



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
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التقوى

بالغة  ��ية  �لكرمي   �لقر� �عطى  لقد 
للوقت، ��بط معظم �لعبا��� ��لطقو� 
كالصال%  �ثابتة  +د�%  -منية  مبو�عيد 
�هللا  فيها  �قسم  �يا�  عد%    4���� ��حلج.  ��لصيا8 
�ألمر  هذ�   <  � شك  �ال  �مكوناته.  بالزمن   Eتعا
�لتأكيد على �أل�ية �لبالغة �لI يوليها �ملوE عز �جل 
�حليا%.   < �ملقدسة  �لقضايا  من  �نه  �يؤكد  للزمن 
�لو�ضح  �لتأكيد  هذ�  من  �بالرغم  �لشديد  �لألسف 
�ليو8  مسلمي  من  �لعظمى  �لغالبية   � جند  ��جللي 
 Xلذ�  �لزما حاجا�  �ال  �لوقت  قيمة   يقّد�� ال 
يعيشونه، �بالتا^ ال يد�كو ��ية �لوقت > [صال] 
�لدينية  بو�جباִדم  ��لقيا8  �`تمعهم  حياִדم   شؤ�
على �حسن �جه. لقد تعو� �لكثa منهم على [هد�� 
�قد  للمستقبل،  ��لتخطيط   dالحتيا� �عد8  �لوقت 
�-��� �لطني بلة �eلك بتمسكهم باجتها��� �ملاضي 
 gلدي�  h�لتر� ���j كتب   j���  aلس� على  ��إلصر�� 
مبا حتمله من تناقضا� فكرية �عقائدية. فتجدهم > 
ما  بني  �نفصـا8  لديهم  يوجد   e]  يهيمو  ��� كل 
ُيقـاs �ما ُيفعل. �ها هي �ألمة > مـؤخر% �كب 

�ألمـم.
 باإلمكا ليس  متر  حلظة  كل   �  �ثنا vتلف  �ال 
سريع  �لوقت   كا �ملا  تعويضها.  �ال  �ستعا�ִדا 
 jنه �عا��  xما مضى منه ال يعو� �ال ُيعو� jالنقضا�
 ،كل [نتا4، فهو بالفعل ��� �ملاs �حلقيقي لإلنسا
فمن ��جبنا �حلر| كل �حلر| على هذ} �zبة �لربانية 

 نتز�� منه بعلم ينفعنا �عمل �  ال نتر� يوًما مير ����
باملسلم  ��د�  سد�.  �عما�نا  تذهب  ال  كي  يرفعنا، 
 aيس � له > عمر}،  يبا�� �هللا   � ����  ]  ،Xأل�د�
 < بل  �ليلته  �ا�}   < للمسلم  �إلسال8  نظمه  ما  على 
� �من  به �سوs �هللا   jحياته كلها، �يسترشد مبا جا
بعد} خا�مه سيدنا ��د � من [�شا��� مبا�كة كي 

ند�� قيمة �لوقت �نتعلم كيف نقضيه. 
�ֲדذ� �خلصو| نوّ� � نذكر سيدنا ��د  �  �غم 
�عتالs صحته كا �مل ����قه �قلمه بيد} �لشريفة �يضع 
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 +�% > -��ية �لغرفة ��خر� > �لز��ية �ملقابلة، �كا
مسرعا  �[يابا،  eهابا  �لغرفة  جنبا�  بني  ماشيا  يكتب 
�لَّف حضرته ما  لقد  �لوقت!..  يفوته   � �كأنه vا� 
يزيد عن �انني كتابا [E جانب [عالنا� تبليغية طويلة 
�نه  �ملؤلفا� أليقن  �zائل من  �لكم  �حد هذ�  قّد�  �لو 
يومي.. �لقد -كا} �هللا  � كا يكتب بشكل شبه 
عز �جل �ث� عليه حيث ��حى له: "�نت �لشيخ �ملسيح 
 Xهذ� �لوحي �و �لذX ال ُيضا� �قُته". �ال شك �
 �تباعه �جلماعة �ملؤمنني من بعد} �  E] سالة ضمنية�
�قتهم لن يضيع ما ��8 [خالصهم > تقدمي �لتضحيا� 
كل   < تتولد  �هكذ�  �لدين.  خدمة  سبيل   < بأ�قاִדم 
�قته  لتنظيم  قوية   %���]  E] ملاسة� �حلاجة  مؤمن �لص 
كي يكر� قسطا ��فر� منه خلدمة �لدين ��َخللق. �لتثبيت 
هذ� �ألمر كنمط يومي للحيا% �ب � نكتب خطو�� 
 تقسيم �أل�قا� �حتديد �لتو��يخ لتحقيق �ألهد��؛ أل

�لفر� يكو �كثر �لتز�ما حني يقو8 بذلك. 
�من تنظيم �لوقت � يكو فيه جزj للر�حة ��لتر�يح 
 %j�لقر� sلنفس تسأ8 بطو� بعد ���j �لو�جب �ليومي أل
��لبحث ��لعمل، ��لقلو� متل كما متل �ألبد�، لكن 
تزيد} حال�%  �لدين ال َيـَملُّ صاحُبها منها بل  خدمة 
��شتياقا لبذs �ملزيد للفو- برضى �هللا �بقربه.. �هذ� ما 
�عل �خلا�مني للدين يشعر� بنشو% ��حية مهما من 
جهو�.. فالبد من [���� � خدمة �لدين ��جلماعة �مر 
البد منه، كما ال ننسى � للنفس علينا حقًّا، �مسمو] 
لنا � نر�] عليها باملبا] مبا يعيد zا نشاطها �للقلب 

 :sقا �نه  عنه  �هللا  �ضي  علي  عن  eُكر  فقد  حيويته. 
"َ��ِّحو� �لقلو� ساعة بعد ساعة، فإ �لقلب [e� ُ�ْكِرَ} 

َعِمي".
 �ال شك � من �شد �آلفا� خطر� على [ميا �إلنسا
تأجيله لألعماs �لصاحلة حتت غطاj "سو�".  فمن 
حق يومنا علينا � نعمر} بالعلم �لنافع ��لعمل �لصا¡. 
�تأخa �ألعماs �لصاحلة �عل �لنفس تعتا� تركها، ح¢ 
�لصاحلا�،   E] %�ملبا�� يقتنع عقليا بوجو�   jملر�  ]
�لكنه ال �د من [���ته ما يعينه على eلك، بل �د 
تثاقال عن �لعمل �[e� خطا يوما [ليه خطو% كا كأمنا 
�مل على ظهر} جبال. �[e� كانت �لنظرية �لغربية تر� 
�بعد من  �إلسالمية  �لنظرية   فإ  ،sملا� هو  �لوقت   �
eلك حيث تر� �نه ال سعر له فهو �حليا% بعينها، هو 
فرصة للعمل مبا نتز�� به ألخر�نا �نصلح به �مر �نيانا 
�من حولنا.. �نو� > هذ� �ملقا8 � نلفت �نتبا} شر�ة 
كبa% من �لشبا� �ملسلم �لذX �صبح يعيش > ���مة 
هد� �لوقت �eلك من خالs �ليا� �لد��شة ��ملو�� 
�إلباحية ع� �سائل �التصاال� �حلديثة، حيث تبخر 
��لفسو¦  �لتحر§  طابع  عليهم  �طغى  لديهم   jحليا�
فيه  �لذX هم   aلوضع �خلط� يتد��كو�   �  ،��لعصيا

�يطلبو� �لنجد% ممن هجر�� كتابه.  
نسأs �هللا عز �جل � يهدينا �[ياهم [E سو�j �لسبيل 
 يوفقنا الغتنا8 �لوقت ��ستعماله > خدمة �لدين ��
��خللق �فيما يرضيه.  �صلي �للهم على سيدنا +مد 

�على �له �صحبه �©عني.
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التقوى

 حضر% مر-� بشa �لدين +مو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

� Xحلضر% �ملسيح �ملوعو� ��إلما8 �ملهد ªخلليفة �لثا�

من ����:

في 
حا� �لقر��

(سو�% �لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

﴿َ	�هللا َجَعَل َلُكْم ِمْن َ�ْنُفِسُكْم َ�ْ�َ	�ًجا 

َ	َجَعَل َلُكْم ِمْن َ�ْ�َ	�ِجُكْم َبِنَني َ	َحَفَدً� 

َ�َفِباْلَباِطِل  يَِّباِ$  �لطَّ ِمَن  َ	َ,َ�َقُكْم 

َيْكُفُر	َ-﴾  ُهْم  �هللا  َ	ِبِنْعَمِة  ُيْؤِمُنوَ- 
(�لنحل ٧٣)

شر6 �لكلما$:  
�نُفسكم: �ألنفس ©ُع �لنْفس. �نفُس 

�لشيj: عيُنه (�e X�ُته) (�ألقر�).
�خلا�8ُ؛  �هو:  �حلافد  ©ُع  حَفد�: 

�لناصُر؛ �لتابُع؛ �لُد �لولِد (�ألقر�).
�لباطل: ضدُّ �حلق (�ألقر�).

�لتفسـ8: 
�بطر¦ ش¢  عديد%  �يا�   sمن خال
ما -�s �هللا تعاE يؤكد ضر��َ% �مرين 
�ا نز�s �لوحي �نفي �لشر� تأكيًد� 
يكشف � كال من �ملوضوعني �ثيق 
يدعم  �لو�حد   �� باآلخر،  �لصلة 
 �آلخَر؛ حيث بّين �هللا تعاE �نه بد�
فتا�   xمبر  �إلنسا يصا�  �لوحي 
�لتوحيد  مقتضى  من   �� كالشر�، 
عباَ�}؛   Eتعا �هللا   Xيهد  � �لكامل 

�فيما يلي بيا eلك. 
فكيف  ��حًد�  [لـًها  �إلله   كا  �e]
ميكن � يتر� �مر هد�ية �لعبا� > يد 
غa}. نعم، لو كا هنا� �كثر من [له 
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لتر� �لو�حُد مهمَة �zد�ية لآلخر مثلما 
يفعل �لو�لد� فيما يتعلق بتربية �أل�ال� 
�أل8،  على  �حياًنا  �أل�  يعتمد  حيث 
��دh �لعكس �حياًنا �خر�. �لكن 
ما ��8 �خلالق ��ملالك ��حًد� فإE من 
 Eيتو يوكل �مر �zد�؟ [نه ال بد �

بنفسه هد�ية �لنا�. 
 ،sلكما� يقتضي  �لتوحيد   � كما 
�لكن خلق �لنا� بد� هد� �غايٍة 
�لتوحيد،  عقيد%  مع   x�تتعا منقصٌة 
لغاية  [ال  ُيخَلق   µ  �إلنسا  كا  �eفإ
فال بد له من حيا% بعد �ملو�، �بالتا^ 
 Eمنهج من عند �هللا تعا sال بد من نز�
تلك   < للعيش  صاًحلا   �إلنسا �عل 
فقد  eلك  �جل  �من  �خلالد%.  �حليا% 
��لة  �لسابقة  �آليا�   < � �هللا  سا¦ 

ش¢ على �حليا% بعد �ملو�.
 لقد eكر �هللا تعاE موضوعي �لتوحيد 
�بطر¦  باستمر��   Xلسما��  Xدz��
�تلفة ¶يث يدعم �حُد�ا �آلخَر، مما 
-�� �لبيا قوً% ���عة ¶يث �تضح متاًما 
 ��كا �لعاµ �لر�حاª يشّد بعضها �
 Xملا��  µلعا� �جر�8ُ  تشّد  كما  بعًضا 
��يَت �جدَ�  بعًضا. �حيثما  بعُضها 

حقيقًة ��حدً% �نظاًما ��حًد�.
�> هذ} �آلية �يًضا عا� �حلديث مر% 
نّبه  �لتوحيد، حيث  تأكيد   E] �خر� 
 sملا� �عتيا� �لنا� �حتكاَ� � Eهللا تعا�

��حلكم يدs على �مرين:
�ألمر �أل�s - �هو ما قد سبق بيانه - 
 �إلنسا َيكر} بفطرته � ُيشر� > �
�مو�له �سلطته �حًد� هو حتت حكمه، 
َل من ِقبل  �لذلك يتطلب �ألمر �لتدخُّ
�لفاسد  �لنظا8  هذ�  تغّير  خا�جية  قو% 
�لبشر   Xَتسا� مبد�  على  يقو8  بنظا8 

�يضمن للجميع حقوقهم. 
��لثاª هو توحيد �لبا�¸، حيث يذّكر 
�هللا تعاE �إلنساَ �نه حني vّوله نعمًة 
كما  zا،  �ملحد�%  مبلكيته  �يًضا  يسّلم 
��ال�}   E] بشأ�ا  حقوقه   sنتقا� �يز 
 aحني يريد نقل خ بالو��ثة؛ ��إلنسا
�مو�له، �لI هي > �لو�قع منحة [zية، 
فال مينحها [ال أل�ال�}، كما ال يعطي 
�مالكه  يعطو�   �  < �حلقَّ  �آلخرين 
؛ فما zذ� �إلنسا يقع > �jمن يشا
�لباطل.. �X > �لشر�، �يصبح ناكًر� 
هذ�  �صل  �كيف  �ما  �؟  لنعمه 
ال >  �لنكر� لنعم �هللا فقد eُكر مفصَّ

�آلية �لتالية.

﴿َ	َيْعُبُد	َ- ِمْن ُ?	ِ- �هللا َما َال َيْمِلُك 

َ	�ْألَْ,ِ@  َماَ	�ِ$  �لسَّ ِمَن  ِ,ْ�ًقا  َلُهْم 

َشْيًئا َ	َال َيْسَتِطيُعوَ-﴾ (�لنحل ٧٤)

�لتفسـ8:

¶قهم  سّلمنا  قد  [ننا   Eتعا �هللا   sيقو
�سلطتهم  �مو�َلهم  �نقِلهم  �لو��ثة   <
صلة  على  هو  ملن   �� ��ال�هم   E]
ֲדم، �لكنهم يرّ�� على صنيعنا هذ� 
بأ�م مينحو - > -عمهم - سلطَتنا 
�ُحكَمنا ملن µ نعطه [ياها �� ال نريد 
�مو�zم �عقا��ִדم هذ}    نعطيه. [�
�[منا  �حلقيقة،   < zم  ِملًكا  ليست 
zم  مننح  eلك  �مع  منا،  منحة  هي 
 حق �لتصر� فيها كما �لو zم ��
 ، فكيف ال يكو�jيعطوها من يشا
لنا ºن [eً� حرية �لتصر� > �مر �يننا، 
¶يث جنعل َمن يشاj من عبا�نا ���ًثا 

للدين.
 � �آلية  تعاE > هذ}  �هللا  �شا�  كما 
 أل �يًضا،  �ألمم  �قي  يوقف  �لشر� 
عن  �هتماَمه  يصر�  عندما  �ملشر� 
ضرًّ�  �ال  نفًعا  له  ميلك  ال  ما   E] �هللا 
�[منا  [ليه،  �لتوسل  من  ينتفع  ال  فإنه 
 E] يتوسل  µ e] تأكيد؛  يتضر� بكل 
 � على  قا�ً��  بالفعل   كا  Xلذ� �هللا 
�بالتا^  �نو�عها؛  بكل  �لنعم  يعطيه 
يتوقف �لرقي �لعقلي ��ًما لد� �ألمم 
 aهم «لل كبaملشركة، �يصا� تفك�
�لكن  �لدين.  بأمو�  يتعلق  فيما   � جدًّ
�لتقد8  �لوثنية ال تز�s حتر-   aألمم غ�
عقليًّا - �غم �ºر�فها عن �حلق - أل�ا 
ال تفتأ تفكر > تلك �لذ�� �لI هي 
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منبع �لقو� كلها، فتصيب شيًئا من 
�حلقائق من حني آلخر �غم حرما�ا 

من �لوحي ��إلzا8.  

﴿َفَال َتْضِرُبو� هللا �ْألَْمَثاEِ Fَ-َّ �هللا 
َيْعَلُم َ	َ�ْنُتْم َال َتْعَلُموَ-﴾ (�لنحل 

(٧٥

�لتفسـ8:
�X ال تسعو� لسّن �لقو�نني عما vص 
لكم  علَم  ال   e]  ،Eتعا �لبا�¸   ��e
�لذX سو�  فهو  �؛  قد�ته  بسعة 
 jلدينية َمن يشا� مينح بنفسه �لسلطَة 
�سو�   ،jيشا ما  �بقد�  عبا�}  من 
يهبها للذين ير�هم كأ�ال� ��حانيني 

له نظًر� [E [خالصهم �تفانيهم.
علًما �نه > لغة �لوحي قد ¿ِّي بعض 
 sقو �مثالـه   � هللا   jًبنا�  jألنبيا�
"فاeهبو�  للحو��يني:   � �ملسيح 
�عمِّد�هم  �ألمم،  ©يَع  �َتْلِمذ�� 
�لقد�"  ��لر�]  ��البن  باسم �أل� 
(م¢ ٢٨: ١٩). فكلمة "�البن" هنا 
 �هللا تعاE قد �صطفى �ملسيح � gتع

.Xًثا للملكو� �لسما��جَعله ���
�قد �شا� �لقر� �لكرمي [E هذ� �ملع� 
�لًد�  �لر�ُن  �Äذ  ﴿�قالو�  قوله   <
 :jألنبيا�) ﴾سبحانه بل عباٌ� مكَرمو
٢٧).. �v Xطئ �ملشركو > قوzم 

بأ �هللا �Äذ �لًد� له > �حلقيقة، بل 
هم  [منا  له   jًبنا� �هللا  يسميهم  �لذين 
�لتسمية  ֲדذ}  �ملقصو�  �[منا  عبا�}، 
�لكن  �يكرمهم.  �بهم  �هللا   �
 يغتّر� �جلاهلني  بعض   � �ملؤسف 
�هللا  عبا�   �يعت�� �أللقا�  ֲדذ} 
�ملتو�ضعني �بناj له حقًّا، بينما يهّب 
 < بعُض �ألغبياj �آلخرين �يطعنو

هذ} �أل¿اj ��أللقا�.
�قد بني �هللا تعاE بقوله ﴿[ �هللا يعَلم 
 ما يستخدمه �  ﴾تعَلمو ��نتم ال 
فإنه  �كلما�  �لقا�  من   � �هللا 
ال   Iل� �حلقائق  بعض   E] يرمز 
�ألخر�،  �إلzية  �لصفا�  مع   Æتتنا
 تستخدمو  jألغبيا� �يها  �لكنكم 
 sيد  Xلذ� �ملع�   < �أللقا�  تلك 
ما  ميّت  ال   e] �ملطلق،  على جهلكم 
تقولونه [E �حلقيقة بصلة بتاًتا. �على 
سبيل �ملثاs حني يطلق �هللا على عبد 
به  يقصد  فإمنا  �هللا"  "�بن  عبا�}  من 
�إلشا�% [E حبه �لشديد لذلك �لعبد 
�بًنا  يعت�}  �ملشر�  �لكن  �لطاهر، 
هذ}   sِّو� �هكذ�   Eتعا هللا  حقيقًيا 
 E] لر� ��لعبد� �لطاهر% بني  �لصلَة 
 ��e E] %jصلة ما�ية، مما ميّثل [سا
 شأ من  �ّط  كما   ،Eتعا �لبا�¸ 
باعتقا�هم  أل�م  �ملكَرمني؛   jهؤال
 Iل� �حلقيقية  عظمتهم   ينكر� هذ� 

حصلت zم مبعرفة �هللا ��لتضحية > 
 Iل� �ملا�ية  �لعظمة  �ما   ،Eتعا سبيله 
ال  كما  موهومة  فهي  [ليهم  يعز��ا 
تسا�X �ما8 �لعظمة �لر�حانية شيًئا.

﴿َضَرMَ ��هللا َمَثًال َعْبًد� َمْمُلوًكا َال 

َيْقِدُ, َعَلى َشْيQٍ َ	َمْن َ,َ�ْقَناOُ ِمنَّا ِ,ْ�ًقا 

َحَسًنا َفُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرًّ� َ	َجْهًر� َهْل 

َال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  هللا  �ْلَحْمُد  َيْسَتُو	َ- 

َيْعَلُموَ-﴾ (�لنحل ٧٦)   

�لتفسـ8:
 لقد نّبه �هللا تعاE > �آلية �لسالفة �
 Xيقف عند �حلد �لذ � على �إلنسا
�د�} �هللا تعاE > �ألمو� �لر�حانية 
بعيًد�  به  �تنحر�  قدُمه   sّال ستز]�
�هللا  �خ�  كما  �لصو��،  جا�%  عن 
يريد  حني  �نه  �لسالفة  �آلية   <  �
�ملحبوبني �يطلق  تكرمي بعض عبا�} 
يقصد  فإمنا  عا�ية   aغ  jا¿� عليهم 
 �ملشركو يقصد}  ما  عكس  بذلك 
بإطال¦ تلك �أللقا� على بعض من 
�لوقاته؛ �ما > هذ} �آلية فضر� �هللا 
 :sفقا  jجال �ألمر  يزيد  مثاًال   Eتعا
للجشع  فريسٌة  فيمن هو  فّكرمت  هال 
�أل�ها8  بأصفا�  �مقيد  ��zو� 
��لتقاليد �لقومية شأَ �لعبد �لذX ال 
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يستطيع �ستغالs كفاj�ته كما ينبغي 
 � لغa}.. فهل ميكن  لكونه مملوًكا 
قيو�  من  حر  هو  �من  هو  يتسا�� 
�يستغل  �لقومية،  ��لتقاليد  �أل�ها8 
 ��jكفا� قًو�  من  به  �هللا  حبا}  ما 
سرًّ�  تامة  ¶رية  �إلنسانية  خدمة   <
 sحلا�� شك-  فال  كال.  �عالنية؟ 
 Xلذ� هذ} - � �هللا سيكو > عو
يستغل قو�} �ملوهوبة من عند} � > 
 خدمة عبا�}؛ �بالتا^ ال بد � يكو

�لنجا] حليفه هو.
 � Éشخص �لن E] %�شا] sهذ� �ملثا�
 حيث �خ� �هللا � هذ� هو �إلنسا
 ،Eنعم �هللا تعا hير �لذX بإمكانه �
�مهما �ستعمل �هللا تعاE > حقه من 
كلما� �ملد] ��لتكرمي فهو �حق ֲדا 

��هلها.   
�قد �شا� ֲדذ� �ملثاs �يًضا [E �نكم 
ال تشركو فيما خّوs �هللا لكم من 
نعم [ال ��الَ�كم �ُ�سركم فحسب، 
�©ع   µلعا� ُيشر�   � +مًد�  �لكن 
 فنجاحه مضمو تعاE؛  �هللا  نعم   <

�فشلكم �كيد.
﴿سرًّ�   Eتعا قوله   aتفس �ميكن 

�جهًر�﴾  بثالثة ��جه هي:
لإلنسانية   Xيسد  � +مًد�   �  -١
 jخدمًة خفية ال ير�ها �لنا� كالدعا
��الستغفا� zم، كما vدمهم خدمة 

ظاهر% جلية مثل �خالقه � �لفاضلة 
�لI كا يعاملهم ֲדا ��لI قد �شا�� 
عنها  �هللا  �لسيد% خد�ة �ضي  [ليها 
ما  ��هللا  "كال،   :aلشه� قوzا   <
ُيخزيك �ُهللا �بًد�. [نك لتِصل �لرِحَم، 
�ملعد�8َ،  �ُتكسب   ، �لَكلَّ �حتِمل 
نو�ئب  على  �ُتعني  �لضيَف،   Xَتقر�
�لوحي،  كتا�   :X�لبخا�) �حلق." 
با� كيف كا بدj �لوحي). ��ملر�� 
�نك  �ملعد�8"  "�ُتكسب  قوzا  من 
 Iل� �لسامية  �ألخال¦  بتلك  تتحلى 

قد �ختفت من بني �لنا�.  
٢- �نه � يعمل على خدمة �إلنسانية 
نفع   < �سًعا  يّدخر  �ال  �اَ�،  ليَل 

ا �لطر� عن ��حته. �لبشرية غاضًّ
٣- � خدماته � نوعا: نو� هو 
خاٍ� �X ال يقد�} �لناُ� حق قد�} 
عظيمة  خدمة  �نه  مع  [يا}،  جلهلهم 
�نو�  zم؛  �حلق  بتبليغ  كقيامه 
 �يعترفو �لنا�  يقّد�}  باٍ�  ظاهٌر 
به بلسا�م؛ �مثاe sلك � شخًصا 
جاj �لنÉ � �شكا [ليه � �با جهل 
ال ير� له ماله، فخر4 �لنÉ � معه 
من فو�} �َطَرَ¦ على �Ë جهل بابه؛ 
فلما ��� �لنÉَّ � ��قًفا �مامه �صيب 
 e] [ليه  `يئه  يتوقع   µ ألنه   sبالذهو
 :%aح  < فسأله  ��ئًما،  يؤeيه   كا
ما �لذ� X���j؟ فقاs �لنÉ �: هل 

َ�ْعِطه   :sقا نعم.   :sقا ماَله؟  �كلَت 
ماله على �لفو� �ال تؤeِ}. قاs: نعم، 
�هيبًة،  �عًبا  قلبه  ُملَئ  �قد  ��جع 
هذ�  شا�  فلما  ماله.  للغريب   �ّ��
�خل� بني �لقو8 المو� �با جهل قائلني: 
ما  «ال�  تأمرنا   !جباُ يا  �يلك 
�ْيَحكم!   :sفقا +مد!  مع  صنعَت 
��سه  فو¦   ]� [ليه  خرجُت  ��هللا، 
ثائًر�، ما ��يت مثَل  َفْحًال من �إلبل 
�نياِبه لفحٍل قط! ��هللا لو  هامته �ال 
البن  �لنبوية   %aلس�)  gألكل �بيُت 

هشا8: �مُر �أل��شي).
من �ملمكن � تكو �Ìية �Ë جهل 
للبعa مع �لن � É�Ìيَة كشٍف، بيَد 
�قد  قط؛  eلك   E] ُيشر   µ  � �نه 
يكو �بو جهل قد �ختلق من عند} 
قصَة �لبعa �لفحل ليخفي عن -مالئه 
�لرعب �لذX �ستوE عليه لد� قيا8 
�لصو�%  ֲדذ}  �حلق  بتأييد   �  Éلن�

�ملذهلة.
  هذ�، �[ هذ} �آلية تتضمن �يًضا 
�إلشا�% [E ضر��% يو8 �لقيامة؛ eلك 
 بعض حسنا� �إلنسا تبقى خافية �
 �ا-�} � على �لنا� فال يستطيعو
 X�طريقة، فلذ� من �لضر� Xعليها بأ
 يكو هنا� يو8 ُيكشف فيه للنا� �
صاحبها   sينا�  sألعما� هذ}  مثل 

جز�jها.



 ،Xُهَو ِعْصَمُة َ�ْمِر Xللَُّهمَّ َ�ْصِلْح ِلي ِ�يِني �لَِّذ� :sُهللا � َيُقو� sُسو�َ َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ% َقاsَ: َكاَ
�ْلَحَياَ%  َ��ْجَعْل   .X�َِمَعا ِفيَها  �لَِّتي  �ِخَرِتي  ِلي  َ�َ�ْصِلْح  َمَعاِشي،  ِفيَها  �لَِّتي   Xَُ�ْنَيا ِلي  َ�َ�ْصِلْح 
ِ-َياَ�ً% ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍر، َ��ْجَعْل �ْلَمْوَ� َ��َحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ. (صحيح مسلم، كتا� �لذكر 

��لدعاj ��لتوبة ��الستغفا�)

ُه َجَعَل  �هللا ِغَناُ} ِفي َقْلِبِه  َعن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاsَ: َقاsَ َ�ُسوsُ �هللا �: َمْن َكاَنْت �ْآلِخَرُ% َهمَّ
ُه َجَعَل �هللا َفْقَرُ} َبْيَن َعْيَنْيِه َ�َفرََّ¦  ْنَيا َهمَّ ْنَيا َ�ِهَي َ��ِغَمٌة. َ�َمْن َكاَنْت �لدُّ َ�َجَمَع َلُه َشْمَلُه َ��ََتْتُه �لدُّ
َ� َلُه. (سنن �لترمذX، كتا� صفة �لقيامة ��لرقائق  ْنَيا ِ[الَّ َما ُقدِّ َعَلْيِه َشْمَلُه َ�َلْم َيْأِتِه ِمَن �لدُّ

��لو�� عن �سوs �هللا)

َعِن �لنَّوَّ�ِ� ْبِن ِسْمَعاَ �ْألَْنَصاِ�Xِّ َقاsَ: َسَأْلُت َ�ُسوsَ �هللا � َعِن �ْلِبرِّ َ��ْإلِْثِم. َفَقاsَ: �ْلِبرُّ ُحْسُن 
ِلَع َعَلْيِه �لنَّاُ�. (صحيح مسلم، كتا� �ل�  �ْلُخُلِق َ��ْإلِْثُم َما َحاَ� ِفي َصْدِ�َ� َ�َكِرْهَت َ�ْ َيطَّ

��لصلة ��آل���)

َ�ِخَياُ�ُكْم  ُخُلًقا،  َ�ْحَسُنُهْم  ِ[ميَاًنا  �ْلُمْؤِمِنَني  َ�ْكَمُل   :� �هللا   sُُسو�َ  sََقا  :sََقا ُهَرْيَرَ%  �َِبي  َعْن 
ِخَياُ�ُكْم لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. (سنن �لترمذX، كتا� �لرضا�)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا$ 
سيدنا مر�� غال` �_د �لقا?يا^ �

 Xشها�% �ك� من شها�% �لكتا� �لعزيز �لذ Xّ�� شها��ته؟� "فكيف نتر� �لقر�
ال يأتيه �لباطل من بني يديه �ال من خلفه؟ فهل تريد - �صلحك �هللا - �ليال ��ضح 
 ُيعَرx غaُ �لقر� على �لقر�، �لو كا حديث � Eمن هذ�؟ فاألنسب ��أل�
�لقر� كتا� قد كَفل �هللا   ّ̂، �� [zا8 ُقْطب، فإ �سوs �هللا �، �� كشف �
ْكَر َ�[ِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَ﴾، �[نه ال يتغa بتغيُّر��  صّحَته، �قاs: ﴿[ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ
�أل-منة �مر�� �لقر� �لكثa%، �ال ينقص منه حر� �ال تزيد عليه نقطة، �ال متّسه 

�يدX �ملخلو¦، �ال ُيخالطه قوs �آل�ميني.
�مع eلك ال شك � �لقر� �حي متلوٌّ، �كله متو�تر قطعي، ح¢ �لنقاd ��حلر��، 
من  �قيقة   �  Éلن� تَر�  ما   Ï �ملالئكة.  باهتما8 شديد كامل ¶ر�سة  �هللا  ��نزله 
�الهتماما� > �مر}، ����8َ على � يكتب �ما8 عينه �يًة �ية كما كا ينـزs ح¢ 
َ©ع كله، ��تَّب �آليا� �َ©عها بنفسه �لنفيسة، �كا ُيد��8 على قر�jته > �لصال% 
�غaها، ح¢ ��حتل من ��� �لدنيا �ِحلق بالرفيق �ألعلى، �القى +بوبه �� �لعاملني. 
Ï بعد eلك قا8 �خلليفة �أل�s �بو بكر �لصّديق � لتعهُّد ©يِع سو�} بترتيب ¿ع 
�لقر� على  �لثالث فجَمع  �لصّديق �ألك� �ّفق �هللا �خلليفة  �لنÏ ،� É بعد  من 
قر�j% ��حد% ¶سب لغة قريش ��شاعه > �لبال�. �مع eلك كا �لصحابة كلهم 
يقر�� �لقر� كاحلّفاÐ، �كا كثa منه > صد�� �ملؤمنني، �كانو� يقر��نه > 
�لصال% �خا�جها، بل كانو� بعضهم حافظ �لقر� كله، �كانو� يتلونه > �ناj �لليل 

��لنها�، �كانو� على تال�ته مد��مني". (�امة �لبشر�، | ٦١-٦٢)

=Ê÷iŸ;ÈtÂ;‡`ÖŒ’\;‡^;”å;ˆ;==Ê÷iŸ;ÈtÂ;‡`ÖŒ’\;‡^;”å;ˆ;=čč
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 Ëتر©ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد}  �هللا  [ال  [له  ال   � �شهد 
شريك لـه، ��شهد � +مًد� عبد} 
من  باهللا   eفأعو بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو8 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�[يَّاَ�  َنْعُبُد  [يَّاَ� 
�لَِّذيَن   d�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   dَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لj �لقاها سيدنا مر�� مسر	, �_د �يدO �هللا تعاi بنصرO �لعزيز

� kإلما` �ملهد�	خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو? �
يو8 ٢٠١٥/١٢/١٨

> مسجد بيت �لفتو] بلند

 � �ملوعو�  �ملسيح  �علن   � منذ 
بأنه �ملسيح �ملوعو� ��ملهدX �ملعهو� 
�ملشايخ   �� �أل�دية  �معا�ضو 
ش¢  ضد}   �aيث  �ملزعومو
�العتر�ضا� �يتهمونه بش¢ �لتهم، 
 �� �ملسلمني  عامة   يضلو �بالتا^ 
يسعو إلغو�ئهم. هذ� �يد�م �لن 
ينفكو� عنه. �[ �ك� ִדمة يث��aا 
�آلخرين  �ملسلمني  مشاعر  لتأجيج 
 �كا �ملوعو�  �ملسيح   � هي 
 Éهللا- يفضل نفسه على �لن� eمعا–
قد  مآ�ֲדم  لبعض  �حتقيًقا  بل   .�
�فتر�ئهم   < �ملشايخ   jهؤال متا�� 
�ظلمهم �ْ قالو� � سيدنا �ملسيح 
 eلعيا��– تكلم  قد   � �ملوعو� 
 E] مسيئة  نابية  -بكلما�  باهللا 
�ليو8   يرمو  يز�لو �ال   .�  Éلن�
�جلماعَة �إلسالمية �أل�دية بالتهمة 
نفسها حيثما �جد�� فرصة �حيثما 
 ]  فيقولو قد�%،  zم  كانت 
�أل�ديني يفضلو –��لعياe باهللا- 
�ملسيح �ملوعو� على �لنÉ �. �لكّن 
��e �لفطر% �لطيبة �لذين قر��� كتب 
�منشو���   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � ألقو�له  �ستمعو�   �� �جلماعة 
�ملشايخ   jهؤال � فوً��  ���كو�  قد 
[منا   x�أل�  < �ملفسدين  �ملزعومني 
ֲדذ}  ��مونا  �لكال8  ֲדذ�  تكلمو� 

;jÕÊ’\;ÏË⁄·^
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حضر� مر�� مسر	, �_د - �يدO �هللا بنصرO �لعزيز - 

�لتهم من �جل [ثا�% �لفتنة فقط.
 �آل مسامعكم  على  �قر�  سو�   
�قو�ًال للمسيح �ملوعو� عليه �لصال% 
��لسال8 �قتبسُتها من كتبه �ملختلفة. 
 %j�يستحيل > هذ� �لوقت �لضيق قر
 � �ملوعو�  �ملسيح  قاله  ما  كل 
� كما   Éلن� لبيا مكانة  > كتبه 
فهمها ����كها حضرته �، [منا 
�لعجالة بعض  لكم > هذ}  سأقد8 
 Éلن� �مرتبة  مكانة  تبني   Iل� �قو�له 
�قت  من   �jًبد �eلك  عند}،   �
تأليفه كتابه �ل��هني �أل�دية �ح¢ 
�فاته.  قبيل  َكتبه  ما   �� ُكتبه  �خر 
�ل��هني   � حضرته  نشر  لقد 

بني  ما  �أل�بعة  بأجز�ئه  �أل�دية 
ُجمعت  �قد   ،١٨٨٤  E]  ١٨٨٠
> �ملجلد �أل�s > `موعة �خلز�ئن 
 < حضرته   sقا لقد  �لر�حانية. 

كتابه هذ�: 
��حد  �كتا�  ��حد   Éن "هنا� 
حتت ��مي �لسماj؛ �X سيدنا +مد 
 jهو �على �ألنبيا Xملصطفى � �لذ�
©يعا ��فضلهم، ��مت �لرسل كلهم 
 aخ� jكملهم، �هو خامت �ألنبيا��
 E]  sلوصو� ميكن  �باتباعه  �لنا�، 
�ملظلمة،  �ُحلُجب   sتز��  Eتعا �هللا 
�لنجا% �لصا�قة >  �تظهر عالما� 
 Xلكرمي �لذ� هذ} �لدنيا. �[ �لقر�

�لكاملة   ��aلتأث��  Xَدz� يشمل 
�لعلو8   sُتنا �بسببه  ��لصا�قة، 
�لقلب من  ��ملعا�� �حلقة �يتطهَّر 
�لشو�ئب �لبشرية �يتخلص �ملرj من 
��لشبها�  ��لغفلة  �جلهل  ُحُجب 

�يصل [E مرتبة حق �ليقني."
(�X يوقن بعلو مقا8 �لنÉ � �قد�% 
 �هللا تعاE ��حد�نيته �بعظمة �لقر�
 Eكال8 �هللا تعا �لكرمي �بأ �لقر�

 (.� Éعلى �لن sنز Xلذ�
 X� نفسه  �لكتا�   <  sيقو  Ï

�ل��هني �أل�دية: 
 Éلك �لنe 8�نا �يضا من �حقر خد�"
سيد  هو   Xلذ�  �  �لشأ �جلليل 

ذوو الفطـرة الطيبـة الذين 
قـرأوا كتب املسـيح املوعود 
عليـه السـالم ومنشـورات 
اجلماعـة أو اسـتمعوا ألقواله 
عليه السـالم قد أدركوا فوًرا 
أن هؤالء املشـايخ املزعومني 
املفسدين ; األرض إمنا تكلموا 
بهذا الكالم ورمونا بهذه التهم 
من أجل إثـارة الفتنة فقط.
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�لرسل �تا4 �ملرسلني �©عني".
 Ï يقوs � > تأليفه "كحل لعيو
�آل�يا" �لذX �ّلفه > عا8 8١٨٨٦:

مر�%  �إلzي  �لوحي   ] "باختصا� 
�هللا  صفا�  �جه  فيها  يتجلى 
 gلباط�  jلصفا� ¶سب  �لكمالية 
 Éلن�  كا �ملا  عليه.   sَّملنـز�  Éللن
سريرته   <  jألنبيا� ©يَع  يفو¦   �
��لعصمة  �لصد�  ��نشر�]  �لطيبة 
��لتوكل   jلصفا�� ��لصد¦   jحليا��
��لوفاj ��حلب �إلzي ×ميع لو�-مه، 
��كملهم  ��عالهم  �فضلهم   �كا
لذ�  ��صفاهم  ��جالهم  ���فعهم 
بعطر  ر}  عطَّ قد  شأنه  جل  �هللا   فإ
�جلميع  �كثر من  �خلاصة  �لكماال� 
�ك�  نصيبا   �  Éلن�  sنا قد   X�)
 Xلقلب �لذ�� �لصد�� ...({aمن غ
©يع  صد��  من  �حابًة  �كثر   كا
طها�%  ��كثرها  ��آلخرين  �أل�لني 
�بر�j% �نو��، فقد ُعدَّ �حد} جدير� 
من  �قو�  هو  عليه �حٌي   sØي  بأ
�أل�لني  ©يع  على   sُنز� �حي  كل 
��مته  ���فعه  ��كمله  ��آلخرين 
جد�  نقية  مر�%  قلبه  مثَّل  �بذلك 
���سعة �عريضة النعكا� �لصفا� 

�إلzية."
لتجلي  ��جة  �على   � eكر   Ï
"توضيح  تأليفه   <  Eتعا �هللا  �حي 

 8١٨٩١ عا8   < �ّلفه   Xلذ� �ملر�8" 
ֲדا  حظي  قد  �ملرتبة  "هذ}   :sقا�
 X�) �لدنيا،   < ��حد  شخص 
�لد�جة �لعليا من جتلي �لوحي �إلzي 
 X� ��حد)  شخص  ֲדا  حظي  قد 
�كتملت   Xلذ�  � �لكامل   �إلنسا
�بلغت  �لبشرية كلها،  عليه سلسلة 
 4�� فيه  �لبشرية  �لقد���  حلقة 
كماzا. (�X قد بلغت ©يع قد��� 
��حلق  كماzا)  �مؤهالته   �إلنسا
�نه � هو �لنقطة �ألخa% > �جلانب 
��ملنتهى  �هللا،  خلق  لسلسلة  �ألعلى 

هو   X�)  .jتقا�ال� مر�تب  لكافة 
 < خط  ُ�سم   �e]  %aألخ� �لنقطة 
 حكمة �هللا ] (Eمنتهى خلق �هللا تعا
 Úبد�� سلسلَة �خللق من �أل� Eتعا
���صلتها  �إلطال¦،  على  ��ألسفل 
�إلطال¦،  على  �ألعلى  �لنقطة   E]
"+مًد�  �خر   aبتعب تسمَّى   Iل��
 X� كثa�؛  ُحمِّد   Xلذ�  X�  ،"�
فكما  �لتامة.  �لكماال�  مظهر  هو 
حظي eلك �لنÉ � باملكانة �ألعلى 
له  ُ�هبت  كذلك  فطرً%،  ��أل�فع 
من  خا�جيا  ��أل�فع  �ألعلى  �ملرتبة 

"باختصـار إن الوحي اإلKي مـرآة يتجلى فيها وجه 
 Qللن Rسـب الصفاء الباطT صفات اهللا الكمالية
ل عليه. وملا كان النـQ � يفوق Yيَع األنبياء  املنــزَّ
; سريرته الطيبة وانشـراح الصدر والعصمة واحلياء 
والصـدق والصفـاء والتوكل والوفـاء واحلب اإلKي 
bميـع لوازمـه، وكان أفضلهـم وأعالهـم وأكملهم 
وأرفعهـم وأجالهـم وأصفاهـم لـذا فـإن اهللا جل 
ره بعطـر الكماالت اخلاصـة.... فقد  شـأنه قد عطَّ
ُعـدَّ وحـده جديرا بأن ينـزل عليه وحـٌي هو أقوى 
مـن كل وحـي أُنزل علـى Yيع األولـني واآلخرين 
وأكملـه وأرفعـه وأمته وبذلـك مثَّل قلبه مـرآة نقية 
جدا وواسـعة وعريضة النعـكاس الصفات اإلKية."
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�لوحي �يضا، �حظي باملرتبة �ألعلى 
هي  هذ}  �يضا.  �حلب  من  ��أل�فع 
�ملسيح  يصلها   µ  Iل� �لعليا  �ملرتبة 
� �ال �ستطيع �نا �لوصوs [ليها." 
(�X ال ميكن � يصل [E هذ� �ملقا8 
عيسى  �ال  �ملوعو�  �ملسيح  �لرفيع 

عليهما �لسال8.)
مر�%  كتابه   <  �  sيقو  Ï
�خلامس  (�ملجلد  �إلسال8  كماال� 
من �خلز�ئن �لر�حانية) �لذX �ّلفه > 
جزjين،   <  8١٨٩٢-١٨٩٣ عا8 

باأل��ية ��لعربية: 
 eلك �لنو� �ألجلى �لذX ُ�هب ]"
 µ ،لكامل� لإلنسا، �عg لإلنسا
�لنجو8،   < �ال  �ملالئكة،   < يكن 
 µ� ،ال > �لقمر، �ال > �لشمس�
��ا�ها،  �ال   x�أل� ¶ا�   < يكن 
�لياقو�،   < �ال  �للَّْعل،   < �ال 
�ال  �ملا�،   < �ال  �لزمّر�،   < �ال 
eلك  يكن   µ ،�باختصا �للؤلؤ؛   <
 ��  x�أل� من   jشي  X�  < �لنو� 
 ،�إلنسا  <  كا �[منا   ،jلسما�
 Xلذ� �لكامل   �إلنسا eلك   X�
 ،jألنبيا� سيد  �موالنا،  سيدنا   كا
سيد �ألحياj +مد �ملصطفى � �متَّ 
��كمَل ��على ���فَع فرٍ� من نو� 
�لنو� لذلك  ُ�عطي هذ�  �لبشر. فقد 
�إلنسا، كما ُ�عطيه �آلخر� �يضا 

تصّبغو�  �لذين  مر�تبهم-  -¶سب 
كانو�  �لذين  أل�لئك   X� بصبغته، 
حد   E] نفسها  بالصبغة  متصبغني 
�لقو�  �ألمانة ©يع  من  ��ملر��  ما. 
��لر�]  ��لقلب  ��لعلم  ��لعقل 
��لعز%  ��حلب  ��خلو�  ��حلو�� 
��جلا} �©يع �لنِّعم �لر�حانية ��ملا�ية 
�لI يهبها �ُهللا تعاE لإلنسا �لكامل 
 X�) سيدنا �لنÏ (� É يعيد �إلنسا
�هللا   E] كلها  �ألمانة  تلك  �لكامل 
تعاE ¶سب �آلية: ﴿ِ[َّ �هللا َيْأُمُرُكْم 
َ�ْهِلَها﴾؛  [َِلى  �ْألََماَناِ�  ُتَؤ�ُّ��   ْ�َ
 Iفاملر�� من �ألمانا� �ملسئوليا� �ل)
 يلقيها �هللا بنفسه. فإ �هللا �حق بأ
حقو¦   X� �ألمانا�  هذ}  [ليه  تر� 
�هللا، �[ �كثر من ��� هذ} �ألمانا� 
  (� Éما ير�8 هو سيدنا �لن aعلى خ
مبع� �نه يف� فيه � �ينذ� نفسه > 
 E] سبيله. (فما مع� تأ�ية �ألمانا�
 < jملر� Úيتفا �هللا، [منا �ملر�� منها �
�هللا �يوقف حياته خلدمة �ينه �نشر} 
ما  ¶سب  حقوقه  �تأ�ية  �عبا�ته 
ُ�جد�  �مليز%  هذ}   ]�)   � �مر 
سيدنا   < ��مت  ��كمل  �على  بوجه 
�موالنا �ها�ينا �لنÉ �ألّمي �لصا�¦ 
��ملصد�¦ +مد �ملصطفى � كما 
"حقيقة  مقا^   < eلك  شرحت 
 Eتعا �هللا   sيقو حيث  �إلسال8"، 

�لقر� �لكرمي: ﴿ُقْل ِ[َّ َصَالِتي   <
 ِّ��َ ِهللا  َ�َمَماِتي   Xََ�َمْحَيا َ�ُنُسِكي 
َ�ِبَذِلَك  َلُه  َشِريَك  َال   * �ْلَعاَلِمَني 
 َُّ�ِمْرُ� َ��ََنا sَُّ��َ �ْلُمْسِلِمَني﴾، ﴿َ�َ�
َ�َال  َفاتَِّبُعوُ}  ُمْسَتِقيًما  ِصَر�ِطي  َهَذ� 
َفَتَفرََّ¦ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه  ُبَل  َتتَِّبُعو� �لسُّ
 ،﴾َتتَُّقوَ َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكْم  َ�صَّ eَِلُكْم 
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّوَ �َهللا  ُكْنُتْم   ْ]ِ ﴿ُقْل 
eُُنوَبُكْم  َلُكْم  َ�َيْغِفْر  �ُهللا  ُيْحِبْبُكُم 
َ��هللاَُّ َغُفوٌ� َ�ِحيٌم﴾، ﴿َفُقْل َ�ْسَلْمُت 
ُ�ْسِلَم   ْ�َ ﴿َ�ُ�ِمْرُ�  ِهللا﴾،  َ�ْجِهَي 

ِلَر�ِّ �ْلَعاَلِمَني﴾. 
(يقوs � مفسر� هذ} �آليا� من 
�لسو� �ملختلفة، لكن حضرته � 
بّينها  �[منا  �لكاملة  �لتر©ة  يذكر   µ
 Ûصال ] zم  قل  �هي  باختصا�، 
 Ûتضحيا� �لعبا�%   <  Xُجهد�
كله  سبيله   <� هللا   Ûمو�  Ûحيا�
ال   Xلذ� �لعاملني   �� هو   Xلذ� هللا 
 s��  �كو  � ��مر�  له  شريك 
 [نسا  X� هنا�  ليس   X� �ملسلمني 
 < Úتفا  Xلذ�  �  Éلن� مثل  كامل 

�هللا بد�جة عليا منذ بدj �لدنيا)    
من   sأل��  jجلز�  <  �  sيقو  Ï
�لثامن  (�ملجلد  �حلق"  "نو�  كتابه 
�ّلفه   Xلذ� �لر�حانية)  �خلز�ئن  من 
> عا8 8١٨٩٤:  "طوÜ للذX قا8 
 Xكلمة �لدين ��ض يستقر jإلعال
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طر¦ مرضا% �هللا �لنصa �ملعني. بسم 
�لرحيم. �حلمد هللا ��  �لر�ن  �هللا 
�لعاملني. ��لصال% ��لسال8 على سيد 

�سله." 
 Xكتا� "[متا8 �حلجة" �لذ < sقا Ï
�ّلفه > عا8 8١٨٩٤ �يقع > �ملجلد 

�لثامن: 
[نسانا   كا  Xلذ�  �إلنسا eلك 
 jجا �قد  كامال  �نبيا  كامال 
بسبب   Xلذ�� كاملة  ب�كا� 
 ªلر�حا� ��حلشر   ªلر�حا� �لبعث 
 ،µلعا�  < Eلقيامة �أل�� قامت  منه 
 jمبجي حياته  �مليت   µلعا� ��ستعا� 
eلك �لنÉ �ملبا�� خامت �ألنبياj [ما8 
�ألصفياj ختم �ملرسلني فخر �لنبيني 
+مد �ملصطفى �. يا [zي �حلبيب 
صال%  �حلبيب   Éلن� هذ�  على  صلِّ 
 .µلعا� jتصلِّها على �حد منذ بد µ
 < �لعظيم   Éلن� هذ�  ُيبعث   µ فلو 
�لعاµ ملا كا عندنا �X �ليل على 
�لذين  �لصغا�   jألنبيا� ©يع  صد¦ 
��يو�  يونس  مثل   µلعا�  < �َتو� 
 Ý�� �مالخي  مرمي  �بن  ��ملسيح 
 �-كريا �غaهم �غaهم، �[ كا
كلُّهم مقربني ��جهاj ��حباj �هللا. 
�يضا   jهؤال �  Éلن� منَّة هذ�  فمن 
 .µلعا�  < �لصا�قني  من   �� ُعدُّ قد 
�للهم صل �سلم �با�� عليه ��له 

 � �عو�نا  ��خر  �©عني  ��صحابه 
�حلمد هللا �� �لعاملني.

Ï قاs � > تأليفه "�لديانة �آل�ية" 
�لذX �ّلفه > عا8 8١٨٩٥: 

 معا�ضينا �لدينيني (�X معا�ضو ]"
 E] �قلوبنا �ستنا� �إلسال8) �رحو
�لر��يا� �لI ال �صل zا ��لقصص 
�ملسلَّم  ُكتبنا  تِرْ� >   µ Iل� �لباطلة 
ֲדا �بد� �[منا هي مفتريا� �ملنافقني. 
 � Éسيدنا �موالنا �لن E] �يسيئو
�يسّبونه بناj على �مو� ال يوجد zا 
فما  ֲדا.  �ملوثو¦  كتبنا   < �ثر   X�
�لذX �ر] قلوبنا �كثر من عْزمهم 
���تكا�  بالزنا  يتَّهمو�   � على 
بضع   E] �ستنا��  �لفاحشة- 
�موالنا  سيَدنا  باطلة-  مفتريا� 
باهللا)   eلعيا��)  � �ملصطفى  +مد� 
بأنه  كامل  حتقيق  بعد  نؤمن   Xلذ�
سيد �ألبرياj ��ئيس �ملقدسني �لذين 
خرجو� من بطن �مر�%، �نؤمن بأنه 
�لنبّو��  ©يع   أل  .jألنبيا� خامت 
��لقد�سا� ��لكماال� قد ختمت 

عليه."
Ï هنا� مؤلف له من ١٨٩٧ �هو 
فيه:  حضرته   sيقو  ،aملن� �لسر�4 
جند  �إلنصا�  بعني  ننظر  عندما 
�لد�جة  حائز�  ��حد�  عظيما  نبيا 
�نبيا  كلها  �لنبو%  سلسلة   < �لعليا 

�هللا   E]  jألنبيا� ��حبَّ  ��حد�  حيا 
 jسيد �ألنبيا X� ،�بطال ��حد ،Eتعا
 Xلذ� �ملرسلني  �تا4  �لرسل  �فخر 
 Þملجت� ���د  �ملصطفى  �¿ه +مد 
- � -، �لذX لو سا� �حد > ظله 
 sلُينا لعشر% �يا8 لناs نو�� ما كا

[E �لف سنة.
Ï قاs حضرته > �حد كتبه "كتا� 

�ل��j%" �لصا�� > ١٨٩٨: 
على  �معجز�ته   � نبينا  �يا�   ]
نوعني، �حد�ا ما ظهر على يد} � 
 � بدعائه �يقدَّ  �� فعله   �� بقوله   ��
�ال�  بثالثة  �ملعجز��  هذ}  عد� 
تقريًبا. �ما �لنو� �لثاª من �ملعجز�� 
على  ُ�مته  بو�سطة  تظهر   Iل� فهي 
�آليا�  بلغ عد� هذ}  �قد  �لد��8، 
من   قر vُل   µ� �أللو�،  مئا� 
�لعصر  �آليا�؛ ففي هذ�  مثل هذ} 
ُيظهر �هللا � هذ} �آليا� على يد 
هذ� �لعبد �ملتو�ضع. �[ننا لنعلم يقينا 
 X�  < تنقطع   µ  Iل� �آليا�  من 
��حبهم  �هللا   jنبيا� �عظم   � -من 
[ليه هو سيدنا +مد �ملصطفى �، 
أل �مم بقية �ألنبياj ��قعٌة > ظال8 
�ملاضية  �لقصص   aليس عندهم غ�
��ألساطa، �ما هذ} �ألمة فتناs من 
�%، zذ� يوجد  �هللا ��ًما �يا� متجدِّ
> هذ} �ألمة معظم �لعا�فني �لذين 
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يؤمنو باهللا � �كأ�م ير�نه. �ما 
هذ�  مبثل  تتمتع  فال  �ألخر�  �ألمم 
����حنا   ] zذ�   ،Eتعا باهللا  �ليقني 
�لصا�¦  �لدين   � على  تشهد 
��لصحيح هو �إلسال8 �حد}. ºن 
شيًئا،   � عيسى  من  نالحظ   µ
 فلو µ يشهد �لقر� �لكرمي ملا كا
نبيًّا  يعّد}   � باحث   Xأل �ال  لنا 
 X�  < تبقى  ال  حني  ألنه  صا�ًقا، 
فال   ،aساط�� قصص  سو�  �ين 
َيثبت صد¦ مؤسسه �� مقتد�} على 
�جه �حلقيقة بناj على تلك �لقصص 
فقط. ��لسبب > eلك � �لقصص 
�لسنني  مئا�  عليها  مضت   Iل�
بل  كاeبة،   تكو  � �ملحتمل  من 
��جحة،  تبد�   sالحتما� هذ�  كفة 
أل �لكذ� > �لعاµ كثa. فكيف 
بأ�ا  �لقصص  بتلك  �لتسليم  ميكن 
�حد�h ��قعية؟ لكن معجز�� نبينا 
فقط،  �لقصص  صبغة  zا  ليس   �
نتيجة  �آليا�  بتلك  نتمتع  ºن  بل 
�ملعاينة  فب�كة   ،�  Éللن �تباعنا 
�ليقني.  حق   E] نصل  ��ملشاهد% 
�لكامل   Éلن� eلك   شأَ �عظم  فما 
�لطالبني   Xُتر نبوُته   Xلذ� ��ملقّد� 
ب�كة  فنحن  ��ًما!   ��ً متجدِّ [ثباًتا 
�ملر�تب   E] نرتقي  �ملتتالية  �آليا� 
�كأننا   sلكما� هذ�  بسبب  �لعالية 

نتمّكن من �Ìية �هللا � بأ8 �عيننا، 
فهذ� ما يسمى �يًنا، �هذ� ما ُيسمى 
نبيًّا صا�ًقا يالحظ �بيع صدقه ��ًما، 
 jبالعقال يليق  فال  عصر.  كل   <�
�تمل   Iل� �لقصص  مبجر�  �لثقة 

فيها �نو�� �إلضافا� ��لنقص. لقد 
 ،µة > هذ� �لعاz� ذ مئا� �لنا�Ä�
كر�ما�  �صحا�   ُيَعد� ��ملئا� 
بناj على �ألساطa، [ال � صاحب 
هو  �حلقيقة  �جه  على  �لكر�ما� 

با� �ملسجد �لنبوX - �ملدينة �ملنو�%
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eلك �لذX ال �فُّ �ر كر�ماته > 
�X -من، فذلك �إلنسا هو سيدنا 
�موالنا �لنÉ +مد �. لقد بعث �هللا 
� > كل -من َمن �ظهر معجز�� 
 gبعث �قد  ��ملقد�،  �لكامل  eلك 
�لزمن.  هذ�   < موعوً��  مسيًحا  �نا 
 jآليا� تظهر من �لسما� �نظر��، [
�تظهر �نو�� �خلو��¦، �لكل طالب 
حق � ير� �آليا� باملكوh عندنا 
 �� يهو�يًّا   �� مسيحيًّا   كا  j�سو
�ِ�يًّا، فكل هذ} �ل�كا� لنبينا �. 

Ï يقوs حضرته > كتيبه ��بعني �قم 
لد  ��حد �هو من �خلز�ئن �لر�حانية̀ 
١٧: [نg �قوs صدًقا �حًقا [نه هو 
�جه  على  �لوحيد  �لكامل   �إلنسا
�أل�x �لذX حتقُُّق نبوj�ِته ��ستجابُة 
�عو�ته �ظهوُ� خو��َ¦ �خر� على 
�ّفاقا كالنهر ح¢   s�- ما �مٌر  يديه 
�ليو8 عن طريق �تباعه �لصا�قني من 
 Xإلسال8 �لذ� aُألمة. �ين �لديُن غ�
يتمّتع ֲדذ} �مليز% ��لقو%؟ ��ين يوجد 
�ناٌ� �> �X بلد ُيقيم ��لئك �لذين 
 < �إلسال8  منافسة  على   يقد��

�ل�كا� ��آليا�؟  
سفينة  مؤلفه   < حضرته   sيقو  Ï
نو] �لصا�� > ١٩٠٢: ال كتاَ� 
لبg نو� �إلنسا على ظهر �لبسيطة 
�آل [ال �لقر�، �ال �سوsَ �ال شفيَع 

�ملصطفى  +مد  [ال  كلهم   8��  gلب
هذ�  حتّبو�   � فاسعو� جاهدين   ،�
صا�ًقا،  حبًّا   sجلال�� �جلا}   �e  َّÉلن�
من  بشكل   {aَغ عليه  لو�  ُتفضِّ �ال 
 jلسما�  < ُتكَتبو�  لكي   ،sألشكا�

من �لناجني. 
 jبشي ليست  �لنجا%   ّ� ��علمو�   
يظهر بعد �ملو�، [منا �لنجا% �حلقيقية 
هذ}   < ملعا�ا   Xُتر  Iل� تلك  هي 
�حليا% �لدنيا. �ال من هو �لناجي؟ هو 
 �َ� �هللا حق،   بأ يوقن   Xلذ�  ��e
عند  كلهم  �َخللق  شفيُع   � +ّمد� 
 sسو�ال مثيَل له � ِمن  �هللا، ��ْ
حتت  كتا�  من   للقر� مثيَل  �ال 
يشأ   µ Eتعا �هللا   �� ،jِلسما� ��مي 
 ّ� [ّال  �خللو�،  حيا%  �يا   � ألحد 

هذ� �لنÉ �ملصطفى حّي خالد [E �بد 
�آلبدين.

نسيم  كتابه   < حضرته   sيقو  Ï
 ١٩٠٢ عا8   < �لصا��  �لدعو% 
من   %�e �كل  ����حنا   ] نفسه: 
�لقا��  �إلله  لذلك  تسجد  كياننا 
��لصا�¦ ��لكامل �لذX بيد} ُخلقت 
كل ��] �كل e�% من �ملخلوقا� 
مع كل قو�ها، ��لذX بوجو�} يقو8 
عن   jشي vر4  ال  �جو�.  كل 
علمه �ال عن سيطرته �ال عن ��ئر% 
�لصلو�� ��لر�ا�  َخلقه. ��ال� 
+مد  �لطاهر   Éلن� على  ��ل�كا� 
�ملصطفى � �لذX بو�سطته �جدنا 
�إلله �حلي �لذX يهبنا بكالمه �يا� 
�حلي  �إلله  �جدنا  قد   X�) �جو�} 

rن o نالحظ من عيسى � شيًئا، فلو o يشهد 
القرآن الكرمي ملا كان لنا وال ألي باحث أن يعّده نبيًّا 
صادًقا، ألنه حني ال تبقى ; أي دين سوى قصص 
وأساطz، فال َيثبت صدق مؤسسه أو مقتداه على 
وجه احلقيقة بناء على تلك القصص فقط. والسبب 
مئات  عليها  مضت  ال}  القصص  أن  ذلك   ;
هذا  كفة  بل  كاذبة،  تكون  أن  احملتمل  من  السنني 
 .zكث oاالحتمال تبدو راجحة، ألن الكذب ; العا
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�ملتصف ×ميع �لصفا� �لe Iكر� 
�نفا هللا بو�سطة �لنÉ �)، �بإظها�} 
 �aيا� تفو¦ �لعا�% ُيرينا �جها من�
��لكاملة.  �لقدمية  �قو�}  لقد��ته 
عيانا،  �َهللا  ���نا  �سوال  �جدنا  فقد 
 jشي كل  خلق  [لـًها  ��جدنا 
 Iته �ل�ته �لكاملة. ما �عظم قد�بقد
بد��ا،  �لوجو�   E]  jشي vر4  ال 
 ] بغaها!   jشي  Xّأل  jبقا �ال 
 �[حسا ُحسن   �e �حلق  [لـهنا 
�بركا� كثa% �قد��� ال ُتَعّد �ال 

حتصى، �ال [لـه سو�}.
 Éلن� بو�سطة  �إلله  فقد �جدنا هذ� 

 .�
Ï يقوs > كتابه +اضر% سيالكو� 
 ] sلقو� �لصا�� > ١٩٠٣: غاية 
على  طر��   Iل� �ملفاسد  هذ}  كل 
�د�  ال  �بعضها   -�أل�يا هذ} 
�لطها�%  تنا>  �هي  �يضا  بالذكر 
مؤشر��  كلها  كانت  �إلنسانية- 
 X�) .8إلسال� E] حاجة �لعصر E]
باملفاسد  �لقدمية   �أل�يا قد �صيبت 

ألنه كانت هنا� حاجة لإلسال8)
فال بد للعاقل �لفطني من �العتر�� 
�أل�يا كانت قد فسد�  بأ كل 
�إلسال8  قبل  �لر�حانية  �فقد� 
هو   � نبينا   فكا �جيز%.  بفتر% 
�ملجد� �ألعظم > `اs بيا �لصد¦ 

�لدنيا،   E] �ملفقو�  �حلق  �عا�   Xلذ�
هذ�   <  � نبينا  يشا��  �حد  �ال 
�لشر�، حيث �جد �لعاµ كله > 
�لظال8   sحتّو  � �بظهو�}  �لظال8، 
[E �لنو�، �µ يغا�� � �لدنيا ح¢ 
خلَع �لقو8 كلهم �لذين ُبعث [ليهم 
لباَ� �لشر�، �لبسو� ُحّلة �لتوحيد. 
 E] �لك فحسب، بل �صلوe ليس�
�إلميا، �ظهر� على  ��فع مر�تب 
 jلوفا�� �لصد¦   sعما� من  �يديهم 
بقعة   X�  < له   aنظ ال  ما  ��ليقني 
�لد�جة  هذ}   �  .µلعا� بقا�  من 
نصيب  من  تكن   µ �لنجا]   من 
�Xّ نÉ سو� نبينا �ألكر8 �. هذ� 
نبو%  صد¦  على  �ألك�  �لدليل  هو 
 < ُبعث   e]  ،� �هللا   sسو� سيدنا 
 �كا �لظلما�؛   < غا�¦  -من 
مصلح  بعثة  يتطلَُّب   sحلا� بطبيعة 
من  ��حتل   � [نه   Ï  .�لشأ عظيم 
�ال�  مئا�  متسك   � بعد  �لدنيا 
�ملستقيم،   d�لصر�� بالتوحيد  �لنا� 
متخلني عن �لشر� �عبا�% �ألصنا8. 
 ��حلق � هذ� �إلصال] �لكامل كا
قوًما  عّلم  حيث  �حد}،  به  ا  خاصًّ
�جيني X�e طبائع �حشية؛ عا��� 
�إلنسانية، �� قولو� بتعبa �خر �نه � 
�لنا�   sحّو Ï ،ناًسا� �لبهائم   sَّحو
[E �ناٍ� مهذبني، Ï جعل �ملهذبني 

�ناًسا �بانيني، �نفخ فيهم �لر�حانية 
�حلق؛  �إلله  مع  عالقة  zم  ��نشأ 
فُذ¶و� > سبيل �هللا كالشيا}، �ِ�يسو� 
 µ �لكنهم  كالنمل،  �ألقد�8  حتت 
مضو�  بل  قط،   �إلميا عن  يتخلو� 
 ُقُدًما عند كل مصيبة. فال شك �
حيث  من   ªلثا�  8�� هو   � نبينا 
توطيد �عائم �لر�حانية، بل هو ��8 
كل  بو�سطته  بلغت   e] �حلقيقي؛ 
�لفضائل �إلنسانية كماzا، ��خذ� 
عملها،  تعمل  �لصاحلة  �لقو�  كل 
�لفطر%   �غصا من  غصن  يبق   µ�
�إلنسانية �� ��¦ ��ر. �µ ُتختم 
عليه �لنبو% من حيث [نه �ألخa -ماًنا 
فقط، بل �يضا من منطلق � ©يع 
كماال� �لنبو% ُختمت به. �ما ��8 
� هو �ملظهر �ألكمل للصفا� �إلzية 
؛ فكانت شريعته متصفة بالصفا� 
�zذ�  كلتيهما،  ��جلاللية  �جلمالية 
���د  +مد  با¿ني:  ُسمي  �لسبب 
�. �ليس > نبوته �لعامة شيj ينم 
للعاµ كله منذ  �لُبخل، بل هي  عن 

 .s-أل�
�أل�دية  �ل��هني   <  �  sقا  Ï
عا8   < �ّلفه   Xلذ� �خلامس   jجلز�

 :8١٩٠٥
لنا  �هب   Xلذ� هللا  �لشكر  �ال� 
�ينا هو �سيلة ملعرفة �هللا �خشيته، 
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التقوى

�µ يوجد نظXّ� < {a -ما قط، 
 Éلن� eلك  على  �لصلو��  ��ال� 
هذ�  �عتنقنا  بفضله   Xلذ� �ملعصو8 
�لر�ا�  ��ال�  �ملقد�.  �لدين 
�لذين  �ألكر8   Éلن� صحابة  على 

سَقو� هذ� �لبستا بدمائهم. 
 <  كا نفسه:  �لكتا�   <  sقا�
 Xلذ� نفسه  �حلسُن   � نو] 
جّل  �هللا  عند  مقّد�%  �عايته  كانت 
كلهم   �ملنكر� فُأهلك  شأنه، 
�هلك  لقد   X�)  .�لطوفا بعذ�� 
 jجا  Ï  (� نو]   Éلن� قو8  �هللا 
 Xلذ� نفسه  باحلسن  موسى  بعد} 
بعد  �ملطا�  �اية   < فرعوَ �غر¦ 
لبعض  ��ملصاعب   j�إليذ�  حتمل �
سيُد  بعدهم ©يعا   jجا  Ï �لوقت. 
�ألنبياj �خa �لو�� موالنا �سيدنا 
 ªمد �ملصطفى � باحلسن �لر�حا+
�آلية  لنعته  تكفي   Xلذ� �لعظيم 
 َفَكاَ  * َفَتَدلَّى  َ�َنا   َّÏ﴿ �لكرمية: 
َقاَ� َقْوَسْيِن َ�ْ� َ�ْ�َنى﴾ �X �نا eلك 
 E] تدّلى Ï ،�aكث Eمن �هللا تعا Éلن�
 X� ،ِخللق، �بذلك �ّ�� ِكال �حلقَّني�
 sحق �هللا �حق �لعبا�، ��ظهر �جلما
�صا�  �لنوعني،  ِكال  من   ªلر�حا�

كالوتر بني �لقوسني.
 �صحا� �لطبائع �خلبيثة ��لعمهني ]
 jير هؤال µ X�) sير�� هذ� �جلما µ

 sكما يقو (� Éلن� sا© �لعميا
َ�ُهْم  [ِلَْيَك   ﴿َيْنُظُر�َ  :Eتعا �هللا 
[ليك   ينظر�  X�  .﴾ُيْبِصُر�َ ال 
 jم فهلك هؤالz �j�لكنك ال تتر�

�لعمهو كلهم > �اية �ملطا�.
�لوحي"  "حقيقة   <  �  sقا  Ï

�لذX �ّلفه > عا8 8١٩٠٧: 
 E] ئما �نظر بعني �إلعجا��� gن]"
+مد  �¿ه   Xلذ�  Ëلعر�  Éلن� هذ� 
(عليه �لف �لف صال% �سال8). ما 
��فَع شأَنه! ال ميكن [���� ¿و مقامه 
تقدير   [نسا بوسع  �ليس  �لعا^، 
�لدنيا   � �ألسف،  �لقدسي.   {aتأث
µ تقد� مكانته حق قد�ها. [نه هو 
�لتوحيد  �عا�   Xلذ� �لوحيد  �لبطل 
لقد  عنها.   غا� � بعد  �لدنيا   E]
 E] بت نفسه�e� ًّا �حبَّ �هللا حبًّا ©
�قصى �حلد�� شفقًة على خلق �هللا، 
له  لذلك فإ �هللا �لعاِلم بسريرته فضَّ
�أل�لني  �على  كلهم،   jألنبيا� على 
��آلخرين ©يعا، �حقق له > حياته 
لكل  �ملنبع   � هو   .���� ما  كل 
من  فضيلة  بأية  ��عى  �من  فيض. 
غa �العتر�� بأنه قد ناzا بو�سطة 
."�لنÉ �، �[منا هو e�ية �لشيطا

�ملوعو�  يّتهمو �ملسيح  �قوs: [�م 
 � Éنه يفّضل نفسه على �لن� �
�نه  (��لعياe باهللا)،  ��سب نفسه 

 sبينما يقو ،Éهو ن� aألخ� < jجا
��عى  "�من   :� �ملوعو�  �ملسيح 
بأية فضيلة من غa �العتر�� بأنه قد 
 ،ناzا بو�سطة �لنÉ �، فليس بإنسا
�[منا هو e�ية �لشيطا". �X �لذين 
�سبو �نفسهم خا�جني عن فيض 

.�لنÉ � هم e�ية �لشيطا
 < sيتابع �ملسيح �ملوعو� � �يقو
�لكتا� نفسه:...ألنه � قد ُ�عطي 
لكل  �كنـز�   aخ لكل  مفتاًحا 
معرفة. [ �لذX ال يناs عن طريقه 
�ما  ºن  من   .^-� +ر�8  فهو   �
هي حقيقتنا؟ سنكو من �لكافرين 
 بأ نعتر�   µ  ]  � �هللا  بنعمة 
عن  �جدنا}  [منا  �حلقيقي  �لتوحيد 
�إلله  معرفة   ��  ،Éلن� هذ�  طريق 
 Éلناها بو�سطة هذ� �لن �حلّي [منا حصَّ
�لكامل �بنو�}، �µ نتشر� مبكاملة 
من خالzا  �لº Iظى  �+ا�ثته  �هللا 
 Éلن� هذ�  بفضل  [ال   � برÌيته 
�لعظيم. [ �شعة ßس �zد�ية هذ} 
تقع علينا كالنو� �لساطع، �نستطيع 
��قفني  �منا  ما  مستنaين  نبقى   �

[-�jها.
Ï يقوs > �لكتا� نفسه: 

 E] كله "[نg �هد� من هذ� �لبيا
ألحد  حبه  جعل  قد   Eتعا �هللا   �
منوطا باتباعه �لنÉَّ �. �قد جربُت 
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شخصيا � �تبا� �لنÉ بصد¦ �لقلب 
� �عل �إلنسا +بوبا عند  �حبه 
 �إلنسا قلب   < vلق  ¶يث  �هللا 
 E] فيخضع   ،Eتعا �هللا  حرقة حلب 
�هللا ��غبا عن كل شيj �ال يبقى له 
عندها   .� [ال هللا  �ُنٌس �ال شو¦ 
يقع عليه جتلٍّ خا| حلب �هللا فيصبِّغه 
بصبغة �حلب ��لعشق �لكامل ��ذبه 
 j�نفسه. حينئذ يتغلب على �هو E]
 Eتعا �هللا   sُعما� �تظهر  �لنفس 
©يع  من  �نصرته  لتأييد}  �خلا�قة 
�لنو�حي بصو�% �آليا�". (�لكن ال 
 (� Éيتس� ألحد [ال من �ب �لن
قاs �يضا > كتابه حقيقة �لوحي: 

�لنعمة  تلّقيُت قدً�� كامال من  "لقد 
�لI ُ�-قها �نبياj �هللا ��سله �غaهم 
ليس  �لكن  �ألخيا�،  �ملصطفْين  من 
بل   ،gم �ستحقا¦   �� جد��%  عن 
من   �كا  .Eتعا �هللا  فضل  مبحض 
 µ لنعمة لو�  �حظى ֲדذ} � sملحا�
 Éمد �لن+ Xموال� Xّتبع سنن سيد�
�لكرمي فخر �ألنبياj �خa �لو�� �. 
�ّتباعي  نتيجة  نلته  [منا  نلُته  ما  فكل 
سّنة +مد � �صر�طه. [نg ألعلم 
يقينا - بناj على معرفI �حلقة �لتاّمة 
 E]  sلوصو� ألحد  ميكن  ال  �نه   -
نصيب  له   يكو  � ميكن  �ال  �هللا 
من �ملعرفة �لكاملة �� �ّتبا� �سوله 

هنا  �خ�كم   ªعو�  .� �لكرمي 
 < ينشأ   Xلذ�  jلشي� eلك  هو  ما 
�لصا�¦  �التبا�  نتيجَة  ��َّال  �لقلب 
��لكامل لرسوs �هللا �؛ [نه �لقلب 
حّب  يغا��  �لقلب   �  X� �لسليم. 
�لدنيا فيتطلع [E �حلصوs على متعة 
هذ�  بسبب   Ï منقطعة،   aغ خالد% 
�لقلب �لسليم يتيسر حب �هللا �لكامُل 
�لصا>، �يرh �ملرj كل هذ} �لنعم 
 sقا كما   ،�  Éللن �ّتباعه  ب�كة 
ُتِحبُّوَ �َهللا  �هللا �: ﴿ُقْل ِ[ ُكنُتْم 

َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �ُهللا﴾.
Ï قاs � > كتابه "ينبو� �ملعرفة" 

�لذX �لَّفه > عا8 8١٩٠٨. 
"لقد مضى > �لعاµ عشر�� �ملاليني 
 jهؤال �لطاهر%  �لفطر%   X�e من 
�سيكونو > �ملستقبل �يضا �لكننا 
منهم  ��¿ى  ��على  �فضل  �جدنا 

+مد  �¿ه   Xلذ� �هللا  بطل  ©يعا؛ 
َّ �َهللا َ�َمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ َعَلى ]ِ﴿ .�
�لنَِّبيِّ َيا �َيَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه 

َ�َسلُِّمو� َتْسِليًما﴾.
 µ �قو�8   jصلحا eكر  جانبا  �عو� 
ُيذَكر�� > �لقر� �لكرمي بالتفصيل، 
 jألنبيا� jبل نبو] هنا بر�ينا > هؤال
�لذين جاe jكرهم مفصال >  فقط 
 ����� موسى  مثل  �لكرمي   �لقر�
�غaهم.  �لسال8  عليهم  �عيسى 
فنستطيع � نقوs حلفا باهللا بأنه لو 
µ يأ� نبينا �ألكرE] � 8 �لدنيا �لو 
µ ينـزs �لقر� �لكرمي، �µ نشاهد 
بأ8 �عيننا �ل�كا� �لI ��يناها الشتبه 
�لسابقني ©يعا   jألنبيا� علينا صد¦ 
�لقصص  من  تتس�  ال  �حلقيقة   أل
فقط، [e من �ملمكن �ال تكو تلك 
 �لقصص صحيحة. �ممكن �يضا �

 أال مـن هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن اهللا حق، 
وَأن �ّمدا � شفيُع اَخللق كلهم عند اهللا، وأْن ال مثيَل 
له � ِمن رسـول وال مثيَل للقرآن من كتاب حتت أدمي 
السماِء، وأن اهللا تعا� o يشأ ألحد أن �يا حياة اخللود، 
إّال أّن هـذا النQ املصطفى حّي خالد إ� أبد اآلبدين.
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التقوى

�ملنسوبة  �ملعجز��  ©يع   تكو
يوجد  ال  ألنه  مبالغا�  [ليهم 
�نه  �حلق  بل   .�آل �ثر   Ú�� zا 
�هللا  على  ح¢  �لعثو�  ميكن  ال 
�ال  �لسابقة،  �لكتب  بو�سطة 
ميكن � نعر� على �جه �ليقني 
 .�إلنسا يكّلم   Eتعا �هللا   �
�لكن ببعثة �لنÄ� � Éذ� كل 
�حلقيقة.  صبغة  �لقصص  هذ} 
على  ليس  جيد�-  ند��   ��آل
 -sبل على سبيل �حلا sسبيل �لقا
ماهية �ملكاملة �إلzية �كيف تظهر 
�يا� �هللا �كيف ُتجاُ� �أل�عية. 
نتيجة  eلك  كل  �جدنا  �قد 
ما تسر�}  �. �كل   Éلن� �ّتبا� 
�ألمم �ألخر� كقصص �جدنا} 
متسكنا  فقد   .sلكما�� بالتما8 
بأهد�� نÉ ُيرX �جه �هللا عيانا. 

فِنعم ما قاs شاعر ما تعريبه: 
َمِلك  هو   Ëلعر� +مد�   ]"
 [�� vدمه   Xلذ� َمِني،  �لعالـَ

�لقد� كحاجب
[لـها،   � �¿يه   � �ستطيع  ال 
مبعرفة  تتس�  �هللا  معرفة  �لكن 

مرتبته �".
كيف نؤ�X شكر �هللا �لذX �فقنا 
التبا� هذ� �لنÉ �لذX هو ßس 
هنا�   � كما   j�لسعد� أل���] 

ßسا ما�ية لألجسا8؟ لقد ظهر > 
 µ .{�بنو  µلعا� �نّو�  �لظال8  �قت 
يطّهر بال�   µ ما  يتها�  µ� يتعب
�لعر� كلها من �لشر�. فهو بنفسه 
�ليل على صدقه، أل نو�} موجو� 
> كل -ما، ��ّتباعه �لصا�¦ يطّهر 
�لنقيُّ  �لنهر   jكما يطهر ما �إلنسا
 Xلذ� �e لشفاُ� ثوبا �سخا. َمن��
يشاهد   µ  Ï �لقلب  بصد¦  جاjنا 
�لبا�  هذ�  طر¦  �َمن  �لنو�؟  eلك 
�لكن  له؟  ُيفتح   µ� صا�قة  بنية 
�ألسف كل �ألسف � معظم �لنا� 
�لسافلة  �حليا%  حب  على   متعو��

 يدخلهم نوٌ�".� �ال يريد�
يتابع � �يقوs > �لكتا� نفسه: 
�ملقا8  هذ�   <  aلتفك� من  بد  "ال 
 يناs كل هذ� � �eهل ميكن لكا

��ال-�ها�  ��لشوكة  �الحتر�8 
 �ظى ֲדذ} �آليا� �� ،sجلال��
 Iل� �لربانية  ��ل�كا�  �لسما�ية 
ُتَعّد باآلال�. نقوs بكل �عتز�- 
�فخر بأ �لنÉ � �لذX متسكنا 
من  عظيم  بفضل  �ظى  بأهد�به 
�هللا. هو � ليس [zا �لكننا ��ينا 
 Xينه �لذ� �هللا تعاE بو�سطته. [
�صلنا هو مر�% لقد��� �هللا. لوال 
�إلسال8 لكا مستحيال � نعر� 
�ملعجز��  هل   �� �لنبو%،  هي  ما 
�يضا من �ملمكنا�، �هل تند�4 
حتت قانو �هللا �لسائد > �لطبيعة؟ 
هي  �لد�ئمة   Éلن� هذ�  بركة   ]
�لI حّلت هذ} �ملعضلة، �ب�كته 
فقط  �لقصص  على  نعتمد  ال 
نو�  �الفنا  بل  �ألمم  بقية  مثل 
ما  �لسما�ية.  �نصرته  �هللا  من 
حق  تأ�ية  نستطيع  ح¢  حقيقتنا 
عن  �ملستو�  �هللا   � على  �لشكر 
 sجلال�  �e �إللُه  eلك  �آلخرين 
 < �خلافية  �لكامنة  �لقو%  �تلك 
قد  �آلخرين،  �عني  عن  �حلجب 
ظهر علينا ب�كة هذ� �لنÉ �لكرمي 

� فقط". 
 هؤالj �ملشايخ ينقمو من ] ،�eً]
 :�يقولو  � �ملوعو�  �ملسيح 
ملاe� كّلمه �هللا نتيجة �ّتبا� �لصا�¦ 

بأية فضيلة  ادعى  ومن 
من غـz االع�اف بأنه 
 Qالن بواسطة  ناKا  قد 
�، فليس هو بإنسـان، 
وإمنا هو ذرية الشيطان".
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للنÉ �حبه له، �ملاe� �-قه قربه بقوته 
�لتهمة  هذ}   � �حلق  �لكن  �خلفية. 
ال تقع على �ملسيح �ملوعو� � �� 
 jهؤال على  تنطبق  بل  ©اعته  على 
 يقولو �لذين  �ملزعومني  �ملشايخ 
 �� �نقطع،  قد   �  Éلن� فيض   بأ
صا��  كلها  �صفاته  �هللا  قد��� 
+د��% �آل ��لعياe باهللا. [eً�، هذ} 

�لتهمة تقع عليهم فقط. 
يقوs �ملسيح �ملوعو� � > كتابه 
 �  Éلن� �ملعرفة" عن مكانة  "ينبو� 

�مرتبته �عن فيضه �ملستمر: 
 E]  � �ألكر8  نبينا  ُبعث  "عندما 
عظيم،  �نقال�  فيها   hحد �لدنيا 
�> �يا8 قليلة ُملئت �جلزيرُ% �لعربية 
كلها �لµ I تعر� شيئا سو� �لوثنية 
بوحد�نية �هللا تعاE كالبحر �لزخا�. 
غريب  �مر  هنا�  eلك   E] �[ضافة 
 Iآليا� ��ملعجز�� �ل� �خر �هو �
 µ � Éعطاها �ُهللا سيَدنا �موالنا �لن�
تكن مقتصر% على eلك �لزمن فقط، 
بل سلسلتها جا�ية [E يو8 �لقيامة. 
�أل-منة   < ُيبعث   كا  Éن �كّل 
سبقه   Éن �مََّة  ُيَعّد   كا ما  �خلالية 
�يصّدقه،   Éّن �ين  ينصر   كا  ]�
�لكن نبينا �ألكر8 � بوجه خا| 
 jألنبيا� خاَتم  �نه  شر�  ُ�عطي  قد 
قد  �لنبو%  كماال�  ©يع   � مبع� 

ُختمت عليه، هذ� ��ال. �ثانيا: لن 
جديد%  بشريعة   sسو� بعد}   Ûيأ
�لن يكو نÉ خا�4 �مته، بل كل 
من يناs شر� �ملكاملة �إلzية يناzا 
�ُيدعى  �بو�سطته   � هو  ب�كته 

�متيًّا �ليس نبيا مستقال". 
�ملسيح  �ّ�عى  �ملنطلق  هذ�  فمن 
�ملوعو� � كونه نبيا �مَِّتيًّا بتعليم 

 :sفقا ،Eمن �هللا تعا
"�فيما يتعلق بإقباs �خللق عليه � 
فتر� �ليو8 مئَتي مليو مسلم على 
�ألقل من كل فئة ��قفني كاخلد�8 
 � �ملوعو�  �ملسيح  (يذكر  له. 
 �لعد� �لذX كا > -مانه) �منذ �
خلقه �هللا تعاE سقط على قدميه- 
�لعظا8  �مللوُ�   -jالeأل� كاخلد�8 
كما  عاملا.  فتحو�  �لذين   jألقويا��
 يعّد� �يضا  �ملعاصرين  �مللو�   �
عتباته  على   jالe� خد�ما  �نفسهم 
� �ينـزلو من عر�شهم مبجر� 

eكر �¿ه � �مامهم". 
بّينه   Xلذ�  �  Éلن� مقا8  هو  هذ� 
eلك  �مع   � �ملوعو�  �ملسيح 
�سب  ال  �نه   �ملعا�ضو يتهمه 
مسلمني،  �آلخرين  �ملسلمني 
�ملسيح   sيقو بينما  باهللا)   eلعيا��)
�ملوعو� � � ©يع �ملسلمني > 
ليس �أل�ديو فقط،  �لعاµ كله، 

يعتز� بكو�م خد�ما له �. فهذ} 
 Iل� �مرتبته   �  Éلن� مكانة  هي 
��طلع   � �ملوعو�  �ملسيح  فهمها 
 µ لو  كله.   µلعا� بل  �تباعه  عليها 
 � �ملوعو�  باملسيح  مؤمنني  نكن 
�فضائله   �  Éلن� ُحسن  ���كنا  ملا 
�مكانته �لرفيعة �بد�. يقوs معا�ضونا 
 <  sقا  � �ملوعو�  �ملسيح   �
�لبد�ية شيئا Ï غّير فكرته فيما بعد 
 eلعيا�� �لشخصية،  لتحقيق مصاحله 
كلها  �ملقتبسا�  هذ}  �لكن  باهللا، 
 E]  8١٨٨٠ من   �jبد ����ִדا   Iل�
8١٩٠٨ �هو عا8 �فاته � ليس 
ح¢   x�تعا  �� تناقض   Ú�� فيها 
يقاs بأنه ينقصها �نسجا8 ��خلي بل 
 Éبّين � مكانة �لن > كل مكا
قبل.  من  ��على  �جلى  بصو�%   �
كلما ¿ى نفسه نبيا فقد قاe sلك 

 .� Éحاسبا نفسه خا�ما للن
 ينقذ �ألمة �ملسلمة � Eندعو �هللا تعا
ح¢  �النتها-يني   jهؤال بر�ثن  من 
 يؤمنو� مبحب �لنÉ � �لصا�¦ أل
�لوحيد إلعا�% `د  �لسبيل  هذ� هو 
�هللا  �ّفقنا  �لغابر.  �إلسالمية  �ألمة 
�ملوعو�  �ملسيح  كتب   %j�لقر �يضا 
��ّفقنا  �فهمهـا  �ملفوظاتـه 
بـ�كة   � [ليه  نصـل   � �يضا 

.� Éلن�
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سامح مصطفى

 
طوF �النتظا, 	 صنع �ملنتظر

�مر   sفتعا� من  بد�   jملر� �د  ال  قد 
من  لديه  تبقى  ما  لبعض  حفظا  ما، 
ع�  �ملتك�ين   �يد هذ�  �لوجه.   jما
�لتا�يخ، فإe� ما حتد� �جل �� �ضعت 
�نظا�  �َصَبْت   ،Xّaمص ألمٍر  عالمة 
 µ  Ï �لعالمة،  تلك  ظهو�   E] �خللق 
 ،j�حد�} �لك� Xتظهر على �لنحو �لذ
�لعالمة   sفتعا� من  بد�   jهؤال �د  ال 
�لتا�يخ  بصدقهم.  لألتبا�  [يهاما 
يشهد غa مر% على هذ� �ألمر ح¢ �نه 

ليبد� كبديهية مسلم ֲדا.
على  `بولة  �إلنسانية  �لطبيعة   �أل
�لبحث عن حلوs للمشكال� ×ميع 
�نو�عها، �كأية طبيعة جبل �هللا �لنا� 
 E] %�لتطر� تا� E] عليها، قد جتنح
�قصى �ليمني، �تا�% [E �قصى �ليسا�، 

 E] �فقد �ضطر �نا� على مر �لعصو
 sطا بعدما  بأيديهم  �لعالمة   sفتعا�
فباتت  ظهو�ها،   �� �ألمد  عليهم 
�ملنتظر%،  شخصيتها  تصنع  فئة  كل 
�لر�هنة مبا �قق   h�باألحد �تتالعب 

غايتها.
حد   E] تصل  قد  بشرية  طبيعة  تلك 
بغية  باملقد���  تتالعب   e] �لتطر� 
تشكيل �ملقا�ير، �قد ع� لسا �لشعر 
عا8  بوجه  �لبشرية  �لطبيعة  تلك  عن 
 sفيها قا� (ألمر �ملبتغى� sطبيعة �فتعا)

:"ªقبا �لر�حل "نز��
�حلب w �أل,@ بعض من uيلنا .. 

Oعليها الخترعنا Oلو } جند
كلية  كلية �ال àتلف  نتفق  �ºن ال 
 � يهمنا  ما  �لشاعر،  نظر  مع �جهة 
�لعقلية �إلنسانية تتجه [E صنع حلمها 

قسر� [ µ يتحقق طو�عية.
��إلنسانية بكافة �قو�مها على موعد مع 
�لقد�، ��جلميع > �نتظا� من vلصه، 
�ماكنهم   <  يقبعو �جلميع   � �مبا 
 gضم �قر�] فهذ�  �ملخّلص،  منتظرين 
منهم ببؤ� �حلاs. �إلنسانية تعاª بؤ� 
�حلاs �لكنها كثa� ما تكابر، يد� > 
��صاzا �ملرx �خلبيث �تدعي �لصحة 
�نتظا�ها  يفضحها  �لكن  ��لصمو�، 

للفر4 ��ما.

�ملسيحية �لعاملية منو|جا..
تعيشها   Iل� �النتظا�  معضال�  �من 
للسيد   ªلثا�  jملجي� eلك  �إلنسانية، 
�ملسيحية  عليه  تعلق   Xلذ�� �ملسيح، 
حتقق   <  sآلما� عريض  �لصهيونية 
 .µلعا� ��ينونة   aألخ� �لزمن   ��jنبو
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 < �ملصطنع  �العتقا�  eلك  جنح  لقد 
مز�ا  منه  �َجَعَل   jباملا �لزيت  مز4 
�لسياسة   dضغو حتت  متجانسا 
�لسياسي  فالعر�  نعم..  ��لكر�هية، 
مكاسب  حتقيق  سبيل   < بأنه   sيقو
 يكو �عد�j �ألمس � aعاجلة ال ض

حلفاj �ليو8 �لو "[E حني".
�لذين  �ليهو�  كانو�  �ألمس   j�عد��
�ملسيح ��قفني  �لسيد  �جرمو� > حق 
سد� �ما8 `ر� ميا} �حلدh �لتا�vي، 
 غa مسا�} � h�فلم يلبث �ر �ألحد

 .�هم ال يشعر�
 sليهو� بوجه عا8 قد طا� jفح¢ هؤال
منهم  مسيح  �نتظا�   < �ألمد  عليهم 
�لس على كرسي ����، �يدين ©يع 
لد�  �لسائد  �العتقا�  �ظل  �ألمم. 
�ليهو� مستند� [E قشر% �لفهم �حلر> 
لنبوj�� �ألنبياj، فكا هذ� سببا �ئيًسا 
 e] ،sعر�ضهم عن مسيحهم �أل�] <

µ يأ� eلك �ملسيح مبا توقعو}.
لقد �صبح هؤالj �ألعد�j حلفاj �ليو8 
�لعاملية  �ملسيحية  عليهم   sِّتعو ��لذين 
للسيد  �ملنتظر%  �لشخصية  إلنتا4 
`يئه   < يتصو���ا  كما  �ملسيح 
 سيكو  Xلذ�  jملجي� eلك   ،ªلثا�
عظيم  ��ما�  مفرطة  بدموية  مكتسًيا 
eلك  بد من �سم  فال  �ظلم شديد، 
كإ�هاصة   �آل  Xملأسا�� �لسينا�يو 

مبجيj �ملسيح �ملخلص.
�يدفعنا   ..�  < مبٍك  مضحك  �مر 
�نتظا�نا للمخلص من ظلم، � نفتعل 

بأيدينا eلك �لظلم؟﴾!! 
 < �قو�  [ال  نظرنا   < هذ�  ليس 
�جه تيا� �حد�h �لتا�يخ، فلن يلبث 
�يبلغ  مسا�}   aيغ  �  h�ألحد� تيا� 
�لقد�%  حضر%  يد  �¿ته   Xلذ� هدفه 

��لعليمية.

ـ  يـ  "�لشِّ �إلسالمية  	�ملذ�هب 
ُسنِّيَّة" �يضا

 h�لظلم ��لتالعب باألحد� sفتعا� ]
�لزمن   ��jنبو� �يا�  [ظها�  بغية 
على  مقصو��  �مر�  ليس   aألخ�
�لصهيونية  ��ليهو�ية  �لعاملية  �ملسيحية 
�ملسلمني  تقليديي   ] بل  فحسب، 
�كتسبو�  قد  ��لسنة  �لتشيع  �هل  من 
قلوֲדم،  فتشاֲדت  �يضا  �لصفة  هذ} 
�حلكيم:   Eملو�  sقو مصد�¦  فكانو� 
�ْآلََياِ�  َبيَّنَّا  َقْد  ُقُلوُبُهْم  ﴿َتَشاَبَهْت 

ِلَقْو8ٍ ُيوِقُنوَ﴾ (�لبقر% ١١٩)
�ليس ��s على ما قلنا مما نشهد} على 
�إلسالمية  �لتقليدية  �ملذ�هب  ساحة 
 "Xها لشخصية "�ملهد�تقر بانتظا Iل�
�لدموية، ��لI يعولو عليها > نشر 
�لدين كله >  �إلسال8 �[ظها�} على 
بني  �لنا�   av ¶يث   ،�لزما �خر 

�إلسال8 كرها �� �لقتل.
�لتصو�  `ر�  عند  �ألمر  يتوقف  �ال 
��سم �حللم بألو� قامتة كلو �لد8، 
 h�لتالعب باألحد� E] {-منا يتجا�]�
��فتعاs �ملظاµ تعجيال لفر4 �ملخلص 
من �لظلم، �مدعا% لظهو�} على حد 
"َال  �خلامت:   Éلن�  sلقو �حلر>  فهمهم 
اَعُة َحتَّى َتْمَتِلَئ �ْألَْ�xُ ُظْلًما  َتُقو8ُ �لسَّ
ِمْن  َ�ُجٌل  َيْخُر4ُ  ُثمَّ   sََقا َ�ُعْدَ��ًنا 
ِعْتَرِتي َ�ْ� ِمْن َ�ْهِل َبْيِتي َيْمَلُؤَها ِقْسًطا 
َ�ُعْدَ��ًنا"  ُظْلًما  ُمِلَئْت  َكَما  َ�َعْدًال 
مسند  باقي  كتا�  ��د,  (مسند 

�ملكثرين – حديث ١٠٨٨٧)
تقليديينا  بني  تشابه  من  �عجبه  فما 

!jهؤال�
�لكن، µ �لعجب؟! ﴿َ�ُكفَّاُ�ُكْم َخْيٌر 
�لزُُّبِر﴾  ِفي   %ٌjَ�َبَر َلُكْم   8ْ�َ ُ��لَِئُكْم  ِمْن 

(�لقمر ٤٤)

�حلر� يقتل
عرضت   Iل� �ملشكال�  �ك�  من 
 sأل�� فجرها  �نبال4  منذ  لإلنسانية 
مبا  �إلzي  �لوحي  مع  �لتعامل  مشكلة 
فالنو�  �لغيب،   ��jنبو من  تضمنه 
�تلقيه  �ملستمر  ترقيه   sخال  ªإلنسا�
من [نعاما� �لربوبية µ يفا�¦ حاالته 
بشرية  شر�ئح  ظلت  بل  كلية،  �لدنيا 
�لطبيعة   ��j�لند تستجيب  عديد% 
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مع  يتعامل  فأمسى  �zمجية،  �لد�نية 
تكتفي   ���� تعامل  �إلzي  �لوحي 
تنا�له  ��قتصر  �للبا�،   �� بالقشر 
 لذلك �لوحي على قشر% �لظاهر ��
 Úلب �ملعرفة �حلقة، مستحبا �لوضع �أل�
��لعيشة �لدنيا ��لفهم �ملتدª من كل 
شيj، ��مسى �ألفق �لضيق منط حياته 
 aتعب من   كا فما  �جو�}،   �عنو�
�بلغ > �صف تلك �لد�بة �لبشرية من 
�ْلَحَياَ%   َيْسَتِحبُّوَ تعاE: ﴿�لَِّذيَن  قوله 
 َعْن َسِبيِل َ� ْنَيا َعَلى �ْآلَِخَرِ% َ�َيُصدُّ �لدُّ
 sٍَضَال ِفي  ُ��لَِئَك  ِعَوًجا  َ�َيْبُغوَنَها  �هللاَِّ 

َبِعيٍد﴾ ([بر�هيم ٤).
من  �لدنيا  �لد�جة  مستحبو  صنع  لقد 
�ملا�%  لبنا�  من  صرحا   jشي كل 
�لفهم  عند  بتوقفهم  �لكثيفة  �لطينية 
فحرمو�  �لر�حانية،  لألمو�  �حلر> 
 jما نعمة  �حيانا  ��آلخرين  �نفسهم 
 jملا� eلك   َّ] ح¢   ،Xلسما�� �لوحي 
 �� �لزالs ظل ينهمر على مر �لزما
﴿َكَمَثِل  مثلهم   فكا يستسيغو}،   �
�ْلِحَماِ� َيْحِمُل َ�ْسَفاً��﴾ (�جلمعة ٦)..

�كانو�..
كالعيس w �لبيد�Q يقتلها �لظمأ ... 

Fظهو,ها �مو �	�ملاQ فو

ُمَخيَِّبة   $�Qلنبو�" كونية:  سنة 
للتوقعا$"

ينبئ  �لسطحية ¶يث  ليس ֲדذ}  �ألمر 
�لعليم �حلكيم عن �مر ما فيتحقق بعد 
حني ¶رفيته. [ هذ� �لتصو� �لطفو^ 
 %jلنبو� صاحب   E] ��ال   jمسي
 jمسي  Ï �جل،  عز  �هللا  �هو   sأل��
لألمر   Xلقشر� �لتصو�  �صحا�   E]
 Ú��  E] �لتصو�  eلك  ֲדم  يهبط   e]
��جا� سلم �لرقي �لعقلي ��لذ�قي.

 j�لد� ֲדذ�  ��مم  قر�  هلكت  �طاملا 
 µ� �حلر>)،  ��لفهم  �لقشرية   j��)
 ��jلنبو�  � يتصو���   � �هلها  يقد� 
�لبشرية،  للتوقعا�  �يبة   Ûتأ �إلzية 
فهي كØ �في �فظه �لر� �حلفيظ ملن 
 يستحقه، �لو �تى بعد حني. فلو كا
��حد،  لكل   sملتنا��  <  Øلك� eلك 
بذ��ئع ش¢،  �لنصو|  لصو|  لنهبه 
ليتامى   jشي Øلك� بقي من eلك  �ملا 

.aلزمن �ألخ�
�هنا يطر� تساe] :sÌ� كا �ألمر ֲדذ} 
 جتا�- �حلرفية � xلبساطة (على فر�
شيj يسa) فلم ال يفعلها �عد�j �لنبيني 
�من zم مصلحة > تكذيب نبوj�ִדم، 
 Ï �من  �لظاهر،  قشر%   فيتجا�-�
�كØها،   %jلنبو� لب  على   يسطو

 �يبدلو..؟!�aفيغ
ֲדذ}  ليس  فاألمر  قبل،  من  قلنا  كما 
يتجا�-   �  jللمر  � ُقدِّ فلو  �لسذ�جة. 
 < hحلد ،%jحاجز �لفهم �حلر> للنبو

قر��% نفسه تغa جذ�X طيب، �لبلغ 
سيبد�  �ألمر  عنه.  �غما  �لتطهر  مقا8 
قو%   aتأث حتت  تتحر�  مبركبة  �شبه 
 � �لقصو� �لذ�Û بسرعة قصو� ��

يكو مبقد�� �لسائق كبحها.
�ملغرية  �حلرفية  حاجز  فبتجا�-  نعم، 
خاليا  �ملضما�  يصبح  لألبصا�، 
ما  بأقصى  لتنطلق  �لبصائر  خيل  �ما8 

ميكنها.
 Mجلــو��

كل ما سبق ميكن �عتبا�} جو�با على 
�لشق �أل�s من �لسؤ�s، �لسؤ�s عن 
عريضة  بشرية  قطاعا�  تطلع  سبب 
 [E �لقضاj على خصومها، �عرفنا �
�لدموية هو "خيبة  �لفكر%  سبب تلك 
 فكا  ،sآلما� حتقق   �� �النتظا�" 
 Ûليأ �لفوضـى   sفتعا� من  بد  ال 

�ملـخّلص.
�قد ثبت بالتجربة �ملستمر% خطأ هذ} 
�لفكر%، ��ستنفد ��لئك �لبشر طاقاִדم 
��حتماالִדم �لـ ٩٩ > تصو� �تصنيع 
 ،aيو �لزمن �ألخ�% �لنهائية لسينا�لصو�

�µ يتبق [ال �حتماs ��حد.
 ٪١ �لـ   sحتما�  < نفكر  فدعونا 
�لشخصية   بأ  sيقو  Xلذ�� �ملتبقي، 
 µُيَعلَُّق عليها خال| �لعا Iملنتظر% ��ل�
 µ [مسلحة بسال من �لظلم، ستكو
يتو�فر لد� �عا% �حلر� ��عاִדا، بل 
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وطاملـا هلكت قـرى وأمم بهـذا الداء (داء القشـرية 
والفهـم احلـر;)، وo يقـدر أهلها أن يتصـوروا أن 
النبوءات اإلKية تأ� �يبة للتوقعات البشـرية، فهي 
كنــز �في �فظه الـرب احلفيظ ملن يسـتحقه، 
ولو أتـى بعد حني. فلو كان ذلـك الكنـز ; املتناول 
لكل واحد، لنهبـه لصوص النصوص بذرائع شـ�، 
.zوملا بقي من ذلك الكنـز شـيء ليتامى الزمن األخ

v µطر ح¢ على باs �لشياطني، �هذ� 
�لسال] ملن ال يعر�، �خطر من �خطر 
�ملـعر�فة،  �لشامل  �لدما�  �سـلحة 
على  ��ملجـربة  بل  �ملتوقعة  �قد�ته 

�إلفنـاj عجيـبة.. [نه...

�ألمة  	�ا$  	�لتآلف  �أللفة 
�خلامتـة

 ªملكا��  ªلزما� �لتقا��  عصر   <
�لبشر  بني  �لتآلف  �صبح   ،Xلفكر��
 µ بشكل  مميز%  ¿ة  �ختالفهم  على 
لقد  �خلالية.  �ألمم   <  {aنظ ُيشهد 
 ��jنبو على  �ملجيد   �لقر� �نطو� 
تشE] a حالة �لتآلف �لI تربط �ألقو�8 
مثل   ،aألخ� �لزمن  ببعض >  بعضهم 
�لعاملية،  �التصاال�  ثو�%  عن   %jلنبو�
 :aخلب� �لعليم   sقو [ليها   aيش  Iل��
(�لتكوير:   ﴾ ُ-�َِّجْت  �لنُُّفوُ�   �eَ]ِ�َ﴿

.(٨
�لنفو�  تز�يج  عن   %jلنبو� حتقق   ]
على  يصاحبه   �� يسبقه   �� بد  ال 
�ألقل نبذ للنظر% �لد�نية [E �لشعو� 
�ألخر�، ح¢ �[ كنا نعتقد > قر��% 
للنا�،  �خرجت  �مة   aخ �ننا  �نفسنا 
 :Eتعا قوله   < �حلكيم  �لتوجيه   jفجا
َقْو8ٌ  َيْسَخْر  َال  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ِمْن َقْو8ٍ َعَسى َ�ْ َيُكوُنو� َخْيًر� ِمْنُهْم﴾ 

(�حلجر��: ١٢) 

�لرغم  على  باحلسنة  �لسيئة  مقابلة   Ï
من �متال� �لقد�% على �النتقا8، كما 
 Xشدنا �لتوجيه �حلكيم: ﴿َ�َال َتْسَتِو��
ِهَي  ِبالَِّتي  �ْ�َفْع  يَِّئُة  �لسَّ َ�َال  �ْلَحَسَنُة 
َعَد�َ�ٌ%  َ�َبْيَنُه  َبْيَنَك   Xلَِّذ�  �eََفِإ َ�ْحَسُن 

َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم﴾ (فصلت: ٣٥)  
 gينب  Xلذ� ��لسال8  للمحبة   jفشا]  Ï
فكريا،  �تقا�ֲדم  �لنا�  �جتما�  عليه 
بشكل فعَّاs، كما �خ� حضر% سيدنا 
+مد �ملصطفى �: "َ�َ�َال َ�ُ�لُُّكْم َعَلى 
َال8َ  َشْيeَ]ِ jٍ� َفَعْلُتُموُ} َتَحاَبْبُتْم َ�ْفُشو� �لسَّ

( َبْيَنُكْم". (صحيح مسلم، كتا� �إلميا

�ألجنع،  	�لتسلُّح  �لتسلح،   �سبا
فرضية مطر	حة

�ملحمو8  �لعاملي  �لسبا¦  ِخَضمِّ   <
�جلماعة  تسبق   ،Xلدمو� �لتسلح  ºو 

�خر،  مضما�   < �أل�دية  �إلسالمية 
�[ظها�  �ملساجد   jبنا مضما�  [نه 
�طـلـق  �ِخلَضمِّ  eلك   <� �لدين، 
�خلليـفة �لثـالث للمسيـح �ملوعو� 
حجر  �ضع  عند  شعـاً��   �
[سبانيا   < "�لبشا�%"  ملسجد  �ألسا� 
عا8 ١٩٨٠، يعلن � "�حلب للجميع 
�ال كر�هية ألحد" �معنا}: �ننا ºـب 
©يع �لـنـا� مهما كا �يـنـهم 
�حـد�  نكر}  �ال  �لغتهم،  �لـو�م 
 .معنا > �X شيj كا ألX خال� 
لقد كا هذ� �لشعا� > حد e�ته هو 
�ألسا� �لذX �قيم عليه بناj �ملسجد، 
"بشا�%"  ¶ق  �لشعا�  هذ�   �كا
لإلنسانية ببز�ã عصر ُيهز8 فيه �صل 
 Éلن��  �لقر�  %jنبو لتتحقق  �لعد��%، 

�خلامت.
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ِبـَك �حلـوsُ يـا قيو8ُ  يـا منبـَع  �zد� 
ًمـا تتـو�  علـى  عبـد   يتـو�  تندُّ
كبـa  �ملعاصـي عنـد  عفـو�  تافـٌه
�لكائنـا�   �ِسـرِّها بكنـِه    حتيـط  
�ºـن  عبـا�� يـا  [zـي   �ملجئـي

 vفـى  عليـك  ُنحاُسـنا � �مـا كا
�ترً�ـا قـد�ً%    ِمثُلـك    كا �مـا  
فسـبحا َمـن خَلـق  �خلالئـق  كلهـا
بسـخطه �ملجرمـني    ُيبيـد    غيـوٌ�  

فـال تْأَمَنـْن ِمـن سـخطه  عنـد ��ـه 
َخْلَقـه  بالشـد�ئد   يبلـو    jشـا   ]�
لذ�تـه  شـريَك   ال   فريـد    �حيـٌد  
�مـن جـاj} طوعـا �صدقـا فقـد جنا 
لـه �مللـك  ��مللكـو� ��ملجـد  كلـه

  لـه   [zـا  قـا��� ]   sمـن  قـا�
هـد� �لعاملـني ��نـزs �لكتـب ��ـًة 
Û-مفـا�    gمأمـ [zـي    ��نـت   
مالeنـا ��نـت    توكلنـا    عليـك  
gعانـ� �لكـن  علـم   Xبـذ �لسـُت 
مفتـٍر   aُغـ صـا�¦      ª] ���ِهللا  

َ

فوفِّـْق ^  �  �ثـg  عليـك  ���ـد�
�تنجـي غريًقـا >  �لضاللـة  ُمفسـد�
مَّ   تـر�ُّ�� فمـا  لـك   >  عبـٍد    �لـَ
�تعلـم   منهـا4   �لسـوXِِّّ  �ُمَحـرَّ��
àـّر   �مامـك     خشـيًة     �تعبُّـد�
�تعلـم �لـو�   �لنحـا�   �َعْسـَجد�
متفـر��    ��� مـا       Ë� �مثُلـك  
�جعـل   كشـيj   ��حـد   متبـد��
غفـو�  ينّجـي  �لتائبـني  مـن  �لـر��
�� �ال تيئَسـْن  مـن  ُ��ـه  [  َتشـدَّ
  شـاj  ُيعطيهـم  طريًفـا  �ُمْتَلـد�]�
ـَد� قـوXٌّ  علـيٌّ   >  �لكمـاs   توحَّ
ُمْلَبـد�  كا بعدمـا      ��ً�ْ�ِ �ُ�ْ�ِخـَل  
�� غـد�    [��   �� مـا ال]  لـه  �كلٌّ 
سـو�} فقـد  تبـع  �لضاللـة  ��عتـد�
���سـل �سـال  بعـد  �سـل  ��ّكـد�
�مـا ^ سـو�� معـا�ٌ  يدفـع  �لعـد�
ـنا  ُضـرٌّ  �جئنـا�  للنـد� �قـد  مسَّ
فأّيـد� مسـتهاما        ª�� عليـم     
��ّيـد  ª�Ë  �مـا  ضاعـg  ُسـًد�

نظمها سيدنا ��د عليه �لسال8

;jÕÊ’\;ÏË⁄·^

‰ÑÅ·;g]fiip\Â

‘Öç’\;∞b;ÍÄıÁ;!\;€¬›;‡\Ö“›
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* �أليا8 ثالثة: يو8 مضى ال يعو� [ليك �بدä. �يو8 
�نت فيه ال يد�8 عليك �بدä. �يو8 قا�8 ال تد�X ما 

�مله لك.
* �لسنابل �ملمتلئة تنحg بتو�ضع، �ما �لفا�غة فتر� 

��Ìسها شا�ة.
* �البتسامة ليست �ليل سعا�%، فكم �بتسامة خا�عة 

Äتفي ���jها �لدمو�.
 �ملرj �لذX ال يعر� ما هي �حليا%، كيف ميكنه �

يعر� ما هو �ملو�؟
* عجبت ملن يغسل �جهه åس مر�� > �ليو8 �ال 

يغسل قلبه �لو مر% ��حد%.

* �لغÉ ال يغفر �ال ينسى، ��لسا4e  يغفر �ال ينسى  
��لعاقل  يغفر �ينسى.

 * ليس ضر��يا � تقوs كل ما تعر�.. �لكن �ب �
..sتعر� كل ما تقو

* ليتنا كاأل¿اj ال يغaنا �لزمن !! 
* يكفي � �بك قلب ��حد لكي تعيش من �جله.

* �لضمa صو� ها����v ..j بأ �هللا ينظر [ليك. 
* �ملر�% �لفاضلة �غلى ���ن كنو- �لدنيا.

* ما فائد% �لقلم [µ �e يفتح فكر�.. �� يضمد جرحا.. 
�� يرقأ �معة.. �� يطّهرقلبا.. �� يكشف -يفا.. �� َيْبِن 

صرحا يسعد �إلنسا > ضالله �يقربه من خالقه.

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu

يـا طالـَب �لطِّـبِّ مـن ��µ� jٍَّ بـه 

َفْهـَو �لطبيـُب �لـذX ُيرجـى لعافيٍة  

jِ�هـال جلـأَ� ملــن �بـال� بالـد

jِال َمـن ُيذيـُب لـك �لتَّريـاَ¦ > �ملا

E- من �لشـعر حلكمـة
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٢
�لكرمي  عبد   Xملولو� كتب   :sقو�

:Ûلسيالكو�
 �  �لI كا �أليا8   < hلقد حد
 Ëلعر�  jجلز�) "�لتبليغ"  فيها  يؤلف 
 � �إلسال8)،  كماال�  مر�%  لكتا� 
كتب مقاال باللغة �لعربية > صفحتني، 
 Eقد �بد� [عجاَبه مبا مّن �هللا تعا �كا
 Iل� ��لبليغة  �لفصيحة  �للغة  من  عليه 
كتب ֲדا �ملقاs، �كا حضرته يريد 
 يعطيg هذ} �لو�قة للتر©ة �لفا�سية �
[ال �نه نسي فوضعها > جيبه �خر4 
فيهم  مبن  �صحابه  بعض  مع  للتنـز} 

�يضا. �بينما   � �لدين  نو�   Xملولو�
كا ��جًعا من �لتنـز} �خر4 �لو�قة 
��عطاها للمولوX نو� �لدين ليقر�ها 
Ï يسلمها zذ� �لعبد �ملتو�ضع كاتب 
سقطت   � �حصل  �لسطو�،  هذ} 
�لدين.  نو�   Xملولو� يد  من  �لو�قة 
فلما عا��� من �لتنـز} جلس �إلخو% 
 jخل حضرته > بيته كالعا�%. ��ثنا��
حضرته   ] ألحٍد  قلُت  هنا  �حلديث 
�ليو8  تأليفه  من  شيًئا   ^ يرسل   µ
�لص�   ã�بفا ينتظر  ��لناسخ  للتر©ة 
�ال بد � �قو8 بالتر©ة ��ال... فلما 
�جه   E] �حلديث  هذ�   sنظر� خال

لونه   � �لدين �جدُ�  نو�   Xملولو�
بوجٍه  حضرته   jجا �متقع...  قد 
بشو§ نضٍر ��البتسامة تعلو ثغر}... 
�قاs: تأسفت كثaً� على �ضطر�بكم 
�يضا  �لو�قة، �تأسفت  لفقد� هذ} 
 aلكب� �جلهد  هذ�  بذلتم  �نكم  على 
�Ìمن   gن] عنها.  �لبحث  �جل  من 
سيوفقنا   Eتعا �هللا   � جا-ًما  [مياًنا 

ألفضل منها."

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٣
شا}  سر��  سيد   Xملولو�  gحدث
���� > الهو�  �قاs: كنت طالًبا 
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�نه  حضرته  فيها  �علن   Iل� �أليا8   <
�أليا8  تلك   <� �ملوعو�.  �ملسيح 
 jللقا �لدين  نو�   Xملولو�  jجا نفسها 
[ليه  حضرته من جامو، �> طريقه 
تربط  كانت  �ملا  �يضا.  بالهو�  �قا8 
متينة،  ���صُر   Xملولو� ��لدX ¶ضر% 
فقد كا يوصيg ��ًما بلقائه، لذلك 
نو�   Xملولو�  كا ملقابلته.  eهبت 
�لدين > تلك �أليا8 يصلي صلو�ته > 
مسجد > "شونيا"، فذهب [E هذ� 
عند  جالًسا   jبالوضو �بد�  �ملسجد 
حوx �ملاj فيه [e جاj �ملولوX +مد 
 Xملولو� ��� حسني �لبطالوX، �ما �
 ] e] !{عجبا�� :sلدين ح¢ قا� �نو

.�-aمل� E] شخًصا مثلك �يضا �نضم
قاs �ملولوX نو� �لدين: لقد �جد� 
 .Eتعا �هللا  �ملa-� صا�ًقا �من  حضر% 
به  �Ìمن   µ  gبأن صدًقا   sقو�  gن]�
[مياًنا عا�ًيا بل صدقته ��نا على �جه 
بينهما  �حلو��  جر�  لقد   .%aلبص�
 Xملولو�  sقا� �ملوضو�،  هذ�   sحو
�لنهاية:   <  Xلبطالو� حسني  +مد 
جتلس  ح¢  الهو�  تغا��  ��عك  لن 
 sهذ� �ملوضو�. قا < ªمعي �تناظر
�ملولوX نو� �لدين: �نا مستعد. فتقر� 
�لتا^  �ليو8   <� للنقا§.  �لتا^  �ليو8 
�سا¦  قد8  على  بينهما  �حلو��   كا
[e �ستلم �ملولوX نو� �لدين برقية من 

فأسر�  فوً��.  [ليه  يعو�   � �ملها��جا 
�ملولوX من الهو� [E ناحية لدهيانه 
بسرعة  �يعو�   � حضرته  ليقابل 

.[E جامو
 E] �ملا سافرُ� من الهو فتر%  �بعد 
�قمت  �لد��سة  �جل  من  "�يوبند" 
عند صديقي  لدهيانه  خالe sلك > 
 Xبر�هيم" �لذ] Xملولو�" Xأل�د� aغ
�لقا�ياª موجو� >  �ملر-�   �  ªخ��
: يتلقى   ̂sلدهيانه > هذ} �أليا8. �قا
 jضة شديد% �^ �صدقا�ملر-� هنا معا�
 هنا فال يسعg �لذها� معك �aكث
 Ûتالمذ �حد  معك  سأ�سل   gن� [ال 
 E] مؤ�ية  طريق  على  يدلك   Xلذ�
حضرته  ملالقا%  �حيًد�  فذهبت  بيته، 
 Xلذ� �لبيت   E] فلما �صلت   ،�
قا�ًما  �جدته  فيه  يقيم  حضرته   كا
من �لغرفة �لد�خلية [E مكا �جللو� 
 �لباحة، فصافحته �جلست مكا  <
�شخص   X�لالهو� �هللا  ��ة  شيخ 
�خر معه > eلك �لوقت. لقد جلس 
كما  ��سه  خافًضا  صامًتا  حضرته 
�لس �حد > حالة �ملر�قبة �لصوفية. 
 كا َمن   �� �هللا،  ��ُة  شيُخ  �متد] 
 <  sطا�� �إلجنليزية،  �حلكومَة  معه، 
eلك، [ال � حضرته ظل جالًسا كما 
 كا شفة.  ببنت  ينبس   �  �� هو 
يبد� � حضرته يسمع هذ� �حلديث 

 Ï ّ� عليه بنعم �� ال�بدليل �نه مر% 
�جهه   E] نظرُ�  لقد  �لصمت.  لز8 
�بد�  �صفر  فوجدته   jألثنا� هذ}   <
صافحته  قليل  �بعد   .� جدًّ ضعيًفا   ^
بيت   E] �صلت  فلما  ��جعت. 
�لتقيت  هل   :gسأل [بر�هيم   Xملولو�
 gلكن� نعم،  قلت:  مر-�؟  بالسيد 
�ثا��� كل  عبًثا  �لنا�   بأ لك   sقو�
هذ} �لضجة أل �ملر-� ضيف > هذ} 
من  ينجو   {��� �ال  �يا8  لبضعة  �لدنيا 
�ملو�. يقوs �لر��X: هذ� كا �غلب 
ظg ألنه ال ميكن ملن يعاª مثل هذ� 
 �لضعف -�لذX ��يته على �جهه- �

يعيش فتر% طويلة.
 xتعر قد  �عو�}  بد�ية   <  :sقو�
 �jسا�  xملر� لنوبا�  حضرته 
 كا لد�جة  ضعيًفا  ��صبح  صحته 
�نه  �لظاهرية  �ألسبا�   E] نظًر�  يبد� 
ضيف لبضعة �يا8 > هذ} �لدنيا. �مبا 
نفسها  �أليا8  تلك   <  � حضرته 
�نو�ُ�  عليك  ُترّ�  �لتا^:  �لوحي  تلقى 
طبعة   ،٥٢٩| (�لتذكر%،  �لشبا�. 
 xملر� هذ�  ظل  هذ�  فبعد   (٢٠٠٤
نوباته  قد خّفت شد%  �نه  [ال  يال-مه 
�ملعهو�%  قوته  جسمه  �ستعا�  لد�جة 
��صبح قا�ً�� على [جنا- �عماله بشكل 

�حسن.



اجمللد الثامن والعشرون، العدد التاسع - ربيع األول والثاني ٣٧ ١٤ هـ  كانون الثاني /يناير ٢٠١٦ م

٣٠

التقوى

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٤
حدثg بa �فتخا� ��د �قاs: ��يت 
�يا8  ���ئل   < مر%  �لدين  نظا8  مر-� 
�ملوعو� ��قًفا > -قا¦  �ملسيح  �عو% 
حضرته  عليه  فخر4   � حضرته 
 ظرفا بيد}   �كا  {��� باحة  من 
�لدين  نظا8  ملر-�  فقدمهما   مغلقا
ليتنا�s �حد�ا، فأخذ �حد�ا ��جع 

حضرته بالثاE] ª بيته.
 �لظرَفني � Ûعلمت من ��لد :sقو�
 أل  �لبستا بتقسيم   يتعلقا كانا 
�آلخر  ��لنصف  كا حلضرته  نصفه 
حضرته  فقسمه  ��د،   سلطا ملر-� 
�لدين  نظا8  مر-�   �كا بالقرعة  من 

�كيًال ملر-� سلطا ��د.
 sنا �لتقسيم  هذ�  ¶سب   :sقو�
 ،�لبستا من   Ëجلنو�  jجلز� حضرته 
 jجلز� ��د   سلطا مر-�  ��متلك 
بأنه   Ûلد��  gخ�ت�� منه.  �لشما^ 
�حتا4  قليلة  بأيا8  �لتقسيم  هذ�  بعد 
�ملها8  بعض  �ملاs إلجنا-   E] حضرته 
��نا  �عطيg حليك   :^ sفقا �لدينية 
 < فاستدعى  هذ�،   ªبستا ��هنك 
�ملحكمة   < �لكاتب  نائب   قا�يا
 ªخ��� با¿ي،  �لرهن  منه  ��كتتب 
بعد eلك بأنه كتب مد% �لرهن ٣٠ 
هذ}   sخال �لرهن  يفك  �لن  عاًما 

�لفتر%.

عموًما  �لفقه  �هل  �يز  ال   :sقو�
حتديد مد% �لرهن. فإe� ��ينا ضر��% 
�لتوفيق بني قوs �ملسيح �ملوعو� � 
بعد8  eلك  فيمكن   jلفقها�  s�قو��
�عتبا� حتديد مد% �لرهن من شر�طه، 
[ليها [حساًنا  ينبغي عّدها مضافًة  بل 
يعطي   � ��حد  لكل  منه، ألنه �ق 
فعلى  منه.  [حساًنا   jشا ما  لآلخر 
 �e] من قضايا �لشريعة �نه sسبيل �ملثا
�قرx �حد غa} فال �و- له �ملطالبة 
 sيتحو �ألكثر   �قرضه أل مما  بأكثر 
 xُملقتر� �عطى   �e] �لكن  �لربا،   E]
هذ�  سد��  عند  -�ئًد�  شيًئا   xَملقِر�
�لشريعة ال جتيز} فحسب   �لدين فإ

بل تستحسنه.
[ضافة [e Eلك vطر ببا^ � �zد� 
هو  �لشريعة   < �لرهن  من  �ألساسي 
يقبل  ال  eلك  �لضما �ألجل   aتوف
�لفقهاj حتديد �ملد% فيه، �لكن يتضح 
يعطى  �نه  �يضا  �لشريعة  مطالعة  من 
جو�- �مر ما نظًر� لظر� معّين �جهة 
معينة �لكن بعد جو�-} يتم �لتوسيع 
فيه من جها� �خر�، فمثًال علة قصر 
 �لصال% > �لسفر هو � �لنÉ � كا
يضطر للسفر من �جل �لغز���، �ملا 
� لذلك ُقِصَر�  كا �لوضع خطًر� جدًّ
�لصال% فيها، �لكن ملا قصر� �لصال% 
فيه  �ّسع  فقد  معينة  بعلة  �لسفر   <

منها  �ُ�فع  �ألمر  �ُعّمم  eلك  بعد 
 � شك  فال  �عليه  �خلو�.   dشر
 بناj �لرهن على توفa �لضما، [ال �
�هللا تعاE قد عّممه بعد فتح بابه. هذ} 
فيها   Xبد�  � �ليس ^  فقهية  �مو� 

 .Xمزيد� من �لر�

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٥
عديد%  جر�ئد  نشر�  لقد   :sقو�
�ملوعو�  �ملسيح  �فا%  عند  مقاال� 
��نقلها  بعضها  من  ��قتبس   ،�

فيما يلي.
 "١) كتبت جريد% "تاميز ��� لند
 عاملًيا: كا معر�فة  �لI هي جريد% 
��لوقا�  بالعز%  يتمتع   �-aمل� �لسيد 
شخصيته  �كانت  �صو�%،  شكال 
ليس   .� جدًّ فطيًنا   كا كما  مؤثر%، 
عامة �لنا� فقط من �تبا� �لسيد �ملر-� 
 �لنا� �مثقفو بل �خل فيهم كبا� 
�جلماعة  هذ}  مؤسس  �يكفي   .� جدًّ
فخًر� � ©اعته +بة لألمن ��لسال8 

.�متقيد% بالقانو
[ننا نتفق مع �لدكتو� "غرسفولدكي" 
فيما قاs بأ �لسيد مر-� كا منخدًعا 
 > �عا��} [ال �نه يستحيل � يكو

�ا�ًعا. 
"عليغرهـ  جريد%  �كتبت   (٢
 aغ جريد%  �هي  [نستيتيو�"- 
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�ملرحو8 بطًال عظيًما   ��دية-: كا
من �بطاs �إلسال8.

 Iيوني  X�" جريد%  �كتبت   (٣
يتمتع  �ملرحو8   كا كالكوتا": 
[ليه  ضم  لقد   ،� جدًّ لطيفة  بشخصية 
�بقو%  بسaته  شخًصا   ٢٠٠٠٠
عاملًا >   �-aمل� �لسيد  يكن   µ [ميانه. 
معرفته  كانت  بل  فحسب  هو  �ينه 
�يضا.  ��zند�سية  باملسيحية  ��سعة 
صدمة  �لشخص  هذ�  مثل  �فا%   ]�

للقو8 كله.
�ألخبا�"  "صا�¦  �جريد%   (٤
�لصا��% > "�يو��X" -�هي جريد% 
بالكلما�  ��يها   Xتبد ��دية-   aغ
 µ �ملحتر8   �-aمل�  � �لو�قع  �آلتية: 
يدخر جهًد� > خدمة �إلسال8 بتأ�يته 
فمن  �إلسال8 كما �ب.  حق �اية 
�سفنا  عن  نع�   �  sلعد� مقتضى 
�لشديد على �لوفا% �ملفاجئة zذ� �ملد�فع 
عن �إلسالXe 8 �لعز8 �لصميم �معني 
�ملسلمني ��لفاضل �جلليل ��لعاِلم �لفّذ 

 .aلعدمي �لنظ�
"ִדذيب  `لة  مدير   sيقو�  (٥
©اعتنا  يو�فق  ال   Xلذ�  "نسو�
ناسكا   �-aمل� حضر%   "كا  :Xلر��
قو%  ميلك   �كا  ،� جدًّ �تقيًّا  طاهًر� 
�لقلو�  ر  تسخِّ كانت   Iل� �حلسنة 
عاملا   كا �لقسو%.  �لشديد%  �لقاسية 

خبa� ��فيع �لعز8 �مصلحا �منوeجا 
حقيقيا للحيا% �لطاهر%. ºن ال نقبله 
�لدينية،  �لناحية  من  موعو�  كمسيح 
بالفعل  كانت  �قيا�ته  هديه  �لكن 

مبØلة �ملسيح لأل���] �مليتة."
بتركا  "��يا  جريد%  �كتبت   (٦
zند�سي  جريد%  هي   Iل� الهو�" 
للجماعة:  شديد  �معاند  �آل�يا  من 
فعله  ما  يقّد���   � للمسلمني  ميكن 
�لسيد �ملa-� من �جل �إلسال8 �لكن 
�ملالَحظ > تصانيفه، �هو �مر ميكن 
�فكا�   � �يضا،  معرفته  لآلخرين 
كانت  �إلسال8  عن   �-aمل� �لسيد 
 aبكث �كثر  ��لتسامح  بالسعة  تتسم 
 .�آلخر�  �ملسلمو به  يتمسك  مما 
µ تكن قط عالقا� �لسيد �ملa-� مع 
�آل�يا ¿ا4 عالقا� �لصد�قة، �كلما 
 تذكرنا تا�يخ �آل�يا ¿ا4 �لسابق فإ
شخصية �لسيد �ملa-� > هذ� �لتا�يخ 

توغر صد��نا.
الهو�   < �لصا��%  "[نَد�"  `لة   (٧
كانت `لة �آل�يا �يضا، كتبت هذ} 
�طئني   نكو لن  يلي:  كما  �ملجلة 
 قلنا بأ مر-� صاحب كا يشابه ْ]
سيدنا   X�) صاحب"  "+مد   �aكث
�هي  صفاته  [حد�   <  (� +مد 
�لنظر  بغض  ��الستقامة  �لثبا�  صفة 
يريد حتقيقه،   �لذX كا �zد�  عن 

 E] ثابًتا على موقفه �نه ظّل  �يسّرنا 
�خر حلظة من حياته �µ تتزعز� ثقته 

طرفة عني �غم معا�ضة �أللو�.
�لصا��%  "بر�جا��"  �جريد%   (٨
> الهو� �هي جريد% "�ل��و¿ا4" 
كتبت �لكلما� �آلتية: ال يسعنا [ال 
�لتسليم بأ �لسيد �ملa-� كا [نساًنا 
عظيًما سو�j من ناحية �لذكاj ��لفطنة 

�� من ناحية �ألخال¦ ��لنبل.
"�مرتا  �لبنغالية  �جلريد%  �كتبت   (٩
كالكوتا:   < �لصا��%  بتركا"  با-�� 
كا �لسيد �ملر-� يعيش حيا% �لزهد، 
على   يأكلو �لنا�  مئا�   �كا
مائدته يومًيا، �يوجد > �تباعه �نا� 
 jلفضال��  jلعلما� من  فئة  كل  من 
 jألثريا�� ��ملثقفني   eلنفو� ��صحا� 

��لتجا�.
جريد%  مني"  "[ستيتس  جريد%   (١٠
من  تصد�  �لصيت  e�ئعة  [جنليزية 
 كالكوتا، كتبت هذ} �جلريد%: كا
[سالمًيا  �صاًحلا  عاملًا   �-aمل� �لسيد 

.�aًشه
�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٩٦
 < تصد�  "�كيل"  جريد%   :sقو�
��دية   aغ جريد%  �هي  �مرتسر 
معر�فة. لقد كتب مدير هذ} �جلريد% 
مقاال عند �فا% �ملسيح �ملوعو� �، 
 ���  Xلذ� �لتا^  �ملقتبس  منه  ��نقل 
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�لكر�8.   j�للقر �ملتعة  �نه ال vلو من 
 �يتضح منه كيف كا ير�} �ملسلمو
 ير� كانو�  �كيف  �أل�ديني   aغ
حلضرته  معا�ضتهم   �غم  �عماله 
�. فإنه ال يسع �حد �المتنا� من 
 Iل� �ملهمة  على  على حضرته   jلثنا�
�جنزها، �للهم [ال [e� �عمته معا�ضته، 
�كانت قلوֲדم تفصح zم بأ �نفا� 
 ]� مسيحية  �نفا�  هي  حضرته 
موعوً��.  مسيًحا  بكونه  يؤمنو�   µ
"�كيل"  جريد%  كتبت  باختصا�، 

كما يلي:
"eلك �لشخص! َنَعْم eلك �لشخص 
سحًر�،  قلمه   كا  Xلذ� �لعظيم 
 كا  Xلذ�� ِطْلَسًما،  �لساُنه 
 Xلذ�� �لعقلية،  للعجائب  جتسيد� 
حشًر�،  �صوُته  ثو�ً%  نظرُته  كانت 
مطويًة  �لثو�%  �سال�  ��لذX كانت 
بأصابعه، ��لذX كانت يد�} بطا�يتني 
 µلعا� هذ�  غا��  لقد  كهربائيتني؛ 
 Xلذ� �لشخص  eلك  �ليدين  خا^ 
 µعا < �لزلز�s ��لطوفا ظل مبثابة 
�أل�يا [E ثالثني سنة، ��صبح مبثابة 
�ألمو��  يوقظ  �ظل  �لقيامة  ضجة 
�ملو�  كأ�  ُسقي  قد  �لر�حانيني. 
�لذX غيبه حتت �لثر�، �لكن سو� 
على  �ملرير%  موته  eكرياُ�  تبقى 
�لسن �أللو� بل مئا� �أللو� من 

�لI نفَّذها �ملو�  �لنا�. [ �ملجز�% 
> �ألماª ��ألشو�¦ بقتل هذ} �لنفس 
�حلية ستبقى eكرياُتها حيًة > صد� 

�ملأَتم مد% طويلة.
 ªلقا�يا� ��د  غال8  مر-�  �فا%   ]
تستفا�  ال  ¶يث  هيًنا  �مًر�  ليست 
منها ���� > �حليا% �� ُيسّلم هذ� 
 �حلدE] h مر�� �لزمن ملحو �ثر}. [
�لذين ُيحدثو �لثو�% > عاَلم �لدين 
�� �لعقل ال �و� ֲדم �لدهر كثa�، بل 
 �بطاs �لتا�يخ �ألفذ�e هؤالj نا��� ]
ما يظهر� على منصة �لعاµ، �لكنهم 
ثو�%   �دثو فإ�م   َيظهر� عندما 
 - �-aلسيد �مل� �لعاَلم. [ عظمة   <
 sغم �جو� �خلالفا� �لشديد% حو�
جعلت   - ��عا��}  معتقد�ته  بعض 
�ملثقفني  �ملسلمني  َنَعْم!  �ملسلمني، 
 � �فاته  لد�   يشعر� �ملتنو�ين، 
�جال كبa� منهم قد فا�قهم، �هكذ� 
للدفا�  �لعظيمة  �حلملة  �نتهت  قد 
عن �إلسال8 �لI شنها ضد معا�ضي 
بذ�ته  منوطة  كانت   Iل�� �إلسال8 
��جبه   Xيؤ� ظل  لقد  فحسب.  هو 
�إلسال8،   j�عد� ضد  ناجح  كقائد 
 ميزته �لفريد% هذ} ُتوجب علينا ]�
��ضًحا ح¢  �عتر�ًفا  ֲדذ�  نعتر�   �
تبقى تلك �حلركة �جلليلة، �لI ��ست 
�عد�j �إلسال8 حتت �ألقد�8 �هزمتهم 

[E فتر% من �لزمن، سا�يًة مستمر% > 
�ملستقبل �يضا.

 كتب �لسيد �ملa-� �لI �لفها ضد ]
نالت  �zند�� قد  �ملسيحيني ��آل�يا 
عن   gلغ  حضرته ]� ��سًعا،  قبوال 
�لتعريف من هذ} �لناحية. �ال بد لنا 
�قد   - �لكتب  هذ}  نقدِّ�   � �ليو8 
�جنز� مهمتها - �نقّر بعظمتها من 
�لدفا�  هذ�  حّطم  �لقد  �ألعما¦. 
 Xلذ� �ملسيحي  �لغز�   aَتأث �ملجيد 
 Iل� �ملسيحية  قو%  �لو�قع   <  كا
 sكانت حتظى ֲדا �ملسيحيُة حتت ظال
جعل  �هكذ�  �إلجنليزية.  �حلكومة 
 j�وz� < ر سحَر �ملسيحية نفسها يتبخَّ

 .كالدخا
�لدفا�  ��جب   ��� لقد  باختصا�، 
عن �إلسال8 متصد�� صفو� �ملد�فعني 
عنه بالقلم. لقد خّلف كتابا� سو� 
تظل حية مشرقة ما جر� > عر�¦ 
�إلسال8،  على   %aلغ�  jُما� �ملسلمني 
شعا��  �إلسال8  �اية  ��مت  �ما 

لألمة.
هذ�، �قد �سد� �ملa-� �ملحتر8 خدمًة 
�آل�يا  �نيا�  بكسر  لإلسال8   %aكب
�ملسمومة. �كتاباُته ضد �آل�يا تؤكد 
 jميا تأكيد على �نه ال ميكننا �الستغنا�
عن هذ} �لكتابا� مهما �تسع نطا¦ 

�فاعنا.
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�لفطرية  �لفطنة  مّيزته  لقد 
��ملما�سة ��ملها�% > �ستخد�مها 
من  جعل  �ملناظر%   < �مر�سه 
عظيمة.  شخصية  �ملر-�  �لسيد 
�عميقة  شاملة  نظرته  كانت 
بل  هو  �ينه  على  ليس  ���سعة 
 على �أل�يا �ألخر� �يضا �كا
الستخد�8  �ملثلى  �لطريقة  يعر� 

معلوماته كلها.
 < خ�ته   sخال من  �حر-  لقد 
�لرّ�  على  قد�%  ��لنصح  �لتبليغ 
�لعفوX �لقوX ¶يث كا ال بد 

�لفكر   < �يغر¦  �لعفوية  بر���}  �اَطُبه  يتأثر   �
 gلدي� {Ìنتما� �لعميق مهما كانت كفاjته ��يا كا

�� �لقومي.
  �zند �ليو8 قد حتولت [E عاµ عجيب لأل�يا]
كله،   µلعا� من   مكا  X�  < له   aنظ ال  ¶يث 
 كثر% �أل�يا �لصغa% ��لكبa% �ملوجو�% فيها ]�
�معظمها تعّر� على نفسها من خالs صر�عها مع 
�أل�يا �ألخر�. لقد �علن �لسيد �ملر-� بأنه بعث 
حكًما عدال بني ©يع هذ} �أل�يا ��ملذ�هب، �لكن 
مما ال شك فيه �نه كا يتميز ×د��% ��ئعة �قد�% 
كلها،   �أل�يا هذ}  مقابل  �إلسال8   jخاصة إلعال
�شغفه  �لفطرية  كفاj�ته  نتيجة  eلك  كل   �كا
 �  sملأمو� من  �ليس  �ملما�سة.  �كثر%  باملطالعة 
يظهر > �ملستقبل > �أل�ساd �لدينية باzند شخٌص 
ֲדذ� �لشأ، ¶يث يضّحي بأمنياته �لسامية من �جل 

���سة �لدين.

٢٩٧- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قوs:  لقد كتب �لدكتو� 
للمنتد�  �لعا8   aلسكرت�  �كا  Walter Welish �يلش  ��لتر 
�أل�z� ËندX، �لتابع zيئة �لشبيبة �ملسيحية > كتابه �ملسّمى بـ 

"�حلركة �أل�دية" ��يه �لتا^:
[نه ألمر ثابت من ©يع �لنو�حي � �لسيد �ملر-� كا بسيًطا > 
عا��ته �يكّن مشاعر �لسخاj ��جلو�، �[ �لشجاعة �ألخالقية 
[يا} zي  �بد�ها مقابل معا�ضة شديد% ملعا�ضيه �[يذ�ئهم   Iل�
جدير% بالثناj عليها. ال ميكن � يناs �حد صد�قة �[خال| �لنا� 
بنفسيهما   �فغانستا �ثنا منهم على �ألقل >  -�لذين ضحى 
  يتخلو� عن �لسيد �ملر-�- [ال [e� كا� بسبب معتقد�ִדما ��

يتسم ×ذ� مغناطيسي خا| ��خال¦ عالية ���ئعة.
�خوzم  سبب  عن  �لقد�مى  �أل�ديني  بعض  سألت  لقد 
�ملر-�  للسيد  شخصًيا   �aًتأث معظمهم   ^ فذكر  �أل�دية   <

�شخصيته �آلسر%.

منا�% �ملسيح  باملسجد �ألقصى - قا�يا، �zند
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ر	- باجلنة ر	- باجلنة�لعشر� �ملبشَّ �لعشر� �ملبشَّ

من  عشر�   � �لن�  ر  بشَّ لقد   
له  -�ملخلصني  �ألجّلة  �صحابه 
 w 	لتقدمهم  �لبا,��  خلدماִדم 
هم  حياִדم،   w باجلنة  �إلسال`- 
من  	ستة  �لر�شد	-   Qخللفا�
بعض  |كرنا  	قد  �لصحابة  كبا, 
عن  �لسابق  �لعد?   w �لتفاصيل 
:   ١. �بو عبيد� بن �جلر�6، 
 ،� 	قا�   �� بن  ٢. سـعد 

٣..عبد �لر_ن بن عو�  �.
�لصحابة  يلي  ما   w 	Eليكم 

�لثالثة �ملتبقني 	هم:

٤٤. �لزب8 بن �لعو�`. �لزب8 بن �لعو�`  ��

�: م� 	لد؟
 É4: �لد قبل ٢٨ عاما من بعثة �لن

 .�

�: ما هي كنيته؟ 
4: �بو عبد �هللا.

 ��: بتبش8 من ناF شر� �عتنا
�إلسال`؟ 

4: سيدنا �Ë بكر �.

�: كم كا- عمرO يو` �سلم؟
å :4سة عشر عاما. 

�: هل تعر� ميز� خاصة به؟
 < �لسيف  سّل  من   s�� هو   :4
"فد��  مبقولة  �تشّر�  �هللا،  سبيل 
�هللا   sسو� سيدنا  من  ��مي"   Ë�

 .�

�: مبن �قتر-؟
 Ë� بنت   jا¿� بالسيد%   �قتر  :4
 بكر �ضي �هللا عنهما، �هكذ� كا

 .� Éعديل �لن
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�: هل شا,� w بيعة �لرضو�-؟
4: نعم.

�: َمب لقبه ,سوF �هللا �؟ 
4: حو��Xُّ �سوs �هللا �، �هذ� 

�للقب ال يشا�كه فيه �حد. 

 Fقر�بة كا- يتصل برسو kبأ :�
�هللا �؟ 

عبد  بنت  "صفية  �بَن   كا  :4
�ملطلب" عّمِة �سوs �هللا �. 

�لس   w عضو�  كا-  هل   :�
�نتخاM �خلليفة؟

4: نعم؛ فقد جعله سيدنا عمر � 
عضو� > `لس �نتخا� �خلليفة. 

�: من صلى جنا�� سيدنا عثما- 
�؟ 

4: �لزبa بن �لعو�8 �. 

�: كم �جنب من �أل	ال?؟
من  بنا�  �تسع   jبنا� تسعة   :4

سبع -�جا�. 

�: كم ,	� من �ألحا?يث؟
4: ٢٨ حديثا.

٥٥. طلحة بن عبيد �هللا. طلحة بن عبيد �هللا  ��

�: م� 	لد؟ 
 Éلن� بعثة  من  عاما   ١٤ قبل   :4

 .�

�: ما هي كنيته؟
4: �بو +مد. 

�: ألk عائلة كا- ينتمي؟
4: لبg متيم.

 Fبقبو تشر�  من  بتبش8   :�
�إلسال`؟ 

4: سيدنا �Ë بكر �. 

غز	�   w صيب� بكم جر6   :�
�حد؟

4: لقد قاتل مبنتهى �لبسالة ���فع 
 ٢٤ بـ  ��صيب   �  Éلن� عن 

جرحا.

 w � هللا� Fهل كا- مع ,سو :�
حجة �لو?��؟

4: نعم؛ �قد كا eلك عا8 ١٠ 
.Xجرz�

�لس   w عضو�  كا-  هل   :�
�نتخاM �خلليفة؟

4: نعم.

سيدنا  	صَفه  	صف   kبأ  :�
,سوF �هللا �؟ 

�هللا   sسو� سيدنا  �صَفه  لقد   :4
� بأنه شهيد حّي. 

�: كم �جنب من �أل	ال?؟
تسع  من  �لد�  عشر  åسة   :4

-�جا�.

 Fهل كانت له قر�بة مع ,سو :�
�هللا �. 

من  ��بعة  كانت   e] نعم؛   :4
-�جاته شقيقا� أل�بعة من �مها� 

�ملؤمنني [e كانت: 
�ملؤمنني   8� شقيقة  �نة  �لسيد% 
�هللا  �ضي  جحش  بنت  -ينب 
 8� شقيقة  �قية  ��لسيد%  عنهما. 
�ملؤمنني �8 سلمة �ضي �هللا عنهما. 
�ملؤمنني   8� شقيقة  ما�ية  ��لسيد% 
�8 حبيبة بنت �Ë سفيا �ضي �هللا 
شقيقة  كلثو8   8� ��لسيد%  عنهما. 
�ضي  �لصديقة  عائشة  �ملؤمنني   8�
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�هللا عنهما. 

�: م� 	�ين توw؟ 
 Xجرz� �ستشهد > عا8 ٣٦   :4

> �ملدينة.

٦٦. سعيد بن �يد. سعيد بن �يد  ��

�: ما هي كنيته؟
4: �بو �ألعو�.

�: ألk قبيلة كا- ينتمي؟
.Xعد g4: لب

 Fقبو  w مرتبته  هي  ما   :�
�إلسال`؟

عشر  �ثنا  سبقه   X�  ١٣ �قم   :4
�جال > �عتنا¦ �إلسال8. 

�: كم كا- عمرO عند بعثة �لن� 
�؟ 

4: ٢٧ عاما.

�: بأk قر�بة كا- يتصل بسيدنا 
عمر �؟ 

4: كا -�4 �خته "فاطمة". 

 iE هل ,�فقه �هله حني هاجر :�
�حلبشة؟

4: ال؛ فعند �zجر% تر� -�جته 
���ال�} > مّكة.

�: كم مر� هاجر iE �حلبشة؟
4: مرتني.

�: م� هاجر iE �ملدينة؟ 
من  عشر  �لثالث  �لعا8   <  :4

�لبعثة.

بعد  ضيًفا   Fنز من  عند   :�
� جر�؟

 X�4: عند سعد بن �لربيع �ألنصا
�ملؤ�خا%   < �خا}   Xلذ�  �

�إلسالمية. 

�: م� 	�ين توw �؟ 
 <  Xجرz�  ٥١ عا8   <  :4

�ملدينة.

من مآثر �ألبر�,من مآثر �ألبر�,

سأs �جل �حلسن �لبصرX ��ه �هللا عن سر -هد} > �لدنيا فأجا�:
��بعة �شياj: علمُت � �-قي ال يأخذ} �حد غXa، فاطمأ قلÉ، �علمُت � عملي 
 ª�ير ال يقو8 به غXa، فاشتغلت به �حدX، �علمُت � �هللا مّطلع علّي فاستحييت �

.Ë� jملو� حق، فأعد�� �لز�� للقا� > معصية، �علمُت �





وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل


