



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

تعمل

مو���ها
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�هبها
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بعد
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�لدي�،  �لتنديد بتجديد �خلطا�  لطاملا �عنا 
 � يطمح  صا�ًقا  تيَّاً��  هنالك   �! شك  $ال 
على  نر�)  ما   �! ,ال  �ي� سليم.  منا0  ,1ا� 
�لساحة ُيوحي بأ� �ملطامع $�ملصا6 هي �ملحر4 �ألساسي 
�لبـّر�?  �لعنو��  يبقى هذ�  �لند�F�G.. $هكذ�  $��G هذ) 
 Hلشا�� � Jشر�ئح عديد Lهتما�$ Mجلذ�� مصد� جد�$

�إلسالمي.
 Gللعلما  JRلشا�  Mألقو�� من   Tلكث� ُ!خذ  �خلضم  هذ�   �$
$ُجعلت  ضعيفة   Fستنباطا�$ مفاهيم  من  �حتوته  $ما 
�ملا�J �ملعتمد عليها أل_ا تتو�فق مع !هو�G !صحا� �ملطامع 
 Gهؤال Fالb$ Fفى على �ملطلعني هفو�d ملصا6. $ال�$
$�ضحا   Lملزعو� إلسالمهم  �لتطبيقي  �جلانب  بد�  �لذين 
للعيا� حيث سولت gم !نفسهم �ألخذ باألقو�M �لضعيفة 
$�لرخص �لشاJR فظهرF فتا$k عجية $غريبة �حب ֲדا 
�عاJ �لتجديد �ملزعوL $!ثنو� عليها $ملؤ$� �لدنيا ضجيجا 
 Mللحصو �ألمّرين  �Rقو�  حوgا، $�عتo$ها مكسبا عظيما 
 Tلفا�? �لكب� �ال يفهمو Lلقو� �عليه. $كل ما � �ألمر !
 rقذ$ بالقشو�  $�لتمسك  �لدي�  �خلطا�  جتديد  بني 
-حسب  عليه  حتصلو�   kلذ� �لعظيم   bلفو�$ �لدين.  لب 
�ملتعطشني  $�النغال?   Fملو�  Jعا� xريج  هو  bعمهم-  

!!Gألبريا� Gلدما
 Lعلى عو�هنه $�ִדا Lلكال� بلة هو ,طال?  �لطني   ��b مما$
�ألمة �إلسالمية كافة بأ_ا تريد �لقضاG على غTها من !مم 
هو  �ملسلمني،  من  قلة  به  تتصف   kلذ�  rفالتطر �لعا{. 
��ر�r $شذ$R ال ميكن !� يعمم على كل �ملسلمني � 

.Lلعا{ �ليو�
�لعصر   Jمبساير كمسلمني  مطالبو�  �$ما  !ننا  شك  $ال 

$عر� �حللوM �ملناسبة لتحدياته $مستجد�ته.

,ال !� �ملرحلة �لعصيبة �ل� مير ֲדا �لعا{ �لعر� �إلسالمي 
حاليا، $ما تشهد) من  تصاعد موجاF �لكر�هية $�إل�ها� 
هذ)  ظل   �$ gا.  مرجعية   Lإلسال� من  تتخذ   ،Tلتكف�$
�لدي�  لز�ما !� جنعل من جتديد �خلطا�  �لظر$r !صبح 

�لقضية �ألساسية جلد$M !عمالنا.
 L! �لدي�  للخطا�  كا�   Gسو� عامة  بصفة  للتجديد   �,
للفكر �إلسالمي، ضو�بط حتكمه. $ما ��L �لتجديد � هذ� 
�لغاية منه هي  فإ�  �لدي� عموم�  يتنا$M �خلطا�  �لسيا? 
�ال�تقاG به، $,كسابه مقوماF �لتكّيف مع �لعصر، من !جل 
 Gملر� Fمقوما Gحلق، $$سيلة لبنا� Jلتبليغ �عو J��! �يكو �!
�ملسلم �ملعاصر dوM له !� ينفتح على عصر)، $يندمج � 
�يطه، $�ترL من dالفه � �ملعتقد $�لر!k $يتحا$� معه، 

.k!تلف معه � �لرd ال يتخذ) عد$� له ملجر� !نه$
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نفسها  �لدي�  �خلطا�  �لتجديد �   Jفكر فرضت  $هكذ� 
طبيعة  حتتمها   Jمؤكد  J�$ضر !صبحت  بل  $�قعنا  على 
�لسماحة  �ين   Lإلسال� ضد  تشن  �ل�  �لشرسة  �حلر� 
$�ملحبة $�لسالL. فأصبح �لرّ� على �gجماF �ل� يتعر� 
gا �لدين �حلنيف، سو�G من �لد�خل !$ من �خلا��، !k من 
قبل �ملتطرفني �ملتعصبني �لكا�هني لإلسالL �لة $تفصيًال، 

مسؤ$لية عظيمة.
$ليس من �حلكمة $ال من �لعقل  !� نلتمس من �لتجربة 
 � ما جر�   Mمن خال �لدي�،  �لتجديد   Mا�  � �لغربية 
�مليال�يني من صر�H بني  �لقرنني �خلامس $�لسا�� عشر 
�لكنيسة $�ملفكرين �لعقالنيني معيا�� ملا نريد) من �لتجديد. 
 Jكانت �ملسيحية قد عرفت ما يذكر � �لتا�يخ بالثو� �Rفإ
على �لدين، فإ� جتديد �خلطا� �لدي� � �لعا{ �إلسالمي،  

ينبغي !ال يسT � هذ� �الجتا)، الختالr طبيعة �ملسيحية 
 Lملحرفة $مقاصدها �ل� ثا� عليها �لغر�، $طبيعة �إلسال�

 .Gمقاصد) �لغر�$ Jلنقية �لعطر�
$ال شك !� �لعا{ �إلسالمي �تا� ,� حركة جتديدية متناسقة 
�لعلم $�ملعرفة $�إلحسا� باملسؤ$لية،  $�كمة، تقوL على 
لتعيد �لفرH ,� !صله، $لتقّوL ما �عو� من سلو4 �ملسلمني، 
$لتطلق �لقوJ �إلصالحية �لكامنة � �لدين � حياJ �لنا�. 
 Lمما �تفق عليه غالبية �ملسلمني � خضم !حد�� هذ) �أليا$
�ل�  يتم حتت ظل �خلالفة، $�حلقيقة   �! �لتجديد 1ب   �!
غابت عنهم !نه ال ميكن !� توجد خالفة ��شدJ ,ال بعد بعثة 
للرفيق  �نتقاله  بعد   � � للمصطفى  �لر$حية  للسلطة  ممثل 

�ألعلى dلفة خليفة ��شد تلو خليفة. 
$ليكن معلوما !نه حتت �لقيا�J �حلكيمة للخالفة �لر�شدJ  ال 
نسمع �لبتة بعبا��F جتديد �خلطا� �لدي� حيث ,� مهامها 
�ملبا�كة هي �لتجديد بأمت مع� �لكلمة $Rلك بالقضاG على 
�لبدعاF $تقدمي �لتعاليم �ألصلية بصو�ִדا �لنقية $,صال� 
�لدين  لقالب  �لعصر $حتدياته   Fمتطلبا ما فسد $ترضيخ 

�حلنيف $مضمونه.
سجًال  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة   �, �لقا��،   kعزيز
هائًال من �إلجناF�b $�خلدماF للدين �حلنيف $لإلنسانية ,� 
جانب كمٍّ هائل من �ملصنفاF $�ل�oمج �لتلفزيونية، ندعو4 
�ل� !صلها   Jلشجر� بنفسك بني  تتطلع عليها $حتكم  أل� 

ثابت $فرعها � �لسماG $غTها من �لنباتاF �لطفيلية.
$ֲדذ) �ملناسبة نو� !� _نئ حضرJ !مT �ملؤمنني مر�b مسر$� 
 � Jد –!يد) �هللا- على مر$� سنة !خر� للخالفة �لر�شد�!
صلب �جلماعة. $ندعو �هللا عز $جل !� يبا�4 لنا � عمر) 
 Jلصال�$ �لعاملني  �حلمد هللا ��   �! �عو�نا  $¤خر  $!مر). 

$�لسالL على سيدنا �مد $على ¤له $صحبه !�عني.

�

٣
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وليكن معلوما أنه حتت القيادة احلكيمة 
للخالفة الراشدة  ال نسمع البتة بعبارات 
جتديد اخلطاب الدي+ حيث إن مهامها 
املباركة هـي التجديد بأمت مع1 الكلمة 
وذلك بالقضاء علـى البدعات وتقدمي 
التعاليم األصلية بصورتها النقية وإصالح 
ما فسـد وترضيخ متطلبـات العصر 
وحتدياته لقالب الدين احلنيف ومضمونه.
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التقوى

 حضرJ مر�b بشT �لدين �مو� !�د
�ملصلح �ملوعو� �

� kملهد� Lملسيح �ملوعو� $�إلما� Jخلليفة �لثا§ حلضر�

من ��$�:

في 
حا� �لقر��

(سو�J �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َال  َ�ْيَماِنِهْم  َجْهَد  باهللا  ﴿�َ�ْقَسُمو� 

َيْبَعُث �ُهللا َمْن َيُموُ� َبَلى َ�ْعًد� َعَلْيِه 

َحقًّا َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَر �لنَّاِ' َال َيْعَلُموَ&﴾ 

(٣٩)

شر4 �لكلما�: 
�ألمر   � جَهد  �مياِنهم:  جهَد 
َجْهًد�: جدَّ $تِعب فيه. جَهد ��ّبَته: 
طاقتها.  فو?  $�َّلها  جهَدها  بَلغ 
َجهَد)  !فرَ°   Mيقا �لطاقُة،  �َجلْهد: 
باهللا  ﴿$!قَسمو�  �ملشّقُة.  طاقَته؛   k!
�ليمني   � باَلغو�   k! !ميا_م﴾  جهَد 

$�جتهد$� (�ألقر�).
ال يبَعث: ��جع شر� �آلية �قم ٣٦ 

من سو�J �ِحلجر.

�لتفســ7: 
يقوM �هللا تعا� ,_م عندما يعجز$� 
بأ�  َيحلفو�  �حلق  !هل  بر�هني   Lما!
ال حياJ بعد �ملوF ليؤكد$� ألتباعهم 
!_م � مأمن من �لعذ��، $Rلك كيال 

يبحث !تباعهم عن �حلق µديٍة.
هنا سؤ�M: ِلَم �لف �لكفا� هكذ�؟ 
من  يرجو_ا  �ل�   Jلفائد� هي  $ما 

!ميا_م؟ 
ميلكو�  �لنا�  بعض   �! �جلو�� 
على  يقد�$�  $ال  ضعيفة  شخصية 

(#θ ßϑ|¡ø%r&uρ«! $$ Î/y‰ôγ y_öΝÎγ ÏΖ≈yϑ÷ƒ r& Ÿωß]yèö7 tƒª! $# tΒßNθ ßϑtƒ44’n? t/
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 Gهؤال $يقع  بأنفسهم،  �ألمر  بّت 
حني  !مرهم  من   JTح  �  Gلضعفا�
�ل�oهني  �حلق  !هل  من  يسمعو� 
bعما¸هم   Lيتقد $عندها  �لقوية، 
$!سيا�هم �لفو� $يقسمو� gم كيال 
يتخلو� عن عقائدهم؛ تأخذهم �هبُة 
َ!ميا_م لكو_م ضعيفي �لعزمية، فTجع 
بعضهم ,� معتقد�ִדم �لفاسدJ ثانية. 
�ألسلحة  من  �ألخر�  هي  فاَألميا� 
�ل� ما M�b !ئمة �لكفر يستخدمو_ا 
عن  �لنا�  لصّد  �لعصو�  مر  على 
َيد�$�  ال  �لعامة   �! Rلك  �gد�. 
يفيد  ,منا  �حللف   �! جهلهم  بسبب 
�لتأكيد، $ال ُيتقبل ,ال من �لصاحلني 
�لكذ�بو�  !ما  فقط،  �لصا�قني 
كهؤالG فيكذبو� � !ميا_م متاًما كما 
 �!  $! �لعا�ية.  حياִדم   � يكذبو� 
�حللف ينفع نفع �لشها�J من �هللا على 
,�R حلف  !نه  صد? �حلالف.. مبع� 
فيها ִדديد ,gي  �ل�  !حد � �ألمو� 
للحالف كذًبا بالعذ�� � �لدنيا، � 
{ يتعر� هذ� �حلالف لعذ�� �هللا � 
�لدنيا، كا� Rلك شها�Jً من �هللا على 
صدقه. !ما �ألمو� �ألخر� فاحلالف 
 �  J�$بالضر يعذَّ�  ال  كذًبا  فيها 
هذ) �لدنيا، كما ال يكو� حلفه مبثابة 
�لشها�J !$ �لدليل على صدقه، $من 
 kلذ�  �,  � �لن«   Mقا Rلك  !جل 

�لف كذًبا � �كمة �لدين يعاَقب 
 J�$بالضر يعذَّ�  ال   k! �لدنيا..   �

كلُّ حالف كا�R � �لدنيا.

ِفيِه  َيْخَتِلُفوَ&  �لَِّذ?  َلُهُم  ﴿ِلُيَبيَِّن 

َكاُنو�  َ�نَُّهْم  َكَفُر��  �لَِّذيَن  َ�ِلَيْعَلَم 

َكاCِِبَني﴾ (٤٠)

�لتفس7:
 لقد �ّلل �هللا � ֲדذ) �آلية على ما 
�لبعث   �! !$ضح  حيث  بيانه  سبق 
�ليقني   bإلحر�  k�$ضر  Fملو� بعد 
من  ألنه  Rلك  �لدين؛  ,ليه  يدعو  مبا 
 Jحليا� � rينتهي �الختال �! Mملحا�
�لدنيا، فما M�b �لنا� عند بعث كل 
ن« ¿تلفني بني مؤمن $كافر. فلو !� 
سلسلة حياJ �إلنسا� �نتهت مبوته � 
!مرين: !$gما  �لدنيا أل�� Rلك ,� 
ينكشف  لن  �لن«  �عو�  صد?   �!
غامًضا  سيبقى  بل  تامًّا،  �نكشاًفا 
مشتبًها، $ثانيهما !نه سُيكتب �حلرماُ� 
�ملنكرين؛  على  �gد�  من   kألبد�
$هذ� يتناÁ مع عظمة �هللا �، ألنه 
قد خلق �لنا� ليصبحو� كلهم عباً�� 
له، $لكن لو !� حياִדم �نتهت مبوִדم 
� �لدنيا ملا تيسرF للكفا� !ية فرصة 

ليكونو� عباً�� له �. $على هذ� فال 
بد من !� يناM �إلنسا� حياJً !خر� 
متاًما  �حلقيقة  فيها  تتجلى   Fملو� بعد 
 } َمن  �حلق  معرفة  ِمن  يتمكن   Âح

يستطع !� يعرفه � �لدنيا.
�هللا   �, قائال:  !حد  هنا  يعتر�  قد 
� ُينـزM �لكتب $يرسل �لرسل � 
تبياًنا للحق $كشًفا حلقيقة ما  �لدنيا 
�ُختلف فيه، كما صر� بذلك � هذ) 
!نزلنا  ﴿$ما  بقوله:  نفسها   Jلسو��
 kلذ� gم  لتبّين  ,ال  �لكتا�  عليك 
فكيف   ..(٦٥ فيه﴾(�آلية:  �ختلفو� 
يصح �لقو, M� �gدr من �لبعث بعد 

�ملوF هو كشف �حلقائق؟
�حلق  تبيني  من  �ملر��   �! $�جلو�� 
�حلقيقة  توضيح  هو  �لدنيا  هذ)   �
هذ�  $مثُل  $�ل�oهني،  باأل�لة  عقليًّا 
�لذين يبحثو� عن �حلق  ينفع  �لتبيني 
بصد?، $لكنه ال ينفع غTهم �لذين 
 �, Äاجة   Gفهؤال مثلهم،  ليسو� 
 Gجلال�$ Jمن �لقو �يكو kلتبيني �لذ�
�إلنكا�، $ال  بعد)  يسعهم  Äيث ال 
يبقى !مامهم �اM للهر$� مبختلف 
ال  �لتبيني  هذ�  مثل  $لكن  �ألعذ��. 
ميكن !� يتم � �لدنيا، ألنه ال ميكن 
تبيني  بعد  عالًيا  ,مياًنا   Gملر�  Mينا  �!
بوجو�   rالعتر�� أل�  Rلك  كهذ�؛ 
 � مشرقًة  �¸يتها  بعد  �لشمس 
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كبد �لسماG ليس �عتر�ًفا �R قيمة، 
 kلذ� �إلميا�..  فإ�  متاًما  كذلك 
يتم بعد !� حصحص �حلق $�ضًحا 
جليًّا ال غمو� فيه.. ال ميكن !� 
�لعال.   Fلد�جا� صاحَبه  ُيكسب 
�هللا   Mبأفضا  bلفو� يريد$�  فالذين 
�خلاصة ُتتا� gم �لفرصة لذلك من 
خالM تبيني �حلقيقة gم عن طريق 
�لرسل � �لدنيا، !ما كشف �حلقيقة 
لكل �لنوH �لبشرk كشًفا جليًّا ال 
غمو� فيه فيتم من خالM �لتبيني 
�ملذكو� � هذ) �آلية $سيكو� � 
Rلك  بعد  $لكن  فحسب؛   Jآلخر�
ا  نفًعا خاصًّ �إلميا�  ينفع  لن  �لتبيني 
صاحلني  �لكفا�  سيجعل  !نه   Tغ
 �! بعد   � �هللا  برضو��   bللفو

يتحملو� عقوبة معاصيهم هنالك.
,R� فالتبيني �لذk يتيسر به �إلميا� 
للجميع ال يتم � هذ) �لدنيا، $,منا 
يتطلب Rلك عاملًا ¤خر، $سيكو� 

.Fبالبعث بعد �ملو
�لذين  ﴿$لِيعَلَم  تعا�  قوله  !ما 
فهو  كاRبني﴾  كانو�  !_م  كفر$� 
تتمة $تفصيل للدليل �لسالف �لذكر 
بأ� Rلك �لتبيني تبيني خاÄ Åيث 
�حلق  ,نكا�  بعد)  �لكفا�  يسع  لن 
كانو�  !_م  يوقنو�   rسو$ !بًد�، 

على �لباطل.

 &ْ�َ  EَُناFْGَ�َ  �CَHِ  Jٍِلَشْي َقْوُلَنا  ﴿نََّما 

َنُقوMَ َلُه ُكْن َفَيُكوُ&﴾ (٤١)

�لتفس7:
 يقوM �هللا تعا�: ,� من �$�عي ,نكا� 
يستبعد$�  !_م  �لقيامة   Lليو �لنا� 
$�حلق  �ملوتى.   Gحيا, على  قد�تنا 
!_م لو تدّبر$� � قد�تنا �ملتجلية � 
 Gال شي �أل��كو� ! �ظو�هر �لكو
مستحيل !مامنا، $,منا ,�R !��نا شيًئا 
فإمنا !مرنا !� نقوM له كن فيكو�. 
�ل�   Gألنبا� هنا   � �هللا   Lقّد لقد 
$جو�  على  �ليًال  �سُله  ֲדا   Èيد
 Gتلك �ألنبا �! oلقيامة، حيث !خ�
 �, بالنظر  مستحيلة  تبد$  !يًضا 
Rلك  $مع  �لدنيا،  !هل  مقاييس 
كونه  على  برهاًنا  لتشكل  تتحقق 
فيمكن  يريد؛  ملا  فّعاًال  قا�ً��  تعا� 
!� يقيسو� بذلك !مر �لقيامة !يًضا.

�لوسا$�  ִדا�هم  من  �لنا�  $من 
﴿كْن﴾،  تعا�  قوله  بسبب 
 �! قبل  بأنه  سّلمنا   �R, فيقولو�: 
 Lعد هنا4  كا�  �لكوَ�  �هللا  dلق 
تعا�  قوله  يصح  فكيف  �ض 
قيل   kلذ� فما  فيكو�﴾؟  ﴿ُكْن 
له: ﴿ُكْن﴾؟ فمثال يزعم �آل�يو� 
�ليل  !يًضا  �آلية  هذ)   �! �gند$ُ� 
 } Gلق �هللا �ألشياd �! على !نه قبل

بل كانت  يكن هنا4 عدL �ض، 
 rََّم �هللا ֲדا $تصر هنا4 ما�Jٌ ما حتكَّ
فيها $خلق منها �لكو�، ,R كيف 
يصح !� يقوM �هللا ﴿ُكْن﴾ ملا هو 
 Êبركا (ستيا��  موجو�   Tغ
حتقيق   :١٤ با�  !��ية)  (تر�ة 
 Å لديانة �إلسالمية طبعة ١٩٤٣�

 .(٥٣٠
�حلق !� �ستدالgم هذ� غT سليم، 
أل_م يفّسر$� �آلية هكذ�: "عندما 
 Mنقو فإننا  يكو�   �!  Gلشي نريد 
لذلك �لشيG كن فيكو�". $�لظاهر 
!� هذ� �ملفهوL �لذk يقترحونه gذ) 
�العتر��  َيسلم من  !يًضا ال  �آلية 
$�لطعن $,� سّلمنا بأbلية �ملا�J �ل� 
ألنه   ،Gلشي� Rلك  منها  �هللا  خلق 
 Jملوجو��  Jملا�� ما { تتشكل تلك 
من قبل بالشكل �جلديد �لذk ُ!�يد 
لذلك �لشيG، ال ميكن !� يأمر) �هللا 

!� يكو� كما يريد. 
�gند$�   Mستدال�  �! فاحلق 
باطل   Jملا�� !bلية  على  �آلية  ֲדذ) 
�لنظرية  ضد  يثT$نه  ما  أل�  متاًما، 
�إلسالمية �لقائلة بكو� �ملا�J ¿لوقة 
تعا�..  !bلية مثل �هللا  $!_ا ليست 
!يًضا  نظريتهم  على  بالضبط  يقع 
 �! �ملا�J؛ $هذ� يع�  بأbلية  �لقائلة 
منها  يقصد  ما  تع�  ال  �آلية  هذ) 



فقـول النS �: "كْن أبا خيثمـة" ال يع+ أن هذا 
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هؤالG، بل gا مفهوL ¤خر.   
فما هو Rلك �ملفهوL �لصحيح ,R�؟ 
 Lملفهو� Rلك  �ستيعا�   �!  ��!
مع�  فهَم  �لقا��  من  يتطلب 

﴿ُكْن﴾ فهًما سليًما $�ضًحا.
 Fمدلوال gا  ﴿ُكْن﴾   �! فاعلم   
عدJ منها: "َفْلَيُكْن هكذ�"؛ $�لدليل 

:Èعليه هو �حلا�� �لتا
تبو4   J$لغز  � �لن«  عندما خر� 
xلََّف عنه !صحا� لـه منهم !بو 
 } با�ًّ�  تقيًّا  ,نساًنا  $كا�  َخيَثمة. 
�ملتخلفني؛  من  يكو�   �! يتصو� 
يكن   } !نه  xلُّفه  سبب  $كا� 
 � �هللا   Mسو� خر�  ملا  باملدينة 
بيته   �, �جع  فلما  تبو4.   �,
تريد بثَّ  �نتظا�)  $جد b$جته � 
�لنظر  غض  $لكنه  ,ليه؛  Ìومها 
!ين   �, $سأgا:  تلك  �غبتها  عن 
 Mتعا له:  فقالت  �؟  �لن«  خر� 
عليها:  فر�  $�ستِرْ�.  !$ًال  �جلْس 
 �! خيثمة  أل�  كا�  ما  $�هللا  ال، 
 Mُ1لس عند !هله � ��حة $�لرسو
فرسه  فجّهز   .Mللقتا قد خر�   �
�ل�  �لفو� $�َكض ,� �جلهة  على 
 M�b هللا �، $ما� Mخر� ,ليها �سو
يركض حصانه حÂ �نا من �ملكا� 
بتبو4.  �هللا   Mسو� فيه   Mنز  kلذ�
ها  �هللا،   Mسو� يا  �لنا�:   Mفقا

 :� �لن«   Mفقا مقبٌل.  ��كٌب  هو 
$�هللا  هو  فقالو�:  خيثمة.  !با  كن 
 :koلطـ� (تا�يخ  َخيÍثمة.  !بو 
عن   oخل� Rكر   ،٩ سنة  !حد�� 

غز$J تبـو4).
فقوM �لن« �: "كْن !با خيثمة" ال 
يع� !� هذ� �لر�كب - !يًّا كا� - 
ينقلب !با خيثمة، $,منا �ملر��: !مت� 
$هذ�  خيثمة.  !با   Lلقا�� يكو�   �!
هو �ملر�� من قوله تعا� ﴿ُكْن﴾.. 
 Gشي ,1ا�   � نرغب  حينما   k!
فإننا نريد !� يوجد � شكل كذ� 
$فق  �لوجو�   � فيأخذ  كذ�،   $!
هنا  �حلديث   �! علًما  له.  ,���تنا 
 � Lمن �لعد Gليس عن خلق �ألشيا
�لكو�، $,منا عن خلق  بد�ية خلق 

�هللا �ألشياG عموًما.  

ِمْن  �هللا  ِفي  َهاَجُر��  ﴿َ��لَِّذيَن 

ْنَيا  َئنَُّهْم ِفي �لدُّ َلُنَبوِّ ُظِلُمو�  َما  َبْعِد 

َلْو  َ�ْكَبُر   Sِْآلَِخَر� َ�َألَْجُر  َحَسَنًة 

َكاُنو� َيْعَلُموَ&﴾ (٤٢)

شر4 �لكلما�:
َ!) $بوَّ! لـه منـزًال:  َئّنهم: بوَّ َلنبوِّ

ن له فيه (�ألقر�).   هيَّأ) $مكَّ
بعدها  $ما  �آلية  هذ)  �لتفس7: 
تشكل �ليال على قد�J �هللا �لعظيمة 
ينذ�  حيث  قبل،  من  ,ليها  �ملشا� 
�لكفاَ�: ال شك !� هذ) �لفئة �ملؤمنة 
عد$�ًنا  عليهم  �عتديتم  $قد  قليلة، 
$لكنكم  !$طا_م،  لتر4  �َفعهم 
ستر$� كيف !ننا سنمنحهم !فضل 
 Jٌ، $لن تستطيع قو�لبال� $�أل$طا�

!� حتوM �$� مشيئتنا هذ).
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قوله   �  Jلو����  ﴾�﴿ كلمة  !ما 
�هللا﴾   � هاجر$�  ﴿$�لذين  تعا� 

فيمكن تفسTها بعدJ !$جه منها:
$تع�   ،(M) مبع�  تكو�   �!  -١
لوجه  قد هاجر$�   Gهؤال �! �جلملة 
هجرִדم   G��$ يكن   }$  ،� �هللا 
�حلديث   �  ��$  R, ¤خر،   rهد
لثالثة  تكو�   Jجرg�  �! �لشريف 
هجرته  تكو�  من  فهنا4  !غر��: 
تكو�  من  $هنا4  يصيبها،  �نيا   �,
$هنا4  ينكحها،   J!مر�  �, هجرته 
 :kمن يهاجر ,� �هللا تعا� (�لبخا�

بدG �لوحي). 
 �!  Lليو�  Lإلسال�  Gعد�! يعتر� 
�حلر$�  خاضو�  �أل$�ئل  �ملسلمني 
طمًعا � !مو�M �لنا�. $مبا !� �ّبنا 
- �لذk هو عا{ �لغيب - كا� على 
ستثا�  �ملطاعن  هذ)  مثل   �! علم 
فقاL بدحضها  ضد عبا�) �ألطها�، 
تلك  نشو�  قبل   Âح هذ�  بقوله 

�حلر$�.
 ،﴾�﴿ بعد  �ذ$ًفا  نقّد�   �!  -٢
 k! �هللا)،  �ين   �) �لتقدير:  فيكو� 
!_م هاجر$� � سبيل �ين �هللا تعا�، 
أل_م ال يستطيعو� نشر �ينه � مكة 
سبيل   � يهاجر$�  $لذلك  Äرية، 
نشر �ين �هللا ,� حيث يتمكنو� من 

خدمة �ينه � Äرية تامة.

 ،r$﴿�﴾ مبعناها �ملعر �تكو �٣- !
�هللا  متفانني �  هاجر$�  !_م  $�ملر�� 
قاضني  بصبغته،  مصطبغني   ،�
�هللا  $مؤثرين  نفوسهم،   Gهو�! على 
� على كل شيG؛ $كأنه { dر� 
فحسب،  �آل�ميني  بعض  مكة  من 
بل $قد خر� �هللا منها، $كأ� !هلها 
من  �حلفنة  هذ)  Ïر$�  �هللا  فقد$� 

عبا�) �. 
﴿ِمن  بقوله  تعا�  �هللا  !$ضح  $قد 
 } هجرִדم   �! ُظلمو�﴾  ما  بعد 
هاجر$�  لقد  بل   ،H�� بد$�  تكن 
أل� �لظاملني { يسمحو� gم بالعيش 
 Jمغا�� على  $!جo$هم  هنا4، 

$طنهم.
$� �آلية �اللة على !� من $�جب 
�ملؤمن !� ال يستعجل � تر4 بلد)، 
 �, �لتبليغ   � يستمر   �! عليه  $,منا 
Äيث   Jللهجر �لناُ�  يضطر)   �!
 Lيستحيل عليه � بلد) �لعمل بأحكا

�هللا تعا�.
� قاM �هللا � ﴿لَُنبّوئّنهم � �لدنيا 
حسنًة﴾. �علْم !� هذ) �آلية تتحد� 
خاصة عن هجرJ سيدنا عمر $بعض 
�لصحابة �آلخرين ,� �ملدينة، ,ال !� 
 �  Gسو�  - حلو�  حيثما  �ملسلمني 
�هللا  - جعل  بعدها   $!  Jجرg� هذ) 
 .Lفضل مقا!$ Mمنـز Tََمهجَرهم خ

ككل   Jجرg� نتائج   �, نظرنا  $لو 
�لعا�يني  �لتجا�   Fصّير !_ا  $جدنا 
$�عاJ �إلبل ملوًكا �كمو� �لعا{.

 ..﴾oك! Jألجُر �آلخر$﴿ � Mقا �
ينتظرهم  �حلقيقي  جز�Gهم   �!  k!
 oَك!  Gًجز� $سيكو�   ،Fملو� بعد 
!ننا سُنحّل �ملسلمني �   T؛ غTبكث
�لدنيا !يًضا بأ�ى مقاL ليكو� Rلك 

عJًo ألعد�G �حلق.
�حلق !� ما حاb عليه !بو بكر $عمر 
سامية  مكانة  من  عنهما  �هللا  �ضي 
� �لدنيا يساعد �إلنسا� على ,���4 
 Jآلخر� ﴿$ألجُر  تعا�  قوله  �$عة 
!كo﴾.. لقد ¤تاÌا �هللا � �ُحلكَم 
$مع  �ملتمد�،  �لعا{  معظم  على 
 Gهذ� جز� �, تعا�  �هللا   Mيقو Rلك 
عا�يًّا   Gًجز� هذ�  كا�   �R,$  ،kّعا�
فيمكن تقدير حجم ما !عّد �هللا أل� 
بكر $عمر $غÌTا من �لصحابة � 

�آلخرJ من نعيم عميم.
قبلها  مبا  �آلية  هذ)  عالقة  $تتمثل 
�لكفا�  حّذ�  قد   � �هللا   �!  �
�لقيامة   Lيو ُتنكر$�  !نكم  قبل  من 
ألنكم تر$نه مستحيًال على قد�تنا؛ 
!ال تر$� كيف تقع � �لدنيا بأمرنا 
!عني   � مستحيلًة  تبد$  !حد�� 
�لنا�، فكيف تظنو� بعد Rلك !� 
�لبعث بعد �ملوF !مر مستحيل علينا. 
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$�آل� قد سا? �هللا � هذ) �آلية !حد 
�لدعو�،  هذ)  على  كدليل   Gألنبا�
 Lليو� يز��$�  مكة  !هل   �,  :Mقا$
 rعليهم صنو �باملسلمني، $يصّبو
�يا�هم،  من  ليطر�$هم  �لعذ�� 
$يشّر�$هم بال مأ$�، $لكننا نعلن 
 Tفاحتة خ �هجرִדم ستكو �سلًفا !
gم، $لن جتلب gم حسناFِ �لدين 
�لدنيا،   Fِ�Tخ !يًضا  بل  فحسب، 
$حÂ �ُحلكَم !يًضا. $لقد جيG ֲדذ� 
مكة،   � مقيم   �  Mلرسو�$ �لنبأ 
عدميي   Gضعفا �ملسلمو�  $كا� 
�حليلة Äيث كا� !هل مكة dططو� 
ليقتلو) � !$ ُيخرجو) !$ يسجنو)؛ 
$لكن بعد هذ� �لنبأ بسنة !$ ثال� 
جعل �هللا �ملسلمني ملوًكا على �لعا{، 
$Rلك بسبب هجرִדم. $,� � Rلك 
�لقيامة  ينكر$�  للذين  عظيمة  آلية 
 R, ،لكR هللا ال يقد� على� �ظانني !
كيف �ق لإلنسا� !� يستغر� من 
 kُير �من سنته ! kهللا � �لذ� Jقد�

�لعجائب ��ئًما. 

Gَبِِّهْم  َ�َعَلى  َصَبُر��  ﴿�لَِّذيَن 

ُلوَ&﴾ (٤٣) َيَتَوكَّ

شر4 �لكلما�:

�لتفس7:
 يقوM �هللا تعا� ,� هؤالG �ملهاجرين 
�ملضطهدين �اعة متسكت بأهد�� 
تشر�ها  �غم  برֲדا  $$ثقت   oلص�

من �يا�ها على !يدk �ملعتدين.
سبق؛  ملا  شر�  �آلية  هذ)  $كأ� 
فإ� �ملظلوL منصو� من عند �هللا � 
عموًما، $لكن �ملظلوL �لصابر !كثر 
$فضله.  �هللا  لر�ة  �جتذ�ًبا   Hسر!$
�هللا  سبيل   �  Jجرg� فإ�  كذلك 
 kبال شك، $لكن �لذ JTحسنة كب
للسلب   � �هللا  سبيل   � يتعر� 
$�لتشريد من $طنه، $مع Rلك يبقي 
بل  يهلك  $لن  يضيع  لن  بأنه  $�ثًقا 
 Lهللا لنجدته حتًما.. فال جر� Ñسيأ

!نه !حسُن عمًال.

ِمن  �لشكو�  تر4ُ   :oُلص� ص\��: 
 �Rهللا ال ,� �هللا، فإ� Tََلِم �لبلو� لغ!
�عا �َهللا �لعبُد � كشف �لشر عنه ال 
 :Fلكليا� � Mقا$ .(oُيقَد� � ص
�ملحا�بة   � !ما  �ملصيبة،   �  oُلص�
فشجاعٌة. $صَبر �لرجُل على �ألمر: 
$شُجع   َ̧ جُر  k!  ..Hََجِز نقيُض 
!مَسَك.   :Gلشي� $جتلََّد. $صَبر عن 
علٍف.  بال  حَبسها  �لد�بَة:  $صَبر 
$صFُo نفسي على كذ�: حَبسُتها، 
!كَرُ)،  ما  على   Fُoص  :Mتقو$

$صFُo عما ُ!حّب (�ألقر�).
�هللا:  على  ل  توكَّ يتوّكلو&: 
به  عليه $$ثق  $�عتمد  ,ليه  �ستسلَم 

(�ألقر�).

فإن املظلوم منصور من عند اهللا � عموًما، ولكن 
املظلـوم الصابر أكثر وأسـرع اجتذاًبا لرkة اهللا 
وفضله. كذلك فإن اnجرة c سـبيل اهللا حسـنة 
كبـpة بال شـك، ولكن الـذي يتعرض c سـبيل 
اهللا � للسـلب والتشـريد من وطنـه، ومع ذلك 
 sيبقـي واثًقا بأنـه لن يضيع ولن يهلك بل سـيأ
اهللا لنجدتـه حتًمـا.. فال جرم أنه أحسـُن عمًال.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

Jُ ِفيُكْم َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها  Jُ ِفيُكْم َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها : َتُكوُ� �لُنبوَّ عنعْنْ ُحذيَفَة َقاMَ: َقاMَ َ�ُسوMُ �هللا  ُحذيَفَة َقاMَ: َقاMَ َ�ُسوMُ �هللا ��: َتُكوُ� �لُنبوَّ
Jِ،  َفَتُكوُ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�،  Jِ،  َفَتُكوُ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�، ,�Rَ َشاGَ !ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ ,�Rَ َشاGَ !ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
ا،  َفَيُكوُ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َيُكوَ�،  ا،  َفَيُكوُ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َيُكوَ�، ُثمَّ َيْرَفُعَها ,�Rَ َشاGَ �هللا !ْ� َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ ُثمَّ َيْرَفُعَها ,�Rَ َشاGَ �هللا !ْ� َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ
ُثمَّ َيرَفُعَها ,�Rَ َشاG !ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�، � ُثمَّ َيرَفُعَها ,�Rَ َشاG !ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما َشاGَ �هللا !ْ� َتُكوَ�، � 
Jِ، ُثمَّ َسَكَت.  (مسند !�د بن (مسند !�د بن  Jِ، ُثمَّ َسَكَت.  َيرَفُعَها ,�Rَ َشاGَ !ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ َيرَفُعَها ,�Rَ َشاGَ !ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ

(Tبن بش �حنبل، حديث �لنعما(Tبن بش �حنبل، حديث �لنعما

عْنعْن !بÓي ُهَريَرJَ  !بÓي ُهَريَرJَ �� َقاMَ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لن«ِّ  َقاMَ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لن«ِّ ��  َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوJُ�َ �لـُجُمَعِة: َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوJُ�َ �لـُجُمَعِة: ﴿َ$¤َخِريَن َ$¤َخِريَن 
ُيَر�ِجْعُه َحÂ َسَأMَ َثالًثا $ِفيَنا  َفَلْم  ُيَر�ِجْعُه َحÂ َسَأMَ َثالًثا $ِفيَنا ، َقاM ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ�ُسوMَ �هللا؟  َفَلْم  َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾، َقاM ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ�ُسوMَ �هللا؟  ا  ِبِهْمِمْنُهْم َلمَّ َيْلَحُقو�  ا  ِمْنُهْم َلمَّ
،  َ$َضَع َ�ُسوMُ �هللا �� َيَدُ) َعلى َسلماَ� �َّ َقاMَ: َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه  َيَدُ) َعلى َسلماَ� �َّ َقاMَ: َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه  ،  َ$َضَع َ�ُسوMُ �هللا َسْلماُ� �لَفاِ�ِسيُّ َسْلماُ� �لَفاِ�ِسيُّ

ِ�َجاMٌ َ!ْ$ َ�ُجٌل ِمن َهُؤالGِِ�َجاMٌ َ!ْ$ َ�ُجٌل ِمن َهُؤالGِ. .  (صحيح �لبخا�k، كتا� �لتفسT، تفسT سو�J �جلمعة) (صحيح �لبخا�k، كتا� �لتفسT، تفسT سو�J �جلمعة)

 ،Mكنـز �لعما) ،Mَقطُّ ِ,ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. (كنـز �لعما Jٌ Jٌ َقطُّ ِ,ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. : َما َكانْت ُنُبوَّ عْنعْن  َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاMَ:  َقاMَ َ�ُسوMُ �هللا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاMَ:  َقاMَ َ�ُسوMُ �هللا ��: َما َكانْت ُنُبوَّ
�بن عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)�بن عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)
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من كال� �إلما� �لمهد�

 حضرS مر�d غالa �`د �لقاFيا_ � 

�لذين  هم   Gخللفا�$ �لديَن.  $1دّ�  dُلف  َمن  "�خلليفة 
يقومو� مقاL �ألنبياG $يأتو� إل�bلة �لظلمة �ل� تنتشر 

".Gبعد عصر �ألنبيا
(٣٨٣ Å ٤ � Fمللفوظا�) 

"�خلليفة هو َمن dُلف !حًد�، $خليفة �لن« ال يكو� 
,ال �لذk �ظى ظّلًيا بكماالF �لن« مبعناها �حلقيقي، 
�خلليفة على  � ,طال? كلمة  �لن«   ���! ما  لذلك 
 Mخلليفة هو ظّل �لرسو� �لك ألR$ ،نيÕمللو4 �لغا�
� حقيقة �ألمر. $مبا !ّنه ال ُخلو� ألحد من �لبشر 
هم  �لذين   -  Gألنبيا� 1عل   �! تعا�  �هللا   ���! لذ� 
�ألبد،   �, خالدين  $!فضلها-   Fملخلوقا�  rشر!
من  �لدنيا  xلو  ال  لكي  �خلالفة  ,قامة   � $قّر� 
 kلذ�  �,$  .Fأل$قا� من  $قت   �  Jلنبّو�  Fبركا
ببقاG �خلالفة ,� ثالثني سنة فقط $ال ير�  يعتقد 
�لو�قع  �لدنيا بعد Rلك، فإنه �  حرًجا ,�R هلكت 
 rيعر ُيعِر� بسبب غبائه عن غاية �خلالفة، $ال 
!� �هللا تعا� { ُيرْ� قط ,بقاG بركاF �لرسالة بعد 
$فاJ �سوM �هللا � � kb �خللفاG ,� ثالثني سنة 
فقط، كال..... هل يليق نسبُة �لظن �لسخيف ,� 

�هللا تعا� !نه �هتّم ֲדذ) �ألمة ثالثني سنة فقط، � 
�لنو�  $!� Rلك  �ألبد،   �,  Mلضال� تتيه �  تركها 
�لسابقني من   Gألنبيا� !مَم  ُيريه   � �هللا  �لذk كا� 
خالM مر¤J �خلالفة { َيْرَ� !� ُيِرَيه هذ) �ألمَة؟ هل 
يقبل �لعقل �لسليم نسبَة هذ) �ألمو� ,� �هللا �لرحيم 

�لكرمي؟ كال! "
(٣٥٣-٣٥٤ Å ، �خلز�ئن �لر$حانية � ٦�لقر¤� Jشها�)

اخلليفة.. ظّل الرسول اخلليفة.. ظّل الرسول 



k]u�›;flŸ

﴾ ‡Ê“Ë…; łfl ˇ—﴿

Öê]¬∏\;;%]¬’\Öê]¬∏\;;%]¬’\

flÁÅ’\;∞b;Ïp]¢\ÂflÁÅ’\;∞b;Ïp]¢\Â

اجمللد الثامن والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان  ١٤٣٦هـ  أيار / مايو  ٢٠١٥ م

١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  $حد)  �هللا  ,ال  ,له  ال   �! !شهد 
شريك لـه، $!شهد !� �مًد� عبد) 
من  باهللا   Rفأعو بعد  !ما  $�سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوL �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ$,يَّا4َ  َنْعُبُد  ,يَّا4َ 
�لَِّذيَن  ِصَر�×   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ×  �لصِّ
!َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¤مني) َ$ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�d مسر�G �`د �يدE �هللا تعاj بنصرE �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعوF ��إلماa �ملهد? �
٢٠١٥/٠٤/٢٤ Lيو

 � مسجد بيت �لفتو� بلند�

 Lيثا� بتز�يد � هذ) �أليا Mهنا4 سؤ�
$!فر��  خاصة  �لشبا�  قلو�   �
�ملجتمع عامة $خاصة من ِقبل �لذين 
يعا�ضو� �لدين، !$ �لذين قد �بتعد$� 
 Lعن �لدين بل عن �هللا � !يضا لعد
 Mلسؤ��$ �لصحيحة.   Jلقيا�� توفر 
متحليا  �إلنسا�  كا�   �R, هو: 
�لتعليم  كا�   �R,  $! نبيلة  بأخال? 
�ملا�k يقو� ,� �ألخال? �لنبيلة فما 
!يضا  �لدين  �لدين؟ أل�   �, �حلاجة 
 Mيّدعي !نه يعلِّمكم �ألخال? !$ يقو
 Gهؤال M. $يقو�أل�يا� Hُتبا! بذلك 
باألخال?  حتلَّينا  قد  ,نا  �ملعترضو� 
 Mين !يضا. بل يقا� k! Hتبا�  �$�
�ملا�يني  �ألنا�  غالبية  !خال?   �,
�أل�يا�.   Hتبا! من   Tبكث !حسن 
 Lإلسال� ُيجعل  �ملنطلق  هذ�  $من 
عرضة gذ� �العتر�� بصفة خاصة، 
!تباH �أل�يا� �ألخر�  ,� غالبية   R,
!ما  تقريبا،  �لدين  عن  �نقطعو�  قد 
 kلذ� �لوحيد  �لدين  فهو   Lإلسال�
تعلن غالبية �ملنتسبني ,ليه بإسالمهم 
,ليه   Gباالنتما يعلنو�  باألحر�   $!
ه  لذ� فاgجوL موجَّ $,� { يطبقو). 
$حد)،   Lإلسال�  �, �حلقيقة   �
$ُتبَذM �جلهو� لتسميم !Rها� !طفالنا 
�ملختلفة   Fلنكا� بتقدمي  $شبابنا 
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حضرS مر�d مسر�G �`د - �يدE �هللا بنصرE �لعزيز - 

عن  إلبعا�هم  �ألساليب   Âبش
�لدين. $,� منهج �لتد�يس � �لبال� 
�لغربية يركز كث�T على �لبحث $هو 
بالبحث،   Lالهتما� 1ب   R, جيد، 
لكن 1ب !� يكو� �ملنهج له !يضا 
صحيحا. على كل حاM حني يتوجه 
 �,  -Fٍبنا$ -شبابا  �ملر�هقو� 
 Fثا عن ,جاباÄ لو�لدين !$ كباِ�هم�
على �لتسا¸الF �ملثا�J !$ �لناشئة � 
$قتا  �لو�لد��  1د  ال  فإما  �لقلو�، 
للر� عليها بسبب �نشغاgم � تأمني 
�لضر$��F �القتصا�ية $�الجتماعية، 
 � $من  علم،  لديهم  يكو�  ال   $!

 Jًعا� �ليل   �$� إلسكاִדم  يسعو� 
بدال من �لر� على !سئلتهم، $بذلك 
- �لدين   �! �ليافعو�  �أل$ال�  يظن 

!نه  يّدعي   -Lإلسال� كا�  لو   Âح
�ملسائل  جلميع  �حلل   Lيقد$ صا�? 
�لر�هن ال  �لعصر  لكنه �  $�لقضايا 
يقدL حلوال عمليا. $�د� !يضا !� 
تنا� !عماM �لكبا� �ألمو� �ل� يعلَّمها 
�أل$ال�، Äيث يسكت �أل$ال� مؤقتا 
باالستماH ,� �لتعليم، لكنهم حني 
يتمتعو� باحلرية يبتعد$� عن �لدين 
ُيبعد$_م  �لذين  شَر4   � $يقعو� 
 � نر�  �لسبب  $gذ�  �لدين،  عن 

�لدين  !ناسا ينكر$�  !يضا  �ملسلمني 
$$جو� �هللا �غم كو� �إلسالL �ينا 

حيا $�R تعليم �يل. 
منا  $�حد  كل   Hأل$ضا� هذ)  ففي 
كيف   Lالهتما�  �, حاجة  بأمّس 
ميكن !� جنعل !نفسنا عاملني بالدين 
ال  !يضا.  �لقا�مة  !جيالنا  $نتد��4 
 Lين كامل $يقد� Lإلسال� �شك !
حلوM �لقضايا �ملختلفة، $!� �لقر¤� 
 Lلكرمي كتا� كامل $شامل $قد قد�
لنا �لن« � !سوJ كاملة للعمل به، 
$هذ) �ألسوJ قد !حدثت �نقالبا � 
حياJ �لصحابة �ضي �هللا عنهم. فقد 

كان  إذا  هـو:  والسـؤال 
بأخالق  متحليا  اإلنسـان 
نبيلة أو إذا كان التعليم املادي 
يقـود إ` األخالق النبيلة 
فمـا احلاجـة إ` الدين؟ 
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التقوى

فِهم �لصحابة �لدين $�ألخال? !يضا 
!يضا.   kملا��  Lلتقد�  �$bبل قد !حر
لكنهم مع Rلك !حرb$� ,���4 $ْضع 
كل شيG � �له، !k ما هو موضع 
 Lلدين $!ين �ألخال? $ما هو �لتقد�
يتذكر شبابنا   �! ,R� 1ب   .kملا��
!يضا  $�لكبا�  �ليافعو�  $�أل$ال� 
بصفة خاصة - $Rلك أل� مسئولية 
تد��4 �ألجياM �لقا�مة تقع عليهم- 
!� علينا !� نفهم �لعالقة بني ,صال� 
�ألخال? $�لتقدL �ملا�k $�لدين، � 
نعيش Äسب Rلك. ,�R فِهم �لكبا� 
يتد��كو�   �! فيمكن  �لنقطة  هذ) 
�ألجياM �لقا�مة !يضا. $عندما يد�4 
�لنقطة ستنفتح عليهم  �لشبا� هذ) 
 rسو$ ،kلدي� $�ملا�� Lطر? �لتقد
 �!$ ،Lتعليم �إلسال Mم �اg يتبني
يتكلمو� ضد) هم كاRبو�.  �لذين 
�لعصر   � تثا�  �ل�  �ملسألة  هذ) 
�لر�هن بشدJ !كثر من قبل �مللحدين 
 ،Jجديد ليست  �لدين  معا�ضي   $!
فقد ظلت تثا� �ألسئلة من هذ� �لقبيل 
بني حني $¤خر � �لسابق !يضا، فقد 
 �$Tيث �لدين  على  �ملعترضو�  ظل 
�ملشاֲדة،  �ملسألة $�ألمو�  �$ما هذ) 
ليعترضو� على �لدين، أل_م { �ا$لو� 
قط !� يفهمو� �لدين بوجه صحيح. 

قد  �ملزعومني  �لدين   Gعلما  �ّ,$
!$قعو� �لطبقة �ملثقفة � تعقيد !كثر 
�ختر�عهم  من  �خلاطئ  �حلل  بتقدمي 
!$ لعدL فْهمهم gذ� �لدين. $لقد منَّ  
�هللا � علينا بإ�ساM �ملسيح �ملوعو� 
 Fلة تعقيد��bهذ� �لعصر إل � �
هذ) �ملسائل. $لقد خلق حضرته فينا 
سُهل   � $من  فْهمها،  على   Jلقد��
علينا فْهم هذ) �ملسائل $حلُّها. $لقد 
 F�R � لقى سيدنا �ملصلح �ملوعو�!
مرJ خطبة � ضوR Gلك $بيَّن فيها 
ما هي �لعالقة بني ,صال� �ألخال? 
$كيف  $�لدين،   kملا��  Lلتقد�$
َينظر ,ليها �إلسالL؟ $كيف بيَّن لنا 
!سوته   Mخال من  حقيقته   � �لن«ُّ 

$عمله. 
فقد بيَّن حضرُته Rلك � �خلطبة كما 

 rسو Lقلت $َشرحه باختصا�، $�ليو
!قدL لكم هذ� �ملوضوH مستفيد� من 
تلك �خلطبة. نقوM للعا{ -$هو حق 
بالتأكيد- ,� �إلسالL �يٌن !�سله �هللا 
 Mإلنسانية متاما. يقو� Jسب �لفطرÄ
$�ضعا   � �ملوعو�  �ملصلح   Jحضر
 �, :Jين �لفطر� Lإلسال� �, Mلبا� �
�لدين $�ألخال? $حاجاFِ �إلنسا� 
مشتركة  µسمه-  عالقة  gا  -�ل� 
فصلها.  يصعب  Äيث  $متد�خلة 
 �! يستطيع  ال  بالدين  يؤمن   kفالذ
يفصله عن �ألخال?، كما ال ميكنه 
�لقوM ,� �لدين قد !غنا) عن �لدنيا، 
فلم يُعد �تا� ,ليها. ألنه ,�R فّكر !نه 
{ يعد Äاجة ,� شيG فتتوقف عجلة 
هذ)  فكل   .kملا�� �إلنسا§   Lلتقد�
 Lلدين $�ألخال? $�لتقد� k! ألمو��

إال أن غالبية املسلمني ربطوا الديَن باألمور املتعلقة 
باألخالق واألمور املتعلقة باملادة بأسـلوب خاطئ 
وبالغوا فيه كثpا وبذلك يتسببون c إبعاد الناس عن 
الدين بدال من جذبهم إليه بتقدميهم الديَن c صورة 
�يلة حسب ظنهم وذلك لعدم فهمهم حلقيقة الدين.  
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فيها  Rلك  $مع  متر�بطة،   kملا��
يؤمنو�  ال  فالذين  !يضا.   rختال�
بالدين يتذ�عو� بالقوM ,� �ألخال? 
 Fمن حاجا kملا��  Lحلسنة $�لتقد�
 r. لكن �ملسلم �حلقيقي سو�إلنسا�
!يضا،  للدين  هنا4 حاجة   �,  Mيقو
�هللا.   �,  Mللوصو �لسبيل   kُير ألنه 
فهذ� هو �لَفر? بني �لتفكTين. كيف 
ننظر ,� هذ) �ألشياG، $كيف ُنظهر 
�ألخر�  فاأل�يا�  بينها،  �ال�تبا× 
قا�� على  ,منا �إلسالL $حد)  ميتة، 
,ظها� �ال�تبا× بينها. ,ال !� غالبية 
�ملسلمني �بطو� �لديَن باألمو� �ملتعلقة 
 Jباملا� �ملتعلقة  $�ألمو�  باألخال? 
 �Tكث فيه  $بالغو�  خاطئ  بأسلو� 
$بذلك يتسببو� � ,بعا� �لنا� عن 
�لدين بدال من جذֲדم ,ليه بتقدميهم 
�لديَن � صو�J �يلة حسب ظنهم 
$Rلك لعدL فهمهم حلقيقة �لدين.  

 �, -,ضافة   Jعا� �ملشايخ   Mيقو
�لصالJ $�لصياL- ,� �حلاجاF �ملا�ية 
 Hجتما� عقد   $! هيئة  تأسيس  من 
يشتر4  ال  $من   ،Lإلسال� من  !يضا 

فيها فهو كافر $مرتد.      
هذ� ما نالحظه � �لعصر �لر�هن � 
�لعا{ �إلسالمي، � �د� فيه �لتوسع 
$�يط بكل شيd$ ،Gر� �ألمر من 

 �, $�ال�تد��  بالكفر   Lالִדا� نطا? 
�ندالH �حلر$�، فلكل فرقة فتا$�. 
 Fلفئا�  Âش تنشغل  �لسبب  $gذ� 
 Gلدما� $سفك  �لقتل   � �ملتطرفة 
!خالقهم  على  بنو)   Lإلسال تطبيقا 
سّنوها.  �ل�  �ملزعومة  قو�نينهم   $!
$!فغانستا�  $�لعر�?  سو�ية  ففي 
�ملتطرفو�   Gهؤال يقتل  $باكستا� 
�لناَ� باسم �لدين بناG على �لقو�نني 
�ل� �خترعوها هم !نفسهم.               

هنا4 �$لة ,سالمية مزعومة قائمة � 
صحفي   ��b $قد  $�لعر�?.  سو�ية 
كما  مؤخر�-  �لبال�  تلك  فرنسي 
$شاهد  !يضا-  قبل  من   FُكرR
$قو�نينهم   Gألشيا� بعض  هنالك 
�إلسالمية  �لتعاليم  تطابق   } �ل� 
�لصحفي  هذ�  لد�  كا�  ما  بقد� 
كا�  $ما   ،Lإلسال� بتعليم   Lملا, من 
 Mفقا $�ألحا�يث،  �لقر¤�  من  قر!) 
لبعض �لنا� هنالك بأ� ما تعملونه 
 .Gشي  �  Lإلسال� تعليم  من  ليس 
�ملسئولني   $! �لعاملني  فكا� جو�� 
�لذين  �ملزعومة  �إلسالمية  �لد$لة   �
 �Rجههم �لصحفي بأننا ال نعلم ما�$
يقوM �لقر¤� $�ألحا�يث $لكن هذ� 
هو قانوننا $�ن نعمل Äسبه. فهكذ� 

 .Lقد !فسد$� تعليم �إلسال

عائد  سببه  �ليمن   � �د�  ما 
على  �لدين  �سم  ُيطلقو�  !_م   �,
�لفتا$� �ل� ُيصد�$_ا من عندهم � 
يقصفو� �ألبرياG بالقذ�ئف. صحيح 
هنا4  �ملتحا�بني  �لفريقني  كال   �!
¿طئ $لكن ليس حّل هذ) �لقضية 
 �R,$  .�oم  �$�  Gألبريا� ُيقَتل   �!
لوجدنا-  !كثر   Hملوضو�  � تأملنا 
 Lتا�يخ �إلسال � Øكما هو ملحو
 �, جا�ية  �ملما�سة  هذ)   Mتز� $ال 
�ليوL- !� شيخا يتبّنى مذهبا خاصا 
¤خر  مذهبا  يتب�  ¤خر  $شيخا  به 
 Hكل شيخ قد �ختر k! ،خاصا به
 } $بذلك  خاصا.  مذهبا  لنفسه 
 � ملحوظة   Lإلسال� حقيقة  تعد 
يعملو�   kلذ�  Lملزعو� ,سالمهم 
�لغالبية   Fبتعد� قد  $بالنتيجة  به. 
بسبب   Lإلسال� عن  �ملسلمني  من 
$!صحا�  �ملشايخ   Gهؤال تقليدهم 
�لفتا$�. $ال ُيعرr ما �لذk �د� 
 .Lإلسال� $باسم  �لر$حانية  باسم 
$مقابل Rلك هنا4 !نا� بعيد$� عن 
�لدين � �لبال� �ملتقدمة مثل !$�$با 
�ألمو�  ليجعلو�  يسعو�  $لكنهم 
�لر$حانية $�ألخالقية جز�G من �لدنيا 
�إلgاL عرضا  تأملو� �  $لو  �ملا�ية. 
�لبشر.   Mفعا! من   Gجز بأنه  لقالو� 
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$,�R تأملو� � �ألخال? لفعلو� Rلك 
من !جل �ملنفعة �لدنيوية، $,�R !معنو� 
�لنظر � �لدين الكتفو� بالقوM عمن 
يتّبعونه بأ_م !نا� من �لد�جة �لدنيا 
$غT مثقفني !$ ثقافتهم بسيطة جد� 
 �, �جلر�ئم  ��تكا�  من  فينجو� 
 �R, !_م  مبع�  �لدين.  باسم  ما  حد 
من   Jالستفا�� على  قا��ين  كانو� 
ن  �لدين شيئا فهي تقتصر على حتسُّ
�لدين،  ¿افة  ما  حد   �, !خالقهم 
 Jبصو� بالدين  عملو�   �R, $Rلك 
بالِقيم  يتحّلو�  �لذين  !ما  صحيحة. 
�لذين  فيقولو�:  سلفا  �ألخالقية 
يتحلو� باألخال? سلفا ما حاجتهم 
,� �لدين؟ $لكن ,�R !معّنا �لنظر � 
�ملا�ية  �ألمو�   �! لوجدنا   Hملوضو�
من  جد�  قريبة  $�لدين  $�ألخال? 
ال  �لنا�  عامة   �! لد�جة  بعضها 
$!ين  تبد! حد$�ها  !ين  يد�$� من 
تنتهي. عندما ند�� سJT �لن« � 
جند  فيها  $نتأمل  Rلك  على  للعثو� 
!نه � كا� مصلحا ما�يا $مصلحا 
!خالقيا !يضا للعا{ ,� جانب كونه 
�لطيبة  حياته   �, �$حانيا.  مصلحا 
فمن  كلها.  �ألمو�  gذ)  جامعة 
 ،Jمخ �لعبا� Gلدعا� :� Mناحية يقو
 Mثانية يركز على ,كما ناحية  $من 

�ألمر   �! �لظن  يصح  ال  �لر$حانية. 
بد  �لصالJ بل ال   G��! ينتهي مبجر� 
 Lمد��جها �ملختلفة $�لتقد bمن �جتيا
� �لر$حانية. �لعالقة بني �لعبد $�به 
من حيث �لدعاG كمثل �لعالقة بني 
 Gبالدعا  Lيقو �لد�عي  $!ّمه.  �لطفل 
عندما يكو� موقنا بأ� �لذk ُيدعى 
ال   Gملر�  �!  Lملعلو� من  سينصر). 
يدعو عدّ$) للنصرJ. عندما ندعو !$ 
نريد !� ندعو كيف 1ب !� تكو� 

حالتنا؟ 
!نه   � �ملوعو�  �ملصلح  ير� سيدنا 
1ب !� يتحلى �عا¸نا مبز�يا ثال�. 
�لقلب مفعما  !� يكو�  !$ال: 1ب 
$ثانيا:  سُيجا�،   (Gعا�  �! بيقني 
من  $�ثقا  �لد�عي  يكو�   �! 1ب 
نصرته.  على  قا��  يدعو)   kلذ�  �!
�لطبيعية  �لرغبة  هو  �لثالث  $�ألمر 
�ل� تصرr �إلنسا� عن كّل جهة 

 �,  $! تعا�  �هللا   �, !خر� $تدفعه 
$�لثا§   M$أل� �ألمر  �به.   kلذ�
 �R, ألنه  �لعقل  مقتضى  على  مبنّيا� 
يدعو)  ما  بأ�  موقنا   Gملر� يكن   }
سوr ُيسَمع، $,� { يكن $�ثقا من 
نصرته  على  قا��  يدعو)   kلذ�  �!
 Gلدعا� �ستنجا�)، $كا� J$فمن �لغبا
�لرغبة  �لثالث هو  عبثا !صال. �ألمر 
 kلذ�  kلفطر� �حلب   $! �لطبيعية 
!خر�  جهة  كل  عن   Gملر�  rيصر
$يدفعه ,� حبيبه. لذلك ينطبق عليه 
من   FُكرR كما  $!ّمه  �لطفل   Mمثا
,منا  !مه  مع  �لطفل  عالقة   �, قبل. 
يدعوها  فالطفل  فطرية  عالقة  هي 
 Lّأل� كانت   �R, �لنظر  بغض  ��ئما 
 �R, ال، لد�جة L! على نصرته Jقا��
كا� هنا4 طفل على $شك �لغر? 
منه  بالقر�  !مه  $كانت  �لبحر   �
غTها   �$� $حدها  فيستنجدها 

ولكـن إذا أمعّنـا النظـر c املوضـوع لوجدنـا 
قريبـة  والديـن  واألخـالق  املاديـة  األمـور  أن 
جـدا مـن بعضهـا لدرجـة أن عامـة الناس ال 
يـدرون من أيـن تبـدأ حدودهـا وأيـن تنتهي.
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ال.   L! �لسباحة  تعلم  !كانت   Gسو�
�لن«   Mقا $قد  عاطفية،  عالقة  هذ) 
 Gلدعا� :Hهذ� �ملوضو �, �Tمش �
 Gملر� �ال يكتمل ,ميا k! ،Jمخ �لعبا�
�$� �لدعا�Rً, .G، فقد شبه �لن« � 
بالعالقة بني  �لعبد $�به  بني  �لعالقة 
�لطفل $!مه، !k 1ب !� تفّر$� ,ليه 

� غT ¤ֲדني بأkّ شيG سو�). 
هذ�  �ألخال?، $�  هو  �لثا§  �ألمر 
 � �لن«   Jحيا  � نر�   Hملوضو�
�قيقة جد�  !خالقية  !مو�� $جو�نب 
 Âكها ح���, على  يقد�  لد�جة ال 
َمن ير� بنظر �قيق ما { يستفد من 

هديه $,�شا�) �. 
خذ$� على سبيل �ملثاM حسن �ملعاملة 
مع �لز$جاF $,ظها� �حلب جتاههن، 
 Jجد� لبّث �لسعا� k�$علًما !نه ضر
$�حلبو� � �جلّو �ملنـزÈ. ,� حسن 
 Fمن مقتضيا Fملعاملة مع �لز$جا�
 � �لن«  كا�  �البتد�ئية.  �ألخال? 
متناهية،  بدقة  يهتّم مبشاعر b$جاته 
لد�جة قد $�� !نه ,�R شربت ,حد� 
b$جاته � ,ناG � !��� �لن« � شر� 
 kلذ� �يضع فمه � �ملكا �كا Gملا�
 .Gجته عند شرֲדا من �إلنا$b ضعته$
$هذ� �ألمر يبد$ بسيطا ظاهريا $لكنه 
ميّثل نقطة �قيقة جد� توحي !� حب 

�ألمو�   Lعظا من  يتبني  ال  �إلنسا� 
فقط بل يظهر من �ألمو� �لبسيطة. 
��سنا   �R, بل  فحسب  Rلك  $ليس 
!نه  لنا بوضو�  تبيَّن   Jلطاهر� سTته 
� !عطى � عظاL �ألمو� �ألخالقية 
!مثلة  بأسوته  $ضر�  تعليما  !يضا 
 ��ّ� قد  $كأنه  بقر�Gִדا  يبد$ 
حياته  مد�  على  فقط  �ألخال? 
 Fعّلمها �آلخرين، مبا فيها �لعالقا$
$بني  عامة  �لنا�  بني  �ملتبا�لة 
�ألقا��، $تفاصيل سلو4 �إلنسا�. 
,� !سوته � $تعليمه كامل متاما � 
�لكذ�  �جتنا�  مثل  �ملو�ضيع  كل 
$�خليانة $سوG �لظن $غTها لد�جة 
ال يسع !حد� !� يقدL عشر معشا� 
مقابل !سوته � �ل� قّدمها لنا $لو 

 .Fحليو�� Fعشر� Mنا
�ملا�ية،  �ألمو�  هو  �لثالث  �ألمر 

يرشدنا   � �لن«  تعليم   �! $نر� 
 Gبقا, مثل  !يضا،   Hملوضو� هذ�   �,
�ملد�،  لسكا�  مفتوحة   Hلشو���
ُتعَمر  عندما  gم.  �لنقي   Gملا�  Tتوف$
 Jجلديد� �لسكنية   Fلقطاعا�$ �ملد� 
�ملهندسو�  �ألمو�  هذ)   � يفكر 
$�ملصممو� �لكبا�، بينما قد $ّجهنا 
 Hلشو��� نظافة   �,$ ,ليها   � �لن« 
 � لفت  كذلك  سلفا.  $�لطر? 
!نظا�نا ,� بناG بيوF $�سعة Äيث 
يدخلها �gو�G. فقد !�شدنا ,� كافة 
�ألمو� �ملا�ية $�لدنيوية سو�G !كانت 
تتعلق باألمو� �حلكومية !$ �الجتماعية 
!$ كانت تتعلق بالتجا�J $�لصناعة، 
مقتضى  بّين كل شيÄ Gسب  فقد 
على  �لعثو�  $ميكن  $�ملناسبة.  �ألمر 
 � $لكنه   .� سTته   � تفاصيلها 
{ �سب كل شيG جز�G من �لدين 

وقـد قـال النـS � مشـpا إ` هـذا املوضوع: 
الدعـاء مخ العبادة، أي ال يكتمـل إميان املرء دون 
الدعـاء. إًذا، فقـد شـبه النـS � العالقـة بني 
العبـد وربه بالعالقة بني الطفـل وأمه، أي fب 
أن تفـّروا إليـه � غp آبهني بأّي شـيء سـواه. 
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التقوى

مثلما يفعله �لزعماG �لدينيو� � هذ) 
�ألياL. فمثال F�R مرJ مّر �لن« � 
كانو�  �لذين  �لفالحني  بعض  على 
�لنخيل-  بستا�   � �لنخيل  يأبر$� 
$!نثى-  Rكر�  �لنخيل   �  �! علًما 
فَقاMَ َلَعلَُّكْم َلْو َلْم َتْفَعُلو� َكاَ� َخْيًر�، 
�لريا�،  طريق  عن  Rلك  سيتّم  ألنه 
َنَقَصْت  �لتالية  �لسنة   �$ َفَتَرُكوُ). 
عن   � �لن«  سأgم  فلما  Ùا�ها، 
�لسبب قالو�: ,نه بسبب منعك من 
�لتأبT، فقاM �لن« � { ¤مركم به، 

بل !نتم !علم بأمو� �نياكم.
يقوM �ملصلح �ملوعو� �: يبد$ هنا 
$كأ� �لن« � فصل �ألمو� �ملا�ية عن 
�لدين. كا� Rلك !يضا لسا�  !مو� 
َلْو  َلَعلَُّكْم  نطق:   kلذ�  �  Mلرسو�
َلْم َتْفَعُلو� َكاَ� َخْيًر�؛ $كا� �للسا� 
نفسه ينطق بأحكاL �هللا تعا� !يضا. 
$مع !� هذ� �للسا� كا� لرسوM من 
�هللا مع Rلك فقد �عتo �ألمو� �ملا�ية 
م�  !علم  بأنكم  للنا�   Mقا$ ما�يًة 
ֲדذ) �ألمو�، $لكن على عكس Rلك 
 Mقو Lخر� من !فو�) مشايخ �ليو �R,
 FْTث! !حد  �فضه   �R,  � الئق   Tغ
عن  $خر$جه  بكفر)  فتا$�  ضد) 

�إلسالL $��تد��).
$� ناحية !خر� نر� �ألقو�L �لغربية 

 Jملتحضر� Lل� تزعم !_ا �ألقو�� $! -
�إلميا�   J�$ضر  Lبعد تر�  !_ا   -
$ال  �لدين  تعليم   Lحتتر $ال  بالدين، 
�ألخال?، بل تعتo كل شيG ما�ًيا. 
 Mقا  :� �ملوعو�  �ملصلح   Mيقو
ليس  �لعصر:  هذ�   � فالسفتهم 
�لسؤ�M: كيف خلق �هللا �لكو�؟ بل 
�إلنساُ�  خلق  كيف  هو:   Mلسؤ��
 �!  Gهؤال ير�  باهللا.   Rلعيا�$ �َهللا- 
 Gنتيجة لال�تقا �عن �هللا كا Mلسؤ��
�لبشر�R,$ ،k كا� $جو� �هللا حقيقة 
للرقي   JTخ! حلقة  ,ال  ليست  فإ_ا 
 �!  Gهؤال ير�  لإلنسا�.  �لعقلي 
 �Rيبحث عن منو  �!  ���! �إلنسا� 
!مثل له، $ملا فشل � �لبحث عنه � 
�لنا� َ�َسَم صو�R � Jهنه $تصّوِ�) 
خا�� ,طا� �لنا�. { تفلح �ا$لته 
$لكنه   ،Jلصو�� هذ)  لرسم  �أل$� 
 ��b !كثر   Hملوضو�  � تعمق  كلما 
�قيًّا ,� !ْ� �َسَم صو�Jً كاملة $��ها 
"�هللا". هذ� �!k فالسفِة Rلك �لزمن 
 Jلفكر� �لبعض يقوM ֲדذ)   Mال يز�$

عن �هللا.
$هكذ�   :� �ملوعو�  �ملصلح   Mيقو
فقد جعل هؤالG �َهللا تعا� !يضا من 
�ملا�J. لقد �xذ فالسفة �لعصر �لر�هن 
,gًا صنعو) بأنفسهم، $كثT$� منهم 

!تى  من   � !يضا.  به  يؤمنو�  كانو� 
ّ�و�  �لذين  �لفالسفة  من  بعدهم 
�بتعد$�  !كثر  متحضرين  !نفسهم 
�$يًد�.  �$يًد�   kملا�� �إلله  هذ�  عن 
$فالسفة �ليوL !يضا مالو� ,� �إلحلا� 
ظنًّا منهم !� �هللا شيGٌ خلقه �إلنسا� 
بنفسه، بل $,� معظم سكا� �لبال� 
باسم  �هللا  $جو�  ينكر$�  �لغربية 
$�سبو�  �لعقلي  $�لتنوير  �لعلم 
 .Gكل شي kملا�� $�لرقي  �ألخال? 
 Fنظريا �يدعمو Lمشايخ �ليو �,$
!فكاَ�هم  µعلهم  �مللحدين   Gهؤال
ينشر$�   Èبالتا$ �لدين  من   �Gًجز
�جلهل. فلو نظرنا ,� �ملوضوH من 
هذ� �ملنطلق لوجدنا علماG �ليوL !يضا 
¿طئني، $¿طئوَ� !يضا َمن �سبو� 

�لدين ما�يا $ينكر$نه.
�ن �أل�ديني سعد�G أل� �هللا !�سل 
�ملسيح �ملوعو� � فأنقذنا من كل 
 �R,  Mقا حيث  $هد�نا  �ألمو�  هذ) 
كنتم تريد$� معرفة �حلقيقة فانظر$� 
,� �لن« �. !ما �لن« � فقد !$صانا 
باالعتد�M � كل شيG��!$ G حقه، 
 �  Mقا �حلقيقي.  �لدين  هو  $هذ� 
بأنه ال شك !� �لعبا�J ضر$�ية بل 
غاية خلق  �، أل_ا  هي ضر$�ية جدًّ
 �, Rلك  كل  مع  $لكن  �إلنسا�، 
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لنفسك عليك حقًّا $لز$جك عليك 
حقًّا $جلا�4 عليك حقًّا. $لتحقيق 
هذ� �ألمر ال بد من �ستخد�L ثالثة 

!نو�H من �لذ��ئع �لضر$�ية gا.
�ألمر �أل$M هو �لدعاG $�خلضوH هللا 
تعا� $�لعبا�J، $�لثا§: ضبط �لنفس، 
علم   �  Tلتفك�$ �احها،  $كبح 
 Lاللتز�� $�لثالث:   ،kلبشر� �لنفس 
$معرفة  $�ملهنة  �لعمل   � باألمانة 

�لعلوL $حياJb �لثقافة �لدنيوية.
 Gلدعا� �تعمقنا � �ألمر $جدنا ! �R,
$�لعالقة مع �هللا ضر$�يا� من !جل 
!��G حق �لنفس، $ال بد من �لتغلب 
على �لعو�طف، أل� �لعو�طف !حياًنا 
 �R, من حقو? �لنفس �إلنسا� Lحتر
 (Tخر� عن �لتحكم فيها !$ !_ا تث
على �لظلم. فبتز$�نا بالعلم $بالتز�منا 
باألمانة � !عمالنا نستطيع !� �سن 
$�ملالية  $�ألخالقية  �لر$حانية  حالتنا 

!يضا.
حق   Gأل��  Gبالدعا  Lاللتز�� 1ب   �
�لتحكم  هو   kلذ�  Mلعيا�$ �ألهل 
 Fملشاعر $�ا$لة حتقيق �حلاجا� �

�ملا�ية.
كذلك قاM � بأ� عليكم !��G حق 
 G��! نستطيع  ال   k! !يضا.  جا�كم 
له $نسعى   Hملجتمع ما { ند� حق 

أل��G هذ� �حلق $فهِم طبيعته � تبليِغه 
له.  تبليغها  نريد  �ل�  �لدين  �سالة 
ُنطلعه   �! !يضا  �ملجتمع  حق  $من 
 � �لرقي   Mخال من   � �لدين  على 
�لعلم $�الجتها� � �لعمل ُنسهم � 
�ألمر  هذ�   .Lعا بشكل  �لبلد  �قي 
!يضا يدخل � حق �جلا�، فإ�R كا� 
�جلميع يسعو� لتحقيق هذ� �ألمر ֲדذ� 
كله  �ملجتمع  فإ�  �ملذكو�   Tلتفك�
 Hجلميع !نو� Èمثا �Rمنو �, Mيتحو
 .kلرقي �لر$حا§ $�ألخالقي $�ملا��
!_م  �ملسلمني  ��طا×  !سبا�  $من 
{ يهتمو� ֲדذ) �ألمو� - �ل� Rكرִדا 
¤نفا- مؤثرين �ين �هللا تعا�، بل ّ�و� 
يؤثر$�  فلم  �يًنا،  �لنفسية  !هو�Gهم 
�لدين �لذk !نزله �هللا تعا�؛ فلو ¤ثر$� 
هذ� �لدين الهتمو� باألمو� �ألخر� 

�ملذكو�J !يضا. فإ_م �و� !هو�Gهم 
به،  يعملو�  $!خذ$�  �يًنا  �لنفسية 
 �$od �! لنتيجة هي !_م بدال من�$
�آلخرين عن مز�يا �إلسالL !صبحو� 
من  بعضا  بعضهم  �قا�  يضربو� 
 kلذ� �لدين  gذ�  �تباعهم   Mخال
�لنفسية. $هكذ�  بأهو�ئهم  �خترعو) 
خسر$� �لدين $�لدنيا مًعا، $!صبحو� 
ميد$� يد �ملسألة !ماL !هل �لدنيا � 
كل قضاياهم. هذ� ما نر�) � �لعا{ 
 Lألقو�� �صحيح ! .Lليو� �إلسالمي 
�لغربية جعلو� �لدين تابًعا للدنيا، $ال 
عّد$�  بل  عندهم  شيًئا  �لديُن  ميّثل 
�لدنيا كل شيG، مع كل Rلك فقد 
فاb$� بالدنيا على �ألقل. ال شك !_م 
$لكنهم  �لصو��   Jجا� عن  ضلو� 
نالو� �gدr �لذk كانو� يقصد$نه، 

صحيح أن األقوام الغربية جعلوا الدين تابًعا للدنيا، 
وال ميّثل الديُن شـيًئا عندهم بل عـّدوا الدنيا كل 
شـيء، مع كل ذلك فقد فازوا بالدنيا على األقل. 
ال شـك أنهم ضلوا عـن جادة الصـواب ولكنهم 
نالـوا اnدف الذي كانوا يقصدونه، وإن كانوا على 
اخلطأ؛ أما املسـلمون فقد خسـروا الدين والدنيا.
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$,� كانو� على �خلطأ؛ !ما �ملسلمو� 
فقد خسر$� �لدين $�لدنيا.

!ية حاM، لقد بعث �هللا تعا�  على 
إلصال�   � �ملوعو�  �ملسيح 
$يبعث  �لنا�.  من  �لنوعني  هذين 
هذ)  مثل   � مأمو�يه  تعا�  �هللا 
�لصو��   �, فTشد$�   ،r$لظر�
$�ألخال?  �ّله   � �لدين  $1علو� 
,_م  مكا_ا.   � $�لدنيا  مكا_ا   �
يأتو� بالرسالة �لر$حانية � �لظاهر 
بني   Jطيد$ عالقة  هنا4  $لكن 
 Mلكما� �, .Jألمو� �لثالثة �ملذكو��
يتضمن   �! بد  ال  �لر$حانية   �
تصحيًحا لألخال?. $�ملحافظة على 
�ألخال? ال بد !� يشمل تصحيًحا 
!مو�  كانت  َمن  $لكن  للما�ية، 
�نيا) سليمة فال يع� بالضر$�J !نه 
ضر$�يا  $ليس  شيG؛  كل   bحر!
تكو�  �لدنيا   � �قيًّا  �قق  من   �!
 �!  Lيلز $ال  !يضا،  سليمة  !خالقه 
َمن كانت !خالقه سليمة !� يكو� 
 � $�لسبب  صحيح.  !يضا  �ينه 
Rلك هو !� �هللا تعا� يريد !� يرجع 
,ليه �إلنسا�، $هذ) هي غاية خلقه، 
تعا� سالمة  �هللا  Rلك جعل  ألجل 
�ألخال? $�لرقي �ملا�k تابًعا للدين، 
$Rلك لكي يتلّقى كل شيG تلقائيا 

بأ�  تعا�  �هللا   Mيقو له.  يسعى  َمن 
 Hنو�! �يع  يتلقى  �لكامل  �ملؤمن 
بالدنيا  يهتمو�  �لذين  !ما  �لرقي، 
﴿�لَِّذيَن  عنهم:  تعا�   Mفيقو فقط 
ْنَيا﴾  �لدُّ  Jِْلَحَيا� ِفي  َسْعُيُهْم  َضلَّ 
�يع   �!  k!  (١٠٥ (�لكهف: 
بالدنيا.   bلفو�  � تضل  جهو�هم 
ضر� �ملصلح �ملوعو� � مثاال له 
 k!- َمن يقبل �لر$حانية �كأ :Mفقا
1د  �ألسفل-   �, �ألعلى  من   Ñيأ
ُسّلًما، !ما �لذk يريد !� يصعد من 

�ألسفل ,� �ألعلى فال سّلَم له.
¿تلفة  $سائل  �لدنيا   �  �! فثبت 
$لكن  �لثالثة،  �ألمو�  لتحقيق هذ) 
�لثالثة  هذ)  ֲדا   bحتَر $سيلة  هنا4 
كلها، $هي �لعالقة �لكاملة مع �هللا 
�ألخال?  لتهذيب  بالسعي  تعا�. 
�رb �إلنسا� �قيا !خالقيا، $بالسعي 
�لرقي   bر� �ملا�ية  �ألمو�  لكسب 
من  لكل  �لسعي  $لكن   ،kملا��
 J�$د� نتائجه  تكو�  �ألمو�  هذ) 
�سن   kلذ� !ما  فقط،  نطاقه   �
�ألمو�   bفيحر �لر$حانية  حالته 
يكونو�   } �لصحابة  كلها.  �لثالثة 
 Hلشو��� 1علو�   �! على  يبايعو� 
 $! بالنظافة  يهتمو�   �!  $! مفتوحة، 
�ملا�ية، بل كانو�  غTها من �ألمو� 

يبايعو� على شها�J !ال ,له ,ال �هللا 
�هللا، $كا� هذ�   Mمد� �سو� �!$
!خالقهم،  ִדذيب  على  يساعدهم 
 �$bر� كانو�  !خالقهم  $بتحسني 
بلغو� من �لصد?  �لدنيا !يضا. لقد 
للصد?،  منوRجا  صا�$�   Âح
$كانو� !مناÄ Gيث كا� !هل �لدنيا 
بال  !يديهم   � جتا��ִדم  يضعو� 
�لرعايا  مع  عا�لني  $كانو�   ،rخو
 �! يريد$�  �لنا�  كا�  Äيث 
�كمهم �ملسلمو�. � عهد سيدنا 
عمر �ضي �هللا عنه �ضطر �ملسلمو� 
 Lلعد  Lلشا� مدينة �  من  للخر$� 
 Êجليو�  Lما! �لصمو�  على  قد�ִדم 
�لر$مانية �لكثJT، فكا� !هل �ملدينة 
$يصر$�  خر$جهم  عند  يبكو� 
$!_م  مدينتهم  يغا��$�  !ال  عليهم 
سينصر$_م $يقاتلو� �لعد$ معهم، 
 Gهؤال  Lلشا� !هل   �! مع  $Rلك 
كانو� مسيحيني كما كا� �لر$ما� 
!خال?  حسن  $لكن  مسيحيني، 
جعلهم  حكمهم  $حسن  �ملسلمني 
ضد  �ملسلمني   Jلنصر يستعد$� 
 � ,خو�_م  كانو�  �لذين  �لر$ما� 

�لدين. 
ما�k، $لكن   Gملُلك شي�  �! فمع 
لقد  ما�يا.  يكن   } �ملسلمني  ُملك 
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�لدين، $كانو�  بفضل  �حلكم  نالو� 
يدير$نه $فق !حكاL �لدين، $لذلك 
 �, Âحتّلو� ֲדذ) �ملحاسن $�ملز�يا ح
يريد$�  كانو�  �ملسيحيني  �عاياهم 
�ستمر�� حكمهم $ملكهم عليهم. 
�حلكم  نالو�  �ملسلمني   �! شك  ال 
�هللا  ,ال  ,له  ال   �! شها�ִדم  بفضل 
�مد �سوM �هللا، ,ال !_م { ينالو) 
مبجر� ��عائهم هذ� بلسا_م فقط، 
,ميا_م،   � صدقهم  بفضل  $,منا 
 Gال�عا� ֲדذ�   Lيقو  kلذ� أل� 
!يضا،  �لدنيا  يفقد  فقط  باللسا� 
حقا  �حلق  �لدين  يتبع   kلذ� !ما 
فتتحسن !خالقه $يناM �لدنيا !يضا. 
�ملعاصرين  �ملسلمني   Lحلكا� ليت 
يد�كو� هذ� �ألمر، فيدير$� �حلكم 

على هذ� �لنحو. 
يقوM حضرJ �ملصلح �ملوعو� �ضي 
�هللا عنه: كا� �ملسيح �ملوعو� عليه 
قصة  علينا  يقّص   Lلسال�$  Jلصال�
عالقة   Gنشا,  J�$لضر تبياًنا  تاجر 
 :Mيقو فكا�  تعا�،  �هللا  مع  قوية 
تر4 تاجر !مو�ًال طائلة عند قاضي 
على  سفر   � خر$جه  قبل  �ملدينة 
$ملا   ،Jلعو�� عند  منه  يستلمها   �!
عا� من �لسفر سأM �لقاضي كيس 
!مو�له، فأنكر �لقاضي !� عند) !ية 

بأية  !حتفظ  ال   §,  Mقا$ له  !مانة 
 Mكيس تسأ k! للنا�، فعن Fمانا!
�لتاجر  له  فذكر  تطلب؟  !مانة   k!$
ظل  $لكنه  للكيس   JTكث  Fعالما
ينكر $جو� !ية !مانة له عند). فأصا� 
�لتاجر قلق كبT، $!خ�T !شا� عليه 
 Lملِلك 1لس للنا� � يو� �لبعض !�
كذ� $كلُّ $�حد من �لرعايا ميكن !� 
يبّلغه شكو�)، فاRهْب ,ليه $��فع ,ليه 
شكو�4. ففعل، $لكنه { يكن ميلك 
!ستطيع  ال  �مللك  له   Mفقا بينة،  !ية 
�ّله  بينة. �  �لقاضي بد$�   Jمؤ�خذ
�مللُك على حيلة $قاM سوr !خر� 
� موك« � �ملدينة � �ليوL �لفال§، 
فُقْم � �لطريق بالقريب من �لقاضي 
 � يكونو�  �لذين   Lلقو� كبا�  بني 
سأتكلم  بك  !مّر  $عندما   ،Èستقبا�
معك غTَ متكلف، $عليك !يضا !� 
متكلف   Tغ كصديق  معي  تتكلم 
مِلك،  بأ§  تفكر  بد$� خوr $ال 
تقابل�   }  �Rملا لك   Mقو!  rسو$
 È Mتقو �طويلة، فعليك ! Jمنذ مد
� �جلو�� كنُت � سفر !$ال، $ملا 
 Lالستال Rهبُت  �لسفر  من  �جعت 
شخص،  عند  تركتها  كنُت  !مانة 
$!نا � خصاL معه ألنه ال يعطينيها 
 Mستر��� !مان� منه. فأقو� M$حا!$

µنبك  �لو�قف  �لقاضي   Lما! لك 
{ { تأت� لكي !خلصك من هذ� 
 �R, حسنا سآتيكم È فقْل ،?bملأ�
�ملِلك  فخر�  �ملشكلة.  تنحّل   }
� موكبه � �ليوL �ملوعو� $عمل 
$جر�  �مللك،  له  قاله  مبا  �لتاجر 
�لقاضي  �لذk �عه  �حلو��  بينهما 
!يضا،  �مللك   Mالستقبا Gجا kلذ�
 �, �لقاضي   Gجا �مللك  �جع  $ملا 
يوما  له كنَت جئت�   Mلتاجر $قا�
$لكن  لك،  !مانة  عن  $حتدثَت 
 È  FَكرR فهال  ضعيفة،   Ñكر�R
بعض عالماִדا. فأعا� عليه �لتاجر 
له  �ل� كا� قد Rكرها   Fلعالما�
قد  �لقاضي   �, $حيث  قبل،  من 
�لتاجر،  مع  �مللك  معاملة   �!�
 } �Rللتاجر: ملا Mقا �فلم يلبث !
تذكر È هذ) �لعالماF من قبل. 
 rسو$ kمانتك �فوظة عند! �,

¤تيك ֲדا حاال.
 kلدنيو� �مللك  صد�قة  ��مت  فما 
 �! قوته �د$�J جد� ميكن   kلذ�
كبا�  يهابه  Äيث  �إلنسا�  تنفع 
�هللا  بصد�قة  بالك  فما   ،Lلقو�
لإلنسا�؟ فكيف ال xّر �لدنيا على 
 Hفباّتبا �إلنسا�.  هذ�  مثل  قدمي 
 bر�  �! ميكن  حقا  �حلق  �لدين 
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ناله  �لدنيا كلها. ,� ما  �إلنسا� 
�لصحابة بو�سطة �لن« صلى �هللا 
ينالو)   } �لدنيا  من  $سلم  عليه 
نالو�  بل  �ملا�ية،  �لوسائل   Hباتبا
للدين،  باتباعهم  �لدنيا  هذ) 
حقيقيا  ,ميانا  يتطلب  هذ�  $لكن 
$من  تعا�.  �هللا  �ضو��  يو�� 
�لكامل كيف ميكن  حاb �إلميا� 
!� يتخلى عن �ألخال? �لفاضلة. 
شعب  بكل  �إلنسا�  حتلى  لو 
خصلة  بكل  التصف  �ألخال? 
 H�$$ من صد? $!مانة Jمو��
 Èبالتا$ Rلك،   �, $ما   Jطها�$
 Gلذكا�$  Jملها��$ �لعلَم   Mلنا
$لكانت  $�الجتها�،   Jجلد���$
 bر� !نه  لذلك  �حلتمية  �لنتيجة 
�لدنيا !يضا. لذ� فعلى �ملؤمن !� 
عالقة   Gنشا,$ بالر$حانية  يهتم 
يكو�  $ال  تعا�،  �هللا  مع  �ملحبة 
كالذين ير$� �لكفاية � �إلقر�� 
باللسا� فحسب، أل� �إلنسا� ال 
�ب �هللا تعا� بلسانه فقط، بل 
صا�  Rلك  فعل  $لو  بقلبه،  �به 
 bيفو ال  قبضته.   �  Gشي كل 
 J$لذ�� يبلغ   } ما   Lباإلنعا  Gملر�
$�لكماM فيما يعمل، $� �لدين 

 Mلكما� ,ال  �إلنسا�  ينفع  ال  !يضا 
�لذ�$J، لذ� فعليه !� يسعى  $بلو° 
عليه  �ملوعو�  �ملسيح  كا�  لذلك. 
منا  ينتفع  ال   Mيقو  Lلسال�$  Jلصال�
 J$لذ��$ Mبلغ �لكما kال �لذ, Lليو�
� !مرنا سلًبا !$ ,1ابا، حيث ينتفع 
 J$لذ�� بلغو�  �لذين  �ملعا�ضو�  منا 
�هللا   Gثنا  kملولو� مثل  معا�ضتنا   �
�آلخر$�  �ملشايخ  !ما   ،kألمرتسر�
 $! !حد؛  ,ليهم   kيلو فال  �لصغا� 
 ،Åإلخال�  � �لكاملو�  ينتفع 
تنفع  �لبسيطة معنا فال  �لعالقة  بينما 
صاحبها. لو !� �إلنسا� سا� ,� �هللا 
�ل�  نفسها  �ملعاملة  منه  للقي  تعا� 
 Lليو� متيسر  $هذ�  �أل$لو�.  لقيها 
�إلنسا�  يسعى   �! شريطة  !يضا 
لذلك حق �لسعي. ,� �هللا تعا� ال 
يعا�k !حًد�، ,منا �حلاجة ,� !� ُنلقي 
$Ýّر  كلية،  تعا�  �هللا   Lما! بأنفسنا 
كل   Mسننا $عندها  !عتابه،  على 
شيG، $سنحرb �لرقي �لضر$�k لنا 
حتما. فما ��L �جلالس قريبا من �لنا� 
 Grبالد جسد)   Gعضا! كل  تشعر 
حتما، فكيف ميكن !� يأÑ �إلنسا� 
,� �هللا تعا� تا�كا كل شيG � ال 
يناM نصيبا من !فضاله؟ لذ� علينا !� 

تعا�،  باهللا   bللفو جهدنا   Mنبذ
$ند�4 حقيقة �لدين �لذk !نزله، 
فطريا،  حًبا  �هللا  حب  $جنعل 
$هذ� ما سTفع مستو� !خالقنا، 
!يضا   kملا�� �لرقي  به   bر� كما 
لالقتبا�  سعينا  لو  باستمر��. 
من نو� �هللا تعا� حلظينا بالفيض 
 Jلربا§ فعال. لو حا$لنا �الستنا��
بنو� �هللا تعا� Äب َ$َ$له، لتخلصنا 
تلقائيا من �لكذ� �لذk هو ظلمة 
من �لظلماF. �علمو� !� �لكسل 
�آلخرين  حقو?  $هضم  $�لغّش 
كلها   Fلسيئا� من  $غTها 
منها  نتخلص   rسو$  ،Fظلما
 rسو$ �هللا،  نو�  بoكة  تلقائيا 
يرتفع مستو� !خالقنا باضطر��، 
$�رb �لرقي �ملا�k !يضا. فإ�R كنا 
 Tتأث من  !جيالنا  �مي   �! نريد 
�ملا�ية $�ن نعيش � هذ� �ملجتمع 
فال بد لنا من !� نشر� gم �لعالقة 
$نربطهم  $�ألخال?،  �لدين  بني 
�لرقي   �! بعملنا  مؤكدين  بالدين 
لذ�  �حلقيقي.  للدين  تابع   kملا��
عالقة   Gإلنشا �جلهد   Mبذ فعلينا 
حقيقية باهللا تعا�. $فقنا �هللا تعا� 

لذلك.
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 Tغ من  $شديد�  ضعف   Tغ من  لينا  ُكن   *
عنف.

* تأÞ �لرَِّماُ� ,�R �جتمعن تكسر�
                     $,�R �فترقن تكسرF !فر���.

.Gتفرقت �لغنم قا�ִדا �لعنـز �جلربا �R, *

يرميك  $�لدهر  !غر��،  $�لنا�   Lسها  Lأليا�  *
كل يوL بسهامه.

ما  �حلسو�  $حسب   ،!oي ال  جر�  �حلسد    *
يلقى.

$�لعقل  $bير)،  $�ِحلْلُم  �ملؤمن،  خليل  �لعلم   *
�ليُله، $�لعمل قّيُمه، $�لّرفُق $�لد)، $�لّلُني !خو)، 

$�لّصo !مT جنو�).

* بيت �لظا{ خر��.

Gمن مآثر �ألبر� 
ال   �Rملا �هللا:  ��ه  !�هم  �بن  ,بر�هيم  �لز�هد  ُسئل 
xالط؟ فقاM: ,� صِحبت من هو �$§ ¤µ §�Rهله، 
، $,� صِحبت  $,� صِحبت من هو فوقي تكo عليَّ
من هو مثلي حسد§، فاشتغلت مبن ليس � صحبته 
ملل $ال � $صله �نقطاH $ال � �ألنس به $حشة. 

$قصد بذلك �للَّـَه تبا�4 $تعا�.

طـرفة
�لقمر؟   L! لشمس� ،Jُسئل جحا: !يهما !كثر فائد
فأجا�: �لقمر !كثر فائدJ من �لشمس، فالشمس 
 Tتطلع _ا�� $�لدنيا نو�، !ما �لقمر فيبز° ليال $ين

�لدنيا فهو !فضل من �لشمس.
    

لكل مثل Fاللة:
عند  لن جتد   k! �لِعنب:  �لشو4  من  ,ِنك ال جت� 

منبت �لسوGِ شيًئا �يًال $لذيًذ�.

ِحـكٌم ونـوادرُ
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�لدكتوG �ساa �ل\�قي

 Jملؤمنني حضر� Tم! Mقا
�خلليفة �خلامس !يد) �هللا 
 � �لعزيز  بنصر)  تعا� 
-١٦-٠٨  � !لقاها  �ل�  خطبته 

:٢٠١٣
�لوعد  فهم   � dطئو�  �لبعض   �,"
ببعثة �ملجد�ين � كل قر�، حيث 
ببعثتهم  $عد  هنا4   L�� ما  يقولو� 
� كل قر� فأين �د� هذ� �لقر�؟ 
�ملجد�$�  هم   Gخللفا�  �! فليعلمو� 
 � H. $قد تنا$لت هذ� �ملوضو�آل�

,حد�  �خلطب مفصال..." 
هذ�   � $قع  َمن  هنا4  Rلك  $مع 
�خلطأ ظانني !� �لتجديد يكو� من 
خا�� �خلالفة، $لذلك نذّكرهم هنا 
بأهم ما $�� � �خلطبة �ملشا� ,ليها، 

!لقا)  خطا�   �  ��$ مبا  $كذلك 
حضرJ �خلليفة �لثالث ��ه �هللا. 

نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا لقد  ��ًال: 
-١٠-٠٦ Lهللا � خطبة �جلمعة يو�

:٢٠١١
"لقد   :� �ملوعو�  �ملسيح   Mيقو
Äيث  كله  �لعصر  هذ�  حالة  ¤لت 
كل   � لإلصال�  �حلاجة  مّسْت 
تعا�  �هللا  !�سل  قد  لذلك  مكا�، 
�ملسيح  �ا)  �د��  �لعصر  هذ�   �
 Jُينتَظر منذ مد �كا kملوعو�، �لذ�
كلهم،   Gُألنبيا� به  !نبأ  $قد  طويلة. 
$كا� �لصلحاG قبله يوّ�$� !� 1د$� 
 Å  ٩ �ملجلد   Fمللفوظا�) bمنه". 

(٩٤

حالة  �هللا   �!� لقد   :�  Mيقو  �
مليئة  �أل��  $$جد  �لر�هن  �لعصر 
 ،Mلضال�$ $�ملعاصي  �لفسق   Hبأنو�
 ... $�إلصالِ�  �حلق  بتبليغ  فأمر§ 
�لقر�   �$bجتا� قد  �لنا�  كا�  حني 
�لثالث عشر $$صلو� ,� �!� �لقر� 
تنفيذ�   -kنا�!  F!بد عشر  �لر�بع 
لذلك �ألمر - بني �لنا� عن طريق 
Rلك  !نا  بأن�  $�خلطب،   Fلنشر��
من  سُيبعث  كا�   kلذ� �لشخص 
�لقر�  هذ�   �!� على   � �هللا  عند 
�أل��   �, ُألعيد  �لدين،  لتجديد 
�إلمياَ� �لذk كا� قد ��تفع منها“. 
�ملجد�- كما Rكر  هذ) هي مهمة 
$�إلصال�  �حلق  تبليغ   k!  -  �
��تفع   kلذ� �إلميا�  �عائم   Gسا�,$
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fب أن يكون واضًحا بأن كل خليفة هو �دد عصره 
ألنه يتابع مهام املسيح املوعود � سواء أأعلن بكونه 
�دًدا أم ال، ألن كون اخلليفة �دًدا ال يزيده مكانة 
مة على اجملددية. أسمى من اخلالفة بل اخلالفة مقدَّ

من �أل��. 
َ!جِذَ�   �!$  ...":�  Mيقو  �
�لعاَ{، بعو� �هللا $µاRبية يد) هو �، 
$�لصد?،  $�لتقو�  �إلصال�   �,
$!صّحح !خطاGَهم �لعقدية $�لعملية. 
 Fلك بضع سنو�R ملا مضت على$
ُكشف علي صر�حًة بالوحي �إلgي 
gذ)  موعو��  �لذk كا�  �ملسيح   �!
 Tألخ� kملهد� �ألمة منذ �لبد�ية، $!�
�لذk كا� سيناg� Mد� من �هللا تعا� 
 Lإلسال� ��طا×  bمن   �  Jمباشر
$�نتشا� �لضالM، $�لذk كا� �ملقد� 
 Jملائد� تلك   L يقدِّ  �! �هللا  عند  له 
 kلذ�$ للنا� من جديد،  �لسما$ية 
بّشر به �سوM �هللا � قبل ١٣ قرنا، 

هو !نا.“ (تذكرJ �لشها�تني)
,�Rً، فإ� مكانته � ليست مكانة 
منصب  �تّل  ,نه  بل  فقط  �ملجد� 
على   Gبنا$ !يضا،  $�ملسيح   kملهد�

 .Jمنصب �لنبو Mلك ناR
فاملسيح �ملوعو� � ال �تل منصب 
منه  !على  منصًبا  بل  فقط  �ملجد�ية 
��ئما  ننتبه   �! بد  فال  لذ�   .Tبكث
ليس   � �ملوعو�  �ملسيح   �!  �,
�د�� فقط للقر� �لر�بع عشر بل هو 
�ملسيح $�ملهدk؛ فمكانته !على من 

 .Tملجد� بكث�
:� Mيقو �

�علمو� !نه قد ثبث ,�اال من حديث 
 rتعا� سو �هللا   �!  � �هللا   Mسو�
يبعث إلصال� هذ) �ألمة على �!� 
�ينها،  gا  1د�  من  سنة  مئة  كل 
$لكن بالنسبة ,� �لقر� �لر�بع عشر 
بعثة  عن   Jلبشا��  ÅصوÏ  k!  –
مهدk جليل �لشأ� على �!� �لقر� 
 Fشا��, F��$ لر�بع عشر - فقد�
 ٌّk! ينكرها  ال  لد�جة   JTكث نبوية 

من �لباحثني. 
:� Mقا �

 Mلرسو� هذ�  تعا�  �هللا  !�سل  "لقد 
هذ�   � ليثبت  �لكامل  �ملجد�   k!
�لعصر نقص �يع �أل�يا� $�لتعاليم 

“.Lمقابل �إلسال
 � به  �ظى  عظيم  منصب  فهذ� 

$هو !نه �د� عظيم $كامل.
خالفة  �نتهت  لقد   :�  Mقا  �
عيسى  على  �د�يته   $! موسى 

عليهما �لسالL، $لكن �لن« � !نبأ 
ببعثة �د�ين على �!� كل مئة سنة 
 ،Lإلسال� تعاليم   Jنضر على  حفاًظا 
$قضاGً على �لسيئاF $�لبدعاF �ل� 
مئة   Mخال ,ليها  تسربت  قد  تكو� 
,ليه  �حتا�  مبا  �ملجد�   Lيقو$ سنة، 
�لو�قع  للضعف  ,صال�  من  �لدين 

فيه. 
 Lما!  � �ملوعو�  �ملسيح   Lقد لقد 
يكذبونه  كانو�  �لذين  معا�ضيه 
صدقه  على  �ليال   Èلتا�  kلتحد�
حيث قاM: ما ��L �ملجد�$� ُيبعثو� 
يبعث   }  �Rفلما �لقر�  هذ�  قبل 
بل كا� ال  �لقر�؟  !حدهم � هذ� 
�لقر�  هذ�   � �د�  ُيبعث   �! بد 
قد   kTغ !حًد�  جتد$�  $ال  !يضا، 
!علن !نه �د� هذ� �لقر�. فإن� �د� 
هذ� �لقر� $!نا �ملسيح �ملوعو� $فق 
نبوJG �لن« �لكرمي �، $مبا !� �ملسيح 
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فـإذا أقيمت اخلالفة على منهاج النبوة فإنها سـتقوم 
مبهمة جتديد الدين بصورة حقيقية. ألن املسيح املوعود 
� قـال: ”لقد ُبعثُت من اهللا تعـا` كمظهر لقدرته  
سـبحانه وتعا`، فأنا قدرة اهللا املتجسدة. وسيأs من 
بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة اهللا الثانية.“ فكان 
مقّدًرا من اهللا تعا` وفق هذا احلديث أن تقام اخلالفة 
على منهـاج النبوة بعد بعثة �ـدد األلفية األخpة. 

�ملوعو� قد ُ$هَب ��جة �لنبوJ لذلك 
فإن� �ملجد� �لكامل.

يقوM �ملسيح �ملوعو� � � كتابه 
:“Fسيالكو Jاضر�”

تعا�  �هللا  �ا)   kلذ�  Lإلما� ”$هذ� 
مسيحا موعو�� !يضا؛ gو �د� �لقر� 

$�د� �أللفية �ألخJT !يضا.“ 
 JTألخ� �أللفية  مع�   � $$ضح 
 � نعيش   kلذ�  L�¤ bمن   �,  Mقا$
عصر) �توk على سبعة ¤الr سنة، 
�لسابعة  �أللفية  من  منّر  �آل�  $�ن 
 � �لن«  $لقد ّ�ى  منها.   JTألخ�$
 ،Lأللفية �لسا�سة منها بعصر �لظال�
 Lنبأ بظهو� �ملسيح �ملوعو� $�إلما! �
من  عشر  �لر�بع  �لقر�   �  kملهد�
 .Lإلسال� Gَبعثته �، $!ناَ× به ,حيا
لقد ُبعَث �د�$� كثT$� � مناطق 
,ال   Jملذكو��  Lلظال� !لفية  ¿تلفة � 
كو_ا  تعد$  ال  كانت  مكانتهم   �!
مناطقهم   FGضا!  JTصغ مصابيح 
 ،J�$د�  Jلفتر$ �د$�  نطا?  على 
 �$  JTكث بأعد��  ُبعثو�  فقد  $عليه 
مناطق كثJT � $قت $�حد. $لكن 
قد حظي �د� �لقر� �لر�بع عشر ֲדذ� 
�لشرR, r ُسمي باملجد� �ألعظم بل 
مبجد� �أللفية �ألخJT من عمر هذ) 

�لدنيا. 
$قاM �: "مبا !� هذ) �أللفية هي 

�أللفية �ألخJT لذلك كا� ال بد !� 
يبعث ,ماL ¤خر �لزما� على �!سها 
$ال يكو� ,ماL $ال مسيح بعد) ,ال 
�لذk يكو� ظال له $يستفيض بفيضه 

(Fسيالكو Jاضر�) “.تابًعا له$
 Gضح مع� هذ� �لظّل على ضو$ � 

 :Èلتا� kحلديث �لنبو�
�هللا   Mَُ�ُسو  Mقا  :Mََقا ُحَذْيَفة  عن 
�هللا   Gََشا َما  ِفيُكْم   Jُ �لنُُّبوَّ َتُكوُ�   :�
 �ْ!َ  Gََشا  �Rَ,ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َتُكوَ�،   �ْ!َ
َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� 
Jِ، َفَتُكوُ� َما َشاGَ �هللا َ!ْ� َتُكوَ�.  �لنُُّبوَّ
ُثمَّ َيْرَفُعَها ِ,�Rَ َشاGَ �هللا َ!ْ� َيْرَفَعَها. ُثمَّ 
 Gََشا َما  َفَيُكوُ�  ا،  َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُ� 
 Gََشا  �Rَ,ِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ  َيُكوَ�،   �ْ!َ �هللا 
َجْبِريًَّة،  ُمْلًكا  َتُكوُ�  ُثمَّ  َيْرَفَعَها.   �ْ!َ
ُثمَّ  َتُكوَ�،   �ْ!َ �هللاَُّ   Gََشا َما  َفَتُكوُ� 

َيْرَفُعَها ِ,�Rَ َشاGَ َ!ْ� َيْرَفَعَها. ُثمَّ َتُكوُ� 
Jِ ُثمَّ َسَكَت.  ِخَالَفًة َعَلى ِمْنَهاِ� �لنُُّبوَّ

(مسند !�د، مسند �لكوفيني)
منها�  على  �خلالفة  !قيمت   �Rفإ
�لنبوJ فإ_ا ستقوL مبهمة جتديد �لدين 
بصو�J حقيقية. أل� �ملسيح �ملوعو� 
� قاM: ”لقد ُبعثُت من �هللا تعا� 
$تعا�،  سبحانه  لقد�ته  كمظهر 
فأنا قد�J �هللا �ملتجسدJ. $سيأÑ من 
مظاهر  سيكونو�  ¤خر$�،   kبعد

قد�J �هللا �لثانية.“
 فكا� مقّدً�� من �هللا تعا� $فق هذ� 
�حلديث !� تقاL �خلالفة على منها� 
 ،JTبعد بعثة �د� �أللفية �ألخ Jلنبو�
لستو�صل �خلالفُة مهمة جتديد �لدين 
فيما  �ملجد�$�  به   Lيقو كا�   kلذ�

سبق. 
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ُيعلن   &� ميكن  هل   :MJنتسا هنا 
�حد z �ملستقبل �ملجدFية؟

ميكن  �هللا:  نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا
$$فق  �ملذكو�  �حلديث  $فق  !يضا 
يعلن   �!  � �ملوعو�  �ملسيح   Mقو
!حد � �لقر$� �لقا�مة بأنه �د� من 
تابًعا  يكو�   �! بشر×  $لكن  �هللا، 
يكو�   �!$  � �ملوعو�  للمسيح 
مظهًر� للقد�J �لثانية �ل� !علن �ملسيح 
�ملوعو� � بظهو�ها. فلو شاG �هللا 
تعا� ألعطى !حَد �خللفاG على �!� 
مئة سنة مقاLَ �ملجد� $�َفعه لإلعال� 
به. مع �لعلم !� كث�Tً من �ملجد�ين 
عّدهم  بل  �د�$�،  بأ_م  يعلنو�   }
�لنا� �د�ين بعد $فاִדم، $من هذ� 
ضر$�يًّا،  ليس  فاإلعال�  �ملنطلق 
منه  تعا� طلب  �هللا   Gشا  �R, $لكن 

�إلعال� !يضا بأنه �د� �لقر�.
 باإلضافة ,� Rلك 1ب !� يكو� 
�د�  هو  خليفة  كل  بأ�  $�ضًحا 
عصر) ألنه يتابع مهاL �ملسيح �ملوعو� 
� سو�G !!علن بكونه �دً�� !L ال، 
يزيد)  ال  �دً��  �خلليفة  كو�  أل� 
�خلالفة  بل  �خلالفة  من  !�ى  مكانة 

مة على �ملجد�ية. مقدَّ
فإّ� كلَّ خليفٍة �دٌ�، $مع� �ملجد� 
$فق شر� �ملسيح �ملوعو� � من 
يقضي على �لبدعاF $يقدL �لتعاليم 

$يسعى  �لنقية  بصو�ִדا  �ألصلية 
لإلصال� $تبليغ �إلسالL $فق خّطة 
هذ)  �يع  فإ�  مد�$سة.  �كمة 
حتت   Jصو� بأحسن  تتم   Mألعما�
,شر�r �خلالفة �أل�دية، بل هذ� ما 
يقوL به كثT من �أل�ديني � �يطهم 
$كذلك �لدعاJ �لذين يعملو� حتت 
,شر�r نظاL �خلالفة. فإ� مثل هذ) 
ال  �لدين  لتجديد   JTلصغ� �ملصابيح 

تز�M تضيG � كل مكا�. 

هل عدF �ملجدFين �ثنا عشر؟
!ما  �هللا:  نصر)  �ملؤمنني   Tم!  Mقا
�لقوM بأ� �ث� عشر �دً�� قد بعثو� 
قبل بعثة �ملسيح �ملوعو� � �ّدً�� 
للقر� �لر�بع عشر، فاعلمو� !نه يثبت 
من تا�يخ �إلسالL !� �ملجد�ين كانو� 
صحة  فال  منطقة،  كل   � يبعثو� 
لتحديد عد�هم � �الث� عشر، بل 
عصر.  كل   �  �Tًكث عد�هم  كا� 
 Lهللا تعا� �ملجد�ين حيثما لز� Lقا!$
,صال� �لدين. يقوM �ملصلح �ملوعو� 

:�
فيما  �لنا�  عند  فهم   Gسو $هنا4 
 �! ظنو�  حيث  باملجد�ين،  يتعلق 
�لعا{   �, ُيبعث  كا�  $�حًد�  �دً�� 
كله، $هذ� خطأ. �حلق !� �هللا تعا� 
يبعث �ملجد�ين � كل قطر $� كل 

منطقة، $لكن �لنا� يظنو� !نه �د� 
 L�� ما Lإلسال� �للدنيا كلها، مع !
 Tُيبعث كث �لز�ًما ! �للعا{ كله فكا
من �ملجد�ين � شÂ بقاH �لعا{... 
فكل هؤالG �لذين قامو� Ïدمة �لدين 
$!�$� $�جب �إلصال� كانو� �د�ين 
Äد �Rִדم، كذلك كا� �د�$� � 
�gند، $�لفر? �لوحيد هو !� بعضهم 
كا� �د�� !كo ��جة $�آلخر !صغر 
 �, �ملنصب.  حيث  من  قليال  منه 
نالو�  �gند   � �د�ين   �$Gجا �لذين 
!Ìية أل_م جاG$� � بلد كا� �ملقد� 
�ملوعو�، فكانو�  !� يأÑ فيه �ملسيح 
قبله   �$Gجا أل_م   � له  ,�هاصا 
�ملوعو�  �ملسيح  بأ�   �$oخ!$  �
على $شك �لظهو� $!علنو� !نه �د� 

�لقر� �لر�بع عشر. 
�لدين  جتديد  مبهمة   Lيقو من  فكل 
نتيجة �إلgاL فهو �د� �$حا§. $كل 
�لتجديد   Lمها من  مبهمة   Lيقو من 
فهو  �ملسلمني   $!  Lإلسال� !جل  من 
�$حانيا.  �د��  يكن   }  �,$ �د� 
فاحلق !نه كا� هنا4 !كثر من �د� 
يكو�   �! بل ميكن  � $قت $�حد 
هنا4 !لوr منهم، بينما يكو� هنا4 
فمن  $�حد.  $قت  $�حد �  خليفة 
هو �ألعلى مرتبة ,�Rً؟ هل �لذk كا� 
كانو�  �لذين   L! عصر)،   � $حيد� 
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�عد� كبT � ¤� $�حد؟ لقد !عطى 
 Mقا R, لنُ« � �خلالفَة مرتبة عظيمة�
 }$ ،Jعلى منها� �لنبو �بأ_ا ستكو
ُيعِط !Ìية ملحوظة للمجد�ية، فهنا4 
 Jَحديث عن �ملجد�ين: َعْن !َِبي ُهَرْيَر
 َّ�,ِ :Mَِهللا � َقا� Mِِفيَما َ!ْعَلُم َعْن َ�ُسو
�َهللا َيْبَعُث ِلَهِذِ) �ُألمَِّة َعَلى َ�ْ!ِ� ُكلِّ 
ُ� َلَها ِ�يَنَها. (سنن  ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
!� ��$$�، كتا� �ملالحم). $كلمة 
”َمن“ � �لة: ”َمن 1د� gا �ينها“ 
 k! ،تفهم بصغية �جلمع !يضا �ميكن !
سُيبعث � هذ) �ألمة من 1د�$� gا 
$يرغِّبو�  فسا�ها،  $يصلحو�  �ينها 
�لنا� � �لدين $ينفخو� فيهم �$� 
�لتضحية. فالن« � يع� بأ� �ملجد� 
 $! سنة  مئة  كل   �!� على  سُيبعث 
 Mقا �R, كل مئة سنة، بغض �لنظر �
�د�� !$ �د�ين... $�ملعلوL !� �لن« 
ببعثة  يقل   } $سلم  عليه  �هللا  صلى 
كانت   kلذ� �لقر�  Rلك   � �د� 
 Jموجو�  Jلنبو� منها�  على  �خلالفة 
 Jحليا� قيد  على  �لصحابة  $كا�  فيه 
هنا4  تكن   } R, �لتابعو�،  $كذلك 
كتب  لقد  فيه...  للمجد�  حاجة 
كتبه، كما   � � �ملوعو�  �ملسيح 
 Gلتا�يخ !يضا، !نه قد جا� يثبت من 
!كثر من �د� � $قت $�حد، $لكن 
 Gعندما بّشر �لن« � � حديثه مبجي

�لعظيم  �ملجد�   k! �ملوعو�،  �ملسيح 
 �! بعد   � �ألخJT، سكت  لأللفية 
بشر باخلالفة على منها� �لنبوJ. فإ� 
مهمة �ملجد� هي جتديد �لدين � ��ئرته 
�ملحد$�J بتلقي �gد�ية $�إل�شا� من 
قائمة   J�$لضر� هذ)  $كانت  �هللا، 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  ,� حني 
 kلذ� �ملوعو�  �ملسيح  ظهر  !ما حني 
هو �د� �لقر� �لر�بع عشر $كذلك 
 Lفالنظا !يضا   JTألخ� �أللفية  �د� 
بعد   Lيقو  �! �ملقد�  من  كا�   kلذ�
Rلك ,منا هو نظاL �خلالفة على منها� 
بأ_ا  �ملوعو�  �ملسيح   Mقا �ل�   Jلنبو�
,ليها  �هللا   kيهد �ل�  �لقوية   Jلقد��
�لناَ� من عند). $�ُهللا تعا� ُيطِلع ِمن 
خالM �لر¸� $�ملناماF على �خلليفة 
�لقا�L !ناًسا من !قو�L $شعو� ¿تلفة 
�$� !� تكو� gم صلة مع �جلماعة. 
$بذلك يؤكد على !� �لنظاL �حلقيقي 
$باال�تبا×  �خلالفة،   Lنظا هو  �آل� 
مع هذ� �لنظاL فقط ميكن ,جناb مهمة 
�ملجد�ية  بقيت  فاآل�  �لدين.  جتديد 
خامت  ظهو�  بعد  فقط  ظلية   Jبصو�
 �,$  .JTألخ� �أللفية  $�د�   Gخللفا�
�لظل �حلقيقي هو نظاL �خلالفة، $هو 
�لذk ينشغل � جتديد �لدين $سيظل 
�خلو�  من  فبدًال  �هللا.   �Rبإ ينشغل 
�د�  هو  َمن  (�لعقيم)   Êلنقا�  �

$هل  سيظهر،   Âم$  Lلقا�� �لقر� 
سيظهر !L ال، !$ هل ميكن !� يظهر 
 ،Fلك من �لتسا¸الR �, ال، $ما L!
 Fمتّس بنا �حلاجة ,� مو�صلة مهما
مؤمنني   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 
بثقٍة بدعا$يه. فثمة حاجة أل� نضع 
� �حلسبا� ,صالَ� !نفسنا $,صالَ� 
حاجة  $هنا4  !يضا،  �لقا�مة  !جيالنا 
!يضا  �لقا�مة  !نفسنا $!جيالنا  حلماية 
لتطبيق  حاجة  $هنا4   ،Hلِبد� من 
على  �حلقيقي  �إلسالمي  �لتعليم 
 Mعما!  �, �لعا{.   � $نْشر)  !نفسنا 
�لزمن  هذ�   � ُتنَجز   Lإلسال� نشر 
علينا  !لقيْت  $قد  ¿تلفة  بوسائل 
مسئولية مو�صلة هذ) �ملهمة، فيجب 
!� نسعى جاهدين إلجناb هذ) �ملهمة. 
,� �لِبَدH $�ملستحدثاF �ل� تسربت 
سيُدنا  عليها  قضى  قد   Lإلسال�  �,
�ملسيح �ملوعو� � $تسعى �خلالفة 
فيجب  �ملهمة،  هذ)  ملتابعة  �أل�دية 
على كل !�دk !� يوÈ هذ) �ملهمة 
على  يّطلع  فالعا{  كامال.  �هتماما 
�ملسيح  سيدنا  بو�سطة  �ألمو�  هذ) 
 Lعا مائة  مر$�  فبعد   ،� �ملوعو� 
بل  �جلديد  للمجد�  حاجة  Ùة  ليس 
هو   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   �,
Rكر  كما  �لكاملة،  لأللفية  �ملجد� 
 �! منا  يتطلب  $هذ�  بنفسه،  Rلك 



٢٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان  ١٤٣٦هـ  أيار / مايو  ٢٠١٥ م

فينـا والعيـب  زماننـا  نعيـب 

ذنـب بغيـر  الزمـان  ذا  ونهجـو 

وليـس الذئـب يـأكل حلـم ذئب

ومـــا لــزمــانــنــا عــيــب ســوانــا

هجانا لنا  ــان  ــزم ال نطق  ــو  ول

عيانا بعًضا  بعضنا  ويــأكــل 

�إلماL �لشافعي (��ه �هللا)

�لكاملني  $!نصا�)  سو�عد)  نكو� 
�لتعليَم  �لعا{  على  نعر�  لكي 
$لقد  نقيا.  صافيا   Lلإلسال �حلقيقي 
 Lهيأ �هللا � للمسيح �ملوعو� $�إلما
هذ)   Tألخ� �أللف  $�دِ�   kملهد�
�لوسائَل، فعلينا !� نستخدمها لتربية 
�لعا{. فكل من سيسعى لتطبيق هذ� 
�لتعليم �جلميل على نفسه $نْشِر) � 
 �Tسلطانا نص �آلخرين $1تهد ليكو�
 Lخلليفة �ملسيح �ملوعو� � فهو يقو

بأمر �لتجديد متاما. ¤مني.
�ملؤمنني   Tم! خطبة   � ��$ مما  هذ� 
�ملذكو�J، $ننصح �جلميع  نصر) �هللا 

بقر�Gִדا كاملة.

ثانيا: $� �لنهاية Ýتتم مبقتبسني من 
كالL �خلليفة �لثالث مر�b ناصر !�د 

:Mقا kه �هللا �لذ��
�لثالث  �خلليفة  bمن   � �آل�  ”�ن 
�أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   �
�للذين  $,§ متفق متاما مع �خلليفتني 
هو  خليفة  كل   �! على  سبقا§ 
�دٍ�  كل  ليس  $لكن  !يضا،  �د� 
��جة  !على  �خلالفة  أل�  خليفًة، 
�لنهائي  (�خلطا�  �ملجد�ية..."  من 
 ٦ ،kلسنو� � ��È خد�L �أل�دية 
�ألقصى،  �ملسجد   ،١٩٧٧  ،oنوفم

�بوJ، باكستا�)
$قاM ��ه �هللا: 

 Mيقو  kلذ� �ملنافق   �! شك  "ال 

� كا� �ر�  �ملوعو�  �ملسيح  بأ� 
�د�، !$ !� �د�� ¤خر سيأÑ على 
�!� �لقر�، فإنه بقوله هذ� �ّط من 
 } kمكانة �ملسيح �ملوعو� � �لذ
يكن �د�� فحسب، بل كا� �ملسيح 
$�د�   Tألخ� �لزمن   Lما,$  kملهد�$
�أللفية �ألخJT..." (�خلطا� �لنهائي 
 ٦ ،kلسنو� � ��È خد�L �أل�دية 
�ألقصى،  �ملسجد   ،١٩٧٧  ،oنوفم

�بوJ، باكستا�)
سبل  $يهدينا  يفهمنا   �! �هللا   Mنسأ
 Mلضال�$ �لغي  سبل  $1ّنبنا  �لرشا� 
 Mلقو� يستمعو�  ممن  1علنا   �!$
$�Rيتنا  نكو�   �!$ !حسنه  فيتبعو� 

سالطني ناصرين للخالفة. ¤مني  
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تعريب �لد�عية: |مد طاهر ندمي

٢٣٩- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت� 
 Jمر حد�  لقد  $قالت:  (ألمي)   Ñجّد
منطقة   �, جّد4  $ظيفة  �نتقلت  عندما 
”كاهنو$��“ !ن� مرضت فأخذ§ جّد4  
من  �لعال�  لتلقي  قا�يا�   �, هو��   �
جّد4 ألبيك، $لقد �جعت ,� �لبيت � 
�ليوL نفسه. لقد جّس جّد4 ألبيك نبضي 
b$جي  من  $طلب   ،G�$لد�  È $$صف 
!ننا { نستطع Rلك ألننا  �لبقاG !كثر ,ال 

تركنا � �لبيت $�لدتك $حَدها.
 �, !تيت  عندما  ألمي:   Ñجد  Mتقو
�ملوعو�  �ملسيح   k!) حضرته  �!يت  هنا 
 � جالًسا  $كا�  ظهر)،  من   (�
,يا)  $�ضًعا  �لقر¤�  يتلو   rلغر� ,حد� 
 �  Jلنسو� بعض  $سألُت  �حلامل،  على 

�لبيت عمن يكو�؟ فقلن: ,نه !صغر !$ال� 
يفتأ  ال  $�bهد،   È$ $,نه   ،�bملر�  Jحضر

يتلو �لقر¤�. 
 kّال !تذكر من �حلة $�لد :Ñقالت $�لد$
عند   �Tًكث بكيت  !ن�  قا�يا� سو�   �,
 kعا� $�لد R, !نا كذلك  �ملساG، $بينما 
لقد   :È  Mقا$ �حلصا�  على  �لبيت   �,

$صلنا.

 :Mقو! �لرحيم.  �لر�ن  ٢٤٠- بسم �هللا 
كلها   � حضرته   Jحيا مضت  لقد 
�اهًد� � �لصف �أل$M $لكن { يقم ,ال 

Ïمس مناظر�F نظامية $هي:
�أل$�: � ما�� ١٨٨٦ � هوشيا� بو� 
$كانت مع  !حد �آل�يا �gند$� ”ماستر 

 � �رياִדا  حضرته  $Rكر  �هر“،   Èمر
¤�يا“ (كحل عني  كتابه ”سرمه جشم 

¤�يا).
يوليو عاL ١٨٩١ � لدهيانه  �لثانية: � 
 ،kلبطالو� حسني  �مد   kملولو� مع 
 Jرياִדا � كتابه ”�حلق مناظر� Fنشر$

لدهيانه“.
�لثالثة: � !كتوبر عاL ١٨٩١ � �gي مع 
 Fنشر$ ،kلبهوبالو� Tمد بش� kملولو�

�رياִדا � كتابه ”�حلق مناظرg� Jي“.
 ١٨٩٢  Lعا $ف�oير  يناير   � �لر�بعة: 
�حلكيم  عبد   kملولو� مع  الهو�   �
 k!  � �رياִדا  ُتنشر   }$  ،kلكالنو��
,عال�   � باختصا�   FكرRُ ,منا  كتا� 

حضرته بتا�يخ ٣ ف�oير ١٨٩٢.
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 � ١٨٩٣ Lخلامسة: � مايو $يونيو عا�
 Fمرتسر مع عبد �هللا ¤� �ملسيحي، $نشر!

�رياִדا � كتابه ”�حلر� �ملقدسة“.
مناسبتا�  هنا4  كانت  Rلك   �, ,ضافة 
!نه { تتحقق  للمناظرJ ,ال  !خريا� !يضا 
سعيد   �!  kملولو� مع  !$الÌا  ,حد�Ìا؛ 
 � ”بطاله“   �  kلبطالو� حسني  �مد 
١٨٦٨ !$ ١٨٦٩، $قد Rكرها حضرته 
  ،٥٢٠Å لر�بع� Gهني �أل�دية �جلز�oل� �
شيخ  نذير حسني   kملولو� مع  $ثانيتهما 
�لدهلوk � �ملسجد �جلامع بدgي  �لكل 
� ٢٠ !كتوبر ١٨٩١، $$�� Rكرها � 

بعض ,عالناF حضرته.

٢٤١- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث� 
 Tغ كنت   :Mقا$ �مد  عطا  "منشي 
!�دk، $!عمل جابيا للضر�ئب � منطقة 
"غو���سبو�".  مقاطعة   � "$جنو��" 
�خلطيب  �هللا  نعمة  �لقاضي  �لسيد  $كا� 
 �Tيبشر§ كث �كا$ È صديقا kلبطالو�
ببعثة �ملسيح �ملوعو� - عليه �لسالL -، !ما 
 Lبذلك. $� !حد �أليا Èنا فكنت ال !با!
!6ّ �لسيد نعمة �هللا كث�T � تبشT)، فقلت 
�سالة  مرشد4   �, سأبعث  حسنا،  له: 
$لو  معني،  ألمر  منه   Gلدعا� فيها  !طلب 
حتقق هذ� �ألمر العترفُت بصدقه. فبعثُت 
بأنك  فيها  له  $قلت  ,� حضرته  برسالة 
تدعي كونك مسيحا موعو�� $$È �هللا، 
 Hفا� �ابة،.   Gأل$ليا� !�عية   �!  Lملعلو�$

È !� يرbق� �هللا تعا� $لد� �يال $سعيد 
�حلظ من �لز$جة �ل� !�يد) منها. $كتبُت 
 ،Fجا$b ثال�   È  �! �لرسالة  _اية   �
$لكن { !�bَ? منهن باأل$ال� بعد. $!�يد 
 � �أل$�.  �لز$جة  من  بص«   ?bَ�!  �!
�لكرمي  عبد   kملولو� �سالة Ïط  $صلت� 
قد  !ننا  مفا�)  ما  فيها   Gجا  .Ñلسيالكو�
تعا�، $�هللا $تعا�  �عونا � حضرJ �هللا 
�حلظ  $سعيد  $سيما  صبيا  سbTقك   -
من �لز$جة �ل� !��Fَ، $لكن بشر× !� 

.Lكريا عليه �لسالb تتو� توبة
تلك  �ملنشي عطا �مد: كنت �   Mيقو
$!تعاطى  ُبعد  !ميا  �لدين  عن  بعيد�   Lأليا�
�ملسجد   �, فذهبت  $!�تشي،  �خلمو� 
"توبة  كانت  كيف  �لشيخ:  $سألت 
كيف  $قالو�:  �لنا�  فتعجب  bكريا"؟ 
$لكن  �ملسجد؟   �, �لشيطا�  هذ�   Gجا
 .È1يب على سؤ� �لشيخ { يستطع !�
 kأل�د� �لدين  فتح   kملولو� سألت   �
قائال:  فأجاب�   ،"Fكو Lهر�" قرية  من 
عن  تتخلى   �! bكريا"  "توبة  من  �ملر�� 
 Jبالصال  Lلتز�$  Mَحلال� $ُكِل   ،Fلسيئا�
�ملسجد.   �, �لتر��  $�لصياL، $!كِثْر من 
 Jعمل حسبما �عُت من حضر! F!فبد
�ملولوk $!قلعت عن شر� �خلمر $تركت 
 .Lلصيا�$ Jائيا $�لتزمت بالصال_ Jلرشو�
{ متض على Rلك !�بعة !$ ãسة شهو� 
 Fجد$$ Lال �خلت �لبيت � !حد �أليا,
سبب  عن  سألتها  تبكي.  �أل$�  b$ج� 

من  !عا§  قبل  من  كنُت  فقالت:   Gلبكا�
ثانية  فتز$جَت  باأل$ال�،   ?b�!ُ  } !ن� 
!ما �آل� فقد حلت  $جئت بضرJ علي، 
 k!) مصيبة !خر� فقد �نقطع �لطمث �
{ يبق هناk! 4 !مل � �إلجنا�). كا� 
�لشرطة   � يعمل   Lأليا� تلك   � !خوها 
!$صل�  فقالت:  "!مرتسا�"،  مدينة   �
قلُت:  هنا4.   äَعا!ُ  Âح !خي  بيت   �,
ال تذه« ,� هنا4 بل !فّضل بقا4G هنا، 
للفحص  هنا  �لقابلة  نطلب   �! $ميكن 
$�لعال�. فُدعيْت �لقابلُة $طلبْت b$ج� 
منها �لد$�G. فقالت �لقابلة gا: لن !ملسك 
$لن !عطيك �$�R, ،G يبد$ È $كأ� �هللا 
 k!) !حشائك   � شيئا  نسي  قد  تعا� 
!نت عاقر $لكن �آل� يبد$ $كأ� هنا4 
نسي  �هللا   �! بد  فال  !حشائك،   � $لد� 
(من  باهللا   Rلعيا�$ �حلمل-  $�ستقر  Rلك 
�ملؤلف)) $بد!F �لقابلة تقوM علنا ,� �هللا 
تعا� قد نسي شيئا � بطنها. فقلُت gا: 
 Gهذ� بل كنت قد طلبُت �لدعا Èال تقو
من حضرJ �ملر�b حلملها، $ال بد !� هذ� 

نتيجة �عائه.
 Jفتر بعد   :Mملنشي $يقو�  Jيضيف حضر
$جيزJ بد!F عالماF �حلمل تظهر بكل 
�لنا�   � !شيع   Fُ!فبد !نا  !ما  $ضو�. 
طفال   ?b�!ُ  rسو !ن�  �علمو�   :Mقو!$
فاستغر�  !يضا.  $سيما  $سيكو�  Rكر� 
Rلك  حد�  لو  $قالو�:  كلهم  �لنا� 
 Gحقا. فبعد �نقضا JTكب Jلكانت معجز
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$سيما.  �بنا  b$ج�  !جنبت  �حلمل   Jفتر
حيث   "Fكو  Lهر�" قرية   �, Rهبُت 
 Jִדم بوال�oمن !قا�� $!خ Tيسكن كث
 �, �لنا�  من   Tكث  Hفأسر �ملولو�، 
 kملهد� Lللبيعة على يد سيدنا �إلما �قا�يا
 Tغ ،- Lملسيح �ملوعو� - عليه �لسال�$
!� بعضهم { يذهبو�. $كذلك قد بايع 
بعد هذ� �حلا�� كثT من �لنا� من قرية 
"عبد  �لولد  $قد �يت  !يضا.  "$جنو��" 
�حلق". يقوM حضرJ �ملنشي �ملحترL: لقد 
b�ُقت ֲדذ� �البن بعد مضي ١٢ عاما من 

�لز$��، ${ ُ!�b? باأل$ال� قبله. 
قا�يا�   F�b  �  :Lملحتر� �ملنشي   Mيقو
�ملسجد   �, �لطريق  $كا�  هذ�  بعد 
 Fقامة �جلد�� فيه. سر�, Gمسد$ً�� جر�
�!يت  �ل�   kيا¸�  � حضرته  على 
منه  $!كلت  قطعته  بيدÕ kاما   �! فيها 
�، $لكن ملا !عطيت عبد  $كا� حلًو� جدًّ
�حلق قطعة منه جّفت. فعّبر حضرته هذ) 
من  ¤خر  �بن  لك  سيولد   :Mقا$ �لر¸يا 
 Mيقو  .Fسيمو $لكنه  �حلق  عبد   Jلد�$
�ملنشي �ملحترL بأنه $لد له �بن ¤خر $لكنه 

.Fما
!قوM: لقد �!يت عبد �حلق، $كا� $سيًما 
 � عاما   ٢٠ يناهز  عمر)  $كا�  $نبيال 

.Lسنة ١٩٢٢

 :M٢٤٢- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. !قو
لقد $�جه �ملسيح �ملوعو� � ٦ قضايا 

على يد !عد�ئه، ٤ جنائية $$�حدJ مدنية 
$!خر� مالية. $لقد نصر) �هللا تعا� � 
�يعها على !عد�ئه $فق بشا��ته، $هي 
�ملتعلقة  �لقضايا  عن  منفصلة  قضايا 
 Jل� �فعت � حيا� بالعقا��F $غTها 

جّدنا $بعد $فاته.
ضد  !قيمت  �ل�  هي   :jأل�� �لقضية 
بوشاية  �لoيد  مديرية  قبل  من  حضرته 
من "بابو �ليا ��L" �ملحامي �ملسيحي من 
 k!  ،� جدًّ قدمية  �لقضية  هذ)  !مرتسر، 
(لعلها  �أل�دية  �ل�oهني  نشر  قبل  !_ا 
كانت � ١٨٧٧). لقد Rكرها حضرته 
� !ماكن متعد�J ,ال !نه Rكرها مفصال 
� �لرسالة �ل� كتبها ,� �ملولوk �مد 
فتو�  ,صد��)  بعد   kلبطالو� حسني 
 Fقد نشر $�ل�  �لتكفT ضد حضرته، 

."Lإلسال� Fكماال J¤كتا� "مر �
�جلنائية  �لقضية  هي  �لثانية:  �لقضية 
ما�تن  �لقس  حضرته  ضد  �فعها  �ل� 
متت  لقد  قتله.  �ا$لة  بتهمة  كال�4 
 M$ذ) �لقضية � �ألg أل$لية� F�Gإلجر��
!مرتسر   � L١٨٩٧ Lعا !غسطس  من 
�ملفو�  نائب  ما�تينو"   k," � �كمة 
 ٢٣  �  rملطا� _اية   �$ !مرتسر،   �
!غسطس ١٨٩٧ ُبّرئت ساحة حضرته 
� �كمة "L. �$غال�" نائب �ملفو� 
 Fريا�  Fنشر $لقد  غو���سبو�.   �

هذ) �لقضية مفصلة � "كتا� �لoية".
�لقضية �لثالثة: هي قضية جنائية متعلقة 

Äفظ �ألمن $فقا ألحكاL �لقانو� ١٠٧، 
$قد ُبّت فيها � ٢٤ ف�oير ١٨٩٩ � 
�كمة "�.L. �$ئي" نائب �ملفو� � 
غو���سبو�، $ُبّرئت فيها ساحة حضرته 
لقد  !يضا.  �لكفالة   J�$عفي عن ضر!$
تقرير  على   Gبنا �لقضية  هذ)  !قيمت 
بطالة   � �لشرطة  ضابط  Ïش  �مد 
من  $بطلب   L١٨٩٨  oيسم�  ١  Lيو
 ÅصوÏ kمد حسني �لبطالو� kملولو�
�ألسلحة من !جل �حلر�سة �لذ�تية بتا�يخ 
عنها  كتب  $لقد   .١٨٩٨  oيسم�  ٥
حضرته � ,عال� له بتا�يخ ٢٦ ف�oير 
!عد��   � تفاصيلها   FكرRُ$  ،١٨٩٩

.Lَحلَكم" � ما�� ١٨٩٩�" Jجريد
�لقضية �لر�بعة: هي تلك �لقضية �جلنائية 
 Lية �ل� ُ�فعت من قبل "كرRلطويلة $�ملؤ�
مدينة   � جهلم  �افظة  من  ֲדني"  �ين 
�نتقلت ,� غو���سبو�،  جهلم !$ال � 
�كمة   � فيها  ُبتَّ   rملطا� _اية   �$
 .k.!" �لسيد  �ملتوسطة  �ملحكمة  قاضي 
هرk" � !مرتسر � ١٩٠٥/١/٧ $قد 
ُبّرئت فيها ساحة حضرته. !ما �لبّت � 
للمحكمة  �لتابعة  �ملحكمة   � �لقضية 
�لعليا فكا� � �كمة "¤متا ��L" �لقاضي 
/١٠/٨ بتا�يخ  غو���سبو�   �  M$أل�

١٩٠٤. $لقد نشرF $قائع هذ) �لقضية 
� !عد�� "جريدJ �حلكم"، $كانت هذ) 

�لقضية حتتوk على جز!ين �ثنني.
�لقضية �خلامسة: هي �ل� �فعها حضرته 
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ضد مر�b ,ماL �لدين �لقاطن � قا�يا�، 
 Lلدين !قا� Lما, �bمر �سببها هو ! �كا$
$سّد  �ملبا�4  �ملسجد  طريق   � جد�ً�� 
هذ� �لطريق � L١٩٠٠/١/٧. $قد ُبّت 
 �  ١٩٠١/٨/١٢  � �لقضية  هذ)   �
�كمة �لشيخ خد� Ïش قاضي �ملحافظة 
 Lُهد$ حضرته  لصا6  غو���سبو�   �
$لقد   ،L١٩٠١/٨/٢٠  � �جلد��  هذ� 
 Jجريد  � �لقضية  هذ)  $قائع   Fنشر
حقيقة  كتا�   � $بعضها  "�حلكم" 

�لوحي !يضا.
متعلقة  قضية  هي  �لساFسة:  �لقضية 
 � فيها  ُبّت  $قد  �لدخل  بضريبة 
�لسيد  �كمة   �  L١٨٩٧/١٢/١٧
�افظة  �ملفو� �  نائب  F. �كسو� 
�ملحكمة   Fتأ�� $ما  غو���سبو�، 
على  �لدخل  ضريبة  فر�   J�$ضر
 � تفاصيلها   Fُنشر $لقد  حضرته، 

."Lإلما� J�$كتابه "ضر

٢٤٣- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثت� 
$�لدÑ $قالت: بعد يومني !$ ثالثة من 
على  يوًما  !�بعني  مضي  مبناسبة  غسلي 
كنت  !خ�)  ($هي  مبا�كة   Jال�$
�لثا§،  �لطابق   � �لسرير  على  جالسة 
"فّجو"  $كانت   kعند $�قًفا  $كنَت 
($هي ,حد� �خلا�ماF � �لبيت) !يضا 
 F!بك بد �R,$ على مقربة م� Jموجو�
 } $لكن�  شيئا   Mتقو$ حتت   �,  Tتش

!فهم شيئا. لقد كر�F مرتني !$ ثالثة 
مش�Tً ,� حتت ,ال !ن� { !فهم فانتبهت 
"فجو" ,� حتت فر!F شرطًيا $�قًفا � 
با� �لغرفة �لد�خلة بعد �لبا� �لرئيس، 
 Gنسا $به  بيٌت  ,نه  قائلة  "فّجو"  فأّنبته 
 �, $$صلت  �لبيت   �, �خلت   �Rفلما
هذ� �لبا�؟ $بينما �ن كذلك ,R ُطر? 
�ملسجد   rطر من  �لبيت  با�   Jبشد
$علمنا !� شرطًيا �خل من هذ) �لناحية 
 � جالًسا  يعمل  حضرته  $كا�  !يضا. 
�لثا§  (�خلليفة  �موً��  !�سلُت   ،Jندoل�
 �! (oللمسيح �ملوعو�) ,� حضرته ليخ
حضرته:   Mقا يدعونه.  �لشرطة   Mجا�
حضرته   Lقا  �  .Lقا� بأن�  gم  قولو� 
$!غلق �فظته بكل طمأنينة $Rهب ,� 
�ملسجد حيث كا� ضابط ,جنليزk $�قًفا 
$كا� معه شرطيا� �ثنا�. قاM �لضابط: 
قضية   ÅصوÏ بيتكم  بتفتيش   Fمر!ُ
قتل ليكهر�L. قاM حضرته: تفضلو�، � 
مع �يع  �لضابط  هذ�  �لبيت  !�خل � 
بينهم  من  $كا�   – معه  كانو�  �لذين 
بالتفتيش.  $بد!  !يضا-  !عد�ئه  بعض 
$لقد حاصرF �لشرطة �لبيت من �يع 
 Mألطفا�$ Gلنسا� �ألطر�r، فوقفنا �ن 
 Jحد�$ rلغر� جانًبا، $قد فتشو� �يع 
حضرته   ?��$! $ُفتِّشت  �ألخر�  تلو 
�سالة  على  عثر$�  Rلك   Gثنا!$ !يضا، 
هنأ فيها !حد �أل�ديني حضرته ֲדال4 
�لضابط   Lما!  Gألعد�� فقّدمها   ،Lليكهر�

فوً�� قائلني: ,� !ية نتيجة توصلنا هذ) 
كيس   kعند حضرته:   Mقا �لرسالة؟ 
بنفسه   Lقّد  � �لرسائل  هذ)  مبثل   Gملي
 Mفقا �لضابط،   Lما! �لرسائل  من   �Tًكث

.Gلضابط: هذ) ليست بشي�
 Mملا !��� �لضابط �لدخو :Ñلد�$ Mتقو
�!سه   Lلقبو صد�  �  Jلبا��� �لغرفة   �,
بشدÄ Jلق �لبا� من �ألعلى الÝفاضه، 
$جلس  بر!سه  فأخذ  �لضابط   Mلطو$
هنا4. !بد� حضرته مو�ساته له $عر� 
عليه تقدمي حليب ساخن !$ شيG ¤خر 
,ال !نه قاM: ال، ليست مشكلة، $لكنه 

.Jصيب بضربة شديد!
يأخذ)  كا�  حضرته  بأ�   Ñلد�$  Mتقو
كل  $يريه  !خر�   �, غرفة  من  بنفسه 

!ثاثه $�حًد� $�حًد�.
هذ�  �لبيت  تفتيش  Rكر حضرته   :Mقو!
� ,عالنه �لذk نشر) � ١٨٩٧/٤/١١ 
/٤/٨  � مت  قد  �لتفتيش   �! $كتب  

�لضيافة   ��� تفتيش  قد مت  $!نه   ١٨٩٧
$�ملطبعة !يضا.

 ،١٨٩٧/٣/٦  �  Lليكهر� ُقتل   :Mقو!
�لبال� على   � JTضجة كب FTقد !ث$
!نه  �gند$�، $�عنا  ¤�يا  قبل  من  قتله 
 Mطفا! بعض  ُقتل  �ألماكن  بعض   �
,ثر   Gألعد��  kيد! على  !يضا  �ملسلمني 
 JTكث مكايد  $حيكت  �حلا��،  هذ� 
لقتل حضرته !يضا. $تفتيش �لبيت هذ� 

!يضا قد مت غالًبا بإثا�J من �آل�يا. 
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,عد�� �لد�عية: �مد !�د نعيم
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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ حلديث� بني  �لفر�  ما   :'

نة؟  ��لسُّ
�: يقوM سيدنا !�د � ما تعريبه: 
�ملر�� من �لسنة؛ !عماM �سوM �هللا � 
 Fل� سنَّها $تتسم بالتو�تر، $ظهر�
$تولدF مع �لقر¤� �لكرمي، $ستظل 
¤خر:   Tبتعب  $! �ألبد.   �, تر�فقه 
�لقر¤� قوM �هللا  ميكن !� نقوM بأ� 
�، !ما �لسنة فهي عمل �لن« �. 
$عن �حلديث قاM سيدنا !�د � 
بأنه �Rيعٌة للهد�ية، $هو "تلك �آلثا� 
بعد مضي قر� $نصف  �ل� �$ِّنت 
تقريبا من �لزمن على $فاJ �لن« � 
 Jصو�  �  J�$لر� ¿تلف  طريق  عن 

�لقصص". 

من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث �لسند؟

Rكر  هو  �حلديث  ,سنا�   �,  :�
سند)، $هو ضد �إل�ساM، $�لسند: 
 k$لر��$ �لقائل  بني  �$�ته  سلسلة 
�ألخT. $,سنا� �حلديث هو �فعه ,� 
�لن« �، $مقابل �حلديث �ملسند - 
على هذ� �لقوM- �حلديث �ملوقوr؛ 
$هو ما { ُيرفع ,� �لن« �، بل هو 
من قوM �لصحا�. $�ملقطوH؛ هو ما 

�نتهى ,� �لتابعي. 
�لسند  $!قساL �ألحا�يث من حيث 
$�ملرسل،  $�ملتصل،   ،Hملرفو� هي: 

$�ملنقطع.
 rملضا� �حلديث  فهو   Hملرفو� !ما 

خاصة،   � �لن«   �, (�ملنسو�) 
 L! �لسنـد  متـصل  !كا�   Gسو�

منقطعه.
$�ملتصل - $يسمى �ملوصوM !يضا- 
ما �تصل ,سنا�) من مبدئه ,� منتها)، 

سو�G !كا� مرفوعا !L موقوفا.
�لتابعي  �فعه  ما  هو  $�ملرسل؛ 
يذكر   �!  �$�  � �هللا   Mسو�  �,
�لصحا� �لذk �$�)، فيقوM �لتابعي 
مثال بأ� �سوM �هللا � قاM هكذ� !$ 

عمل هكذ�.
�لتابعني  ما �$k عن  $�ملنقطع؛ هو 
$!فعاgم،  !قو�gم  عليهم من  موقوفا 

$�نقطع �لسند. 
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من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث عدF �لر��S؟ 

�: هي �ملتو�تر، $�ملشهو�، $�لعزيز، 
$�لغريب (�آلحا�)

فو?،  فما   Jعشر  (�$� ما  �ملتو�تر: 
$هو يأخذ ��جة �لقطعية.

�ملشهو�: ما �$�) !�بعة ,� تسعة من 
.J�$لر�

�لعزيز: ما �$�) �ثنا� !$ ثالثة.
�لغريب (�آلحا�): ما �$�) $�حد.

من  �حلديث   aقسا� هي  ما   :'
حيث صفا� �لر��S؟

$�حلسن،   ،Mملقبو�$ �لصحيح،   :�
.Hلضعيف، $�ملوضو�$

�حلديث �لصحيح: هو ما �تصل سند) 
 R$شذ  Tغ من  �لضابطني   M$بالعد
$ال علة. $قد �شتمل �لتعريف على 
�لصحيح،  للحديث  ãسة  شر$× 

$هي:
١. �تصاM �لسند: Äيث يكو� كل 
 Jباملباشر حتمله  قد  �$�ته  من   $ٍ��
عمن �$�) عنه، $Rلك بثبوF لقائه 

به !$ معاصرته له.
 Fثبو  k! �$�ته:   � �لعد�لة   .٢
يكو�  بأ�  �جلر�،  من   Gملر� سالمة 
مستقيما � �ينه، $خلقه، بعيد� عن 
�لعد�لة  تثبت  $ال  �لفسو?،  !سبا� 

,ال ملن كا� مكلفا، !k كا� عاقال 
بالغا.

�لتيقظ  هنا  به  $�ملر��  �لضبط:   .٣
$�حلفظ ملا ير$يه �لر�$k، من $قت 

حتمله ,� $قت !��ئه.
 � Gسو�  :R$لشذ� من  �لسالمة   .٤

�ملنت !$ � �لسند.
�لعلل   k! �لعلل:  من  �لسالمة   .٥
 � Gحلديث، سو�� Mلقا�حة � قبو�

�ملنت !$ �إلسنا�. 
 �  Fتوفر  �R,  :Mملقبو� �حلديث 
كاملة،   Mلقبو� شر$×  �حلديث 
فهو صحيح. $,� { تتوفر فيه هذ) 
فهو حديث  بوجه كامل،  �لشر$× 

حسن.
�حلديث �حلسن: هو ما �تصل سند) 
خّف   kلذ� �لضابط   Mلعد� بنقل 

ضبطه، من غT شذ$R $ال علة.
�لضعيف: هو كل حديث  �حلديث 
�ل�   Mلقبو�  Fصفا فيه  1تمع   }
�لصحيح  نوعي   � Rكرها  سبق 
$ميكن   ،JTكث  Hنو�! $له  $�حلسن، 
جعلها قسمني �ئيسني Äسب سبب 

�لضعف فيها، $Ìا:
 Mتصا�  Lعد �لضعف  سبب   -١

�لسند.
سبب �لضعف هو �موعة   -٢

!مو� ال عالقة gا بالسند. 

�حلديث �ملوضوH: هو ما نسب ,� 
�سوM �هللا � �ختالقا $كذبا مما { 

يقله !$ يفعله !$ يقّر).

': ما هي �ألقساa �ملتنوعة لكتب 
�حلديث؟

$�جلامع،  $�ملعجم،  �ملسند،   :�
$�لصحا�  $�لصحيَحني،  $�لسنن، 

�لستة.
�ملسند: هو كتا� ُجمعت فيه �يع 
�ألحا�يث �ملر$ية عن صحا� $�حد 
�لنظر  بغض  معا  $�حد  مكا�   �
1مع  فمثال  �حلديث،   Hموضو عن 
عن   k$� ما  �يع  !$ال  �ملحد� 
سيدنا !� بكر � عمر � عثما� � 
علي $على هذ� �لقيا�، مثل مسند 
على  يشتمل   kلذ� حنبل  بن  !�د 
.J�$بعني !لف حديث ملخلتف �لر�!

فيه  ُجمعت  كتا�  $�ملعجم: 
�ألحا�يث لكل ��ٍ$ � مكا� $�حد 
�حلديث،   Hموضو عن  �لنظر  بغض 
,R يتم ترتيب �ألحا�يث $فق ترتيب 
 -  J�$لر�  Gأل�ا  rألحر� تسلسل 
�للغة - كمعجم  على منط قو�ميس 

.§�oلط�
$�جلامع: هو �لكتا� �لذk �عت فيه 
 J�$لر� �ألحا�يث �ملر$ية عن ¿تلف 
مرتبة على ترتيب معني، فمثال هنا4 
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!حا�يث ¿تلفة عن �لعقائد �عت � 
با�، � !حا�يث عن �آل��� � مكا� 
معني، � !حا�يث متنوعة $مر$ية عن 
�ألخال? �عت   Mحو J�$لر� ¿تلف 
� مكا�، $ما ,� Rلك، مثل؛ جامع 
 .kجامع �لترمذ$ ،kصحيح �لبخا�

فيه  �عت   kلذ� �لكتا�  $�لسنن: 
 Lألحكا�$ �آل���  عن  �ألحا�يث 
على  �لكتا�  هذ�  يشتمل   k! فقط، 

�ألحا�يث �ملتعلقة بالفقه �إلسالمي.
 kلبخا�� صحيح  $�لصحيحا�: 

$صحيح مسلم.

�لكتب  �صحَّ  ُيعّد  كتا�   ?�  :'
بعد كتا� �هللا؟ 

 .kصحيح �لبخا� :�

': من هو مؤلف كتا� �آلثاG؟
�: �إلماL !بو حنيفة ��ه �هللا.

': من �كثر من ��G �حاFيث عن 
GسوM �هللا �؟ 

 ٥٣٧٤  �$� $قد   :Jهرير !بو   :�
بن  عمر  بن  �هللا  $عبد  حديًثا، 
�خلطا�: ٢٦٣٠، $!نس بن مالك: 
٢٢٨٦، !L �ملؤمنني عائشة ٢٢١٠، 

$عبد �هللا بن عبا�: ١٦٦٠، �ضي 
�هللا عنهم !�عني. 

�حلديث  كتا�  مؤلف  هو  من   :'
أ"؟ "�ْلُمَوطَّ

�: �إلماL مالك بن !نس ��ه �هللا.

': من هو مؤلف مسند �`د؟ 
�: �إلماL !�د بن حنبل ��ه �هللا، 
 -  � �لدين  نو�  سيدنا   Mقا $لقد 
�خلليفة �أل$M لسيدنا �ملسيح �ملوعو� 
بأنه  !�د  مسند  تقريظ   �  -  �

 .kصحيح �لبخا� k1ا�

ثـاِن وبعـث  الدنيـا  هـذه  فـي 

والقـوُم  باإلِكفــاِر  قـد  آذانـي

يـا سـّيدي  أنـا  أحقَــُر الغلماِن

فـي  مُْهَجتـي  وَمداِركي وَجناني

لَـْم أَْخُل في حلــٍظ  وال في آِن

ـَيراِن يـا ليـَت  كانـت قـّوةُ  الطَّ

ِيـا رب صـلِّ علـى نبيـك دائًمـا

يـا سـيِّدي قد جئُت  بابَـك  الِهفًا

ـٍن اُنُظـْر إلـيَّ  برحمــٍة وحتــنـُّ

يـا ِحبِّ  إنك  قـد دَخلَت  محّبـًة

ِمن ِذكِر وجِهك يا حديقَة بَهجتي

جسمي يطيُر إليك ِمن  شوٍق َعال

(حضرJ مر�b غالL !�د �لقا�يا§ � ، "�لتبليغ" Å ١٦١ - ١٦٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




