



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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التقوى

عد�  مبفاهيم   Iلعد
 مفهو7  ُيقر2  ما  غالبا 
لد+��  +Dلك   �

ملسا++ 
حلرية + كاحلق 

إلنسانية على  Nلعالقا

ألساسي � صلب 

لصعيد 
لفر�0 +
لد+�. +ال شك �2 للعدI قيمة ك;� 
لد+�� 
Rا7   نشر 
لطمأنينة على 
لصعيد 
ملحلي +
لد+�. 
تستمر على ��¡   2� 
لسوية  
إلنسانية  للحيا�  +ال ميكن 

لو
قع 0+2 �2 تقو7 على ميز
2 مستقيم يهد� لل£ هي 
�قو7. فاملجتمعاN تسمو +تتميز عن غ&ها مبا ُيقا7 فيها من 

.Iلعد
عالقاN +تقاليد +قو
نني مبنّية على 
+ما  بأنظمتها  
ملتطو��  
ألمم  تتباهي  
حلا�  عصرنا   �+

لصعيد  على  مشر+عة   gحقو من  ملو
طنيها  توفر� 
�سبا§  �هم  +من  
لسياسي.  + 
القتصا�0 + 
الجتماعي 

إلنسا2 �  
لبلد
2.. حتقيق +حفظ كر
مة  هذ�   �

ستقر
 Nحلريا
ظل قو
نني عا0لة، حيث َعملت على فتح با§ 
 Nلعقوبا
 بأقصى  تعاقب  قو
نني  +سن  0ميقر
طي  جو   �
عند +قو± 
ملخالفاN ح¯ من كبا� 
ملسؤ+لني � 
لسلطة. 
+بالرغم من متسك هذ� 
لد+I +تطبيقها للقو
نني 
لعا0لة، 

لر�³الية +
لعلمانية بد�   Nملجتمعا
�ننا نر� �2 هذ�  �ال 
بقائها  عو
مل  �هم   Nفقد ألµا  
ألفق   � يلو¶  
µيا�ها 
من   �
لربا 
ألخالقي  للمنهج  لتهميشها   +Dلك  +تو
µ¹ا 

سياساִדا.
+بصفة عامة يصد� 
لظلم من 
إلنسا2 جتا� نفسه �+ غ&�. 
فلد� 
¿ر
فه عن 
جلا0� فإنه ُيوقع 
لظلم على نفسه ¼رماµا 
من نعم 
لفضائل 
لربانية. +عندما يتصرÀ مع 
لعامة بطريقة 
 .Âلنا

لفسا0 +قهر  �� Iهللا يكو2 قد ما
خالية من تقو� 
ما  بتوحيد� عز +جل +ينسب   Äملر
 �2 يشر�  فأك; ظلم 
لديه من نعم +خ&
N لغ&� سبحانه +تعا�. +عال+� على 
+جل،  عز   �
تقو من  خالية  بطريقة  
هللا  خلق  يعامل  Dلك 

ْرَ�  
ته حسب قوله تعا�:﴿2�َِّ 
لشِّD لشر� � حد
+هذ
 هو 
َلُظْلٌم َعِظيم﴾ (لقما2: ١٤)

على   Nتشنجا من  حاليا  
لعاملية  
لساحة  تشهد�  ما   2�
 I+لد  I+لد
 بعض   N
ִדديد  Iمن خال 
لسياسي  
لصعيد 

ملتطو�� تكيل  I+ملطلق. فالد
 Iلعد
�خر� ÌدË � غيا§ 
0
خل  لرعاياها   I0عا قانو2  بقانونني.  حتكم   +� مبكيالني 
حيث  حد+0ها  
لقانو2   
هذ يتعد�  +ال  +طنها.  
ضي ��
غالبا ما نر� �2 قو
نينهم 
خلا�جية حتمل بني طياִדا ظلًما 
جانب   ��  
هذ 
لضعيفة.   I+لد
  0�
ملو 
متصاًصا + فا0ًحا 
تشكيلها منظماN تدعي اية حقوk gيع 
لد+I بر+¶ 
متاما.  Ïتلف  
لو
قع   ¡�� على   ËدÌ ما  +لكن   �

ملسا+
+نذكر على سبيل 
ملثاI ال 
حلصر منظمة عصبة 
ألمم 
ل£ 

لسال7  لتحقيق  
لعاملية 
أل+�  بعد 
حلر§  ُشكلت مباشر� 

==@@ ž·fl‹ žéflm@ ž·č‹ žçc@@ ž·fl‹ žéflm@ ž·č‹ žçc;=;=@@@@
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لعاملي +تفا�0 +قو± حر+§ �خر�. +لكنها Ð تقم بالد+� 

ل£ ُشكلت من �جله حيث �µا Ð تقم ¼ماية حقوk gيع 
 � �Dيعا  فشال  فشلت   
+هكذ  .�

ملسا+ قد7  على   I+لد


مساعيها +
ندلعت 
حلر§ 
لعاملية 
لثانية من جر
Ä فشلها.
Ñ ُشكلت منظمة 
ألمم 
ملتحد� +لكن سرعا2 ما تبني �نه ال 

لنبيل 
لذ� قامت من �جله حيث �µا  ÀدR
ميكن �2 حتقق 
فشلت � 
لوفاÄ به. �2 
حلقيقة 
ل£ غابت عن عقوI صنا± 

لقر
� � هذ�  
ملنظماN �2 خالق 
لكو2 +ضع قانوًنا ال 

 ما طبقه 
إلنسا2 بصدg، حيث قاI عز D� لفشل
 Àيعر
 Âِلنَّا
 َبْيَن  َحَكْمُتْم   
Dَ�ِ+َ﴿ I0لنظا7 عاملي عا  Äًجل ��سا+

لنساÄ: ٥٩). +ال شك �2 
جلماعة ) ﴾Iِِباْلَعْد 
2ْ�َ َتْحُكُمو

لعصر  

إلسالمية 
ألدية حاملة مشعل نو� 
لقر2Ô � هذ
تتأخر   Ð+ 
لعاملي،  
لسال7  حتقيق   � مسئوليتها  +عت  قد 

 DاÖ
تبليغ �سالة 
إلسال7 ملن � �يديهم ¹ما7  كعا0ִדا � 

N على 
لصعيد 
لعاملي.�

لقر

مسر+�   
مر¹ حضر�   
مؤخر  �
¹ فقد  
ملنطلق   
هذ +من 

ملتحد� 
ألمريكة.. �ك; قو�  Nلواليا
د –�يد� 
هللا- �
 §

لنو +Ùلس   Úلشيو
 Ùلس  مقر   � +�لقى   ،Ðلعا
  �
 Ûخلطو

ملعر+À بـ "كابيتوI هيل" كلمة تا�Ïية �³ت 

لعريضة 
ل£ بينها 
هللا عز +جل � كتابه 
لكرمي لتحقيق 


لسال7 
لعاملي.
 جتد عزيز� 
لقا�Ü تفاصيل كلمة حضرته 0
خل 
لعد0 
تعا� على  
هللا  بأنعم  
ملقا7 حتديثا   
هذ نش& �   2� +نو0 
هذ� 
جلماعة 
ملبا�كة، �ننا عاينا بأ7 �عيننا ُبعد
 Ôخر لتحقق 

ملحيطة  
لقو�  ألك;   � 
ملصطفى  "مد  سيدنا  �سالة 
باجلزير� 
لعربية Ôنذ
�.. "�سِلْم َتْسَلم". +ها 
خلليفة ممثل 
سلطته 
لر+حية ُيسلم 
لرسالة نفسها � عقر 0
� �قو� قو� 
على +جه 
أل�¡.. �� طبقو
 قانو2 
لعد
لة 
إلRية 
ملطلقة 


لسال7 
لعاملي +تسلمو
 من 
لدما� 
لشامل. 
حتققو

لتا�Ïي 
لعظيم 
لذ� ال  Ëحلد
 
+ال يسعنا بعد Dكر هذ

ملنصفني 
ملتفكرين،  Iقلو§ +عقو � 
شك �2 له +قًعا كبً&
�ال �2 نذكر معا�ضي 
جلماعة 
لذين يتهموننا بنسخ 
جلها0 
باحلديث 
لنبو� 
لشريف 
لقائل : "... �عظم 
جلها0 كلمة 
 
يتفحصو  2�  2

أل+ يأ2  �فلم  عند سلطا2 جائر..".  حق 
�سالة 
إلسال7 
لصحيح 
ل£ حتملها 
جلماعة بكل موضوعية 

لسخيفة. فتا�يخ 
جلماعة  Nملغاالطا
+مصد
قية +يتخّلو عن 
منصفا   
شاهًد سيبقى  
لنظ&  
ملنقطعة   Nباخلدما 
حلافل 

.§
+حصنا حصينا �ما7 كل مفتٍر كذ
يستمعو2  ممن  +يرضا�، +جعلنا  Ìبه  ملا  +�ياكم  
هللا  هد
نا 

لقوI فيتبعو2 �حسنه، +صل 
للهم على سيدنا "مد +على 

Ôله +صحبه �kعني.
 

وها اخلليفة ممثل سلطته الروحية ُيسلم 
نفس الرسـالة O عقـر دار أقوى قوة 
على وجـه األرض.. أي طبقـوا قانون 
العدالة  اإلcية املطلقة حتققوا السـالم 
العاملي وتسـلموا من الدمار الشـامل.
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التقوى

 حضر� مر¹
 بش& 
لدين "مو0 �د

ملصلح 
ملوعو0 �


خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو0 +
إلما7 
ملهد� �

:Â+�0 من

في 
حا� �لقر��

(سو�� 
حلجر)
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تفسـ� آيـةتفسـ� آيـة
﴿﴿;;شهاب مبنيشهاب مبني;;﴾﴾;;

 Nآليا
 هذ�   2�  :Iلقو
 فخالصة 
شر¶ +تفصيل لقوله تعا� ﴿�نا ¿ن 
له حلافظو2﴾..  
لذكَر +�نا  نـّزلنا 
حيث فّصل 
هللا فيها كيف �نه يقو7 
¼ماية كل +حي يستحق �2 يسمَّى 
 � +باطنًة،  ظاهرً�  ايًة  
لذكر" "
تعا�  +�نه  +فاته،  +بعد   áلن
 حيا� 
ֲדذ�  
لكرمي   2Ôلقر
 Ìفظ   Àسو
 Nآليا
 هذ�  +كأ2  كلها.  
لوسائل 
 � تعا�  قوله  مع   ãملع
  � تشتر� 
سو�� 
حلج: ﴿+ما ��َسْلنا ِمن قبِلك 

 متنَّى �لَقى D� ال� ٍّáال ن+ Iمن �سو

لشيطا2ُ � ُ�ْمِنّيِته فَينَسُخ 
هللا ما ُيلِقي 

لشيطاÑ 2ُ ُيحِكُم 
هللا Ôياِته +
هللا عليٌم 
حكيٌم﴾ (
آلية: ٥٣).. �� �نه ما من 

 قر� على مسامع D� ال� Iسو�+ áن

لشيطا2  Âّ0 هللا تعا�

لناÂ +حَي 
عند�،  من  شيًئا  
لوحي   
هذ  �

ملدسوسة  
ملفاهيم  هذ�  بنشر  +بد� 
تعا�  
هللا  
لقو7، +لكن  
خلاطئة بني 
يقو7 مبحو ما يضيفه 
لشيطا2 ايًة 
لكالمه 
خلالص 
لنقي.. �� ال شك 

لطبائع 
لشيطانية من 
لبشر  �+D 2�
بتحريف   Âلنا
 تضليل  Ìا+لو2 
+حي 
هللا 
لناI¹ على �سوله، +لكن 

لوحي �  gهللا تعا� يكشف صد


ملاكرين  Äليجعل هؤال ،Àملطا
Ôخر 

خائبني خاسرين.
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 NياÔ بني 

علم �2 هنا� َشَبًها كبً&+
سو�� 
حلجر 
ل£ ¿ن بصد0 تفس&ها 
+بني هذ� 
آلية 
ملذكو�� �عال� من 
سو�� 
حلج. فقد Dُكر هنا �يًضا �2 

لر+حانية،   Äلسما
 Ìفظ  تعا�  
هللا 
متاًما كما Dُكر � سو�� 
حلج �2 
هللا 
تعا� يقو7 ¼ماية +حيه. +قد �خ; 

هللا هنا �2 
لشياطني يسعو2 للتدخل 

لسماÄ، متاًما كما �خ; هنا� �µم  �
Ìا+لو2 
لتدخل � كال7 
هللا تعا�. 

لذين  يهلك   � �نه  �يًضا  +�كد 
كذلك   ،Äبالسما 
لعبث  يريد+2 
�كد هنا� �نه تعا� ميحو كل �ثر قد 

يتركه 
ملتالعبو2 بكالمه �. 
 2� للشك  يد± Ùاًال  مبا ال  فاتضح 

ملوضو± � 
آليتني +
حد. +حينما 
 Äلسما
 تزيني  موضو±   2� جند 

حلديث  عقَب  0+ًما  Dُكر  +حفظها 
من  يبقى  فال  
إلRي  
لوحي  عن 
 Äلسما
شك �2 
ملقصو0 هنا �منا هو 
 Äلسما
 ال  +حفظها،  
لر+حانية 

ملا0ية، +�2 
ألخ&� قد DُكرN على 

سبيل 
لتمثيل +
ملجا¹ فقط.
عالمة   2�  Nآليا
 هذ�  +توضح 
يتم  
لذ�   �� 
لذِّكر".. " 
لوحي 
�حد   I+كلما حا �نه  هي  حفظه.. 

لشها§" "  Iنـز به  
لتالعب 
حلفظه من 
لتحريف. فالوحي 
لذ� 


لشها§" حلفظه Ð يعد " Iال ينـز
 Ð لذكر" +بالتا�

آل2 على �0جة "

يبق كالًما "فوًظا.
+لنتذكر �2 (
لشها§) معنا�: (١) 
كل   (٢) ساطعة،  نا�  من  "شعلٌة 
ُير�  +ما  
لنا�  من  متولد   Äمضي
+قد   (٣) منقّض،  كوكب  كأنه 
 0�+ +قد  
لكوكب.  على  يطلق 

لكوكب،  ãلشها§" هنا مبع
لفظ "
 � بذلك  صّر¶  قد  تعا�  
هللا  أل2 
 Äَلسما
موضع Ôخر بقوله ﴿�نا ¹َيَّنَّا 

لدنيا بزينٍة 
لَكَو
ِكِب* +ِحْفًظا من 
 ٧  :Nلصافا
) ما0�ِ﴾  شيطا2ٍ  كلِّ 
﴿+لقد  تعا�  بقوله  +�يًضا  +٨)؛ 

لدنيا مبصابيَح +جَعْلناها  Äَلسما
¹َّيّنا 

ملُلك: ) للشياطِني…﴾  ُ�ُجوًما 
٦).. �� �نه تعا� جعل "
ملصابيح"، 

لقريبة،   Äلسما
  � 
لنجو7َ   ��
 2� فثبت  
لشياطني.  لرجم  +سيلًة 

من   0
فاملر 
لنجو7.   îيع 
لشها§ 
هو  
لشياطني   Ä
�+ 
لنجو7   gطال�
باحليا�  متمتًعا  
لوحي  بقي  �نه طاملا 
+موصوفا بصفة (
لذِّكر) حفظه 
هللا 

لشهب �� 
لنجو7..  Iتعا� بإ�سا

ملأمو�ين.  ببعث  Ôخر..  بتعب&   +�
تفس&ها  بصد0  ¿ن  
ل£  
آلية   �+
قد قطع 
هللا � +عًد
 خاًصا ¼ماية 
� ֲדذ� 
لوسيلة. +
حلق Ôلقر

لوحي 
حلفظ  +سيلة  من  هنا�  ليس  �نه 

لوحي �قو� منها، أل2 
ملأمو�ين ال 
يذ+0+2 عن بيضة 
لشريعة 
حلقة +ال 
 Nباآليا 
لشياطني   Nهجما ير2+0ّ 
 Iخال من  بل  فحسب،   Nلبينا


ملؤمنو2  ُيد��  للشريعة  شرحهم 
تعا�،  
هللا  لكال7  
حلقيقي  
ملفهو7َ 
أل2 شرحهم يكو2 صحيًحا +سليًما 
¼يث ال Ìو7 حوله 
لشك لكوµم 
مؤيَّدين باإلRا7 
إلRي، +هكذ
 ينجو 

إن انقطـاع بعـث األنبيـاء O األديان األخـرى دليل 
علـى أن كتبها m تعـد (ِذكًرا)، ولكن القـرآن الكرمي 
كـر)، وسـيظل هكـذا إn يـوم القيامـة،  هـو (الذِّ
الوسـيلة. بهـذه  حفظـه  يتـم  سـوف   tوبالتـا
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ملؤمنو2 من +حل 
لتفاس& 
ملتضا�بة 
�فكا�   ïتشو  I
تز ال  
ل£  
خلاطئة 


أل+لني.
لقد 
تضح جليًّا مما �سلفنا� �� 
آل2 

ملأمو�ين  Äألنبيا
�نه ال بد من بعث 

لسابق..  
لوحي  على  للمحافظة 

لشياطني   Â+سا+ من  لتطه&�   ��
حيًّا  +حًيا  كونه  على  +للتدليل 
+Dلك بآياN ³ا+ية جديد�. +لكن 

ليو7  ينكر+2  
ملسلمني   2� 
ملؤسف 

لكرمي   2Ôلقر
  � 
مليز�  هذ�  +جو0 
حيث يظنو2 بأنه ال ميكن �2 ُيبعث 

لكرمي  Iلو تابع للرسو+ áآل2 �� ن


لكرمي يعلن هنا  2Ôلقر
�، مع �2 
فإ2   (
(Dِكًر 
لوحي  يبقى  طاملا  �نه 

لشهب + 
لنجو7   Iينـز تعا�  
هللا 
من  حلمايته  
لر+حانية   Äلسما
 من 

نقطا± بعث  2� .Ä

ألعد Nهجما

أل0يا2 
ألخر� 0ليل على  � Äألنبيا

 2Ôلقر
�2 كتبها Ð تعد (Dِكًر
)، +لكن 
 

لكرمي هو (
لذِّكر)، +سيظل هكذ
�� يو7 
لقيامة، +بالتا� سوÀ يتم 
حفظه ֲדذ� 
لوسيلة. +هذ
 ال ينقص 
هو  
لعكس  +�منا   ،
�بد عظمته  من 

لصحيح، أل2 هذ
 يؤكد �2 
لوحي 
ينفك متسما مبيز� كونه  � ال Ôلقر

 Äإلنشا +سيلة  �نه   ãمبع 
لذِّكر).. )
+لذلك  
خلالق، + 
لعبد  بني  
لصلة 

فإ2 
هللا تعا� كما حافظ على نصه 
 Iكذلك يقو7 ¼ماية مفاهيمه بإ�سا
 Nلذين ير0+2 عنه هجما

ملأمو�ين 
 .òخلا�
+ 
لد
خل  من  
لشياطني 
فالذ� يقوI بأ2 
هللا تعا� قد توقف 

ملبني"  
لشها§ "  Iسا�� عن  
آل2 
حلماية  
لر+حانية   Äلسما
 جنم   ��

 باهللا- �2 Dًعيا -I2 فكأنه يقوÔلقر

يتمتع  +ال  
لذِّكَر)، ) يعد   Ð  2Ôلقر

 Nهجما من  
إلRية  باحلماية  
آل2 


لشياطني.
�نه  
ملعاصرين  
ملفسرين  �حد   Iقا

هللا  فإ2   �Ôلقر
 بالوحي  يتعلق  فيما 
�ما  حفظه،  يتو�  
لذ�  هو  تعا� 
ما نزI قبله من 
لوحي فكا2 
لبشر 
على   Iستد
 +قد  ¼مايته.  يقومو2 
﴿�نا  تعا�  
هللا   Iبقو ¹عمه  صحة 
¿ن نّزلنا 
لذِّكَر +�نا له حلافظو2﴾، 
 �َ

لتو� �نَزْلَنا  
هللا تعا�: ﴿�نا  Iِقو+

لنبّيو2  ֲדا  Ìُكُم  +ُنوٌ�  ُهًد�  فيها 

لرّبانّيو2 + 

لذين �سَلمو
 للذين ها0ُ+
كتاِ§  ِمن   

ْسُتحِفُظو مبا  
ألحباُ� +

ملائد�: )  ﴾Äَ
شهد عليه   
+كانو 
ِهللا 
قوله   2� 
ملفسر   
هذ  Iيقو+ ٤٥)؛ 
كتاِ§  ِمن   

ْسُتْحِفُظو ﴿ِبَما  تعا�: 

ِهللا﴾ يعµ� îم ُجعلو
 مسؤ+لني عن 
 ٢ ò 2Ôلقر
حفظ كتا§ 
هللا (بيا2 

.(١٠٤٨ ó

 Iالستدال
  
هذ كا2   :Iقو�  îلك+
صحيًحا لو Ð ير0 هنا Dكر 
لنبيني، 

لنبيني هم   2�  ;Ï تعا� 
هللا  +لكن 
حفظ  عن  مسئولني   
كانو 
لذين 

لكتا§؛ +
لو
ضح �2 
لنá ال يعمل 
بقوته هو +�منا بقد�� 
هللا �، فكيف 

لقوI �2 حفظ 
لتو�
� كا2  
Dً� ميكن
 
موكوًال �� 
لبشر. لنفتر¡ �2 �حًد
 ،�

لتو� مفاهيم  من  مفهوًما  غّير 

لعيب  
+عهد 
هللا مبهمة �صال¶ هذ
 
هذ كا2  فكيف   ،Äألنبيا
 �حد   ��
هل  
لصحيح؟  
ملفهو7   Àيعر  áلن

كانت لديه �ية +سيلة ملعرفة 
حلقيقة 

هللا   7
0 +ما  �؟  
هللا  +حي  سو� 

خلطأ  على  بوحيه  ُيطلعه  
لذ�  هو 

لصو
§ فثبت �نه تعا� هو 
لذ� +

لبشر. �+  
لكتا§ +ليس  قا7 ¼فظ 
 
حا+لو 
لقو7  شياطني   2� لنفتر¡ 
 ،Âلنا

لتو�
� +تضليل  �حتريف معا
 N
باملعجز  áلن
  
هذ Rم  فتصد� 
فهل  
لسما+ية؛  
ل;
هني +  Nآليا
+

لنá؟ كال، بل ُينَسب  �� 
ُيعز� هذ


هللا �.  �� 
هذ
تعا�  
هللا  بأ2   2D�  Iلقو
 يصح  فال 
 �Ôلقر
قد تو� بنفسه حفظ 
لوحي 

لوحي  قبله من   Iنز ما  +�ما  فقط، 
فكا2 
لبشر يقومو2 ¼فظه؛ بل 
حلق 
�نه تعا� هو 
لذ� تو� حفظ كل 
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لوحي "Dِكًر +حي ما 0
D 7لك 

 كا2 D� .لك قبل قليلD ُّقد �ثبت+

لعبا0  طريق  عن  ما   
�مًر ينجز  
هللا 
يستخدمها   �
0� كمثل  مثلهم  فإمنا 
 ،Iملثا
 سبيل  +على  �ال.  ليس  �حد 

لعاÐ +ِحفَظه  � 2Ôلقر
فإ2 
نتشاَ� 
�صحا§  ِقبل  من  قلب  ظهر  عن 

لذ
كر� 
لقوية قد مت على يد 
لبشر 
 2� 0+منا شك، +مع Dلك ال ميكن 
 I2 موكوÔلقر
يدعي �حد �2 حفظ 
للبشر. Dلك أل2 هذ
 كله �يًضا قد 
مت بتدب& +توفيق من عند 
هللا تعا�.


علْم �2 فضل 
لقر2Ô على 
لكتب +

ألخر� ال يكمن � كونه "ميًّا بيد 
ما  مباشر، +كو2  بشكل  تعا�  
هللا 
سبقه من 
لوحي "مًيا ِمن قبل 
لبشر، 

+�منا 0+
عي فضله هي كاآل÷: 
متصًفا  سيظل   2Ôلقر
 كو2  �ًال: �

لقيامة،  يو7   �� 
لذِّكر) ) بصفة 
 Äلسما
 من  
هللا  يرسل   Àسو+
"ُشهًبا".. �� عبا0ً
 له يتولو2 اية 

لذين  
لشياطني  عبث  من   2Ôلقر


ألسفا�  +�ما  
لفسا0.  له  يريد+2 

ألخر� فبقيت على �0جة (
لذِّكر) 

مليز�  لفتر� "د+0�Ñ ، فقدN هذ� 
 Ëحد +قد  ايته،  عنها  
هللا  فرفع 
يرسل  فال  بعيد،  ¹من  منذ   
هذ

ملهلكة  
لشهب  
آل2  حلفظها   �

للشياطني. 
كال7  كله  
لكرمي   2Ôلقر
  2� ثانًيا: 
�.. �� �2 كل حرÀ +كل  
هللا 
حركة +سكو2 فيه كا2 من 
لوحي 
كذلك  
ألمر  ليس  +لكن  
إلRي، 
بالنسبة للكتب 
لسابقة، فإµا خليط 

لذ�  
لبشر  +كال7  
هللا  كال7  من 
بّيٌن   
+هذ له..  �ليه كشر¶  �ضيف 

ألناجيل. + 
لقدمي  
لعهد   � +جلّي 
فكا2 
هللا تعا� يكتفي ¼ماية مفاهيم 

ألسفا� 
لقدمية 0+2 نصوصها، أل2 

لذِّكر) كا2 يعî حينئذ 
ملفهو7َ ال )
�تباعهم   +�  Äألنبيا
 كا2   D�  ، 
لنصَّ

إلRي  
لوحي  
لناÂَ فحو�  يبّلغو2 
 Ð+ ،بكلماִדم عموًما من 0+2 نصه
ير+
 � Dلك �� حرò. +لكن مبا �2 
�بدية،  صبغة   
D كا2   2Ôلقر
 +حي 
لذلك غّير 
هللا عند تنـزيله �سلو§ 

حلماية، ففر¡ على �هله �Ì 2فظو� 
بنّصه +فّصه. فُدّ+2 كل لفظ منه مع 
قلب،  ظهر  عن  +ُحفظ  حركاته، 

حلفظ   
+هذ "ميًّا.  "فوًظا  +ظل 
قبل،  يتيسر أل� +حي Ôخر من   Ð
ال بيد 
لبشر +ال بيد 
هللا تعا�. �ما 

لكتب  
ملعنو� فال جر7 �2  
حلفظ 
معني  لزمن  به  متتعت  �يًضا  
لسابقة 

لكرمي �� يو7  2Ôلقر
كما سيتمع به 


لقيامة. 


لر0  يستوجب  Ôخر   I
سؤ +هنا� 
من  
لشهب   Ûلسقو هل  +هو: 
ببعث  عالقة  �ية  
ملا0ية   Äلسما

 
ُشّبهو قد   Äألنبيا
  7
0 فما  
ألنبياÄ؟ 
ֲדا فال بد �2 يكو2 � سقوطها من 
�مي  مبثابة  
عتبا��  ميكن  ما  
ملنافع 


لشياطني؟

ملستمر�  
هللا  سنة  من  �نه   §

جلو+
ُير� من �جل �سله  �نه  
لقدمي  منذ 
نوعني من 
آلياÔ :NياN ��ضية �� 
ما يقع على 
أل�¡ قريًبا من 
لبشر، 
مما ميكن �2 يظن بعض 
ملرتابني �2 
هذ
 ليس من فعل 
هللا تعا�، بل هو 
من عمل 
ملدعي نفسه قا7 به ¼يلة 
 NياÔ با�عة خفية علينا. +لكن هنا�
 7
باألجر  ��  Äبالسما تتعلق  �خر� 
للبشر  سلطة  ال  
ل£  
لسما+ية، 

لسما+ية   Nآليا
 هذ�  +من  عليها؛ 
 Nآليا
 
لشهب. +تقع هذ�   Ûُسقو
�ما حتقيًقا لنبأ ��0 به 
لنá نفسه �+ 

لذين  Äأل+ليا

لرسل �+  Äفًقا ألنبا+ِ
تا�يخ  من  
لثابت + قبله.  من   
خلو
بكثر�  سقطت  
لشهب   2�  Äألنبيا

+نبينا  
لناصر�  
ملسيح  بعث  لد� 

لكرمي عليهما 
لسال7. +قد سقطت 
ظن  ح¯  بكثر�   �  áلن
 ¹من   �
 2�+ 

لكفا� �2 �هل 
لسماÄ قد هلكو
�هل  قد حلت +حا2 هال�  
لقيامة 
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بعث  "فلما  Dُكر:  حيث  
أل�¡.. 

هللا "مًد
 � نبيًّا �سوًال k�ُو
 ليلًة 
من 
لليا�. ففز± لذلك �هل 
لطائف 
 
فقالو
: هلك �هل 
لسماÄ، ِلما ��+
 Àختال
+ Äلسما
من شد� 
لنا� � 
َ�ِ�ّقاÄَهم  ُيعِتقو2   
فجعلو 
لشهب. 
عبُد  Rم   Iفقا ِمو
شَيهم.  +ُيسيبو2 
ياليل بن عمر+ بن عم&: +Ìكم يا 
عن   
�مِسكو 
لطائف،  �هل  معشر 

لنجو7،  Ðمعا �� 
�مو
لكم +
نظر+
�مكنتها   � مستقر�  ��يتموها  فإ2 
فلم يهلك �هل 
لسماÄ، �منا هذ
 من 
 ،� 
�جل 
بن �ø كبشة يعî "مًد
+�2 نظرمت فلم تر+ها فقد هلك �هل 

لسماÄ. فنظر+
 فر�+ها، فكّفو
 عن 

جلن،  سو��  كث&،  
بن ) �مو
Rم." 

(…Äلسما
قوله: +�ّنا ملسنا 
 Äنبا� ¼سب   Nظهر 
آلية  هذ� 

ألسفا� 
لسابقة حيث يذكر 
لتا�يخ 
 Ë+د¼ 
نّبأ+ �سر
ئيل   îب  Äنبيا�  2�
 áلن
 تقلباN ³ا+ية � ¹من ظهو� 
�. فقد +�0 � 
حلديث: "�2 ِهَرْقَل 
خبيَث  يوًما  �صَبَح   Äَِيِليا� َقِد7َ  حني 
قد  َبطاِ�َقِته:  بعُض   Iفقا 
لنَّْفس، 

بن 
لناُظو�:  Iسَتْنَكْرنا هيئَتك - قا


لنجو7ِ  ينُظر �   Äً
َحزَّ ِهَرْقُل  +كا2 
- فقاR Iم حني سَألو�: �� ��َيُت 
َمِلَك  
لنجو7ِ   �  Nُنَظر 
لليلَة حني 

 Äبد 
لبخا��: ) ظَهر."  قد  
ِخلتا2ِ 

لوحي)

علًما �2 
ملر
0 من "َمِلِك 
خلتا2" هو 
ملك 
لعر§ �� نبينا 
لكرمي �.

 � مرمي  
بن  عيسى  
ملسيح  �ما 

لشهب  Ûفثمة �حا0يث تؤكد سقو
بكثر� � ¹منه �يًضا (شر¶ 
ملو
هب 
 .(١٢٢ó  ١  ò  �للز�قا 
للدنية 
كما +�0 � 
إلجنيل �يًضا عن 
لبعثة 
 Nلثانية للمسيح �نه: "تكو2 عالما


لشمس +
لقمر +
لنجو7." (لوقا  �

(٢١: ٢٥

لشهب  Ûيؤكد �2 سقو 
فكل هذ
 Äألنبيا
 من   áن بعث  على  كعالمة 

لقد7.  منذ  مستمر�  �Rية  سنة  هو 

لظاهر من سقوطها فقد  ÀدR
�ما 
ֲדذ�  يريد  
هللا   2� +هو  بيانه  سبق 
من   Âلنا
 Öليص  
لسما+ية   Nآليا

 

لشكو� +
لوسا+Â، كْي ال يظنو

لنá هي من قبيل خد±  N
�2 معجز

ملشعوDين. غ& �نه ليس من 
ملستبعد 

لشهب لد� بعثة  Û2 يكو2 لسقو�
نá هدÔ Àٌخر +تأث& �+حا� خفي 
ال يعرفه 
لناÂ، +لكنه يساعد على 
0فع 
ملكائد 
لشيطانية 
ل£ يلجأ �ليها 

.Äألنبيا
 Ä
�عد

ملختلفة   Nآليا
 
آل2   I+تنا�+
 Äَ
�Ô+ 
ملوضو±   
هذ  �  �0�

لو

 2Ôلقر
 Dكر  لقد  حوRا.  
ملفسرين 

لشهب   Ûسقو موضو±  
لكرمي 
 � Äمًيا للشياطني �+ حفًظا للسما�


لتالية: Nآليا


حلجر سو��  من   Nآليا
 هذ�   -١ 


ل£ ¿ن بصد0 تفس&ها.

لدنيا   Äَلسما
 ¹َيَّنَّا  ﴿+لقد   -٢
ُ�جوًما  +جَعْلناها  مبصابيَح 

للشياطِني﴾ (
ملُلك: ٦).
بزينٍة  
لدنيا   Äَلسما
 ¹َيَّنَّا  ﴿�نا   -٣

لكو
ِكِب* +حفًظا ِمن كل شيطا2 

ألعلى  
َملِإل   �� مَّعو2  َيسَّ ما0�ِ* ال 
 
0ُُحوً� جانٍب*  كل  ِمن  +ُيقَذفو2 

ِصٌب* �ال َمن َخِطَف +َ §ٌ
+Rم عذ
ثاِقٌب﴾  شهاٌ§  فَأتَبَعه  
َخلْطفَة 

(٧-١١ :Nلصافا
)
٤- ﴿+�نا َلَمْسنا 
لسماÄَ فوَجْدناها 
+�نا  +ُشُهًبا*   
شديًد َحَرًسا  ُمِلَئْت 
فَمن  للسمِع  َمقاعَد  منها  نقُعد  كنا 
 ﴾
يستِمِع 
آل2َ َيِجْد له ِشهاًبا َ�َصًد


جلن: ٩ +١٠) )
َمبصابيَح  
لدنيا   Äلسما
 ٥- ﴿+¹َيَّنَّا 

لعليِم﴾  
لعزيِز  تقديُر  Dلك  +ِحفًظا 

لت:١٣) (فصِّ
هذ� هي 
ألماكن 
خلمسة 
ل£ +�0 

ملوضو± تفصيًال �+ �kاًال.  
فيها هذ
 Iُينـز 
هللا  بأ2  
ملفسر+2   Iيقو

لوحي  يصل  +حني  تد�ûًيا،  +حيه 
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لشياطني  تصعد  
لدنيا   Äلسما
  ��
 Äلسما
  �� بعض  على  بعضهم 
Öطف  +حينما  شيًئا،  منه   gلتستر
منه بعَض 
ألخبا� +ترتد فإµا ُترمى 

بالشهب. 

 كانت D� ملفسر+2 فيما
+قد 
ختلف 
 Iجلنَّ �7 ال، فهنا� قو

لشهب تقتل 
ُينسب �� 
بن عباÂ بأ2 
لشهب ال 
تكسر   +� +�منا جترحهم  
جلنَّ  تقتل 

حلسن   Iقا بينما  �عضائهم،  بعض 
تقتل  �µا  �خر�:  +طائفة  
لبصر� 
ُيقَتلو2  
جلن. Ñ قاI بعضهم: �µم 
بعد �لقاÄ هذ� 
ألخبا� �� 
لسحر� 
 2� 
ملا+��0   Iقا بينما  
لكهنة، +

لشهب تسقط عليهم +تقتلهم قبل 

(áلقرط
�2 ُيلُقو
 ما 
ختطفو�. (

لرمي  كا2   
D� فيما   

ختلفو  Ñ
بالشهب قائًما قبل 
لنá � �7 ال؟ 
 Iكثرهم: نعم، +قيل: ال. +قا� Iفقا
 NياÔ لرمي بالشهب من
 :òلزجا


لنá � مما حدË بعد مولد�، أل2 


لشعر
Ä قبله Ð يذكر+� � �شعا�هم. 
+قاI صاحب "فتح 
لبيا2": +طريق 

لرمي   2� هو  
لقولني  بني  
جلمع 
 ،� áلن
 كا2 موجو0
 قبل مبعث 
فلما ُبعث ُشّدD 0لك. (فتح 
لبيا2، 

سو�� 
حلجر)

بن  "عن  �يًضا:  
لتفاس&   �  Äجا+
Rم  
لشياطني  كا2   :Iقا  Âعبا
فيها  يستمعو2   Äلسما
  � مقاعُد 
 
+0
¹ 
لكلمة   
³عو  
Dفإ 
لوحَي، 
فيها تسًعا، فأما 
لكلمة فتكو2 حقًّا 
فلما  باطًال.  فيكو2   
+0
¹ ما  +�ما 

هللا � ُمنعو
 مقاعدهم.  Iُبعث �سو
تكن   Ð+ إلبليس،  Dلك   
فذكر+
 Iفقا Dلك.  قبل  ֲדا  ُيرمى  
لنجو7 
ألمر  �ال  
ألمر   
هذ ما  �بليس:  Rم 
جنو�0،  فبعث  
أل�¡!   �  Ëحد

هللا � قائًما يصلي  Iسو� 
فوجد+
فأخ;+�.  فأتو�  ýلة.  جبَلي  بني 
 � Ëلذ� حد
 Ëحلد
 
فقاI: هذ

أل�¡. +� �+
ية �2 �بليس ُ�َ÷ من 

ها. فقاI لتربة  كل ��¡ بتربة فشمَّ

لد� )  ."Ëحلد
  Ëحد هنا  ִדامة: 


ملنثو�، سو�� 
جلن)

ملفسرين  Äملؤسف �2 هؤال
�نه ملن 
شك   ��  2+0  
بذلو 
لذين  
لكبا� 
تفس&   � مشكو��  جبا��   
جهو0ً
تفريًطا   
فّرطو قد  
لكرمي..   2Ôلقر

خطً&
 � هذ� 
لقضية مرتعبني من 

ل£ ال �صل Rا بتاًتا +
ل£  Nيا

لر+
ملخص   2�  .2Ôلقر
 صريح  Öالف 
(�+ًال)  هو:  تفاس&هم   �  0�+ ما 
على  قا�0ين   
كانو 
لشياطني   2�
³ع �خبا� 
لسماÄ، +(ثانًيا) �2 هذ� 

لغيب  على  حتتو�  كانت  
ألخبا� 
يعلم   Ð �بليس   2� +(ثالًثا)  �يًضا، 
مببعث 
لنá � �ال عندما ��� �مي 


لشهب.
تد+�  
ل£  
لثالثة  
ملحا+�  هذ� هي 
من  طرحناها  +لو  
لتفاس&،  حوRا 
ُيذكر.   Äفيها شي يبق   Ð Nيا

لر+
+لكن 
ألمو� 
لثالثة باطلة متاًما.   

�ير�نه صغ%� !! �
* �ملتك7 كالو�قف على �جلبل ير- �لنا+ صغا
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

َمْجِلًسا  ِمْنُه  َ+0ْ�ََناُهْم  
ْلِقَياَمِة  َيْو7َ  
هللا  �َِلى   Âِلنَّا
 َ�َحبَّ   َّ2�ِ  :� 
هللا   Iَُ�ُسو  Iََقا  :Iََسِعيٍد َقا �َِبي   ����
ِ�َما7ٌ َعاIٌ0ِ. َ+�َْبَغَض 
لنَّاÂِ �َِلى 
هللا َ+�َْبَعَدُهْم ِمْنُه َمْجِلًسا ِ�َما7ٌ َجاِئٌر.  (سنن 
لترمذ�، كتا§ 
ألحكا7)

 ،Iٌ0ِْلِقَياَمِة ِفي ِظلِّهِ، َيْو7َ َال ِظلَّ ِ�الَّ ِظلُّه: ِ�َما7ٌ َعا
���� �َِبي ُهَرْيَرَ�  �2 
لنَِّبيِّ � َقاIَ: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهم 
هللا َيْو7َ 
َ+َشا§ٌّ َنَشَأ ِفي ِعَبا0َِ� 
هللا، َ+َ�ُجٌل Dََكَر 
هللا ِفي َخَالÄٍ َفَفاَضْت َعْيَناُ�، َ+َ�ُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي 
ْلَمْسِجدِ، 

هللا. َ+َ�ُجٌل  Àُِنِّي َ�َخا� :َIَِلى َنْفِسَها، َقا� Iٍَمْنِصٍب َ+َجَما Nُ
Dَ �ٌ�َْمَر
ِ، َ+َ�ُجٌل 0ََعْتُه  َ+َ�ُجَال2ِ َتَحابَّا ِفي 
هللاَّ

gَ ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما َصَنَعْت َيِميُنه.  (صحيح 
لبخا��، كتا§ 
حلد+0) َتَصدَّ

ُهَما 
لنَّاُ� َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة 
ِهللا َ+َعْيٌن  
ِهللا � َيُقوIُ: َعْيَنا2ِ َال َتَمسُّ Iََسِمْعُت َ�ُسو :Iَقا Âٍْبِن َعبَّا
 ���
َباَتْت َتْحُرÂُ ِفي َسِبيِل 
هللا. (سنن 
لترمذ�، كتا§ فضائل 
جلها0)

���� َسِعيِد ْبِن �َِبي 
ْلَحَسِن َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َعِن 
لنَِّبيِّ � َقاIَ: لَْيَس َشْيÄٌ َ�ْكَر7َ َعَلى 
ِهللا َتَعاَلى 
(N
َعاÄِ.  (سنن 
لترمذ�، كتا§ 
لدعو ِمَن 
لدُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

��علمو� �� ُ�عِطيُت قميَص �ِخلالفة، +تسربلُت لباسها من حضر� 
ما   �� تر+2  �ال   ،Ä

العتد تعتد+
 كل  +ال  �نفسكم   
فا�و 
لعّز�، 
 
تنـزI من 
لسماÄ، �ما بقي فيكم �جل من 
ملّتقني؟ +لو كا2 هذ
 

نظر+ .2

ألمر من غ& 
لرن، ملّزقه 
هللا قبل متزيقكم يا �هل 
لعد+
كيف َعِنتُّم بل ُمتُّم � ُجهد 
لصبا¶ +
ملساÄ، +مد0مت �� 
هللا يد 
ملسألة 

لوقت  �ضاعة  �ال  
حلافر�، +ما حصل  فُر0ْ0ِمت ÿذ+لني �   ،Äلدعا
+

حلسر�. فما لكم ال تتفّكر+2 � �قد
� تنـزI، +ال ترغبو2  N
+¹فر
 Iلدّجا
  §Dلكا
 من   
�هذ 
إلنسا2؟  فعل   
�هذ ُتستكمل،   �
�نو  �

للسا2، +
ستعينو
 متضّرعني.  Nنفسكم �هال� 

لشيطا2؟ فال ُتهلكو

نظرمت  نظرمت   
D�+ متوّسمني،  تنظر+2  ال  �ّنكم  عليكم!  حسر�  يا 

للعب، + 
للهو   
هذ  � �ُتتَركو2  خاشعني.  ُتمِعنو2  +ال  العبني، 
عملتم  عّما  ُتسألو2  +ال  
للهب،   N
D ناٍ�   �� ُتقا2+0  +ال 
ميعا0كم،  
ِحلما7  فإ2  +�+ال0كم،  �مو
لكم  ُتْلِهكم  ال  مستك;ين؟ 

أل�ضني؟+  N

لسما+  §ّ� من  
ملفّر  +�ين  يصطا0كم،  
هللا  قهُر   Ñ

واعلموا أني أُعِطيُت قميَص اخلِالفةواعلموا أني أُعِطيُت قميَص اخلِالفة

(كتا§ حجة 
هللا ó ٨٩ - ٩٠، باقة من بستا2 
ملهد�، طبعة 
ململكة 
ملتحد�)
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ÿÂÅ’\;Ød;ÿÅ¬’\;II;;‹˜â’\;∞b;œÁÖŞ’\ÿÂÅ’\;Ød;ÿÅ¬’\;II;;‹˜â’\;∞b;œÁÖŞ’\

 �  Capitol Hill هيل   Iكابيتو  Nشهد  ،٢٠١٢ يونيو  شهر  من  
لعشرين + 
لسابع   �

لعاصمة 
ألمريكية -+
شنطن  حدثا تا�Ïيا  حيث �لقى حضر� مر¹
 مسر+� �د -�يد� 

هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو0 +
إلما7 
ملهد� � خطاًبا � kٍع 

لبيت 
ألبيض +
خلا�جية 
ألمريكية، قا0�  ��

لسفر
Ä، موظفي �0+ Úلشيو

لكوجنرÙ ،Âلس  Äمن: �عضا

حلكومة،  Iلسياسة، كبا� �جا
 IاÙ � ملستشا�ين

لدينيني، 
ألساتذ� + Äلزعما

ملنظماN غ& 
حلكومية، 
 I+أل

الجتما±-  

لصحفيني. لقد �عطى هذ+ Ëأل¼ا

لسلك 
لدبلوماسي، +ممثلني عن مر
كز  Äعضا�

ملتحد�، مبا � Dلك 
لسيد� 
ملحترمة ”نانسي  Nلواليا
 � 
Dًنفو �لقا0
من نوعه- 
لفرصة لبعض �كثر 
بيلوسي“ Nancy Pelosi -¹عيمة  
لدميوقر
طيني � Ùلس 
لنو
§- لالستما± �� �سالة مباشر� من 


إلسال7 عن  
لسال7 
لعاملي. 

لكابيتوI هيل“، Ñ توجه ��  Ùلس 
لنو
§ حيث �ُقيم حفل ” ã، قا7 حضرته �ولة � مب�لند+
بعد هذ� 

لفقر� 
لتمهيدية Rذ� 
حلفلة ما يلي: � Ä. +جا�ملتحد
 Nحضرته مبناسبة ¹يا�ته للواليا Àتكرمي على شر

بزيا�ته  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة  +�ما7  
لعاملي  
لر+حي  
لزعيم  د � مسر+�   
م&¹ ”نرحب ¼ضر� 

إلنسا2 +
حلرية 
لدينية  gلعنف +حقو
لو
شنطن 
لعاصمة، +
عتر
ًفا بالتز
مه بالسال7 
لعاملي +
لعد
لة +نبذ 


لدميقر
طية“.+
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�ليسو2“  ”كيث   ،Âلكوجنر
  � مسلم  عضو   I+�  Iقا+

ملتحد�  Nلواليا
Keith Ellison � كلمته: ”لقد تشرفت 

جلماعة 
إلسالمية  2� Iألمريكية  بوجو0 حضرته فيها“، +قا


ألدية حتت قيا0� خليفتها قد ”برهنت �µا ¼ق نعمة حقيقية 


ملتحد�“ Nلواليا
لشعب 

 Katrina Lantos ما�20“   Âالنتو ”كاترينا  قالت 
 Nلواليا
  � 
لد+لية  
لدينية  
حلرية  جلنة  �ئيسة   ،Swett

لغرفة كلها قد غمرִדا  2� Nا شعرµ�” :(USCIRF) �ملتحد

بركاN خاصة“ + مما ال شك فيه �2 هذ
 هو 
نعكاÂ لل;كة 
0
نت �  Ñ  .Iلكابيتو
  ãمب  � حضرته  +جو0  صاحبت  
ل£ 
 � 
ألديو2  
ملسلمو2  له  يتعر¡  
لذ�  
ملستمر  
الضطها0 

بلد
ÿ 2تلفة.

 Robert "كايسي Nبر+�" Úلشيو
عقبه ترحيب عضو Ùلس 

ملتحد� +قاI  �نه ُيقدِّ�  Nلواليا
Casey بزيا�� حضرته �� 
بشكل كب& هذ� 
لفرصة للقاÄ حضرته. +قاI: ”يا صاحب 

ملقا7 
لرفيع، ��يد �2 �شكر حضرتكم على قيا0تكم 
لعظيمة 


لتز
مكم بالسال7 +
لتسامح +
لعد
لة“.+

 Brad Sherman “20 ش&ما
+قاI عضو 
لكوجنرÂ ”بر
�نه سوÀ يقو7 بتقدمي كلمة ترحيب 
لكوجنرÂ ¼ضرته Rذ� 
 
هذ  Äنتها
 بعد   §

لنو Ùلس   � 
ملتحد�   Nللواليا 
لزيا�� 

Rا7. +قاI �يًضا �2 حضرته كا2 ”منوDجا للتسامح  Ëحلد


للعاÐ بأسر�“.
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 Frank Wolf “نك ++لف
+�حب عضو 
لكوجنرÂ ”فر
بنصر�  تعا�  
هللا  –�يد�  د � م&¹
   مسر+�  حضر�  بزيا�� 

إلسالمية  
جلماعة   2�  Iقا+ 
ملتحد�،   Nلواليا
  �� 
لعزيز- 
 gحقو IاÙ � ملبذ+لة
على 
ستعد
0 0+ًما لدعم كل 
جلهو0 


إلنسا2. 

 Nancy بيلوسي“  ”نانسي   Âلكوجنر
 عضو�  +قالت   
 

لدميقر
طي، �µا فخو�� بتقدمي هذ Pelosi ¹عيمة 
حلز§ 


لترحيب من 
حلزبني حلضر� م&¹
 مسر+� �د. +قالت �2 
قيا0� حضرته متيزN بـ”
حلكمة +
لرة“. +�كدN �يًضا 
�نه على 
لرغم من 
الضطها0 
لشديد 
لذ� يتعرضو2 له �ال 

�2 ”حضرته �فض 
للجوÄ للقسو� �+ 
النتقا7“. 

 Zoe Lofgren “لنائبة ”¹+� لوفجرين
بعد Dلك، قدمت 

خلاó حلضرته. Âلكوجنر
 �
نسخة من قر

 Mike Honda “
+�عر§ عضو 
لكوجنرÂ ”مايك هوند

خلاó مع حضرته � 
لليلة 
ملاضية مبسجد  Äعن سعا0ته باللقا
”بيت 
لرن“. +قاI �نه يأمل �2 يظل 
ألديو2 � �ما2 
 � �

ملتحد� ح¯ يتمكنو
 من 
الستمر Nلواليا

ألبد �  ��

نشر �سالتهم للسال7. 
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+�ثر هذ� 
لفقر� 
لتمهيدية �لقى 
 
حضر� م&¹
 مسر+� �د م&¹
–�يد� 
هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
�ما7 
جلماعة 
إلسالمية 
ألديية 
ما   � +�ليكم  
لتا�Ïي،  خطابه 

يلي نصه. 

"بسم �هللا �لرIن �لرحيم"

..7

لكر Àلضيو
 N
حضر

لسال7 عليكم +�ة


هللا +بركاته

قبل   0+�  øخطا �بد�   2� قبل 
كل شيÄ �2 �نتهز هذ� 
لفرصة 
kيًعا   لكم  بالشكر  ألتوجه 
للحضو�  بوقتكم  لتضحيتكم 
 îم ُطلب  لقد  كلم£.  لسما± 
شاسع  موضو±  عن  �تكلم   2�
جو
نب   �D  gلنطا
 متسع 

ملستحيل  من  فإنه   
لذ ÿتلفة، 
+قت   � جو
نبه  كل  تغطية 
�قامة  هو  
ملوضو±   2� +جيز. 
+بالتأكيد   ،Ðلعا
  � 
لسال7 

لقضايا  �هم  من  هو  
ألمر   
هذ

ألساسية 
ل£ تو
جه عاملنا 
ليو7 
من  +بالرغم  �حلاحا.  +�كثرها 
ضيق 
لوقت فإنî سوÀ �عر¡ 

على حضر
تكم باختصا� +جهة 
لنظر 
 Iلسال7 من خال
 Iإلسالمية � �حال

.I+لد

لعا0لة +
ملتكافئة بني  Nلعالقا



حلُق �2 
لسال7 +
لعد
لة ال ينفصال2 
 2+0 �حد�ا  حتقيق  ميكن  فال   -
بالتأكيد  يد�كه  ما   
+هذ 
آلخر، 

لفهم.  +�صحا§   Äلعقال
 kيع 

لذين   Âلنا
 �+لئك  
 ¿ينا جانبا D�+

لفوضى �  
لعز7 على خلق   
عقد+
+قت   �� 
لعاÐ، ال ميكن ألحد � 

من  Ùتمع   +� بلد   ��  �+ مضى 

ملجتمعاN، �+ ح¯ � 
لعاÐ بأسر�، 
 §

ضطر Ë+2 يدعي �نه ميكن حد�

لعد
لة  +جو0   � للسال7   2
فقد  +�

.Àإلنصا
+
 Äا¿� من  Dلك، جند � كث&  +مع   

 2
+فقد  Nبا

الضطر 
نتشا�   Ðلعا


لسال7، +هذ
 ما نر
� بوضو¶ على 
0
خل 
لبلد
2، +خا�جها   Ä
حد سو
ح¯  
لد+لية.   Nلعالقا
  Iخال من 

حضر� م&¹
 مسر+� �د م&¹
 –�يد� 
هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
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 Nبا

الضطر هذ�  مثل  تنشأ  �نه 

ل£  Nحلكوما

لصر
عاk � Nيع +
 ،Iلعد
تدعي �2 سياساִדا تقو7 على 

ألساسي  هدفها   2� يّدعي  +kيعها 
هو �قامة 
لسال7. +بالرغم من Dلك 
ما¹
I هنا� بعض 
لشك � 
نتشا� 
 
لذ 
لعاÐ؛   � 
لقلق +  §

الضطر

لفوضى � تز
يد +هذ
 يثبت بوضو¶ 
 � تتحقق   Ð 
لعد
لة   Nمتطلبا  2�
مكا2 ما بشكل �+ Ôخر. لذ
 هنا� 
عد7   Äاµ
 ملحا+لة  ماسة  حاجة 
+بصف£  +جد،  +م¯  �ينما   �

ملسا+
�ما7 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية �+0 
 Iحو  Nملالحظا
 بعض  �بد�   2�


لقائم  
لسال7  حتقيق  +سبل  ضر+�� 
 .Iلعد
على 


ألدية  
إلسالمية  
جلماعة   2�
 
kاعة 0ينية ¼تة، +¿ن نعتقد 
عتقا0ً

لذ�  
ملهد� + 
ملسيح  بأ2  
سًخا �

لعصر   
هذ  � ظهو��   
مقدً� كا2 

لتعاليم   Ðللعا +ين&  يكشف  لكي 
بالفعل.   Äجا قد  
حلقيقية  
إلسالمية 
�2 مؤسس kاعتنا، حضر�  +نعتقد 
 ،(�)  �
لقا0يا د � م&¹
   غال7 

ملهد�، + 
ملوعو0  
ملسيح  Dلك  هو 
حضرته  �مر  +لقد  به.  Ôمنا   
لذ

حلقيقية  بالتعاليم   
يعملو  2� �تباعه 
تقو7  
ل£  لإلسال7  
لصحيحة +

ينشر+ها.   2�+ 
لكرمي   2Ôلقر
 على 
+لذلك، كل ما سأقوله � ما يتعلق 

لسال7 +�قامة عالقاN عا0لة  Iبإحال
بني 
لد+I، سوÀ يكو2 مبنًيا على 


لكرمي.  2Ôلقر
تعاليم 
 ،Ðلعا
� ما يتعلق بتحقيق 
لسال7 � 
0+ًما  عبَّر  قد  منكم  
حد + فإ2 كل 

لو
قع   � +قا7   
خلاصة  
ئه �Ô عن 

خلالقة  +عقولكم  كب&�،  �هو0ٍ 
�فكا�  تقدمي  لكم  �تاحت  
لذكية +
+خطط عظيمة +��ية للسال7 حقًّا. 
لذ
 ��� �2 ال �حلل هذ� 
ملسألة من 
سياسي،   +� 0نيو�  منظو�   Iخال
��كز   Àسو Dلك  من  بدال  +لكن 

Àلشر
حضرته يلقي كلمته من على منصة 
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� حديثي حوI كيفية حتقيق 
لسال7 
 NكرD +كما  
لدين.   Âسا� على 
على حضر
تكم  �عر¡   Àنًفا سوÔ

Rامة 
ستنا0
 �� تعاليم  Ü0ملبا
بعض 


لكرمي. 2Ôلقر

 2� 0
ئًما  نتذكر   2� 
لضر+��  +من 

ملعرفة 
لبشرية +
لعقل ليست كاملة 
"د+0�،  هي  
حلقيقة   � �منا  متاًما، 
 Äبنا  +�  N
�

لقر  DاÖ
 +بالتا� عند 

ألفكا� فإنه غالًبا ما تتدخل عو
مل 
ميكن  
ل£ + 
لبشر،   Iعقو  � معينة 
�حكامهم،  على  بظالRا  تلقي   2�
+جتعل 
لشخص Ìا+I حتقيق مآ�به 
 2� ميكن   
هذ 
لنهاية،   �+ 
خلاصة. 
يؤ�0 �� نتائج غ& عا0لة فيما ُيتّخذ 

.N
�
من قر
كاملة  فهي  تعا�  
هللا  شريعة  �ما 
خاصة  +مصا�   ¡
�غر فيها  +ليس 

هللا  أل2  +Dلك  جائر�،  �حكا7   +�
تعا� يريد فقط ما فيه �صال¶ خلقه 
 Iلعد
+خ&هم لذ
 تقو7 شريعته على 
 Âلنا

لتا7. �2 
ليو7 
لذ� يعرÀ فيه 
هو  +يد�كوها  
حلا³ة  
لنقطة  هذ� 
 Âألسا

ليو7 
لذ� سيتم فيه +ضع 
 Àسو +�الَّ  0
ئم؛ + حقيقي  لسال7 
يستمر عد7 حتقق �� نتائج ملموسة 

جلهو0 
لضخمة  Iلرغم من بذ
على 

.Ðلعا

لسال7 �  Iإلحال


أل+�،  
لعاملية  
حلر§   Äنتها
 بعد 
قا0�  بعض  لد�  �غبة  هنا�  كانت 
 Nعالقا �قامة   � 
لر
غبة   I+لد

 �  I+لد
 kيع  بني  +سلمية  طيبة 

ملستقبل. +هكذ
، � "ا+لة لتحقيق 

لسال7 
لعاملي تشكلت عصبة 
ألمم 

ل£ كا2 هدفها 
لرئيسي هو 
حلفا� 

ندال±  +منع  
لعاملي  
لسال7  على 

حلر+§ � 
ملستقبل. +لكن لألسف 

لضعف +
لعيو§  Ûنتيجة بعض نقا
Rذ�  
لد
خلي  
لنظا7  شابت  
ل£ 

ִדا؛ فإµا Ð تقم �

ملؤسسة +بعض قر
¼ماية حقوk gيع  بشكل صحيح 
قد7  على   I+لد
 +kيع  
لشعو§ 

ملسا+
� هذ�  +نتيجة عد7   .�

ملسا+

Ð يد7 
لسال7 طويًال +فشلت جهو0 
هذ� 
لعصبة +هذ
 ما ��0 مباشر� �� 


حلر§ 
لعاملية 
لثانية.

لدما�  من  بينة  على  kيعا  +¿ن 

لذ� +  ،Ëحد 
لذ�   §

خلر+
حيث  قبل،  من  مثيل  له  يسبق   Ð
 � شخص  مليو2   ٧٥  �
حو فقد 

ملدنيني  من  معظمهم  حياִדم   Ðلعا

ينبغي �2 تكو2 تلك  
ألبرياÄ. كا2 
�عني  لفتح  كافية  من  �كثر  
حلر§ 
 2� 
لضر+��  من  +كا2   ،Ðلعا

 Nسياسا Äيكو2 هنا� +سائل إلنشا
حكيمة متنح kيع 
ألطر
À حقوقهم 
 ،Iلعد
 من   Âسا� على  
ملستحقة، 
 � 
لسال7   Iحال� يتحقق  +بذلك 

0
خل قاعة 
لند+� Àلضيو
صو�� 
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 Ðلعا
  Nحكوما كانت  +ملا   .Ðلعا

ما  حد   �� تسعى  
لوقت  Dلك   �

لسال7، لذ
 مت تأسيس  Iحال� I+حتا+
ما  سرعا2  +لكن  
ملتحد�.  
ألمم 
تبني بوضو¶ تا7 �نه ال ميكن حتقيق 
قامت  
لذ�  
أل³ى + 
لنبيل   ÀدR

 Äلوفا
 
ملتحد� +ال ميكن  
ألمم  عليه 
 Nحلكوما
به. � 
لو
قع، 
ليو7 بعض 
هذ�  فشل  تثبت  علًنا   Nببيانا تد� 


ملنظمة.
يتعلق  ما   � 
إلسال7   Iيقو  
Dما

 Iلعد

لد+لية 
لقائمة على  Nبالعالقا

لسال7؟  Iكوسيلة إلحال

 2Ôلقر
  � تعا�  
هللا  �+ضح  لقد 

لكرمي �2 جنسياتنا �+ �صولنا 
لعرقية 
قد تستخد7 كوسيلة لتعريف 
لبشر 
�ال �2 هذ
 ال يشكل بأ� شكل من 
غ&�.  على  لقو7  �فضلية   Iألشكا

بكل  
لكرمي   2Ôلقر
 �+ضح  +بالتا� 
 
+Äجا قد  kيًعا   Âلنا
  2�  Äجال
+عال+�   .�

ملسا+ قد7  على  للحيا� 
على Dلك، � خطبته 
ألخ&� (خطبة 


هللا ""مد" �  Iنصح �سو (±

لو0
 
kيع 
ملسلمني +بّين Rم �2 يتذكر+
0+ًما �نه ال فضل لعرøٍ على �عجمي 
+ال   øعر على  ألعجمي  فضل  +ال 
�سو0 +ال ألسو0 على  ألبيض على 
�بيض. +هكذ
 يتبني �نه من 
لتعاليم 
من   Âلنا
  2� لإلسال7  
لو
ضحة 

ألعر
g سو
سية؛ +  Nجلنسيا
 kيع 

لناk Âيًعا  ينبغي �2 يتسا+�  +�نه 
حتيز.   +� متييز   ��  2+0  gحلقو
  �

لذهبية  
لقاعد� + 
ملفتا¶  هو   
+هذ

مشهد عا7 لقاعة 
لند+�
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لوئا7  لتحقيق   Âألسا
 ترسي  
ل£ 
 Iحال�+ 
ألمم +  7

ألقو ÿتلف  بني 

.Ðلعا

لسال7 � 
+مع Dلك، جند 
ليو7 
نقساًما +نز
ًعا 
على  
لضعيفة. + 
لقوية   I+لد
 بني 

ملتحد�  
ألمم   � جند   ،Iملثا
 سبيل 
متييز بني بعض 
لبلد
2؛ +بالتا�، � 
 Äألعضا
 بعض  هنا�  
ألمن  Ùلس 
غ&   Äألعضا
 +بعض  
لد
ئمني 

لتقسيم   
هذ �ثبت  +قد  
لد
ئمني. 
 ،Ûإلحبا
للقلق + �نه مصد� 0
خلي 
من  تقا�ير  بانتظا7  نسمع  +بالتا� 
على  +تعتر¡  حتتج   2

لبلد بعض 
فإنه  
إلسال7  �ما   .N+لتفا
  
هذ
 � 
ملطلقة   �

ملسا++ 
لعد
لة  يعلمنا 
كل 
المو� +لذ
 جند توجيًها Ôخر � 
غاية 
حلسم � سو�� 
ملائد� � قوله 
َقْو7ٍ  َشَنآ2ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ+َال  تعا�: 
 2ْ�َ 7ِ
+ُكْم َعِن 
ْلَمْسِجِد 
ْلَحَر 2ْ�َ َصدُّ

لتَّْقَو� +َ 
ْلِبرِّ  َعَلى   
َ+َتَعاَ+ُنو  
َتْعَتُد+
 2ِ

ْلُعْدَ++َ 
ْإلِْثِم  َعَلى   
َتَعاَ+ُنو َ+َال 

ْلِعَقاِ§﴾  َشِديُد  
هللا   َّ2�ِ 
هللا   

تَُّقو+َ
على  
لكرمية  
آلية  تنص   .(٣ 
آلية )
 Nملتطلبا 
لكامل   Iالمتثا
 ��ية 

لتعامل  
لضر+��  فمن  
لعد
لة، 
�+لئك  مع  ح¯   Àإلنصا
+  Iبالعد

حلد+0  كل   
جتا+¹+ 
لذين   Âلنا

 2Ôلقر
  2� +عد
+ִדم.  كر
هيتهم   �


خل&  +نقبل  منتثل   2� يعلمنا  
لكرمي 
 2�+ ،Nلفضيلة �ينما +حيثما +جد
+
نرفض +نبتعد عن كل ما يدفعنا �� 


لظلم. +� Nلسيئا


لذ� يطر¶ نفسه بالطبع: ما  I

لسؤ+
هو معيا� 
لعد
لة 
لذ� يريد� 
إلسال7؟ 
لقد جاÄ � سو�� 
لنساÄ قوله تعا�: 

ِمَني  َقوَّ  
ُكوُنو  
Ôَمُنو 
لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ِباْلِقْسِط ُشَهَد
Äَ هللا َ+َلْو َعَلى �َْنُفِسُكْم 

ْلَو
ِلَدْيِن َ+
ْألَْقَرِبَني 2ْ�ِ َيُكْن َغِنيًّا َ�ْ+  +ِ�َ

ْلَهَو�  
َفِقً&
 َفاهللا َ�ْ+َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعو
2ْ�َ َتْعِدُلو
 َ+2ْ�ِ َتْلُو+
 َ�ْ+ ُتْعِرُضو
 َفِإ2َّ 

آلية )  ﴾
ً َخِب& َتْعَمُلو2َ  ِبَما  َكا2َ  
هللا 
عليك  �نه  على  تنص  حيث   (١٣٦
�2 تشهد ح¯ +لو على نفسك، �+ 
من   �Äحبا� على   +� 
لديك + على 

لعد
لة +
لدفا± عن 
حلق.  �
�جل �قر
فينبغي على 
لبال0 
لقوية +
لغنية عند 
 gتغتصب حقو �ال  مر
عا� مصاحلها 
تتعامل  
لضعيفة +�ال + 
لفق&�   I+لد

ناحية  من  عا0لة.  غ&  بطريقة  معها 

لفق&�   I+لد
 على  ينبغي  �خر�، 

لضر�  gلضعيفة �ال تسعى �� �حلا
+
سنحت  كلما  
لغنية  
لقوية   I+بالد
على  ûب  Dلك،  من  بدًال  
لفرصة. 
 Ü0مببا 
لكامل   7

اللتز 
جلانبني 
 � مسألة  هذ�  
لو
قع   �+ 
لعد
لة؛ 
 Nلعالقا
 على  للحفا�  
أل�ية  غاية 

.I+لد

لسلمية بني 
هنا� شرÔ Ûخر لتحقيق 
لسال7 بني 
 Äلة قد جا

ألمم على �ساÂ من 
لعد
� سو�� 
حلجر � قوله تعا�: ﴿َال 
2َّ َعْيَنْيَك �َِلى َما َمتَّْعَنا ِبِه ¹ْ�ََ+
ًجا  َتُمدَّ

ْخِفْض +َ َعَلْيِهْم  َتْحَز2ْ  َ+َال  ِمْنُهْم 
 (٨٩ 
آلية ) لِْلُمْؤِمِنَني﴾  َجَناَحَك 
ينظر  �الَّ  �نه ûب  تنص على  حيث 
 N
�بًد
 فريٌق ¼سد �� مو
�0 +ثر+
لبلد �2  ينبغي  
آلخرين. +باملثل، ال 
يظلم �+ يستو� على مو
�0 بلد Ôخر 
¼جة كاDبة �µم Ìا+لو2 مساعدִדم 
ينبغي  ال  +بالتا�،  0عمهم.   +�

خل;�  تقدمي  بذ�يعة   Nللحكوما

ألخر� �2 تستغلها عن  I+لفنية للد

طريق صفقاN جتا�ية �+ عقو0 جائر�. 
�ال   Nحلكوما
 على  يتعني  +كذلك 

لطبيعية  0�

لسيطر� على 
ملو I+حتا

لنامية ¼جة تقدمي  I+لد
 Nممتلكا +�
كانت   
D�  .N

ملساعد+  N

خل;
علًما  �قل   Nحلكوما
  +� 
لشعو§ 
+¼اجة �� �2 تتعلم كيفية 
الستفا0� 
من مو
�0ها 
لطبيعية بشكل صحيح؛ 
هذ
؛   � مساعدִדا  
لو
جب  فمن 
 2�  Nحلكوما
+  I+لد
 على  فينغي 
تسعى 0
ئما خلدمة +مساعد� من هم 
ملن   ينبغي  ال  Dلك  +مع  حظا.  �قل 
 
يقد7 مثل هذ� 
خلدمة �2 يفعل هذ
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ֲדدÀ حتقيق منافع +طنية �+ سياسية 
�+ لتحقيق مصا� خاصة.


لسبعة   +� 
لستة  
لعقو0   � �نه  جند 

ملتحد�  
ألمم  �طلقت  قد  
ملاضية 

ل£  Nملؤسسا

لعديد من 
ل;
مج �+ 

لفق&�   2

لبلد مساعد�   ��  Àִדد
 
هذ حتقيق  �جل  +من  
لتقد7.  على 
لتلك  
لطبيعية   0�

ملو  Àستكشا
 مت 

لرغم  على  +لكن  
لنامية،   I+لد

من  بلد  تصل   Ð 
جلهو0  هذ�  من 

لفق&� �� �0جة �+ مستو�  2

لبلد

ملتقدمة. +�حد �سبا§ Dلك  I+لد

بالتأكيد هو 
لفسا0 
ملستشر� على 
 Nلعديد من حكوما
 � gسع نطا+�
+لألسف  
ملتخلفة؛   2

لبلد تلك 
من  
لرغم  على  �نه   Iلقو
 ûب 
 � 
ملتقدمة   I+لد
  Nستمر
 Dلك 

لتعامل مع تلك 
حلكوماN من �جل 


لعر+¡  Nستمر
مصاحلها 
خلاصة +
 N

ملساعد+ 
لتجا�ية   Nلصفقا
+
 Nستمر
 لذلك،  +نتيجة  
لد+لية. 
لد�  تتز
يد  
لقلق +  Ûإلحبا
 حالة 
 � 
ملحر+مة + 
لفق&�  
لشر
ئح 

ملجتمع مما ��0 �� 
لتمر0 +
لفوضى 

لد
خلية � تلك 
لبلد
2. لقد +صلت 
 2

لبلد � Ä
�0جة 
إلحباÛ عند 
لفقر
 
ينقلبو  Ð �µم  �0جة   �� 
لنامية 
�يضا  بل  فحسب  ��ساÄهم  على 

ستفا0  +لقد  
لك;�.  
لقو�  على 
 Nجلماعا
 هذ�   Ûإلحبا
 حالة  من 
 Äهؤال تشجيع  من   
+متكنو 
ملتطرفة 
+0عم  �ليهم  
النضما7  على   Âلنا

+كانت  بالكر
هية.   Äمللي
 مذهبهم 
تدم&  مت   2�  
Rذ 
لنهائية  
لنتيجة 

.Ðلعا

لسال7 � 
 �� 
نتباهنا  
إلسال7  لفت   
لذ

 2� 
لسال7.  لتحقيق  ÿتلفة  +سائل 
�نه  
ملطلقة.  
لعد
لة  يتطلب  
لسال7 

لصا0قة.  
لشها0�  0
ئًما  يتطلب 
¿و  ¼سد  نتطلع  ال   2� يتطلب  �نه 
من  يتطلب  �نه  
آلخرين.   N
ثر+
جانًبا  تضع   2� 
ملتقدمة   I+لد

 I+لد
 +Öد7  +تساعد  مصاحلها، 
صا0قة  بر+¶   
فقر 
ألكثر + 
لنامية 
مر
عا�  متت   
D�  .N
للذ  2
+نكر
كل هذ� 
ألمو�؛ سوÀ يتم تأسيس 
�نه على   Ëحد 
D�+ .سال7 حقيقي

لرغم من كل هذ� 
لتد
ب& 
ملذكو�� 

حلد+0  كل  بلد   �� جتا+¹  قد  Ôنفا 
+هاجم بلد Ôخر +سعى بغ& حق �� 
على  ينبغي  فإنه  مو
�0ها،  
غتصا§ 

لتد
ب&  DاÖ

لبال0 
ألخر� بالتأكيد 
عليهم  +لكن   ،2

لعد+  
هذ لوقف 

لعدI عند  N0+ًما مقتضيا 
�2 ير
عو

لفت اإلسالم انتباهنا إn وسائل uتلفة لتحقيق السالم. إن السالم يتطلب 
العدالة املطلقة. إنه يتطلب دائًما الشهادة الصادقة. إنه يتطلب أن ال نتطلع 
املتقدمة أن تضع جانًبا  الدول  إنه يتطلب من  ~سد {و ثروات اآلخرين. 
ونكران  بروح صادقة  واألكثر فقرا  النامية  الدول  مصاحلها، وتساعد و�دم 

للذات. إذا متت مراعاة كل هذه األمور؛ سوف يتم تأسيس سالم حقيقي.
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لقيا7 بذلك. 
لقد +�N0 تفاصيل هذ� 
لظر+À +ما 

ستنا0
 �� تعاليم  N
Ä
يتخذ من �جر

لكرمي �  2Ôلقر

لدين 
إلسالمي � 
 
D� فهو يعلمنا �نه ،N
سو�� 
حلجر
 �� 
نشأ نز
± بني بلدين +��0 هذ
على  فينبغي  بينهما،  
حلر§  نشو§ 

ألخر� �2 تش& عليهما  Nحلكوما


لدبلوماسية +  �
بأ�ية +ضر+�� 
حلو
 gتفا
ح¯ يتمكنو
 من 
لتوصل �� 

لتفا+¡.  طريق  عن  +مصاحلة 
 Iلطرفني قبو

 �فض �حد D� ،لكن+

التفاÔ+ gثر 
حلر§، فينبغي  Û+شر
معا  تتحد    2� 
ألخر�  
لبال0  على 
 .2

لعد+ 
+حتا�به من �جل +قف هذ

ملعتدية ++
فقت  
لد+لة  
 ُهزمت Dفإ
kيع  على  فينبغي  
لتفا+¡،  على 

لتوصل  �جل  من  
لعمل   À

ألطر
ال  0
ئم.  +صلح  سال7   gتفا
  ��
قاسية  �بًد
 شر+ًطا  توضع   2� ينبغي 
 
+ظاملة تقيد +تغل يد �� �مة أل2 هذ
سوÀ يؤ�0 على 
ملد� 
لبعيد  �� 

ل£ سوÀ تثو� +تنتشر  Nبا

الضطر

فيؤ�0 هذ
 �� مزيد من 
لفوضى.

ل£ تكو2 فيها حكومة  À+لظر
 �
لتحقيق  
لثالث +تسعى   Àلطر
 هي 
عليها  ينبغي  طرفني؛  بني  
ملصاحلة 
+ينبغي  تا7.  بإخالó +حيا0  
لعمل 


حليا0 ح¯ لو كا2 �حد  
�2 يظل هذ
+لذلك،  ضدها.   Ëيتحد 
لطرفني 

لثالث �2 ُيعر¡ عن  Àينبغي للطر
�� غضب � مثل هذ� 
لظر+À +ال 
 Àيتصر  2�  +� 
النتقا7   �� يسعى 
تتا¶   2� +ينبغي  عا0لة  غ&  بطريقة 

لو
جبة.  حقوقهم   À

ألطر جلميع 

لعد
لة،   Nمبقتضيا Äلوفا
 +من �جل 
من 
لضر+�� على 
لبلد 
لذ� يقو7 
بالوساطة � 
لتفا+¡ �ال تسعى �� 
+�ال  لنفسها  مصا� شخصية  حتقيق 

الستفا0� على ¿و غ& مالئم  I+حتا
 2� ينبغي  +ال  
لبلدين.  من   �� من 
ضغًطا   Âمتا�  2�  +� بظلم  تتدخل 
غ&  بشكل  
لطرفني  من   �� على 

لطبيعية   0�
للمو ينبغي  عاI0. + ال 
ûو¹  +ال  تستغل؛   2� بلد   ��  �
عا0لة  +غ&  Rا  لز+7  ال  قيو0  فر¡ 
على مثل هذ� 
لبلد
2، أل2 هذ
 ليس 
 
�بًد يثبت   Ð+  Äشي  �  Iلعد
 من 
سبًبا  كا2   2� مضى  +قت   ��  �

لتحسني 
لعالقاN بني 
لبال0. 
+نظر
 لضيق 
لوقت، قد DكرN هذ� 
 
D� باختصا�،  شديد.  بإûا¹   Ûلنقا


لسال7 �   Iحال� �غبة �  لنا  كا2 

لعاÐ، علينا �2 ننحي جانبا 
ملصا� 

ملزيد  
ل£ حتقق  
لشخصية +
لوطنية 
من 
لنفع +بدال من Dلك علينا �قامة 

على  تقو7  
ل£  
ملتبا0لة   Nلعالقا


لبعض  يتفق  قد  +�الَّ  متاًما.   Iلعد

 Nلتحالفا
 بسبب  �نه  معي  منكم 

ملستقبل  � Nلتكتال
سوÀ تتشكل 
 �  
بد�+ �µم   Iلقو
  îميكن+  -
يستمر   2� 
ملرجح  +من   - 
لتكو2 
 ،Ðلعا
  � 
لتز
يد   �  §

الضطر
 Àملطا
+هذ
 سوÀ يؤµ � �0اية 


لدما� 
Rائل. ��

لدما�  

آلثا� 
ملترتبة على مثل هذ 2�
بالتأكيد  يستمر   Àسو  ±

لصر+
على  +لذلك  عديد�.   Iألجيا

لقو�  باعتبا�ها  
ملتحد�،   Nلواليا

بد+�ها  تقو7   2�  ،Ðلعا
  � 
ألك; 

لعمل بعد
لة حقيقية +نية  Iمن خال
 2�+ قبل.  من  كما شرحت  حسنة 
فعلت Dلك فإ2 
لعاÐ سيتذكر 0
ئًما 
باعجا§ كب& ما تبذلونه من جهو0 
تتحقق   2� تعا�  
هللا  +�0عو  كب&�، 

هذ� 
ألمنية.
مر�  �شكركم  جزيال.   
شكر

�خر�.
 �� µاية   � فإننا  تقاليدنا،  ¼سب 
صامت.   Äبدعا عا0�  نقو7   Iحتفا

لذ
، فإنî سوÀ �قو7 بدعاÄ صامت 

حد + +كل  
ألديو2.  فيه   îيتبع
ميكنه   Àلضيو
  N
حضر منكم 


لدعاÄ بطريقته 
خلاصة.
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الختتامي Äلدعا
مشهد 


لكابيتوI هيل“” ãجلولة حضرته � مب �صو�
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 Mهذ O كني
�لقائمة �لكاملة للمشا
�لند�O U "كابيتوT هيل":


لسناتو� 
ألم&كي/ �+برN كيسي .١

أل§ (
حلز§  ،Robert Casey


لدميقر
طي- بنسلفانيا)

 John ألم&كي/ جو2 كو�نني

لسناتو� .٢
(Âجلمهو��-تكسا

حلز§ ) Cornyn

 /§
¹.٣عيمة 
لدميوقر
طيني � Ùلس 
لنو

حلز§ ) Nancy Pelosi نانسي بيلوسي


لدميقر
طي- كاليفو�نيا)


ألمريكي/ كيث �ليسو2   Âلكوجنر
٤.عضو 

حلز§ 
لدميقر
طي ) Keith Ellison

- مينيسوتا)

 �0

ألمريكي/ بر Âلكوجنر
٥.عضو 
 Bradley Sherman 2شــ&ما


حلـز§ 
لدميقــر
طي - كاليفــو�نيا))


ألمريكى/ فر
نك ++لف  Âلكوجنر
٦.عضو 

حلز§ 
جلمهو��- ) Frank Wolf

فرجينيا)


ألمريكي/ مايكل  Âلكوجنر
٧.عضو 

حلز§ ) Michael Honda 
هــوند


لدميقــر
طي - كاليــفو�نيا)


ألمريكي/ تيموثي  Âلكوجنر
٨.عضو 
 Timothy Murphy �&مــ


حلز§ 
جلمهــو�� - بنســلفانيا))


ألمريكي/ جانيت  Âلكوجنر
٩.عضو� 

حلز§ ) Jeannette Schmidt يت�


جلمــهو�� - �+هــايو)

ألمريكي/  Âلكوجنــر
١٠.عضو� 

 Janice Hahn جانيــس هــاهن


حلز§ 
لدميقر
طي - كاليفو�نيا))


ألمريكي/ جانيس  Âلكوجنر
١١. عضو� 
 Janice Schakowsky شاكوفسكي


حلز§ 
لدميقــر
طي - �يليــنو�))


ألمريكي  Âلكوجنـر
١٢. عــضو� 
Jackie Speier جاكي سبــي& 


حلز§ 
لدميقــر
طي - كالــيفو�نيا))


ألمريكي/  Âلكوجنــر
١٣.عضو� 

حلز§ ) Zoe Lofgren ¹+� لوفجرين


لدميقر
طي - كاليفو�نيا)


ألمريكي/ شيال  Âلكوجنر
١٤.عضو� 
 Sheila Jackson Lee � 2جاكسو

(Âطي - تكــسا

حلز§ 
لدميقر)


ألمريكي/ جـا��  Âلكوجنر
١٥.عضو 

حلز§ ) Gary Peters ¹بيـتر


لدميقـر
طي - ميتشــيجا2)


ألمريكي/  Âلكونـجر
١٦. عضـو 
 Thomas Petri بيـتر� Âتوما


حلز§ 
جلمـهو�� - +يسـكونسن))


ألمريـكي/  Âلكوجنـر
١٧. عضـو 

حلز§ ) Adam Schiff 70 شيـفÔ


لدميـقر
طي - كاليفـو�نيا)


ألمريكي/ مايكل  Âلكوجنر
١٨. عضو 
 Michael Capuano نو
كابـو


حلز§ 
لدميقر
طي - ماسـاتشوستس))

 0�

ألمريكي/ هو Âلكوجنـر
١٩. عضو 

حلز§ ) Howard Berman 2ب&ما


لدميقر
طي - كاليفـو�نيا)


ألمريـكي/  Âلكوجنر
٢٠.  عضو� 
  Judy Chu جــو�0 تــشو


حلز§ 
لدميقــر
طي - كاليفــو�نيا))


ألمــريكي/  Âلكونــجر
٢١.عضو� 
 André Carson 2ند�يه كا�سو�


حلـز§ 
لدميقـر
طــي - 
نديـانا))

 

ألمـريكي/ لو� Âلكوجنـر
٢٢. عضو� 
 Laura Richardson 2يتشا�0سو�

حلز§ 
لدميــقر
طي - كاليــفو�نيا))


ألمريكي/ لويد  Âلكوجنر
٢٣. عضو 

حلز§ 
جلمهو��-) Lloyd Poe بو

(Âتكسا

 �
ألمريكي/ با� Âلكوجنر
٢٤. عضو 

حلز§ ) Barney Frank نــك
فر


لدميقر
طي - ماساتشوستس)

 �

ألمريكي/ بر+Â بر Âلكوجنر
٢٥. عضو 

حلز§ 
لدميقر
طي-)  Bruce Braley

(
�يو

ألمريكي/ 0نيس  Âلكوجنر
٢٦. عضو 
 Dennis Kucinich كوسينيتش

حلز§ 
لدميقر
طــي - �+هــايو))


ألمريكي/ ترينت  Âلكوجنر
٢٧. عضو 

حلز§ ) Trent Franks نكس
فر


جلمــهو�� - ��يــز+نا)


ألمريكي/  Âلكوجنــر
٢٨. عضو 

حلز§ ) Chris Murphy �&كريس م


لدميقر
طــي - كونيتيكت)

ألمريكي/ هانك  Âلكوجنر
٢٩.عضو 


حلز§ ) Hank Johnson 2جونسـو

لدميقــر
طي - جو�جـيا)


ألمريكي/ جيمس  Âلكوجنر
٣٠. عضو 

حلز§ ) James Clyburn 2كليبو�


لدميقر
طي- كا�+لينا 
جلنوبية)



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

٢٤

التقوى

٣١. سعا0� 
لسف&/ 
ا�� كو�تو ستيف	 
Bockari Kortu Stevens، سف& 


ملتحد� Nلواليا
س&
ليو2 لد� 

 Katrina سويت Â٣٢. 0.كاترينا النتو
 Nحلريا
Lantos Swett، �ئيسة جلنة 


ملتحد� 
ألمريكية Nلدينية بالواليا


 ،Tim Kaine لسيد/ تيم كني
 .٣٣

حلاكم 
لسابق لفرجينيا

 Susan �&2 ب

لسف&�/ سو¹  .٣٤

ملمثل 
خلاó للرئيس با�
� �+باما  ،Burk

حلظر 
نتشا� 
ألسلحة 
لنو+ية


لسف&�/ سو¹
2 جونسو2 كو�  .٣٥
Suzan Johnson Cook، سف& 


ملتحد� 
ملتجوI للحرية 
لدينية  Nلواليا


لد+لية

 Khaled جلال�ة

لسيد/ خالد  .٣٦
Aljalahma ، نائب �ئيس بعثة سفا�� 


ملتحد� Nلواليا
مملكة 
لبحرين لد� 

Jean- 7النتيو 

ألسقف/ جا2 فر
نسو .٣٧

ملستشا�  ،Francois Lantheaume


أل+I (نائب �ئيس 
لبعثة) لسفا�� 
لبابوية 

ملتحد� Nلواليا
للكرسي 
لرسو� � 

Sara Al- لعجيلي

لسيد�/ سا��  .٣٨

لشؤ+2 
لعامة + Iالتصا
 I+مسؤ ،Ojaili


ملتحد� Nلواليا
� سفا�� سلطنة عما2 لد� 

 Salim Al لكند�
 Ðلسيد/ سا
 .٣٩

لسكرت& 
أل+I � سفا�� سلطنة  ،Kindie


ملتحد� Nلواليا
عما2 لد� 

 Fozia ¡/ فو¹ية فيا�لسيد
 .٤٠
Fayyaz، من سفا�� باكستا2 لد� 


ملتحد� Nلواليا


 ،Saida Zaid ¹يد 

لسيد/ سيد .٤١

ملتحد� Nلواليا
قنصل سفا�� 
ملغر§ � 

 ،Nabeel Munir &لسيد/ نبيل من
 .٤٢

لو¹ير 
ملفو¡ ملجلس 
ألمن � 
لبعثة 
لد
ئمة 

لباكستا2 لد� 
ألمم 
ملتحد�

 Josef لسيد/ جو¹يف �جنلي
 .٤٣

لو¹ير 
ملفو¡ � سفا��  ،Renggli


ملتحد� Nلواليا
سويسر
 لد� 

 Alyssa يريسÔ / �ليسا�لسيد
 .٤٤
Ayres، نائب مساعد +¹ير� 
خلا�جية 

 ��
لشؤ+2 جنو§ ++سط Ôسيا � +¹

خلا�جية 
ألم&كية

 Karl Ëند�فو�� Iلسف&/ كا�
 .٤٥
Inderfurth، كب& 
ملستشا�ين +�ئيس 


Rندية-
ألمريكية � مركز  Nسا
جلنة 
لد�

الستر
تيجية +
لد+لية Nسا

لد�

 Donaldلسيد/ 0+نالد كامب
 .٤٦
 Nسا
A. Camp، �ستاD مبركز 
لد�


الستر
تيجية +
لد+لية
 Jackie N/ جاكي ++لكو�لسف&
 .٤٧

ملدير 
لتنفيذ� للجنة 
حلرية  ،Wolcott


ملتحد� Nلد+لية بالواليا

لدينية 

Azizah al- �;حل
٤٨. 0.عزيز� 
Hibri، عضو جلنة 
حلرية 
لدينية 
لد+لية


ملتحد� Nبالواليا

 Isaiah لنبيل/ �شعيا ليغيت

لسيد  .٤٩
Leggett، �ئيس بلدية مقاطعة 

مونتجمر�، +الية م&يالند

 Victoria +0

لسيد�/ فيكتو�يا �لفا� .٥٠
Alvarado، مدير مكتب 
حلرية 
لدينية 


خلا�جية 
ألم&كية ��

لد+لية بو¹

 Imad Dean د٥١. 0.عما0 
لدين �
Ahmad، مدير معهد منا�� 
حلرية

 Zainab �
٥٢. ¹.0ينب علو
 Nسا
Alwani، �ستاD مساعد 
لد�


إلسالمية بكلية 
لالهوN جامعة ها+�0 

 Deborah بينديكت 

لسيد�/ 0يبو� .٥٣
 Nملساعد خلدما

ملستشا�  L. Benedict

 îلوط

ألمن  ��

ملو
طنة +
Rجر� بو¹

ملتحد� Nللواليا

 ،Lora Berg ò&ب 

لسيد�/ لو� .٥٤
 Nللمجتمعا óخلا
كب& مستشا�� 
ملمثل 


خلا�جية 
ألم&كية ��

ملسلمة بو¹

 Charles Ë�++٥٥. 0. تشا�لز باتر
Butterworth، �ستاD (متقاعد) 
حلكم 


لسياسة بكلية با�� � جامعة م&يالند+

 John أل§/ جو2 كر+سن
 .٥٦

ملدير 
لتنفيذ� � 
ألمانة 
لعامة  ،Crossin

لشؤ+2 
ملسكونية +
أل0يا2 ملؤمتر 
ألساقفة 

ملتحد� Nلكاثوليك بالواليا


٥٧. ميجو� (متــقاعد)/ فر
نــز 
جيلFranz Gayl ، كب& مستشا�� 


لعلو7 مبشا� 
لبحرية 
ألمريكية

 Sue 20ينا-فو+
٥٨. 0.سو جــو�
Gurawadena-Vaughn، مــدير 

 gلد+لية جلنو§ شر
برنامج 
حلرية 
لدينية 
(Freedom House) سياÔ

 Frank �¹نك جانو

لسيد/ فر .٥٩
Jannuzi، �ئيس مكتب +
شنطن ملنظمة 


ملتحد� 
ألمريكية Nلد+لية بالواليا

لعفو 

 ،T. Kumar كوما�.N /لسيد
 .٦٠
مدير جلنة 
لدعم 
لد+� ملنظمة 
لعفو 
لد+لية 
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ملتحد� Nلواليا
 �

 George Iليفينــثا ò٦١. جــو�
Leventhal، عضو Ùلس مقاطــعة 

مونتجمر�

 ،Amer Latif لسيد/ عامر لطيف
 .٦٢

Rندية-
ألمريكية  Nسا
¹ميل ¹
ئر بلجنة 
لد�


الستر
تيجية +
لد+لية Nسا
� مركز 
لد�

 Tim لسيد/ تيم ليند�كينج
 .٦٣
 Iالستقبا
Lenderking، مدير مكتب 


خلا�جية 
ألمريكية ��
لد+لة باكستا2  بو¹

 ،Jalal Malik مالك Iلسيد/ جال
 .٦٤
 îلوط

لشؤ+2 
لد+لية �يش 
لدفا±  I+مسؤ


ملتحد�  Nللواليا

 Naveed لسيد/ نافيد مالك
 .٦٥
 Nخلدما
Malik، موظف � 
لسلك 


خلا�جية 
ألم&كية ��

خلا�جية بو¹

 Dalia اهدÙ ليا

لسيد�/ 0 .٦٦
Mogahed، كب& 
ملحللني +
ملدير 

 Nسا

لتنفيذ� � مؤسسة جالو§ للد�

إلسالمية

 Paul +&مونت Iلسيد/ بو
 .٦٧

ملدير 
ملساعد مبكتب 
لبيت  ،Monteiro


ألبيض للمشا�كة 
جلماه&ية


للو
Ä)/ 0يفيد كو
نتو� ) I

مليجو� جنر .٦٨
David Quantock، �ئيس 
ملجلس 


ملتحد� Nلواليا

لعا7 �يش 

 Tina م&يز

لسيد�/ تينا � .٦٩

لد+لية  Nلعالقا
Ramirez، مدير 


حلكومية � صند+g بيكيت+

 David حلاخا7/ 0يفيد سابرستني
 .٧٠

ملدير +
ملستشا� مبركز  ،Saperstein


لعمل 
لديî إلصال¶ 
ليهو0ية


لقس 
لعميد/ �لفونس ستيفنسو2  .٧١
Alphonse Stephenson، مدير 


لقسا+سة 2

لوطî لديو Âحلر
مكتب 

 Knox لسيد/ نوكس تاميز
 .٧٢
 � Ëلبحو
+ Nلسياسا
Thames، مدير 


ملتحد� للحرية 
لدينية 
لد+لية Nلواليا
جلنة 

 ،Eric Treene يريك ترين

لسيد/  .٧٣

ملستشا� 
خلاó ملناهضة 
لتمييز 
لديî بقسم 


ألم&كية Iلعد
 ��

ملدنية � +¹ gحلقو


 Hassan Abbas Â٧٤. 0.حسن عبا

إلقليمية +
لتحليلية  Nسا
�ستاD بقسم 
لد�

îلوط
�امعة 
لدفا± 

 Malik ;ك� ò

لسيد/ مالك سر .٧٥
Siraj Akbar، ¹ميل �ûا2 +فاسيل 

 îلوط
 g+لصند
) Reagan-Fascell

للدميقر
طية)

 Matthew 

لسيد/ ماثيو �. 
سا0 .٧٦
K. Asada، ¹ميل � 
لكوجنرÂ للنائب 

Gary Peters ¹غا�� بيتر

 Stacy N0/ ستايسي بو��لسيد
 .٧٧
Burdett، مدير 
لشؤ+2 
حلكومية 


لوطنية � �
بطة مكافحة 
لتشه&+


لسيد�/ �ليز
بيث كاسيد�  .٧٨
Elizabeth Cassidy، نائب 
ملدير 


أل¼اË بلجنة 
حلرية + Nلسياسا
لشؤ+2 

ملتحد� Nلواليا

لدينية 
لد+لية � 

 ،Aimee Chiu ميي تشيو

لسيد�/  .٧٩

لعامة �  Nلعالقا
+ Iإلتصا
مدير 
إلعال7 +


ملؤمتر 
إلسالمي 
ألم&كي


لسيد/ كو�نيليوÂ كرمين  .٨٠
 ��
¹+ ، Cornelius Cremin


إلنسا2  gلعمل +حقو

خلا�جية، مكتب 

لشؤ+2  I+ملدير +مسؤ
+قائم بأعماI نائب 


خلا�جية لباكستا2

 Sadanand 7+0 ناند

لسيد/ سا0 .٨١
Dhume، ¹ميل مقيم مبعهد �م&كا2 

American Enterprise يز

نتربر

 Richard +٨٢.  0.�يتـشا�0 جاثــر
 � Nyack عميد كلية نيا� ،Gathro


شنطن 
لعاصمة +

 Joe لسيد/ جو جريبوسكي
.٨٣

ملعهد  ��
Grieboski، �ئيس Ùلس �0


ملختص بالدين +
لسياسة 
لعامة


لسيد�/ ســا�� جريبوسكي  .٨٤

ملعهد 
ملختص  ،Sarah Grieboski

بالدين +
لسياسة 
لعامة ٨٥

 ،Max Gross Â+٨٥..0.ماكس جر
�ستاD مساعد � مركز 
ألم& 
لوليد بن 

طالI للتفاهم 
إلسالمي- 
ملسيحي �امعة 
جو�ò تا+2

 ،Riaz Haider ٨٦. 0.�يا¡ حيد�

شنطن+ òلسرير� �امعة جو�

لطب  Dستا�

 Huma حلق هوما

لسيد�/ 
نعا7  .٨٧
Haque، مساعد مدير مركز جنو§ Ôسيا 

� Ùلس 
ملحيط 
ألطلسي 

 Jay 

لسيد/ جا� كانسا� .٨٨

ملدير 
ملساعد للمؤسسة  ،Kansara


Rند+سية 
ألمريكية

 Hamid 2لسيد/ حامد خا
 .٨٩
Khan، كب& موظفي برنامج مركز سيا0� 
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ملتحد� للسال7 Nلواليا

لقانو2 � معهد 


لسيد�/ فال&� ك&كباتريك  .٩٠
Valerie Kirkpatrick، عضو جلنة 

 Nلواليا
شؤ+2 
لالجئني +
لدعم 
ملا�0 عن 

ملتحد�  مبؤسسة هيومن �
يتس ++تش 

Human Rights Watch

 Alex لسيد/ �ليكس كر+منر
 .٩١
Kronemer، من 
حتا0 
ملنتجني

 ،Paul Liben لينب Iلسيد/ بو
 .٩٢

ملتحد� للحرية  Nلواليا
كب& موظفي جلنة 


لدينية 
لد+لية

 ،Amy Lillis مي ليليسÔ /�لسيد
 .٩٣

خلا�جية  ��

لشؤ+2 
خلا�جية بو¹ I+مسؤ


ألم&كية

 Graham 2ها7 ماسو

لسيد/ جر .٩٤

ملساعد 
لقانو� للنائب �ليسو2  ،Mason

Allyson Schwartz تز�
شو

 Lauren / لو�ين ما�كو�لسيد
 .٩٥
Markoe، خدمة 
ألخبا� 
لدينية

 ،Dan Merica 2 م&كا

لسيد/ 0 .٩٦
 CNNلـ
من 

 Joseph لسيد/ جو¹يف مونتفيل
 .٩٧
V. Montville كب& 
ملشا�كني مبركز 

كلية م&ميا� Merrimack لد�
سة 

لعالقاN بني 
ليهو0 +
ملسيحيني +
ملسلمني

 Aaron ¹لسيد/ ها�+2 ماير
 .٩٨
Myers، موظف ب;نامج بيت 
حلرية 

Freedom House

 ،Attia Nasar / عطية نصا��لسيد
 .٩٩

خلا�جية  ��

ملدير 
إلقليمي للتنسيق بو¹


ألم&كية

 Melanie نيذير �
لسيد�/ ميال .١٠٠
 Nلسياسا

ملدير 
ملسؤ+I، بلجنة  ،Nezer

HIAS �ملتحد
 Nلواليا

لدعم � +

 ،Elliott Parris با�يس N١٠١. 0.�ليو
جامعة +الية با+�

 ،John Pinna لسيد/ جو2 بينا
 .١٠٢

حلكومية +
لد+لية باملؤمتر  Nلعالقا
مدير 


إلسالمي 
ألم&كي

 ،Arif Rafiq فيق� Àلسيد/ عا�
 .١٠٣

أل+سط gلشر
باحث مساعد مبعهد 

 Maya 7تنا

لسيد�/ مايا �
جا� .١٠٤
Rajaratnam، منظمة 
لعفو 
لد+لية

 Rachel شيل سوير

لسيد�/ � .١٠٥
 ��

لشؤ+2 
خلا�جية بو¹ I+مسؤ ،Sauer


خلا�جية 
ألم&كية

 Jerome ١٠٦. 0.ج&+7 شيلي

لفنية  Nسا
Schiele، عميد كلية 
لد�

�امعة +الية با+�


لسيد�/ سامانثا شنيتز�  .١٠٧
Samantha Schnitzer من هيئة 

موظفي جلنة 
حلرية 
لدينية 
لد+لية � 

ملتحد� Nلواليا


 Mary ١٠٨. 0.ما�� هو§ شويبل
Hope Schwoebel، كب& 
ملوظفني 

 Äلد+لية +بنا
 Nعا

لصر ��
بأكا0ميية �0

ملتحد� للسال7 Nلواليا

لسال7 مبعهد 

 Sarah شليسنجر �/سا��لسيد
 .١٠٩

لد+لية  Nلعالقا
 Iمسؤ ،Schlesinger


حلكومية بصند+g بيكيت+

 ،Frank Sellin نك سيلني
١١٠. 0.فر
 ��

ملوظف 
ملسؤ+I من ق&غيزستا2 بو¹


خلا�جية 
ألم&كية

Anna- نا � ستاجنلÔ /�لسيد
 .١١١
Lee Stangl، عن 
لتضامن 
ملسيحي 


لعاملي


لسيد�/ كاليند
 ستيفنسو2  .١١٢
Kalinda Stephenson، من هيئة 

 Tom Lantos Âموظفي جلنة تو7 النتو

إلنسا2 gحلقو

 Jordan 2 تاما

 لسيد/ جو�0.١١٣
 Âكب& موظفي جلنة تو7 النتو ،Tama


إلنسا2  gحلقو Tom Lantos

 Shaun 2+لسيد/ شو2 تاند
 .١١٤
Âنس بر
Tandon، من +كالة فر

 ò;فالكن Â١١٥. 0.+يلهيلمو
 Dستا� ،Wilhelmus Valkenberg


لدين +
حلضا�� باجلامعة 
لكاثوليكية � 
�مريكا

 Anthony فانس �
لسيد/ �نتو .١١٦
Vance، مدير 
لشؤ+2 
خلا�جية +
لبهائيني 


ملتحد� Nلواليا
 �

 Jihad لسيد/ جها0 صا� +يليامز
 .١١٧
Saleh Williams، ممثل 
لشؤ+2 


حلكومية مبؤسسة 
إلغاثة 
إلسالمية � 

ملتحد� 
ألمريكية Nلواليا


 Amelia نج

لسيد�/ 
ميليا + .١١٨
 Âلكوجنر
Wang، كب& موظفي عضو� 

Judy Chu جو�0 تشو

 Moh / مو شا�ما�لسيد
 .١١٩

ملساعد 
لقانو� لعضو�  ،Sharma

Judy Chu جو�0 تشو Âلكوجنر
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�خـاتـمه  Z١. خيل سليما
�بسا^ �لريح

بعض  تفس&  �خلص   +� �نقل   2�  0+�

لشائعة،  
لتفاس&  
آلياN كما هي � 
 Üلقا�
 لعل  
ألد�،  
لتفس&   �+
+�سبا§  
لتفس&   Iصو� يستنتج 

 .Àخلال


هللا تعا� ﴿َ+َ+َهْبَنا ِلَد
ُ+0َ ُسَلْيَما2َ  Iيقو
َعَلْيِه  ُعِرَ¡   Dْ�ِ  *  §ٌ
َّ+�َ �ِنَُّه  
ْلَعْبُد  ِنْعَم 
�ِنِّي   Iََفَقا 
ْلِجَيا0ُ *   Nُاِفَنا 
لصَّ ِباْلَعِشيِّ 
َ�ْحَبْبُت ُحبَّ 
ْلَخْيِر َعْن Dِْكِر َ�بِّي َحتَّى 
َتَو
Nْ�َ ِباْلِحَجاِ§ * 0�ُُّ+َها َعَليَّ َفَطِفَق 
َفَتنَّا  َ+َلَقْد   *  gِْألَْعَنا
+َ  gِو ِبالسُّ َمْسًحا 
ُسَلْيَما2َ َ+�َْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًد
 ُثمَّ 
ِلي  َ+َهْب  ِلي  
ْغِفْر   ِّ§�َ  Iََقا  * �ََناَ§ 
�ِنََّك  َبْعِد�  ِمْن  ِألََحٍد  َيْنَبِغي  َال  ُمْلًكا 
ْرَنا َلُه 
لرِّيَح َتْجِر�  اُ§ * َفَسخَّ �َْنَت 
ْلَوهَّ
َياِطَني  ِبَأْمِرِ� ُ�َخاÄً َحْيُث َ�َصاَ§ * َ+
لشَّ
 َ ُمَقرَِّنني َ+Ôَخِريَن   *  óٍ
َ+َغوَّ  Äٍَبنَّا ُكلَّ 

 +ْ�َ َفاْمُنْن  َعَطاُ�َنا   
َهَذ  * 
ْألَْصَفا0ِ  ِفي 
ِعْنَدَنا  َلُه   َّ2�ِ+َ  * ِحَساٍ§  ِبَغْيِر  َ�ْمِسْك 
(٣٢-٤٢ ó) ﴾§ٍَلُزْلَفى َ+ُحْسَن َمآ

جا` O تفس% �جلاللني 
صافنة،  kع  
خليل:   ﴾Nلصافنا
﴿
+�قامة   Ëثال على  
لقائمة  +هي 
+هو  
حلافر،   Àطر على  
ألخر� 

جليا0﴾ ﴿ صفونا.  يصفن  صفن  من 
�µا   ãملع
 
لسابق:  +هو   0
جو kع 
�كضت   2�+ سكنت،  
ستوقفت   
D�
عرضت   Âفر �لف  +كانت  سبقت، 
عليه بعد �2 صّلى 
لظهر ِإل�
0ته 
جلها0 
منها  
لعر¡  بلو�  فعند  لعدّ+،  عليها 
تسعمائة غربت 
لشمس +Ð يكن صلى 

لعصر فاغتّم. ﴿َفَقاIَ �ِنِّى َ�ْحَبْبُت﴾ �� 
��N0 ﴿ُحبَّ 
خل&﴾ �� 
خليل ﴿َعن 
﴿ح¯  
لعصر  صال�   �� َ�بِّي﴾  Dِْكِر 
﴿باحلجا§﴾  
لشمس   ��  ﴾Nْ�َ
َتَو


ألبصا�.  
ستترN مبا Ìجبها عن   ��

ملعر+ضة  
خليل   ��  ﴾ َعَلىَّ ﴿0�ُُّ+َها 
بالسيف   ﴾َمْسح ﴿َفَطِفَق  فر0ّ+ها 
 ﴾gألعنا
+﴿ gع ساk ﴾gبالسو﴿

هللا  �� �� D¼ها +قطع ��جلها تقّرب

لصال�  عن  ֲדا  
شتغل  حيث  تعا� 
تعا�  
هللا  فعّوضه  بلحمها   gتصّد+
خ&� منها +�سر±، +هي 
لريح جتر� 

. Äبأمر� كيف شا
بسلب  
بتلينا�  سليما2﴾  َفَتنَّا  ﴿َ+َلَقْد 
هو
ها  بامر��  لتزّ+جه  +Dلك  ملكه 
من غ&   ��
0 
لصنم �  تعبد  +كانت 
علمه، +كا2 ملكه � خامته فنـزعه 
عند  ++ضعه   Äخلال
  �0
�� عند  مر� 
عا0ته  على  باألمينة  
ملسما�  
مر�ته 
فجاÄها جّنّي � صو�� سليما2 فأخذ� 
منها. ﴿َ+�َْلَقْيَنا على ُكْرِسيِِّه َجَسد�﴾ 
هو Dلك 
جلî +هو (صخر) �+ غ&�: 
جلس على كرسي سليما2 +عكفت 

 هانـي طاهـر

‡Ñ]Œ∏\;3â�i’\;∫;k]Á`‡Ñ]Œ∏\;3â�i’\;∫;k]Á`
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سليما2   òفخر +غ&ها،  
لط&  عليه 
 Iقا+ كرسيه  على   �Ôفر هيئته  غ&   �
﴿ُثمَّ  فأنكر+�  سليما2  �نا   :Âللنا
�ََناَ§﴾ �جع سليما2 �� ملكه بعد �يا7 
بأ2 +صل �� 
خلامت فلبسه +جلس على 

غفر ِلى َ+َهْب ِلى  ِّ§�َ Iَكرسيه. ﴿َقا
ُمْلك الَّ َينَبِغى﴾ ال يكو2 ﴿ِالَحٍد مِّن 
َبْعِد�﴾ �� سو
�، ¿و ﴿فمن يهديه 
من بعد 
هللا﴾ �� سو� 
هللا ﴿�ِنََّك �َنَت 
ْرَنا َلُه 
لريح َتْجِر�  
لوها§﴾. ﴿َفَسخَّ
َ�َصاَ§﴾  ﴿َحْيُث  لينة   ﴾Äًُ�خآ ِبَأْمِرِ� 
 îيب  ﴾Äٍَبنَّآ ُكلَّ  
لشياطني +﴿  .0
��
 òلبحر يستخر
 � !!óٍ

ألبنية ﴿َ+َغوَّ


للؤلؤ. 

 dلتفسـ% �ألحـمد�

بنا ³ا� سليما2،  0+

هللا نبيه 0 g¹� لقد

با �� 0
ئم 
لرجو± �� +ّ� 
+كا2 عبد
قّصة   �� تصّح   2� لذ
 ال ميكن  
حلق، 
كتبة  
ها +� لو  ح¯  Dلك،  مع  تتنا  
عنهم  نقلها  لو  +ح¯   ،�

لتو� �سفا� 

حلقيقة + 
ملسلمني.  
ملفسرين  من  كث& 
عرًضا  حضر   N

ملر �حد�   � �نه 

ألصيلة  Iخليو
عسكريًّا لقو
ته، حيث 
 ،Iخليو

لقوية، فقاI �ِنِّي �حببُت هذ� 
ليس للخيالÄ +ال للتسلية بسباقها، بل 
 � Iُتستخد7 للقتا D� ؛øبر �ألµا تذّكر
سبيله، +حيث �� �حب 
هللا فإ� �حبها. 
ُسّر  �مامه � عر¡ kيل،   Nفلّما مّر


، فأمر بإعا0ִדا �ليه بعد �D 2هبت  جدًّ
بعيد
 +غابت عن نظر�، فُرN0ّ عليه، 
َفأخذ ميسح بسيقاµا +�عناقها، حّبا Rا 
+شكر
 هللا تعا� على هذ� 
لنعمة 
ل£ 
حتمي 0ينه. +Ð ينس صال� 
لعصر +ال 
غ& 
لعصر، +Ð يأخذ بذ¼ها +تقطيع 

ملفسر+2، ألنه ليس  Iجلها كما قا��
 
Dفإ ،Iخليو
Ùنونا ح¯ يغضب على 
تأخر عن 
لصال� فهذ
 Dنبه +ليس Dنب 
 

حليو
ناN غ& 
لعاقلة، Ñ لو �خطأ هذ

خلطأ 
جلنو� فلن Ïّلد� 
هللا � كتابه. 
حني يذكر 
هللا تعا� قصة فإمنا لنستفيد 

 نستفيد هنا؟ هل علينا �2 Dمنها، فما
عن  مر�  ُشِغلنا   2� �غنامنا  قطيع  نقتل 
تذكر  
آلية   2�  Ñ بسببهن؟!   
لصال� 
�نه بد� مبسح 
لسوg قبل 
ألعناg، فهل 
قّطع سيقاµا قبل �عناقها؟! هذ
 تعذيب 

ال يقو7 به �ال Ùر7 0مو�. 
+لقد فَنت 
هللا سليما2 عليه 
لسال7 بابن 

لر+حانية، كاÙ 2ر0 + gألخال
عدمي 

البن قد  
جسد ال �+¶ فيه، +كا2 هذ

+�Ë �با� +�ضا± ملكه.
��يا   � 
هللا  �نبأ�  ملّا  سليما2   Iفقا
 §� 
بُنه:  سيلقا�  
لذ�  
ملص&  بشأ2 
 ،gّلعا
 
لولد   
سا"î على �عماI هذ

لضاI من  
+هب � ملًكا ال ينبغي Rذ
بعد�؛ فأنت يا �§ +هاّ§ تعطي من 

ملستو�.  
تشاÄ ح¯ لو كا2 
بنه ֲדذ
عظيما،  0نيويا  ملكا  
هللا  فأعطا� 


لر+حا�، +نصر�  
مللك  باإلضافة �� 
كانت   
D�  §� يا   :+� �عد
ئه.  على 
بذنوֲדم  مو÷  بعد  ستتفكك  
ململكة 
فقد �ضيت بقضائك،سبحانك،  فز0 
يا �§ � �كر
مي خالT حياg، +هب 
ملك   �� فيها  يطمع  ال  قو�  ململك£ 
 Uمبعد على  
ل£  
ملمالك  ملو�  من 
"بعد�"   Nر ُفسِّ +هنا   .d��حد من 

بالبعدية 
ملكانية. 
+سخر 
هللا لسليما2 عليه 
لسال7 جتا�� 
+ّفقه  
ل£  
لسفن  مستخدًما  
سعة +
 � 
لريح  حركة   Iالستغال تعا�  
هللا 
 2� 
لتا�Ïية  
حلقائق  فمن  جرياµا؛ 
سفن سليما2 عليه 
لسال7 كانت جتر� 

ليمن +
لبال0  من 
أل�¡ 
ملقدسة �� 

Rند +�� بال0 
لبحر + Âإلفريقية +فا�


ملتوسط، +Dلك � ميا� 
لبحر 
ألر 
+¼ر 
لعر§ +
لبحر 
ملتوسط. +نتيجة 
فإµا  
لريح،  حلركة  حركتها  مو
فقة 
كانت تقطع مسافة شهر � يو7 +
حد 
كما �شا� 
هللا تعا� � قوله (+لسليما2 
شهر)،  
حها +�+ شهر  غدّ+ها  
لريح 

لريح عاصفة  +قوله تعا� (+لسليما2 

جتر� بأمر� �� 
أل�¡ 
ل£ با�كنا).
كا2  
لذين   Ä

ألشد  �

ألشر +ح¯ 
له  يبنو2   
كانو جلر
ئمهم  يسجنهم 

لبحا�  
لضخمة، +يغوصو2 �  �
ملبا
¼ثا عن 
لآللئ +من �جل مها7 �خر�. 
+بعض هؤالÄ يظل مسجونا ليستخدمه 
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م¯ شاÄ. فالشياطني هنا 
ألشر
� +ليس 

ألشبا¶. �+ لعل 
ملقصو0 ֲדا هم من 
كانت لديهم طاقة ¹
ئد�، +هي تنطبق 
معينة،   فنو2   � مها��  Rم  من  على 


ملعقد�. Àلزخا�
كالبناÄ +صناعة 
 

T�نقد �لتفس% �ملتد�
"ض   Nآليا
 Rذ�   I+

ملتد 
لتفس& 
عليه  سليما2  
هللا   áلن  �Äسا�+ خر
فة 

لسال7؛ فهو -عندهم- ينسى صالته 
+هو ينظر �� 
خليوÑ ،I يتنبه �� Dلك 
�ياها  "ّمال  �بيها  بكر�  عن  فيقتلها 
Dلك  +غ&  
لصال�!!  نسيا2  مسؤ+لية 

مما ال طائل من +�
ئه.

لتفس& هو تفس&�  
خطأ Ôخر � هذ

لفتنة بالعقوبة، حيث فسر ﴿َ+َلَقْد َفَتنَّا 
سليما2﴾ بأ2 
هللا عاقبه. مع �2 
لفتنة 
هي 
الختبا� 
لذ� يرتقي 
ملرÄ بالنجا¶ 

جتيا�¹، �ما 
لعقوبة فعكس Dلك،  �

هللا تعا� ميتد¶ نبيه � �نه جنح � +


الختبا�.

لتفس& فهو  
�ما 
خلر
فة 
لكب&� � هذ
عند  مر�  "نزعه  
لذ�  
خلامت!!  قصة 

خلالÄ ++ضعه عند 
مر�ته 
ملسما�  �0
��
 � جّنّي  فجاÄها  عا0ته  على  باألمينة 
هذ�   � فاملشكلة  سليما2"!!  صو�� 
ال  
ل£ +  �Ôلقر
 
لنص   ��  Nإلضافا


عالقة له ֲדا. 
على  ﴿َ+�َْلَقْيَنا   � 
جلسد  +تفس&� 

 !!îجل
ُكْرِسيِِّه َجَسد�﴾ بذلك 
Ñ تفس&� "ال ينبغي ألحد من بعد�" 

ألبد!!   ��  �
سو Ìو�¹  ال  ُملك  بأنه 
 Äهو 0عا+ ،Iا¼ Iغ& مقبو Ä0عا 
+هذ
صبيا�، فاملسلم يدعو لنفسه +إلخو
نه 
ما  
هللا  يهبهم   2� +تالمذته  +ألساتذته 
+هبه، +يدعو لذ�يته من بعد� �2 حتقق 

ما Ð يستطع هو حتقيقه. 

لتفس& 
لتقليد� � تفس&  gيغر 
Dملا Ñ
 
Dملا عجائبية؟  بطريقة  
لريح  تسخ& 
 N
معجز 
لسابقني   Äألنبيا
  �� ينسب 
 Ð  Ñ  ،�  
"مد سيدنا  
هللا  يعطها   Ð
 NياÔ مع  +تتعا�¡  
لتا�يخ  يذكرها 

�خر� حتمل نفس 
لكلماN؟   
على  
العتما0  
خلطأ  من   2� شك  ال 
 Äخطا� من   
+هذ  ،�

لتو� قصص 

آلخر  
خلطأ  لكن  
لتقليد�،  
لتفس& 
 � ح¯  Rا  �ثر  ال  قصص  تأليف  هو 


لتا�يخ +
لعقل.+ �

لتو�
 

dلتفسـ% �ألحـمد� iَلَفتا
(�ِنِّي  تعا�  قوله  
جلر (عن) �   Àحر
َ�ِبي)  Dِْكِر  َعن  
ْلَخْيِر  ُحبَّ  َ�ْحَبْبُت 

لسببية، �� �ِنِّي َ�ْحَبْبُت  ãهنا مبع Äجا
ُحبَّ 
ْلَخْيِر بسبب Dِْكِر َ�ِبي، �� ألµا 
 
تذكر� برø. +من 
أل0لة على �2 هذ
تعا�  قوله   ،ãملع
  
ֲדذ يأ÷   Àحلر

(+ما ¿ن بتا�كي RÔتنا عن قولك) �� 

بسبب قولك. 


لذ�   À+ملعر
 باملسح  
ملسح  ر  +ُفسِّ
ميسح  +هو  
حلصا2  به صاحب  يقو7 
على سيقانه +�قبته، +ليس بالقتل كما 

Dهب كث& من 
ملفسرين.
ال  لشخص  �شا��  فهو  
جلسد  +�ما 

�+¶ فيه، �� �نه Ùر0 جسد. 
صا�  �نه   îيع ال  
لريح  +تسخ& 
 2� بل  يريد،  كما  تتحر�   2� يأمرها 
+مثل  الستغالRا،   �
هد قد  تعا�  
هللا 
هذ
 كث& جد
 � كتا§ 
هللا: (+سخر 
0
ئبني) (+سخر  
لقمر + 
لشمس  لكم 

ألµا�)  لكم  (+سخر  
لفلك)،  لكم 
(+سخر لكم 
لليل +
لنها�)، (+سخر 
لكم  (+سخر  
أل�¡)،   � ما  لكم 
لكم  (+سخر   ،(N

لسما+  � ما 
�ننا  
لبحر)، +غ&ها، فهل يقوI �حد 
نتحكم ¼ركة 
لشمس +
لقمر؟ +
لليل 


لنها�؟ +
أل�¡ +
لسما+
N؟ +
تطلق على  فهي  
لشياطني  +�ما كلمة 
�يًضا،   Âلنا
 من   Ä

ألشد  �

ألشر
خصوصا �µم غو
صو2 +بناÄ+2 كما 
� هذ� 
آلية. +� Ôية �خر� (يعملو2 
له ما يشاÄ من "ا�يب +متاثيل +جفا2 
 2�  Ñ  ،(Nسيا
� +قد+�   §
كاجلو
ال   
لذ تصّفد،  +ال  ُتربط  ال  
ألشبا¶ 
ميكن تفس& 
لشياطني باجلن 
لشبحي، 

لذين  Ä

ألشد �
بل هم بشر من 
ألشر
سيطر عليهم سليما2 � +
ستخدمهم 


لبحر. � óلغو
+ Äلبنا
 Nعمليا �



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

٣٠

التقوى


جلديد   Üلقا�
 لعل   �+� قصة  فهذ� 
 � 
خللل  مو
طن  يتحسس  منها  يبد� 
يتنبه �� خطأ  
لتقليد�. +�2  
لتفس& 

لذين ُيطلقو2 
ألحكا7 جز
فا منتقدين 
جد+�  ال  بعمومية  
ألد�  
لتفس& 

منها. +
آل2 �� 
لقصة 
لثانية.

��لغنم �تفهيم  k٢. قصة �َحلْر
Zسليما

ِفي  َيْحُكَما2ِ   Dْ�ِ َ+ُسَلْيَما2َ   0َ+ُ
0َ+َ﴿

ْلَحْرDْ�ِ Ëِ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم 
ْلَقْو7ِ َ+ُكنَّا 
ْمَناَها ُسَلْيَما2َ  ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن * َفَفهَّ
 (Äألنبيا
َ+ُكالًّ Ôَتْيَنا ُحْكًما َ+ِعْلًما﴾ (

+عد�  قبلها   NياÔ عد�  نقر�   2� ûد� 
 �  Äجا  ..  gلسيا
 لند��  بعدها 
 0َ+ُ
0َ﴿ 
Dكر   {+َ} �جلاللني:  تفس& 
+سليما2﴾ �� قصتهما ﴿Dْ�ِ َيْحُكَما2ِ 
 Dْ�ِ﴿ كر7   +�  ±�¹ هو   ﴾Ëحلر
 ِفى 
َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم 
لقو7﴾ �� �عته ليًال 
 d7لط�  0�+�+ 
نفلتت.  بأ2   ±
� بال 
ُسَلْيَما2َ﴾،  ْمَناَها  ﴿َفَفهَّ تشر¶  
ية +�
لصاحب  بالغنم   0+
0 "فقضى   :Iفقا
 áّن يا   
هذ َغْير  فقاI سليما2  
لكر7، 

�؟ قاI: ُيدفع 
لكر7 D ما+ :Iهللا، قا

�� صاحب 
لغنم فيقو7 عليه ح¯ يعو0 
صاحب   �� 
لغنم  +ُتدفع  كا2،  كما 
كا2   
D� ح¯  منها،  فيصيب  
لكر7 
 �� 
لكر7  0َفعت  كا2  كما  
لكر7 

صاحبه، +0َفعت 
لغنم �� صاحبها".

�خطا` هذ� �لتفـس%
به  حكم  
لذ�  
حلكم   
هذ قيمة  ما 

لتخليد؟  يستحق  هل  �؟  سليما2 

حلكم؟ �ين 
لع;�؟  
�ين 
حلكمة � هذ
�ين 
ملوعظة؟ �نه حكم خاطئ، ألنه �2 
 � نعجة  �لف  
لبالُغ  ¹يٍد  قطيُع  �عى 
مز�+عاN عمر+ 
ل£ ال تزيد مساحتها 
عن �بع 
لد+من فمن 
لظلم 
لعظيم �2 
”ُيدفع قطيع ¹يد كله �� عمر+". فما 
يزيد  قد  
حد + يو7   � 
ألغنا7  تد�� 
سنة!   �  Iملحصو
  
هذ ينتجه  عما 
عاقل.  به   Iيقو ال   Ðظا حكم   
فهذ
فهو   0+
0  �� 
ملنسو§  
حلكم  �ما 
�شد ظلما؛ Dلك �نه 
قتر¶ �2 يستو� 
صاحب 
حلرË على 
ألغنا7، من 2+0 

ألغنا7 +عن  �2 يسأI عن عد0 هذ� 
�نه  
ملز�+عة.  
أل�¡  هذ�  مساحة 

حكم متسر± فوضو� غ& منضبط.
هذ�  مثل   � 
لسهل  
لو
ضح  
حلكم 

لز�±  صاحب  تعويض  هو   Iحلا

تقييمها.  بعد   �
�ضر من  به  عما حلق 
+هي مسألة يفقهها �� �نسا2، بل �� 
طفل. +ليس هنا� من م;� لسر0ها � 
كتا§ من عند 
هللا تعا� ح¯ لو كا2 


حلكم صحيحا، فكيف +هو باطل؟

لتفس&  مشاكل  �حد�  هذ� 
 øDلقصة من كا

لتقليد� �نه يسمع 
 2�  2+0 من  ֲדا  فيط&  
لكتا§  �هل 
�ين Rم  عليها. من   ãُيب فيما  يتعّمق 

ֲדذ� 
لقصة؟ هل �++ها بالسند عن 
 � N0�+ لسال7؟ هل
سليما2 عليه 

لتو�
�؟ هل +جد+ها مكتوبة؟ كال، 
ال شيÄ من Dلك. +ح¯ لو �++ها 

لتو�
� ملا كا2  � N0�+ +� بالسند
ما  صحيحة  العتبا�ها  كافيا  Dلك 
0
مت تتناقض مع 
لعدI، +لكن عد7 
يزيد  سابق  مصد�   ��  � +�+0ها 


لطني بلة. 

 dدIلتفس% �أل� pq لننتقل

ملوعو0  للمسيح   �
لثا 
خلليفة   Iيقو
�: "�2 ما ��
� هو �2 
هللا تعا� قد 
بني هنا �نه كلما ناI قو7 نá عزًّ
 سعى 

لطامعو2 من بينهم لعرقلة 
لنظا7، كما 
+بد�  +سليما2،   0+
0 ¹من   � حصل 
�صحا§ 
لطبائع 
لبهيمية � �كل ±�¹ 

هللا  ”يذكر   :Iفيقو +يتابع  
لدين“. 
تعا� �نه قد فّهم سليما2َ عالD òلك، 
 Nهجما من  +نظامه  مملكته  فحمى 

ل£ + �سر
ئيل   îلب 
ملجا+��  
لشعو§ 
كانت تريد 
لقضاÄ على حكمهم من 

خالI غا�
N مفاجئة.
سليما2  من  كًال   2� فيه  شك  ال  مما 
+لكن  
لعلم، + 
حلكم  ناال  قد   0+
0+

لشأ2 كانت  

ستر
تيجية سليما2 ֲדذ
�فضل. فكا2 0
+0 � �جل حر§، 
 Nملفسدين بعقوبا
+قد عاقب 
لظاملني 
 Iلرجا
 ثلثي  قتل  قد  �نه  بل  شديد�، 
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تعا�  
هللا  +لكن  
ملناطق.  بعض   �

آل2   2
باجل& 
لرفق   2� سليما2  فّهم 
سليما2  فاستعا2   .�+

لعد سيخفف 
ى  
� عموًما باملعاهد
N، +هكذ
0+لته من 
جل&
k 2يًعا..... +لكن ملا 

هللا  +كأ2  توهم  
جلملة  هذ�  كانت 

هللا   I
فأ¹  ،�  0َ+
0 يعّلم   Ð تعا� 
تعا� هذ� 
لشبهة بقوله تعا�: ﴿+ُكًال 
 2� موضًحا   .. +علًما﴾  ُحكًما  Ôتينا 
 0+
0 2� îتفهيمه تعا� لسليما2 ال يع
كاÿ 2طًئا � موقفه، +�منا قصد بذلك 
كا2  ִדمة  من  سليما2  ساحة  ت;ئة 

ُيرمى ֲדا". (
لتفس& 
لكب&)

 dلتفسـ% �ألحـمد� O جلديد�

هللا   2� عن   Äألنبيا
 سو��   Ëتتحد
 Nك;يا على  +يعينهم   �Äنبيا� ينجي 
من  ضد  بنصر�  +يؤيدهم   ،Nألمانا

 NكرD لعد+. +قد
يريد هالكهم من 
 0++
0 قصة   Ñ نو¶،  قصة   Nآليا

+سليما2، فال بد �2 نفهم 
حلكم � 
�نه مز�عة 0+لة جديد�،  
حلْرË على 
 I+مل معاÌ حكم مملكة +سط َمن +�
هدمها، +Ìا+I حطمها، فلنفهم 
لنص 
 ،gلسيا
على مستو� عاI يتناسب مع 
+ليس  Ùا¹ّ�،   Ëحر هنا   Ëفاحلر
تعا�  فاهللا  حقل!   �  Nمز�+عا Ùر0 
 � 
Ð يرسل 
لرسل ملجرÌ 2� 0كمو

لدين مبا فيه  
قضايا هامشية، بل لينشر+


نقال§ + +�+حانية   gخال�+ قيم  من 
 � ﴿َيْحُكما2   ãفمع 
ملفاهيم.   �

لدين   ¡�� يقوِّما2  هنا:   ﴾Ëَحلْر


ملفاهيم. + 
لعقائد  +يصّححا2 

ْلَقْو7ِ﴾.. �� بد�  َغَنُم  ِفيِه  +﴿َنَفَشْت 
 Ëحلر
 

لطامعو2 
ألشر
� بأكل �ا� هذ
+تدم& 
لدين +قيمه كما ترعى 
ألغنا7 
ِلُحْكِمِهْم  ﴿َ+ُكنَّا  +تدمر�..  
لز�± 
شاهد  
هللا   2�  îيع َشاِهِديَن﴾.. 
ْمَناَها  ﴿َفَفهَّ 
لدينية،  �جنا¹
ִדما  على 

لد� + من  �كثر  تنبه  
لذ�  ُسَلْيَما2َ﴾ 

لطامعني 
لساعني  �

ألشر ÄؤالR 0+
0
+نظامه  مملكته  "فحمى  
لدين.  لتدم& 
 îلب 
ملجا+��  
لشعو§   Nهجما من 
�سر
ئيل +
ل£ كانت تريد 
لقضاÄ على 

حكمهم من خالI غا�
N مفاجئة".

أل+�  نظر:  +جه£  �ما7  ¿ن  
آل2، 
فاضُطرN ألÖ 2تر±  باحلرفية،   Iتقو
 ��  Äتسي هي   Ñ Rا،  �صل  ال  قصة 
 �� تعطي  ال   Ñ  ،2Ôلقر
+  Äألنبيا

معلومة مفيد�. +
لثانية: تقوI باملجا¹ 

لنقائص،  هذ�  +تتفا�0  كلمتني،   �
Ñ تربط 
لنص بالتا�يخ، Ñ تد
فع عن 
فيها   Ñ فيه،  
تُّهم  فيما   � سليما2 
﴿َ�َحقُّ  
لوجهتني  فأ�  �بدية.  ع;� 

ِباْألَْمِن 2ْ�ِ ُكْنُتْم َتْعَلُمو2َ﴾؟ 
 îيعت ±�

ملز 2� :Iلثانية تقو

لوجهة 
فتدمرها  تأ÷  
ألغنا7   2�+ بز�
عته، 
 2�+ �ماعته،   îيعت  áلن
  2�+ ليال. 


ملنافقني يأمتر+2 ֲדا ليال ليستأصلوها. 
 0َ+ُ
0َ+َ"  :Nآليا
  Iتقو  2�  Iبد+
 Dْ�ِ َيْحُكَما2ِ ِفي قومهما Dْ�ِ 2َُسَلْيَما+َ
�خذ 
لطامعو2 +
ملنافقو2 يعملو2 على 
 gَبَنيا من قيم +�خال 
لقضاÄ على ما 
كيف  ُسَلْيَما2َ  ْمَنا  َفهَّ فقد  +تعاليم، 
 Iيتعامل معهم +يقوِّ¡ تآمرهم". بد
�kل  بأسلو§  قالته  Dلك   Iتقو  2�
+هذ�  0اللة،  +�كثر  �قل   Nبكلما+

هي 
لبالغة. 
بعض  تو�ها  كما  ليست  
لقضية 
 
ناقشو 
لذين  
لقد
مى  
ملفسرين 
َنْبًتا،   Iقا فبعضهم   ،Nملز�+عا
 نو± 
:Iقا +بعضهم  َكْرًما،   Iقا +بعضهم 

 � 

ختلفو Ñ .كر7 قد �نبت عناقيد�
حكم 0
+0 +سليما2، �كا2 بوحي �7 
�2 كا2 بوحي، فهل �   Ñ ،0باجتها
 

ختلفو  Ñ  !!!Úمنسو+ ناسخ  
ملسألة 
�عت   2�  �� 
ملسألة:  هذ�  حكم   �
فما  غ&�،   Nمز�+عا  � �جل  �غنا7 

حلّل، ¼يث سّو0+
 صفحاN � هذ� 

ملسألة 
ل£ يفقهها 
بن 
لر
بع 
البتد
ئي 

من غ& هذ� 
لتُّخم!

ملثاI يقرِّ§ 
لصو�� � ��ية  
لعل هذ
على  تفّوقه   �+ 
ألد�  
لتفس& 

لتقليد� +� نباهته +�حاطته +تقديسه 

لقصص + N2. فاملر+ياÔللقر+ Äلألنبيا
قد
سة  7 على  ُتقدَّ  2� 
لو
هية ال ميكن 


لنبيني. + 2Ôلقر
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تعريب �لد�عية: sمد طاهر ندمي

٥١. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
كانت  +قالـت:  
لـد÷ +  îحدثت
جدتك من سـكا2 بلد� "�ميه" من 

ملسيح  +كا2  هشـيا�بو�.  "افظة 

ملوعو0 � يقوI: لقد سـافرنا � 
صغرنـا �� ”�ميه“ مر
N كث&� مع 


لدتنا.+
قالت � +
لد÷: كا2 حضرته � 

 û Ðد D�+ ،لطيو� هنـا�
يصطا0 
سكيًنا فكا2 يذ¼ها بقشر� 
لقصبة. 

 N
قالت +
لد÷: جاNÄ � �حد� 
ملر
 Äلعجائز من ”�ميه“ فقلن �ثنا
بعض 

حلديث كا2 ”سـندهي“ يصطا0 

 Ð :÷لد

لطيو� � قريتنـا. قالت +
�فهم مر
0هن من ”سـندهي“. +� 
بذلك  قصد2  �µـن  عرفت  
ألخ& 

حضرته �.
كانت +
لد÷ تقوI: كا2 معر+ًفا �2 
بعض 
لناÂ +ال سيما 
لنساÄ ينا0ين 
بسبب  
لسندهي“ ” بلقب  �طفاRن 
نـذ� نذ�نه. لذلـك فكانت +
لد� 
 Nألخريا
  Äلنسـا
 +بعض  حضرته 


للقب. 
�يضا ينا0ينه ֲדذ
�قوI: لعل كلمة ”سندهي“ صو�� 
متغـ&� لكلمة ”0سـوندهي“ �+ 
”0سـبندهي“، +هو ما يطلق على 

 N
طفل مت عقُد شيÄ عليه عشر مر
 Âلنا

عتا0  Ñ .*نتيجة نذ� نذ�� �هله
�طالg هذ� 
لتسـمية على �طفاRم 
حبًّا ֲדـم 0+2 �2 يكو2 هنا� نذ� 
على صعيد 
لو
قع فكانو
 ينا0+نه بـ 

”سندهي“ �� 
ملنذ+�.
(لقد +�0 � هذ� 
لر+
ية �2 
ملسيح 

ملوعـو0 � كا2 �حيانـا يذبح 

* كَرْبِط َعْشـِر ُعَقٍد � خيٍط �+ قماïٍ ُكلُّ 
ُر ِبَنْذٍ�. (من 
ملترجم) ُعقدٍ� ُتَذكِّ


ل£ بني قوسني �+ 
ل£ بعد  Nلتعليقا
مالحظة: 
"�قوI" هي من 
ملؤلف.
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عصافـ& 
لصيد � صغر� بقشـر� 

لقصبـة، +ûد� بالذكر هنا �نه ليس 

ملر
0 منه 
لقصبة 
ملدّ+��، بل قشرִדا 
�+ قطعتهـا 
لـ£ تكـو2 � بعض 

 لد�جة ال تو
¹يها  
ألحيا2 حا0� جدًّ

لسـكني حّدً�. +جربتها �نا �يضا � 
صغر� +
تفق �2 جرحُت ֲדا يد�، 
�ما 
لعصفو� فإ2 جلد� يكو2 ناعًما 

ُيقطع مبجر0 �شا�� من شيÄ حا0.

لـذ� ûب �خذ� بعني  �
ألمر 
لثا

العتبـا� � هـذ� 
لر+
ية هو كلمة 
”سـندهي“. مـا 
ملـر
0 من هذ� 
 N

لكلمـة؟ +من ُكّن تلك 
لسـيد

ستخدمن �ما7 حضر�  ÷

لعجائز 
للو

لو
لد� هذ� 
لتسمية للمسيح 
ملوعو0 

�؟
 Äعن هؤال �لد
لقد سألُت حضر� 
لو

لنسو� 
لر
+ياN فقالت: ال �عرفهن، 
بل مـا �عرفه هو �µـن قد �تني من 
خا�ò قا0يـا2 +قلن بأµن جئن من 
”�ميه“ � "افظة هشـيا�بو�. +ال 

�علم عنهن �كثر من Dلك.
 ãلقد �جريت ¼ًثا �كثر � مع :Iقو�
كلمة ”سندهي“ فوجدµ� Nا كلمة 
هنديـة +معناها: 
لوقت 
ملناسـب، 


لصلة.+ ò+لز

لصلح ++
كانت  
لر+
ية  هذ�  فبشـرÛ صحة 

السم  
هنا� �شا�� � 
ستخد
7 هذ

 � Äلـذ� جا
�نه Dلك 
لشـخص 
 Äملناسـب، �+ هـو من جا

لوقت 
برسـالة 
لصلح +
ألمن من 
هللا تعا� 

حلر§“)،  ”يضع  حديث   

جعو�)

هللا تعا�،  �� Âلنا
�+ هو من يوصل 
 �Äهو من +لد تو�ًما (+كانت �ة نبو +�
بأ2 
ملسيح 
ملوعو0 سيولد تو�ًما) فلو  
كانـت هذ� 
لر+
يـة صحيحة فإµا 

ملذكو�� كما  N
حتتو� على 
إلشا�


هللا �علم.+ .���

ستهز� �حد 
ملعاندين بأ2 
سم  
D� ما�

ملسيح 
ملوعو0 � كا2 ”سندهي“ 
فـإ2 
لر0 
ألصو� عليـه هو �نه ما 
 ãتو� على معÌ سـم
Ð يكن �� 
ÿالف من 
لناحية 
لدينية �+ 
ألخالقية 
 Äألنبيا
 Äفال يعتر¡ عليه نبيٌه. �2 �³ا

لسابقني �يضا �³اÄ من لغاN قدمية 
 ãلتكهن عن مع
ش¯. +ال يسـعنا 
 òحلر
بعض هذ� 
أل³اÄ. +عليه فما 

ملسـيح 
ملوعو0  Äلو كا2 �حد �³ا
 Iلقو
� باللغـة 
Rنديـة؟ +لكن 

ملسـيح 
ملوعـو0 � قد ³ي  2�
 Ä
بـ“
لسـندهي“ �منا هو Ùر0 
فتر

حلقيقة +ال �ساÂ له من 
لصحة.  �

 كا2 لد� �حد 
ملعا�ضني 0ليل D�+

مليد
2 كالبطل  � òرÏ+ بـه Nفليأ
+�ال فليخَش +عيـد 
هللا تعا� 
لذ� 
ي	I لعنًة على 
ملفترين. +
حلقيقة 
ل£ 


سم 
ملسيح 
ملوعو0  2� Ðلعا
يعرفها 
� هو مر¹
 غال7 �د، أل2: 

.�
١. هذ
 ما ³ا� به +
لد
٢. +هـو ما كا2 يدعـو� به +
لد� 

0+ًما.
 Äألصدقا

السم نفسه يذكر�  
٣. +ֲדذ

.Ä

ألعد
Ä على حد سو+

لر³ية  g
٤. +لقد ��يت بعض 
أل+�

ملتعلق بوظيفة 
ملسيح 
ملوعو0 � � 
سيالكوN (من ١٨٦٤ �� ١٨٦٨) 

ل£ هي ال تـز
I "فوظة لدينا +قد 


السم نفسه.  
+�0 فيها �يضا هذ

السم نفسه قد �قا7  
٥. +بناÄ على هذ

جّدنا قريًة +³اها ”�د Ôبا0“.
٦. +عندما تو� جدنا � ١٨٧٦ �� 
قبل �عال2 حضرته � بأنه 
ملسيح 

ملوعو0 بــ١٤ سنة 
نتقلت عقا�
ته 
 Nلسجال
�� عمي +�� حضرته � 

ملاليـة، فقد ُكتب فيهـا �يضا 
³ه 

”غال7 �د“.
٧. كمـا +�0 
³ه هـذ
 � كتا§ 

 Punjab  :2
بعنو 
حلكومة  نشـرته 

لبنجا§). Äسا�� ��)  Chiefs


السـم نفسه � kيع  
٨. ++�0 هذ

(�� مثل غـال7 مرتضى، غال7 قا�0 
+غ&�ا- من 
ملترجم)
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لوثائق 
حلكومية.+ g

أل+�
 Ä³ـه على �³ا
 Â٩. كمـا �2 قيا


ألقا�§ 
آلخرين �يضا يؤيد + Ä

ألعز

السم.  
تسميته ֲדذ


ملسـيح 
ملوعو0 � بنفسه + .١٠

�يضا 
سـتخد7 
³ه هـذ
 � kيع 
�سائله +كتاباته +مؤلفاته +غ&ها.


السم نفسه من  
١١. لقد 
سُتخد7 هذ

قبل 
ملسؤ+لني 
حلكوميني +
ملعا�ضني 
� kيع 
لقضايا 
ملرفوعة ضد 
ملسيح 


ملوعو0 � � 
ملحاكم 
إلجنليزية.
١٢. بعـد �عال2 
ملسـيح 
ملوعو0 


ملكّفرين  I+� كتب �
� عن 0عو

ملولو� "مد حسني 
لبطالو� تقريًظا 
 
على 
ل;
هني 
ألدية +كتب فيه هذ


السم نفسه للمسيح 
ملوعو0 �.

هللا  Äملولـو� ثنا
١٣. +كلما Dكر 


ملعا�ضني  �شد  
ألمرتسا�� - +هو 
-حضرَته � � مؤلفاته كتب فيها 


³ه هذ
 �� مر¹
 غال7 �د.
١٤. +عند +فا� 
ملسيح 
ملوعو0 � 

 Â+ندR
َكتبت عشـر
N من جر
ئد 

ملسلمني + 
ملسـيحيني + 
لسـيخ +
 NكرD شخصيته +قد Iحو Nمقاال

³ه هذ
 (مر¹
 غال7 �د) تنويًها �� 

شخصيته. 

آل2 بعد كل هذ� 
لشـها0
N لو +
¹عم �حد 
ملعاندين �2 
سـم حضر� 


ملسـيح 
ملوعوÐ � 0 يكن غال7 
د بل كا2 
³ه ”
لسـندهي“ �+ �
غ&� فليس عندنا عالò ملرضه �ال �2 
نقوI: لعنة 
هللا على 
لكاDبني. ûب 
 Nيا

لر+ �� óخلصو
 

لرجو± ֲדذ
�قم ٢٥، ٤٤، ٩٨، ١٢٩، ١٣٤، 

ل£ تسلط 
لضوÄ على  ٤١٢، ٤٣٨


ملوضو± نفسه. 
هذ

٥٢. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
حدثî ”جهند
 سـنغ“ من سكا2 
قرية ”كاRو
2“ +قاI: كنت �تر00ّ 

لكب&، فقـاI � مر�:  

ملـر¹ ��

Dهـب +
0± غال7 �د، أل2 �حد 

ملسـؤ+لني 
إلجنليز � 
ملحافظة قد 
جاÄ +هو من معا�� فلو �ضي غال7 
د طلبت له منـه +ظيفة جيد�. �
 
يقوI جهند
 سنغ: Dهبت �� مر¹
غال7 �د +��يته مشغوال � 
ملطالعة 
جالًسا � +سط كومة من 
لكتب. 

لكب& فر
فقî �ليه  
بلّغته �سالة 
ملر¹
+قاI: لقد توظفُت سـلفًًا. فسأله 

لكب&: هل  توظفت حقيقًة؟  

ملر¹
 
D� :&لكب
 

ملـر¹ Iنعم. فقا :Iقا

كنت قد توظفت ففيه خ&.
�قوI: تقع قريـة ”كاRو
2“ على 
 0
بعد ميلني � جنو§ قا0يا2. +
ملر
من قـوI حضرته بأنî توظفُت هو 

 :Iهللا تعا�. كما �قو
توظفه عنـد 
�2 ”جهند
 سنغ“ �+� هذ� 
لر+
ية 
مر
N كثـ&� +كا2 يكثر من Dكر 
��يته  لد�   � 
ملوعو0  
ملسـيح 

لرقي 
حلا� لقا0يا2 +كا2 يكّن له 
�يضا:   Iقو�+ +تقديًر
 كب&ين.  حبًّا 
�2 جّدنـا كا2 معر+ًفـا � 
لعائلة 

لكب& لكونه كبـ& 
لعائلة  
باملـر¹
+حائًز
 علـى 
الحتر
7 عند 
جلميع 
ح¯ �2 
ملسيح 
ملوعو0 � بنفسه 

لتســمية  كا2 يذكــر� ֲדذ� 

عموًما.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٣. بسـم 

لد÷ 
ملحترمة +قالت: كا2 + îحدثت

ملسيح 
ملوعو0 � يكثر من 
لصدقة 
+كا2 يتصدg سرًّ
 على +جه 
لعمو7 
ح¯ �ننا Ð نكن نعرÀ عن صدقاته 
شيًئا. سألتها: كم كا2 يتصدg به؟ 
قالت: بالكثـ&، +� 
أليا7 
ألخ&� 
كا2 يفصل من �جل 
لصدقة ُعشـر 

ل£ كانـت تأتيه Ñ كا2  I

ألمـو
يتصـدg منها. قالت +
لد÷: هذ
 ال 
يعî �نه Ð يكن يتصـدg �كثر من 
 :� Iله بـل كا2 يقو
ُعشـر �مو
تز0
0 �حياًنا 
ملصا�يف مما يؤ�0 �� 

لتقصـ& � 
لصدقة، +لكن لو فصل 

لبد
ية  من  
لصدقة   I
�مو 
إلنسـا2 



٣٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

 I
فال يقّصر � 
لتصدg ֲדا أل2 �مو

لصدقة ال ميكن �2 تنفق � مصا�يف 
�خر�. لذلك كا2 � يفصل ُعشر 
�مو
لـه +�ال فإنه كا2 يتصدg بأكثر 

من 
لُعشر.
سألتها: هل كا2 يفرg بني 
ألد� 
+غ&� � 
لتصـدg بأمو
له؟ قالت: 
كال، بل كا2 يعطي كل �D حاجٍة 

+عو¹ٍ.
 �قوI: �2 عد0 
ملحتاجني � قا0يا2 

� Dلك 
لوقت كا2 قليال.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٤. بسـم 
 2

سـتد 
D� :لد÷ +قالت
+ îحدثت

ملسـيح 
ملوعو0 � من �حد فكا2 
 .�0
ْين عند سد يعطيه ¹يا0� على 
لدَّ

 كانت تذكر مثاال لذلك؟ D� سألتها

آل2 مثاI +لكنه  �قالت: ال Ìضـر
 Iقا � áلن
كا2 يذكـر 0+ًمـا �2 

لد÷: Ð يكن حضرته + Iتقو .
كذ
يأمر ¼سـنة �+ بعمل خ& �ال +كا2 
عامال به قبـل هذ
. سـألُتها: هل 
�قر¡ 
ملسـيح 
ملوعو0 � �حًد
؟ 
كث&�،   N
مـر �قر¡  نعم،  قالت: 
فمر� 
قتر¡ منه حضر� 
ملولو� (�� 

حلكيم فضل + (� I+أل

خلليفـة 
��سل حضر�  فلما  
لبه&+�،  
لدين 

لقـر¡ ��0ّ حضرته  
ملولو� مبلغ 

� �ليه قائال: هـل تر� فرًقا بني 
�مو
لنا +�مو
لك؟

فأ�سـل حضر� 
ملولو� �� 
حلكيم 
فتعرضت   Nُخطأ� îبأن 
لدين  فضل 
للزجر +
لعتـا§ فينبغي �2 تنتبه �� 


ألمر فال تبعث له 
لنقو0. 
هذ
�قـوI: ³عت من �حـد �2 حضر� 
 Àملوصو

ملولو� قد �+صى 
حلكيم 

0 ��جا± 
ملبلغ 
ملقتر¡ �� 
D� يضا �نه�

فل&جعه بطريقة �خر�.

 îلرحيم. حدثت
٥٥. بسم 
هللا 
لرن 

لد÷ �نه � 
أليا7 
ألخ&� من حياته +
�بد� حضر� 
ملسـيح 
ملوعو0 � 
�غبته � 
حلج. فبعد +فاته ��سـلت 
�حًد
 ليحّج عنه. (لقد ��سلت حضر� 

لو
لد� 
ملرحو7 
حلافَظ �د 
هللا ليقو7 
باحلج بدال عن حضرته �) حتملت 

حلج  
حضر� 
لو
لد� kيع نفقاN هذ

لذ� قا7 به 
حلافـظ 
ملحتر7 
لذ� 
كا2 صحابًيا قدميًا للمسـيح 
ملوعو0 

� +تو� قبل مد�.


لرحيم.  
لرـن  
هللا  ٥٦. بسـم 

ألطعمة  �حبَّ   2ّ� 
لـد÷ +  îحدثت
عند 
ملسـيح 
ملوعو0 � كا2 حلم 

لطيـو�. +كا2 � 
لبد
ية يأكل حلم 

لسـما� �يضا +لكن عندما تفشى 


لطاعو2 تركـه ألنه كا2 يقوI بأ2 
حلمها Ìتـو� على 
ملا0� 
لطاعونية. 
كا2 حضرته � Ìب حلم 
لسمك 
�يضا. Ð يكـن حضرته � ُيفطر 
0+ًما بل كا2 يكتفي بشر§ 
حلليب 
صباًحا بشكل عا7. سألتها: هل كا2 
يهضم 
حلليب؟ قالت حضر� 
لو
لد�: 
Ð يكن يهضمه بسهولة +لكنه كا2 

يشربه. 
�يضا: كا2  
لو
لـد�  قالت حضر� 
حضـرتـه � Ìـب �كــل 
”َبُكوَ��“ *. لقد 0+
7 حضرته � 
مدً� على تنا+I شر
§ ممز+ò بعص& 

لليمـوÑ 2 تركه. +ظل فتر� طويلة 
ال يأكل شيًئا مطبوًخا، +كا2 يأكل 
خالI هذ� 
لفتر� شيًئا من 
خلبز مع 
قليل من 
للـنب. كاÌ 2ب �حياًنا 

لذ�� �يضا.  �كل 
خلبز من 0قيـق 
كا2 حضرتـه �ثنـاÄ تنا+له 
لطعا7 
يفتت 
خلبز فتاNٍ صغ&� فيأكل منها 

* هذ� �كلة هندية تصنـع من 0قيق 
حلمص 

ملخلوÛ بالتو
بل +
لبصـل +
لبطاطا +�حياًنا 
بعض 
خلضا� �يضا +
ملضاÀ �ليه 
ملاÄ ليصبح 
قو
مه كالعجني Ñ ُيقلى بقطعاN صغ&�، لعل 

ألقر§ �ليها من 
ألطعمة 
لعربية هي ”
لعجة“ 


لطعمية“. (
ملترجم)”+
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شـيًئا +يتر� 
لبقية، +كانت توجد 

لطعـا7 �مامه بعد  N
�D كث& من

النتهاÄ مـن 
لطعا7. � مرحلة من 
 7

ملر
حل �كثر حضرته � 
ستخد


لشا� Ñ تركه.
قالت +
لـد÷: كا2 حضرته � 

، +Ð يكن  يتنـا+I طعاًما قليال جدًّ
�حياًنا  للطعـا7.  هنا� +قت "د0 
يتنا+I فطو�� � 
لثانية عشـر� �+ 

لو
حد� ظهًر
، �ما 
لعشاÄ فكا2  �
يتنا+لـه بعد 
ملغـر§ عموًما بينما 
�يضا.  
ملغر§  قبـل  �حياًنا  يتنا+له 
باختصـا� Ð يكـن هنـا� +قت 
"ـد0 لذلك. �حياًنـا كا2 يطلب 
 
D� 7لطعا
 �
لطعا7 +يقـوI: �عطو
كا2 جاهًز
 ألنî بعد Dلك سـأبد� 

شغلي.
سـألتها: م¯ كا2 حضرته يعمل؟ 
قالت +
لد÷: كا2 ميضي يومه كله 

لعمل. يصل بريد� � 
لعاشـر�  �
 Ð+ 
لرسـائل،  يقر�  فكا2  صباًحا 

لتأليف قبل  Iيكن �حياًنا يبد� �عما
هذ
 +Dلك ح¯ ال تنقطع سلسـلة 

لتأليف بسـبب 
ل;يد. �ال �نه � 
بعض 
ألحيا2 يبد� عمله قبل تسلمه 


ل;يد �يضا.
�قوI: كا2 
ملسـيح 
ملوعو0 � 
عا7“  ”�خبا�  يومًيا جريد�  يطلب 

+يطالعهـا بكل 
لتـز
Ð+ ،7 يكن 
يطلب جريد� �خر� سو
ها � Ôخر 

 ��سـل له �حد بعضها D� يامه �ال�

فكا2 حضرته يطالعها �يضا.

٥٧. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 
 �

لـد÷ �2 تدب& �مو� 0+ îحدثت

لضيافـة كا2 يتم � 
لبد
ية � بيتنا 
+ُتطهى kيع 
ألطعمة � بيتنا. فلما 

ألخ&�  N

لعمل � 
لسنو 
كثر هذ
 
تكلمت مع حضرته � فانتقل هذ
 Nستفسر

لبيت.  òلعمل �� خا�


لـد÷: هـل كا2 حضرته � +
 óطعا7 خا طهـي  �حياًنا  يطلب 
لبعض 
لضيوÀ؟ قالت +
لد÷: نعم 
كا2 �حياًنـا يقوI جاÄ فال2 ضيًفا 


لنو± من 
لطعا7. 
فجهز� له هذ
قالت +
لد÷: كا2 
جلميع � 
لبد
ية 
 

لضيافة سو
Ä كانو �
يأكلو2 من 0
ضيوًفـا �+ مقيمني، كما �2 بعض 

ملقيمني يطبخو2 � بيوִדم �يضا ما 
يرغبو2 � �كله �ال �2 حضرته � 
كاÌ 2ـب �2 ُتجّهز Rم مثل هذ� 

ألطعمة �يضـا من قبله، كما كا2 
Ìب �2 يعطى للجميع 
لطعا7 
لذ� 

يعتا0+نه.
 �
�قـوI: كانـت �0
�� �مـو� 0

لضيافة � يد 
ملسيح 
ملوعو0 � 

 � I+أل
+بعد +فاته سّلم 
خلليفة 

ألمر �� مؤسسة صد� �جنمن  
هذ

دية قا0يا2. �

لد÷: كا2 
لبعض � عهد + Iتقو

ملسـيح 
ملوعـو0 � يقولو2 له 
بأنك تتكبد مشـقة عظيمة بسبب 

لضيافة +�نه يؤثر  �
تدب& �مـو� 0
على كث& من �عمالك فيمكنك �2 
تفوضها �� خد
مك، �ال �2 حضرته 
� Ð يقبل Dلك ألنه كاÏ 2شى 

 سّلم هذ� 
ألمو� D� Àلضيو
 �Dتأ

�� �حد.
�قوI: كانت هذ� 
ملحا+لة من ِقبل 
�+لئـك 
لذين Ð يكونـو
 يقولو2 
� Öفيًفا ألعبائه،  Dلك حلضرته 
بل كانت نيَّاִדم فاسد� +هم 
لذين 
 �
0 Nكانـو2 يلمز+نـه � نفقا
 Iقا 
ملدينة.  منافقـي  مثل  
لضيافة 

هللا تعا�: ﴿ َ+ِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَ� ِفي 


لتوبة ٥٨) ) ﴾Nَِدَقا 
لصَّ

٥٨. بسـم 
هللا 
لرـن 
لرحيم. 

لد÷ +قالت: ُ+لد لعمك + îحدثت

بنٌة +صá �ال �µما توفيا � صغر�ا. 
كا2 
سم 
لبنت عصمة +
لصá عبد 
� Ìب  
لقـا�0. كا2 حضرته 
�+ال0 �خيه كثـً&
 لذلك ³ى 
بنته 


لبكر عصمة.



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

http://www.mta.tv






