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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 �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

 |��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
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مو���ها
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�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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�ا�  تغطي  
ل�  
لر�حي  
جلفا�  حالة   ��

لعا& 
إلسالمي منذ فتر� طويلة تسببت � 
على  
ألمة  �.ج,+  
لنطا/  
سع � قحط 
 � .4ا  شك  �ال  
إلميا�.  من  قاحلة   �
صحر  � 
لعيش 
كل يوH ُتبعد عامة 
ملسلمني باعا .� باعني عن خالقهم. 

ألكف � Lلدجا
  +
نقر ُتؤNO على شاكلة   +
فالصلو
 ��Rكث� .Tليقي
ترفع للدعا� مفرغة من مضمو� 
إلميا� 

هللا  X�Y من 
هم من Oعو
 �& ُتستجب .Oعيتهم فقنطو
من  خائفني   �. �حساناته   � طامعني  
هللا  يعبد��  أل4م 

لق, �
جلحيم. �ما .Y�_ ما جاO+ به 
لصوفية  `
عذ
� حني Oملثلى للعبا

بعة 
لعد�ية موضحة 
لغاية Y �Rلشه

من  عبدته خوفا  ما  فأجابت:  �ميا4ا،  ُسئلت عن حقيقة 

لسو� �� خا� َعِمل،  Rال حبا جلنته فأكو� كاألج� iYنا

بل عبدته حبا له �شوقا �ليه.
للناj ُتمحى من  ليترk خR .مة .خرجت  �ما كا� 
هللا 

ختصها   قد  بل  ِلكا�،   
خً, �تصبح  
لتاYيخ  صفحا+ 
للمصطفى   
لر�حية  للسلطة  عز �جل مبنقٍذ �ا�q ممثل 
 iمر.� � uياOلقا
 
 غالv. Hد wمر ��، �هو حضر

هللا عز �جل بصنع سفينة 
لنجا�، �zلك بتأسيس xاعة 

لر�حية �
حلصانة 
لربانية.  �
ملؤمنني 
ل� تنعم بآليا+ 
حليا
 Hلسال

متطا� سفينة � q�لسما

لركب  
�لاللتحا/ ֲדذ
ال بد من فهم مضمو� 
إلميا� 
لذq �ضحه سيدنا .vد        

   :�� بكلما+ �جيز
�من  عرفا�،  
إلميا�   Yنو� 
لبشرية،   Yنو 
إلميا� "
ّر فقد عر�  � ال �نسا�. من عر� 
لسِّO�O فقد�ا فهو

لباطن  باطن  هو   qلذ
 
للُّّب   
�حتّسسو  
فقومو 
لبـّر، 

."Yبالقشو 

لنوY، �ال تفرحو Yنو� �
ملع ��مع
 Oبالوعو حضرته  حظي   
zملا 
لبعض..  يستغر`  �قد 

عظمة   jُتقا ما  غالبا   .Hسا Y�حي   Hمبقا� 
ملبني  بالنصر 
�جه.  بأحسن  �ا  
ئه Oبأ� له  
ملوكلة   Hملها
 بطبيعة  
لقائد 
فال ُيعقل .� ُتعطى سلطة 
لذ�O عن 
لبلد جلندq بسيط، 
 zا�
� 
لتخطيط   � 
حلنكة �  �
خل, يفتقد  .نه  
لعلم  مع 

+. بل غالبا ما ُيختاY قائد باسل z� خ,� �حنكة Y

لقر
ُيطبق نفس   �. .يضا  
لتنفيذ. �من 
حلكمة � 
لتخطيط   �

ملبد. على من سيد
فع عن حيا� 
لدين 
حلنيف .z qلك 

لذq ُ�عدْ+ به 
ألمة. �نوOّ .� نؤكد هنا .�  Hُ�ما
 Hإلما

سلسلة 
أللقا` 
لدينية 
ل� ُخص ֲדا حضرته �ا Oالال+ 

.
عظيمة �xيعها ت,w مقاما Y�حيا �
حد

لصال� بل  Hما� �� Rال يش qملهد
 Hإلما
�ال شك .� لقب 
 qلذ
لإلمامة 
ملشاY �ليها � 
لقر�� 
لكرمي.. zلك 
للقب 
َ̀ َناِفَلًة َ�ُكالًّ  
هللا ألنبيائه ﴿َ�َ�َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ/ َ�َيْعُقو iعطا.
َ�َ.ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا  َيْهُد�َ�  ًة  .َِئمَّ َ�َجَعْلَناُهْم   * َصاِلِحَني  َجَعْلَنا 
َالِ� َ��ِيَتاَ� 
لزََّكاِ� َ�َكاُنو
 لََنا  
لصَّ Hَِ�َقا�َ +ِ
�ِلَْيِهْم ِفْعَل 
ْلَخْيَر
 �
لنبو  Hمقا بّوْ.ناهم   q.  (٧٤�  ٧٣ 
ألنبيا�: ) َعاِبِديَن﴾ 

;ØdÂ;:Ëd;– ĆÖ…;flŸY;ØdÂ;:Ëd;– ĆÖ…;flŸY

;Ì�Şë∏\;Ì�Şë∏\

WÓ^Ñ;]ŸÂ;:…Ö¡;]⁄…WÓ^Ñ;]ŸÂ;:…Ö¡;]⁄…



٣

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد احلادى عشر - جمادى األولى والثانية  ١٤٣٦هـ  آذار / مارس ٢٠١٥ 

بتوجيه   jلنا
  
يهد� كي  بالوحي  خطو
ִדم  كل  �.يدنا 
 
�Yعاية من 
هللا �ليس من �ض .نفسهم. �بنا� على هذ
 �مع بأمت  مهديا  �ماما  
ألنبيا�   �wمر من  
حد � كل  كا� 

لكرمي �  
لرسو¡   HOخا Hمقا w
�بر يتوقف  
لكلمة. �& 

ألحاOيث بكل  +Yحلد بل .شا
 
منقذ 
إلنسانية �� هذ
جال� .نه خليفة 
هللا 
ملهدq. �ال خال� .� خليفة 
هللا هو 
﴿َيا  
لكرمي  
لقر��   � .يضا  لألنبيا�  ُ.عطى   qلذ
 
للقب 
 jِلنَّا
 َبْيَن  َفاْحُكْم   �ِYَْْأل
 ِفي  َخِليَفًة   kََجَعْلَنا �ِنَّا   Oُ��ُ
Oَ
﴾ (¥ ٢٧). كما .كد+ 
ألحاOيث 
ملتو
تر� على  ِباْلَحقِّ
نؤكد   �.  Oنو� 
جبة. �  Oملوعو
 
ملسيح   �حضر بيعة   �.
 i
.نه  � ُ.مر من 
هللا .� يأخذ 
لبيعة من 
ملؤمنني بدعو
 
هذ  Xنو سفينة  المتطا�  
لسفر   �تذكر مبثابة  هي  
ل� �
 Hملقا

ملقاH .� من يعر�  

لزما�. �نوO .� نؤكد � هذ
يصعب  لن   � 
ملصطفى  للرسو¡ �مد  
لسامي  
لر�حي 
 Oملوعو

لر�حي 
لعظيم لسيدنا 
ملسيح  Hملقا
عليه مالمسة 

ملهدz� .� q يصعب 
لتفريق بني 
لسيد �
لعبد  Hإلما
�

 `
z دv. خصوصا .� كيا� سيدنا .iحب سيد � uلفا


حلديث:  iما يؤكد 
� شخص 
لرسو¡ 
لكرمي � �هذ
”ُخلقه خلقي“ � ” ُيدفن معي � ق,q. .“q .� خلقه 

لتطبيق 
لعملي  q. � لكرمي
سيكو� ظل خلق 
لرسو¡ 
 �. متشاֲדني  يكونا�  �مماته  حياته   �.� 
لكرمي،  للقر�� 
باألحرN ظل حلياته �مماته �. �هذ
 ما بينه حضرته حيث 
 .“N.Y ما� Tملصطفى فما عرف
قا¡: ”من فرَّ/ بيT �بني 

لعز� ملساعيه  `Y من iشر� تلقا q. � كما & ينسب
�خدماته بل مبحض تفانيه � حب سيدi �مطاعه سيدنا 

لظلية 
لذq حظي  �
لنبو Hملصطفى �، �.كد .� مقا
�مد 

لرسو¡ 
لكرمي � �جز� ال يتجز. منها  �به هو ظل لنبو
جتديد   Hمها  �
Oأل  Y
��نذ  Rتبش من  
ملكاملة   �كثر .ساسه 


لدين على .حسن �جه.

جلماعة  O

Y ُيحيي .فرz� كل سنة من شهر � ،ªYلقا
 qعزيز

ملسيح  Nكرz جد��  فيه

إلسالمية 
ألvدية � كل بلد يتو

ملوعوO � حيث ُتلقى خطابا+ Oينية تالمس .هم معا& 

لند�
+ هو 
لتأكيد  iهذ Nخال/ شخصيته �. فحو.�

 كا� 
خلاHO على ما هو عليه من z� :حد �هو
على مبد. �
.خال/ �معا�Y فما بالكم بالسيد 
لذq تعجز 
ألقالH عن 

�صف خصاله �مكاHY .خالقه �!!

ملسيح    �حضر قاله  ما   Yلسطو
  iهذ به  ¬تتم  ما   Rخ�
�مد  من  بركة  ”كل  
خلصو¥:   
هذ  �  �  Oملوعو

 ªYلقا
 qمن علَّم �تعلَّم“.. فهال طالعت عزيز kYفتبا �

مصنفا+ حضرته قبل .� حتكم على Oعو
i؟!
يستمعو�  ممن  �جعلنا   iيرضا� ®به  ملا  ��ياكم  
هللا  هد
نا 
 `Y هللا  
حلمد   �. Oعو
نا  ��خر  .حسنه.  فيتبعو�  
لقو¡ 
سيدنا  
ملرسلني  .شر�  على   Hلسال
�  �
لصال� 
لعاملني، 

�مد �على �له �صحبه .xعني. �مني

إذا كان اخلـادم علـى ما هـو عليه 
مـن أخـالق ومعـارف فمـا بالكم 
بالسـيد الـذي تعجز األقـالم عن 
أخالقه!! ومـكارم  وصف خصالـه 
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لدين �موv. Oد Rبش 
wمر � حضر
� Oملوعو

ملصلح 

� qملهد
 Hإلما
� Oملوعو

ملسيح  �
خلليفة 
لثاu حلضر

:j�YO من

في 
حا� �لقر��


لنحل) �Yسو)

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

ijk∩⊇∪

َفَأَتى  َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َمَكَر  ﴿َقْد 

�هللا ُبْنَياَنُهْم ِمَن �ْلَقَو�ِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم 

�ْلَعَذ�ُ&  َ,َ+َتاُهُم  َفْوِقِهْم  ِمْن  ْقُف  �لسَّ

ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُر,َ/﴾ (٢٧)

 شر6 �لكلما4:

ُهللا  مَكر  خَدعه.   :iمَكر َمَكَر: 

i على 
ملكر. قيل: 
ملكُر wفالًنا: جا
¯يلة،   iمقصد عن  
إلنسا�  صرُ� 
 ،Rُخل
�هو نوعا�: �موO ُيقَصد فيه 
�مذموH ُيقصد فيه 
لشرُّ (
ألقر`).

.تى   :iجا�  :iتا. بنياَنهم:  �ُهللا  فأتى 
 :iحَضر 
ملكاَ�:  .تى  فَعله.  
ألمَر: 
 .iبَلغ �خَر� iلشي�: .نفَد
.تى على 
.تى عليه 
لدهُر: .هلكه (
ألقر`). 

منه  ُيسَمع  سقوًطا  سَقط  خرَّ: 
 
Yًحلجر: صوَّ+ منحد
خرير. �خرَّ 


ألقر`).)
.ساُسه  
لبيت:  قو
عد  �لقو�عد: 


ألقر`).)

�لتفسيـر: 

لعامة ضد   �Yثا� يقو¡ 
هللا �: �� 
بأمٍر  �مد � تضليًال �تعتيًما ليس 
 ¡
w ما  z�  ،Yلكفا
 ِبْدٍ_ من هؤال� 

حلق ضد كل ن² �  �
هذ
 O.` .عد
كل عصر، �لكن مكائدهم & تنجح 
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.بًد
 بل 
نقلبت عليهم.
.Y�َعه!  �ما  
لبياَ�   
هذ .لَطَف  ما 
قبل  من  
لكرمي  
لقر��  سجل  لقد 
يأ+   &  
�مًد بأ�   Yلكفا
  �

عتر
يقو¡  ما  يقو¡  ��منا  جديد،  بشي� 
عليهم  
هللا   Oفر 
أل�لني،  عن  نقًال 
 �. قائًال: صحيح  نفِسه  باألسلو` 
نفس  هو  
لن²   
هذ يقوله  مما   
Rًكث
�تظنو�  
لسابقو�،  
ألنبيا�  قاله  ما 
.نه يقو¡ هذ
 تقليًد
 �م، �لكن .ال 
 �
.عد تقّلد��  .يًضا  .نكم  تفّكر�� 
 iضد ترتكبو�   z� 
أل�لني  
لرسل 

Yتكبها  
ل�  
ملكائد � Y�لشر
 نفس 
هؤال� ضد Yسلهم. فلو كا� �حيه 
تقليد  فهو  
أل�لني،  للرسل   
تقليًد
�موO، �لكن تقليدكم مذموH، ألنه 
 
تفّر�  �. ميكن  فال   .Y

ألشر تقليد 

ملوقف  مو
جهة  من  
حلجة   iֲדذ
 
�wلذين فا
.يًضا، أل� Yسولنا يقلد 
� هدفهم � �خر 
ملطا�، �لكنكم 
 ،kال�
تقلد�� قوًما كا� مصRهم 
كل   � 
خلاسر��  .نكم  شك  فال 

ملاضي   � 
حلق   �
.عد  �� حا¡. 
بتأليب   - مثلكم   -  
قامو .يًضا 
ما   �. 
عمني w 
لعامة على Yسلهم، 
يقولونه �منا هو تقليد ملن قبلهم، فهل 
 ��O 

ستطاعو
 مبكائدهم .� ®ولو
 

نتشاY تعاليم .نبيائهم؟ �هل جنحو

بل  كال،  ��هالكهم؟  تدمRهم   �
كانو
 هم 
�الكني.

 �

لذO qّمر .عد  `

لعذ ¶ �صف 
من  ُبنياَنهم  
ُهللا  ﴿فأتى  فقا¡:  
حلق 
 q. ..﴾لسقف

لقو
عد فخّر عليهم 
 qلذ
 `
.نه تعا� .نز¡ عليهم 
لعذ
فسقطت  .سسها  من  مبانيهم  هّد 
 �.  O

ملر� 
لُسقف..  مع   �
Yجلد

 
هلكو  - �.تباًعا   
Oًسيا.  - كلهم 

ألتبا_ 
لذين  q. �
Yعني؛ فاجلدx.
 
كانو
 يعتمد�� على 
ألسياO سقطو
.سياOهم  على   q. �جوههم  على 
.يًضا. فال  تسببو
 � هالكهم  كما 
تغتر�
، يا .عد
� �مد، مبا تتمتعو� 

لعامة،  على  �سلطا�   zنفو من  به 
فلن   � 
هللا   `
عذ يأ¸  ألنه حني 

لنفوz شـيًئا،  تنفعكم 
لسلطُة �ال 
�يسـقط  نظامكم،  سيدمَّر  بل 

ألسياO مع 
ألتبا_، بل �� 
ألتبـا_ 
 kهال  � يتسـببو�  
لذين  هم 

.Oألسـيا

 Yلكفا
¶ .خ, � .� 
لعذ
` فاجأ 
.ئمة   �� 
ئًما، ح¹ O  /Yخا بشكل 
�ال  بقد�مه   
يشعر�  & .يًضا  
لكفر 

�هم، ألنه جا�هم بطر/ O �. بعد

& �طر ببا�م.
 "Yَلكفا
 
هللا  "�تيا�   Rتعب  �. علًما 
نز�¡  
ئًما O 
لكرمي  
لقر��   �  Tيع


لبهائيني  �لكن  عليهم.  
هللا   `
عذ
 uلقر�
  Rلتعب
  
هذ من  يستنتجو� 
حيث  خاطًئا  
ستنتاًجا  شاكَله  �ما 

هللا   �. 
لقر��  .كد  لقد  يقولو�: 
نفسه سيأ¸، �ها قد ظهر 
هللا 
آل� 

حلق  �لكن  
لبها�". " شخص   �
«الف  
لبهائي   Rلتفس
  
هذ  �.

لقر�� 
لكرمي كما هو  Nمتاًما فحو

آلية بكل جال�. ��  iضح من هذ
�
 �
حد�  �Yصو  � مقبو¡  تفسRهم 

لبها�" " 
عت,نا   
z� �zلك  فقط، 
 �

لزمن. �ال 
عتر 
عذ
ًبا ألهل هذ

لبها�" جتليًّا قهريًّا " Yعتبا
عندنا على 
من عند 
هللا تعا�، ألنه � يعّذ` 
غفلًة  يزيدهم  مبا  Oينه  عن  
لغافلني 

�عمايًة.

ألمم 
لسابقة  ½
هذ
، �بسرO .حد

هللا � .هل مكة .� نظامهم  Yحّذ
على  �موشك  
خله، O من   Yمنخو
 

ال4ياY بنفسه؛ فأنَّى �م .� يدمر�

لذq جا� به �مد �؛ كال،  Hلنظا

 Yسينها  qلذ
 هو  بنا�هم   �� بل 

نه �سقفه �هم ينظر��. �يعلم Yد¾

ملكيني   �. بالتاYيخ   Hملا� �م  
لذين 
 Hبيو ح¹  غالبني  
لظاهر   �  
كانو

حد قبل فتح مكة، �لكن 
لوضع �
على  بنا¿هم   Y4ا
�  ،�فجأً 
نقلب 


أل�Y كلية.



اجمللد السابع والعشرون، العدد احلادى عشر - جمادى األولى والثانية  ١٤٣٦هـ  آذار / مارس ٢٠١٥ م

٦

التقوى

َ,َيُقوُ?  ُيْخِزيِهْم  �ْلِقَياَمِة   Bََيْو ﴿ُثمَّ 
ُتَشاقُّوَ/  ُكْنُتْم  �لَِّذيَن  ُشَرَكاِئَي  َ+ْيَن 
�ْلِعْلَم  ُ+,ُتو�  �لَِّذيَن  َقاَ?  ِفيِهْم 
َعَلى   Hَو َ,�لسُّ  Bَْلَيْو�  Iَْلِخْز�  َّ/Jِ

�ْلَكاِفِريَن﴾ (٢٨)

شر6 �لكلما4: 
: حرُ� عطٍف يد¡ على 
لترتيب  ُثمَّ

لتاَ�  عليه   
.Oخلو Yمبا  
لتر
خي، �

كما قا¡:
        Tيسّب 
للئيم  على  .مرُّ  �لقد   
  Tيعني ال  قلُت  ُثّمَت  فمضيُت 


ألقر`))
 �� 
لفجر  طلو_  ِمن   Hُليو
  :Bيو  
مطلًقا  
لوقُت  
لشمس؛  غر�` 


ألقر`).)
 �. qِخلز
ُيخزI: .خز
i: .�قَعه � 
فالًنا:  
هللا   Nخز. �.هاَنه.  
ِخلز
ية 
؛  ُ̀ 
لعقا 
�و
ُ�؛   :qخلز
� فَضحه. 
 ٌّ¡zُ  :qخلز
 �.صل  
لند
مُة،  
لبعُد؛ 

ُيستحيا منه (
ألقر`).
 i
Oعا� خاَلَفه  شاقَّه:  ُتشاقُّو/: 


ألقر`).)

 :Kلتفسـ�
� بعض 
ألحيا� ينـز¡ باإلنسا� 
مصيبة ُتلحق به 
لضرY، �لكنها ال 
تسبب له .q عاY .� �هانة، �.حياًنا 

®ل به خطب ال ُيهلكه �لكن يهينه 
�«زيه. يقو¡ 
هللا تعا�: �ننا سو� 
نصّب على .عد
� نبينا 
لكرمي عذ
ًبا 

يفضحهم �يدمرهم .يًضا.

َظاِلِمي  �ْلَمَالِئَكُة  َتَتَوفَّاُهُم  ﴿�لَِّذيَن 
َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل  َ+ْنُفِسِهْم َفَأْلَقُو� �لسَّ
ِمْن ُسوHٍ َبَلى Jِ/َّ �هللا َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم 

َتْعَمُلوَ/﴾ (٢٩)

شر6 �لكلما4:
 �مبع 
لتسليم  من  
السُم  َلم:  �لسَّ


ألقر`).) Hُالستسال

لسالH؛ 
ما  توجب  للتحقيق،   ٌ̀ 
جو َبَلى: 

 قلت zللنفي، فإ kٌيقا¡ لك أل4ا تر
فقا¡  كتا`،   kعند .ليس  لزيد: 
"بَلى" َلِزَمه 
لكتا`، ��� قا¡ "َنعم" 

فال يلزمه (
ألقر`).

�لتفسيـر:

لعذ
` �منا  

هللا هنا .� هذ Xلقد صر 

لذين يصر��  Yلكفا
يصيب .�لئك 
بّين  حيث  
ملو+،  
لكفر ح¹  على 
هؤال�   �. .نفسهم﴾  ﴿ظاملي  بقوله 
ُيفنو� .عماYهم ظاملي .نفسهم �هم 

لنبيني؛ فمثلهم  ��zسبو� .4م يؤ®
يلعق   X,ي ال   qلذ
 
لوحش  كمثل 

 �
حلجر فيجرX لسانه، ظنًّا منه .� لذَ

لذq ينـز� من لسانه �منا هي  Hلد

ح¹  يلعقه  ينفك  فال  
حلجر،  طعم 

يفقد لسانه كله.
 qOيؤ ألنه  
لصلح،  هو  َلم  
لسَّ�
من  
لفريقني  من  كل  سالمة   ��
تعا�  قوله  من   O

ملر� 
آلخر.  شر 
ير��  حني  .4م  َلَم﴾  
لسَّ  
﴿فَألَقُو

لعذ
` لن Åد�
 �م مهرًبا، فيدعو� 

.Æلتصا
 ��
من  نعَمل  كنا  ﴿ما  قو�م  �.ما 
.4م   -  qعند  -  Tيع فال  سو�﴾ 
لن يعترفو
 بتوYطهم � 
لشرk، بل 
Y¿ية  عند   
يستطيعو لن  .4م   O

ملر

لعذ
` .� ينكر�
 عباOَتهم آل�تهم، 
لذلك سو� ي,Y�� .عما�م 
لوثنية 
�منا  سيئة  بنية  نعملها  بقو�م:& 
 � i
عملناها ¯سن 
لنية. �هذ
 ما نر
يقولو�  
ملشركني  فإ�  .يًضا،  
لدنيا 
بر
هني  Oحض  عن  عجزهم   Nلد
 Hلألصنا نسجد  ال  
لتوحيد:  .هل 
نفعل  ��منا  ��ًة،  باعتباYها  �غRها 
فإننا ال  ��ال  لتفكRنا،   
تركيًز zلك 

هللا عليهم  Oير� !iهللا �حد
نعبد �ال 
كنتم  مبا  عليم  
هللا   �� بقوله: ﴿بلى 
تعملو�﴾.. .q ليس قولكم هذ
 �ال 

هًيا، ألننا .علم بأq نية كنتم � 
Yًعذ
كنتم  بل  
لباطلة،  ��تكم  تعبد�� 
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تبحثو�  كنتم  لو  ألنكم  مشركني، 
عن 
هللا � بصد/ 
لنية ملا جلأمت �� 


لطر/ 
لز
ئفة. iهذ
﴿ما  قو�م:  من   O

ملر يكو�  �قد 
بذلنا  .ننا  سو�﴾  ِمن  نعَمل  كنا 
.�تينا من فطنة �zكا�، �&  كل ما 
نفعل ما فعلناi �ال ظنًّا منا .نه 
حلق؛ 

هللا � عليهم: �نكم كاzبو�.  ORف

لنية  صاOقي  
لو
قع   � كنتم  لو   z�
لسنتنا  طبًقا  �ديناكم  .فعالكم   �
فينا   
جاَهد� 
لذين �﴿  :�
ملستمر
لَنهديّنهم سبَلنا﴾(
لعنكبو+: ٧٠). 
فلو ¯ثتم عنا ¯سن 
لنية ملا سلكتم 
هد
يَتكم  لتولَّينا  بل  خاطًئا،  طريًقا 
 �. ميكن  فال  
ملستقيم.  صر
طنا   ��
 Yلعذ
 
تنجو
 من 
لعقا` بتقدمي هذ


لو
هي.

َخاِلِديَن  َجَهنََّم  َ+ْبَو�َ&  ﴿َفاTُْخُلو� 
�ْلُمَتَكبِِّريَن﴾   Vَمْثَو َفَلِبْئَس  ِفيَها 

(٣٠)

شر6 �لكلما4:

ملو+.  بعد  
لعقا`   Yُ
O جهنم: 

آلية Yقم  Rلتفصيل تفس

جع ملزيد Y


لرعد. �Y١٩ من سو
ماٍ�  فعل  �هي   ،ٍّHz كلمُة  ِبْئَس: 
َجَمَد إلخر
جه عن موقعه، فهو �وٌَّ¡ 

بؤًسا،  .صا`   q. 
لرجُل   jََبُؤ عن 
 Hبال مقر�ًنا  يكو�   �. فاِعِله  �َحقُّ 

جلنس .� مضاًفا �� مقر�� ֲדا، �قد 
على  منصوبة   �بنكر  
ًر مفسَّ ُيضَمر 

لتمييز .� مبا 
لنكر� ¬و: بئَس Yجًال 

wيٌد، �بئَس ما wيٌد (
ألقر`).
مع  
إلقامُة   :Nملثو
�  �

لثَّو  :Vَمْثَو
 :Nملثو
  .(+
Oملفر
)  Y

الستقر


ملنـز¡ (
ألقر`).

:Kلتفـس�

آلية .يًضا  iهللا تعا� � هذ
 لقد .كد 

ملتك,  بأ�  
لسابق  
ملوضو_  نفَس 

حلق  Yفض  على  يصر   qلذ
  q.  -
بعد معرفته بسبب نية شرير� �يقو¡: 
 H

ألقز من  .كو�   �. ميكن  كيف 
باتبا_ 
لن² - ال بد .� يعاَقب بأشد 
مما يعاَقب به َمن يكفر غفلًة �ִדا�ًنا 

ال بنية شرير�، zلك .� جرمية 
لِك, 
﴿ِبْئَس﴾  فكلمة  
لغفلة.  من  .بشع 

بّينت 
لفر/ بني شناعة 
جلرميتني.

﴿َ,ِقيَل ِللَِّذيَن �تََّقْو� َماَ]� َ+ْنَزَ? Zَبُُّكْم 
َهِذِ\  َ+ْحَسُنو� ِفي  ِللَِّذيَن  َخْيًر�  َقاُلو� 
َخْيٌر   ِ̂ �ْآلَِخَر  Zَُلَد�,َ َحَسَنٌة  ْنَيا  �لدُّ

َ,َلِنْعَم Zُ�Tَ �ْلُمتَِّقَني ﴾ (٣١)

شر6 �لكلما4: 
على  
لشي�   �ُ
ِ�جد  :Rُخل
  :�Kًخ
حصوُ¡  �قيل:  
لالئقة؛  كماالته 

لشي� ملا من شأنه .� يكو� حاصًال 
له.. .q يناسبه �يليق به؛ 
ملاُ¡ مطلًقا؛ 


ألقر`).) Rِخل
 Rُلكث

إلنشا�  متصر�   Rغ فعٌل  ِنْعَم: 


ملنجد). ) Xملد


فليـس املراد منـه أن تلك األنهار جتـري حتت أرضية 
اجلنـة، بل املعـ@ أن تلك األنهـار اجلارية سـتكون 
خاضعـًة لنظام أهـل اجلنة كليًة ولـن ينازعهم فيها 
أحـد؛ ....  فلن يتمنوا إال ما سـينالونه حتًما، إذ Fلو 
قلوبهـم مـن كل طمـع وجشـع، وتكـون Mفوظة 
مـن نـار احلسـد، وتتطهر مـن كل دنـس ورجس.
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التقوى

:Kلتفـس�

ملؤمنني  نظر  
آلية �جهة   iتبّين هذ  
 �
لقر�� 
لكرمي، ��,نا بأية نظر iجتا

كانو
 ينظر�� �ليه. 
مسلمني،  هنا: كا� هؤال�  يقا¡  قد 

لقر��  حق   � شهاOִדم  قيمة  فما 
 iֲדذ  
.Oلو .4م   `

جلو� 
لكرمي؟ 
هدًفا   
كانو حني  مكة   �  �Oلشها


لعد�
�، «افو� � 
لتعذيب  لصنو� 
للقر��  فتصديقهم  حياִדم؛  على 
 �  �
لنظر  iֲדذ �ليه  �نظرهم  
لكرمي 
 �Oحلالكة لشها
تلك 
لظر�� 
حلرجة 

قوية على صدقه.
 

﴾ فاملر
O منه .� هذRًما قو�م ﴿خ.

لقر�� قد نز¡ على كماالته 
لالئقة 
 iفر

ملناسبة.. .q .� كل ما ينبغي تو
 �  Oٌملوجو  ٍّq�ا� كتا`   q.  �

لقر�� بتمامه �كماله؛ .� 
ملع�: .ننا 
�جدنا 
لقر�� .فضَل مما كنا نتوقعه.

لقد .خ,نا 
هللا تعا� باستخد
H كلمة 
تلعب  
لنظر  
�ية w  �.  ﴾
﴿َ.حَسنو

 � .عما¡ 
إلنسا�؛ فأحد Rًكب 
Yً�O
هذين 
لفريقني نظر �� 
لقر�� 
لكرمي 
ُيلق  فلم  
أل�لني،   Rساط. .نه  على 
 i,عت
 بينما  فهلك؛  باًال،   iY
إلنذ
بصد/،  فاتبعه   ،
Rًخ 
ملؤمن  
لفريق 

ل� جا� �صفها  Y
فدخل به نعَم 
لد


آليا+ 
لتالية. �

ِمْن   Iَتْجِر َيْدُخُلوَنَها  َعْدٍ/  ﴿َجنَّا4ُ 

 /َ,Hَُيَشا َما  ِفيَها  َلُهْم   Zُْألَْنَها� َتْحِتَها 

َكَذِلَك َيْجِزI �هللا �ْلُمتَِّقَني ﴾ (٣٢)

شر6 �لكلما4: 
َجنَّا4ُ َعْدٍ/: .صُل 
َجلّن َستُر 
لشي�، 

َجلنُة: كلُّ � .iلليُل: سَتر
يقا¡: جنَّه 
 iYبأشجا يسُتر  شجر   qz بستا� 
 �
لساتر Yُألشجا

أل�Y. �قد ُتسمى 
َجنًة. �ُسميت 
َجلنة �ما تشبيًها باجلنة 

أل�Y ��� كا� بينهما َبو�، ��ما  �
�ليها   Yَملشا
 عنا  ِنعَمها  تعا�   iلَسْتِر
بقوله تعا� ﴿فال تعَلم نفٌس ما ُ.خفَي 

.(+
Oملفر
�م ِمن قر� .عني﴾ (
عّد�  به.   Hقا. َعْدًنا:  باملكا�  �عَد� 
جناُ+  �منه  قيل:  َنه؛  توطَّ 
لبلَد: 
 Oخللو
 �قامٍة ملكا�  .q جناُ+  َعْدٍ� 


ألقر`). )

:Kلتفسـ�
 �. Tقوله تعا� ﴿جنا+ عدٍ�﴾ يع 

ئًما، O تبقى  سو�  تلك   Rخل
  Y
O
أل� كل ما هو حسن �خR ُيحَفظ 
 �.  ��  �Yشا� فيه  كما  �ُيستبقى. 
 �. نقص   q. من  خا¡   Hملقا
 zلك 

لنقص هو 
لذq يعّر�  عيب، أل� 

للفنا�.

حتتها  من   qجتر﴿ تعا�  قوله  .ما 
تلك   �. منه   O

ملر فليس   ﴾Yأل4ا


أل4اY جترq حتت .Yضية 
جلنة، بل 

جلاYية ستكو�  Yأل4ا

ملع� .� تلك 
�لن  كليًة  
جلنة  .هل   Hلنظا خاضعًة 
 Yأل4ا
  �. فيها .حد؛ zلك  يناwعهم 
� خاضعًة Y�لدنيا ال تكو� بالضر
 �
به،  
لذq متر  
لبلد   �.  �Yأل
ألهل 
ֲדا  
النتفا_  يستطيعو�  ال  �لذلك 
كما ينبغي، �.حياًنا متر 
أل4اY خال¡ 
 �  qOيؤ مما   �عديد  Oبال 
ضي Y.

حلر�`  نشو`   �� 
ألحيا�  بعض 

بينها على تقسيم 
ملياi �غz Rلك. 
�ميكن تفسR قوله تعا� ]�م فيها ما 

يشا���﴾ باآل¸:
١- .� كل Yغبة �م سو� تتحقق � 

جلنة، أل� مشيئة 
هللا ستصبح مشيئة 
مصد
ًقا  سيصبحو�  �كأ4م  �م، 
�ال  تشا���  ﴿�ما  تعا�  
هللا  لقو¡ 
.� يشا� 
هللا﴾ (
إلنسا�: ٣١)؛ فلن 
يتمنو
 �ال ما سينالونه حتًما، �z �لو 
قلوֲדم من كل طمع �جشع، �تكو� 

حلسد، �تتطهر من  Yفوظة من نا�

كل Oنس �Yجس.

لتصر�  سيملكو�  .4م   �.  -٢
يسكنو�  
ل�  
جلنا+   � 
لكامل 
فيها، فينالو� كل ما يرغبو� فيه من 

متعها �نعيمها.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł .ِبي ُهَرْيَرَ� � َقا¡: َقاَ¡ Yَُسوُ¡ 
ِهللا �: َ�
لَِّذq َنْفِسي ِبَيِدiِ لَُيوِشَكنَّ َ.ْ� َيْنِزَ¡ ِفيُكم 
ْبُن َمْرَيَم 
ِليَب َ�َيْقُتَل 
ْلِخْنِزيَر َ�َيَضَع 
ْلِجْزَيَة َ�َيِفيَض 
ْلَماُ¡، َحتَّى ال َيْقَبَلُه َ.َحٌد. َحتَّى  َحَكًما َعْدال، َفَيْكِسَر 
لصَّ

ْنَيا َ�َما ِفيَها. (صحيح 
لبخاqY، كتا` .حاOيث 
ألنبيا�) 
ْلَو
ِحَدُ� َخْيًر
 ِمن 
لدُّ �ْجَدُ َتُكوَ� 
لسَّ

ِد 
ْبِن 
ْلَحَنِفيَِّة َعْن .َِبيِه َعْن َعِليٍّ َقاَ¡:  َقاَ¡ Yَُسوُ¡ 
ِهللا � 
ْلَمْهِدqُّ ِمنَّا َ.ْهَل 
ْلَبْيِت  ̌¬‡ł �ِْبَر
ِهيَم ْبِن ُمَحمَّ
ُيْصِلُحُه 
هللا ِفي لَْيَلٍة. (سنن 
بن ماجه، كتا` 
لفنت)

َمْغِرِبَها،  ِمْن  ْمُس  
لشَّ َتْطُلَع  َحتَّى  اَعُة  
لسَّ  Hَُتُقو ال   :�َ 
ِهللا  Yَُسوُ¡  َقاَ¡  َقا¡:   �  �ُهَرْيَرَ .ِبي   łْ‡¬̌

 �Yََها 
لنَّاjُ �َمَن َمْن َعَلْيَها، َفَذ
kَ ِحَني ال َيْنَفُع َنْفًسا ِ�ميَاُنَها َلْم َتُكْن �َمَنْت ِمْن َقْبُل. (صحيح zََفِإ


لقر��) Rكتا` تفس ،qYلبخا


 jُلنَّا

، َ�ال YًَباOْ�ِ ْنَيا ِ�ال �، َ�ال 
لدًُّ 
ْألَْمُر ِ�ال ِشدَّ Oُ
Oَهللا � َقا¡َ: ال َيْز
̌¬‡ł .ََنِس ْبِن َماِلٍك َ.�َّ Yَُسوَ¡ 

لنَّاjِ، َ�ال 
ْلَمْهِدqُّ ِ�الَّ ِعيَسى 
ْبُن َمْرَيَم. (سنن 
بن ماجه،  Yِ
اَعُة ِ�الَّ َعَلى ِشَر 
لسَّ Hُا، َ�ال َتُقو ِ�الَّ ُشحًّ

كتا` 
لفنت)
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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�


لزما�،  

شتّد+ ضر�Yته �ذ qلذ

لصد�/  Iفاملهد”
ليس Yجال يتقّلد 
ألسلحة �يعلم فنو� 
حلر` �
ستعما¡ 

+ تضر 
لدين Oلعا
 iحلق .� هذ

لسيف �
لسنا�، بل 
 _
.نو من   jلنا
  Y�تلج � صد»� 
أل�قا+،   iهذ  �

لوسو
j، �يزعمو� .� 
ملسلمني قوH ليس � kلشكو

يعلمو�  �ال  بالسنا�،  
لتخويف � 
لسيف  �ال  عندهم 

لزما�   
هذ  � تطلبه   qلذ
  Hفاإلما 
إلنسا�.  قتل  �ال 
Yجٌل  كاجلائعني،   jلنفو
 �تستقريه  
لطالبني،   ُ̀ قلو
بالصفا+  �ُمّتصٌف  
لفاضلة،  باألخال/  مهّذ`   Æصا

حلكمة  

جلليلة 
ملرضية، ¶ مع zلك كا� من 
لذين ُ.�تو

ل,
هني �
ألOّلة 
لقاطعة، �فا/ 
لكلَّ  

ملعرفة، �wYُقو�

لنو
ميس  Oقائق   �  �

ألقر �سبق  
إل�ية،   Hلعلو
  �
 � يؤّثر   Hكال على   Yيقِد �كا�  
لشريعة  �معضال+ 
 ¥

خلو يستملحها  بكلما+   iيتفّو�  ،jُجلّال
 قلو` 
 Íَآل حتاكي  مبلفوظا+  مقتضبا  �كا�   ،jلنا
 �عامة 
ماYًنا  مذلَّلة،  قطوًفا  ُتضاهي  بِنكاٍ+  �ُمرجتًال   ،�منضّدً

على حسن 
جلو
`، �فصل 
خلطا`، مستمكًنا من قوٍ¡ 
ًتا للمخالفني  هو .قر` باألzها�، �.Oخُل � 
جلنا�، ُمبكِّ
 Hًتا للمنكرين � كل كال � كل َموOٍY توiOََّY، �ُمسكِّ
 ¥ ،qملهد
.�iOY“. (حقيقة 
ملهدq، باقة من بستا� 

(١٨١-١٨٢


نقطع فتر� طويلة   
z� ”يا عباT �هللا، تعلمو� .� 
ملطر 

آلباY تغوY �تغيب. فكما .� نـز�¡ ما�  iخذ+ ميا.

III;Ïl˜l;ÄÅ-\;\É·;Ô]4^Â;=III;Ïl˜l;ÄÅ-\;\É·;Ô]4^Â;=

=;wËâŸÂ; čÍÅ‚ŸÂ; fi€
˛
“t̨=;wËâŸÂ; čÍÅ‚ŸÂ; fi€
˛
“t̨

 � jياTد �لقاk+ Bغال �mحضر^ مر 
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 qOملا

لعا&  � �Yأل
 iجيشا� � ميا �� qOلسما� ُيؤ

كذلك ُينّضر ما� 
لسما� – .q �حي 
هللا – عقو¡ .هل 
اجة  
لزمن .يًضا̄  

لعا& 
لر�حاu. �كا� هذ � �Yأل


.uلر�حا

ملا�  ��
�.NY لز
ًما علّي .� .بني للناj بصدO Oعو
q .نT قد 
ُ.Yسلت من عند 
هللا تعا� عند 
حلاجة متاًما أل� 
لكثRين 

لعصر قد حذ�
 حذَ� 
ليهوO، �& يتخلو
 عن  
� هذ

لوY_ فحسب، بل .صبحو
 .عد
ً� للحق كما � Nلتقو


هللا  uلك قد �اz من عيسى، �من .جلw � Oليهو
كا� 

لزما� �Íّ فحسب،  

�هم. فال .Oعو .هل هذw� ملسيح


جلز�  .vدية،  (بر
هني   ."uيدعو نفسه  
لزما�   �� بل 


خلامس، 
خلز
ئن 
لر�حانية 
ملجلد ٢١ ¥ ٤٢٨)


ألحاOيث   � �zكرها  ثالثة   Oملجد
  
هذ  Hاo+,”

َحلَكم  .ما  �مهدqٌّ �مسيح.  َحَكٌم  
لصحيحة صريح: 
فيحُكم  
ألّمة،  
ختال�  wمن   �  Lر» .نه   qَ�ِYُ فبما 
 iYمن ظهوw لقاطعة، �عند
بينهم بقوله 
لفصل �
ألOلة 

حلق  
لقوَ¡   Yفيختا  ،¡
.قو �فيها  �ال   �عقيد توجد  ال 
فبما   qملهد
 �.ّما  �ضال¡.  باطل  هو  ما   kيتر� منها 

لعلما�، �ُيهدN ِمن لد�  
لعلم من  .نه ال يأخذ   qَ�ِYُ
 qألنبيا�، فإنه ُهد
 Rهللا بنبّيه �مد خ
Yبه كما كا� ُسّنة 

لك,يا�، �ما كا� له معلِّم �خر من  ��ُعّلم من حضر
.نه   qَ�ِYُ 
لعال�. �.ما 
ملسيح فبما � �
لعّز  qz هللا
 Rغ
بل  .سّنة مذYَّبة،  للّدين سيوفا مشهَّر� �ال  يستعمل  ال 
يكو� ُمد
iY على مسِح بركا+ 
لسما�، �تكو� َحْربُته 
 � Oهللا .نه موجو
 

لتضّرعا+ �
لدعا�. فاشكر� _
.نو
 

لبلد
�، �.نه هو 
لذq يكّلمكم � هذ iمنكم �� هذw


خلز
ئن 
لر�حانية Ïلد ١٤ ¥  ،Nد�

أل�
�". (جنم 
(٨٩-٩٢


لزما�،  �خر   Hما� هو   qلذ
  Oملوعو
  Iملهد� ",+ما 

لطغيا�، فاعلم .� حتت  Hعند هبِّ �و Yلظهو
�منتَظر 
لنو_  
لضاللة  wما�   �� لطيفًة   +ٍ
Yشا�  qملهد
 لفظ 

ملخصو¥   qملهد
 بلفظ   Yشا. 
هللا  �كأّ�  
إلنسا�، 
�تسقط  
إلميا�،   Y
.نو فيه  تبقى  ال  wما�   �� با�د
ية 

لقلو` على 
لدنيا 
لدنّية �يتركو� سبل 
لرvن، �تأ¸ 

الفتتا�، � 
إلباحة � 
لفسق �  kلشر
 wما�   jلنا
 على 
 ،+
Oالستفا
�  +
Oإلفا
 سالسل   � بركة  تبقى  �ال 

جلهال+، �  +
O

الYتد  �� يتحركو�   jلنا
 �يأخذ 

ملعامي  Rلتعامي، مع شوقهم � س
�يزيد مر� 
جلهل �

لسد
O، �يركنو� �� � Oلرشا

ملو
مي، �ُيعرضو� عن �

لشقا�� على .شجاY نو_  O

لفسق �
لفساO، �تطR جر
 �. Nألغصا�. �تر
تبقى Ðر �ال لد�نة  
إلنسا�، فال 
.جفال،  
لعمل � 
إلميا� � قد خال،   Xلصال
 من  
لزما� 
 iعيد
مو 
هللا  فيذكر  
لسما�.  بثرّيا  ُعلِّق  
لرشد  �طريق 

لقدمية عند نز�¡ 
لضّر
�، �يرN ضعَف 
لدين ظاهًر
 من 
فيخلق  
لصّما�،  
لفتنة   Yنا لُيطفئ  فيتوّجه  
أل¬ا�،  كل 
فيه  �ينفخ  
جلما¡، � 
جلال¡   qِبيَد  HO� كخلق  Yجال 
� ُيسّميه عيسى مبا Yلكما¡. فتا

�د
ية على �جه  X�Y
 �Yتا� ،NYلنصا

حلجة على  Hبن مرمي إلمتا
خلقه كخلق 
يدعوi باسم مهدq .مني مبا هو ُهِدqَ من Yبه للمسلمني 
 `Y �� همOليقو للمحجوبني منهم   Lَلضالني، �ُ.خر


لعاملني. هذ
 هو 
حلق 
لذq فيه متتر��، �
هللا يعلم �.نتم 

ال تعلمو�". (سر 
خلالفة، ¥ ٥٩)
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التقوى

 Óلعر
ترxة: 
ملكتب 

ال   iحد� 
هللا  �ال  �له  ال   �. .شهد 
 iعبد 
شريك لـه، �.شهد .� �مًد
من  باهللا   zفأعو بعد  .ما  �Yسوله. 

لشيطا� 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّ̀ Yَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لدِّ Hلرَّحيم * َمالك َيْو

لرَّْحَمن 

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   kَيَّا��َ َنْعُبُد   kَيَّا�

لَِّذيَن   Ô
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Ôَ
َر 
لصِّ
.َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو` َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال 
لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لu +لقاها سيدنا مر�m مسر,k+ Zد +يد\ �هللا تعاt بنصر\ �لعزيز

� Iملهد� Bإلما�, Tخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٣/٢١ Hيو

 � مسجد بيت 
لفتوX بلند�

 Hكال من  مقتبسا+   Hليو
  Hسأقد
فيها  
ل� zكر   �  Oملوعو
 
ملسيح 
بعض �يا+ صدقه �معجز
ته. �لكن 
.قو¡ شيئا حو¡   �. .Yيد  قبل zلك 
خطب� 
ملاضية. لقد قر.+ فيها بعض 

هللا  معرفة  بأ�ية  
ملتعلقة  
ملقتبسا+ 
قد  �كنت  عليها،  
حلصو¡  �طر/ 
شرحُت مقتبسا .� مقتبسني صعبِني، 
�لكن عندما �عت 
لترxة 
إلجنليزية 

أل�لية للخطبة، �من َثّم .لقيُت عليها 

لفضل" " �نظر� قبل 
لنشر � جريد
 Xملقتبسِني & ُيشَر
شعرُ+ .� .حد 
 �. 
ملمكن  فمن  حقه.  كا�  كما 
يكو� 
ملترxو� � لغا+ Õتلفة قد 
�كذلك  
لترxة   � بصعوبة   
شعر�
.يضا  
لذين كتبوها  يو
جه   �. ميكن 
بعض 
لصعوبة. لذ
 سأقر. .�ال بضعة 
.سطر .� 
جلز� 
أل�¡ منه �سأحا�¡ 
.� .شرحه بكلما+ سهلة �سلسلة. 
تأمل   ��  Lتا® 
إلنسا�   �.  Hمعلو

ملسيح   Hكال لفهم  عميق  �تدبر 

 .� Oملوعو

 �.  �  Oملوعو
 
ملسيح  �ّضح  لقد 
 Rممكن بغ Rهللا تعا� غ

لعمل بأ�
مر 

معرفة 
هللا تعا�، فقا¡:

ملعرفة � 
لعلم  تعا�  
هللا  جعل  "لقد 

k حقيقة 
إلسالH، مع .� YOسيلة إل�

كها؛ YOيضا إل. Nسائل .خر� kهنا

;ØdÂ;:Ëd;– ĆÖ…;flŸY

;Ì�Şë∏\

WÓ^Ñ;]ŸÂ;:…Ö¡;]⁄…

ÎÑ]ÁÜ;flŸ;Ø⁄÷â∏\;3≈;√̌
ł
fiŸ

ÎÑÊfi∏\;ÏfiÁÅ∏\Â;ÏŸÖ“∏\;Ï“Ÿ;

;\Ê’]zÕ;]π;!\;‰^ Ć1…;=;\Ê’]zÕ;]π;!\;‰^ Ć1…;=

=;]‚ËzpÂ;!\;Åfi¡;‡]z—Â=;]‚ËzpÂ;!\;Åfi¡;‡]z—Â

<Z]‚dÖ∆Ÿ;flŸ;ä⁄ç’\;–Öç
ˇ
ià;ÀË—
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حضر^ مر�m مسر,k+ Zد - +يد\ �هللا - 


لدعا� �
لعمل � �
لصال� Hلصو
مثل 
بكافة .�
مر 
هللا 
ل� تربو على ستمئة 
 ªYلبا
 بعظمة  
لعلم  �لكن  .مر، 

ملعرفُة � 
ِته، z �بوحد
نيِة  
�ه  عّز 

جلمالية، � 
جلاللية  �صفاِته  بشؤ�نه 
هي .عظُم 
لوسائل 
ل� تتوقف عليها 

لوسائل 
ألخرN كُلها؛ كيف لغافل 

لقلب �
ملحر�H متاما من معرفة 
هللا 

لدعا�، .� � �
لصال� Hيوفَّق للصو �.

لد
فع  z� ؟Nألخر
 +
Rخل
يكسب 

ألعما¡ 
لصاحلة هو  iكل هذ �
Y�
 Nألخر

ملعرفة، �هي منشأ 
لوسائل 
كلها، �هي تتولد منها �هي مبنـزلة 

.بنائها �بناִדا."

هذ
 مقتبس هاH جد
 لذ
 Y.يت من 
ليفهمه  قليال  حه  .�ضِّ  �. 
ملناسب 

ألمر  بسهولة.  .يضا   jلنا
 عامة 

ملسيح  بّينه   qلذ
 
أل�¡  
ألساسي 
 Hإلسال
 حقيقة   �. هو  هنا   Oملوعو

يسعى   qلذ
 على  �ال  تنكشف  ال 
عليه  
الطال_  .جل  من  فيه  �يتعمق 


حلصو¡ على معرفته.  �.
 kبأ� هنا � Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 
�سائل عديد� لالطال_ على حقيقة 

إلسالH، �لكنها ال تنكشف �ال على 
 .H

ستخد  Rخ يستخدمو4ا  
لذين 
حقيقة  
ملر�  على  تنكشف  ال   q.
 � ما  بكل  سعى   
z� �ال   Hإلسال



ل� � 
لوسائل،  تلك   Yسعه الختيا�

لدعا� �غRها � Hلصو
� �منها 
لصال

لقر��   �  +OY� 
ل�  
أل�
مر  من 
ست  من  بأكثر   Y تقدَّ 
ل� � 
لكرمي 

الطال_  �ّ.  

علمو .مر. �لكن  مئة 
حقيقة  �على   �
لصال حقيقة  على 

مر �. k
YO�� لدعا�

لصوH �حقيقة 

حلقيقة  �جه  على  
لكرمي  
لقر�� 

ّطلع 
إلنسا�  
z� بعمق، ال ميكن �ال�
على عظمة 
هللا تعا� �معرفته معرفة 

إلنسا�  عر�   
z� ��ال  حقيقية، 
�علم  تعا�،  
هللا  �حد
نية  حقيقة 
�ال  
حد � 
هللا   �. 
ليقني  �جه  على 
قا¡   ¶ هو.  �ال  �له  �ال  له  شريك 

إذا أردمت فهـم الروح الكامنة 
 Vو والصـوم  الصـالة   V
األحـكام األخرى فال بد من 
اهللا  معرفة  علـى  احلصول 
تعـا]، ألن صفاتـه تتجلى 
وتظهر بشـأن جديد لقوله 
تعا]: ﴿كل يوم هو V شأن﴾.
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التقوى

.� هللا صفاٍ+   �  Oملوعو
 
ملسيح 

جلاللية  
لصفا+  فيها  مبا  Õتلفًة 

إلنسا�  يعر�   & فما  
جلمالية، �
يدYكها   & �ما   �Oملتجد
 بشؤ�4ا 
ميكنه  فال  سليما  فهما  �يفهمها 
 kYهللا تعا�. عندما يد

لعمل بأ�
مر 
�يعرفها  تعا�  
هللا  صفا+  
إلنسا� 
حق 
ملعرفة عندها فقط سيقدY على 
 
z�  q. � صحيحة. Yبصو ֲדا  
لعمل 
 �
لكامنة � 
لصال X�لر
.OYمت فهم 
فال   Nألخر
  Hألحكا
  ��  Hلصو
�

هللا  معرفة  على  
حلصو¡  من  بد 
�تظهر  تتجلى  صفاته  أل�  تعا�، 
 Hبشأ� جديد لقوله تعا�: ﴿كل يو

ألساسية  فالنقطة  شأ�﴾.   � هو 
 +
Oلعبا
�  Hإلسال
 حقيقة  لفهم 
عظمة  معرفة  هي  
إل�ية   Hألحكا
�
بد  �ال  ��حد
نيته.  تعا�  
هللا   +
z
لصفاته  
ملختلفة  
جلو
نب  معرفة  من 
مظاهر   kهنا 
جلمالية أل� � 
جلاللية 

لسعي  من  بد  فال  لصفاته،  Õتلفة 

ملظاهر �
لعلم ֲדا. فعلى  iملعرفة هذ
للحصو¡  O�ًما  يسعى   �. 
إلنسا� 
 �
Oأل تعا�  
هللا  صفا+  معرفة  على 
بأحسن  بأحكامه  
لعمل � 
ته Oعبا
 Hألحكا
 ¾ميع  
لعمل  أل�  �جه 

ملعرفة  على   
حصر يعتمد  
إل�ية 


إل�ية.

لقد قا¡ حضرته: .ّنى للقلب 
لغافل 

لذq ال يدkY ما هي 
ملعرفة 
إل�ية، 
هي  �ما  
هللا   +
z معرفة   �مع �ما 

ته �صفاته.. z نيته �ما عظمة
�حد
 �
لصال حق   �
Oأل يوفَّق   �. له  .ّنى 

لصوH، .� كيف يستطيع .� يهتم �
�يتصد/   Hالهتما
 حق  بالدعا� 
كما هو حق 
لصدقة؟ فقا¡ 
ملسيح 
 �
Y� لوحيد

لد
فع  �� � Oملوعو


ألعما¡ 
لصاحلة كلها هي معرفة 
هللا 
تعا�. فاملعرفة 
إل�ية هي 
ل� تدفع 
فكلما  
لصاحلة.  
ألعما¡   �� 
ملر� 
 �� 
نتبه  
ملعرفة  على  
إلنسا�   wحا
 +
Oلعبا
� 
لصاحلة  
ألعما¡  كسب 

مدYًكا Y�حها. 
على  
حلصو¡   ��  
جيد 
نتبهنا  فلو 
معرفة 
هللا لتوجهنا �� 
لعمل بأ�
مر 

ملعرفة   �. فأكثر. صحيح  .كثر  
هللا 

لطبائع  ��z� ¥

هللا 
خلو Oينا�ا عبا
vYانية  نتيجة  
لبد
ية   � 
لسليمة 

نتيجة   O
Oتز تظل  �لكنها  تعا�  
هللا 

ألعما¡  �كسب  
إلميا�  حسن 
مبلغا  
إلنسا�  يبلغ  ح¹  
لصاحلة، 

ملعرفة  
حلقيقي حق   Hإلسال
 يعر� 
فال يبقى 
إلسالH عندi باالسم فقط 

بل يستنR صدiY مبعرفة 
هللا تعا�. 
فهذ
 هو 
ألمر 
لذÅ qب .� يسعى 

حلقيقي،  Hإلسال
لنيله كلُّ من يّدعي 

ملوضو_  

إليضاX .بد. هذ 
�بعد هذ

لبد
ية، .قصد zكر  
لذz qكرُته � 
 /Y

خلو� +
�بيا� شي� من 
لتأييد
 Æلصا � 
ل� .ظهرها 
هللا  
ملختلفة 
يومني  بعد   .�  Oملوعو
 
ملسيح 

لعا&   � 
جلماعة  فر�_  ستحتفل 
 �� .يضا   �  Oملوعو
 
ملسيح   Hبيو
شا� 
هللا، حيث يلقي 
لعلما� 
خلطب 

ملوضو_، �يتكلمو� عن  
حو¡ هذ
جو
نب ش¹ له �يتنا�لو� � خطبهم 
 �.  +

لتأييد�  /Y

خلو  iهذ بيا� 

ملسيح  ببعثة  
ملتعلقة  
ملوضوعا+ 

إن الدافع الوحيد وراء األعمال الصاحلة كلها هي معرفة 
اهللا تعـا]. فاملعرفة اإلeية هي الـd تدفع املرء إ] 
األعمال الصاحلة. فكلما حاز اإلنسان على املعرفة انتبه 
إ] كسـب األعمال الصاحلة والعبادات مدرًكا روحها. 
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من   ��  Yباختصا  .�  Oملوعو

 

ليوH هذ 
ملصاOفة 
لطيبة .� .تنا�¡ 

ليوH قبل   

نطالقا من هذ 
ملوضو_ 

ملجا¡   
يومني من موعدi. �� هذ
 Hلعا
  
هذ  �  �. .يضا  .بني   �.  O�.
هناk برنامج باللغة 
لعربية ُيبث من 
قاOيا� مباشر
 على شاشة 
مي ¸ 
يه 
 Oملوعو

ملسيح  Hمبناسبة يو Hلثالثة .يا
 �
إلخو  kهنا  �� �قد �صل   ،�
 Hليو
 

لعر` 
لذين سيبينو� .�ية هذ

ل,نامج   
�هذ 
ملوضو_،   
هذ  �.
سيبث حيا مباشر
 من قرية قاOيا�، 
Yسال�  .يضا  .نا   Hقد.  �.  qنو.�
 Oجلهو
  �
إلخو فليبذ¡  
ألحد،   Hيو


ل,نامج .يضا.    
لالنتفا_ من هذ
 Hقّد 
ملقتبسا+.  بعض   Hقد. 
آل� �

لكسو�   �  Oملوعو
 
ملسيح 
�صدقه  بعثته  على  �ية  
خلسو� �

فقد شرحها �قا¡:
 TقطY

لد صحيح   �  OY� "لقد 
حديث عن 
إلماH �مد 
لباقر: "ِ��َّ 
َخْلِق  ُمْنُذ  َتُكوَنا  َلْم  �َيَتْيِن  ِلَمْهِديَنا 

ْلَقَمُر  َيْنَكِسُف   �ِYَْأل
�َ  +ِ
َمَو 
لسَّ
َ�َتْنَكِسُف  Yََمَضاَ�  ِمْن  لَْيَلٍة  َأل�َِّ¡ 
َتُكوَنا  َ�َلْم  ِمْنُه  
لنِّْصِف  ِفى  ْمُس  
لشَّ
 ".�َYَْأل
�َ  +ِ
َمَو 
لسَّ 
ُهللا  َخَلَق  ُمْنُذ 

لليلة   � 
لقمر  كسو�  سيقع   q.
 �  q. 
لكسو�   Íليا من  
أل�� 

�سيقع خسو�  
لثالثة عشر،  
لليلة 

لشمس � يوH يتوسط .ياH خسو� 
شهر  من   ٢٨ بتاYيخ   q. 
لشمس، 
 �  
هذ ®د½   &� نفسه.  Yمضا� 
خْلق  منذ  ن²   �. Yسو¡   q. wمن 
 �  
Yمقد حد�ثه  كا�  ��منا  
لدنيا 
كافة  �تشهد   .Oملعهو
  qملهد
 wمن 
�علما�  
ألOYية � 
إلجنليزية  
جلر
ئد 

خلسو� � 
لكسو�   �. 
لفلك 

للَذيِن مضى عليهما ١٢ عاما تقريبا 

لشكل   
�ֲדذ Yمضا�   � يقعا   &
حديث   �  OY� كما   ،Tمw  � �ال 

لكسو�  
�خر .يضا. �قد �قع هذ
فقد  مرتني.  Yمضا�   � 
خلسو� �
 �
لبلد ¶ للمر 

أل�� � هذ ��قع للمر

لثانية � .مRكا، �حدثا � 
لتو
Yيخ 
نفسها 
ل� .شاY �ليها 
حلديث. �ملا 
& يوجد -� wمن 
لكسو�- على 
.نه  يّدعي   qَ
�جه 
أل�Y .حد سو
 qRينشر .حد غ &� ،Oملعهو

ملسيح 
باألOYية  
لدنيا   � 
إلعالنا+  مئا+ 

لكسو�  

لفاYسية �
لعربية، معت,�
 �. Yفقد تقر 
�ية على مهد�يته، لذ
من  قد ظهر+  
لسما�ية  
آلية   iهذ

.جلي .نا. 

لدليل 
لثاu على zلك .� 
هللا تعا� �
ظهوYها  قبل  
آلية   iهذ عن   u,خ.

خل, �  ل  �قد ُسجِّ عاما.  بـ ١٢ 

 iهذ Yقبل ظهو 
ل,
هني 
ألvدية" "
من  
أللو�  مئا+   � 
شتهر � 
آلية 


لناj. (حقيقة 
لوحي)

لكسو�  عن  
آل�  
لبعض  يتكلم 
حد½  قد  .نه  �يثبتو�  
خلسو� �

لكسوفني   �ميز �لكن  .يضا،  سابًقا 
 � wمن حضرته  
للذين حدثا � 
قبل  حد�ثهما  عن  قا¡  .نه  هي 


لوقت. يقو¡ حضرته: 

حلديث ®توq على .مر غي² ظهر "
للعيا� بعد ١٣٠٠ عاH، �ملخصه .� 

ملوعوO سيقع  qملهد
 Yمن ظهوw �
 � �
لثالثة عشر 
لليلة   � 
لكسو� 
سيقع  نفسه  
لشهر   �� Yمضا�، 

لثامن �
لعشرين،  Hليو

خلسو� � 
�لن ®د½ هذ
 � wمن .q مّدٍ_ �ال 

لظاهر .نه ال � .Oملعهو
 qملهد
wمن 
يسع .حد
 �ال 
لن² .� يكشف مثل 

لغيب 
ملبني. يقو¡ 
هللا تعا� �  
هذ

لقر�� 
لكرمي: ﴿َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه 
َ.َحًد
 * ِ�ال َمِن 
Yَْتَضى ِمْن Yَُسوٍ¡﴾ 
متاما  حتققت  قد   �
لنبو� 
مت O فما 
 Y

ألعذ فمن   Nملغز
 حيث  من 

لو
هية 
لقو¡ �� 
حلديث ضعيف .� 
هو قو¡ 
إلماH �مد 
لباقر. 
حلق .� 
تتحقق   �. يريد��  ال   jلنا
 هؤال� 
 +

لن² � .� نبو� +
نبو�� من نبو�


لقر�� 
لكرمي. 
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لقد .�شكت 
لدنيا على 
النتها� �& 
نبو�� عن  تتحقق، حسب wعمهم، 
 Nقو. حديث   q.�  .Rألخ
 
لزمن 

ملحدثو�،   iينقد  &  qلذ
  
هذ من 
YOجة  .على  على  .نه  بنفسه  �.ظهر 
قبو¡   Hعد  �.  Rغ 
لصحة؟  من 
�يا+ 
هللا شي� �خر، ��ال فهي �ية 
عظيمة 
لشأ� ظل .لو� من 
لعلما� 
حتققها،  يأملو�  قبلي  
ملحدثني �
على  باكني  يتذ
كر�4ا   
�كانو
من  �مد   qملولو
 ��خرهم  
ملنابر. 

لعصر،  
لكهوكي 
لذq كا� � هذ
 "�
آلخر ¡
�قد كتب � كتابه ".حو
عن 
لكسو� نفسه بيتا .نبأ فيه عن 

ملوعوO. فقا¡ � بيت  qملهد
wمن 

 :iلبنجابية ما معنا
شعرi باللغة 

ية .� � تلك �Y لقد كتب صاحب"

لسنة سينكسف 
لقمر � 
لـ ١٣، 
�ستنخسف 
لشمس � 
لـ ٢٧ من 

Yمضا�."
�خر،   Æصا Yجل  يقو¡  كذلك   

�بيته معر�� منذ مئا+ 
لسنني:

لر
بع  
لقر�   � يلي:  كما  �تعريبه 
سيقع   -١٣١١ -سنة  عشر 

لكسو� �
خلسو� � شهر �
حد 
 qملهد
  Yظهو على  �ية  �سيكو� 


لدجا¡. (حقيقة 
لوحي)� Oملعهو

يقع  
ل�  
لسنة  
لبيت   
هذ  � zُكر 

فيها 
لكسو� �
خلسو�.
¶ zكر حضرته عن معاملة 
هللا تعا� 
معه قبل �عالنه Oعوته، حيث طمأنه 
حضرته  فقا¡  بوحيه،  تعا�  
هللا 

:�
 �. ُ.خ,+   u. 
آليا+  تلك  ”�من 


حلا¡ �تلقيت ��اما ثانيا: �

عبـد\".   zٍبـكا �هللا  "+ليـس 

كأ�   Hإل�ا
  
هذ �ثر  قل²   Nفتقّو
 �
حد� Oفعة  
ندمل  مؤملا  جرحا 
 
Y
بتأثR مرهم. 
حلق .u جرَّبت مر

تية z  �مبيز يتسم  
إل�ي  
لوحي   �.
 �
مليز  iهذ  jسا.� 
لقلب،  ُتَطمئن 
�لكننا  بالوحي.   qلقو
 
ليقني  هو 
هؤال�  ��اما+  نوعية  على  نتأسف 

لناz� j يقولو� مع 
Oعائهم بتلقي 
 qYاماتنا ظنية، فال ند�� �� :Hإل�ا


لرvن،  ِمن   H. هي  
لشيطا�  .ِمن 

إل�اما+ .كثر  iمثل هذ Yضر ���
باهللا  حلًفا  .قو¡   Tلكن� نفعها.  من 
بالقر��   uكإميا بإ�اما¸  .¿من   u�
�كما   ،Nألخر
 
هللا  �كتب  
لكرمي 

هللا 
لقطعي  Hلكرمي كال
.عت, 
لقر�� 
 qلذ
 Hلكال

ليقيT كذلك .�قُن .� �
 NY. Tهللا ألن
 Hينـز¡ عليَّ هو كال
 Lzهللا، �.جد منا

 من Yًمعه بريًقا �نو


هللا تعا� معه.  �Yقد
فباختصاY، حني تلقـيت ��اما:

عبـد\"،  zبـكا �هللا  "+ليـس 

لن  تعا�  
هللا   �. 
حلا¡   � تيقنت 
 �  Hإل�ا
  
هذ فكتبت   .Tيضيع
مل   
مال� 
�ه - �ند�سي  
حلا¡ 


لدq سُيتوفَّى بعد غر�` 
لشمس �
�ثر  
لبشرية  مبقتضى  طبعا  فحزنُت 
ا كانت معظم  
خل,. �َلمَّ 
تلقي هذ
.سبا` معاشنا مرتبطة به، كما كا� 
قبل  من  .يضا  
لتقاعد   Öمعا يتلقى 
كا�  �كذلك  
إلجنليزية  
حلكومة 
يأخذ مبلغا ال بأj به منحًة، �كا� 
 Íلك مرتبطا ¯ياته؛ فخطر بباz كل
عّما عساi ®د½ بعد �فاته، �قلقُت 
ضيق   Hيا. بنا  حتّل  قد  .نه   Tم ظنا 

خلاطر بالبا¡ �  
�معانا�. �خطر هذ
 jنعا Tقل من ثانية كال,/. ¶ غلب.

�  Tخامت �ملسيح �ملوعو
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يسكن � قاOيا� �ال يز
¡ على قيد 
كلها،  
لقصة  له  �قصصت   -�
حليا
�.Yسلته �� مدينة .ْمرْتَسر ليصنع منه 
 �
خلامت مبساعد فّص   � iخامتا ¯فر
شريف  �مد   qملولو
 
حلكيم 

�ند�سي  

لكالنوqY. �كّلفت هذ
 iعلى هذ 

لعمل ليكو� شاهد 
ֲדذ
 qملولو
 �ليكو�  
لعظيمة   �
لنبو�

لشاهدين.  من  .يضا  شريف  �مد 
Y�بيا+  ببذ¡ ×س  
خلاَتم   Tفوصل
 .....  .Yملذكو
  qملولو
 طريق  عن 
.ياH كا�   � Hإل�ا
 
لقد تلقيت هذ

حتنا كلها تعتمد Y `معاشنا �.سبا

لزهيد. �& يكن  qلد
على Oخل �
.حد من 
لناj يعرفT، �كنت خامل 

�ية 
خلمو¡ � w � لذكر منـز�يا

قرية غR عامر� هي قاOيا�. ¶ �ّجه 
نبو�ته  حسب  عاَلًما   َّÍ� تعا�  
هللا 
ال  متتالية  بفتوحا+  باملا¡   Tعان.�
كنت  ما  لذكرها.  
لكلما+  .جد 
سأجد   u. حال�   ��  
نظر .توقع 
�لكن  شهريا،  Y�بيا+  عشر  ح¹ 
 `

لتر من   �

لفقر يرفع   qلذ
 
هللا 
.خذ  قد  تر
با  
ملتك,ين  �Åعل 
بيدq، فأستطيع .� .قو¡ باليقني �نه 
.لف  مئة  ثال½  
آل�   ��  uجا� قد 
ما  متوسط   Y �يقدَّ .كثر.   �. Y�بية 

لضيافة بألف �×س  Y
O ُينَفق على

 .H
.عو  �عد منذ  شهريا  Y�بية  مئة 
�z �� Oْwلك .قساًما .خرN تقتضي 

ملدYسة �طباعة  مثل   Nخر. نفقا+ 
حتققت  كيف   ،
فانظر� 
لكتب. 
نبو�� ".ليس 
هللا بكا� عبدi" بعظمة 
 �. مفتر  هذ
 عمل  تاH! هل  �جال� 
هو  �منا  بل  كال،  شيطا�؟   j�سا�

لذلة �  �
لعز  iيد  �  qلذ
 
هللا  فعل 
ال  كنتم   ���  .Ôال¬طا
� 
لرقي �
سجال+   
فافحصو بكالمي  تثقو� 
لعشرين  
حلكومية  
لد�
ئر   � 
ل,يد 
علّي  ُفتح  لتعرفو
 كيف  ماضية  سنة 
كلها.   �
ملد  iهذ .ثنا�  
لدخل  با` 

(حقيقة 
لوحي)

لضيافة هذi ُفتحت 
آل� �  Y
O ���

لعا& كله، �هي قائمة هنا .يضا، �قد 
 �
.قيمت 
آل� على .سس متينة بإشر

خلالفة، فعلى 
ملسؤ�لني عن 
لضيافة 
هنا .� يهتمو
 بالضيو� 
لذين يأتو� 
هنا �يركز�
 على ضيافتهم. ال شك 

إلسر
� ممنو_ �ال بد .� يكو�  �.

لتخطيط 
لصحيح لكل شي� �لكن 
ينتج عن zلك Øل، أل4ا  .ال  ينبغي 

ملسيح  �ليست مائدتكم بل هي مائد
 N�ترفع .حياًنا شكا .� Oملوعو

ضد 
لعاملني � قسم 
لضيافة �ضّد 
 
هذ  �� ينتبه   �. فينبغي  مسؤ�ليها، 

لقسم   
هذ يعمل �  من  
ألمر كل 

سو
� كا� � Yبو� .� قاOيا� بل � 
كل مكا�.

Yقي  عن  �حيه  حضرته  يذكر   ¶

جلماعة فيقو¡:


ألvدية"  
ل,
هني "  �  �نبو�  kهنا
 _Yكز" �نصها:  
جلماعة   Hتقد عن 
 Nفاستغلظ فاستو iYwفآ iشطأ Lخر.
على سوقه". هذi نبو�� عظيمة .ُنبئ 
فيها عن منو 
جلماعة �
OwهاYها قبل 
�عشرين  ×سة  قبل   q. تأسيسها 
عاما من 
ليوH، حني & يكن للجماعة 
من  .حد  معي  كا�  �ما   Oجو�  q.
يعر�  .حد  يكن   & بل  
ملبايعني، 
بعد  تعا�  
هللا  خلق   ¶ 
�ي.  ح¹ 
zلك بفضله �vYته xاعة يزيد 
آل� 
عدOها على ثال½ مئة .لف شخص. 
� ُبذY+ بيد 
هللا Rصغ �Yكنت كبذ
من   �مد  �� Õفيا  ظللت   ¶ تعا� 

لزمن، ¶ ظهرُ+ �.صبح Í فر�_ 

لنبو�� بيد 
هللا  iفتحققت هذ .�Rكث

تعا� �حدi. (حقيقة 
لوحي)

نتشر+  
جلماعة   �.  Nنر  Hليو
�
من   
بلًد  ٢٠٤  � تعا�  
هللا  بفضل 

جلماعة  O
.فر  Oلعا& �بلغ عد
  Oبال

ملسيح   �Oعو �تبلغ  
أللو�،  مئا+ 

لعا& عن  .كنا�   ��  �  Oملوعو


طريق .مي ¸ .يه.
¶ يقو¡ حضرته �:
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ل,
هني   �  Nخر.  �نبو�  kهنا”

ألvدية �نصها:

",�هللا يعصمك من عند\ 
,لو � يعصمك �لنا~".

 .q سيعصمك 
هللا تعا� من 
آلفا+ 
منها.  ُتعَصم   �.  jلنا
  Oير  &  ���
 �� .يضا   �
لنبو�  iهذ تاYيخ   Oيعو

خلمو¡  
�ية w  � فيه  كنت  wمن 
 .��
عد �ال  بيعٌة  بأحد   TبطتY �ما 
 Oملوعو

ملسيح  u. عندما .علنت ¶
مثل  �.شياعهم  كلهم  
ملشايخ   Yصا
 qضد Yفع   Hأليا
 تلك   ��  .Yلنا


ئفة w قضية   kYتن كالYما 
لقسيس 

لقضية علمت  iبالقتل. �� .ثنا� هذ

ملشايخ � 
لبنجا` عطاشى لدمي  �.

ملسيحي  zلك  من  .سو.   Tيعدُّ�ن�
�يشتمه؛   � للن²  عد�  هو   qلذ

 iملحكمة � هذ
أل� بعضهم حضر 
 Æلصا qته ضدOبشها �O.� لقضية

على  عكف  �بعضهم  
لقسيس. 

لدعا� ليفلح 
لقسا�سة. ��عت من 
مصاYO موثو/ ֲדا .4م كانو
 يدعو� 
 ِّ̀ Y ملساجد باكني �يقولو�: يا
 �
�لكن  فتحا.  
wYقه � 
لقسيس  
نصر 
فلم  قط.  �م  يسمع   & 
لعليم  
هللا 

+ � مر
مهم Oلشها
ينجح .صحا` 
كما & ُتقبل .Oعية 
لد
عني. فهؤال� 


لدين! هؤال� هم  �هم 
لعلما� �vا

لناj من .جلهم  Ùلذين يصر
 Hلقو

كل   
.خرجو لقد  صوִדم.  بأعلى 
ُألشَنق،  
ملكايد  من  ُجعبتهم   � ما 

 عد� 
هللا �Yسوله. �هنا «طر �Yw��
 Hلقو
بالبا¡ حتًما .نه ملا كا� مشايخ 
عطاشى   
�Yصا قد  �.تباعهم  xيعا 
 Yلنا

لذq .نقذu من  
z لدمي فمن
تسعة   �. Ðانية   �. مع  
ملضطرمة 
لتجرميي؟  
ִדم Oبشها  
.Oلو .شخا¥ 
 qلذ
  uنقذ. لقد  هو:   `

جلو�
�عدu قبل ٢٥ عاما .� قومك لن 
 Tبل سيسعو� لتهلك، �لكن k�ينقذ
سأنقذk. كما قا¡ � من قبل �هو 
ل � 
ل,
هني 
ألvدية منذ ٢٥  مسجَّ

عاما �نصه:
"ف�َّ+\ �هللا مما قـالو� 

,كـا/ عند �هللا ,جـيها".
 (حقيقة 
لوحي)


ليوH .يضا بكل  
آلية  iحتققت هذ�
 Yلدكتو
 
بن  حفيد  جا�   z� جال� 
جّد   �. معلًنا  �قا¡   kYكال ماYتن 

 غالv. Hد wكا� على خطأ �مر Ó.
 �Oشها �هي  صاOًقا.  كا�   uياOلقا


ُسجلت .ثنا� 
جللسة 
لسنوية هنا.
�ية  عن   � حضرته  يقو¡   ¶

:Nخر.
 RستغO Hغال qملولو
"لقد Oعا عليَّ 
"فتح  كتابه   � مباهال   qYلقصو

 Hعا  qضد ُنشر   qلذ
  "uاvY
 qدv. مطبعة   � هـ   ١٣١٥

لصفحة ٢٦  � OY� ِبُلدهيانه. فقد

�٢٧ منه Oعا¿i علّي كما يلي: 
يا   H

إلكر� 
جلال¡   
z يا  
للهم "
بدعا�  .هلكَت  كما  
مللك،  مالك 
�مد   �حضر  uلربا
 
لعا&  �سعي 
 ،"Yلبحا
طاهر مؤلِف كتا` "Ïمع 
(كا�  
ئفا w �مسيحا  كاzبا  مهديا 

وحتققت هذه اآلية اليوم أيضا بكل جالء إذ جاء حفيد 
ابن الدكتور مارتن كالرك وقال معلًنا أن جّد أm كان 
صادًقا.  كان   pالقاديا أqد  غالم  ومرزا  خطأ  على 

وهي شهادة ُسجلت أثناء اجللسة السنوية هنا.
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�يبتهل  يدعو  كذلك  wمنه)،   �
معه  
هللا  كا�   qYلقصو
  Rلفق
  
هذ
لتأييد  �سعه   � مبا  يسعى   qلذ
-
 uياOلقا
 
wملتني- .� توفِّق مر
Oينك 

 & يكن z�� .Xلنصو
�حو
Yييه للتوبة 

آلية   /
فاجعْلهم مصد  
Yمقد zلك 

لَِّذيَن   Hِْلَقْو
 
ِبُر Oَ ﴿َفُقِطَع  
لقر�نية: 

ْلَعاَلِمَني﴾،   ِّ̀ Yَ ِهللا  
ْلَحْمُد �َ  
َظَلُمو
�نك على كل شي� قدير، �باإلجابة 
 �  Tع كتب   ¶ �مني."  جدير، 

لكتا`  من   ٢٦ 
لصفحة  هامش 
.نا  فها  �ألتباعه".  له  "تبًّا   :Yملذكو

�قد  تعا�  
هللا  بفضل  حيا  wلُت  ال 

O عدO .تباعي .يضا ¬و ×سني Ow

مر� مقاYنًة بذلك 
لزمن. �
لظاهر .� 

حلكم  kقد تر RستغO Hغال qملولو

لآلية: ﴿فُقطع   Óكذ �. � صدقي 
 Tتع 
ل�   ﴾
ظَلمو 
لذين   Hلقو
 
بُر O
سُيقَطع  
لظا&   �. 
لسيا/   
هذ  �

بُرi. �ال «فى على .حد من .هل O
يقع  عاما  مفهوما  لآلية   �. 
لعلم 
 qY�لضر
 فمن  
لظا&.  على   iRتأث
كا�  �ملا  بتأثRها.  
لظاُ&  يهلك   �.
غالO HستغR ظاملا � نظر 
هللا تعا� 
فلم ُيعط مهلًة ح¹ يشهد نشر كتابه 

جلميع  �يعلم  zلك.  قبل  ما+  بل 
 Hببضعة .يا 
.نه ما+ بعد Oعائه هذ

فقط. 

 Hجلها¡ �� غال
يقو¡ بعض 
ملشايخ 
OستغR & يباهل بل Oعا على 
لظا& 

H قد طلب O قو¡: ما. Tفقط. �لكن
ظاملا   uَّعد� مبو¸  
هللا  من  
حلكم 
 
zملا� Oعا¿i؟  عليه   َّOYُ  �z�  
zفلما

لوقت   �  RستغO  Hغال 
ُهللا  .هلك 

لذq كا� 
لناj فيه ينتظر��  Lحلر

حكم 
هللا؟ �حني كا� يتم� هالكي 
هلك  كما  .نه  للدنيا  ليثبت  بدعائه 

ملسيح 
لكاz` بدعا� �مد � qملهد


لشخص   
هذ .هِلك  كذلك  طاهر 
 Rتأث لدعائه  ظهر   
zفلما بدعائي، 

معاكس متاما؟ 
 `zلكا

ملسيح � qملهد
صحيح .� 
Oعا  �قد  طاهر،  �مد  بدعا�  هلك 
عليَّ باملثل غالO HستغR .يضا. فيجب 

 كا� تأثO Rعا� �مد zلتأمل هنا ما

 Hغال Oعا�   Rتأث كا�   
zما� طاهر، 
 Hغال مو+   �� قلتم   
z� OستغR؟ 
فال  
لصدفة  قبيل  من  كا�   RستغO
 qملهد
بد .� تقولو
 .يضا �� مو+ 

ملذكوY .يضا كا� من قبيل  `zلكا


لصدفة �& يكن ملحمد طاهر كر
مة 

� zلك؛ لعنة 
هللا على 
لكاzبني. 
 RستغO Hلقد مضت على مو+ غال
�قد  تقريبا.  سنة   �عشر  Nحد�
�خّر`  ظاملا  كا�  من  
هللا  .هلك 
من  �عدال  صدقا  
آل�   
فقولو بيته. 

�قع   qلذ
 �من  
برi؟ O ُقِطع   qلذ

عليه �با¡ 
لدعا� 
ملذكوY؟ يقو¡ 
هللا 

ِئَر َعَلْيِهْم �َ تعا�: ﴿َ�َيَتَربَُّص ِبُكُم 
لدَّ
تعا�  
هللا  سنة  فإ�  ْوِ�﴾؛  
لسَّ  �
ِئَرُOَ

آلية هي .نه َمن  iحسب منطو/ هذ
 �� .i¿عاO عليه َّOYُ /Oعا على صاO
نصو¥  من  ثابتة  
إل�ية  
لسنة   iهذ
 
فقولو 
حلديث.  �نصو¥  
لقر�� 

لدعا�  
باهللا، .ما+ OستغR بعد هذ
.H ال؟ ¶ قولو
 ما 
لسر � .� 
ملسيح 

لكاz` ما+ بدعا� �مد طاهر، .ّما 

لذO qعا علّي فقد ما+ هو بنفسه؟ 
�قد .طا¡ 
هللا عمرq �ما wلت حيا 
.ما  سنة،   �عشر  Nحد� منذ   /wY.ُ
لشهر  �ال  مهلة  ُيعِطه  فلم   RستغO


حد. (حقيقة 
لوحي)�
¶ يقو¡ حضرته عما .عطي من 
هللا 
 � 
لبالغة � 
لفصاحة  �ية  من  تعا� 


للغة 
لعربية:

ألvدية"  
ل,
هني "  � �نبو�  kهنا"
تقو¡ �نك ُتعَطى فصاحة �بالغة � 

للغة 
لعربية لن يسع .حد
 .� ÅاYيك 
 �. 
آل�   �� .حد  يستطع  فلم  فيها، 
يباuwY فيها.... فقد تلقيت من 
هللا 


لصدO ��اما نصه: 
تعا� � هذ

"كالB +فِصحت من لد/
 Z& كرمي". 
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�فيما يلي تفصيل 
لكتب 
ل� .لفتها 
 &�  ،
�نثر نظما  بالعربية  
آل�   ��

لعلما� 
ملعاYضو� على 
إلتيا�  Yيقد
عاقبة  كتا`  ملحق   (١) بنظRها. 
 .٢٨٢  ��  ٧٣ 
لصفحة  من  �ִדم 
 �مر� بكتا`  ملحق  
لتبليغ،   (٢)
كر
ما+   (٣)  .Hإلسال
 كماال+ 
 .Nلبشر
 vامة   (٤) 
لصاOقني. 

حلق،  Y(٦) نو .¡

ألبد �R(٥) س

حلق، 
جلز�  Yأل�¡. (٧) نو

جلز� 
 w(٩) �عجا .O

لثاu. (٨) حتفة بغد
 (١١) 
حلجة.   Hمتا�  (١٠) 
ملسيح. 
حجة 
هللا. (١٢) سر 
خلالفة. (١٣) 
 wعجا�  (١٤) 
لرvن.  مو
هب 

إل�امية.  
خلطبة   (١٥)  .qدv.
 .Nير ملن   �
لتبصر�  Nد�
  (١٦)
 �بتذكر 
مللحقة  
ملقربني،  عالما+ 

ل�  
لعربية  
لكتب  .ما  
لشهاOتني. 
مت تأليفها �لكنها & ُتطَبع بعد فهي: 
�جنم   Yلنو
 جلة  
ملؤمنني،  ترغيب 


�دN. (حقيقة 
لوحي)
 �  Oملوعو
 
ملسيح  zكر  لقد 
مّن  تعا�  
هللا  بأ�  
لوقت  zلك   �

لكتب  iآلية ¶ .لف هذ
 iعليه ֲדذ
بفصاحتها  يعتر�   Hليو
� بالعربية 
كما  .نفسهم،  
لعر`  �بالغتها 

خلطب  بعض   �  
Õتصًر zكر+ 


ملاضية.

 Oملوعو
 
ملسيح   �حضر يقو¡   ¶
:�


+ مر� جا�u � قاOيا� هند�سي z
.عقد   �. .Yيد  �قا¡:  
�ه  .zكر  ال 
حو¡  مقاال  فاكتْب  Oينيا.   
مؤمتر

ملؤمتر.   � ُيقر.  ح¹  Oينك   +
ميز
.صر  �لكنه  zلك،  عن   +Yفاعتذ

 على .� .كتب شيئا. �ملا كنت Rكث
.عمل   �. .ستطيع  .u ال  يقينا  .علم 
شيئا بقو¸ بل ال .ملك 
لقو� .صال، 
 �. ��O ال .ستطيع .� .نطق بشي��
 NY. �. على Yهللا، �ال .قد
 Tُينطق

هللا  Oعو+  �؛  ُيرينيه   �. �ال  شيئا 
تعا� .� يلقي � قل² مضمو� مقا¡ 
يفو/ xيع 
ملقاال+. فوجد+ بعد 
نفسي،   � ُنفخت   �قو  �. 
لدعا� 
�شعر+ ¯ركة قو� �ا�ية بد
خلي. 
 
كانو 
لذين  
ألصدقا�  �xيع 
 u. 

k يعرفو� جيدz ين عندOموجو
� للمقا¡. بل .خذ+ Oكتب مسو. &

Yجتاال،  شي�  كل  �كتبُت  
لقلم 
ح¹  هائلة  بسرعة  .كتب  �كنت 
بالسرعة  نسَخه  
لناسخ  على   Yتعذ
تلقيت  
ملقا¡  .4يت  �حني  نفسها. 

من 
هللا تعا� �حيا جا� فيه: 

"لقد فا� �ملقا?".


ملقا¡  ªنه حني ُقر. Hلكال
فملخص 


لوجد  من  حالة  كانت  
ملؤمتر   �
�كانت  
ملستمعني،  على  مستولية 

إلعجا` �
لتقدير تتصاعد  +
.صو
 Lمن كل حد` �صو`. ح¹ خر
هند�سي  فم  من  عفوية   �Yبصو

جللسة: لقد فا/ 
ملقا¡  j.كا� يتر
xيع 
ملقاال+ 
ألخرN. �قد نشر+ 

جلريد� "سيفل 
يند ملترq غاwيت" 
 
هذ باإلجنليزية   Yالهو  �  �YOلصا

كذلك  تفوقه.  على   �ًOشها 
ملقاَ¡ 
.OYية   �جريد عشرين  قر
بة  .Oلْت 
� نفسها، �كا� على .لسنة Oبالشها

ملسيحيني   
عد ما   jلنا
 xيع 

ملتعصبني .� 
ملقا¡ فا/ 
جلميع. �ال 

لناj يشهد�� ��  يز
¡ مئا+ من 

� نفسها. Oلشها
 Hليو

 �Oبشها نبو�¸  حتققت   ،Yباختصا

جلر
ئد 
إلجنليزية  �Oكل فرقة �شها
 +

ملحاضر كل  فا/  قد  
ملقا¡   �.
 �wYملبا
  iهذ كانت  
ملقاال+. �

لسحر�؛  مع  موسى   �wYمبا مثل 

ملختلفة   Yألفكا
 .صحا`   ��  z�
قد قر.�
 مقاال+ عن .Oيا4م، منهم 

ملسيحيو� �.تبا_ 
�ند�سية من فئة 
سناتن OهرY�� Hيا �بر
�و �
لسيُخ 
معاYضينا  بعض   �� باإلضافة  .يضا 

جلميع حّياٍ+  
ملسلمني. فصنع  من 
خيالية من عصيِّهم، �لكن ملا .لقى 
هللا 
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تعا� بيدq عصا صد/ 
إلسالH على 

ملقدسة  �Yمليئة باملعا �هيئة �اضر
.مامها، صاY+ حيًة �لقفْت 
حلّيا+ 

ألخرN كلها. �ال يز
¡ مقاÍ ُيذكر 

ليوH باملديح �
لثنا�، فاحلمد هللا  ��

على zلك. (حقيقة 
لوحي)
& يقتصر 
ألمر على zلك 
لعصر بل 

لكتا`  

آل� .يضا يعتر� قر
� هذ
تتم  بأ�  .قو¡  zلك  بعظمته �ألجل 

لكتا` �Åب .�   
Oعاية كافية �ذ
 Rكث  Í� يكتب   .jلنا
 على   _wيو
 

ألvديني .يضا .4م تعرفو Rمن غ
على xا¡ 
إلسالH من خال¡ قر
�ִדم 
بعض  .سأ¡  �عندما  
لكتا`،   
�ذ

ملبايعني 
جلدO مب تأثر�
 .كثر Åيبو� 
.� كتا` فلسفة تعاليم 
إلسالH هو 
 Hإلسال
.كثر ما تأثرنا به، �Yغبنا � 


نتبهنا �� 
جلماعة.�
:� Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 

 +

لنبو� 
لزمن   
هذ  � حقق  �قد 

لقائلة:

"َما َكاَ/ �ُهللا ِلَيْترَكَك 
يِِّب" َحتَّى َيِمْيَز �َخلِبْيَث ِمَن �لطَّ

فتر�� .نه � & «ذلT على 
لرغم من 
عد
�تكم 
ملرير� �Oعو
تكم 
ملعاOية، 
بل ظل ®ميT � كل موطن. كّل 
�كل   .iبيد  iتلّقا عليَّ  Yُِشَق  حجر 

 .�

ألعد �� iOّY ميُت به قدYُ سهٍم
 ،u
فآ�  N�مأ �ال  حيلة  بال  كنت 
كنُت  ما   ،Tفاحتضن  
�حيد كنت 
 �
_ صي� مقر�نا بالعزzشيئا ُيذكر فأ
من  
آلال�  مئا+  �جعل   H

إلكر�

 .qّمن مريد jلنا

:jملقد
¶ يقو¡ تعا� � �حيه 

"Jَ]� َجاHَ َنْصُر �ِهللا...
َ,َتمَّْت َكِلَمُة Zَبَِّك 

َهَذ� �لَِّذI ُكْنُتْم ِبِه َتْسَتْعِجْلو/".

 .qْ حني ُيقبل �Íّ خلق 
هللا �تظهر 
سيقا¡  للعيا�،  
ملالية   �
لنصر
كل  يتحقق   &.  

نظر� للمنكرين: 
حتقق  فقد  تستعجلو�؟  به  كنتم  ما 

ليوH كل zلك. �غTّ عن 
لبيا� .� 
مئا+  �جعل   iعهد zكر  تعا�  
هللا 
علّي،  ُيقبلو�   jلنا
 من  
آلال� 

ملالية 
ل� ما  �
لنصر _
�.عطاu .نو
كا� ألحد .� يتصوYها .� �طر له 

على با¡. 
فيا .يها 
ملعاYضو�، vYكم 
هللا �فتح 
ر�
 قليال، هل ميكن .�  عيونكم تفكَّ

إلنسا�؟  مكايد  من  zلك  يكو� 
لقد ُ�عد بكل zلك � wمن تأليف 
 OرÏ دية" حني كا�vأل
 
ل,
هني "
 �مدعا  Hلقو
  Hما.  Yألمو
  iهذ zكر 
.ية .�ية .�   Í للضحك، �ما كا�

منكم  من   .¡Oخر حبة  �ال   �w�
يستطيع .� «ّطئT � بياu هذ
؟ هل 
 
منكم من يستطيع .� يثبت .� .حد
كا�   jلنا
 من  
آلال�  هؤال�  من 
مقبال علّي حينذ
k؟ بل كنت � wمن 
نشر "
ل,
هني 
ألvدية" خامل 
لذكر 

لطبع  قيد   
هذ  Óكتا كا�  لدYجة 
� مطبعة � .مرتسر ميلكها قسيس 

�ه "Yجب علي" �كنت .سافر �� 
 +
Oمسو لتصحيح   qحد� .مرتسر 
 ،qمنها �حد Oلكتا` �طبعه �.عو

O�� .� يسألT .حد zهابا ��يابا من 
.نت؟ �ما كا� .حد يعرفT �ما كنت 
.ملك مرتبة جدير� باالحتر
H. يشهد 
قاOيا�  .يضا �  
آلYيو�   iال� هذ¯
 qلذ
 "شرمبت"  
ملدعو  فيهم  مبن 
بعض  معي  �سافر   
Oموجو  ¡
w ما 

ألحيا� �� مطبعة "Yجب علي" � 

ل,
هني "  Óمرتسر حيث كا� كتا.

لناسخ  كا�  
لطبع.  قيد  
ألvدية" 
 ،+

لنبو� iملطبعة ينسخ كل هذ
 �
�كا� 
لقسيس 
ملذكوY .يضا يقر.ها 
كيف  �يقو¡:  شديد   `
باستغر
شخص  على  
لدنيا  ُتقبل   �. ميكن 
 iهذ كانت  ملا  �لكن  مثله؟   qOعا

ألموY من عند 
هللا �& تكن من تلقا� 
�ال  موعدها   � فتحققت  نفسي 
تز
¡ تتحقق. كا� هناk �قت حني 
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 ¶ لر¿يتها  
إلنسا�  عيوُ�  
ستغربت 
Y.+ حتققها � �قت �خر. (
ل,
هني 


ألvدية، 
جلز� 
خلامس)

آليا+ 
آل� بكل جال�  iتتحقق هذ
�كما  تعا�.  
هللا  بفضل  �عظمة 
 �� تصل   �
لدعو  �� قبل  من  قلت 
xيع .¬ا� 
لعا& بو
سطة 
مي ¸ 
يه. 
كا� 
ملسيح 
ملوعوO � يذهب �� 
.مرتسر لطباعة 
لكتب .ما 
آل� فتعمل 

لتقنيا+  كل  مع  قاOيا�   � 
ملطبعة 


حلديثة �ُتطبع 
لكتب هنالك.
¶ يقو¡ حضرته �:

 Yإلظها تعا�  
هللا  .ظهر  ”�قد 
صدقي .كثر من ثال½ مئة .لف �ية 

لكسو�  حد½  �قد  
لسما�.  من 
ال   qلذ
� Yمضا�.   � 
خلسو� �
�يكذِّ`  �Yسوله  
هللا  بقو¡  يؤمن 
 

لكرمي �يرOّ �يا+ 
هللا عمد 
لقر�� 
 Oمفتريا مع �جو uُّيتها، �يعد¿Y بعد
مؤمنا؟  يكو�  كيف  
آليا+  مئا+ 

(حقيقة 
لوحي) 

آليا+  بعض  .مامكم  قدمت  لقد 
فقط من بني مئا+ 
آلال� منها كما 
قا¡ 
ملسيح 
ملوعوO � �كلها متثل 
 iلة قوية على صدقه �. ��� هذO.

لعصر بل ال  

آليا+ & تنقطع � هذ
تز
¡ سلسلتها جاYية �قد 
نضم �� 
 iية هذ¿Y بعد jلنا

جلماعة �ال� 


ملحب  يبايعو�  يز
لو�  �ال  
آليا+ 
شّك  ال   .� 
هللا  لرسو¡   /Oلصا

.ّ� هناv. kديني يو
جهو� مشاكل 
� بعض 
لبالO، �لكن سيأ¸ �قت 
قريبا حني تز�¡ تلك 
ملشاكل .يضا 

O يقينا ��ميانا Oا نز�

هللا، �بز� �zبإ

�معرفة.


لوحي)

ليوH قد مضى على تأسيس 
جلماعة 
بفضل  
لركب   
�هذ عاما   ١٢٥
.فال  مستمر،   H تقدُّ  �  � 
هللا 
.لن  عقو�م؟   jلنا
 هؤال�   Hيستخد

ملعاYضة؟  عن  
ملعاYضو�  يكفَّ 
يهب   �. فقط   � 
هللا  ندعو  �منا 
 Hما� ملعرفة  �يوفقهم  
لعقل،  �م 

لبطش  يأ¸  ��ال حني   � 
لزما� 
 
كانو مهما  
ملعاYضني  فإ�  
هللا  من 
 Xلريا
 �تذY�هم  يتبخر��،  .قويا� 


جلافة، �يتالشو�. /
Y�كاأل
 H
نسأ¡ 
هللا تعا� .� يوفقهم الستخد

 .

لعقل ليعرفو

ليوH .يضا .�O .� .حثكم على 
لدعا� 
سوYية   � فاألvديو�   ،Nخر.  �مر

لدعا�،   �� 
حلاجة  بأمس  .يضا 
.يضا  باكستا�   � 
ألvديو� �
�كذلك  
لدعا�،   �� خاصة  ¯اجة 
بعض  يعانو�  مصر   � 
ألvديو� 
xيعا،  عنهم  
هللا   Lفر. 
ملشاكل، 
.يضا  
خلصو¥   iهذ  � �ية  
نا Y.�
 Yظها� من  
ألvديو�  يتمكن  لكي 
�ليه  Oينهم ¯رية، �.� نكو� منيبني 
 Oلقيو
.يضا، �.� يرفع 
هللا عنا 
حلظر �
� بعض 
ألماكن حيث ال نستطيع 
.� نصلي �نعبد 
هللا، نسأ¡ 
هللا تعا� 


لعقبا+.  iيع هذx يرفع �.

:� Oملوعو
يقو¡ 
ملسيح 

لكر
H، .ناشدكم باهللا .�  �
”.يها 
لقر

ملقاH جيد
 ليجاwيكم  
تتأملو
 � هذ
 Tع يقطع   & 
هللا   �.  

علمو� 
هللا، 
تأييد
ته �ال �ياته. �.قسم باهللا 
لعظيم 
.نه لن يتوقف ما & يكشف صدقي 

على 
لدنيا. 
�ال  
هللا   

تقو  !Tتسمعون َمن  فيا 

حلد�O. لو كا� zلك كيد  
�w�تتجا

لقضية  iملا بقي �ذ� Tنسا� ألهلك�
كيف  Y.يتم  �لكن   .
.بد .ثر   q.

هللا، �قد نزلت �يا+  �حتالفT نصر

تفو/ 
لعّد �
حلسا`. 

نظر�
، كم من 
ألعد
� هلكو
 نتيجة 
هل   ،
ر� فكِّ 
هللا   Oعبا يا  مباهل�! 
(حقيقة  
لكاzبني؟  
هللا  يعامل   
هكذ
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Ú��Ìå��»��m

بسم �هللا �لر
ن �لرحيم

�نتقا�  �لتقو	 خ�  �سر�  تلقت  �حلز� ��ألسى  ببالغ 
�ألعلى.  �لرفيق   !" سو$يا  من  عنا'  جنا�  �لسيد� 
��ملو�سا�  �لعز�-  نتقد2  1الص  �ألليمة  �ملناسبة  �ֲדذ5 
 !" �نبتهل  �جلماعة.  �عضا-  �=يع  �لفقيد�  ألسر� 
�لقدير �� يتغمدها بو�سع $Aته �يسكنها  �لعلي  �هللا 
�لص�  ��صدقا-ها  ��Iيها  �هلها  �يلهم  جناته  فسيح 

��لسلو��، Mمني.
 O�$ ملؤمنني –�يد5 �هللا- على� Rلقد صلى حضر� �م�
يناير   ٣٠ بتا$يخ  لند�   Oلفتو� بيت  مبسجد  �لفقيد� 

٢٠١٥ �مما قا� عنها ] خطبة �جلمعة:
”�لسيد� جنا� عنا' من سو$يا �لa كانت مقيمة ] 
عن   ٢٠١٥/١/٢٣  [ �هللا  $Aة   !" توفيت  تركيا، 

عمر يناهز ٥٧ عاما.

 �نا هللا ��نا �ليه ��جعو�. 

ُ�لدf �ملرحومة ] ١٩٥٨/١/١١.  كانت قبل قبو� 
�ألAدية �يضا تفكر �� هذ5 �لدنيا فانية ��jا iب �� 
�ملذ�هب  تتقرo من �هللا �كثر، فبد�f تد$l mتلف 
�تتنقل بينها، فلم تقر qا عني قط، �كانت تدعو $ֲדا 
مبنتهى �حلرقة �tما �� يرشدها للحق. ��خ�R �قعت 
عيناها ] ١٩٩٤ على قناتنا MTA، فتعلقت ֲדا تعلقا 
للمر�  ��حست   ،oلعر� مع  لقا-  برنامج   [ شديد� 
�أل�! بالطمأنينة مبشاهد� هذ5 �ل��مج. j" zا �$سلت 

بالرt عليها ]  فقا2  �سئلة،  �هللا  �لر�بع $Aه  للخليفة 
�ميا   t�tلر� ֲדذ5  فُأعجبت   ،oلعر� مع  لقا-  برنامج 
عا2 ١٩٩٥،  ��جها  �ما2  بيعتها  ��علنت   ،oعجا"
�باها   �� �مع  �لقر�$.  هذ�   [ معها  �بنتها  �كانت 
�آلخرين  ���الtها  ��جها   �� "ال  بشد�،  عا$ضها 
�نضمو� "! �ألAدية بر�ية صالحها �تقو�ها �حسن 

�خالقها �حسن �عماqا. 
�ألخال�،  طيبة  �لطبع،  بسيطة  �هللا  $Aها  كانت 
�لتهجد.  �لقلب، �مو�ظبة على صال�  lلصة، $قيقة 
كانت تعني �جلميع، �تعامل �لصغا$ ��لكبا$ بالشفقة 
لعبت �t$� هاما ] سو$يا �تركيا ]  لقد  ��ملحبة. 
تربية جلنة "ما- �هللا ��ألطفا� �تعليمهم نظا2 �جلماعة 
�خلالفة  �العتصا2 �بل  ��ية  �خلليفة �ترسيخ  �حب 
] قلوֲדم. عملْت $ئيسًة للجنة "ما- �هللا ] مدينة ] 
سو$يا لفتر� طويلة، z ملا هاجرf "! تركيا ُعّينْت 
 �tئيسًة للجنة "ما- �هللا ] �سكند$��، �ظلت تؤ$
Mخر   !" �جه  �حسن  على  �ملنصب  ֲדذ�  ��جباִדا 
حلظة من حياִדا. تركت �$�-ها ��جها ��بنني �بنتا، 
كانت  تعا!.  �هللا  بفضل  lلصو�  �Aديو�  �كلهم 
باجلماعة، �لكن  �لوصية  نظا2  �ملرحومة منخرطة ] 
�لظر��  بسبب   fُفقد ت�عاִדا   fحسابا بعض 
�لصعبة ] سو$يا، �قضية �صيتها قيد �لبحث، �Mمُر 

مكتب �لوصية بقبو� �صيتها. 
�نسلها  ��الtها  ��فق  �ملرحومة   fجا$t �هللا  $فع 
متمسكني  �جعلهم  �tما،  باجلماعة  لالعتصا2 
�لد��2  على  له  حقيقيني  �خد�ما  �حلقيقي  باإلسال2 

كما كانت �منيتها qم.“



اجمللد السابع والعشرون، العدد احلادى عشر - جمادى األولى والثانية  ١٤٣٦هـ  آذار / مارس ٢٠١٥ م

٢٤

التقوى

 هانـي طاهـر

 � 
هللا  Yَُسوَ¡   َّ�.َ  ٍ̀ ِشَها 
ْبِن  عن 
 �َجِزيَرِ ِفي  Oِيَناِ�  َيْجَتِمُع  َال  َقاَ¡: 
َفَفَحَص   : ٍ̀ ِشَها 
ْبُن  َقاَ¡   . ِ̀ 
ْلَعَر
 iَُحتَّى .ََتا ِ̀ ا َعْن zَِلَك ُعَمُر ْبُن 
ْلَخطَّ

لثَّْلُج َ�
ْلَيِقُني َ.�َّ Yَُسوَ¡ 
هللا � َقاَ¡ 
 ِ̀ 
ْلَعَر  �َجِزيَرِ ِفي  Oِيَناِ�  َيْجَتِمُع  َال 

َفَأْجَلى َيُهوOَ َخْيَبَر. (
ملوطأ)
قوُ¡ 
لرسو¡ � هذ
 ليس .مر
، بل 
َخَبٌر عما سيحد½  .نه   q.  ..�نبو�
بفعل   Hِبالقيا  
.مر �ليس  مستقبال، 
ما. �حاشا لرسو¡ 
هللا � .� يأمر 
مبنع   �.  ،iبلد من  .حد   L
بإخر
 �Yلتجا
  �. منطقة   �Yياw من  .حد 
.قاYبه   �Yياw  �. فيها  
لسياحة   �.

�.صدقائه. 
 NYلنصا
� Oليهو
�قد ظّل 
لوثنيو� �

ألماكن  Õتلف  يسكنو�   jملجو
�

 ،�
جلزير  Hعمو� 
ليمن �  wحلجا
  �
.مر   � 
لرسو¡   �. قّط   Oيِر  &�
�ظّل  بيته.  من  .حد   L
بإخر َعَمِليًّا 
 �. ح¹  خلفائه،  عهد   ��  
هذ

لذq طعن عمر Yضي 
هللا عنه كا� 
 ¡
w وسيا، �& يكن مسلما. �الÏ
 iهذ  �� 
ليمن   �  Oليهو
 من   Rكث
 �
جلزير من  جز�  
ليمن � 
للحظة، 
ع,  
ملسلمو�  يْسَع   &� 
لعربية.. 
 qلذ
تاY«هم إلخر
L كافر من بيته 


لر�
ية.  iّجة هذ¯ �
جلزير �
عهد   � خي,   Oيهو .سا�   ،�z�
�ّقعوها  
ل�  
التفاقية  جلوهر  عمر 
عمُر  ر  ففكَّ  ،� 
هللا  Yسو¡  مع 
 kهنا  �. علم  �ملا  �جالئهم،   �
يبقى �  لن  بأنه   � للرسو¡   �نبو�


جلزيـر� Oينـا� 
طمأّ�. 

م�J ZجالH يهوT خي�
عن ®á بن سهل بن .Ó حثمة قا¡: 
 Ó. �� ثيYحلا

فع Y قبل ُمَظهِّر بن.
 � 
بأعالL من 
لشاH عشرً� ليعملو
.Yضه، فلما نز¡ خي, .قاH ֲדا ثالثا، 
لألعالL �حرَّضوهم   Oُيهو فدخلت 
على قتل ُمَظهِّر �Oّسو
 �م سكينني 
خي,،  من   
خرجو فلما  ثالثا،   �.
�كانو
 بَثباYَ �ثبو
 عليه فبَعجو
 بطنه 

نصرفو
 �� خي, فز�Oִדم  ¶ ،iفقتلو
 ،Hبالشا  
حلقو ح¹  �َقوִَّדم   Oُيهو
�جا� عمر بن 
خلطا` 
خل, بذلك، 
فقا¡: �u خاLY �� خي, فقاِسٌم ما 
كا� ֲדا من 
ألمو
¡، �حاOٌّ حد�Oَها 
عنها.   Oَيهو �ُمْجٍل  .Yَفها   �ٌYمو�
 ،٥٠٩  ¥  ٤  L 
لعما¡،  (كنـز 

(١١٥٠٥
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 من Oعد 
�Yثا. 
ليهوO قد  �يبد� .� 
 iهذ فجا�+  zلك،  قبل  
ملشاكل 
 OY� .نه  مع  
ملوقف،  لتشعل  
حلاOثة 
 

عتد� .4م   Oملجر .جالهم  .نه  .يضا 
 +
Y,م  OY�� 
هللا،  عبد  
بنه  على 
 � حدثت  �لعلها  .يضا.   Nخر.
.�قا+ متقاYبة جد
 فأOّ+ كلُّها بعمَر 
.� ®سم 
ملوقف. 
ملهم .نه ال بد .� 
يكو� هناk م,Y إلجالئهم، �& يكن 
 ،�
لسبب هو حرمة بقائهم � 
جلزير
�ما   � 
هللا  Yسو¡  ألجالهم  ��ال 
صاحلهم على 
لثماY، .� ألجالهم .بو 
 Hبكر، .� ألجالهم عمر من .�¡ يو

� خالفته. 

بد�ية �لقضية
يهوO خي, حتالفو
 مع غطفا� للقضا� 
على 
ملسلمني، فهاxهم 
لرسو¡ �، 
�خرها،  ح¹  حصو4م  يفتتح  �ظّل 
مقابل   Hالستسال
 على   
فو
فقو

ضيهم Y.� OياYهم   �.  q. 
لرحيل.. 
للمسلمني؛  ِملكا   +Yصا �Yw�عهم 
- �Yأل
 iلرسو¡ � هذ
 رهم  فأجَّ


ل� كانت �م- مقابل نصف ÐاYها، 

 ÏرOَّ عما¡ عند 
لرسو¡ �Yصا 
�ֲדذ
يْفِصَلهم   �. فيستطيع  .Yضه،   �  �
 q. ..لك مناسباz N.Y ¹من عملهم م
يستطيع .� ُيخرجهم منها م¹ شا�. 


إلحسا�.   Nحّق سو q. �ليس �م 

ته Oليل قاطع على نقض z ّد¯ 
�هذ
 �
ملسلمني من جزير Rغ L
مقولة �خر


لعر` .� منعهم من Oخو�ا. 

ملهم .� عمر قرY طرOهم من 
لعمل.. 
 Yقر q. ..لعمل
 �Rنه .4ى تأش. q.

ملسلمني (خي,)،  �Y. جهم من
�خر

ألعما¡  من   Oبعد  
قامو  �.  Oمبجر
 .
� جدRل� ال توَصف باخلط

لعد
ئية 
فقد .خرL مسلم � صحيحه َعْن َعْبِد 
َخْيَبُر  
ْفُتِتَحْت  ا  َلمَّ َقاَ¡  ُعَمَر  ْبِن  
هللا 
َسَأَلْت َيُهوYَ Oُُسوَ¡ 
هللا � َ.ْ� ُيِقرَُّهْم 
َما  ِنْصِف  َعَلى   
َيْعَمُلو  �ْ.َ َعَلى  ِفيَها 
َفَقاَ¡   _ِYَّْلز
�َ 
لثََّمِر  ِمْن  ِمْنَها   Lََخَر
Yَُسوُ¡ 
هللا � .ُِقرُُّكْم ِفيَها َعَلى zَِلَك 

لنّص  من  فو
ضح  (مسلم).  ِشْئَنا  َما 
عما¡  بني  عمل  
تفاقية   +Yصا .4ا 

�بني صاحب 
لعمل.
.ما قبل عد�
4م �حتالفهم مع غطفا� 
�لَيهم:   � 
هللا  Yَُسوُ¡  "َكَتَب  فقد 
ُمَحّمٍد  ِمْن  
لّرِحيِم  
لّرْحَمِن  
هللا  ِبْسِم 
Yَُسوِ¡ 
هللا � َصاِحِب ُموَسى َ�َ.ِخيِه 

ْلُمَصّدُ/ ِلَما َجاَ� ِبِه ُموَسى... �ِّني �َ
ِفيَما  َتِجُد�َ�  ِبَاهللاِّ.....َهْل  .َْنُشُدُكْم 
ِبُمَحّمٍد؟   
ُتْؤِمُنو  �ْ.َ َعَلْيُكْم  
هللاُّ  .َْنَزَ¡ 
َفِإْ� ُكْنُتْم َال َتِجُد�َ� zَِلَك ِفي ِكَتاِبُكْم 
ِمْن  
لّرْشُد  َتَبّيَن  َقْد  َعَلْيُكْم.   iَُكْر َفَال 
َنِبّيِه".  َ��َِلى  
هللا  �َلى  َفَأOُْعوُكْم  
ْلَغّي 

(Hبن هشا
 �Rس)
.ما بعد حتالفاִדم 
لعد�
نية فقد "َ.ْقَبَل 
 Oٍ
Yَُسوُ¡ 
هللا َ� ِبَجْيِشِه َحّتى َنَزَ¡ ِبَو
َ�َبْيَن  َبْيَنُهْم  َفَنَزَ¡  
لّرِجيُع،  َلُه  ُيَقاُ¡ 
 
َغَطَفاَ�، لَِيُحوَ¡ َبْيَنُهْم َ�َبْيَن َ.ْ� ُيِمّد�
َ.ْهَل َخْيَبَر، َ�َكاُنو
 َلُهْم ُمَظاِهِريَن َعَلى 

يهود خيv حتالفوا مع غطفان للقضاء على املسلمني، 
فهاzهم الرسول �، وظّل يفتتح حصونهم حx آخرها، 
فوافقوا على االستسالم مقابل الرحيل.. أي أن ديارهم 
رهم  وأراضيهم وزروعهم صارت ِملكا للمسلمني؛ فأجَّ
الرسول � هذه األرض -الd كانت eم- مقابل نصف 
�ارها، وبهذا صاروا �رَّد عمال عند الرسول � V أرضه، 
فيستطيع أن يْفِصَلهم من عملهم مx رأى ذلك مناسبا.. 
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التقوى


هللا  Yَُسوُ¡  َ�َحاَصَر   .� 
هللا  Yَُسوِ¡ 

ْلَوِطيِح  ِحْصَنْيِهْم  ِفي  َخْيَبَر  َ.ْهَل   �
ِباْلَهَلَكِة   
.َْيَقُنو  
zَ� َحّتى  
لّسَالِلِم، �َ
َلُهْم  َيْحِقَن   /ْ+َ,َ ُيَسّيَرُهْم   �ْ.َ  iَُسَأُلو
TَِماHَُهْم َفَفَعَل . َ�َكاَ� Yَُسوُ¡ 
هللا � 
 �َ�َنَطاَ 
لّشّق  ُكّلَها:   ¡َ

ْألَْمَو  wََحا َقْد 
َما  �ّال  ُحُصوِنِهْم  َ�َجِميَع  
ْلَكِتيَبَة �َ
َكاَ� ِمْن zَْيِنك 
ْلِحْصَنْيِن. َفَلّما َسِمَع 
 ،
َصَنُعو َما   
َصَنُعو َقْد   kََفَد َ.ْهُل  ِبِهْم 
َبَعُثو
 �َلى Yَُسوِ¡ 
هللا � َيْسَأُلوَنُه َ+ْ/ 
ُيَسّيَرُهْم َ,َ+ّ/ َيْحِقَن TَِماHَُهْم َ,ُيَخّلو� 
َلُه �ْألَْمَو�َ? َفَفَعَل. َ�َكاَ� ِفيَمْن َمَشى 
zَِلَك  ِفي  َ�َبْيَنُهْم   �َ 
هللا  Yَُسوِ¡  َبْيَن 
ُمَحّيَصُة ْبُن َمْسُعوOٍ، َ.ُخو َبِني َحاYَِثَة 
 
َفَلّما َنَزَ¡ َ.ْهُل َخْيَبَر َعَلى zَِلَك َسَأُلو
 ¡ِ
Yَُسوَ¡ 
هللا � َ.ْ� ُيَعاِمَلُهْم ِفي 
ْألَْمَو
ِبَها  َ.ْعَلُم  َنْحُن   :
َ�َقاُلو 
لّنْصِف  َعَلى 
Yَُسوُ¡  َفَصاَلَحُهْم  َلَها؛  َ�َ.ْعَمُر  ِمْنُكْم 

 ِشْئَنا zَ� لّنْصِف َعَلى .َّنا

هللا � َعَلى 
َفَصاَلَحُه  َ.ْخَرْجَناُكْم،  ُنْخِرَجُكْم   �ْ.َ
َ.ْهُل َفَدkَ َعَلى ِمْثِل zَِلَك َفَكاَنْت َخْيَبُر 

َ�َكاَنْت  
ْلُمْسِلِمَني  َبْيَن  َفْيًئا 
َفَدkُ َخاِلَصًة ِلَرُسوِ¡ 
هللا � ، 
ِألَّنُهْم َلْم َيْجِلُبو
 َعَلْيَها ِبَخْيِل 
 Hبن هشا
 �Rس) . ٍ̀ َ�َال Yَِكا

(٢ ¥ ٣٣٧ L
مع  
تفاقية  كانت   ،�z�
عن   
يرحلو  �.  � 
لرسو¡ 
 
�هذ كلها،   �Yأل
  iهذ

كا�  حيث   ،Yملتكر
 غدYهم  بسبب 
 +Yغد 
ل�  
لقبائل  من   Oيهو فيهم 
 iملدينة �ُ.جليت. �بعد هذ
سابقا � 

التفاقية على 
إلجال� ُعقد+ 
تفاقية 
مقابل   �Yأل
 
عة Yw  q. مز
Yعة.. 
 Hيلتز ال  �حني  ÐاYها..  من  جز� 
فال  
ملز
Yعة   Ô�بشر 
آلخر  
لطر� 
مانع من �4ا� 
التفاقية معه.. �هذ
 ما 

قاH به عمر. 

هل من شبها4 +خرV لدV �لقائلني 
مبنع غK �ملسلمني من Tخو? مكة؟

 �تبيَّن .� حديث: "ال Åتمع � 
جلزير
 .�نبو� �ال  ليس  Oينا�"  
لعربية 
 �.نه .مٌر، فاجلزير ¶ على فر� 

لعربية ليست مكة �
ملدينة على 
ينطبق  ال  
حلديث � حا¡،  كل 
عليهما، فليس هنالك .q حديث 

.+
«ص مكة �
ملدينة بالذ
 �فكر .تت  .ين  من   :¡

لسؤ�

مكة  Oخو¡  من  
ملسلمني   Rغ منع 

ملدينة حصر
؟ �


لتالية:  
آلية  خطًأ  فهم  
لبعض  لعل 
﴿َيا .َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
 �ِنََّما 
ْلُمْشِرُكوَ� 

ْلَمْسِجَد 
ْلَحَر
Hَ َبْعَد  
َنَجٌس َفَال َيْقَرُبو
َفَسْوَ�  َعْيَلًة  ِخْفُتْم   �ْ�ِ�َ  
َهَذ َعاِمِهْم 
ُيْغِنيُكُم 
هللا ِمْن َفْضِلِه﴾ (
لتوبة ٢٨).. 
فظنَّ .ّنها متنع كل مشرk من Oخو¡ 

ملسجد 
حلر
H باعتباiY جنًسا، مع .ّ� 
��ال  ماOية؛  ال  معنوية  هنا  
لنجاسة 
كيف Åوw لنا 
لز�
L من 
لكتابيا+ 

�هّن جنسا+ ماOيًّا؟ 
 OرÏ من  متنع  
آلية   �. فر�  �على 
على   Yمقصو فيها  فاملنع  
لدخو¡، 

ملشرفة  
لكعبة   q.  ..H

حلر 
ملسجد 
�ال  كلها  مكة  �ليس  حو�ا،  �ما 
يسهل  ال  عملية  ناحية  �من  
ملدينة. 

ملكي  Hحلر

ملسلمني ��  Rخا¡ غO�

خلال�  
.صال، لذ
 لن ُيب� على هذ
.نه ال Oليل  نبّين هنا   �ْ. 
ملهم  شي�. 

ملسلمني من Oخو¡  Rقط على منع غ
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مكة �
ملدينة. 

ملسلمني  Rآلية ال متنع غ
 iبيد .� هذ
بل   ،H

حلر 
ملسجد  Oخو¡   OرÏ من 

لوثنية  شعائرهم  مماYسة  من  متنعهم 
"َكاَنْت  فقد  فيه؛   �ً
عر  �
كالطو
�" (مسلم). ً
ُ̀ َتُطوُ� ِباْلَبْيِت ُعَر 
ْلَعَر
�قد بعث "Yَُسوُ¡ 
هللا َصلَّى 
هللا َعَلْيِه 
�: َال ٌ�َ
َ�َسلََّم َعِليًّا َفَأَمَرiُ َ.ْ� ُيَؤzَِّ� ِبَبَر
َيُطوُ�  َ�َال   ،kٌُمْشِر  Hِْلَعا
 َبْعَد  َيُحجُّ 
.ّنه   q.  ..(qYلبخا
) ُعْرَياٌ�"  ِباْلَبْيِت 
 iل� فيها هذ
 ��
� برYبعد نز�¡ سو
َفَال  َنَجٌس  
ْلُمْشِرُكوَ�  (�ِنََّما  
آلية 
َعاِمِهْم  َبْعَد   Hَ

ْلَحَر 
ْلَمْسِجَد   
َيْقَرُبو
حجِّ  من   � 
لرسو¡  َمَنع   ،(
َهَذ
 

ملشركني �ِمن طو
فهم �
لذq كانو
�، �& مينعهم من Oخو�م ً
مياYسونه عر
 Hِْلَعا
 
مكة، ��ال لقا¡: َال يأ¸ َبْعَد هذ
ُمْشِرkٌ �� مكة �ال 
ملدينة مهما كا� 
�. كما .ّ� Yيئه، ح¹ لو للزياÏ سبب

ملشركني ظّلو
 يسكنو� مكة �
ملدينة 
�& ُيكَرi .حد على 
إلميا� قّط، ألنه 

يِن﴾ .صال.  ﴿َال ِ�ْكَر
iَ ِفي 
لدِّ

ألحاOيث � 
آلية   iهذ كانت   
z��
�قامة  
ل� تفسرها متنع 
ملشركني من 
 ،H
شعائرهم 
لشركية � 
ملسجد 
حلر
كل  حكمها  يشمل  عامة  �ية   kفهنا
 �ّ.�﴿ تعا�  قوله  �هو  
ملساجد، 
 ﴾

ْلَمَساِجَد هللا َفَال َتْدُعو
 َمَع 
هللا َ.َحًد


هللا  Rغ �Oجلن ١٩)، فال ُيسمح بعبا
)

O .� يسجد Y. � .q مسجد. فمن 
 q. � �. H

ملسجد 
حلر � Hلألصنا
ال   
هذ لكن  له،  نسمح  فلن  مسجد 
 �.  H

حلر للمسجد  wياYته  ِمن  َيمنع 
 ،�
ملشاهد� �Yلزيا
 Oمسجد ملجر qأل
لالستما_   �. عمليا،  zلك  ر  تيسَّ  ��

�� jYO .� خطبة.

�آلية   Kغ  Vخر+ نصو�  من  هل 
,�حلديث �لسابق؟ 

كال، بل هو فهم خاطئ لر
ٍ� .� ملن 
.تى بعدi من بعض 
لفقها�، فقد يتوهم 
"َألُْخِرَجنَّ  
لتالية:  
لر�
ية  من  
لبعض 
 ِ̀ 
ْلَعَر  �َجِزيَرِ ِمْن   NYَلنََّصا
�َ  Oَْلَيُهو

َحتَّى َال َ.Oََ_ ِ�الَّ ُمْسِلًما" .نه .مٌر، مع 
 �
جلزير  �ّ.  �
ملع� .يضا..   �نبو� .4ا 
 q. من  قريب  عّما  ستخلو  
لعربية 


ألبد.  �� NYلنصا
� Oلليهو �Yبؤ

أو  احلرام  املسجد   V أن يسجد لألصنام أراد  من 
V أي مسجد فلن نسمح له، لكن هذا ال َمينع ِمن 
زيارته للمسجد احلرام أو ألي مسجد جملرد الزيارة 
ر ذلك عمليا، أو لالستماع إ]  واملشاهدة، إن تيسَّ

درس أو خطبة.

 �حيا من   �Rألخ
 
للحظة  
ية �Y .ما 
َ.ْكُتْب   ٍ̀ ِبِكَتا 
ْئُتوِني "  :� 
لرسو¡ 
 .... 
.ََبًد  iَُبْعَد  
َتِضلُّو َلْن  ِكَتاًبا  َلُكْم 
 
َ.ْخِرُجو ِبَثَالٍ½  َمْوِتِه  ِعْنَد  َ�َ.ْ�َصى 
 
ِ̀ َ�َ.ِجيُز� 
ْلَعَر �
ْلُمْشِرِكَني ِمْن َجِزيَرِ

ْلَوْفَد ِبَنْحِو َما ُكْنُت ُ.ِجيُزُهْم َ�َنِسيُت 

لر�
يُة  ينقضها   qفالذ 
لثَّالَِثَة"، 
َفَفَحَص   " مالك:  أ  موطَّ من  
لسابقة 
 iَُحتَّى .ََتا ِ̀ ا َعْن zَِلَك ُعَمُر ْبُن 
ْلَخطَّ
َقاَ¡   �َ 
هللا  Yَُسوَ¡   َّ�.َ 
ْلَيِقُني �َ 
لثَّْلُج 
 .." ِ̀ 
ْلَعَر �َال َيْجَتِمُع Oِيَناِ� ِفي َجِزيَرِ
ح¹  �ع  قد  يكن   & عمر   �.  q.
 
ֲדذ �ع  قد  يكو�  فكيف   ،�بالنبو�

ألمر 
لذq ُيحكى .� 
لرسو¡ � قد 
بينما  به قبيل حلظا+ من �فاته،  .مر 
يشيع .عد
� عمر .نه منع 
لرسو¡ � 

للحظة..   iهذ عند  شي�  كتابة  من 
أ ت,ª عمر Yضي 
هللا عنه  فر�
ية 
ملوطَّ


لتهمة 
لو
هية.  iمن هذ
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التقوى

 ،
Rًكر عندما كنت صغz.
.تعّلم � 
ملدYسة عالما+ 
 ،Nلصغر
� N,لك

لساعة 

لسـاعة كانت  Hل� تظهر قبيل قيا

 `
تنتابT مشـاعر 
خلو� �
الضطر
�� YOجة .ّنها كانت تدفعT للنظر �� 
âس 
لصباX من جهة 
لغر`، فلعّلها 
تشر/ من هناk �لعّل 
لقيامة .صبحت 
قا` قوسني .� .ãO. �.تسا�¡ 
آل�: 

لكّم  

 كا� للقيامـة عالما+ ֲדذz�

لوضـوX فكيف يذكر 
لقر��  
�ֲדذ
يقو¡  بغتة؟!حيث  .ّنها تـأ¸  
لكرمي 

تعا�:
اَعِة .َيَّاَ� ُمْرَساَها...  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن 
لسَّ

ال َتْأِتيُكْم �ّال َبْغَتًة﴾؛

 ِ̀ 
﴿َ.َفَأِمُنو
 َ.ْ� َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ
ال  َ�ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  
لسَّ َتْأِتَيُهُم   �ْ.َ 
ِهللا 
اَعَة  َيْشُعُر�َ�﴾؛ ﴿َهْل َيْنُظُر�َ� �ّال 
لسَّ

َ.ْ� َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َ�ُهْم ال َيْشُعُر�َ�﴾.
جا�+  
لساعة  عالما+   �ّ. 
حلقيقة 
على  تأِ+   &�  ،+
Yالستعا
 ¯ّلة 

ملدYسة  .صحا`  يؤمن  
لظاهر،كما 
¯رفّية  يأخذ��  
لذين  
لظاهرّية، 
 & بدعّي  .مر  
لتأ�يل  �كأّ�  
لنّص، 
يقل به 
لقر��، �& يأخذ به 
ألّ�لو� 


آلخر��.�
�ال يعT هذ
 .ّننا ال نأخذ بظاهر 
لنّص 

 كا� 
لنّص ال ®تمل 
لتأ�يل، �لكن z�
فو
ضح  
لساعة  عالما+   �� بالنسبة 
.ّنها ليست على حقيقة ظاهرها، ��ّال 

من   Lر� 
ّبة O  �ّ. مثًال،   ،�مع فما 
 +ٍ
Y؟ .� .ّ� ملياjلنا

أل�Y �حتّد½ 
منذ  سّد  خلف  «تفو�  
لبشر  من 
 kآل�؟ .� .ّ� هنا
مئا+ 
لسنني �ح¹ 
شخًصا Õيًفا Õتفًيا � مكا� Ïهو¡، 

لرعب  ّ̀ 
لفنت �يد Rليث �سيظهر فجأ

لعا&، �يدخل بيو+ 
لناj بيًتا بيًتا  �

�...؟

ملاOّّية ستشر/  
لشمس   �ّ. 
لفهم   �ّ�

لتوبة،  ُتقبل  لن  �عندها  
لغر`،  من 

:�فيه �شكاال+ عّد
+ّ,ًال: يعz Tلك .ّ� 
أل�Y ستعكس 

4ا حو¡ نفسها، لتد�Y من Y�O iجتا


لشر/ �� 
لغر`، �ح¹ ®د½ zلك 

� حو¡ Y�لد
البّد .� تتوّقف عـن 

﴾ ﴿

ôÑ¯\;Ì÷¡;Î]Ë¢\;ÏÁ\ÅdôÑ¯\;Ì÷¡;Î]Ë¢\;ÏÁ\Åd

È⁄÷¡ ;È›`ÖÕ;ÑÊæfiŸ;flŸ;È⁄÷¡ ;È›`ÖÕ;ÑÊæfiŸ;flŸ;

عبد �لقاZT مدلل - فلسطني

;ØdÂ;:Ëd;– ĆÖ…;flŸY

;Ì�Şë∏\

WÓ^Ñ;]ŸÂ;:…Ö¡;]⁄…

ÎÑ]ÁÜ;flŸ;Ø⁄÷â∏\;3≈;√̌
ł
fiŸ

ÎÑÊfi∏\;ÏfiÁÅ∏\Â;ÏŸÖ“∏\;Ï“Ÿ;

;\Ê’]zÕ;]π;!\;‰^ Ć1…;=

=;]‚ËzpÂ;!\;Åfi¡;‡]z—Â

<Z]‚dÖ∆Ÿ;flŸ;ä⁄ç’\;–Öç
ˇ
ià;ÀË—<Z]‚dÖ∆Ÿ;flŸ;ä⁄ç’\;–Öç
ˇ
ià;ÀË—

kˆˆÄ;ÿ˜Ω;∫
;Ñ]‚̨ ł›˛ ł̄ \;]‚̨ Ži łų̈; łfl ŽŸ;Í ŽÖ

łų̂
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نفسـها، �هذ
 –�ْ� حـد½ – فإّنه 
 �
نتها� xيع .شكا¡ 
حليا �� qOّسيؤ
 Oح¹ ال تعو ،
Yًفو �Yأل
 iعلى هذ
 Hملعلو

أل�Y صاحلة للحيـا�. فمن 

أل�Y تد�Y حو¡ نفسها بسرعة  �ّ.
 qOّ١,٦٧٠كم/سـاعة، حيـث يؤ
توّقفها �� تطاير 
لبشـر كالرصا¥، 
�، تقريًبا. كما Rلكب

لسـرعة  iֲדذ�
 qّwلغا
 
لغال�  تطاير   ��  qOّسـيؤ

لذq فيه 
ألكسـجني، �سيتالشـى 
zلك  
ألYضّي،  
ملغناطيسـّي  
ملجا¡ 

لو
قي من 
جلرعا+ 
إلشعاعية  _Yلد

 iلقاتلة. كما ستغمر ميا
 
لشمسـية 

ملحيطا+ 
ليابسة، � Yلبحا
فيضانا+ 
�سيتعّر� 
لغال� 
لصخرqّ لضربا+ 

ملُْهل/ 
ملاغما 
لسـائلة من  /�Yها 
لصُّ
 �� �. iتفّجر �� qOّسفله، ما قد يؤ.
كما  Õيفة.  �بر
كني   ¡wالw حد�½ 
 qOّما سيؤ ،Yلنها
سيختّل طو¡ 
لليل �

.qحليو

لبيئي � Hلنظا
 YماO ��

لبشـر فحسب،  ��باختصاY، لن يف
بل ستنتهي كل .شـكا¡ 
حليا� على 

أل�Y، �ستدّمر 
أل�Y نفسها.  iهذ
 ،qّلظاهر
  qّلتقليد
  Rلتفس
 فحسب 
يبـد� .ّ� 
لقيامة سـتقوH قبل طلو_ 

لشـمس من مغرֲדا، حيث ال يبقى 

أل�Y حيًّا ح¹ نقو¡  iحد على هذ.

له: "ال ُتقبل توبتك".

 

لقيامة ֲדذ لو كانت عالما+  ثانًيا: 
 Hيو  � سنستيقظ  
لوضوX،حيث 
من  
لشمس  شر�/  على    Hأليا
 من 
 qلذ
  
z فمن  مثًال،  
ملتوسط  
لبحر 

لعالمة   iبعد هذ يتو`  يؤمن �ال  ال 
.حد  سيشّك  �هل  
لد
مغة؟  
حلّسّية 
كافر  سيبقى  �هل  
لساعة؟   Hقيا  �
معصيته؟  على  عاٍ¥   �. كفرi؟  على 
�.لف  كّال  �حلاiO؟  على  ملحد   �.
هللا   
سّجًد 
جلميع  سيخّر  بل  كّال... 

لعاملني، �سيؤمن 
لناx. jعو�. ّ̀ Y

حيث  كذلك،  
ألمر  كا�   
z��
 iهذ  Yظهو بعد  xيًعا   jلنا
 سيؤمن 
 Hستقو  ،
zً� فكيف،  
حلّسّية،  
لعالمة 
 � OY� كما jلنا
 Y

لساعة على شر


ألحاOيث 
لنبوية 
لشريفة؟
يقو¡ 
ملسيح 
ملوعوO �: "...فكيف 
 �Yأل
ميكن .� يبقى كافر على �جه 

 �. 
لعظيمة،  
آليا+   iهذ Y¿ية  بعد 

لساعة؟ فإّ�  Hهللا �� يو
يبقى شّك � 

حلّسّية 
لبدهّية شي� يقبله كافر  Hلعلو

�مؤمن، �ال «تلف فيه .حد من 
لذين 

 كا� z� ،إلنسانية؛ مثًال
 Nقو 
ُ.عطو
 jلنا

لشمس طالعة �� 
Oًموجو Yلنها

مستيقظو� فال ُينكرi .حد من 
لكافرين 

 Yُفعت 
حلجب z� ملؤمنني. فكذلك
�

+، �تظاهر+ Oلشها
كّلها، �تو
تر+ 
�تåّلت  
ملخفّيا+،  
آليا+، �ظهر+ 

لسما�،   +
.صو �ُسمعْت  
ملالئكة، 
فأqّ تفاُ�+  بقي بني تلك 
ألياH �بني 

لقيامة، �.qّ مفّر بقي للمنكرين؟  Hيو
فلزH من zلك .� ُيسِلم 
لكفاY كّلهم 
� تلك 
ألياH، �ال يبقى �م شّك � 
 �
لساعة؛ �لكن 
لقر�� قد قا¡ غR مّر
 Hيبقو� على كفرهم �� يو Yلكفا
 �ّ�

لقيامة، �يبقو� � ِمريتهم �شّكهم � 

وباختصار، لن يف@ البشـر فحسـب، بل ستنتهي 
كل أشـكال احلياة علـى هذه األرض، وسـتدّمر 
التقليـدّي  التفسـ�  فحسـب  نفسـها.  األرض 
الظاهرّي–يبـدو أّن القيامـة سـتقوم قبل طلوع 
الشـمس من مغربها،حيث ال يبقى أحد على هذه 
األرض حيًّـا حـx نقول لـه: "ال ُتقبـل توبتك".
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لساعة ح¹ تأتيهم 
لساعة بغتة �هم ال 
(Nلبشر
يشعر��." (vامة 

.ّما �قد جا� 
َحلكم 
لعد¡ فقد .wيلت 
 kهنا يبَق   &� 
إلشكاال+،  كّل 
مغرֲדا  من  
لشمس  فطلو_  تناقض؛ 

لغر`  من  
إلسالH سيشر/   �ّ.  Tيع
كما .شر/ من 
لشر/، �ال غر� من 

لشمس 
ملجاwية � حديث  H

ستخد

لقر��   Hستخد
 فقد  �؛  
لرسو¡ 

لضيا�" �  Yلنو
" لفَظي  باملثل  
لكرمي 
كما   ،Hإلسال
  ��  
Rليش 
ملجاwّيني 
 ��  Rلتش لما+"  
لظُّ" لفظ   Hستخد


هللا عليه  
لرسو¡ صّلى  
لكفر، �ّ�ى 

."Rملن
 L
�سّلم "
لسر
�:"�.ّما   Oملوعو
 
ملسيح  يقو¡   
طلو_ 
لشمس من مغرֲדا، فنؤمن به، 
 �ّ. 
لر¿يا  .يًضا؛ �قد ُكشف علّي � 
 �ّ.  Tيع 
ملغر`  من  
لشمس  طلو_ 

لغربية 
ل� تسوOها ظلمة 
لكفر  Oلبال

بشمس   Yَّسُتنو  Hلِقد
 من  
لضال¡ �
من  نصيًبا  �سُتعَطى  
حلّق، � 
لصد/ 
توضيح   ،Hإلسال
 (فتح   ".Hإلسال



جلز� ١) /Hأل�ها

لة w�  ،H

ملر
نشأ+  ثالثة  �شكالّية   kهنا�  
هذ
لطلو_   qّلظاهر
  �باملع 
ألخذ  عن 
بإغال/  تتعّلق  مغرֲדا،  من  
لشمس 
 
با` 
لتوبة � zلك 
لوقت؛ فهم ֲדذ

لفهم يعّطلو� صفة 
لرvة 
إل�ّية،كما 


إلميا�  من   �فائد ال  .ّنه  ُيعلنو�  .ّنهم 
باملسيح  �
لذq سينـز¡ � wمن 

�غال/ با` 
لتوبة.
يقو¡ 
ملسيح 
ملوعوO  �:"�ّ� �غال/ 

لتوبة لن ُتقبل  �ّ. Tلتوبة ال يع
با` 
¯ا¡ من 
ألحو
¡. بل 
ملر
O .ّنه عندما 
 Hإلسال
  � 
لغر`   Oبال .هل  يدخل 

نقال`  
ألOيا�   � ®د½  .فو
ًجا، 

لشمس �   iتطلع هذ عظيم، �حني 

لغر` بوجه كامل لن ُيحرH من  Oبال
با`  عليهم  ُسّد  
لذين  �ّال   Hإلسال


لذين ال تتال�H طبائعهم مع  q. لتوبة؛


إلسالH، .بًد
. فإّ� �غال/ با` 
لتوبة 

لناj سيتوبو� �لن ُتقَبل  �ّ. Tال يع
�تضّرًعا  خشوًعا  �يبكو�  توبتهم، 
 æيتنا zلك  ألّ�   ،��Oسُيطر �لكّنهم 
 iلكرمي � هذ
مع vYة 
هللا 
لرحيم �
ستصبح  قلوֲדم   �ّ.  �
ملع بل  
لدنيا؛ 
�على  للتوبة،   
يوفَّقو �لن  قاسية 
ر  
لقيامة، فتفكَّ Hستقو Y
هؤال� 
ألشر

 H
�تدبَّر." (فتح 
إلسالH– توضيح 
ملر

جلز� ١) /Hأل�ها

لة w� –

قّدمه   qلذ
 
جلميل   Rلتفس
  
هذ  �ّ�
 iلساعة ��ذ
حضرته � لعالما+ 

لعالمة: "طلو_ 
لشمس من مغرֲדا"  
ُيظهر معجز� .خرN للن²ّ �ّمد صّلى 
 +

لنبو� iهللا عليه �سّلم؛ بتحّقق هذ

بعد .� مضى عليها .كثر من ١٤٠٠ 
عاH، كما ُيظهر جتّلًيا عظيًما � عصر 

َحلكم  �لوال  
لتكنولوجيا. � 
لعلم 
.ضحوكة،  
لدين  ألصبح  
لعد¡ 
�لُشطبت مئا+ 
ألحاOيث 
لصحيحة 

ل� تتحّد½ عن عالما+ 
لساعة،ألّ� 
 qّلظاهر
  Rلتفس
 سRفضو�  
لعقال� 
.خفق   qلذ
 
لوقت   � �ا،   �ّ

خلر

 عقليًّا، Rًها تفسRكّل من حا�¡ تفس
 +

لنبو�  iحلقيقّي �ذ
  Rلتفس
 ليبقى 
يشا�  من  عليه  ُيطلع  
هللا،  بيد  
لغيبّية 
من عباiO،كما .طلع مؤّسس 
جلماعة 


إلسالمية 
ألvدية عليه.

أّما وقد جاء اَحلكم العدل فقد أزيلت كّل اإلشكاالت، 
و� يبَق هناك تناقض؛ فطلوع الشمس من مغربها يع� 

أّن اإلسالم سيشرق من الغرب كما أشرق من الشرق،
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢١٥

 سلطا� .vد �قا¡: كا� wمر Tحدث
جّدنا يقر� شعًر
 �يستخدH فيه لقب 

لتالَيني من  
لبيتني  "حتسني"، �.تذكر 

شعرi بالفاYسية ما معنا�ا:
يا .سفى على ما فعلت، فقد عملت 
.ال  ينبغي  كا�  .عماال  حيا¸   ¡
طو

.عملها.
 ،_

لصد  Í تسبب  ال  
لطبيب  .يها 

 ._

لقلب ال 
لصد Hال� uعا. Tفإن
 �  Oملوعو
 
ملسيح  نقل  لقد  .قو¡: 
 
wمر �يقو¡  جدنا،  .بيا+  بعض 
xيع   �مرً xعُت  .vد:  سلطا� 
”عمر  للحافظ  �سلمتها   iقصائد


w“ مدير جريد� ”بنجاÓ“ �ال .نه YO
 iما+ �& نعد نعر� .ين ضاعت هذ


لقصائد. 
عّمنا  كا�  .vد:  سلطا�   
wمر قا¡ 
.يضا يقر� شعًر
 �كا� يستخدH لقب 
 �� جا�  .نه  .يضا  �zكر  ”مفتو�“. 
قاOيا� Yجل فاYسي مر�، �ملا �ع شعر 
بالفاYسية  
لشعرية  .بياُتك  قا¡:  جدنا 

.jلفر
تتميز بفصاحة متاثل فصاحة 


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢١٦
.vد عن طريق  
 سلطا� wمر  Tحدث
قا¡  قا¡:   ..  .H 
ملولوY qحيم Øش 
مر� جلّدنا حالٌ/ هند�سي من بطاله: 


لضر
ئب  من  �عفائي   Yُ
قر .ُلغي  لقد 
 ،Íملا
 
ملفو�  عند   Í فاشفْع 
"شاال  حديقة   �� جدنا  فاصطحبه 
ُتعقد  جلسة  �كانت   Yالهو  � "Yما

نتهت  فلما  
لوقت،  zلك   �  kهنا
 ،Íملا

جللسة 
لتقى جدنا مع 
ملفو� 

لرجل،   
هذ ِبَيِد  .مسْك  له:  �قا¡ 
فاضطر` �تسا�¡: ما 
ألمر؟ �ال .نه 
بعد �صر
Y جدنا مسَك بيِد 
حلال/، 
.ننا  بلدنا   �ِ
له جّدنا: من .عر فقا¡ 
�لو  نتركه  فال  .حٍد  بيد  مسكنا   
z�

آل�   iبيِد مسكَت  �لقد  O�نه.  ُقتلنا 
 Yُ
فال �ذْله. ¶ zكر له بأنه قد .ُلغي قر
 �.  wوÅ فهل  
لضر
ئب.  من  �عفائه 
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إلعفا� بعد صد�iY؟  
ُيلغى مثل هذ
 .Nخر. �
إلعفا� له مر Y
.Yجو �صد
 Yصد.� ملفَّه   Íملا
 
ملفو�  طلب 
 
هذ �كا�   .Nخر.  �مر 
إلعفا� 
 �� zلك  بعد  
Yتقى   Íملا
 
ملفو� 

Yتبة 
حلاكم 
أل�¡ للبنجا`.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢١٨

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث
قا¡:   ..  .H Øش  Yحيم   qملولو

 iهذ مشرًفا �   "jيوO" 
لسيد  كا� 

ضي Yأل

ملحافظة على مديرية حتديد 
يعملو�  ُعّماله  �كا�  
ملحاصيل، �

لضر
ئب   Óجا  �. كما  بطاله،   �
�كا�   - قاOيا�  منطقة   � 
عية Yلز


ل,
�ن – كا� .يضا  ينتمي �� فئة 

ضي Yأل
 حتديد  مديرية   � يعمل 
 
هذ .سا�   .�Yملذكو
 
ملحاصيل �
نا ضرًبا.  عمُّ فأشبعه  عّمنا   ��  Óجلا

 "jيوO" لسيد
فلما Yُفعت 
لقضية �� 
غرHَّ عّمنا مائة Y�بية. كا� جّدنا � 
.مرتسر، فلما علم توّجه �� 
ملفو� 
 ،Yألمو

ملاÍ �.طلعه على 
أل�ضا_ �
 �. ��O 
Yًمة فو
فسمعها �.لغى 
لغر

يطلب ملف 
لقضية.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢١٩

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث


ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 
�.َقاَله  
لشرطة،  موظفا �   �مر عّمنا 
نائب 
حلاكم 
لسيد "نسبت" بسبب 
zكر  قاOيا�   �� جا�  عندما   ¶ ما، 
 
z� :بنه، فقا¡ جّدنا
جلّدنا بأنه .قا¡ 
كانت جرميته ثابتة فال بد .� يعاقب 
معاقبة شديد� ح¹ ال Åر¿ .حد من 

ألشر
� على فعل zلك � 
ملستقبل. 
فلما �ع zلك نائب 
حلاكم قا¡: من 

لدYجة فال  iًِّبا �� هذOمؤ iلد
كا� �

حاجة ملعاقبته، فأعاiO �� منصبه. 
عمل  قد  .يضا  عّمنا   �. يبد�  .قو¡: 
�؛ فقد توظف Rئر حكومية كث
�O �

لشرطة �عمل مشرًفا � 
ملحافظة  �

لرqّ .يضا،  �
ئرO � عت .نه عمل��
كا�  .نه  
لوثائق  بعض  من  �يبد� 

ألعما¡  بعض   wإلجنا مقا�ال  يعمل 
بعض  على  
طلعت  فلقد  
حلكومية، 

لوثائق من عاH ١٨٦٠، �يتضح منها 
قر`  جسٍر  لبنا�  تعاقد  قد  عّمنا   �.

منطقة "ِشينه".


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٠

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: جا� 
 � للصيد  سنغ   Rش 
جا Yملها
  �مر
.يضا  جّدنا  �كا�  "شنب"،  منطقة 

جا Yملها
 عّما¡  .حد  .صيب  معه. 

 �� ينتمي  �كا�  
لشديد   Hبالزكا
عائلة 
لنساجني. كتب له جّدنا �صفة 
 �. 
ستخدمها �تعاæ، �لكن حد½ 
.صيب شR سنغ .يضا باملر� نفسه 
فطلب من جّدنا .� يعاجله فكتب له 
 Rش �Yها  فلما  
لثمن،  غالية  �صفة 
�صفة   Lللنسا كتبت  قا¡:  سنغ 
.نا  .ما  بر�بيتني .� Y�بيتني �نصف، 
 OّY 
لثمن!  باهظة  �صفة   Í فكتبت 
بني   q�لتسا
 ميكن  ال  قائال:  جّدنا 
 
شRسنغ �
لنساL. ُسّر شR سنغ ֲדذ

لرO �قّدH جلّدنا سو
Yَين من 
لذهب 
.حٍد   H
إلكر 
لسائد  
ألسلو`  �فق 

�تعظيمه.
مقابل   H

إلكر  
هذ يكن   & .قو¡: 

لشر/   Hحكا `.O بل كا�  Lلعال

 
قّدمو بأحٍد   

 فرحوz� .4م  �ملوكه 
له شيًئا جائز� له. فلما �ع شRسنغ 

لعفوq عّبر عن  Hلكال
 
من جّدنا هذ


لطريق. 
�عجابه له ֲדذ


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢١

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث
 Oقا¡: كا .. .H شØ حيمY qملولو


لدين لقتل جّدنا فعّين .حد  Hما� 
wمر
لتنفيذ  سنغ"  "سوجيت  �هو  
لسيخ 

خلطة. يقو¡ "سوجيت سنغ":  iهذ
�ال  قتله  بنية  بيته   Y
لقد صعد+ جد
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شخصني   �مر كل   � Y.يت   Tن.
®رسانه، فلم .جر¿ على فعل شي�.

.قو¡: لعله كا� تصرًفا ��ًيا. 


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٢

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 

لنرجيلة،  شر`  من  يكثر  جّدنا 
على   �سائد  �
ملميز صبغته  �كانت 

 .تاi شخص z� q. ،يضا. iته هذOعا
متك, �®سب نفسه شخصية عظيمة 
 �

لفقر .ما  فلم يكن يعطيه نرجيلته، 
�بسطا� 
لناj فلم يكن مينعهم منها.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٣

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 
كلما+  كالمه  .ثنا�   Hيستخد جّدنا 
حشوية معناها: .ليس كذلك، �كا� 
يسر_ � لفظها لدYجة تسقط بعض 
 iما �عنا 

ألحر� منها. .قو¡: هذ

من .ناj �خرين .يضا.

 Tلرحيم. حدث
٢٢٤. بسم 
هللا 
لرvن 
 qملولو
 
 سلطا� .vد عن طريق wمر
Yحيم Øش H. .. قا¡: جا� �� قاOيا� 
 Hفأكرمه جّدنا �قّد qO
مرً� شيخ بغد

لشيخ جلدنا:  
له ضيافة جيد�. قا¡ هذ

�نك ال تصلي. قا¡ جدنا: نعم، 
 Yكّر لقد  خطئي.  �نه  شك  ال 

 �مر نفسه  
ألمر  
لشيخ 
عليه.  �.صر   Nخر. بعد 
كل  يقو¡  جّدنا  �كا� 
 Rتقص  
هذ نعم،   :�مر
له  قا¡  
لنهاية   �� .Tم
تصلي  ال  �نك  
لشيخ: 

هللا  يدخلك   �. بد  فال 
zلك  فلما �ع  
جلحيَم. 
�ما  �قا¡:  
نفعل  جّدنا 

هللا   Tيدخل .ين   k
YO.
تعا�؟ ال .سي� 
لظن باهللا 

لدYجة،   iهذ  �� تعا� 
بل Yجائي �
سع. يقو¡ 
 
َتْقَنُطو ﴿َال  تعا�:  
هللا 
ِمْن Yَْحَمِة 
ِهللا﴾ (
لزمر: 
.صابك  فلقد   ،(٥٤

لقنوÔ .ما .نا فلم .قنط، 
 �  �

ال¬ر  Tيسع ال 

قا¡:   ¶ 
لدYجة.   iهذ  ��  ¸
معتقد
 &�  ،qعمر من  عاًما   ٧٥ 
آل�  .بلغ 
.توقع  فهل  
آل�   �� تعا�  
هللا   Tذل»


لناY؟ Tمنه .� يدخل
(ما   Óبنجا  Rتعب هنا   Hستخد
 .قو¡: 
 iمعنا� ("Tبالعربية "�& «ذل  iناxتر
مقابل   �

�و� 
لذلة  .لقى   Tيدع  &
قد  جّدنا  فكا�  
ملصائب  .ما   ،q�ّعد

تعر� لكثR منها.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٥
 kجّد  kتر �قالت:  
لد¸ �  Tحدثت

لدخو¡ �� قسم 
لنسا� � 
لبيت منذ 
 �
حد�  �مر �ال  
للهم  �فا� جدتكم، 
يومًيا  كا� يأ¸ فيها للقا� بعمتكم، 

ملجي� هنا،  توقف عن  توفيت  فلما 

 � jياTد �لقاk+ Bغال �mحضر^ مر 
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 LYلرجا¡ خا
 يبقى � قسم  فكا� 

لبيت.

�عت  
لد¸ �  �. شك  ال  (.قو¡: 

ألمر  أل�  .حد  من  
لر�
ية   iֲדذ

لو
OY فيه يتعلق بزمن ما قبل Ïيئها 

�� قاOيا�.)


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢٢٦

 سلطا� .vد �قا¡: تعلََّم wمر N�Y
 X�Y 
حلافظ  يد  على  
لطب  جّدنا 
 ،Yبالهو "iYهللا من منطقة "باغبانبو


¶ .كمله � �Oي.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٧
عن  .vد  سلطا�   
wمر  Tحدث
 ..  .H Øش  Yحيم   qملولو
 طريق 
 � Õّزنة  مكتبة  جلدنا  كانت  قا¡: 
كتب  ֲדا  �كانت   ،�Rكب سال+ 
كنت  .يضا.  عائلتنا  بتاYيخ  تتعلق 
 qعلى .خذ بعض كتب جد Oعتا.
يقوال�  فكانا  �4zما   ��O  qلد
��

.Yٌحياًنا، لقد .صا` كتبنا فأ.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢٢٨
.vد  سلطا�   
wمر من  تلّقيت  لقد 
 ،�  Oملوعو
 
ملسيح  Oفتًر
 ألبيا+ 

، �لعّله يتضمن  �يبد� .نه قدمي جدًّ
 iيد Øط  �ُكتبت  شبابه   � .بياته 

 iهنا بعض هذ OY�.� ،عرفه. qلذ


ألبيا+ منوzجا.

ترxة 
ألبيا+ 
لشعرية:
�ما  
حلب،  مبر�  .صبت  لقد 

¿i؟ �� مو+ مثل �O كم ما هو
YO.

¿i. لقد عانيت �O ملريض هو
 
هذ
يا قل² � 
حلب ما عانيته، �ستلقى 
فأين  معاناتك،  من  تبقى  ما  الحًقا 
 � �� :Í كنت تقوله qلذ
كالمك 


حلب متعة.
 
zملا�  ،�

�جر  Hال�  � �قعنا   
zملا
لقد  
لغم q. ��O سبب؟  �قعنا � 
�غبنا  
حلبيب   �
بفقد 
لص,  فقدنا 

عن �عينا فلم نعد نعي شيئا.

للهم .نت مسبب 
ألسبا` فاجعل 

جلميلة.  �Yلصو
Í سبًبا لر¿ية تلك 
.نِعم علّي �تعاَ¡ �Í يا حبيY� ²�حي 
 .
Rبكيت كث Tآل� ألن
 Tضِحك.�

لضجة مر�، فال بد  �Yيا قل² قم بإثا
.� يضجر بسماعها فيخرL للعيا�.

�ال  Y.سك  .ين  تعر�  تعد   &
 
Yجلك، �بقدY من 
هللا �¡ �� هذ
 !qOمعبو فيا  �فهمك.  عقلك  .مر 
ينبغي .� تبقى � حجا` من 
آل�؛ 

.
أل� خلق 
هللا صاYََ كافًر
�� & يكن 
حلب مقبوال لديك فكا� 
ينبغي .� تبلغT بذلك. ال تعر� عن 
مطلًعا  كنت  ليتك  فيا  قل²،  حرقة 

على .سر
qY، �ياليتT تلقيت منك 
 �. .� Y�حي  بقل²  ألفتديه  ما   
.مًر

.uجنا
Åب .� يكو� هدفك هو نيل Yضى 
 H. .حد  بك  Yضي   �
سو تعا�  
هللا 

& ير�.

لكر
سة  iبيا+ ناقصة � هذ. kهنا�
 ،uلثا
 ��O ¡�أل
¯يث �جد 
لشطر 
 ��O  uلثا
 
لشطر  يوجد  �.حياًنا 

ألبيا+  بعض  ُتركْت  كما  
أل�¡. 
لقب   Hسُتخد
� فيها،  
لنظر   �Oإلعا

"فرÙ" � بعض 
ألبيا+.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٩

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 

L عمنا قد مت بكل .ֲדة �عظمة �w
�ظل 
حلفل قائًما لعد� .ياH �جا�+ 
٢٢ فرقة من فر/ 
ألعر
j. �لكن 
بساطة  بكل  مت  قد  
لدنا �  L
�w
Õالف  عمل   q. فيه  ®صل   &�

للشريعة.
��ًيا �ًضا  تصرًفا  zلك  .قو¡: كا� 
��ال فلم يكن جّدنا يفر/ بني 
بنيه. 
 iهذ لعل  .قو¡:  zلك   �� (�ضافة 
متعة  .جل  من  تلقائًيا  .تت  
لفر/ 
يكن   & جّدنا  فإ�  ��ال  
ملتفرجني، 

(Yألمو
 iيشغف ֲדذ
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Zسائل �لن� � tJ �مللو�

 tJ  � �لن�  Zسالة  kل  من   :~
كسرV؟


لسهمي  حذ
فة  بن  
هللا  عبد   :L  
 .Nعلى كسر OOكا� يتر z� ،�

~: ما �سم كسرV هذ�؟
L: كا� zلك 
لشقي 
ملتك, ُخسَر� 

 .�
بن بر�يز بن هرمز بن .نوِشر�

 uل� �لرسالة  نص   zتعر هل   :~
+Zسلها Zسو? �هللا � tJ كسرV؟

من  
لرحيم،  
لرvن  
هللا  "بسم   :L
�مد Yسو¡ 
هللا �� كسرN عظيم 
 Nد�
 
تبع  من  على   Hٌسال فاjY؛ 
ال   �. �َشِهد  �Yسوله  باهللا  ��َمَن 
�له �ال 
هللا �حدi ال شريك له �.� 

�مد
 عبدY� iسوله. .Oعوk بدعاية 

هللا، فإY uسو¡ 
هللا �� 
لناj كاّفة 
ألنذY من كا� حيًّا �®ق 
لقو¡ على 
.بيت،  فإ�  تسلم،  .سِلْم  
لكافرين. 

 ".jملجو
فعليك �¶ 

 Vفعل كسر ^TZ ما]� كانت  :~
لدV �ستالمه �لرسالة؟

L: لقد 
ستشاÔ غضبا �مّز/ Yسالة 
عامله  �.مر  
لتك,،  بد
فع   � 
لن² 


�" باعتقاله �. zليمن "با
على 

~: ما]� كانت TZ^ فعل Zسو? �هللا 
� على تصرz كسرV �لطائش؟

".ما  قا¡  حيث  ֲדالكه،   � تنبأ   :L
Yسو¡   �.  q�Y� فُيَمزَُّقوَ�".  هؤال� 


هللا � Oعا عليهم .� ُيمزَّقو
 كل ممز/.

~: من +Zسل حاكُم �ليمن "با]�/" 
العتقا? Zسو? �هللا �؟ 

"بْابويْه"  
خلا¥   iRسكرت .Yسل   :L

�ه   jلفر
 من   qقو Yجل  برفقة 

"خسر�".

~: مبا]� +جاֲדما Zسو? �هللا �؟ 

ل�  
لرسالة   ��
قر بعد   � تبسم   :L
vالها �ليه من حاكم 
ليمن، ¶ بّلغهما 
 ،iطلب منهما .� يبيتا عند� ،Hَإلسال

فسو� «,�ا غد
 مبا هو فاعله. ¶ � 


لتاÍ قا¡ �ما:  Hليو

Zبــي   /+ صاحبكمـا  "+بلغـا 
�لليلـة". هـذ\   � Zبـه  قتـل 
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قل �نقاT لر+I فال/ +, ألمر\
,ال تقل �نصا� لر+I فال/ +, +مر\

تفرَّ/،  مسرعا،  
جعا Y 
نفتل  
نصا_:   uمعا من   ��

نصا_ 
لقوH: مر�
 سر
عا.�


لنَِّبيَّ � ُثمَّ �ِتي 
ْلَمْسِجَد  Hَُقاَ¡:ُكْنُت َ.ْخُد � ٍّYzَ عن .َِبي

 .ََنا َفَرْغُت ِمْن َعَمِلي َفَأْضَطِجُع ِفيِه، َفَأَتاِني 
لنَِّبيُّ � zَ�ِ
َيْوًما َ�.ََنا ُمْضَطِجٌع َفَغَمَزِني ِبِرْجِلِه َفاْسَتَوْيُت َجاِلًسا َفَقاَ¡ 
َفُقْلُت:  ِمْنَها؟  
 ُ.ْخِرْجَت zَ�ِ َيا .ََبا Yzٍَّ، َكْيَف َتْصَنُع  ِلي: 
َفَكْيَف  َقاَ¡:  َبْيِتي.  َ��َِلى   � 
لنَِّبيِّ  َمْسِجِد  �َِلى  َ.Yِْجُع 
َ̀ ِبِه  
 ُ.ْخِرْجَت؟ َفُقْلُت: zَ�ِْ� �ُخَذ ِبَسْيِفي َفَأْضِرzَ�ِ َتْصَنُع
َمْن ُيْخِرُجِني. َفَجَعَل 
لنَِّبيُّ � َيَدiُ َعَلى َمْنِكِبي، َفَقاَ¡: 
َغْفًر
 َيا .ََبا Yzٍَّ َثَالًثا، َبْل َتْنَقاTُ َمَعُهْم َحْيُث َقاkَ�Oُ َ�َتْنَساُ/ 
ا  َمَعُهْم َحْيُث َساُقوkَ َ�َلْو َعْبًد
 َ.ْسَوOَ. َقاَ¡ .َُبو Yzٍَّ: َفَلمَّ
Yَ Hَُجٌل َ.ْسَوOُ، َكاَ�  َالُ� َفَتَقدَّ ُنِفيُت �َِلى 
لرََّبَذِ� .ُِقيَمْت 
لصَّ
َمِني  ا �Yَِني َ.َخَذ لَِيْرِجَع َ�لُِيَقدِّ َدَقِة، َفَلمَّ ِفيَها َعَلى َنَعم 
لصَّ
َفُقْلُت: َكَما .َْنَت َبْل َ+ْنَقاTُ ِألَْمِر Yَُسوِ¡ 
هللا َ� (مسند 

.vد، كتا` مسند 
ألنصاY Yضي 
هللا عنهم)
 ½
يقو¡ 
ملسيح 
ملوعوO �:  "�ترN .لوًفا من 
ألحد
.هل  �فنو�   �
جلديد  Hلعلو
  
تعّلمو 
لذين  
لشّبا�، �

لصلبا�، ما �نقاT قلوُبهم لر` 
لعاملني، �ظلمو
 .نفسهم 

(Yلنو
بإنكاY خالق 
لسما� �
ألYضني.“ (جلة 

قل �غتابه ,ال تقل �ستغابه
َيْغَتْب  ﴿َ�َال  تعا�:  
هللا  يقو¡  
غتيابا.  غيبة،  
غتا`، 

(١٣ :+
َبْعُضُكْم َبْعًضا﴾   (
حلجر
َما   �َ�Yََُتْد. َقاَ¡:  ُهَرْيَرَ� � َ.�َّ Yَُسوَ¡ 
ِهللا َ�  َعْن .َِبي 


هللا َ�Yَُسوُلُه َ.ْعَلُم. َقاَ¡: zِْكُرkَ َ.َخاkَ ِبَما  :
�ْلِغيَبةُ؟ َقاُلو
َيْكَرiُ. ِقيلَ: َ.َفَر.َْيَت ِ�ْ� َكاَ� ِفي َ.ِخي َما َ.ُقوُ¡. َقاَ¡: ِ�ْ� 
َكاَ� ِفيِه َما َتُقوُ¡ َفَقْد 
ْغَتْبَتُه َ�ِ�ْ� َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَُّه. 

(`
Oآل
(صحيح مسلم، كتا` 
ل, �
لصلة �
لن   �. 
هللا  عاهدُ+   u��"  :�  Oملوعو
 
ملسيح  قا¡ 
 � 
لعهد   
هذ �.شعُت  
ملباحثا+،  مو
طَن  .حُضر 
 َّ̀ 
لتأليفا+، فما كا� Í .� .نُكث 
لعهوO، �.عصَي 
لر

لبا`، �ما حضرُ+  

لوO�O، فألجل zلك .غلقُت هذ

خلصم للبحث �لو عيَّبT ,�غتاَ&، ��u كّلمُته كاخلليط 
فكّلمT بالتخليط، �قد Oعوُته من قبُل ففّر من شوك�، 
ليتّم عليه حّجُة 
هللا  ثالثة   iعوُ+ فهاَبه هيب�، �هذO ¶


ملسيح) wحّج�.“ (�عجا�



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل



٣٧
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