�� �ملتكّبرين، "ال ُتصّر"� على �لكذ� 
 îهللا.. هو يعلم ما � قل� v} مر�

فّو�  D}" ملنكرين؟� Zال تر"[ {[ كنُت على �حلق "ال تقبلون¥ فكيف مآ
كاأل��لني. 


" � ضالZ مبني. zّياكم لعلى ُهًد} "
"ما � قلوبكم.. "{ّنا 


[ �لِعد� ال ينكر"ن¥ {ال علوًّ� "فساً��، "{�م �
"� Àياِ� �ّبي فما ¦��"� {ال عناً��. 
ال ير"[ �حلالة �ملوجو��، "�ل�كا�  z�
 D}"
�ملفقو��؟ 
فال يدعو �لزما[ بأيديه مصلحا ُيصِلح حاله، "يدفع ما ناله؟ 
ما ظهر� �لبّينا�، "جتّلت �آليا�، "حا[ 
[ يؤتى 
 .àو� ما فا�؟ بل قلوֲדم مظلمة، "صد"�هم ضّيقة، قوb ِفظاà ِغالà، ُخُلُقهم نا� يسعر � �أللفاà، "كِلُمهم تتطاير كالشُّ
ما بقي فيهم 
ثر �ّقة، "ما مسَّ خد"َ�هم ُغر"ُ� مسكنة. يكّفر"ن¥ "ما 
��� على ما يكّفر"ن¥، "ما قلُت {ال ما قيل � 
�لقرÀ[، "ما قر
� عليهم {ال Àيا� �لر-ا[، "ما كا[ حديٌث  ُيفترz، بل "�قعة جّالها �هللا أل"��ا، "يعرفها من يعرÆ �-ة 
 Ìّ}" ،]فو�ًجا "علّي ÷معو
�لر� مع شأ�ا. "كا[ �هللا قد "عد � "�ل��هني"، �لذ� هو تأليف هذ� �ملسكني، 
[ �لناÍ يأتون¥ 
�%د�يا ُيرسلو[، "ال 
ُتَرُ� فرً�� بل يسعى {Ìّ فوÅ من بعد فوÅ "يقبلو[، "ُتفَتح علّي خز�ئن ِمن 
يد� �لناÍ "مما ال يعلمو[، 
 Zقبو Ì هللا "لو يستنكف �لعد� "يكرهو[، "يوضع� ���

عَصم ِمن شر �ألعد�§ "ما ميكر"[، "ُ
عَطى عمًر� ُ
كمِّل فيه كلَّ ما ُ"

نتم ال تبصر"[؟ "لو كا[ هذ� �ألمر  b
� �أل�� "ُيفدي¥ قوb يهتد"[. فتّم كلُّ ما قا Z�æ كما 
نتم تنظر"[. 
فسحٌر هذ� 
من عند غQ �هللا ملا ّمت هذ¨ �ألنبا§ "%لكُت كما يهلك �ملفتر"[. "تر"[ 
[ }اعÉ � كل عاb يتز�يد"[. "ما تر� �ألعد�§ 
 Qهذ� ِمن عند غ
�قيقة � {طفا§ نو� �هللا، فتّم نو� �هللا "هم يفزعو[. فانسابو� {v جحو�هم "ما تركو� �لِغّل "هم يعلمو[. 
�هللا؟ ما لكم ال تستحيو[ "ال تتأّملو[؟ 
حتا�بو[ �هللا بأسلحة منكسر� "
يٍد مغلولة؟ "يل لكم "ملا تفعلو[. 
هذ� فعُل مفتٍر 
كّذ�� 
" مثل �لك 
ُيَِّد �لكا�بو[؟ 
هذ¨ �لكلم ِمن كّذ��؟ ما لكم ال تتقو[؟ 
ال ُتَرّ�"[ {v �هللا 
" ُتتركو[ فيما تشتهو[؟ 

"كّلما 
"قد"� ناً�� 
طفأها �هللا ê ال يتدّبر"[. 

(كتا� تذكر� �لشها�تني)

"ما لكم ال تستحيون وال تتأّملون؟""ما لكم ال تستحيون وال تتأّملون؟"
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 æتر}ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد¨  �هللا  {ال  {له  ال   ]
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
[ Mمًد� عبد¨ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا[ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"{يَّاَ�  َنْعُبُد  {يَّاَ� 
�لَِّذيَن   ìِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ìََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Àمني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لF sلقاها FمW �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر$
 vFد FيدB �هللا تعاt بنصرB �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� $�إلماw �ملهد[ �

١٥ /٢٠١١/٠٤ bيو

� مسجد بيت �لفتو  بلند[

�خلطبة   � حتدثُت  
سبوعني  قبل 
 bخلاطئة "عد� bعن تصرفا� �حلكا
�هتمامهم بأ��§ حقو� �لشعب على 
"جه صحيح، "سلو� �لشعب "�ّ�� 
 � كلَّه  �لك  حُت  ""ضَّ فعلهم، 
ضو§ تعاليم �لقرÀ[ �لكرمي "
حا�يِث 
�ملوعو�  �ملسيح   Zقو�
"  �  Zلرسو�
 ]
 ينبغي  كيف  "بّينُت   ،�
مثل   � �حلقيقي  �ملسلم   Æيتصر
�لشعو�   ]
 "مبا   .Ðأل"ضا� هذ¨ 
 �  bأليا� هذ¨   � تنشط  �لعربية 
�لسعي لإلطاحة Ãكامهم "�ستعا�� 
�ملسلمني  فإ[  منهم،  حقوقهم 
�لبلد�[   � �ملقيمني  �أل-ديني 

كثر،  Ðلعربية يهتّمو[ ֲדذ� �ملوضو�
فإ[   ،bالهتما�" �لرغبة  %ذ¨  "نظًر� 
�لقنا�  على  �ملباشر“  ”�حلو��  
سر� 
�لعربية - �لثالثة  �إلسالمية �أل-دية 

�لذ� ُيبث مباشر� كل شهر أل�بعة 
من   Z"أل� �خلميس  من  بدً§�   bيا

تنا"لو�  قد  �ألحد-  لغاية  شهر  كل 
�ل�نامج هذ�  �ملوضوÐَ � هذ�  هذ� 
�لشهَر. "مع 
�م â يتحدثو� مباشرً� 
 � �لسائد�  �لسياسية   Ðأل"ضا� عن 
تكلمو�  قد  
�م  {ال  �لعربية،  �لبال� 
عن 
"ضاÐ �ملسلمني �لسائد� بشكل 
b هذ� �ل�نامج  عاb. "لقد 
خ�D مقدِّ
�لسيد Mمد شريف عو�� عن بعض 

BÍX’Ñ–W6µ6◊·…–W6nÚº6€Y6W·’—ºW8BÍX’Ñ–W6µ6◊·…–W6nÚº6€Y6W·’—ºW8
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"اقرأوا قصص السابقني ! الكتاب املبني، 
وما ُبّدلْت ُسنن اهللا ! اآلِخرين."
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سيدنا مر�� مسر$
 vFد FيدB �هللا تعاt بنصرB �لعزيز

{}اًال،  �ل�نامج  هذ�   �  zجر ما 
من  �ملقتطفا�  بعض   َّÌ} 
�سل   ê
 “zلتبصر� ملن ير�" zكتا� ”�%د
 -  � �ملوعو�  �ملسيح  لسيدنا 
قد  �لكتا�  هذ�  من   Z"أل� "�جلز§ 

يضا-  �أل��ية  �لتر}ة  معه  ُنشرْ� 

[ كل هذ� �ملضمو[ ينطبق  Dخ�
"
�çسا§   Zحو�
 على  خاصة  بصفة 
هذ¨ �لبال� �لÉ تندلع فيها هذ¨ �لفنت 
 bَص �حلكاÄ نه ال
حاليا. بل �حلق 
 Ðضا"
 على  ينطبق  بل  فحسب 
 Ïيضا، فقد حتد
�جلماهQ "�ملشايخ 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� � � �جلز§ 
�لتاÌ للكتا� عن �لعلما§ "�ملشايخ. 
قد  �ملباشر“  ”�حلو��  
عضا§  "لعّل 

تكلمو� بالتفصيل � �ل�نامج �نطالقا 
 .Ðمن هذ� �ملوضو


تكلم  ]
 bليو� �"
 ،Zعلى كل حا

نا 
يضا حوZ هذ� �ملوضوÐ قليال، 
فالصو�� �ل É�ôها �ملسيح �ملوعو� 
 Éل� �لبال�  بعض  °ّص  ال   �
متحمسا   bليو� فيها  �لشعب  ثا� 
�مللو�  صو��   ]} بل   ،bحلكا� ضد 
"�لشعو�   bحلكا�" �ملسلمني 
 � حضرته  �ôها   Éل� "�ملشايخ 
تؤكدها   ،bعا مائة  يقا��  ما  قبل 
 � 
يضا   bليو� �ملسلمني  تصرفا� 
ما  "تصدِّ�  �إلسالمية  �لبال�  }يع 
قاله حضرته � عندها، {� نالحظ 
�لر�هن  �لعصر   �  Ðأل"ضا� نفس 


كثر  Ðيضا. "{�� تعمقنا � �ملوضو

 � يكن   â �لوضع  هذ�   ]
 "جدنا 
�ملسيح  ¦من   � �إلسالمية  �لبال� 
هذ�   ]} بل  فقط،   � �ملوعو� 
"مشايخ  "شعو�   bحكا  Zحا هو 
بعد  ظهر�   Éل� �إلسالمية  �لبلد�[ 
�ملوعو�  �ملسيح   ]}  ê  .� "فاته 
� â يكتِف � كتابه بذكر هذ� 
�لوضع �ملخيف "�ملخجل للمسلمني 
�حلل  %م  بيَّن  قد  بل  "ملوكهم، 
�لذ�  �لزما[  
[ مسيح  
يضا، "هو 
 ÆالÀ  ]
"  ،Zنز قد  نا¦ًال  كا[ 
تشهد  �لسما"ية  "�لتأييد��  �آليا� 
�ملسلمني  سالمة   ]
" بعثته،  على 
�آل[ {منا تكمن � �إلميا[ به حتقيًقا 

 c � إن املسـيح املوعـود
يكتـِف ! كتابـه بذكـر هذا 
واخملجـل  اخمليـف  الوضـع 
للمسلمني وملوكهم، بل قد بنيَّ 
nم احلل أيضا، وهو أن مسيح 
الزمان الذي كان نازًال قد نزل، 
وأن آالف اآليـات والتأييدات 
بعثته... على  تشهد  السماوية 
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لسالمتهم  "ليس   ،�  îلن� لنبو§� 
قاَبلو¨  
بًد�. "لكنهم قد  سبيل Àخر 
مبعا�ضة شرسة بدًال من 
[ يقبلو¨. 

مٌر  
نه ظهر بعد {عالنه �عو�¨   Qغ

عد�§ �أل-دية  ]
حسن 
يضا، "هو 
 bينشطو[ � نشر �إلسال �"

يضا بد
Ãقيقة  
علم  "�هللا  خدمته،  مدَّعني 
 ،bلتياعهم لإلسال� zمساعيهم "مد
ال  �لك.  تفاصيل   � 
خو�  "لن 
�إلسالمية  �ملنظما�  بعض   ]
 شك 
 ،bإلسال� �سالة  لنشر  سعْت  قد 
"حيث {�ا تفتقر {v �لتوجيه �إل%ي 
�ملباشر، فقد ظهر� منهم كثQ من 
ظلَّو�  
�م   "
 "�ملستحدثا�   Ðلِبَد�
ملد��سهم  �خلاصة  �ألفكا�  يرّ"جو[ 
{ليها،  ينتمو[  كانو�   Éل� �لفكرية 
�ألصيل   bإلسال� تعليَم  مهملني 
�لذ�   Zُلَعْد� �َحلَكُم  
ما   .Íألسا�
كا[  "�لذ�  ظهو�¨   vتعا �هللا   � قدَّ
"�لباطَل  �لصو��  من  �خلطأ  سيميز 
"�حد�،  شخصا  فكا[  �حلق  من 
 Zلعْد� �َحلكم  بذلك  �إلميا[  "بد"[ 
�لنظريا�  تسو�   ]
 بدهيًّا  كا[ 
 ،Zخلاطئة "�لبدعا�. على كل حا�
 � "تولد�  �ملسلمو[،  حتّرَ�  قد 
بالفعل  �لدين   � �لرغبة  منهم  طبقة 
"¦���. "كا[ مبعث هذ¨ �لرغبة � 
�لكامن  �لقلق  �حلقيقة سعُيهم إل¦�لة 

� �لنفوÍ، "هذ� 
يضا كا[ Ãسب 
عن  ليبحثو�  "�لك  �إل%ي  �لقد� 
"ال  �لزمن.  هذ�   � �إل%ي   Ïملبعو�
 Zنز �لذين  �لسعد�§  بعض   ]
 شك 
�هللا  فضل  عليهم   Zينـز  Zيز� "ال 
� ينجحو[ � هذ� �لبحث، "لكن 
�لبعض �آلخر ُيتوفَّو[ � �لطريق 
ثنا§ 
سعيهم إل¦�لة ما � نفوسهم من قلق 
"قوعهم  نتيجة  "�لك  "�ضطر�� 
تِصل¥  فحينما  �خلاطئني.  
يد�   �
تفاصيُل �حلة �ملبايعني {v �أل-دية 
يتبني Ì مدz قلق �أل�"�  �لسعيد� 
هد�هم  "كيف  �حلق،   v}  Zللوصو
يعت�"[  بعضهم   ]}  .�Qًخ
  � �هللا 
"صو%م {v �ُ%دz مصا�فًة، "�حلق 

�ا ليست مصا�فة بل هي تصديٌق 
َمْن  ﴿َيْهِد�   :Dلربا� لإلعال[  
 Ïٌحد�
 هنا�  باختصا�  َيَشاُ§﴾. 
كث�Q جد� سأتنا"%ا الحقا � "قت 
 � لكم  �كرُ�  كما  �أل"قا�  من 

صحابة   Ïَحد�
 �ملاضية  �خلطبة 
�لدنيا  لتعلم   ،� �ملوعو�  �ملسيح 

يضا  bليو� 
[ �هللا � يهد� عبا�¨ 
حني  �ملاضي.   � يهد�  كا[  كما 
 bَ الحظِت �حلكوما� �إلسالمية تقدُّ
"�نتشاَ�  �لدعوّ�  "نشاطها  �جلماعة 
تعاليم �إلسالb �جلميلة � �لعاâ �هو� 
 �"� �ملسلمني   Zصو"" �أل-ديني 

حضا[ �أل-دية  v} لفطر� �لسلمية�
هذ¨  بعض  حا"لت  فقد   ،bيو كل 
�لد"Z {�ساZ مشاÄها ببذZ جز§ من 

مو�%ا، فُفتحت �ملد��Í � �لبلد�[ 

ّسست ُ" ُتفتح،   Zتز� "ال  �ألفريقية 
�لد"�ئر "�ملؤسسا� باسم �جلامعا� 
�لبالِ�  هذ¨  "حكوماُ�  �إلسالمية. 
 bتقّد �لر�قية   Qِغ  "
 "�لناميِة   �Qلفق�
%ذ¨ �ملؤسسا� تسهيالٍ� طمًعا � 
بال�ها   v} �خلا�جية  �لثر"�  جلب 

كثر حتسيًنا القتصا�ها، لكن هؤال§ 
�ملشايخ �ملزعومني �لذين �هبو� هكذ� 

إن النور الذي ينـزل من اهللا � ال يسـتطيع الناس 
مقاومتـه وال ميكـن ألية جهـود بشـرية مناهضته. 
فمهمـا حاولت هـذه البـالد الغنّيـة إبعـاد الناس 
عن األ"دية باسـم خدمة اإلسـالم فلـن تنجح...
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�ملر�كز  هذ¨  باسم  �لدعو�  لنْشر 
�إلسالمية â يسعو� لتربية �ملسلمني 
�لتخطيط  على  �ّكز"�  ما  بقد� 
�أل-دية،  �إلسالمية  �جلماعة  ضد 
يز�لو[  "ال  سعيهم   � فشلو�  "قد 
 ]
  Qغ �هللا.  شا§  ما  {ال  يفشلو[ 

"ضاÐ �لفقر�§ � بعض هذ¨ �لبال� 
ما  حد   v} نت  حتسَّ قد  �ألفريقية 
 Íللنا يتبني  عندما  �لطريقة.  ֲדذ¨ 
 Zمن خال bلتعليُم �حلقيقي لإلسال�
 � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  �عو� 
فكلُّ  مر�،  �لدعو�  هذ¨  "يفهمو[ 
�لدين يوÌ هذ¨  يتأâ من 
جل  من 
كل  لتقدمي  "يستعّد  
Êيًة  �لدعوَ� 

نو�Ð �لتضحية � سبيلها. {[ �لنو� 
�لذ� ينـزZ من �هللا � ال يستطيع 
�لناÍ مقا"مته "ال ميكن ألية جهو� 
حا"لت  فمهما  مناهضته.  بشرية 
عن   Íلنا� {بعا�  �لغنّية  �لبال�  هذ¨ 
فلن   bإلسال� خدمة  باسم  �أل-دية 
�لصد�  مييز  لبيب  كل   ]} تنجح، 
"لو  �لدنيوية  فاجلهو�  �لكذ�.  من 
كانت باسم �هللا، {�� ما كانت منافية 
ملشيئة �هللا، فال ميكن 
[ يبا�� فيها، 
{منا �لعمل �لذ� ير�فقه �لتأييد �إل%ي 
هو �لذ� يباَ�� فيه "تظهر له نتائج 
حسنة. {[ �عا� �أل-دية "معّلميها 
�ملناطق   � يقيمو[  �لذين  
بنا§ها "

�لÉ تظهر فيها هذ¨ �لتأييد�� �إل%ية 
يالحظو�ا  حني   ،]À" حني  كل 
يز���"[ {مياًنا على {ميا�م باستمر��. 
لقد �كر سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
Àية �بانية جليلة تظهر تأييًد� له كل 
يوb. يقوZ � "هو يتحدÏ عن 
”�ل��هني  كتابه   � �لو����  نبو§�ته 

�أل-دية“: 
لقد علََّم¥ �هللا � � هذ� �لكتا� 
 :Ì} حى"
�عاً§، 
ع¥ 
نه تعاv قد 
 Qخ 
نت " فر��   D�ْتذ ال   ِّ��َ”
"حيد�  تترك¥  ال   :�
 �لو��ثني“، 
 �  Dعد"  ê }اعًة.  �جعْل¥  بل 
كل  ِمن  ”يأتيك  Àخر:  موضع   �
يهيئ   Æسو  :�
 عميٍق“،  فجٍّ 
ضيافة   bَ¦لو�"  Zألمو��  Ì  � �هللا 

�م "  ،Æطر كل  من  �لقا�مني 
سبيل.  كل  من  يأتون¥   Æسو
ر"� �آل[ هل كا[ 
حد يأتي¥ �  ففكِّ
�لزمن �لذ� ُنشرْ� فيه هذ¨ �لنبو§� 
باهللا  
قوZ حلًفا  للناÍ؟  ُ�كرْ�   "

� â يكن 
حد من �لناÍ يعرف¥، 

حيانا كانت تصل¥ �سالٌة "�حد� "
�لسنة   � "حيد  ضيف  يأيت¥   "

�لكاملة، "
حيانا â يكن يأتي¥ ح£ 
 ê .سالة "�حد� "ال ضيٌف "�حد�
قاZ حضرته �: {[ �¦�يا� �لزّ"�� 
Àيٌة  "مبايعتهم  �ملخلصني  "حضو� 

 zنر Zن ال نز�Õ") bتتجد� كل يو
فرغم   ،bليو� ح£  �آلية  هذ¨  حتقُّق 
}يع 
نو�Ð �ملعا�ضة "جهوِ� بعض 
 Ðُألطما� 
بعدْتهم  �لذين  �ملرتدين 
 � 
تلقى  {ن¥  �لدين،  عن  �لدنيوية 
عشر��  بشا��  يوميا  �لرسائل 
 ،Ðلبيعا� بال �نقطا� Æلو
"مئا� "
 Éل� �لبيعة  �ستما��ُ�  تصل¥  حيث 
مما  �إلميا[  تزيد  "قائع  على  حتتو� 
يدZ على 
[ ال 
حد غQ �هللا يقد� 
قلو�  �حلالة �  هذ¨   Ïحد�} على 
�جلد�.  �ملبايعني  هؤال§  "مشاعر 
من  �ملبايعني  بعض   Zسأ
 حني   ê
عن  �ملقابلة  
ثنا§  
"�"با " 
مريكا 
قصة بيعتهم يقولو[: لقد �غبنا � 
�لبحث عن �إلسالb بو�سطة صديق 
نشأ   "
 
-د�،   Qِغ %م  مسلم 
 bباإلسال  bُالهتما� تلقائيا  عندهم 
�ملسلمني   v} باملصا�فة  "تعرَّفو� 
 ،bإلسال� فاعتنقو�  �أل-ديني   Qغ
لكن حالة عدb �ال�تيا  "�لطمأنينة 
 ê تال¦مهم،  "ظلت  عنهم   Zْتُز  â
مصا�فًة   � �هللا  من  بفضل  تعرَّفو� 
من  مناصا  ÷د"�   â" �أل-دية   v}
"�للجو§  �حلقيقي   bإلسال� �عتنا� 
بالطمأنينة  �لفو¦   � طمعا  {ليه 
 Æآلال� كذلك   .Zلبا� "��حة 
�ملسلمني  من   Æآلال� مئا�  بل 
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�حلق  عن  يبحثو[  حني  �لسعد�§ 
تنكشف  �لسليمة  فطرִדم  بسبب 
فو��،  �حلق  فيقبلو[  �حلقيقُة  عليهم 
فهؤال§ �لذين ينضمو[ {v �أل-دية 
 Zقبو بعد  يو�جهو[  �ملسلمني  من 
�أل-دية مشكال� جسيمة بشكل 
خاó من قبل عائالִדم "ïتمعهم، 
"يتعرضو[ 
حيانا لأل"ضاÐ �ملؤ�ية 
جد�، لكنهم بفضله � يثبتو[ على 

يضا  م¥  "يطلبو[  �"ما،   bألقد��
على �لد"�b �لدعا§ الستقامتهم، فهم 
َيثبتو[، لئال يرتكبو� �لذنب باالبتعا� 
{�م  عرفوها.   ]
 بعد  �حلقيقة  عن 
 ]
 علمائهم  حالة  برçية  يعلمو[ 

قو�%م  بني  صا�ًخا  تعا�ًضا  هنا� 

فعا%م. "ليس عندهم من �لعلم ما "
يستطيعو[ به �لر� على مطاعن 
هل 
بعضهم   ]} بل   ،zألخر� �أل�يا[ 
يد�فعو�   ]
 عنك   Ðْ�َ يد�هنو[، 
��عي  ال  يقولو[   "
  ،bإلسال� عن 
لنقا� هؤال§ �لقوb، أل[ �إلسالb ال 
-"ال  �لعر�   ]} بنقاشهم.  يسمح 
 � �مي  قناتنا  �لذين يشاهد"[  سيما 
�نضم  من  منهم  سو�§  �لعربية،   �

 ���
{v �أل-دية 
â b ينضم- قد 
علمائهم  من  
حد  ال   ]ْ
 معظمهم 
�لقسيسني  مطاعن  �حض  يستطيع 
"تبكيتهم باأل�لة "�ل��هني كما يفعل 

علما§ �أل-دية، بل {[ علما§هم ال 
يبلغو[ شأ" علما§ �أل-دية � هذ� 
 �Qكث �سائل  
تلقى  {ن¥   .Zملجا�
كنا  {ننا  يقولو[  �لذين  �لعر�  من 
 Ðاô كثر�  من  شديد  كر�   �
 ،bإلسال� على  �لقسس  مطاعن 
يكشف   ]
  vتعا �هللا  ندعو  "كنا 
 ،bإلسال� عظمة  "ُيرينا  هذ�  كربنا 
"�طلعنا  �عا§نا،  �هللا  فاستجا� 
لقد   .�
  � �مي  قنا�  على  بالصدفة 
�لطاعنني  على  �أل-دية  علما§   �ّ�
بال��هني  مدعما   ��ً�  bإلسال� على 
جعلنا  كما  "بّكتهم،  سّكتهم  مما 
 .Í"çنعيش مطمئنني "مرفوعي �لر
 � مسامعكم  على   

قر  Æسو"
فرصة 
خرz ما �كر"¨ � �سائلهم 
"�نطباعا�،  "مشاعر   Ïحد�
 من 

قدb لكم بعض ما  Æما �آل[ فسو

قاله سيدنا �ملسيح �ملوعو� � � 
 "zير ملن  "�لتبصر�   zد%�" كتابه 
�ملسلمني  ملو�  حالة   "صف   �

"حكامهم "مشايخ "عامتهم. 
يقوZ حضرته �:

"ظهر �لفسا� � �ملسلمني، "صا�� 
�لصاحلني  ُ¦َمُر  
-َر  كك�يٍت 
(يع¥: قد �نعدb �لصال  ِمن بينهم) 
 ،bإلسال� 
خال�  فيهم   zتر ما 
من  ينتهو[  ال   .bلكر�� مو�سا�  "ال 

"÷ّرعو[  باخلليط،  "لو  �لتخليط 
يؤ�"�م)،   �
) �حلميم  من   Íَلنا�
"لو كا[ 
حد كالوÌّ �حلميم. "ال 
 "
 ø
بالعشQ، "لو كا[  يكافئو[ 
�لعشQ. ال يصافو[ شفيقا "ال  من 
يعت�"نه   :�
) "يستِقّلو[  شقيقا، 
قليال) جزيَل �ملو�سني "ال ُيحسنو[ 
من   Íلنا� "Äّيبو[  �ملحسنني.   v}
 .Æ�معا من  كانو�  "لو   ،Æ�عو�
َمر�فقهم،  عندهم  مبا  "يبخلو[ 

جلَت   ��} بل  ُمر�فَقهم،  كا[  "لو 
فيهم بصر�، "كّر�َ� � "جههم 

كثَر طو�ئف هذ¨  نظر�، "جد� 
�لفسق "تر�  ثيا�  لبسو�  قد  �ملّلة، 
�لديانة "�لعّفة. "{ّنا نذكر ههنا ُنبًذ� 
"غQهم  ¦ماننا  ملو�  حاال�  من 
من 
هل �ألهو�§، ê نكتب بعد¨ ما 

��� �هللا لدفع تلك �ملفاسد "تد�ُ�ِ� 

�إلسالb "�ملسلمني من �لسما§."
حاال�  عن  حضرته   Zيقو  ê)

قرُ
 �لتر}ة �أل��ية   ،bملو� �إلسال
�لعبا��  حتت  حضرته  كتبها   Éل�

�لعربية):

كثر طو�ئف  ]
"�علْم، �-ك �هللا، 
�لذين  "�إلمر�،  �ألمر   Ì"
" �مللو� 
قد  �ملّلة،  هذ¨  ك��§  ِمن  ُيَعّد"[ 
�مليل  بكل  �لدنيا  ¦ينة   v} مالو� 
من  شغل  %م  بقي  "ما  "�%ّمة... 
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"�لشهو��  "�لزمر  �خلمر   Qغ
الستيفا§  خز�ئن  يبذلو[  �لنفسانية. 
�لصهبا§  "يشربو[  �لفانية،  �للّذ�� 
�ملصّر��  �أل�ا�  شاطئ  على  جهرً� 
�لباسقة،  "�ألشجا�  �جلا�ية،  "�مليا¨ 
�ملنّو��،  "�أل¦ها�  �ليانعة،  "�ألáا� 
جالسني على �ألمناì �ملبسوطة، "ال 
يعلمو[ ما جرz على �لرعّية "�ملّلة. 
�لسياسي  بالقانو[  معرفٌة  %م  ليس 

عطَي ُ "ما   ،Íلنا� مصا¸   Qِتدب"
"�لعقل  �ألمو�  ضبط  من  %م حظ 
"�لقياÍ... كذلك يقُربو[ حرماِ� 
�هللا "ال ÷تنبو[، "ال يؤّ�"[ فر�ئض 
ير"[  "لذلك  يّتقو[،  "ال  �لوالية 
 bهزمية على هزمية، "تر�هم كل يو
� تنـزZُّ "منقصة؛ فإ�م 
سخطو� 
خدمة  {ليهم  "ُفوَِّ�  �لسما§،   �ّ�
 v} �"خلد
فما 
ّ�"ها حق �أل��§....
 zلتقو� من  %م حّظ  
نَّى " �أل�� 
�لتاb؟ "لذلك ينهزمو[ ِمن كل َمن 
مع  �لدبر  "يوّلو[  للمخالفة،  �ض 
كثر� �جلند "�لد"لة "�لشوكة، "ما 
هذ� {ال 
ثُر �لسخط �لذ� نزZ عليهم 
من �لسما§، مبا Àثر"� شهو�ِ� �لنفس 
قّدمو�  "مبا  �لك�يا§،  حضر�  على 
على �هللا مصا¸ �لدنيا �لدنّية، "كانو� 
"مالهيها  لّذ�ִדا   � �لنهمة  عظيم 
 z�سا
ُ كانو�  �لك  "مع  �لفانية، 

� �ميمة �لنخو� "�لُعْجب "�لريا§، 
�لكساv � �لدين "�لفاتكني � سبل 
�ألهو�§... فإ�م بَسأ"� بالشهو��، 
 �"�ّ
 "ما  "�ينهم  �عاياهم  "نسو� 
·سبو[  "�ملر�عا�.  �لتكّفل  حّق 
"�ثو¨  تالٍد   "
  Æٍ�كطا Zملا� بيت 
من �آلبا§، "ال ينفقو[ �ألمو�Z على 
�الّتقا§،   ìشر هو  كما  مصا�فها 
"يظّنو[ كأ�م ال ُيسألو[، "{v �هللا 
ال ُيرجعو[. فيذهب "قُت �"لتهم 
�ّطلعَت  "لو   ...bألحال�  Ïكأضغا
على 
فعا%م القشعّر� منك �جللد�، 
ر"�..  ففكِّ  .�Qحل� عليك  "�ستولت 

هؤال§ يشّيد"[ �لدين "يقومو[ له 

كالناصرين؟"
�مللو�،  هؤال§   Zحا هي  (هذ¨ 
يسعو[   - قلت  كما   - "لكنهم 
�ملسيح  مهمة   Zإلفشا جاهدين 
�إلفريقية،  �لبال�   �  � �ملوعو� 

عما%م  على  ينفقو[  ال  
�م  �غم 

هذ¨ 
قل من جز§ "�حد من �أللف 
ُيعت�  �لك  مع  "لكنه  ثر"�ִדم  من 
كث�Qً أل�م ميلكو[ ثر"�� هائلة من 
�لنفط. â يرسلو� مبشريهم {v هذ¨ 
فQسلو�م  �آل[  
ما  سابقا،  �لبال� 
 .� �ملوعو�  �ملسيح  لعرقلة مهمة 
 � حضرته   Zيقو  Zحا 
ية  على 

عن �مللو�:)
بل  �لشريعة،   bألحكا" %م  "ما 
ِ�ْبقتها  ِمن  Äرجو�   ]
 يريد"[ 
"يعيشو� باحلرّية. "
ين %م كاخللفا§ 
"كاألتقيا§  �لعزمية،  قو�  �لصا�قني 
�حلق  مع  متقّلب  قلب  �لصاحلني 
�خلالفة  ُسُرُ�   bليو� بل  "�ملعدلة؟ 
خالية من هذ¨ �لصفا�." ("لكنهم 
مع �لك يقولو[ بإقامة �خلالفة فيهم، 
ê يكر�"[ Mا"الִדم فيقدمو[ �سم 
فقاZ حضرته  مر�،  "��� كل  هذ� 
{[ قلوֲדم خالية من هذ¨ �لصفا�، 
لذلك ال ميكن 
[ ينجحو� � {قامة 

"ليـس nـم معرفـٌة بالقانـون السياسـي وتدب0ِ 
مصـا¨ الناس، ومـا أُعطَي nم حـظ من ضبط 
األمـور والعقل والقياس... كذلـك يقُربون حرماِت 
الواليـة  فرائـض  يـؤّدون  وال  وال �تنبـون،  اهللا 
وال يّتقـون، ولذلـك يـرون هزمية علـى هزمية..."
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حضرته:)   Zيقو  ê فيهم.  �خلالفة 
�كد�  كيف  �ملّلة  ير"[  "ال 
�·ها، "خبْت مصابيحها، "ُكّذ� 
جتد  بل  "ُغّلط صحيحها،  �سو%ا، 
�ملَنهّيا�،  على  مصّرين  
كثَرهم 
 v} �لشهو��  َسْو�  على  �ملجترئني 
ميا�سو[  (يع¥  �ملحّرما�."  ُسو� 
منع   Éل� �ملوبقا�  ��تكا�  علًنا 
حضرته:   Zقا عنها،   vتعا �هللا 
من  ُخُضّلة   � "�ملصبحني  تر�هم) 
�للّذ��.   Ðنو�
 "�ملمسني �  �لعيش 
مع  �حلضر�،  من  ُيؤيَّد"[  فكيف 
هذ¨ �ألعماZ �لشنيعة "�ملعصية؟ بل 
على  �هللا  غضب  
سبا�   Z"
 ِمن 
�لسالطني  هذ¨  "جوُ�  �ملسلمني 
{[ "جو�هم   �
) �ملترفني،  �لغافلني 
 v} �"خلد
عقا� للمسلمني) �لذين 
�أل�� كاخلّر�طني، "ما بذلو� لعبا� 
�هللا ُجْهَد �ملستطيع، "صا�"� كظالٍع 
"ما َعَد"� كالِطْرÆ �لضليع، "ألجل 
�لسما§،  نصرُ�  معهم  بقي  ما  �لك 
كما  �لَكَفر�  عيو[   � �عٌب  "ال 
بل  �ألتقيا§،  �مللو�   óمن خو� هو 
هم يفّر"[ من �لَكَفر�، كاُحلُمر من 
�لَقْسو��، "كفى أللٍف منهم �ثنا[ � 
موطن �مللحمة.... "كيف ُيْعَضد"[ 
�لغو�ية  هذ¨  مع  "�إلعانة،  بالنصر� 
سّنته   Zِّيبد ال  �هللا  فإ[  "�خليانة؟ 

�ملستمّر�. "ِمن سّنته 
نه يؤّيد �لَكَفرَ� 
 zتر "لذلك  �لَفَجر�،  يؤّيد  "ال 
�لنصا�z يؤيَّد"[ "ُينَصر"[،  ملوَ� 
"يأخذ"[ ثغو�هم "يتمّلكو[، "ِمن 
 bكل حَدٍ� ينسلو[."("�نظر"� �ليو
�ملسلمني   bحكا  bما¦ فإ[  
يضا، 
 zألخر� �لبال�  بيد  "�قتصا�هم 
بصو��  �لك  يكن   â "لو  حقيقًة 
لر-ته  �هللا  نَصرهم  ""ما  ظاهر�)  
يعانو[  �ملسلمني   ]}  �
) عليهم." 

حالة سيئة 
ما غQهم فيتلقو[ نصًر� 
 Zéبعد نصر، "لكن هذ� �لنصر ال ي
�هللا عليهم �-ة ֲדم)، "بل نصرهم 
كانو�  لو  �ملسلمني  على  لغضبه 
حضرته   bالÀ هي  (هذ¨  يعلمو[." 
�لكتا�  يكتبه  ما  "هو  للمسلمني، 
�جلر�ئد   � �ملنصفو[  "�ملحللو[ 
لقد قر
� � جريد� "جنغ"   .bليو�
�لباكستانية مقاال كتبه �لدكتو� عبد 
�لقدير خا[ -�لذ� يعت� عاâ �لذ�� 
�لباكستاD- حيث كتب مستشهًد� 
كذ�  نعمل  
ننا  �لقرÀنية  باآليا� 
 Z"نز تسبب   Éل� �ألمو�  من  "كذ� 
هذ¨   Zحا 
ية  على  علينا.  �لعذ�� 
هي حالتهم، ê يقوZ حضر� �ملسيح 

�ملوعو� �:)
 ]ْ} 
عد�çُهم  عليهم  
ْظِهَر ُ "كيف 
�لدعا§  تركو�  ملا  بل  يّتقو[؟  كانو� 
فبما  �ֲדم...  ֲדم  َعَبَأ  ما  "�لتعّبد، 
حد"�  "نقضو�  �هللا  عهد  نكثو� 
طو�ئح  ֲדم  طّوحْت  �لفرقا[، 
 Qكث 
يديهم  من   Åخر" �لزما[، 
من �لبلد�[... نكاًال من �هللا "
خًذ� 
ِعد�هم،  
خز�هم  �لَدّيا[... "ما  من 
 bما
"لكن �هللا 
خز�هم، فإ�م عصو� 

عني �هللا فأ��هم ما 
��هم، "تركهم 
""¦��çهم  ّجناهم.  "ما  Àفا�   �
قوb مغشوشو[." (ê �كر حضرته 

أثـُر  إال  هـذا  "ومـا 
الـذي نـزل  السـخط 
عليهـم من السـماء، مبا 
النفس  شـهواِت  آثـروا 
الك�ياء" حضـرة  على 

"وكيف ُيْعَضدون بالنصرة 
واإلعانة، مع هذه الغواية 
ال  اهللا  فـإن  واخليانـة؟ 
ل سـّنته املسـتمّرة.  يبدِّ
وِمـن سـّنته أنـه يؤّيد 
الَكَفرَة وال يؤّيد الَفَجرة" 
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 â يهمQهم "مش§��¦" ]
بالتفصيل 
يؤ�"� حقوقهم بل سبقوهم � �لغش 

"تر� �ألمانة. ê يقوZ حضرته:)
�جلر�ئد   �  vكسا قوما  و�  ""ُسمُّ  
�حلقيقة  هي  ("هذ¨  �ملغربية." 
 Zيقو  ê  .bليو� هذ�  ح£  �لسائد� 
 �Qس فيهم  بقي  ""ما  حضرته:) 
يد�"مو[  ال   ...Zلرجا�  Qس من 

هو�çهم  "صا��  �لصال�،  على 
صّلو�   ]ْ}" كالصال�،  سبلهم   �
"ال  كالنسا§،  �لبيو�   � فيصّلو[ 
كاألتقيا§...  �ملساجَد  ·ضر"[ 
"ال يطيقو[ 
[ يسمعو� من �لوعظ 
"�و�،  كً��  عّزٌ�  فيأخذهم  كلمة، 
"يكو[   .�Qغ" غضبا  "يتوّغر"[ 
%م  ¦ّين  َمن  عندهم   Íلنا�  bُكر

 �
) 
عما%م " "-دهم  حا%م، 
"�لثنا§  �لتملق  {ال  يرضيهم  ال 
فسقهم  �هللا   z
� "ملا  عليهم)... 
"¦"�هم،  "ظلمهم  "فجو�هم، 
عليهم  سّلط  "كفو�هم،  "بطرهم 
ما  "كلَّ  يتسّو�"[ جد���م،  قوًما 
Àباçهم  مَلكه  "مما  يتسّلقو[،  عال 
حَدٍ�  كل  "ِمن  يتمّلكو[، 
مفعوال   äمر
 �لك  "كا[  ينسلو[. 
ال  "لكن   ]Àلقر�  � تقر
"نه  
نتم "
تفّكر"[... فُقّلبت 
مو� �نياهم مبا 
على  "كانو�  �لقلو�،   zتقو قّلبو� 

يغّير  ال  �هللا   ]}" ÷ترئو[.  �ملعاصي 
بأنفسهم  ما  ُيغيِّر"�  ح£   bبقو ما 
يلعن  �هللا  بل  ُير-و[،  هم  "ال 
فيها  فيها "بال��   Íلنا� بيوًتا يفسق 
÷ترمو[، "تنـزZ �ملالئكة على ��� 
�لفسق "�لظلم "يقولو[: ما عّمرِ� 
�هللا يا ��ُ�، "خرَّبك يا جد��... فال 
تذكر"�  "ال   z�لنصا� ملو�  تسّبو� 
كم ِمن 
يديهم "ال تلومو� {ال  ما مسَّ


نفسكم 
يها �ملعتد"[. 
كال،  لكم؟   Zقو
 ما  
تسمعو[ 
لكم  
َنَّى " "تشِتمو[.  تعِبسو[  بل 

ين " تفهم،  "قلو�  تسمع   ]��À
�ألكل  من  َتنقَّلو�   ]
 �لفر��  لكم 
{v �لعقل، "{v �لَدّيا[ من �لِدنا[، 

ين فيكم فتيا[ يتذّكر"[؟ 
تسّبو[ "
ما  جز�ُ§  {ال  نالكم  "ما  
عد�§كم 

كنتم تكسبو[."
عامة  íاطًبا  حضرته   Zيقو  ê)
�إلضر��  ميا�سو[  �لذين   Íلنا�

"�العتصاb � هذ¨ �ألياÄ" bرجو[ 
� �لتظاهر��:) 

صاحلني  كنتم   ]} 
نكم  ""�علمو� 
ألصلَح �مللوَ� لكم، "كذلك جر� 
من  "�نتهو�  يّتقو[.   bلقو �هللا  ُسّنة 
{طر�§ ملو� �إلسالb "�ستِغفر"� %م 
{[ كنتم تنصحو[.... "قد جعلهم 
%م  "جعلكم  كُمِعّد��،  لكم  �هللا 
 zكآال�، فتعا"نو� على �ل� "�لتقو
على  "َنبِّهوهم  °لصو[.  كنتم   ]}
هفو�ִדم،  على  
عِثر"هم َ" سيئاִדم، 
 Zفقا) تنافقو[."  ال  كنتم   ]}
 bما
حضرته: ال بد من كلمة �حلق 
%م  توجهو�   ]
 بد  "ال  �لسلطا[، 

�لنصيحة. ê يقوZ حضرته:)

[ قلوֲדم قاسية بل  zتاهللا {ّنا نر""
 ...Zجلبا� 
حجا�  من  قسوً�  
شّد 
فثبت من  "{�م قوb ال يتضّرعو[. 

�م 
سخطو�  ،Zألعما�" Zهذ¨ �ألفعا

كلو� " ،Z"� طر� �لضال�ֲדم "�ختا�
�عاياهم  فيه  
شركو�   ê ¦عاًفا  ôًّا 
فهل   ....Zلوبا� من  سهماِ[  فلُهْم 
هذ¨  نتائج  ُيفهِّمهم  �جل  فيكم 
 bيها �ملتكّلمو[؟ فإ�م قو
 ،Zخلصا�
 ،Zألعما�" لألهو�§  �ينهم  ضّيعو� 
 Zيع �ألحو�{ � Zَ"� كأحو�صا"
تعد  فلم  
بصا�هم  ¦�غت   �
)
ُعْمًيا  
��هم  �çيتهم مستقيمة)، بل 

"وما نَصرهم اهللا لر"ته 
عليهـم، بـل نصرهـم 
لغضبه على املسلمني لو 

كانوا يعلمون."
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التقوى

ال يبصر"[.
 "ال 
قوZ لكم 
[ °رجو� ِمن ِ�بقتهم 
"تقصد"� سبيل �لبغا"� "�لقتاZ، بل 
 Zطلبو� صالحهم من �هللا �� �جلال�
لعلهم ينتهو[ (
� ميكن 
[ توجهو� 
يسمح  ال  "لكن  �حلق،  كلمة  %م 
لكم مبحا�بتهم. ê "ّجههم حضرته 
{v �لدعا§ "�الستغفا�). "ال تتوّقعو� 
منهم 
[ ُيصلحو� ما 
فسد� 
يد� 

" يقيمو� �ملّلة بعد ִדاُفتها  ،Zلدّجا�
"لكّل   ،Zالختال� من  ظهر  "بعدما 
"هل  تعلمو[،  كما   Zجا� موطٍن 
 "
 �ملّيت  من   Íلنا� {حيا§  ُيرجى 
من  �ملطر   "
  ،Zلضا� من  �%د�ية 
 ìخليا� َسّم   �  Åلولو�  "
  ،bَجلها�
من �ِجلماZ؟ فكيف منهم تتوقعو[؟ 
ح£  صالحهم  نتوّقع  ال  {ّنا  "تاهللا 
ُنِد�  "لكن  �الحتضا�،  يوقظهم 
{لينا �إل�كا� (
� علينا {سد�§ �لنصح 
"�لتذكQ "�ملثابر� عليهما)... َفَقد"� 
�لسياسة،   Zصو
" �لفر�سة،  قّو� 
مكائد ج��Qم  يتعّلمو�   ]
  �"���
"
من �لنصا�z، فما بلغوهم � �قائق 
فمثلهم  �حلر�سة،  "حيِل  �لدساسة 

[ يضاهي �لنسر �  ���
كمثل ِ�يٍك 
 bهذ� مثل ملو� �إلسال ...]�Qلط�
عّما  
عرضو�  �لصلبا[.  
هل  مبقابلة 
"ما  �الّتقا§،  "صايا  من  ُعّلمو� 

كاألعد�§...  �ملكائد   � كملو� 
ال   ]
 �ينه  مللو�  �هللا  كتب  "قد 
 ���
ينصرهم 
بًد� {ال بعد تقو�هم، "

[ ÷علهم فائزين مبكرهم  z�للنصا
موالهم....  �ملؤمنو[  
سخط   �ْ}
 bإلسال� �م ·فظو[ ثغو�

تظّنو[ 

�م  
تزعمو[  �لَكفر�؟...  من 
كهف �إلسالb؟ يا سبحا[ �هللا! ما 

كَ� هذ� �لغلَط! "{ّنما هم ÷يحو[ 
 ]
ببدعاִדم �يَن خQ �ألناb. "لكم 
ُتحسنو� �لظن فيهم "تنـّزهوهم عن 
�لعالما�؟  بأ�  "لكن  �لسيئا�، 
 bهللا "حر� bم ·فظو[ حر�

°الو[ 

 bحلر� بل  كال..  كاخلّد�b؟  �سوله 
·فظهم الّ�عا§ �إلسالb "�ّ�عاِ§ Mّبِة 

�م ·بو[  يّدعو[   �
).bألنا�  Qخ
�إلسالb "�لنî � "·فظو[ �حلرمني 
 bحلر�  ]
 �حلقيقة  "لكن  �لشريفني 
 â لعقوبة لو� ·فظهم) "قد ُحّقت 
فَمن   .bلعّال� �ملقتد�  �هللا   v} يتوبو� 
"Äّوفهم  �هللا   bبأيا يذّكرهم  فيكم 
 bإلسال� ]
من سو§ �ألياb؟ 
ال تر"[ 
"َجوٍ�  ها�،  �هٍر  ِمن  تكّسَر  قد 
"ال  عليه  �لفنت مطر�   ]
" فا�، 
 Åفو�
 لصيد¨   bقا" �لو�بل،  كمطر 
�لِعد� كاحلابل، "ما بقي شي§ يسّر، 

"َفَقـدوا قّوة الفراسـة، وأصول السياسـة، وأرادوا 
أن يتعّلمـوا مكائـد ج0انهـم مـن النصـارى، فما 
بلغوهم ! دقائق الدساسـة وحيِل احلراسة، فمثلهم 
كمثـل ِديٍك أراد أن يضاهي النسـر ! الط0ان... "

"وقـد كتـب اهللا مللوك دينـه أن ال ينصرهـم أبًدا 
أن �علهـم  للنصـارى  وأراد  تقواهـم،  بعـد  إال 
فائزيـن مبكرهـم إْذ أسـخط املؤمنـون موالهم..." 
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"ظهر  �لكر"�،   
"تد� �لقلو�، 
فلو��،   � كَعطاشى  �ملسلمو[ 
سكر��...  عند  مرضى  "كمثِل 
�ملسلمني  على  ميّر"[   bقو  ...bفاليو
{ليهم  ينظر"[  "Àخر"[  ضاحكني، 
قست،  �لقلو�   ]
 "تر"[  باكني. 
"�لذنو� كثر�، "�لصد"� ضاقت، 
�لغفلُة  "عّمت  تكّد��،   Zلعقو�"
"�لكسل "�لعصيا[، "غلبت �جلهالة 
 zلضاللة "�لطغيا[، "ما بقي �لتقو�"
"خَطفه �لشيطا[، "â يبق � �لقلو� 
"َنَجَس  �إلميا[،  منه   zيقو نو� 
�ألبصاُ� "�أللسن "�آل��[، "فُسد� 
�لد��يا�،  "ُسلبت  �العتقا���، 
"�لعمايا�،  �جلهال�  "ظهر� 
"�خل �لريا§ � �لعبا��، "�خليال§ � 
�لزها��، "ظهر� �لشقا"�، "�نتفت 
�لتحابب  يبق   â" �لسعا��،  Àثا� 
"�التفا�، "ظهر �لتباغض "�لشقا�. 
"هو  {ال  "ال جهالة  �نب  بقي  "ما 
موجو� � �ملسلمني، "ال ضيم "ال 
نسائهم   � يوجد  "هو  {ال  ضاللة 

مر�çهم  سّيما  "�لبنني،   Zلرجا�"
�لصر�ì." (كما قلت سابًقا  تركو� 
{�م تركو� كل هذ¨ �ألمو� �ملذكو�� 

�م  ح£  
ضلوهم  �ملشايخ  "لكن 
مع  �أل-دية  معا�ضة  على  عكفو� 
تقرير  على  �طلعت   .Íلنا� عامة 

�ملاضية، كا[   bأليا� 
حد مبلغينا � 
 v} من �%ند bله صديق مسيحي قد
هنا "
قاb عند صديقه �ملسلم "كا[ 
يتعاطى  �ملسلم  هذ�   ]
 علم  على 
بينما  �ملر��   zحد} ففي  �خلمو�. 
 �} قبالته  �خلمر  يشر�  �ملسلم  كا[ 
قاZ له �ملسيحي: Ì بعض �ألصدقا§ 
�ملسلم  عليه  فرّ�  
يضا،  �أل-ديني 
{�م   – �خلمر  يشر�  "هو   –
�ملسيحي:  له   Zفقا مبسلمني.  ليسو� 
�خلمر،  يشربو[  ال  �أل-ديو[ 

��هم " �لصلو��  على  "يو�ظبو[ 
يعملو[ "فق �لتعاليم �لقرÀنية مع �لك 

ما  
يك، � ليسو� مسلمني �  فإ�م 


نت فتخالف تعاليم �لقرÀ[ "تتعاطى 
مسلم!  فأنت  �لك  "مع  �خلمر 
 Zينبس ببنت شفة. فقا â" فسكت
هذ�  �كر�  تقلق،  ال  �ملسيحي  له 
تو�صل   ]
 فبإمكانك  عرًضا،  �ألمر 
شر� �خلمر، فو�صل �"منا توقف. 
فهذ¨ هي حالة �ملسلمني �ليوb، "مع 
ليسو�  �أل-ديني  بأ[  يدعو[  �لك 

مبسلمني. ê يقوZ حضرته:)
 Zظهر� �آليا� فما قبلوها فنـز""
�لعذ��   �"
� "ملا  �لر-ا[.  سخط 
قالو� {ّنا تطّيْرنا بك، "بكذِبك جا§ 
�ملسيح  يعت�"[  
�م   �
) �لطاعو[ 
�ملوعو� � جنًسا "Õًسا ظنًّا منهم 

[ �لسبب � نز"Z �لعذ�� "�آلفا� 
هو ��عا§ �ملسيح �ملوعو� �، "ال 
¦�لو� يقولو[ مبثل هذ¨ �لكالb ح£ 

ئْن  معكم  طائُركم  قيل   .(bليو�
"ما  مسرفو[.   bقو 
نتم  بل  ُ�ّكرمت 

�سل �هللا من �سوZ {ال "ُ
�سَل معه 
لعلهم  "�أل��  �لسما§  من  عذ�� 
"�آلفا�  �لعذ��  (فإ[  يرجعو[. 

فظون  أنهم  "®الون 
رسوله  وحرم  اهللا  حرم 
احلرم  بل  كال..  كاخلّدام؟ 
فظهم الّدعاء اإلسالم 
واّدعاِء Eّبِة خ0 األنام."

"وما بقي ذنب وال جهالة إال وهو موجود ! املسلمني، 
وال ضيـم وال ضاللـة إال وهـو يوجـد ! نسـائهم 
والرجال والبنني، سـّيما أمراؤهـم تركوا الصراط." 
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التقوى

�لنا¦لة ظهر� لتأييد �ملسيح �ملوعو� 
 D"�ُفأ حضرته:)   Zيقو  ،�
ُفْلًكا  صنع  ملوككم  من  مِلٍك   �ّ

مع  
غرقو� ُ بل  �لطوفا[؟  هذ�  عند 
مقر�ُ�  
ظفاَ�هم  "قلَّم  �ملغَرقني، 
�لقتُر،  "جوَههم  "�َهق  �لزما[، 
"فا�َقهم  �لدهُر،  ماَ§هم   Æنتز�"
عظمتهم  تالشت   �
)  Zإلقبا�
نفعهم  فما  "�حتالو�  "شوكتهم)، 
كانو�  ما  فنت  "ظهر�   ،Zالحتيا�
 ،zملنتد�"  z�بالشو ُيصلحوها   ]

ثغو�  على   Ïلبعو�  Qبتجم "ال 
"بعثو�  
سلحة،  تقّلد"�  �لِعد�، "�مبا 
{ال  مآ%م  كا[  فما  ïّند�،  جنوً�� 
"�لذلة  "�%و�[  "�%زمية،  �خلز� 
تر"[  ما��  �لعظيمة....فانظر"� 
�ُألسا�؟  طو�ئف  يا  �ملد�"��  طر� 

جتد"[ هؤال§ �ألمر�§، يدفعو[ تلك 
�مللو�،  هذ¨  من  
تتوّقعو[  �لبال§؟ 
من  �لدين  حديقة  يطّهر"[  
�م 
هذ¨   ]
 تزعمو[   "
 �لشو�؟  تلك 
�إلسالمية   Z"لد� ِمن   
ُتَ�ُ �ألمر�� 
"�هدهم �ملعلوb؟ كال، بل هو 
مٌر 
�لرطب �جلّ¥  تتوقعو�   ]

عسُر ِمن 
غشية   � "هم  "كيف   ،bلزّقو� من 

سهم � يرفعو[  "كيف  �لوجوb؟ 
"هم حتت 
لوÆ من �%موb؟ "�حلق 
ليس  Àفاٌ�  هذ¨   ]}  ..Zقو
 "�حلق 

"�ألمر�§.  �مللو�  "سع   � �فُعها 

يهد� �ألعمى 
عمى Àخر يا �"� 

�لدها§؟
كانو�   ]ْ}" �مللو�،  هذ¨   ]}  ê  
�ملخلصني  من   "
 �ملسلمني،  من 
نفوسهم  ليست  "لكن  �ملو�سني، 
"ما  �ملطهَّرين،  �لكاملني   Íكنفو

عطَي %م نوٌ� "جذٌ� كاملقدَّسني، ُ
فإ[ �لنو� ال ينـزZ قط من �لسما§ 
�لفنا§،   ]�Qبن 
حِرَ� ُ قلب  على  {ال 

ْعطَي ِمن حّب شغفه "ُغِسَل ِمن ُ ê
 �Qَل بكحل �لبص عني �لرضا§، "ُكحِّ
"�لصد� "�لصفا§، ê ُكِسَي ِمن ُحلل 
له  ُ"ِهَب   ê "�الصطفا§،  �الجتبا§ 
مقاb �لبقا§. "كيف ُيزيل �لظلمة َمن 
هو قاعد � �لظلما�؟ "كيف يوِقظ 
�للّذ��؟  
��ئك  على  نائم  هو  َمن 
�لزما[ ليست  "�حلق 
[ ملو� هذ� 
%م مناسبٌة باألمو� �لر"حانية، "قد 
�لسياسا�   v} ِهممهم  �هللا   Æصَر
من  مبصلحة  "نصبهم  �جلسمانية، 

"قّيد  �ملّلة،  قشر�  حلماية  عند¨ 
%م  فما  �لسياسية،  باألمو�  حلظهم 
فر�ئضهم  "ليست  "�حلقيقة.  "لِلُّبِّ 
�النتظاb حلفظ  
¦يَد من 
[ ·سنو� 
ظو�هَر  "يتعهد"�   ،bإلسال� ثغو� 
�ألعد�§  بر�ثن  من  "يعصمو¨  �ملُلك 

ّما بو�طن �لناÍ، "تطهQها " ،bللئا�
من �أل�ناÍ، "تنجية �خللق من شر 
من  "حفُظهم   ،Íخلّنا�  Íلوسو��
�آلفا� بعقد �%ّمة "�لدعو��، فهذ� 

مٌر 
�فُع من طاقة �مللو� "ِهممهم 
 �
كما ال Äفى على �"� �حلصا� (
ال عالقة %م بالر"حانية). "ما ُفّوَ� 

يد� �لسالطني، {ال  v} ملُلك� bما¦
بطش  من  �إلسالمية  �لصو�  حلفظ 
�لشياطني، ال لتزكية �لنفوÍ "تنوير 
ملن  "�لتبصر�   zد%�) �لعمني." 

 (zير

 :� Zيصف حالة �لعلما§ فيقو ê
ال  كالد�§   bلإلسال 
كثرهم   ]}

"فإن النور ال ينـزل قط من السماء إال على قلب أُحِرَق 
بن0ان الفناء، ± أُْعطَي ِمن حّب شغفه وُغِسَل ِمن عني 
َل بكحل البص0ة والصدق والصفاء، ± ُكِسَي  الرضاء، وُكحِّ
ِمن ُحلل االجتباء واالصطفاء، ± ُوِهَب له مقام البقاء"
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 Íلنا�  Zمو�
 ÷لبو[  كالد"�§. 
بأ�  مكيد�،  كل  ِمن  
نفسهم   v}
يقولو[  حيلة.  "بأية  �ّتفق  طريق 
"ال يفعلو[، "يِعظو[ "ال يّتعظو[. 
ُمفِحشة،  
لسُنهم " قاسية،  قلوֲדم 
"À��çهم  ُمظِلمة،  "صد"�هم 
ضعيفة، "قر�ئحهم جامد�، "عقو%م 

عما%م " سافلة،  "Êمهم  ناقصة، 
فاسد�. ما ترz نّيَتهم فيمن خالفو¨ 
بأ� حيلة  فيه،  ُيفيضو�   ]
  Qِمن غ
يكّفر"نه 
" يؤ�"نه، "� ماله �لذ� 
ُيرجى حصوله بأ� طريق يأخذ"نه. 

.Qيتكّبر"[ بعلم قليل يس
:� Zيقو ê

مّلتهم،  "�حلسد  فطرُتهم،  �لبخل   
 ،��ً}) ِشْرعتهم  �لشريعة  "حتريف 
 ê بأنفسهم،   Ðلشر� ·ّرفو[  فهم 
يّتهمو[ �أل-ديني بذلك). هم عند 
"ال  ليس سخطهم  ِ�يا�.  �لغضب 
�ضاهم {ال لنفوسهم �ألّما��، "ليس 
للنَّّظا��.  {ال  "تسبيحهم  �كرهم 
�قاِ�  ماِلَك  
نفسهم  ·سبو[ 
�لناÍ (ما 
صدَ� ما قاله � هنا، 
 � ""ضوًحا  جالً§  
شدَّ  صا�  "قد 
يظنو[   �}  ،bأليا� هذ¨  باكستا[ � 
 ]ْ} (Íقا� �لنا�م ميلكو[ �
بالفعل 
شا§"� يسّموهم مالئكة، "{[ شا§"� 
يوجد  ال   .Íخلّنا� {خو�[  يسّموهم 

باÃِ Ðَّدِ�  فيهم 
ثُر ِحلٍم بل سبقو� �لسِّ
�ألسناِ[، "َ
َسَلِة �للِّساِ[. يأتونكم � 
مفترسة  �يا�  "هم  �لضا[،  جلو� 

يديهم  "تكتب  �لبهتا[.   Ðبأنو�
فتا"z �لز"� "�لبهتا[، "ُيجيح {مياَنهم 
��هٌم 
" ��Êاِ[. مينعو[ �لناÍ من 
كُثر  كالشيطا[.  "يوسوسو[  �حلق 
يقد�"[  تدبُّرهم. ال  تكبُّرهم، "قلَّ 
يزيد"[  بل   ،Íلنا� يفيد  نطٍق  على 
بقو%م �لشبهة "�لوسو�Í. {�� صمتو� 
فصْمُتهم ترٌ� للو�جب "صقٌع، "{�� 
نطقو� فنطُقهم ميٌت ليس له "قٌع. ما 
بقي %م َمسٌّ مبعضال� �لشريعة، "ال 
"�العتقا�  �لطريقة.  �قائق   � �خٌل 
مبو� عيسى له "جه بّيٌن، "تاهللا {�م 

.bما يقصد"[ فتح �إلسال
:� Zيقو ê

 ما 
عطاهم قسمُة �هللا {ال �لضوضا§. 
{ال   ]ُÀلقر� مسَّ  "ما   ،]Àلقر�  �"
قر
جناَنهم،   ]ُÀلقر�  z
� "ما  �للساَ[، 

"ما �
z جناُنهم �لفرقاَ[.
:Zيتابع � "يقو"

"قّلت  "�لغفلة،  �لكسُل  فيهم  كُثر   
جذبا�  من  تر�هم  بل  �لفطنُة، 

هو�ئها   �"  ،z�كالُسكا �لنفس 
كاألسا�z. ما %م 
[ يكشفو� عن 

"جه �ملعضال� �لنقاَ�.
:� Zيقو ê

فكيف  �لر-انية،  �حلقو�  جهلو�   
�لتعصُب  �لدين؟  نصر�  منهم  ُيتوقَّع 

"وكيف ُيزيل الظلمة َمن هو قاعد ! الظلمات؟ وكيف 
يوِقظ َمن هو نائم على أرائك اللّذات؟ واحلق أن ملوك 
هذا الزمان ليسـت nم مناسـبٌة باألمـور الروحانية" 

الشريعة  وحتريف  مّلتهم،  واحلسد  فطرُتهم،  "البخل 
ِشْرعتهم. هم عند الغضب ِذياب. ليس سخطهم وال رضاهم 
إال لنفوسهم األّمارة، وليس ذكرهم وتسبيحهم إال للنَّّظارة." 
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التقوى

من  "مَنعهم   ،Ðبا �لسِّ Mّلَة  
حلَّهم 
�لقبوZ بل من �لسماÐ. ليس �ينهم 
"�لد��هم  "�لرغفا[  �ألهو�§،  {ال 
�لبيضا§. ال ·زنو[ "ال يبكو[ على 

هِله ("{�� بكو�  �ِ�ّ�ِ" bمصيبة �إلسال
كانت �موعهم كدموÐ �لتماسيح). 
"ال   ،bحلّكا� برçية  فر�ئصهم  ترتعد 
ال   .bإلكر��"  Zجلال�  �� �هللا  Äافو[ 
 ،Zلضال�  Ðبشيو  Æٌخو يأخذهم 
 Zحلو" �لفنت  ظهو�  "يشاهد"[ 

 .Zألهو��
 zَهَو قلوَبهم   

ص منهم  فريق 
على  �جلهال§  "ُيْغُر"[  �جلهاِ�، 
�ِحلد��،  باملرهفا�  �لعنا�  ضر� 
سبيل،  "عابِر  غريب  كلَّ  فيغتالو[ 

"ال يّتقو[. 

عليكم  قر
ُتها  íتا��  ُجمٌل  هذ¨ 
�ملسيح  لقد �كر  �لكتا�.  من هذ� 
�ملوعو� � هذ¨ �ألمو� قبل 
كثر 
�ôه  ما   ]}" �لزما[،  من  قر[  من 
�لك   � �ملسلمني  حالة  من   �

يًضا {� ينطبق  bلوقت هي هي �ليو�

يًضا مئة  bهذ� �لوصف عليهم �ليو
تؤكد  "تصرفاִדم  فأعما%م  باملئة، 
�كر  لقد   .zنر كما  متاما  �لك 
به،  �هللا  
خ�¨  ما  عنهم  حضرته 
كما بني � عالÅ هذ¨ �لفنت � 

    :Zلكتا� نفسه، فقا�
�لِفر�  هذ¨  من  
حد  كل  فاتركو� 
لعل  "َتحّسسو�   ،¨ "َكدِّ كيد¨  مع 
 ]
 (علًما  عند¨.  ِمن  
مًر�  يأ�  �هللا 
بعد "صف  �كر  قد   � حضرته 
فئا�  حالَة  "�ملشايخ   bحلكا� حالة 

شا�  "{ليهم  �ملسلمني،  من   zخر

 Åعال ]
 �علمو�  �لِفر�)  بلفظ  هنا 

يد�   � ال  �لسما§،   �  bلقو�
�لسابقني �  �قر
"� قصص  �لعقال§. 
ُبّدلْت ُسنن �هللا  �لكتا� �ملبني، "ما 

� �آلِخرين.
:� Zيقو ê

"قت  ليس  �لوقت   ]
 تظّنو[   "َ
  
غلبة  بأعينكم  "تر"[  �إلماb؟ 
"تر"[  �جلهالة،  "طوفا[  �لضاللة، 
ميسم �إلسالb كمسيِم مريٍض �يَس 
ما  لكم  ي�   ال   ê  .bآلال� حتت 
 bفيكم خّد� zنزلْت من �لباليا، ما نر
�لضاللة.  هذ¨  طوفا[  عند  �لدين 
ُلّقنوها   Éل� �لر-ا[،  "صايا  نسو� 

�ستضعفو�  
�م  "تبّين   ،]Àلقر�  �
سفا�� �لرسوZ �ملقبوZ، بل يو�فقو[ 
�لضالال�،  من   Qكث  �  z�لنصا�
"ال  �حلاال�،  
كثر   � "ير�فقو�م 
 øبذ" "�لشر�  �ألكل  {ال  %م  َهمَّ 
�لدين  ُيرجى صال   �حليا�، فكيف 

من هذ¨ �لناÍ؟
ê يقوZ حضرته �: 

"يقولو[ {نه (
� عيسى �) هو 
"نسو�  �لشيطا[،  مّس  من   bملعصو�
ما قاZ �بنا: ﴿ِ{[َّ ِعَباِ�� لَْيَس َلَك 
َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌ[﴾. 
ليس سّيُد �لرسل 
حتت  �نب  "ليس  �ملعصومني؟  من 
�لسما§ 
كَ� من �لقوÃ Zيا� عيسى، 

.z�نتم تؤيد"[ به �لنصا
"
ê قاZ حضرته �:

فّكر"� � 
نفسكم ما حالة �لزما[، 
"قد �فتر� �ألّمُة {v ِفَرٍ� ال ُيرجى 
يكّفر  �لر-ن.  يد  ِمن  {ال  �حتا�هم 
�ألمُر  �جنّر  "�مبا  بعضا،  بعضهم 
ر"�..  ففكِّ  .Zلقتا�  v}  Zجلد�� من 

"يأتونكم ! جلود الضان، وهم ذياب مف@سة بأنواع 
البهتان. وتكتب أيديهم فتاوى الزور والبهتان، وُ�يح 
احلق  من  الناس  مينعون  درهماِن.  أو  درهٌم  إمياَنهم 

ويوسوسون كالشيطان. "
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تستطيعو[ 
[ ُتصلحو� ��َ� بينهم 
"جتمعوهم � ِبر�ٍ¦ "�حد بعد {¦�لة 
هذ¨ �جلباZ؟ كال..("حالتهم �لر�هنة 
ختم  حتفظ  "ïلس  كا[   :Ìكالتا
 zعقد �جتماعه � {حد ���
�لنبو�" 
�جتمع  حيث  �لباكستانية  �ملد[ 
"�ل�يلويو[  �لسنة  
هل " �لشيعة 
"�لديوبنديو[ "غQهم ضد �جلماعة 
�إلسالمية �أل-دية، {ال 
�م �ختلفو� 
 Ðالجتما� عقد  قبل  بينهم  فيما 
 ]
 v} ֲדم �ألمر ZÀ" ،بيومني تقريبا
قر�"� عقد هذ� �الجتماÐ � ثالثة 
 zحد}  ����
 "ملا  íتلفة،  
ماكن 
هذ¨ �لفر� �لثالثة عقد �جتماعها � 
مكا[ "صلت �لشرطة "
ج�ִדا على 
Àخر.  مكا[   v} فتوجهو�  {خالئه 
�لنبو�  ختم  قضية   ]
 ير"[  كانو� 
هي �لقضية �لÉ �تفقت �لفر� كلها 
على معا�ضة �أل-دية فيها "صا�"� 
جسًد� "�حًد�، {ال 
�م â يتفقو� فيما 
بينهم على هذ¨ �لقضية 
يضا فعقد"� 
íتلفة  
ماكن  ثالثة   � �جتماعاִדم 
 ،Zحا 
ية  على  "�حد�.  مدينة   �

يقوZ �ملسيح �ملوعو� �:)

تقد�"[ على فعل هو فعل �هللا ��  
�جلالZ؟ "لن ÷مع �هللا هؤال§ {ال بعد 
"�لصو�  �لسما§،  من  و�  �لصُّ نفخ 
فيها  ُينَفخ  �ملرسلني  قلو�  �حلقيقي 

"�حد�  كلمة  على   Íلنا� ليجمعو� 
جرْ�  "كذلك  �لتفرقة.   Qغ ِمن 
�ألّمة  من  
حًد�  يبعث  
نه  �هللا  ُسّنة 

إلصال  �ألّمة. 
�هللا   ¨���
 �لذ�   Åلعال� "لكن 
ال  
مر  هو  �آلفا�  هذ¨  إلصال  
 vهللا تعا� ]
يرضى به �لقوb، � حني 
جعل �لسلسلتني �ملوسوية "�ملحمدية 
�بن  عيسى  بعث  فكما  متشاֲדتني، 
مرمي عند �ختالZ �لسلسلة �ملوسوية 
 � �ملوعو�  مسيحه  بعث  كذلك 

"ولكن العالج الذي أراده 
اهللا إلصالح هذه اآلفات 
هو أمر ال يرضى به القوم، 

"ما Àمنو� مبثيل عيسى كما â تؤمن 
�ليهو� بعيسى من قبل بل كّذبو� كما 
هْم   bفاليو �لزما[،  ُكّذ� � سابق 
على مكا[ "�حد � �لعصيا[. فرقتا[ 

مكّذبتا[، "قر·تا[ متشاֲדتا[.
�ألمة  تفهم   ]
  vتعا �هللا  ندعو 
�لك  هو   � 
[ حضرته  �ملسلمة 
�ملبعوÏ �ملوعوُ� مبجيئه جلمع كلمة 
"يوفق  �لزما[،  هذ�   � �ملسلمني 
�ملسلمني ليفهمو� 
[ �ملوعو� مبجيئه 
قد ظهر من �هللا تعاv فليقبلو¨ "يقفو� 
� صف جر�ِّ �هللا هذ� � �جلها� من 
معا�ضي  Mا"ال�  على  �لرّ�  
جل 
�إلسالb لتشويهه، حيث سيهزb �هللا 

 .zبو�سطته �أل�يا[ �ألخر vتعا
 Íينهض بني �لفينة "�لفينة بعض �لنا
يلصقو[  �لذين  
"�"با " 
مريكا   �
"يسيئو[  شنيعة  �ִדاما�   �  îبالن
فليس  �لكرمي،   ]Àلقر�  v}  "
 {ليه 
هنا� بطل غQ حضرته يقوb باجلها� 
من   - "بإمكانكم   ،bليو� ضدهم 
علو  {ثبا�   - به   ìتبا�ال�  Zخال
كعب �إلسالb "تعاليم �لقرÀ[ �لكرمي 
على �أل�يا[ �ألخرz "كتبها، ميكننا 
�لذ"�   - به   ìتبا�ال�  Zمن خال  -
عن شرÆ �لنî � "كر�مته "{ظها� 
مكانته �لعظيمة للعاâ كله. "فقنا �هللا 

تعاv لذلك. Àمني.
                         

       

�نقضت  ملا  �ملحمدية  �ألمة  هذ¨ 
�لكرمي،   îلن� هذ�  هجر�  على  مّدٌ� 
عيسى  بني  كانت  مّدٍ�  كمثل 
"�لكليم، فكا[ هذ� مقاb �لشكر ال 
من  "كا[  "�لكفر�[،  �إلنكا�   bمقا
�لو�جب 
[ يتلقى �ملسلمو[ هذ� �لنبأ 
"·سبو¨  كالعطشا[،  عظيم   Zبإقبا
 bلقو� �لر-ن. "لكن  
َجّل منن  ِمن 
 ،]Àكفر"� بالقر" Íلنا� Zقو�
�ّتبعو� 
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�ملهندN ها| طاهر

 z�لنصا� بعض   Zيقو
بـن  �هللا  "عبـد   ]}
يعت�  ال  كا[  مسعو�" 
�ملعو�تني من �لقرÀ[، "هذ� �ليل على 
 ]

[ �لقرí ]Àتَلف فيه "MرÆَّ. مع 
 Zتد صّحت-ال   ]}– �لر"�ية  هذ¨ 

على 
كثر من ظّنه �خلاطئ. 
لكن، ليست هذ¨ هي �لقضية �آل[، 
بل لنتصو� صحة �لفرضية �ملسيحية، 
"هي 
[ Mمد� � قد تقّوZ على �هللا، 
"قد نسب {v �هللا تعاv ما يتنا� مع 
قوله  �هللا   v} "نسب  �حلّق،   Ïلثالو�
َثاِلُث  ِ{[َّ �هللا  َقاُلو�  �لَِّذيَن  َكَفَر  ﴿َلَقْد 
َثالَثٍة﴾ (�ملائد� ٧٤).. 
� لقد كفر 
�لذين عرفو�  �ملؤمنو[ �ألتقيا§  
"لئك 
�ملبني!  �حلق  هي   Éل� �لثالثة  �ألقانيم 
يستطع   â �لثالوثي  �إلله  هذ�   ]}  ê


[ يقوِّ� هذ� �لقرÀ[ �ملنسو� {ليه، 
 Ðجهد� عظيما �ستطا Zبذ ]
"بعد 
%ذ�  قصQتني  سو�تني  يضيف   ]

�لقرÀ[! "ح£ هذ¨ �ملحا"لة â حتقق 

� جنا ، فإ[ {ضافة هاتني �لسو�تني 
 Zِّملتقو� هذ�   Ðتبا
 ثقة  ُتضعف   â
من  �ستفا�"�  {�م  بل  كتابه،  بصحة 
"�تفقو�  "فسر"Êا  �لسو�تني  هاتني 

 .]Àما من �لقر�
}يعا على 
يستحق  ال  {نه  �إلله!  هذ�  
عجز  ما 
ال  {نه  َسِبيال!  َيْهد�  ال  {نَّه  �لعبا��! 

َحٍد َ َعْن  ُيْغِني  َ"ال  ُيْبِصُر  َيْسَمُع "ال 
Àَمُنو�!  �لَِّذيَن  َعِن  ُيَد�ِفُع  {نَّه ال  َشْيًئا! 
ال  {نَّه  َكُفوٍ�!   ]ٍ� َخوَّ ُكلَّ  ُيِحبُّ  {ِنَّه 
ينصر  بل  Àَمُنو�!  َ"�لَِّذيَن  ُ�ُسَله  يْنُصُر 

[ يَأَخَذ ِمْنُه ِباْلَيِمِني  Zعليه بد Zِّملتقو�

"يقَطع ِمْنُه �ْلَوِتَني. 


نه   bليو� شخص  يّدعي   ]
 تصّو� 
متحّدÏ باسم 
مريكا، ê تعلن 
مريكا 
 Z"حتا "تظل  عليه،  ستقضي  
�ا 
يقيم   ê  ،z"جد  ]"� من   Z"حتا"
 ÅرÄ ê ،طة فضائية تستمر قر"ناM
�ستطعنا  لقد  ليقولو�:  علينا منظر"ها 

�لتشويش على فقر� من بر�ïه! 
هذ�  من  
فضل  سكوִדم  يكن   â

�"لة  با%زمية!  �ملدّ"�   Æالعتر��
من  على  �لقضا§  تستطيع  ال  عظمى 
ôعها  "حتت  عالنية  باôها   Ïيتحد
"بصرها! لو كا[ íتفيا � مغا�� فال 
 bما

ّما 
[ Äتلط بالناÍ "يظهر  !Íبأ
 Zفهذ� يد !Æ"جلميع "له عنو�[ معر�
جنحت  لو  ح£  �لبالغ  عجزها  على 
ال  فنجاحها  بسيط!  شي§  حتقيق   �
هذ�  كليًّا.  عليه  بالقضا§  {ال  يتحقق 

!a@µg@ÊÏ˜ÓéÌ@·Ë„g!a@µg@ÊÏ˜ÓéÌ@·Ë„g
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هو من ينسب {v �به 
نه â ينجح {ال 
� حتريف سطرين من ٦٠٠ صفحة 

مما ُنسب {ليه. 
 v} بأنه نسب � Zيكتِف �لرسو â
�هللا –حسب ¦عمهم- �لقرÀ[ �لكرمي، 
بل قاZ: لو كا[ موسى "عيسى حيني 
ما "سعهما {ال �تباعي. "قاZ: ما من 
"ال  �ألمة،  هذ¨  من   æ يسمع  
حد 
يهو�� "ال نصر�D، "ال يؤمن æ {ال 

�خل �لنا�. 
{ليه  ُينسب  بل  فحسب،  هذ�  "ليس 
 z�لنصا�" �ليهو�  قتل   v} �عا  
نه 
كل   � �جلزية  �فع  على  "{�غامهم 
�لظر"Æ "�حتالZ بال�هم "{خر�جهم 
منها.. ê {[ �هللا تعاv يشاهد كل هذ¨ 
للقضا§ على  �جلر�ئم، "Äطط "يدبر 
 â كلها  جهو�¨  "لكن  �لفتنة،  هذ¨ 
 !!]Àضافة سطرين للقر} zحتقق سو
صد� ال  �ليل  {نه  هذ�!  جهل   �


�عتر��.
غّير  �لذ�  هو  �لعظيم   ]Àلقر� هذ� 
 v} بناִדم  "�ئد�  َقَتَلة  من  �جلاهليني 
 âلعا� بال�  فتحو�  �بانيني   Zجا�

خالقهم.  "حسن  "صدقهم  ِبَعْدِلِهم 
 Qغ �لك  حتقيق  يستطيع  كتا�   �


كتا� �هللا!
ما يقوله �لقسس ال Äتلف عما يقوله 
�ملشايخ بشأ[ �ملسيح �ملوعو� �، 

�لقرÀنية  �لنبو§��  مصد��  "هذ� 
"�حلديثية على 
[ مشايخ Àخر �لزما[ 
َحْذَ"   z�لنصا�" �ليهو�  سيتبعو[ 

 .� ِ� ِباْلُقذَّ �ْلُقذَّ
لُيفشل  حتقيقه  �هللا   Ðستطا� �لذ�  ما 
نبو§�� �ملسيح �ملوعو� حسب تصو� 

�ليهو� �جلد�؟!  
قد   � �ملوعو�  �ملسيح   ]} يقولو[ 
 Zִדم خالÀ ر عبد �هللا تنبأ مبو� �ملتنصِّ
بعد  "لكنه ما�  �سة عشر شهر�، 


شهر من �ملوعد؟ 

ما Fقل عقـو�م! 
يتنبأ �ملسيح �ملوعو� � بأنه سيعيش 
áانني حوال 
" قريبا من �لك، فيعيش، 
 ¨�Qف بعيد�،  نسال   zير 
نه  يتنبأ   ê
 ]
 يتنبأ   ê يتحقق،  "يظل  "يتحقق 

بد�Z �لشاb "صلحا§ �لعر� َيْدعو[ 
له "يصّلو[ عليه، ê يتحقق، ê يتنبأ 
"يصف  �%ند"سي   bليكهر� بقتل 
�لنبو§�  فُيقتل كما  بدقة،  قتله  طريقة 

�لنبو§��  مئا�  يتنبأ   ê �قة،  بكل 

عد�� هائلة  bما
�لÉ حتقَّق كل منها 
 Z"ا· كله  هذ�  بعد   ê  ..Íلنا� من 
فلم  Àִדم،  نبو§�  يفشل   ]
  vتعا �هللا 

[ يؤجل �ملوعد، ح£  zيستطع سو
�ستغلَّ  نفسه  
-د   bغال  �¦Qم  ]

جا§  
نه  "يبّين  لي��¨  Àִדم  مو� 
�هللا   Zفشا} كا[  ملا��  �لنبو§�!!  "فق 
ضعيفة،  بطريقة  نبو§تني   "
 لنبو§� 
�لرّ�  من  �أل-ديو[  يتمكن  Ãيث 
عليه "تفنيد¨ بسهولة! Àهللا عاجز %ذ� 
�حلّد 
يها �لشيوø؟ 
هذ� هو تفسQكم 
لآلية ﴿ُقْل ِ{[َّ �لَِّذيَن َيْفَتُر"َ[ َعَلى �هللا 

�ْلَكِذَ� َال ُيْفِلُحوَ[﴾؟ 
ال 
حتدÏ �آل[ عن صد� سيدنا Mمد 
�ملوعو�  �ملسيح  صد�  عن  "ال   �
�، بل 
حتدÏ عن "عْجز �هللا" � 
تصّو� �ليهو� �أل"�ئل "�ليهو� �جلد�!

ينسبو[  حا%م  بلسا[  {�م  "حيث 
 ]
  �"���
 فإ�م  �لعجز،  �هللا   v}
يعينو� هذ� �إلله �لعاجز! لذلك قر�"� 

هـذا القـرآن العظيـم هـو الـذي غـ0ّ اجلاهليني 
مـن َقَتَلة وائـدي بناتهـم إX رجال ربانيـني فتحوا 
ـم وصدقهم وحسـن أخالقهم.  ِnِِبَعْد cبـالد العـا
أي كتـاب يسـتطيع حتقيق ذلـك غ0 كتـاب اهللا!
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فشلو�  "ملا   ،Zِّملتقو� هذ�  يقتلو�   ]

فشلو�  "ملا  
تباعه،  يقتلو�   ]
 قر�"� 
"يفتر"�  تعاليمه  يشوِّهو�   ]
 قر�"� 

نه حا�به قد�  عليه "ينسبو� {v �هللا 
 � {فشاله   zسو يستطع  فلم  "سعه 
 v} تني�ضافة سو} � "
حتقيق نبو§� 
�لقرÀ[.. فهذ¨ هي قد�� �هللا عندهم، 
÷ب  �لقد��  هذ¨   ]
 ير"[  "لكنهم 

[ تكو[ كافية للناÍ ليؤمنو� 
[ هذ� 
�لرجل متقوZِّ، فيجب 
[ يساMو� �هللا 
مو�جهة   � �لصعبة  ظر"فه  "يقدِّ�"� 
�ملتقوZِّ! فال يطالبو¨ بأكثر من �لك، 

بل {[ �لو�جب هو "�جبهم!!
جتا¨  �لو�جب   ]
  zفنر Õن  
ما 
ليعملو�  ُيتركو�   ]
 �ملتقولني على �هللا 
Ãرية تامة لنرz قد�� �هللا �لÉ نوقن ֲדا 

تعمل عملها � �لقضا§ عليهم.. 
â يأمرنا �هللا تعاv بقتل �ملتقوZِّ، "ال 
باالفتر�§ عليه، "ال بتشويه �عوته، بل 
"عد هو بالقضا§ عليه، "ليس لنا Õن 
هو  ما  بتبيا[   zسو بشي§   bنقو  ]

"موعظة  Ãكمة  باطل  هو  "ما  حق 
حسنة، 
ما �لعمل �ملا�� � مو�جهة 
�هللا  بوعد  ثقة   bعد فهو  �ملتقولني 

بالقضا§ عليهم. 
 âلعا� متأل   Éل� �إلسالمية  �جلماعا� 
 Ïليست متقوِّلة على �هللا، لكنها تتحد
باسم �هللا "تتحدÏ كأ�ا "صية على 

�لدين.. "لست 
شعر بأ� خشية من 
 "
سيطرִדم 
" تسلطهم 
" حكمهم 

كر� "  ،Dيسر هذ�  بل  �نتشا�هم، 
لينتهو�..  ·كمو�  �عوهم   :�Qكث
�عطوهم فرصة كاملة، ال تقا"موهم، 
بل 
عينوهم ليأخذ"� فرصتهم كاملة، 
أل[ هذ� هو �لذ� سُينهيهم "يقضي 
حكمو�   ]} أل�م  ضجيجهم،  على 
من  �لقوميو[  �قتتل  كما  فسيقتتلو[ 
قبلهم فانتهو� {v غQ �جعة. �تركوهم 
ليأخذ"� ��حتهم، ال تضيقو� عليهم.

 ]
 
"%ما  بابْين:  من  نابعة  ֲדذ�   Éثق
�ملوعو�  باملسيح  يؤمنو�   â هؤال§ 

�، لذ� ال 
مل � 
[ يوفقهم �هللا. 
"ثانيهما: 
[ �هللا تعاv ال يسمح بأ[ 
على  "هو  باôه   Ïيتحد َمن  ينتصر 
سبحانه  منه  �عٌم  هذ�  أل[  �لباطل. 
ال  �جلماعا�  هذ¨   ]
 "مع  للباطل. 
تتعامل  لكنها  "حيا،  �هللا   v} تنسب 
"كأ�ا "صية على �لدين. فكيف لو 
كانت متقوِّلة؟! لو كانت متقولة فلن 

تقوb %ا قائمة قط.
على  بالقضا§  �ملطلقة  �لثقة   bعد  ]}
�هللا  بنصر  ثقة   bعد هي   Zِّملتقو�
"هد�يته "Mبته "{حسانه. {�ا جهل به 

سبحانه، {�ا كفر بأôائه "صفاته. 

تلف عمـا يقوله املشـايخ  مـا يقولـه القسـس ال́ 
بشـأن املسـيح املوعود �، وهذا مصداق النبوءات 
القرآنيـة واحلديثيـة علـى أن مشـايخ آخـر الزمان 
ة.  ِة ِباْلُقذَّ سـيتبعون اليهود والنصـارى َحـْذَو اْلُقـذَّ

اعطوهـم فرصة كاملـة، ال تقاوموهم، بـل أعينوهم 
ليأخذوا فرصتهم كاملة، ألن هذا هو الذي سـُينهيهم 
ويقضي على ضجيجهم، ألنهم إن حكموا فسيقتتلون 
كمـا اقتتـل القوميـون من قبلهـم فانتهـوا إX غ0 
رجعة. اتركوهم ليأخـذوا راحتهم، ال تضيقوا عليهم.
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هانك �مر§ فاسكْت أل[ �لسكو� 
بلغ Àيا�  ��} *
�الحتقا�. 

�حلكما§  "خاِلط  �لصلحا§  جاِلس   :Ïبثال *عليك 
"�سأZ �لعلما§.

 � 
نك  يع¥  فهذ�  �خللف  من  �لطعن  جا§�   ��}  *
�ملقدمة.

* {�� فقد� ماَلَك فقد ضاÐ منك شئ له قيمة. "{�� 
فقد� شرفك فقد ضاÐ منك شئ ال يقد� بقيمة. 

"{�� فقد� �ألمل فقد ضاÐ منك كل شئ.


قـوZ "قـد نـاحـت بقـرæ -امة
zقـة �لنو�ما �قـت طا zمعـا� �%ـو

يـا جا�تـا مـا 
نصـف �لدهـر بيننا


يضحـك مأســـو� "تبكـي طليقة 
لقـد كنـت 
"v منك بالدمـع مقلـة

ÌاÃ تشـعرين  لـو  جا�تـــا  
يـا 
 Ìببـا bال خطــر� منـك �%مـو "
Ìتعـــا bـك �%مـوôقـا
 Ìتعـا
Ìـــز"[ "يند� سـاM يسـكت"
Ìغــا Ïلكـن �معـي � �حلـو��"

* �حلا�Ï بن سعيد بن -د�[ �حلمد�D �لتغلî �لو�ئلي (٣٢٠ - ٣٥٧هـ) 

 
* ُكْل لكي َتعيش "ال َتِعْش لكي تأكل!!

�لدنيا   Qخ 
عطَي  فقد   Zخصا 
�بع  
عطَي ُ من   *
 b�اM يعصمه عن Ð�" :ظه منهماÃ ¦آلخر� "فا�"
�هللا، "حسن خلق يعيش به � �لناÍ، "حلم يدفع 
به جهل �جلاهل، "¦"جة صاحلة تعينه على ُمرُّ �لدنيا 

"�آلخر�. (علي بن 
� طالب �) 

 ،bحة �جلسـم � قلة �لطعـا��بعة: �
* �لر�حة � 
"��حة �لر"  � قـلة �آلثـاb، "��حة �لقـلب � قلة 
 .bحـة �للسـا[ � قـلـة �لكـال��" ،bالهتـما�

ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;

  {عد��: Mمد عبد �ملطلب  

* Dحلمد�� Íبو فر�
 Zبيا0  $معا': يقوF
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التقوى

�ملهندN متيم Fبو �قة

عمل �خلالفة �لر�شد� هو 
�لذ�  "هو  �لنبو�؛  عمل 
 �  vتعا �هللا  �ختصر¨ 
قوله: ﴿َكَما َ
ْ�َسْلَنا ِفيُكْم َ�ُسوًال ِمْنُكْم 
يُكْم َ"ُيَعلُِّمُكُم  َيْتُلو َعَلْيُكْم Àَياِتَنا َ"ُيَزكِّ
َلْم  َما  َ"ُيَعلُِّمُكْم  َ"�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ� 

َتُكوُنو� َتْعَلُمو[﴾ (�لبقر� ١٥٢)
 �
 �هللا؛  Àيا�  تال"�  هو  فالعمل 
 ¨Qبتفس" �لكرمي   ]Àبالقر  bالهتما�
 Zتد  Éل� "�آليا�  �لدالئل  "بتوضيح 

ôائه " صفاته  "تبّين  �هللا  "جو�  على 
 Qهي �لتطه Éحلس×. "هو �لتزكية �ل�
فكر  تنقية   �
 للمؤمنني؛  "�لتنمية 
ما   v} "{�شا�هم  "سلوكهم  �ملؤمنني 
ما   v} توجيههم  "كذلك  ينفعهم، 
تعليم  "هو  "مو���هم.  قد��ִדم  ينمي 
 bحكا
 تبيا[   �
 "�حلكمة؛  �لكتا� 

هذ¨   §��" من  "�حلكمة  "شريعته  �هللا 
�ألحكاb "�لشر�ئع، "كذلك هو تعليم 
�لناÍ ما â يكونو� يعلمو[؛ 
� قيا�� 
"{���� تعليم �لناÍ ما ينفعهم "يصلح 
يتعلق  ما  كل   � "شئو�م  
حو�%م 

مبناحي �حليا�.
كل   � به   bلقيا� يصلح  �لعمل  هذ� 
�خلليفَة  تتبع  عندما  سو�§  �لظر"Æ؛ 
%م   Zحو ال  �ملؤمنني  من  }اعٌة 
�ملؤمنو[  يصبح  عندما   "
 قو�،  "ال 
فاملؤمنو[  "حكم.  سلطة  
صحا� 
 ]
سو�§ كانو� �عايا 
b حكاًما ينبغي 
�خلالفة طوعا؛ "�لك  لسلطة  Äضعو� 
"�سوله،  �هللا  "بني  بينهم  �لصلة  أل�ا 
هة  "هي �ملحافظة على تقو�هم، "�ملوجِّ

%م ملا فيه خQ �ينهم "�نياهم.
�"حيا  معنويا  عمال  ليس  �لعمل  هذ� 

غQ متصل بشئو[ �حليا� "�لسياسة، بل 
هو � �لو�قع عمل شامل �ي¥ "�نيو� 
بالنسبة  �حليا�  مناحي  }يع  يشمل 
هو   bإلسال� به  يتميز  "ما  للمؤمنني. 

[ �لدين فيه ال ينفصل عن �لدنيا؛ فإّ[ 
هو  �ملا�ية    Zألعما� كل  من   Æد%�
�ال�تقا§ بر"حانية �إلنسا[، لذلك فهي 
ال تنفصل عن "�جبا� �لدين. "ألجل 
شئو[  }يع   bإلسال� ينظم  �لك 
�إلنسا[ "يقو�¨ Õو �لتقدb "�ال¦�ها� 
للحيا�  يهيئه  "هذ�  �لدنيا،  هذ¨   �
�آلخر� �ستنا�� {v ما حققه "جنا¨ � 

هذ¨ �حليا� �لدنيا.
هي  �خلالفة   v} �حلاجة  فإ[  "هكذ�، 
على  �ملؤمنني  لقيا��  ماسة  حاجة 
"هي  "�نياهم.  �ينهم  {صال   طريق 
�ألمن  لتحقيق  �لضمانة  �لو�قع   �

·Óƒ»€a@ÔΩb»€a@ÔçbÓé€a@âÎÜ€a·Óƒ»€a@ÔΩb»€a@ÔçbÓé€a@âÎÜ€a
ÒÜëaä€a@Úœ˝Ç‹€@ÒÜëaä€a@Úœ˝Ç‹€@
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"�لسالb "�لطمأنينة للمؤمنني "للبشرية 
�خلاضعني  عد�   ���¦� فكلما  }عا§. 
�ملشكال�  
مكن حّل  �ملؤمنني  %ا من 
"�ملعضال� "
مكن �فع �لظلم "�جلو� 
فئا�  "من  شعوֲדم،  على   bحلكا� من 
من   "
 بعض،  على  بعضها  �لشعو� 
فاخلليفة  غQها.  على  �لشعو�  بعض 
�لشعو�   zتقو صيانة  على  يعمل 
قد��  
كثر  سيجعلهم  "هذ�   ،bحلكا�"
على تأ�ية حقو� �هللا "حقو� �لعبا�. 
لسلطته  }يعا  خضوعهم  "بسبب 
 Zالنفصا�  ]
 فإ�م يشعر"[  �لر"حية، 
عنه "íالفته {منا هو íالفة هللا "�سوله، 
�ملعنو�   Ð¦لو�� من  نوعا  يشكل  مما 
 àحلفا� على  ·رصو[  ÷علهم  �لذ� 
هم  كذلك  معه.  �لر�بطة  هذ¨  على 
ميكن  ال  �لذ�  �ملنصف  Ãكمه  يثقو[ 

[ يكو[ فيه ظلم متعمد لفئة على فئة، 
"هم مستعد"[ للتسامح "للتنا¦Z عن 
بعض حقوقهم Mتسبني �لك عند �هللا.

"هكذ� فإ[ هذ¨ �لصلة �ملعنوية �لقوية 
بقو�  عليهم  مفر"ضة  ليست  �لÉ هي 
قويا   ��"� ستلعب  "�لسلطة  �لقانو[ 
"�فع  �ملسا���  تصحيح   � "حاôا 
�ملظاâ "حشد �لقوz ملحا�بة �لظاملني. 
باغية  فئة  تطيع  ال   Éل� �حلاال�   �"
 ]
 للخليفة  فيمكن  �خلليفة  حكم 
لسلطته  °ضع   Éل� �حلكوما�  يوجه 

�لباغية  �لفئة  على  تضغط   ]
 �لر"حية 

مر �هللا؛ "هذ� �لضغط  v} §ح£ تفي
"ما  مبقاتلتها.  �لتوجيه   v} يصل  قد 
فإ[  �لبغي،  عن  �لفئة  هذ¨  تنتهي   ]

 Zبالعد �إلصال    v} �خلالفة ستسعى 
فإ[  "هكذ�   .bنتقا�  ]"�" حتّيز   ]"�
سلطة �خلالفة ستكو[ سلطة قوية 
ك� 
من 
قوz سلطة حلكومة �نيوية فيما لو 
�¦��� عد� �ملؤمنني �ملبايعني �خلاضعني 

للخالفة.
"لن يقتصر �ألمر على حل �ملشكال� 
"�لشعو�  �حلكوما�  بني  تقع   Éل�
بني  سيكو[  
يضا  بل  �ملسلمة، 
فاحلكوما�  
}ع.   âلعا� حكوما� 
"�لشعو� �لÉ ال تتبع للخالفة ستجد 
� �خلالفة حكما عدال، كما 
[ �خلليفة 
سيحكم %ا {[ كانت مظلومة "سيأمر 
بعقا� �لفئا� �لباغية ح£ "{[ كانت 

مسلمة.
هذ� هو �لد"� �لسياسي �لعظيم �لذ� 
سيشكل ضمانة ألمن �لعاâ "سالمه. 

 �  îلن� به  
نبأ  �لذ�  �لنبأ  هو  "هذ� 
عندما بّشر بقد"b �إلماb �ملهد� عندما 
 ]
 بعد  عدال  �أل��  سيمأل  
نه   Zقا
 ،�"��  æ
 (سنن  "جو��  ظلما  ملئت 

كتا� �ملهد�). 
�لعصر  �لعاâ � هذ�   Z"� ]
 bمعلو"
"�لتعا"[  �لوحد�  
Êية  
��كت  قد 
 � "�لعد�لة  "�ألمن   bلسال� لتحقيق 
 ê 
"ال  �ألمم  عصبة  فأسست  �لعاâ؛ 
حتقق   ]
 {ال  كا[  فما  �ألمم،  هيئة 
�ألقويا§  للحلفا§  �ملرحلي  �ألمن 
نتيجة  "تفاقمت   âملظا�  ����¦�"
حتّيز �ألمم �لقوية �لÉ ·ركها حرصها 
على مصاحلها "ليست �لرغبة �خلالصة 
ميكن  ال   Zفالعد  .Zلعد� لتحقيق 
"هذ�   ،zلتقو� بتوفر  {ال  يتحقق   ]

"هكذ�  عندهم.  �حلسبا[   � ليس 
بتأسيس   âلعا�  � �لرغبة  تنامت  فقد 
تكتسب  متحيز�،   Qغ عا�لة  مؤسسة 
}يع  بني   Zبالعد "حتكم   ،âلعا� ثقة 
 � �لرغبة  "هذ¨  �أل��.  شعو� 

فاملؤمنـون سـواء كانوا رعايـا أم حكاًمـا ينبغي أن 
´ضعوا لسـلطة اخلالفة طوعا؛ وذلك ألنها الصلة 
بينهـم وبـني اهللا ورسـوله، وهـي احملافظـة على 
تقواهـم، واملوجهة nـم ملا فيه خ0 دينهـم ودنياهم.
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التقوى

�لو�قع ستوجههم {v �خلالفة �لÉ نأمل 
��يتها  حتت  �النضو�§   � يتأخر"�  
ال 

ملصلحتهم "�-ة باملظلومني.
�حلالية،   Æ"لظر� هذ¨  ظل   �"
 âلعا� ֲדا  مير   Éل� "�الضطر�با� 
 ]
 بد  "�إلسالمي خاصة، ال   æلعر�
�لر�شد�  �خلالفة  
Êية  �جلميع  يعي 
�لزعما§   ]}  .vتعا �هللا  
"جدها   Éل�
للخالفة  توجهو�  لو  "�لشعو� 
هذ¨   � ح£  �لتوجيه،  "�لتمسو� 
 "
�ملرحلة �لÉ ليست فيها حكوما� 
شعو� بأكملها طائعة للخالفة، لكا[ 
�لدما§  من   Qلكث� حقن  �ملمكن  من 
"حتقيق �ألمن "�لعد�لة للجميع. "لكن 
بال شك، {[ �لفائد� من �لتوجيها� 
ستتعاظم  للخالفة  �ملنصفة  �ملبا�كة 
�ملؤمنني ֲדا من  
عد��  ����¦� كلما 

.bشعو� "حكا
{[ �لذ� ال يعي �لد"� �لعظيم �لذ� 
يتعاظم  "�لذ�  �خلالفة؛  به  تضطلع 
%ا،  "�لطاعة  ֲדا   bاللتز��  zمبد 
ثر¨ 
ال  صو�ية  خالفة  
�ا  خطًأ  يظن 
·لمو[  منهم   �Qكث "جتد  %ا.  قيمة 
�خلليفة  فيها  ·كم  حاكمة  Üالفة 
�لشعو�  فيها  ُيخضع  "�حد�  �"لًة 
على  يعمل   ê 
"ال  بالقو�  �ملسلمة 
"{خضاعه.  الحتالله   âلعا� �جتيا  
هذ� �لتصو� �خلر�� �ملسي§ ال عالقة 
له باخلالفة �لر�شد� مطلقا؛ فلم يكن 

من   bيو  � �"�ها   "
 مسلكها  هذ� 
�ألياb "لن يكو[. صحيح 
[ �خللفا§ 

�م   Ïحد قد  �أل"�ئل  �لر�شدين 
كانو�  لكنهم  "�حد�،  �"لة  حكمو� 
 � مكا[  كل   � �ملسلمني  خلفا§ 
للحاكم  منو�جا  قدمو�  "قد   .âلعا�
 Qغ �لز�هد  �ملنصف  �لتقي  �لصا¸ 
�ملتشبث بالسلطة ÷ب 
[ يهتد� به 
 � �ملسلمني   Qغ" �ملسلمو[   bحلكا�
 bكحكا �"�هم   ]} �أل"قا�.  كل 
�"� جزئي  "�حد� كا[ ïر�  لد"لة 
 îللن كخلفا§  �لعظيم  �"�هم  من 
للناÍ كافة �-ة  بعثه �هللا  �لذ�   �
�ملسلمو[  
مو�  
"ليا§  فهم  للعاملني. 
حيثما كانو� "
ينما حلو�، "هم قا�� 

.bو �ألمن "�لسالÕ âلعا�
 bأليا� ستكشف   ،Zحا كل  "على 
�إلسالمي   âلعا�" مبجمله،   âلعا�  ]

 Ðينصا خاصة، سيبقى متخبًطا ح£ 
 ]
للخالفة �لر�شد�. "سzQ �جلميع 
 Åنفر�� مرحلة  يظنو�ا  مرحلة  كل 
مرحلة   Zألحو�� 
حسن   � ستكو[ 
مؤقتة ê تعو� فيها �ألمو� {v �لتر�� 
من جديد. لن يتحقق �لعدZ "�لرخا§ 
�لر�شد� �لÉ "ضعها �هللا  {ال باخلالفة 
"عندها   .�  îلن�  bخا� بيد   vتعا
 bإلسال� �س  ïد��   âلعا�  zQس
�يا   "سيشتم  للظلما�،  �ملبد�� 
 vتعا �هللا  قد�ها   Éل� للعاملني  �لر-ة 

.� îببعثة �لن

وعلـى كل حال، ستكشـف األيـام أن العاc مبجمله، 
والعـاc اإلسـالمي خاصـة، سـيبقى متخطبا ح� 
ينصـاع للخالفة الراشـدة. وسـ0ى اجلميـع أن كل 
مرحلـة يظنونها مرحلة انفراج سـتكون ! أحسـن 
األحوال مرحلة مؤقتة ± تعود فيها األمور إX ال@دي 

ال[  الراشدة  باخلالفة  إال  والرخاء  العدل  يتحقق  لن 
وضعها اهللا تعاX بيد خادم النm �. وعندها س0ى 

العاc <ددا شمس اإلسالم املبددة للظلمات، 
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* ُيسعد Fسر� "�لتقو�" F' حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  Fنه بإمكا�م 
�ملؤمنني   WمF يلقيها    sل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر$
 vFد (FيدB �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة $
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا� �يا
� �ملوقع $�لضغط على Fيقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها �حاطتهم علما Fنه مت مؤخر� توفW �لعديد من  �لتسجيال0 
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألvدية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، $من �Fها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر vFد (
vه 

.Gهللا)، لقا� مع �لعر�

شيف �لفيديو.F يقونةF ملوقع $�لضغط على� �
للتنـزيل  �لرجا� �يا

www.islamahmadiyya.net
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خا�w �لعربّية: Fسعد موسى َعو��
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{��عّي  حديث  {طا�   �

عقا�   � معي  
جِر� 
�ملتو�ضع   æّلكتا� نشاطَي 
� ïاZ �لّلغة، ع� 
ثQ �إل��عة �لّرôّية 
�ملاهر  �ملحا"�  طر   �لعربّية،  بالّلغة 
 Éّل� "�لَعْوَلَمة"،  ُيسّمى  ما  مسألة 
 âعا" جديد،  عصر  ُهوّيَة  {ليها   zُير
من حولنا متحّر� متغّير، تالشت فيه 
 Åِنتا هو  �لقيو�؛  "ُكّسر�  �حلد"� 
من   Dلّثا� �لّنصف  منذ  �لعلم  "تفّجر" 
�لقر[ �لفائت "حّتى �لّساعة، مبا 
فر¦¨ 
 Zلنيل �ملعرفة، "حتقيق �الّتصا ��"�
من 
بني �لبشر، بأسرÐَ من َلْمح �لبصر، من 
قبيل �لّشبكة �لعنكبوتّية - 
" �لّشاِبكة 

- "متعّلقاִדا. "كأّ[ ُمستضيفي �لكرمي 
ما   :Zفيقو 
نِطقه  عّل¥   "
 يسأل¥، 
حاجتنا {v �لّلغة �لعربّية، علًما 
ّ[ لغة 
هذ¨ "�لَعْوَلَمة" 
بعد من 
[ تكو[ هي 
�إلنچليزّية  �لّلغة  �لعربّية، بل هي  �لّلغة 

�باֲדا  ألّ[  {ّال  لشي§،  ال  بامتيا¦؛ 
بل  �لعر�،  ليسو�  "مسّوقيها  "�عاִדا 
�لّسالِبـو[.  �ملُتلّقو[  هم  فيها  �لعر� 
هذ¨   Zخال من   Zقـو
  ]
 فأ�جو 
�لّسطو� ما â ُيسعف¥ �لوقت لقـوله 

.Qع� �ألثـ
�حلّقة - �  "�لَعْوَلَمة"   ]ّ} َبْدٍ§،  با¹�ِ 
�لقائمة على  
ّ"ًال، تلك  
ينا - هي، �
"معلوما�  "ِخْبر��  ثقافا�  تالُقح 

عبيد  بني  ال  
ند��،  شعو�  بني 
�ملُتطّلعة  تلك  ثانًيا،  "هي،  
سيا�. "
¦ما[  كّل   � �إلنسا[   Qخ  v}
�ملُتغطِرسة،  "ال  �ملُتعالية   Qغ "مكا[، 
�لّشعو� �  �ملُعتِرفة مبساÊة }يع  بل 
"�لّد�عمة  �إلنسانّية،  �حلضا��  َ�ْكب 
"�لكر�مة  �حلّرّية   � �لبشر  }يع  حلّق 
"�لّرفا¨،  "�لّرقّي   bلّتقّد�"  Zالستقال�"
"َسطو�  �ملاّ�ّية  �لّنْفِعّية  من  "�ملُتطّهر� 
�%يمنة  "بسط   ،Zملا�  Í
�" �ملصا¸ 
"�لّنفو�، "فكر� حّق �ألقوz "�ألصلح 
 zتتعّد  ،bليو� نر�ها،  ال   �} �لبقا§؛   �
�لقوّ�،  على  �لّضعيف  �نفتا   كو�ا 
على  "�ملُتخّلف   ،âلعا� على  "�جلاهل 



٣٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد األول - جمادى األولى واآلخرة ١٤٣٢ هـ  - أيار/ مايو ٢٠١١ م

�ملُنِتج،  على  "�ُملستهِلك   ،bملُتقّد�
"�لفقQ على �لغّ¥، "باختصا�: �نفتا  
Õن  
ّننا،  "ظّني  �لّسّيد!  على  �لعبد 
�لعرَ� - �حلْلقة �ألضعف � هذ¨   -
ْير"��. "مساÊتنا � كوننا كذلك،  �لسَّ

ّ"ًال، بأّننا َسّولت لنا 
نفُسنا 
[ نكو[ 
"�ْنبنا �  �ملَْنِزلة،  "َ�ِضينا ֲדذ¨  عبيًد�، 
�لك يفو� �ْنب من فر� علينا هذ¨ 
�لعبو�ّية، سو�§ 
كا[ من ُعوِ�نا 
b من 
غQ ُعوِ�نا؛ 
َ"َلم نقر
 عليًّا - كّرb �هللا 
"�لّر�ضي   âُلّظا�"  :Zيقو  �}  - "جهه 
 - جتاهلنا  
ّننا  كما  َسو�§"!  بالّظلم.. 

" ôعنا¨،  قر
نا¨  
ّننا  هذ� على فر� 

صًال - قوله - �ضي �هللا عنه "
�ضا¨ 
-: "عّلمو� 
"ال�كم بغQ علمكم؛ فقد 
ُخلقو� لزماٍ[ غQ ¦مانكم". "مساÊتنا 
"لِبسنا  بأّننا  Àِخًر�،  كذلك،  كوننا   �
جاهلّية..."؛  "�لّر"   �حلضا��  قشر� 

َ"َلم يُقل لنا نز�� � "هو�مشه" "على 

�فتر �لّنكسة":
"خالصُة �لقضّيْة
توَجُز � عبا�ْ�:

لقد لِبسنا قشرَ� �حلضا�ْ�
"�لّر"ُ  جاهلّيْة...".


ّ"ًال  كذلك،  كوننا   � "مساÊتنا 
تقر
!!! فإسر�ئيل،  
ّمة ال  
ّننا  "Àِخًر�، 
مثًال، ُيقر
 فيها � �لعاb �لو�حد �سة 
بينما حّصة  "ثالثو[ مليو[ كتا�!!! 

 âلعا�  � �لقر�§�  من  �لّسنوّية  �لّطفل 
تنشر¨  "ما  "�حد!!!  سطر   ،æّلعر�
ما  ُيضاهي  "�حد�  فرنسّية  نشر   ���
تنشر¨ �"� �لّنشر � �لعاâ �لعرæّ كّله 
ïتمعة!!! �لك �غم 
ّ[ �لنِّتاÅ �لبحثّي 
�لّلغة "�أل�� فيه، قد   Zاï � æّلعر�
�لبحثّي   Åبالنِّتا مقا�نة   - �لقّمة  بلغ 

صًال  ،b"شبه �ملعد "
�لعلمّي �ملهتر¹، 

عد�� �ملُبدعني "�ملفّكرين  ]ّ
- "�غم 
�ألفذ�� فيه، بعد� حّبا� �مل صحا�يه، 

ّ[ صحر�§¨ �أل"سع هي صحر�§  Qغ
�لو�حا�  بعض  �غم  �لقاحلة،  �لقر�§� 
هنا 
" هنا�؛ فأ¦متنا �ألك� "�ألعمق 

نذ��  Éمة �لقر�§�، �ّل¦
"�ألخطر هي 
باملصيبا� "�لويال�،   - Zتز� - "ال 

تت، "تلك �ّلâ É تأِ� بعد.  Éتلك �ّل

شاهد، قبل "قت ما،  ]
 Ì ]قد كا"
 ،Qلقاً§ تلفزيونيًّا مع جّر�  �لقلب �لكب
�لعاâ �ملصرّ� �جلليل، �لعاملّي �لّصيت، 
"عندما   ،bما}  Zعا� �لّدكتو�  �ألستا� 
�إلنساُ[  هذ�  عّلم  عّما   Zلّسؤ�� جا§ 
�ملصرّية:  َمبْحِكّيته  
جا�  
"الَ�¨، 
"َعلِّْمُتُهم {ْألْخال§ ِ"ْإل��َيه". فليت كالًّ 
مّنا يعّلم 
"ال�¨ �ألخال� "�لقر�§�، بل 

�لقر�§� "�ألخال�، � هذ� �لّسيا�. 

ّنها  كّله  �لك   � �لّلغة  "شأ[   
 Ðالستما�" "�لكتابة،  �لقر�§�   ���

"�لّتفاهم  "�لفهم  "�إل����  "�حلديث، 

�لفكرّ�   Åإلنتا�" "�لّتو�صل،   Qلّتعب�"
"�لعلمّي. "شأ[ �لّلغة �لعربّية � �لك، 

ّ"ًال، 
ّنها 
��� صقل كينونتنا كعر�، 
سبقت  "قد  �لك،  يعنيه  ما  بعميق 
حلقا�   Zخال من  {ليه  �إلشا��  مّنا 
ثانًيا،  �لك،   � "شأ�ا  �لّز�"ية.  هذ¨ 
�لّز�خر�،  �لعربّية  لغِتنا  ֲדا،  تعاملنا  هو 
"�لعصرنة  �حلد�ثة  هذ¨  تفرضه  ما  مع 
 ��"�
" مصطلحا�  من  ""�لَعْوَلَمة" 
"Àلّيا�، بوعي "علم "معرفة "{���� 
 b�عا �قّو�، ال �هل "ُضعف "شعو"
"�لّتَبِعّية؛  "�لّتخّلف  "�لّرجعّية  بالّنقص 
 îّألجن� �ملنَتَج  هذ�  �ستيعابنا  "ُحسن 
�الصطالحّي  �لّلغوّ�   - �لّضخم 
�ملصطَلحّي، � هذ� �لّسيا� - "تعاطيه، 
�نطالًقا من قاعد� كيانّية ُلغوّية ُصلبة، 
"جّو¨  "سياقه  "مبنا¨،  معنا¨  ُمد�كني 
"تد�عياته  
بعا�¨ " "موسيقا¨،  "نبضه 
"�لّرغبة   ،bّأل� �لّلغة   � "{سقاطاته 
"�ملعرفة  �لوعي  على  �لقائمة  �لعا�مة 
 v} كّله  �لك  نقل   � �لعلم،  "ُحّب 
"َموَهبة  "ِمْهنّية  بأمانة  �لعربّية،  �لّلغة 
"فّنّية "ِحْرِفّية عالية، "�لك - � هذ¨ 

�ملرحلة - هو 
ضعف �إلميا[.
"ِتـِلُفو["  يكو[  ال  مثًال،  فلما��، 
 "ZموM" ""ُموُبل/ُموباْيل"  "هاتف"، 
"َخْلَيِوّ�"  ""ِسـْلُيوال�"   ،"Zنّقا"  "

"َهو�ئّي"،  
ْنِتنـا" "" "َخَلِوّ�"،   "
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التقوى

""باِتِر�"  "شاشة"،  ""ْسْكِرين" 
"َبّطاِ�ّية (فرنسّية معرَّبة)" 
" "ِمْرَكم"، 
""باِتِر� ْتشاْ�ِجر" "شاِحن"، ""هاْنْد¦ 

ِڤاالُبل" "" "ناِطقة"؛  ِتِلُفو["  ْفِر� 
ُمتا "   Qغ" 
ِڤاالُبل"  ""َنْت  "ُمتا "، 
 "Åِمِسيْد"" �خلدمة"؛   Å�خا"  "

 "Íْ}.bْ}.Íْ}"" "بال�"،   "
 "�سالة" 

َمِشني"  
ْنِسِريْنچ ""  ،"�Qقص "�سالة 
�ِملساحة  
ك� من  "�لقائمة  "ُمجيب". 
�ملُتاحة Ì %ذ¨ �لّز�"ية! 
ُلغتنا �لعاجز�، 


Õ bن �لعاجز"[؟! ،��ً}

"ُيضي§  �لّسر"�   �ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   �ّ

هذ¨  تطرحه  عّما  "تساçالتكم 
�ل�يد  ُعنـو�[  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا¨. "{v لقا§ Àخر، {[ 

شـا§ �هللا!

�لكاتـب ���Í عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / �ّلغو �ّرM" مترجم

هذ�  فكا[  فأجا�،  
حَدهم  
حُدهم   Zسأ
�جلَدZ �لّلغوّ� بني سؤ�Z "جو��:

-  كم َتُعّد؟

لف. v} من "�حٍد -

ّن؟ 
ِ�ْ� هذ�. كم من �لسُِّ â -
حلقي   � عْشرَ�  ستَّ  "ثالثني:  �ثنتْين   -

"ِستَّ عْشرَ� � 
سفِل �حللق.
نني؟ 
ِ�ْ� هذ�. كم لك من �لسُِّ â -

- ليس Ì منها شي§، �لّسُنو[ (بضّم �لّسني 
"كسرها) هللا.

- يا هذ�! ما ِسنُّك؟

- َعظم.
- �ِبُن كم 
نت؟

.�
- �ِبن �ثنْين: �جل "�مر
- كم 
تى عليك؟

- لو 
تى علّي شيٌ§ لقتَل¥.
- كيف 
قوZ؟

- تقوZ: كم مضى من عمر�؟!

باهللا عليكم، هل كا[ ملثل هذ� �حلو�� 

[ ينشأ بأّية لغة 
خرz على "جه 

�أل��؟!

ُلَغُتنا الَعَرِبّية.. َ�اها اهللا..!ُلَغُتنا الَعَرِبّية.. َ�اها اهللا..!
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