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التقوى

يا من يدمر نفسه �يسفك �لدما� �يفجر 
بال!� ��رֲדا كي �لب �خلالفة �إلسالمية 
بالذ/�- ��حليلة ��لذكا� �$سبا( �لدنيا. $ال تعلم $# 

�هللا �لذ4 يستخلف بيد� ال بيد �لبشر.
بأيديكم،  �خلالفة  تقيمو#  $نكم  تقولو#  من  �يا 
�خلليفة  مر�قبة  لكم  <و=  لذلك  !سات?  �تضعو# 
 Aلترتيبا� هذ�  مثل   #$ تعو#  $ال  �عزله.  �حسابه 
عصى   #J سُتعينونه  �لذ4  �خلليفة   M! ֲדد/  تنتهي 
لكم $مر�. تصنفو# كالما مرصوصا ممال �قاتال عن 
�خلالفة، كله تناقض بني تعظيمها �تعريضها للمهانة 

��لقتل V نفس �لوقت. 
بطال#  تثبت  كلها  �حلالية  �لتجا/(   #$ تر�#  $ال 
لقد  بأيديكم.  �خلالفة  Jقامة   V �جلهنمية  طريقكتم 
حاجة  فيه  \تا]  ��حد.  لبلد  مو�طنني   Mليو� صرنا 
�خل?  �فعل  �لنصح  على  �ملبنية  �لتقو_   `J ماسة 
تعا`  �هللا  �صية  Jحيا�  علينا  �يتحتم  �إلنسا#   bلب
﴿َ�َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ��لتَّْقَو_ َ�َال َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم 
 j!مسد� kلطر�ِ#﴾. �مما ال شك فيه $# كل �ْلُعْدَ���َ

ما عد� هذ� �لطريق. 
J# حضا/تنا �حلالية هشة �$سالكها معقدj ��لتمتع 
بنعم �هللا تعا` حتت ظلها pتا] J` هد�� ��ستقر�/ 
 M$ما �لزما# �تظاهر��من  �عقد �هد$��تفكر عميق. �
�$/نا  �خلالفة  $قم   #$ بالدعا�:  ليال  �إلtية  �لسلطة 
 V مها�قد$ Mإلسال�غالبية $مة  #J .ملستقيم�طك �صر
�حل �لرwيلة تتفر] على ما pدv $مامها من $هو�=، 
�هي حتمل V يدها  كتا( �هللا �ملحفوx �ال تشر( 
من مائه �ملعني �ال تسمح لباقي �لشعو( $# تشر( 
عرضوها  �ل}  �ملخيفة  �ملشوهة   j/للصو �wلك  منه 

�حلشو!  هذ�  ستعي  م|  �حلنيف.  �لدين  عن  للدنيا 
�لغف?j فحو_ نصيحة �ملصطفى � "�لدين �ملعاملة" 
 Aلدين من خال= تصرفا�كم على p لعا��4 $# $
معتنقيه. فأين تصرفاA �ملسلمني من تعاليم �لتسامح 
من  لكل  ��لفكرية  �لدينية  �حلرية  �توف?  ��لر�ة 
�لعنا! فرفضو�  َمَلكهم  �ملسلمني  هب �!(. شيو� 
 ،Vلصا� �ر�  من  يغترفو#  �ال  �ملوعو!  مسيحهم 
�يرفعو# هتافاA  $ننا \تا] خطابا !ينيا متجد!� �هم 
�العتر��  �/فض   ���لتك �لتقليد  بقيو!  متمسكو# 
باخلطأ. تناقض V تناقض �$حالV Mٌ $حالM ..كيف 
�نفس  �لسلو�  لنفس  منشد�#   �هم  هذ�  يتحقق 

�لتكف?. !!!
عليهم،  عزيز�   Mإلسال� يكو#   #$ �أل��#  يأ#   �$
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�pترمو�  معتقدهم،  ليختا/��  للنا�  �حلرية  فيتركو� 
ما  مع  تصا!مت   #J ح|  �$فكا/هم  �آلخرين   ��/�
يتبنونه، ��علو� من /�� �لدين "�حلب للجميع �ال 
كر�هية ألحد" عما! تصرفاִדم.  فينشأ �هو/ مسلم 
��ستذكا/�  �بيانا  �تفا�ا  تسا�ا  �لدنيا  ميأل  كثيف 
باحلكمة  ��اججة  صا�  عمل  عنه  يتولد  �بالتا� 
��ملوعظة �حلسنة �لر�ئعة �لفتانة �لباهرj.  فيشهد �لعا� 
 Mلد�ملرتد �هد/ عصمة �لتعصب �قتل �مسلمي  #$
$نفسهم،   Jال  ميثلو#  ال  �ملسلم  لغ?  ��لعر�  ��ملا= 

�ال ميثلو# !ين �هللا �ملرتضى.
علينا $# نلحق $جيالنا قبل $# يأكلها �لشيطا#،  لتطلع 
�لشمس يوما على صو/j /�ئعة ملسلمي �الستذكا/ 
��ملحاججة باحلس�، صو/j جذ�بة ملسلمي �لتفاهم 

�مسلمي �حلو�/ �مسلمي �لتعا�# ��ملتبا!=.. مسلمي 
 V م �تكلمt /هللا فاختا� �ستخا/��لذين �لثقة باهللا �
$بد�  متناقض   Mبكال تعا`  �هللا  يتكلم  �لن  /��هم، 
حاشا�، �ستؤيد �لر�_ J`  صدk مسيحه �صحة 
!عو��. فتزخر �لدنيا بصو/j �لذين يقولو# بنو/ عني 
�ليقني $# �هللا هو �لذ4 $عاننا على wلك فأحببنا �$طعنا 

مبعوv �لسما� �عقدنا عقد �لوال� مع خليفته.
$ال ما $قل �حلو�/ �حلقيقي V �لعا� �ليوM مع �هللا �مع 
خلقه لكن يتم �لتأكيد فقط على بنا� جسو/ �حلو�/ 
مع �خللق فحسب. �نسو� �هللا فأنساهم $نفسهم 4$ 
$عمى بص?ִדم على Jنقاw $نفسهم من �ملهانة ��لذلة 

��tو�#.
�ل}   Aحلماسيا� بكل  سعد��   Mإلسال� $عد��   #J
نكفرها،   �ل}   A�?لتكف� قذ�ئف  �بكل  نتحمسها، 
للمرتد، �كل عملية  نفتيها  �ل}  �لقتل  فتا�_  �كل 
�نتحا/،  �بكل صو/j مفزعة V �لفتا�_ <جل منها 

.Mإلسال�شريعة 
 هذ� كل ما يريد�# فليس بعد هذ� صد عن سبيل 
�حلق  ��لتوحيد  �حلق  �لدين  فهم  \مل  عندما  �هللا. 
 � �ملوعو!  �هللا  مسيح   Mكال من  تعلمنا�  �لذ4 
�حلق  �ا=  �مع  �افه،  �لن   jقو �حلو�/  فسيكو# 
فاحلو�/ هو مكمن قوj �ملسلمني �لك�_ �لديهم فيه 

�حلجج �لقاطعة.
�إلسالمية  �خلالفة  �بل  للتمسك  �Jياكم  �هللا  هد�نا 
�لر�شدj �حلقة  للمسيح �ملوعو! ��إلماM �ملهد4 عليه 
�لسالM �ل} $/ساها �هللا عز �جل بيد� كي ننعم من 
خال= قيا!ִדا �لر�حية �حلكيمة بأفضا= �هللا �بركاته. 

�مني

 

شـيوخ املسـلمني َمَلكهـم العنـاد 
فرفضـوا مسـيحهم املوعـود وال 
يغ&فون من $ره الصا!، ويرفعون 
هتافات أننـا -تاج خطابـا دينيا 
متجددا وهم متمسكون بقيود التقليد 
باخلطأ.  االعـ&اف  والتك; ورفض 
تناقض ! تناقض وأحالٌم ! أحالٍم.. 
كيـف يتحقق هذا وهم منشـدون  
!!! .Iلنفس السـلوك ونفس التكف
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التقوى

 حضرj مر�� بش? �لدين �مو! $�د
�ملصلح �ملوعو! �

�خلليفة �لثا� حلضرj �ملسيح �ملوعو! ��إلماM �ملهد4 �

من !/��:

في 
حا� �لقر��

(سو/j �لليل: ٤)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#
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لتفسـ�: 
�لغلّو  شديد   � �لد/!��  $بو  كا# 
حو= هذ� �آلية؛ wJ كا# ير_ $# �آلية 
�ألصلية هي: "��لَذكِر ��ألنثى"، �ليس 
َكَر َ��ُألْنثى﴾. فقد �/!  ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
فأتى   ،Mَلشا� قدمُت  قا=:  علقمة  عن 
يقر$  $حد  فيكم  فقا=:  �لد/!��،  $بو 
 .�ّJ ��/هللا؟ قا=: فأشا�عبد  j��على قر
قا=: قلت $نا. قا=: فكيف £عَت عبَد 
�هللا يقر$ هذ� �آلية: (َ��للَّْيِل wَJ� َيْغَشى 
��ألْنَثى)؟  َكِر  ��لذَّ َتَجلَّى   �wَJ ��لنَّهاِ/ 
قا=: �$نا هكذ� £عُت /سو= �هللا � 
�قر$ ﴿َ�َما  يريد�� $#  يقو=. فهؤال� 
َكَر َ��ألْنَثى﴾، فال $نا $تابعهم.  َخَلَق �لذَّ
�تفس?  �لتفس?،  كتا(  (�لبخا/4: 

(4��لط
هذ� �ملوضو- مذكو/ V عدj كتب 
�$سانيد  مبتو#  �حلديث  كتب  من 
©تلفة عن $¨ �لد/!��. �ليكن معلوما 
موجو!   A���لقر� بني   kلفر�  #$ هنا 
منذ �لبد�ية، ��ملسلمو# �لذين تنقصهم 
لد_  بالقلق  يصابو#  �لكاملة  �ملعرفة 
£ا- مثل هذ� �لر��ياA، �يظنو# $ªا 
wJ� صّحت، فال يصح قولنا J# �لقر�# 
�لكرمي �فوx متاما �$نه � يتطرJ kليه 
$4 تغي? �تبديل. ��حلق $# �ستنتاجهم 
�لذين  �لنسخ  باطل، أل# منكر4  هذ� 
يؤمنو# �فظ �لقر�# �لكرمي حفظا تاما 
بد�ية  منذ   A���بالقر $يًضا  يعترفو# 

;k]…˜i|ˆ\;ÏŒËŒt;k]…˜i|ˆ\;ÏŒËŒt
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 jً��لك يؤكد�# $# قرw مع� ،Mإلسال�
ال تنسخ قر��j $خر_ �ال تغّير �ملع�.. 
$4 $# من �ملحا= $# تذكر قر��jٌ مع� 
ال حتمله قر��j $خر_، نعم، ميكن $# 
�تصّدقه  �ملع�  نفس  ما   j��قر توّسع 
$نز=  قد  تعا`  �هللا   #$ ��حلق  $يضا. 
(�لبخا/4،  $حر�  �لقر�# على سبعة 
كتا( فضائل �لقر�#).. $4 جعل �هللا 
 kلفر��لك بسبب w� ،A���له سبع قر
�ملوجو!j بني �للهجاA �لعربية �ملختلفة 
�لقر�نية.  �ملضامني   kنطا �توسيع 
بسبب  $حد  ينخد-  ال   #$ فيجب 
�لقر���A فيظن $# V �لقر�# �ختالفا، 
 kللفر� طبيعية  نتيجة   A���لقر� بل 
�ملوجو!j بني �للهجاA �لعربية �ملختلفة 
يكو#  �ألحيا#  من  كث?  ففي  �نذ��. 
بلد  $هل  ينطقه  �لكن  ��حد�،  �للفظ 
بطريقة �$هل بلد �خر بطريقة $خر_، 
�هذ� ال يعb $# هذ� �للفظ قد تغَ? $� 
$# معنا� قد تغَ?، كال، بل يبقى �للفظ 
هو  معنا�  يبقى  كما  تقريًبا،  هو  كما 
 � �wJ هو $# شعبا vدp هو، كل ما
ينطق بذلك �للفظ نطقا صحيحا فإنه 
كا#  $خر_.  بطريقة  بلهجته  يصوغه 
�من   V �لعربية   jجلزير� سكا#  عد! 
�لقبائل  نسبًيا، �كانت  قليال   � �لن± 
تعيش بعيدj بعضها عن بعض، فلذلك 
tجاִדا  بني  كب?   kفر هنا�  كا# 
 ،jحد�لنطق.كانت لغتهم ��ساليب $�

�لكنهم كانو� �تلفو# V نطق بعض 
كانت  �ألحيا#  بعض   V�  ،Aلكلما�
قبيلة تستعمل كلمًة أل!�� مفهوMٍ بينما 
كلمة   Mتستخد $خر_  قبيلة  كانت 
$خر_ أل!�� نفس �ملفهوM. فأجا� �هللا 
لرسوله � $# يسمح ملختلف �لقبائل 
 Aبديلة مكا# كلما Aباستعما= كلما
يصعب عليهم نطقها، �قد ظّل �حلا= 
�لقبائل  $صبحت   #$  `J wلك  على 
�لعربية $مة ��حدj. �لوال هذ� �لسما� 
�لقر�# �قر��ته على كّل  لتعذَ/ حفُظ 
َمن � يكن من سكا# مكة، �� ينتشر 

�لقر�# بينهم ֲדذ� �لسرعة. 
�لقبائل  بني  �للغو4   kلفر� �هذ� 
ح|  �ملثقفني  غ?  بني  قائما  يز�=  ال 
بالكتب  يتعلمو#  �ملثقفني   #J  .Mليو�
لغة ��حدj، �لكن غ? �ملثقفني �لذين 
فيهم  تر�]  مشافهًة،  �للغة  يتعلمو# 
�لد�لة.  لغة  من  بدًال  �لَقبلية  �للغُة 
قافلتنا  مع  كا#  للحج  wهبُت  عندما 
سنة،   ١٧ حو��  عمر�   bمي شا( 

بكر   ¨$ �لسيد  ألخينا  خا!ًما  �كا# 
�لذ4 كا# /جل $عما=، �V �لطريق 
بالعربية،  �لف|  هذ�   vحّد$ كنت 
فر$يُت $نه يفهم معظم حديثي، �يرّ! 
$حياًنا  كا#  �لكنه  كالمي،  على 
 � قائال:  مذهوال  �جهي   `J ينظر 
 j?حل�فهم كالمك. فكانت تأخذ� $
�لعربية،  يفهم  �لشا(  هذ�  �$قو=: 
 :� �يقو=  $حيانا  يتوقف  wلك  �مع 
مكة  �صلُت  فلما  كالمك!  $فهم   �
هذ�  �لنا�:  ألحد  قلُت  �ملعظمة 
�لكنه  �لعربية،  ��يد  عر¨  �لشا( 
 4/!$ فال  $حيانا،  كالمي  يفهم  ال 
هذ�   #$ �لرجل   ��فأخ wلك.  سبب 
كب?  �ختال�  �هنا�   ،bمي �لشا( 
مع�  حو=  ��حلجا�يني  �ليمنيني  بني 
بعض �لكلماA، فال يتفا�و# $حيانا. 
¶ حكى � طريفة $نه كانت V مكة 
 ،bمي  M!خا عندها  �كا#  ثرية،   j$مر�
�لنرجيلة، �كا#  �ملر$j تدخن  �كانت 
�لزجا]،  من  عندهم  �لنرجيلة  Jنا� 

واحلق أن اهللا تعاT قد أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(البخاري، كتاب فضائل القرآن).. أي جعل اهللا له سبع 
قراءات، وذلك بسـبب الفروق املوجودة بني اللهجات 
العربيـة اخملتلفة وتوسـيع نطاق املضامـني القرآنية. 
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 M!للخا فقالت  �لشيشة.  �يسمونه 
تقصد  �كانت  �لشيشَة؛  غيِّر  يوًما: 
$# يغّير ماَ�ها، فقا= tا: سّتي، هذ� 
طيب.. $4 ال يز�= هذ� �إلنا� �يال. 
�لشيشَة.  غيِّر  لك  قلُت  له:  فقالت 
فقا= tا V ح?j: سّتي، هذ� طيب! 
 M$ $نت  $خا!مي  �قالت:  فزجرْته 
�لشيشَة.  غيِّر  لك  قلُت  سّيد4؟ 
$تغيِّرها $M ال؟ فحمل �لشيشة خا/] 
�كسرها.  باأل/�  �ضرֲדا  �لغرفة 
هذ�   Aَكسر فعلت؟   �wما فقالت: 
قلُت  لقد  فقا=:  �لغا�؟!  �إلنا� 
 � �لكنك  طيب،  Jنه  مر�ً/�  لك 
�آل#؟  تغضبني   �wفلما قو�،  تقبلي 
tا  فقا=  �لغيظ.  من  َتمّيُز   A!فكا
�ليمنية: ال  �للهجة  يعر�  َمن  بعض 
wنب خلا!مِك، ألننا \ن �حلجا�يني 
$ما  مائها،  تغيَ?  �لشيشة  بتغي?   bنع
�لكسر..  بالتغي?  فيعنو#  �ليمنيو# 
كسر  تريدين  $نك  خا!مك  فَفِهَم 
لك  يقو=  كا#  �لذلك  �لشيشة، 
 �wفلما طيب،  هذ�  سّتي،  مر�/�: 
عليه   Aِ/صر$ فلّما  كسر�.  تريدين 

بتغي? �لشيشة كسرها �ملسكني.
�لشيشة)  (َغيِّر  �لة   #$ فتر_   
 V  kلفر� بسبب  �لكن  بسيطة، 
على   bليم�  M!خلا� فِهمها   Aللهجا�
هذ�  �مثل  سيدته.  مر�!  عكس 
�لكلماA �ل} �تلف معناها باختال� 

�للهجاA لو قرئت V �لقر�# بصو/ִדا 
�ألصلية أل!/كنا مد_ معاناj �لقبائل 
�ملختلفة V فهم �لقر�# �لكرمي، فد/ً�� 
�ستبد�tا  tم  �هللا  $جا�  �لنقص  tذ� 
تساعدهم  �ملع�   V مماثلة   Aبكلما
على  تُشقُّ  �ال  �لقر�#،  فهم  على 
$صحا( �لقبائل �ملختلفة. �هكذ� ظّل 
�$عطاهم  هو،  كما  �لقر��   Mملفهو�
مكا#  $خر_  تعاب?   �$  Aٍكلما �هللا 
يعرفوªا،  ال  �ل}  ��لتعاب?   Aلكلما�
�لقر�#  مفاهيم  على  حفاظا  �wلك 
�لكرمي �ح| ال يصعب عليهم فهمه 
بينما   ،Aللهجا� �ختال�  نتيجة 
ظلت �لقر��j �ألصلية للقر�# هي هي 

باللهجة �حلجا�ية.
�لتفصيل   �بعد �الطال- على هذ� 
 #ّ$ يد/�   #$ $حد  على  يصعب  ال 
�لوحي   #$� مؤقتا،  كا#   #wإل� هذ� 
�ألصلي هو نفس ما نز= على /سو= 
�ستعما=  �كا#  �لبد�ية،   V  � �هللا 
 Aلكلما�!فة مكا# بعض �متر Aكلما
�لقبائل  !�مت  ما  جائز�  �ألصلية 
خالفة   V� بعد.  تّتحد   � �لعربية 
 j/ملنو�ملدينة �عثما# � ملا $صبحت 
 Aّتحد� �إلسالمية  �لد�لة  عاصمة 
�لقبائل �لعربية بدًال من $# يبقى $هل 
�لطائف   �$ جند   �$ �ملدينة   �$ مكة 
 V $نفسهم  على  منغلقني  �ليمن   �$
على  مطلعني  غ?  �خلاصة  مناطقهم 

tجاA �آلخرين �تعاب?هم، wJ صا/ 
�لذين  �ملدينة  $هل  بيد  عندها  �حلكم 
مكة  من  Jليها  �ملهاجر�#  شّكل 
شرpة كب?j فيها. ¶ J# $هل �ملدينة 
�للهجة  تعلمو�  قد  كانو�  $نفسهم 
 Mملهاجرين. كا# �ما�ملكّية بصحبة �
بيد  ��ملا=  �لقانو#  �تطبيق  �حلكم 
$هل �ملدينة �كانو� �ط $نظا/ �لنا� 
كلهم، فكا# $هل �ألمصا/ �ألخر_ 
��ليمن  �مكة  �جند  كالطائف 
 ،jبكثر �ملدينة   `J يفد�#  �غ?ها 
فيها  ��ملهاجرين  �ألنصا/  �الطو# �
�لدين، فأخذA لغة  �يتعلمو# منهم 
كا#  بعضهم   #J  ¶ تتوحد.  �جلميع 
قد �ستقر V �ملدينة، فصا/A لغتهم 
هؤال�  كا#  �ملا  $يضا،  حجا�ية 
 jًبال!هم علماَ� �$ساتذ `J #يرجعو
فال بّد $# يكو# tم تأث? على $ها� 
$تاحت  �حلر�(   #$ كما  منطقتهم. 
مًعا،  �لعيش  فرصة  �ملختلفة  للقبائل 
�أل# �لقا!j كانو� من $كابر �لصحابة 
�لنا�  �/غبة  صحبتهم  فكانت 
توحيد  على  كبً?�  عامال  بتقليدهم 
�ملختلفة  �لقبائل  $هل   #$ فمع  �للغة. 
�لقر�#  لغة  فهم   V صعوبة  �جد�� 
ملا  �ملدينة   #$ Jال  �لبد�ية،   V �لكرمي 
$صبحت مركز� للعر( �كم كوªا 
عاصمة للد�لة، �$خذA ش| �لقبائل 
 ،jليها تباعا �بكثرJ #لشعو( يفد���
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فلم يكن هنا� ºا= tذ� �الختال� 
�ملسلمني  كل  أل#   ،Aللهجا�  V
4�w �ملز�] �لعلمي كانو� قد تعلمو� 
لغة �لقر�#، فلما �قفو� على لغته حقَّ 
باالكتفا�   � عثماُ#  $َمَر  �لوقو� 
بقر��j �لقر�# بلغته �ألصلية �ل} نز= 
 Aللهجا�  #�! �حلجا�  tجِة  ֲדا.. 
�ألخر_ (�لبخا/4، كتا( �ملناقب). 
قد  �لنا�   #$  bيع هذ�  قر�/�  �كا# 
�حلجا�ية  �للهجة  يفهمو#  بد��� 
عموما فال م�/ للسما� tم بقر��ته 

بلهجاA بديلة. 
�لسنة  $هل  �الفو#  �لذين  ��لشيعة 
يقولو# بسبب هذ� �لقر�/ �لعثما� $# 
�ملصحف �حلا� هو مصحف عثما#، 
��حلق $نه �عتر�� باطل كلية. �لو�قع 
$نه V عهد عثما# � كا# قد مضى 
�لعر(،  �ختال«  على  طويل  �من 
 kلفر�� على  �طلعو�  قد  فكانو� 
�ملوجو!t V jجاִדم �طالعا كامال، 
للسما�  حاجة   4$ هنا�  يبق  فلم 
هذ�  $خر_.   A���بقر �لقر�#   j��بقر
كا#  حيث  مؤقًتا  كا#  �لسما� 
هنا�  �كانت  بد�يته   V  Mإلسال�
�كانت  ©تلفة،  �شعو(  قبائل 
 Aللهجا� بني  �لبسيطة   kلفر��
تؤ!J 4` قلب بعض �ملعا�، �!فًعا 
tذ� �للبس ُسمح للنا� بقر��j بعض 
قبائلهم  لغة   V �لر�ئجة   Aلكلما�

�ألصلي  �لوحي   Aكلما مكا# 
 V للقر�# لكي ال يكو# هنا� عائق
فهم $حكامه ��لعمل بتعاليمه، �لكي 
يفهم $حكاَمه كلُّ t 4wجة بلهجته 
�يقر$ها $يضا بلهجته. فلما �نقضت 
�لسما�،  هذ�  على  سنة  عشر�# 
�لشعو(   A?تغ� �لزما#  ��نقلب 
قبائل  كانو�  �لذين  �لعر(  �$صبح 
 Mلنظا�متفرقة $مًة قوية حاكمة تدير 
�تقيم  �لتعليم  �تنشر  �لقانو#  �تنفذ 
�لنا�  �د   � ��لقصا¼،  �حلد�! 
صعوبة V فهم لغة �لقر�# �ألصلية، 
فألغى عثما# � هذ� �لسما� �لذ4 
كا# مؤقتا. �هذ� كانت مشيئة �هللا 
 �$ك  #$ ير�#  �لشيعة  �لكن  $يضا، 
 A���لقر�ئم عثما# � $نه $لغى �جر
 .jحد�� j��قر �ملختلفة، �$بقى على 
لو فّكر�� أل!/كو� بسهولة  مع $ªم 
�لقر�#   j��بقر  #wيأ تعا` �  �هللا   #$
�لثانية   jلفتر�  V Jال  ©تلفة   A���بقر
�هذ�  �ملكية..  �أل�`   jلفتر�  V ال 
بلغة  نز=  �لقر�#   #$ ¾ال�  يوضح 
�حلجا�، �$ما فرk �لقر���A فحصل 
بإسالM �لقبائل �ألخر_؛ wJ كا# بني 
قبيلة �$خر_ �ختال� V نطق بعض 
 ،Aلكلما�معا� بعض  V �$ حلر���
tؤال�  /با�   #wبإ  � �لن±  فسمح 
 �$  Aلكلما� هذ�  باستبد�=  �لقبائل 
يغّير  كا#  ما  هذ�  �لكن  نطقها، 

لوال  بل  �مفاهيمها،   Aآليا� معا� 
هذ� �إلw# لتغ?A معانيها. ��لدليل 
على wلك $# �لن± �  عّلم عبد �هللا 
�$قرَ$ها  بطريقة   j/سو مسعو!  بن 
ُعَمَر بطريقة ُ$خر_، أل# عمر كا# 
مسعو!  بن  �هللا  �عبد  �حلضر،  من 
�بني  بالبد�،  �الختال«  �كث?   -ٍ�/
 A�w� كب?.   kفر �لفريقني  tجَتي 
يقر$  مسعو!  بن  �هللا  عبد  كا#   Mيو
فوجد�  عمر  به  فمر   ،j/لسو� تلك 
عن  �الختال�  من  بشي�  يقر�ها 
يغّير  Jنه  فتعّجب عمر �قا=  قر��ته، 
�قا=  بر!�ئه  فَلبََّبه   ،Aلكلما� بعض 
�هللا،  /سو=  على  $عرضك  تعا= 
ما هي.  على خال�  تقر�ها  ألنك 
فانطلق به يقو!� J` �لن± � �قا=: 
يا /سو= �هللا Jِنِّي َسِمْعُت َهَذ� َيْقَر$ها 
َعَلى َغْيِر َما َ$ْقَرْ$َتِنيَها. َفَقاَ= � لعبد 
�هللا بن مسعو!: كيف تقر�ها؟ فأخذ 
يرجتف خوفا، ظنا منه $نه قد $خطأ، 
فهّد$ �لن± � من /�عه �قا=: �قر$. 
ُثمَّ  $ُْنِزَلْت.  َهَكَذ�   .� فَقاَ=  َفَقَرَ$. 
َهَكَذ�  َفَقاَ=:   ،Aُ$َْفَقَر �ْقَرْ$،  ِلي  َقاَ= 
َسْبَعِة  َعَلى  $ُْنِزَ=  �ْلُقْر�َ#   َّ#Jِ $ُْنِزَلْت. 
هذ�  على  <تصمو�  فال  َ$ْحُرٍ�، 

�ألمو/ �لبسيطة. 
�ليس سبب هذ� �لفرJ kال $# �لن± 
� فكر $# عبد �هللا بن مسعو! /�ٍ-، 
�tجته ©تلفة عن tجة $هل �حلضر، 
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فعّلمه قر��jً تتفق مع tجته، �$ما عمر 
فهو من �حلضر فعّلمه �لسو/j باللهجة 

�ملكية �ألصلية �ل} نز= ֲדا �لقر�#. 
 Aل} ظهر�لبسيطة � kلفر��هي  �هذ
بسبب �لقر���A، �لكن هذ� � يغ? من 
فحو_ �لقر�# شيًئا، �كل عاقل يد/� 
��لتعليم  للتمد#  نتيجة حتمية  هذ�   #$

.Aللهجا� kفر��
�w�A مرj كنت V كر�تشي، فجا�� 
�كيل شركة بأحد �لتجا/ من $صحا( 
�ملاليني، �كا# �لوكيل من $هل �حلضر 
�لتاجر حديثه  فبد$  �لبد�،  ��لتاجر من 
�ألمر،  هذ�  تعر�  لعلك  بقوله:  معي 
��ستخدM لذلك كلمة (ُتم ُنوں)، �$هل 
�لكب?  �لشخص  �اطبو#  ال  �حلضر 
 #J ¶ ،(Àْ�) #بكلمة (ُتم)، بل يقولو
� V �أل/!ية، فال  كلمة (ُنوں) معيبة جدًّ
يقا= (ُتم نوں)، بل (ُتم كو). �عندما 
$خذ �لتاجر �اطبb ֲדذ� �لكلمة مر�/� 
�جدAُ �كيله يتململ V كرسيه قلًقا 
�ينظر Jّ� ل?_ تأث? هذ� �لكلمة علّي، 
$ما $نا فكنُت $ستمتع بكلماAِ �لتاجر 

�قلِق �لوكيل. 
��حلق $نه ليس هنالك $!Â فرk بني 
(ُتم نوں) � (�Àْ كو) V �أل/!ية من 
� على  حيث �ملع�، �لكن يصعب جدًّ
يستعمل   #$ �حلضر  $هل  من  شخص 
 � جدًّ يصعب  كما  نوں)،  (ُتم  كلمة 
"$نباله"  منطقة  من  �لقر_  $هل  على 

كو).   Àْ�) يقو=   #$ مثًال  $�"بتياله" 
$هل   Mيستخد "�لبنجا("  �اليتنا   V�
 V� "Ãْدنا"،  كلمة   "A�غجر" منطقة 
 #$ حا�لنا  �لو  "پهڑنا"،  يقا=  منطقتنا 
قلَت  �لو  عرًقا،  لتصبَّْبنا  "Ãدنا"  نقو= 
يقو=   #$  "A�غجر" من  لشخص 

"پهڑنا" خلنقَته.
منطقة  $هل   #$ لذلك  �خر  �مثا=   
"غوْ/!�ْسبو/" يسمو# �لشرير "ُشْهد�"، 
$ما $هل منطقة "سْرجو!�" فيطلقو# هذ� 
 A�w� .نسا# شريف نبيلJ لكلمة على�
�خلليفة   Aقريبا Jحد_   Aجا�  jمر
�أل�= � J` قا!يا# �قالت عنه $ثنا� 
حديثها بني �لنسا�: Jنه "ُشْهد�".. 4$ 
$نه Jنسا# شريف �ال عالقة له باألشيا� 
�لشريرj. فأ/!# $# مينعنها من �ستعما= 
هذ� �لكلمة V حقه � �لكن �حليا� 
منعهن، �بعد قليل $عا!A نفس �لكلمة 
يأخذ#  �لنسا�   A!فكا  ،� حقه   V
من  تستحني  $ال  tا:  �قلن  بتالبيبها 
 V لشريف؟ فقالت�إلنسا# � �سب هذ

ح?j: م| شتمُته؟ Jمنا $ُثb عليه، $ليس 
كانت   jسيد فتقّدمت  "ُشْهد�"؟  هو 
�ملنطقتني  tج}  بني   kلفر� تعر� 

�هّد$Aْ �ميالִדا. 
ألهل  كتاًبا   Mليو� �ملر�  $ّلف  فلو 
كلمة  فيه  ��ستعمل  كلها  �لبنجا( 
"ُشْهد�" �ق بعض �لصلحا�، $ال تر_ 
 �$ �لكلمة  هذ�  يوّضح   #$ عليه   #$
�ملناطق  ألهل  $خر_  بكلمة  يستبدtا 
�لبنجابية �ألخر_؟ هذ� �حلاجة نفسها 
 Aٍ���قر �لزمن  wلك   V �قتضت  قد 
حالة   A?تغ ملا  �لكن  ©تلفة،  قر�نية 
�صا/  ��ُحلكم،  �لتمد#  نتيجة  �لقبائل 
 Aتوحد�  ،jحد�� $مة  كلهم  �لعر( 
�حلجا�ية   j��لقر� فهمو�  حيث  لغتهم 
متاًما �/تأ_ سيدنا عثما# � -�كا# 
 #$ �لصو�(-  كل  /$يه   V مصيبا 
سيؤ!4  �ملختلفة   A���بالقر �لسما� 
هذ�  �ستعما=  فألغى  �الختال�،   `J
 V ستعماال عاما �� ير بأًسا� A���لقر�
بقائها �فوظًة V �لكتب. فِبِنيٍَّة حسنة 

وليس سبب هذا الفرق إال أن النh � فكر أن عبد اهللا 
بن مسعود راٍع، وjجته kتلفة عن jجة أهل احلضر، 
فعّلمه قراءًة تتفق مع jجته، وأما عمر فهو من احلضر 
فعّلمه السورة باللهجة املكية األصلية الo نزل بها القرآن. 
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 A���لقر� M�ستخد�منع عثما# � من 
على  ��لعجم  للعر(  ��ًعا  �ملختلفة، 
�ملصاحف  تد�ُ�َ=  $جا�   ،jحد��  j��قر
للقر�#  للقر��j �ألصلية �أل�`  �ملطابقة 

$عb �لقر��j �حلجا�ية. 
�ل}  �لد/!��   ¨$� عبد   M$ �بن  �قصة 
تعا`  قوله  بشأ#  قليل  قبل  wكرִדا 
َكَر َ��ُألْنَثى﴾ هي $يضا  ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
 ،A���لقر� V الختال�� �من قبيل هذ
نافية  تكو#  �لعربية   V (ما)   #$ wلك 
ُ$/يد   �wJ� .(َمن) مصد/ية $� مبع� �$
فال  (َمن)  �مع�  �ملصد/ية  مع�  بيا# 
أل#  �ملصد/،   �$ (َمن)  �ستعما=  ينفع 
فقط،  ��حد�  معًنى  سيعطي  �ملصد/ 
��حد�  مع�  ستعطي  (َمن)  �كذلك 
��حد.  �قت   V �ملعنيني  ال  فقط، 
�لقر�# �لكرمي   V j?هنا� $ماكن كث�
(َمن)،   � �ملصد/  �ملعنيا#:  $/يد  حيث 
�يستعمل �لقر�# V هذ� �ألماكن (ما) 
�لقبائل  بعض  �لكن  �ملفهومني.  أل!�� 
�لعربية تستعمل (ما) مبع� �ملصد/ �ال 
يعانو#  فكانو�  (َمن)،  مبع�  تستعملها 
باملعنيني.  تكو#  �ل}  (ما)  فهم  ِمن 
 j��بقر tم  ُسمح  �ملشكلة  tذ�  �!فًعا 
(��لذكر ��ألنثى). �هذ� �جلملة تؤ!4 
ليس  �لكن  ما،  حد   `J (ما)   Mمفهو
ֲדا  tم  £ح  فلذلك  كاملة،   j/بصو
كقر��j مؤقتة، بد�# $# تسجل هكذ� 

V �ملصحف. 
$بو  يكو#   #$ $يضا  �ملمكن  �من 

 M�! �ما  خطأ.   V �قع  قد  �لد/!�� 
 #$ عليه  يضغطو#  �لصحابة   #J يقو= 
َكَر َ��ُألْنَثى﴾ فهذ�  يقر$ ﴿َ�َما َخَلَق �لذَّ
يعb $نه نسي حتًما.. �Jال ملا ضغطت 
 j��لقر� #J لصحابة قائلني�عليه $كثرية 
َكَر  �لذَّ َخَلَق  ﴿َ�َما  هي  �ألصلية 
َ��ُألْنَثى).  َكِر  (��لذَّ �ليس  َ��ُألْنَثى﴾ 
�عليه فأ�ًال ليس ضر�/يا $# نعت� هذ� 
خطأ  نعت�ها  بل  $خر_   j��قر �جلملة 
�لصحابة   #$� �لد/!��، خاصة   ¨$ من 
$ªا  سّلمنا  لو  �لكن   ،j��قر ير�ªا  ال 
�آلية  مع�  يغ?  فهذ� ال  $خر_،   j��قر
 A���لقر� ��ختال�  قلُت،  كما  $يضا 
ليس !ليال على عيب V �لقر�# �لكرمي، 

بل !ليل على سعة معانيه. 
V �لزمن �لقريب، �عم $حد �إلجنليز 
-�كا# بر�فيسو/� V !ير V حلب-

للقر�#  قدمية  �كتشف ثالv نسخ  $نه 
�لكرمي، �قد نشر ما فيها من �ختال� 
 LEAVES FROM THREE) باسم 
 k�/�$  4$  ..(ANCIENT QURANS

فأثا/ كتابه  قدمية.  ثالثة مصاحف  من 
 #$ �ملسيحيو#  �لنا�، �ظّن  ضجة بني 
!عو_ �لقر�# �فظه قد بطلت. فطلبُت 
حا�=  �ل}  �أل!لة  أل/_  �لكتا(  wلك 
$# يثبت ֲדا $# �لقر�# غ? �فوx، فلما 
قر$ته علمُت $# �لنُّسخ �ل} قّدمها يوجد 
فيها �ختال� من قبيل �/�! (ما) مكا# 
(َمن)، �سقو« $لف من كلمة (قالو�) 
ضم?   !�/�  �$ �ألماكن،  بعض   V

مما  �جلمع،  مكا# ضم?  �ملفر!  �لغائب 
يبني جليًّا $# هذ� �الختال� V �لنسخ 
 A���لقر� �ختال�   `J /�جع  $نه  Jما 
 j��بقر فاستنتجُت  مطبعية..  $خطا�   �$
�لقدمية  �لنسخ  هذ�   #$ �لكتا(  هذ� 
حفظ  تؤكد  فإªا  صحيحة  كانت   �wJ
ال  عبا/�ִדا  أل#  حتًما،  �لكرمي  �لقر�# 
 Aآليا� معا�   V  kفر  4$  `J تؤ!4 
�لقر�نية مطلًقا. كل ما V �ألمر $نه قد 
�/! V بعض �ألماكن (ما) مكا# (َمن) 
�(هو) مكا# (هم)، مما يؤكد $نه ºر! 

�ختال� V �لقر���A فحسب. 
 Aمكتبا  V ح|  جند  ال  باختصا/، 
عن   kفر  4$ يثبت  كتاًبا  �ملسيحيني 
�ملصحف �حلا� Jال بقد/ ما $شرJ Aليه 

�نًفا.
 لقد $شا/ �ملسيح �ملوعو! � J` هذ� 
�لفرV k �لقر���V A بعض �ألماكن، 
 #ْJِ�َ﴿ `تفس? قوله تعا V =فمثال قا
َقْبَل  ِبِه  لَُيْؤِمَننَّ  Jِالَّ  �ْلِكَتاِ(  َ$ْهِل  ِمْن 
 j��قر هنا�   #$ َمْوِتِه ﴾(�لنسا�:١٦٠) 
﴿َقْبَل َمْوِتِهْم﴾ �هي تؤيد موقفه حو= 
 V ملباحثة�- (�حلق   � �ملسيح   jفا�
!هلي- �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٤ ¼ 
١٦٢). فاالختال� V �لقر���A كا# 
�ملوجو!  �الختال�  لضر/  تفا!ًيا  Jما 
بني tجاA �لقبائل �ملختلفة، $� توسيًعا 
�لكب?،  (�لتفس?  �لكرمي.  �لقر�#  ملعا� 
َ�َما  �ية  �لليل،   j/سو تفس?  ºلد٩، 

َكَر َ��ُألْنثى) َخَلَق �لذَّ
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. (كنـز �لعما=، �بن (كنـز �لعما=، �بن  jٌ َقطُّ Jِال  َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. : َما َكانْت ُنُبوَّ jٌ َقطُّ Jِال  عنعْنْ  َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ=:  َقاَ= َ/ُسوُ= �هللا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ=:  َقاَ= َ/ُسوُ= �هللا ��: َما َكانْت ُنُبوَّ
عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)عساكر،  عبد �لر�ن بن سهل)

عنعن �ْلِعْرَباَ� ْبَن َساِ/َيَة قا=: َصلَّى ِبَنا َ/ُسوُ= �هللا �� wَ�Aَ َيْوMٍ ُثمَّ َ$ْقَبَل َعَلْيَنا َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة wََ/َفْت ِمْنَها 
�ْلُعُيوُ# َ�َ�ِجَلْت ِمْنَها �ْلُقُلوُ(، َفَقاَ= َقاِئٌل: َيا َ/ُسوَ= �هللا َكَأ#َّ َهِذِ� َمْوِعَظُة ُمَو!ٍِّ- َفَماwَ� َتْعَهُد Jِلَْيَنا؟ َفَقاَ=: ُ$�ِصيُكْم 
اَعِة Jِ�َْ# َعْبًد� َحَبِشيًّا، َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِد4 َفَسَيَر_ �ْخِتَالًفا َكِثً?�، َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي  ْمِع َ��لطَّ ِبَتْقَو_ �هللا َ��لسَّ
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ J�َِيَّاُكْم َ�ُمْحَدَثاAِ �ْألُُموِ/ َفِإ#َّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة  ُكو� ِبَها َ�َعضُّ َ �لرَّ�ِشِديَن َتَمسَّ َ�ُسنَِّة �ْلُخَلَفاِ� �ْلَمْهِديِّني

ِبْدَعٌة َ�ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلة. (سنن $¨ !���!، كتا( �لسنة)

اَعُة َعَلى �ْلَمْرِ� �ْلُمْسِلِم ِفيَما َ$َحبَّ َ�َكِرَ� َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة،  ْمُع َ��لطَّ عنعْن َعْبِد �هللا � $#َّ �لنَِّبيِّ �� َقاَ=: �لسَّ
(Mألحكا� )لبخا/4، كتا�ِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَال َسْمَع َ�َال َطاَعَة. (صحيح $ُ �wََفِإ

عنعن $ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ=: َقاَ= َ/ُسوُ= �هللا ��: َال َيْسَتِقيُم Jِميَاُ# َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم َقْلُبُه. َ�َال َيْسَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّى 
َيْسَتِقيَم ِلَساُنُه. َ�َال َيْدُخُل َ/ُجٌل �ْلَجنََّة َال َيْأَمُن َجاُ/ُ� َبَو�ِئَقه. (مسند $�د، كتا( باقي مسند �ملكثرين)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا� 
سيدنا مر%
 غال" !�د 
لقا�يا� 

� �
ملسيح 
ملوعو


خلليفة هو َمن �ُلف $حًد�، �خليفة �لن± ال يكو# Jال �لذp 4ظى ظّلًيا 
Jطالk كلمة   � �لن±   !�/$ ما  لذلك  �حلقيقي،  مبعناها  �لن±   Aبكماال
 V �لرسو=  ظّل  هو  �خلليفة  أل#  �wلك  �لغاÜني،  �مللو�  على  �خلليفة 
حقيقة �ألمر. �مبا $ّنه ال ُخلو! ألحد من �لبشر لذ� $/�! �هللا تعا` $# �عل 
�ألبد،   `J �$فضلها- خالدين   Aملخلوقا� $شر�  هم  �لذين   - �ألنبيا� 
�قّر/ � Jقامة �خلالفة لكي ال <لو �لدنيا من بركاA �لنبّوV j �قت من 
�أل�قاJ� .A# �لذ4 يعتقد ببقا� �خلالفة J` ثالثني سنة فقط �ال ير_ 
حرًجا wJ� هلكت �لدنيا بعد wلك، فإنه V �لو�قع ُيعِر� بسبب غبائه عن 
غاية �خلالفة، �ال يعر� $# �هللا تعا` � ُيرْ! قط Jبقا� بركاA �لرسالة 
بعد �فاj /سو= �هللا � V �4 �خللفا� J` ثالثني سنة فقط، كال..... 
هل يليق نسبُة �لظن �لسخيف J` �هللا تعا` $نه �هتّم ֲדذ� �ألمة ثالثني 
سنة فقط، ¶ تركها تتيه V �لضال= J` �ألبد، �$# wلك �لنو/ �لذ4 كا# 
�هللا � ُيريه $مَم �ألنبيا� �لسابقني من خال= مر�j �خلالفة � َيْرَ� $# 
ُيِرَيه هذ� �ألمَة؟ هل يقبل �لعقل �لسليم نسبَة هذ� �ألمو/ J` �هللا �لرحيم 

�لكرمي؟ كال! 
��آلية �لكرمية �لتالية $يًضا تشهد على خالفة �ألئمة wJ تقو=: ﴿َ�َلَقْد َكَتْبَنا ِفي 
اِلُحوَ#﴾، wJ تصر� متاًما  ْكِر َ$#َّ �َألْ/َ� َيِرُثَها ِعَباِ!4َ �لصَّ �لزَُّبوِ/ ِمْن َبْعِد �لذِّ
 �wJ لك $نهw ،M�لد��ئمة، أل# كلمة "يرثها" تقتضي �إلسالمية !�خلالفة � #$
كانت �لفترj �ألخ?j للفاسقني فإªم هم �لذين سو� يرثو# �أل/� �ليس 

"�لصاحلو#. (شها!j �لقر�#، �خلز�ئن �لر�حانية ] ٦ ¼ ٣٥٣-٣٥٤)
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التقوى

فيكم  تكو#   :� �هللا  /سو=  يقو= 
 ¶ تكو#...   #$ �هللا  شا�  ما   jلنبو�
 .jلنبو� منها]  على  �خلالفة  تكو# 
بل  $هد�� شخصية  tا  تكو#  �لن 
بعد  � �لكن  �لن±  ستو�صل مهمة 
فترj من �لزمن ستنتهي هذ� �خلالفة 
�لر�شدj، �سُتنـز- منكم هذ� �لنعمة 
¶ يكو# ُملٌك عضو� يتضايق منه 
�لنا� ¶ تكو# ملك ج�ية، ¶ ִדيج 
منها]  �هللا �تقوM خالفة على  /�ة 

�لنبوj مرj $خر_.
$� �عما�  �ملسلمني  �مللو�   #$ فنر_ 
�لد�= �لذين جا��� V فتر�A ©تلفة 
$نفسهم  ّ£و�   Mإلسال� تا/يخ   V
مكانتهم  بأ#  يقولو#  �ظلو�  خلفا� 
wلك  مع  �لكن  �خلليفة،  كمكانة 
�خللفا�  يعدُّ�#  �ملسلمني  $غلبية   #J
بعد  جا���  �لذين  �حدهم  �أل/بعة 
�عهدهم  /�شدين،  خلفا�   � �لن± 
 ،jشد�لر� �خلالفة  عهد  ُيَعّد  فقط 
 /�!$ �قد  �نشِرها،  �tد�ية   jفتر  4$
�سب  نظاَمهم  عهدهم   V �خللفا� 
 � �لن±   ��$/ كما   Mإلسال� تعليم 
�خللفا�   jفتر  V تكن   � يدير�. 
َقَبِليَّة، بل $لبسهم  �لر�شدين حكومة 
�هللا تعا` /!�� �خلالفة بو�سطة �اعة 
فقد  �آلخر�#  �خللفا�  $ما  �ملؤمنني. 
حافظو� على حكومة َقَبِليَّة، �بذلك 

تر�ة: �ملكتب �لعر¨ 

ال  �حد�  �هللا  Jال  Jله  ال   #$ $شهد 
شريك لـه، �$شهد $# �مًد� عبد� 
من  باهللا   wفأعو بعد  $ما  �/سوله. 
�لشيطا# �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ/(ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوM �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  J�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Jيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�«   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ«  �لصِّ
$َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو( َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة 
جلمعـة

لB !لقاها سيدنا مر%
 مسر@? !�د !يد9 
هللا تعا> بنصر9 
لعزيز

� Cملهد

إلما" @ �
خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو
٢٠١٥/٠٥/٢٩ Mيو
بفر�نكفو/A، $ملانيا

II;ÏË›]m’\;!\;ÎÑÅÕII;ÏË›]m’\;!\;ÎÑÅÕ

ÏŒ¢\;ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\ÏŒ¢\;ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\
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�لن± � حرفيا. فلما   jنبو� حتققت 
تلك  من  ��لثا�  �أل�=  �جلز�  حتقق 
�لنبو�j حرفيا فال بد $# يتحقق قو= 
 jلنبو��ألخ? من �جلز� �لن± � عن �
�لذ4  �هللا   #$ فيه  جا�  �لذ4  $يضا 
 Mيو `J Mلن± � بشريعة تد��سل /$
 `J نظر�   - /�ته  ستهيج  �لقيامة، 
�ملا!ية  �ألمو/  على  �لنا�  عكو� 
�تقيم  �ملتر!ية-  �ملسلمني  �حالة 
�لدنيا   V jلنبو� �خلالفة على منها] 
ºد!�. �\ن �أل�ديني متأكد�# $# 
/�ة �هللا هاجت �سب �عد� للن± 
 jلنبو�خلالفة على منها] � Mقا$� �
��ملهد4  �ملوعو!  �ملسيح  بو�سطة 
حتقيقا لقو= سيدنا �موالنا �. لقد 
 Mملوعو! � مقا�ملسيح �ُهللا �عطى $
�خللفا�  خاَتم   Mمقا� �ألمة   V �لن± 
 Mتقو  #$  �/ مقدَّ كا#  ألنه  $يضا 

 � خا!مه  بو�سطة  �خلالفة  سلسلة 
�لصا!k �خاَتم �خللفا� فقط. 

\ن سعد�� لكوننا من �لذين حُظو� 
�ل}   j/ملذكو�  j/لبشا� من  بنصيب 
 Mقيا عن   � �هللا  /سو=  ֲדا  بّشر 
فقد    .jلنبو� منها]  على  �خلالفة 
 A!/� �ل}  �آلية   � �لن±  �ّضح 
﴿َ��َخِريَن  �هي:  �جلمعة   j/سو  V
�$حلق   ﴾ ِبِهْم  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
باأل�لني،  منهم-  �\ن  �آلخرين- 
�لذ4  �بيبه  �ملؤمنني  من  نا  �عدَّ
من   Mإلسال� سيعيد  بأنه  عنه  قا= 
 � �هللا  ��فَّقنا  �أل/�.   `J �لثريا 
 #$ �ستطاعو�  �لذين  من  نكو#   #$
يؤ!�� ��جبهم J Vبالá سالمه � 
�هللا  $نعم   ¶ ��ملهد4.  �ملسيح   `J
بإقامة  للخالفة  �ملبايعني  على �اعة 
سلسلة �خلالفة بعد� ��فَّقنا لبيعتها. 

من  تقتضي  �إلtية  �لِنعم  هذ�  فكل 
تعا`  �هللا  يشكر   #$ $�د4  كل 
يليق  تغيُّر�  نفسه   V vَعليها �ُيحد
�هللا  من  باملبعوثني  يؤمنو#  بالذين 
تعا`. عندها فقط ميكننا $# نؤ!4 
للمسيح  مقد/�  كا#  �لبيعة.  حق 
 Mإلسال� يعيد   #$ �ملوعو!  ��ملهد4 
 V �يرسخه  �أل/�   `J �لثريا  من 
$�د4  �كل  به.  �ملؤمنني  قلو( 
 _!ّ$ $نه   على   j?بص على  يشهد 
 .M�ير ما  $حسن  على  �لو�جب  هذ� 
يقتصر  ال  �إلميا#  ترسيخ  �لكن 
عقو!  بضعة  على   �$ حياتكم  على 
 Aسكو من  �ملر�!  كا#  بل  فقط 
�خلالفة   Mبقيا  j/لبشا� بعد   � �لن± 
�إلميا#  هذ�   #$  jلنبو� منها]  على 
بكل شوكته �عظمته  قائما  سيبقى 
pسب  من  كل  �لقيامة.   Mيو  `J

للمسيح  مبايعا  نفسه  من sسب  كل 
يرسخ  أن  عليه  uب   � املوعود 
اإلميان ! قلبه v يعّض عليه بالنواجذ. 
فمن واجب هؤالء املؤمنني أن يتمسكوا 
املسيح  بعد  القائمة  اخلالفة  بأهداب 
املوعود والسالكة على مسلكه وُيظهروا 
أ-اء  |يع   ! وينشروه  اإلميان  هذا 

العا{ ويقيموا وحدانيته ! العا{. 
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 � �ملوعو!  للمسيح  مبايعا  نفسه 
قلبه   V #إلميا�ب عليه $# يرسخ �
¶ يعّض عليه بالنو�جذ. فمن ��جب 
هؤال� �ملؤمنني $# يتمسكو� بأهد�( 
�ملوعو!  �ملسيح  بعد  �لقائمة  �خلالفة 
��لسالكة على مسلكه �ُيظهر�� هذ� 
�إلميا# �ينشر�� V �يع $\ا� �لعا� 

�يقيمو� �حد�نيته V �لعا�. 
لقد $/سل �هللا تعا` سيدنا �مطاعنا 
�لغر�  tذ�   � �هللا  /سو=  �مد� 
للغر�   k!لصا� خا!مه  $/سل   ¶
�خلالفة   Mبقيا  � �لن±  �$نبأ  نفسه 
�بقائها J` يوM �لقيامة إلجنا� �ملهمة 
�ملوعو!  �ملسيُح  بّشر  لذلك  نفسها. 
 ��خل جانب   `J �اعته-   �
�هللا  سنة   #J" قائال:  بوفاته-  �حلزين 
قد/تني،  ُير4  تعا`  $نه  هي  �لقدمية 
كاwبتني  فرحَتني  بذلك  pّطم  لكي 
لألعد��.. فمن �ملستحيل $# يغّير �هللا 
البد   wJ �أل�لية...  سنته  �آل#  تعا` 
لكم من $# تر�� �لقد/j �لثانية $يًضا، 
�º #Jيئها خ? لكم، ألªا !�ئمة �لن 

تنقطع J` يوM �لقيامة."
wًJ�، فقد $قاM �هللا تعا` �لقد/j �لثانية 
إلقامة   � �ملوعو!  �ملسيح  بعد 
�هللا  يريد  ال  �أل/�.  على  �إلميا# 
�لدين   #$ على  �ملعا/ضو#  يفر�   #$
�نقر� من �لدنيا، �ال pب �هللا $# 

يتباهى �لشيطا# �يعتّز. بل من �ملقد/ 
م $فر�� �ملعا/ضني  عند �هللا $# ُتحطَّ
 Mنظا !�ئما  سيؤيد  لذ�  �لكاwبة، 
�خلالفة �لقائمة V �لدنيا بعد �ملسيح 
�ملوعو! � من $جل Jقامة �إلميا#. 
�قد $�جب �هللا تعا` على �ملؤمنني $# 
يكونو� $نصا/ �خلالفة- مقابل �لذين 
جذ�/ها-  من  �ستئصاtا  يريد�# 
لتوطيد !عائم �إلميا# V �لعا�، �$# 
عهد  جاعلني  صميما  عزما  يعقد�� 
بيعتهم V �حلسبا# $ªم سيحافظو# 
على Jمياªم �ينوِّ/�# �آلخرين $يضا 

بنو/ هذ� �إلميا#. 
من  بأ#   � �ملوعو!  �ملسيح  يقو= 
سنة �هللا �لقدمية $نه ُير4 قد/تني، �نعلم 
جيد� $# �ملر�! من �لقد/j �لثانية هي 
قوية  عالقة  �خلالفة   Mفلنظا �خلالفة. 
مهمة  مسألة  �هي   ،bلدي�  Mبالتقد
للشريعة �إلسالمية. �لتقدM �لديb بغ? 
�خلالفة مستحيل متاما، كما ال ميكن 
�خلالفة.  بغ?  �جلماعة   jحد�  Mقيا
�خلالفة  بأهد�(  يتمسك  من  كل 
بقا� �خلالفة   #$ يعلم جيد�  بيننا  من 
�إلميا#، �يعلم  �جلماعة جز� من   V
!حضو�  �لذين  $�لئك  wلك  $يضا 
كالM مث?4 �لفتنة عند �فاj �خلليفة 
�أل�= � ��عتصمو� باخلالفة ألªم 
 #J مياننا لن يسلمJ #$ #يعلمو �كانو

� تكن �خلالفة فينا. \مد �هللا تعا` 
على $# كث?� من $�ال! هؤال� �ألبر�/ 
يستفيد�# �ليوM من بركاA �خلالفة 
لقد  Jمياªم.   jقو� تضحياִדم  بسبب 
بذ= �خلليفة �لثا� � V هذ� �ملجا= 
من  $كثر   Aتضحيا  Mقّد� جهو!� 

غ?�. 
 `J  j?كث ִדًما  �ملتَِّهمو#  �ّجه  لقد 
سأضع   bلكن�  � �لثا�  �خلليفة 
قلبه  $يديكم كيف كانت حالة  بني 
على  �حرصه  هو،  بكلماته   ،�
�اية �خلالفة ألنه جز� من �لتا/يخ، 
�من ��جبنا $# نكو# مّطلعني على 
�لتا/يخ إلنقاw $نفسنا من �لفنت �هو 
فيقو=  $يضا.  Jمياننا  لتقوية  ضر�/4 

�خلليفة �لثا� �: 
 V علي  �مد  �ملولو4   Aعو! لقد 
غرفٍة من �لبيت �لذ4 توفِّي فيه �خلليفة 
نقاشا  ُتِثر  ال  له:  �قلت   � �أل�= 
قيامها،   Mعد  �$ �خلالفة   Mقيا حو= 
 jمقتصر $فكا/�  جتعل   #$ بل �ب 
شخٌص  خليفًة  ُينَتخب   #$ على 
 V مصونة  �جلماعة  مصلحة  تكو# 
لُرِقّي  �لسعي  على  قا!/  �هو  يد�، 
��ملصاحلة  �لتنا�=  أل#   ،Mإلسال�
ميكن $# تكو# V �ألمو/ �ل} ميكن 
تقدمي �لتضحية فيها. فقلُت للمولو4 
باألمو/  يتعلق  فيما  بأنه  علي  �مد 



١٥

التقوىاجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

$ضحي   #$ فأستطيع  �لشخصية 
بعو�طفي من $جلك �لكن wJ� كا# 
�ألمر  فسيكو#  باملبد$  تتعلق  �ملسألة 
�ضطر�/يا، أل# �لتخلي عن �ملبد$ ال 
�و� بأ4 حا=. �لفرk �لوحيد بيننا 
�بينكم هو $ننا \سب �خلالفة مسألة 
ضر�/يا.  �جو!ها  �نر_  !ينية 
�$نتم $يضا ال تستطيعو# $# حتسبو� 
�جو!ها غ? جائز ألنكم حتر/مت للتو 
من /بقة بيعة خليفٍة. ($4 قد بايعتم 
�آل#  توّفي  �لذ4   � �أل�=  �خلليفة 
�حتر/مت من بيعته �تقولو# �آل# بأنه 
ال حاجة للخالفة �قد حتر/نا منها). 
فقا= tم سيدنا �ملصلح �ملوعو! �: 
J` ست سنني،  مبايعني  ظللتم  لقد 
ال  سنني  ست   `J جائز�  كا#  �ما 
�ملستقبل   V حر�ما  يصبح   #$ ميكن 
بإقامته.  �هللا  $مر  ما  �خاصة  $يضا، 
$نه  هو  �بينكم  بيننا  �لوحيد   kلفر�
wJ� <ليتم عن موقفكم �حلا� فإنكم 
 `J عليه  بقيتم  ما  حتما  ستختا/�# 
�خلليفة  بيعة   V تبقو#   4$  ،Mليو�
�أل�=. $ما wJ� <لينا \ن عن موقفنا 
الضطر/نا لتر� ما كا# تركه منافيا 
ملعتقدنا �!يننا �لذ4 � نعمل مبا ينافيه 
قط. فمن مقتضى �لعد= $# تسلكو� 
 `J �لذ4 سلكتمو�لسبيل �آل# $يضا �
 Vال تكرهونا على فْعل ما ينا$� Mليو�

!يَننا �مسلَكنا. 
 Mلتقد �= $نه من يكو# مفيد�لسؤ�ما $
 Mإلسال� !عائم  �ترسيخ  �جلماعة 

فسنقبل خليفة َمن �تفقتم عليه. 
تريد  �جلماعة  من  �ألغلبية  كانت 
 Mنظا يستتب   #$ تعا`  �هللا  بفضل 
للمسيح  �لبّين  �ألمر  أل#  �خلالفة 
�ملوعو! � كا# موجوً!� $مامهم. 
�ظّل  �الجتما-  هذ�  طا=  فلما 
�ملولو4 �مد علي مصرًّ� على موقفه 
$خذ �لنا� يطرقو# �ألبو�( �$ثا/�� 
�ُخذ��  سريًعا  قرِّ/��  قائلني:  ضجة 

بيعَتنا.
�لثا�  �خلليفة  يقو=  حا=،  $ية  على 
�: قلت للمولو4 �مد علي: لقد 
ينبغي  لذلك  ©ا�فك،  �يَع  $�لُت 
�ملطر��  �لسؤ�=  يكو#   #$ �آل# 
�خلليفة؟  سيكو#  من  هو:  $مامك 
قا=  عدمه.  على  �إلصر�/  من  بدال 
�ملولو4: $فهم جيًد� ملاw� تؤكد على 
من  تعر�  ألنك  wلك  �ألمر،  هذ� 
سيكو# �خلليفة �لقا!M. يقو= �ملصلح 
ال   bلكن� له:  قلت   :� �ملوعو! 
$عر� من سيكو# �خلليفة، بل سأبايع 
 � قا= حضرته   4$ تنتخبونه.  َمن 
للمولو4 �مد علي: عندما سأبايع 
�ملؤيدين  فإ#  خليفًة  <تا/�نه  �لذ4 
فال  wلك،   V  bسيطيعون للخالفة 

�لبتة.  �ملعا/ضة  مو�جهة  من  خو� 
يقبل   � علي  �مد  �ملولو4  �لكن 

wلك �ظّل متشبًثا بآ/�ئه.
قلت   :� �ملوعو!  �ملصلح  يقو= 
للمولو4 �مد علي: تسي� ¨ �لظن 
شّق  $ستطيع  ليتb كنت  �يا  كثً?�، 
 bنJ� بد�خله.  ما  �J/��تكم  قل± 
تكو#  تضحية  كل  لتقدمي  مستعدٌّ 

باستطاع}. 
فلما ُفتح �لباُ( $خً?� �خر] هؤال� 
�مد  �ملولو4  /ّشح  �لغرفة  من 
بش?  مر��  �سم  �ألمر�هي  $حسن 
�خلليفة  ليكو#  $�د  �مو!  �لدين 
 Aملوعو! � �$صر�لثا� للمسيح �
�جلماعة كلها على $# يأخذ حضرته 
�لبيعة. لقد قا= حضرته مر�ً/�  منهم 
$يضا،  �لبيعة   Aكلما pفظ  ال  $نه 
�لكن لعل �ملولو4 سر�/ شا� قا=: 
قد  �هكذ�  لك.  �$قر$ها  $حفظها 
نبّيه  لقو=  -حتقيقا  تعا`  �هللا  $فشل 
�- �ا�لة �لفتانني إلثا/j �لفتنة عند 
تعا`  �هللا   Mقا$� �لثانية،   j/لقد�  Mقيا
 jفا� بعد   jلنبو� منها]  �خلالفة على 
�ملسيح �ملوعو! � مرj ثانية. فمن 
علما�  كانو�  �خلالفة  عن  �بتعد�� 
كباً/� V �لدين ��لدنيا $يضا �كانو� 
 jلثر�� �$صحا(  ��نكني  مثقفني 
على  �ملسيطرين  هم  �كانو�  ��جلا�، 
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خزينة مؤسسة صد/ $جنمن Jال $ªم 
� يلقو� Jال �خليبة ��خلسر�#.

بعد �نتخا( �خلليفة �لثا� � يكتف 
قا!يا#   j/!مبغا علي  �مد  �ملولو4 
فقط بل $ثا/A فئة غ? �ملبايعني فتًنا 
كث?j من $جل �لقضا� على �خلالفة 
 .jكل مر ��هزمية نكر �م تلقوª$ الJ
�wلك أل# Jقامة �خلالفة ��ستمر�/ها 
كا# �عًد� مؤكًد� من �هللا تعا`. فلما 
كا# هؤال� يغا!/�# قا!يا# بشكل 
 V #كل ما كا �ائي بعد $# $خذ�ª
 `J مش?ين �جلماعة فقد قالو�خزينة 
مب� مد/سة تعليم �إلسالM: لن متّر 
هذ�  على  �يسيطر  Jال  سنني  عشر 
�لكن  ��ملسيحيو#.  �آل/يو#  �ملبا� 
�نظر�� كيف ينجز �هللا تعا` �عو!� 
pقق  �كيف  خا/قة؟  عظمة  بكل 
قو= /سوله �لكرمي؟ �الحظو� كيف 
�لبشا/j �ل} $عطانا  حقق �هللا تعا` 
�ملوعو!  �ملسيح  طريق  عن  Jياها 
 j/بصو  Mيو �pققها كل  بل   �
�آل/يا   #$ يتكلمو#  كانو�   .jجديد
مبا�  ��ملسيحيني سيسيطر�# على 
�لكن  سنني،  عشر  �جلماعة خال= 
حيث  تعا`  �هللا  $فعا=   `J �نظر�� 
 ¶  jلعشر� �لسنو#  تلك  مضت  قد 
مضت بعدها عقو! من �لزما# �ها 
 ١٠١ �لو�قعة  هذ�  على  مضى  قد 

مستمر  ��!ها/   V �قا!يا#  عاما 
 Aل} مر�تية �ملو�لظر�� غ? �غم /
�tند   Mنقسا�  v!حا بينها  �من  ֲדا 
J` !�لتني حيث �ضطرA �جلماعة 
ُتِر�  �ما  قا!يا#،  من  للخر�] 
هنالك سو_ بضع مئاA من �لنا� 
لقضا� �حلياj فيها كالد/��يش. $ما 
 jآل# فقد $نشئت هنا� مباٍ# جديد�

.j?كث
 كانو� يتكلمو# عن �قو- مد/سة 
��حدV j قبضة �ألغيا/ �لكن �آل# 
بكلفة   jجديد مد�/�  هنا�  ُتنشأ 
wلك   `J Jضافة   .Aلر�بيا� ماليني 
فقد توسع كث?� هنا� نطاk $عما= 
 � تعا`.  �هللا  بفضل  $يضا  �لتبليغ 
pدw vلك V قا!يا# فحسب بل 
تشهد على تأييد �هللا تعا` �نصرته 
للخالفة مبا# شاهقة V ش| بلد�# 
�لعا� �ل} ترتبط باخلالفة �أل�دية، 
�من خال= هذ� �لنظاM تصل تعاليم 
�إلسالM �جلميلة J` $تبا- كل !يانة، 
للخالفة  تعا`  �هللا  تأييد  هو  فهذ� 
مشاهد�  نر_  �لذ4  �أل�دية 
هذ�  من  $ملانيا  <لو  �ال   ،Mيو كل 
تعا`  �هللا  يوصلها  �ل}  �لفيو� 
لقد  �أل�دية.  باخلالفة  يرتبط  ملن 
�شترA قبل $ياM قليلة منظمة $نصا/ 
مب�  $ملانيا   V �هللا  Jما�  �جلنة  �هللا 

ضخما w� èسة طو�بق بسعر ١,٧ 
مليو# يو/�. تلك �خلزينة �ل} تر� 
فيها معا/ضو �خلالفة $قل من /�بية 
��حدj فحسب، �كانو� يضحكو# 
قائلني: سنر_ كيف َيس? نظاُمهم؟ 
فقد �شترA منظمتا# فرعيتا# فقط 
من $حد �لبال! �ملرتبطة بتلك �خلالفة 
نفسها مب� ضخًما w� èسة طو�بق 
ببذ= $كثر من ١٩٠ مليو# /�بية. 
تعا`  �هللا  $فضا=  تكن هذ�  فإ# � 
 �wفما �أل�دية  للخالفة  �تأييد� 
�خلالفة  عن  �نفصلو�  من  $ما  wJ#؟ 
$يضا،  �ملركز4  نظامهم  �ختّل  فقد 
�J` �ليوM فإ# �لسعد�� منهم �لذين 
يشعر�# éطئهم $� w/يُتهم ينضمو# 
�جلماعة   4$ �ملبايعني  �اعة   `J
�إلسالمية �أل�دية �يستظلو# بلو�� 

�خلالفة.
�لتبليغ  $عما=  فإ#  wلك   `J Jضافة 
خال=  من  Jال  تتأتى  ال   Mباإلسال
�لزمن �لذ4 يتم   V� .خلالفة� Mنظا
�جلماعة   Mتقو  Mإلسال� تشويه  فيه 
 j/صو  j��/بإ �أل�دية  �إلسالمية 
�إلسالM �لغر��، �ألجل wلك يثبت 
�أل�دية  �خلالفة   kصد تعا`  �هللا 
 v�ألحد� بعض  هنا�  كله.  للعا� 
�إلنسا#  جتعل  �يث  للغاية   jملحّير�
� �هللا تعا` �يفكر مندهشا كيف 
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�لناَ� عن صدk �جلماعة �عن تأييد� 
للخالفة �بالتا� يشر� صد�/ َمن 
هنا  �$wكر  سليمة،  فطرִדم  كانت 

حدًثا $� حدَثني فحسب.
هنا� بلد J Vفريقيا يسمى �لنيجر، 
يلي:  ما  !�عيتنا  هنا�  من  �كتب 
 V �لقر_  من  $ئمة   jعشر حضر 
�لد�/j �لتعليمية ��لتربوية للمبايعني 
قرية  ©تا/  معهم  �حضر  �جلد! 
 �wملا ُسئل:  فلما  $يضا.  "��غونه" 
J/سالك  من  بدال  بنفسك  $تيت 
قد  �لد�/j كانت  �لقرية، أل#   MماJ
قا=:  �ألئمة،  لتد/يب  ُخّصصت 
لألئمة،  تد/يبية   j/�! $ªا  $عر� 
باألمس   Mلإلما  Aُكرw ملا   bلكن�
�ملشا/كة فيها /فض �جة $# علما� 
�ملدينة –�لذين كانو� من �لوهابية- 
يقو=  كفا/.  �أل�ديني   #$  ���$خ
�تأملت   �!ّ/ حّير�  �لقرية:  ©تا/ 
 #$ ميكن  كيف  �تسا�لت:   � جدًّ
�كنت  كافرين؟  �أل�ديو#  يكو# 
�لقرية   V بالتبش?  tم  £حت  قد 
كانو�   �wفإ �لقرية،  ©تا/  بصف} 
مضاعًفا  كافًر�   Aصر فقد  كفاً/� 
تلك   V  Aفدعو tم.  بسماحي 
�لليلة �ر�/j (يقو= بعض �لنا� بأ# 
$هل Jفريقيا $مّيو# ال يعقلو# شيئا. 
�لكن �نظر�� J` ©تا/ �لقرية هذ�، 

فلعله ليس مبثقٍف كثً?� Jال $نه يكّن 
سليمة)  �فطرته  �هللا  ©افة  قلبه   V
تعا` كث?�  �هللا   Aلقد !عو يقو=: 
�هللا  مسترشًد�  �منت  �لليلة  تلك   V
ال  $مر  (�هو  Jيا�  �مستهديا  تعا` 

يفقهه علما� كبا/).
باحللف:  مقر�#  بتصريح   `!$  ¶
قد  $نه   Mملنا�  V �لليلة  تلك  /$يت 
نزلت V بي} جنوM من �لسما� $�ال 
¶ َتبعها �لبد/ $يضا. كنت $/�ها عن 
كثب !�# $# $جد فيها $4 نو/. ¶ 
نز= V بي} من �لسما� شخص يلبس 
مالبس بيضا�، �فو/ حلوله V بي} 
غ?  بشكل  ��لبد/   Mلنجو�  A/ّتنو
عا!4 �$صبح بي} يفيض باألنو�/. 
��قع V قل± بشدj $# هذ� �لشخص 
للجماعة  �لكبا/   Aلشخصيا� من 
�أل�دية فتقدمت Jليه �سألته: هل 
خليفتها؟   M$ �أل�دية  !�عية  $نت 

�بعد wلك �ستيقظت.
فلما $/�� !�عيتنا $لبوM �لصو/ �ضع 
�$خذ   ì/صو على  Jصبعه  فوً/� 
ير!! مقسًما باهللا: هذ� هو �لشخص 
�لذ4 /$يته نا�ال V بي} من �لسما� 

��لوله �متأل بي} نوً/�.
غامبيا:   V �جلماعة  $م?  �كتب 
ُتدعى  قريٍة   V  jلدعو� بّلْغنا  عندما 
عن  $هَلها  �$خْ�نا  "$سامبامبائى" 

بعثة �ملسيح �ملوعو! � �قر$نا tم 
قا=  �اعته   `J  Mالنضما� شر�« 
�للجنة  �/ئيس  �لقرية   MماJ عفوًيا 
�ملعنية برقي �لقرية: لقد تنبأ �لن± � 
عن ºي� �إلماM �ملهد4، �هذ� هي 
�ملرj �أل�` �ل} $£ع فيها عن ظهو/ 
عرفُت   #$ �منذ  �ملهد4.   Mإلما�
قا=:  تأثرAُ ֲדا كث?�. ¶  �أل�دية 
�أل�ديو# هم �ملسلمو# �حلقيقيو# 
أل# لديهم قوj �خلالفة �ل} تربطهم 

�يًعا V سلك ��حد. 
 ì/له صو �ُقّدمْت   bَع ُ$خِبر  فلما 
�لتلفا�،  على   Mيو كل   ��/$ قا=: 
�ملوجو!ين  �يع  بايع  wلك  �بعد 
هنا� ��نضمو� J` �أل�دية، �كا# 
 ��$/ فلما  تقريبا.   ٣٥٠ عد!هم 
 vثال V لكرمي�لقر�# �تر�ة معا� 
قالو�: J# �أل�دية هي  لغاA �لية 
فرقة  توفق   � ألنه  �حلق   Mإلسال�
$خر_ tذ� �لعمل �لنبيل كما �فق له 
�أل�ديو#. ¶ قالو� V �لنهاية بأªم 
 #wبإ باأل�دية  متشبثني  سيظلو# 
 Mإلسال� يتخلو� عنها ألªا  �هللا �لن 
�آلخر�#  �ملشايخ  $ما  �حلقيقي، 

فكانو� �دعوننا.
Jضافة w `Jلك $بد_ $نا� �ليو# 
�فتتا�  مبناسبة  �/�ئهم  كث?�# 
مسجدنا V "�خن" �"هانا�" خال= 
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التقوى

 `J ينتمو#  �كانو�  �حلالية  جول} 
منهم  فكا#  �حلياj؛   Aاالº ©تلف 
�بعضهم  $يضا،  ��لتجا/  �لساسة 
مد/سو# ��آلخر�# مثقفو#، �كا# 
بينهم /جا= �نسا� $يضا، فقد قالت 
ببعض  شخصية  معرفة   �  :jسيد
�أل�ديني، �كنت $ظن $نb $عر� 
معرف}  بسبب  �أل�دية  عن  كثً?� 
�لذ4  �لتأث?  �لكن  �جلماعة،  بأفر�! 
$شعر   � خليفتكم   Mُكال  Vّ تركه 
لقد عرفت �آل#  �لسابق قط.   V به
حقيقة �إلسالM بشكل صحيح �قد 
!خلْت هذ� �حلقيقة V $عماk قل±. 
�ملنوطة  تعا`  �هللا  $فضا=  هي  فهذ� 
باخلالفة. $ما $نا فإ� Jنسا# متو�ضع، 
 � فليست  جيًد�،  حال}  �$عر� 
wلك  كل  بل  wلك،  تستحق   jميز
بسبب �عد �هللا تعا` لتأييد �خلالفة 
�لذ4  �لوعد   k!صا �هو  �نصرִדا، 
 V �ينصرها  �خلالفة  يؤيد  ظل 
�لسابق، �سيظل كذلك J# شا� �هللا 
كما قا= �ملسيح �ملوعو! � $يضا. 
$قامها  �ل}  �لثانية   j/لقد� هي  �هذ� 
تأييد  مشاهد  /$ينا  �قد  تعا`،  �هللا 
�هللا tا، فالذين يظلو# $قويا� �إلميا# 
 ،A�لتأييد��  Aآليا� ير�#  سيظلو# 
لتقوية  باستمر�/  جاهدين  فاسعو� 
باخلالفة  عالقتكم  �توطيد  Jميانكم 

بأ!��   Mالهتما�� �أل�دية  �إلسالمية 
�لذين  على  يقع  �لذ4  �لو�جب 
�خلالفة.  بنعمة  تعا`  �هللا  �عدهم 
 V خلالفة�ملسلمو# نعمَة � Mلقد ُحر
غلبت  لإلسالM حينما  �أل�=  �لعصر 
فسو�  �آل#  $ما  �ملا!ية،  عليهم 
يستمر هذ� �لفيض �لربا� J# شا� �هللا 
تعا`، �لكن �لذين ال يفو# بعهدهم 
سو�  �لدنيا  على  �لدين  بإيثا/ 
يفو�   �  �wJ� �لفيَض،  هذ�  ُيحرمو# 
بالشر�« �ل} $ناطها �هللا تعا` بنعمة 
�ملحر�مني.  من  فسيكونو#  �خلالفة 
�خلو�  بتبديل  تعا`  �هللا  �عد  لقد 
�لوعد هو  $مًنا باخلالفة، �لكن هذ� 
 V تعا`  �هللا   kحقو يؤ!�#  للذين 
 j/ملذكو� تعا`  �$�= حقوقه  wلك، 
هنا: (يعبد�نb)، فإ# كنتم تريد�# 
لكم  بد  فال  �لنعمة  تتمتعو� ֲדذ�   #$
من $!�� حق �لعبا!j، فحاِفظو� على 

بأ!�ئها  ��هتّمو�  �خلمس  صلو�تكم 
�لثا� هنا  على $حسن �جه. ��حلق 
لكل  شيئا).   ¨ يشركو#  (ال  هو: 
 V لدنيا، �جند�  V شخص $�لوياته
هذ� �لبال! �ملتقدمة خاصة $# �لنا� 
V سباk �/�� �ملا!j، �بد$ �لبعض من 
�ملا!ية على  �ألمو/  يفّضلو#  �اعتنا 
 `J #هللا تعا`، حيث يلجأ�� Mحكا$
�ملنافع  لبعض  ��لتز�ير جلًبا  �لكذ( 
�ملا!ية، �هذ� $يضا نو- من �لشر�، 
 Aكا�ب يتمتعو�  لن  هؤال�  �مثل 
�لبعض   � كتب  لقد  شيئا.  �خلالفة 
�قتنع  قد  صديقا  له  بأ#  $ملانيا  من 
 kبصد� �أل�دية  �ألفكا/  ¾ميع 
قلت  فلما   ،� �ملوعو!   �ملسيح 
 `J �تنضم  �آل#  تبايع   #$ عليك  له 
$عر�   bنJ �قا=  علي   !ّ/ �اعتنا، 
من  بعضهم  �أل�ديني،  من  كث?� 
�لضر�ئب  يدفعو#  ال  فهم  $قا/¨، 

اعلموا أن رقي |اعتنا ليس راجًعا إT علوم العلماء وال 
إT عقول العقالء وال إT مهارة علماء العلوم املادية. إذا 
كان علُم عا{ دين أو عقُل عاقل أو علُم ومهارُة عا{ 
مادي تؤدي إT نتائج غI عادية ! أعمال اجلماعة، فإمنا 
هو بفضل اهللا وب;كة االرتباط باخلالفة فحسب، ألن 
اهللا تعاT قد وعد بهذه النتائج َمن يعتصمون باخلالفة...
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 � �يقعو�  �يكذبو�،  للحكومة، 
��تكب  ال  ��نا  �خر�،   ��منكر
�لضر�ئب   !"#�� �لسيئا�،  هذ' 
تاكسي  سيا�+  سقت   �./� كاملة، 
فأ"فع عليها �لضريبة كاملة، فكيف 
�فضُل  �"خل � =اعة هؤال;، فإ9 
منهم هكذ�، �/� كنت مقتنعا بكل 

�لعقائد �لC تقوB ֲדا.
�لشخص   �هذ  H�جو  �� شك  ال 
�مر  برفض  Nرًما  صا�  �قد  خطأ، 
له  �هللا   Bيقو  Tسو� ��سوله،  �هللا 
 �لقد �نكشفت عليك �حلقيقة، فلما.
 Xلنا� بعض   +Yس بر#ية  �فضَتها 
�لسيئة، �ملا.� [ تستجب أل��مر!. 
/ال �� هؤال; �أل`ديني �يضا يقعو� 
�خلاطئ  بسلوكهم   d�"مز  f/  �
 gهللا تعا� Bَم ُيحَرمو� �فضاh/ .�هذ
 Bهم منها، �قد قاYَِرمو� غk كما
 lلسال��ملسيح �ملوعو" عليه �لصال+ �
 Cعp عن مثل هؤال; /نكم تشوهو�
يشوهو�  فالذين   .َّt/ بانتمائكم 
�لصال+  عليه  �ملوعو"  �ملسيح  pعة 
�لسالv w� lم �� يتمتعو� بuكا� �
 �kاسبو  �� فعليهم  �جلا�ية.  خالفته 

�نفسهم. 
�لغYهم  للمسئولني   Bقو� كذلك 
ممن يعملو� للجماعة /� هذ' �لuكة 
 �هذ  �/  �� �عمالكم   � تر�hا   Cل�

�لتوفيق �لذ! يهبكم �هللا خلدمة �لدين 
باخلالفة  با�تباطكم  منوطة  هي  /منا 
شي;  /جنا{   �تستطيعو �لن  فقط، 
� كا� ./ �بًد� منفصلني عن �خلالفة. 
لبعض  �لطيبة  �لنتائج  يرجع  بعضكم 
�عمالنا /g علمه �عقله �جهد' فظنه 
 Cل� Bألعما� �� �باطل متاما. �علمو
يقوl ֲדا �حد باسم �لدين منفصال عن 
�قد   .+�.  Bمثقا تباَ��  لن  �خلالفة 
.كرُ� لكم �نًفا ما.� كانت نتيجة 
�خلالفة، فعدُ"هم  lملنشقني عن نظا�
 � �مركزيتهم  مستمر،  تناقص   �
 lيا�. فال جرh��B، �نظامهم � �}
 Cل� هي  �طاعتها  �خلالفة  حب   ��
�هللا تعاg �تأ� بنتائج  Bتو�� �فضا
قد   lنظا �خلالفة  أل�  �.لك  طيبة، 
�قامه �هللا تعاg، �قد �نا� كل جهد 
فلو  باخلالفة.  �{"ها�' � �لدين  لنشر 
�ملسئولني  من  �حد   Bببا خطر� 
فعليه  �لزهو  �صابه   �� �لفكر+  هذ' 
=اعتنا  �قي   ��  ��علمو �الستغفا�. 
 g/ لعلما; �ال� lعلو g/ جًعا�ليس �
�لعقال; �ال /g مها�+ علما;   Bعقو
�ملا"ية. /.� كا� علُم عا[ "ين  lلعلو�
عا[  �مها�ُ+  علُم   �� عاقل  عقُل   ��
ما"! تؤ"! /g نتائج غY عا"ية � 
�جلماعة، فإمنا هو بفضل �هللا  Bعما�
فحسب،  باخلالفة  �ال�تبا�  �بuكة 

�لنتائج  ֲדذ'  �عد  قد   gتعا �هللا  أل� 
َمن يعتصمو� باخلالفة، �بالفعل /نه 
�لطيبة  �لنتائج  هذ'  لنا  يكتب   gتعا
�ققا �عد'. ال شك �� �لعلم ��لعقل 
�لدنيا،  Bميكن �� تنفع � �عما +uخل��
�لكن �لذين ينتمو� /g =اعتنا ال بد 
vم من طاعة �خلالفة للحصوB على 
خاصة.  �عماvم   � �لطيبة  �لنتائج 
�جلماعة  علما;  �جب � من  كذلك 
هم حديثو  �لذين  �بنا;ها   �يعّلمو  ��
�إلميا� باملسيح �ملوعو" � �� هم 
�� صغا� ممن �هلو� مكانة   Hشبا
�خلالفة ���ية �لعالقة ֲדا، ���uهم 
ֲדذ' �ألمو�. �هي مسئولية �ملسئولني 
 �� ��يت  لقد  �يضا.  �جلماعة   �
بعضهم يتقلد�� �ملناصب � �جلماعة 
�يظنو�  بالدين،  vم  علم  ال  �لكن 
�� مناصبهم مناصب "نيوية. عندما 
يقوB بعضهم �مامي بأنه يتقلد منصبا 
 Bيقو بأال  �ئما " �نبهه  فإ9   ،�كذ
كا�   �فإ. خدمة.   Bيقو بل  منصب 
�تا� vم فرصة خدمة  قد   gتعا �هللا 
 � علمهم   �يزيد�  �� فعليهم  �لدين 
��فا;هم  /خالصهم  �كذلك  �لدين 
�من  باخلالفة.  �صلتهم  �تقو�هم 
 }�إلبر  �جاهد يسعى  َمن  �ملسئولني 
يتعلق  فيما  �لكن  �منصبه،  ��يته 
�جبه �  �"� قد  �نه  فيظن  باخلالفة 
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مر+  �خلالفة   lبيو  Bباالحتفا �وها 
�لسنة. لقد .كر� من قبل مر+  �
�� حضر+ �ملصلح �ملوعو" �ضي �هللا 
على  تركز  ال  �جلماعة   �/  Bقا عنه 
/بر�{ ��ية �خلالفة كما �ب. �بعد 
�خلطب  بد��  �ألمر   �ֲדذ  !Yتذك
ال  �لكن  جلساتنا،   � �آل�  ُتلَقى 
يرَسخ  تز�B هنا� حاجة ماسة أل� 
 �� �.ها� �بنا; �جلماعة �� يستمعو
به،  للعمل   ��يسعو �خلليفة   lلكال
�لذين � باخلالفة.  عالقتهم   ��يقّو�
 Yألمر يشعر�� بتغي� �يستوعبو� هذ
طيب خا�� � نفوسهم �يضا. فقبل 
قر�بة  لند�   � لزيا��  جا;  �سابيع 
 Cكثر من مئ�� �مئة شاH من كند
 �شاH من �لواليا� �ملتحد+، �كانو
مبختلف �ألعما�، �كا� بينهم بعض 
�ملبايعني �جلد"، �مكثو� هنا� ثالثة 
�تلفني   �كانو  ��جعو �عندما   ،lيا�
 �متاما عما كانو� عليه من قبل. كانو
��ال;  ��فا;  /خال�  عن   ��uيع
 �كتبو �قد   ،Y�� مدهش  بشكل 
 ���عربو عو"ִדم  بعد  �سائل   t
 ��عاهد� �حالتهم  �نطباعاִדم  عن 
 ��على �hم سيو�ظبو� على �لصلو
�على  باجلماعة،  عالقتهم  �على 
�ما  باخلالفة.  صلة   ��"�سيز" �hم 
عن   ��uُ�خ قد   �كانو فما  قبل  ِمن 

��ية �خلالفة �ما كانت عندهم �ية 
 lجر ال  باخلالفة.  شخصية  عالقة 
يزيد  باخلليفة  �لشخصي  �للقا;   ��
�لطرفني عالقة �حبا، �لكن لو بيَّن 
�جلماعة  ألبنا;  �ملسئولو� � �لعلما; 
 ��"���يَة �خلالفة من حني آلخر ال{"
/ميانا �عالقة باخلالفة. /� �ملسئولني، 
�ئيسا�  ح�  �لنسا;  �من   Bلرجا�
 lما� ��}uهللا، يريد�� �� ي�جلنة /ما; 
ممثلو  �hم   جة  مكانتهم  �جلماعة 
 Hحدهم للخطا� lخلليفة، فكلما قا�
قاB /9 ممثل �خلليفة، �لكنه ال يرسخ 
كما  باخلليفة  �لعالقة  توطيد  ��ية 
بيا�  على   ��كز� �hم  �لو  ينبغي. 
عالقة  لتوطيد   ��سعو �خلالفة  ��ية 
��يتهم  النكشفت  باخلليفة   "��ألفر
تلقائيا. فهذ' مسئولية علمائنا، ��ع¡ 
�من  �ملسؤ�لني � �لدعا+  بالعلما; 
�جبهم � فمن  �لدين.  علم  عندهم 
�خلليفِة،  �يا"َ! �سو�عَد   ��� يكونو
لتعليماته  �فًقا  َعَمَلهم   ��علو  ���
�آلخرين بذلك. من �خلطأ  ��ينصحو
 ��لظن �hم /.� قامو� بالوعظ مر+ فهذ
يكفي ��نتهى ��جبهم، كال بل �ب 
�لوعظ ��حلث على تقوية  �/لقا; هذ
�لصلة باخلالفة مر+ بعد �خر�. كا� 
حضر+ �ملصلح �ملوعو" �ضي �هللا عنه 
نصيحة  �لعلما; � �لدعا+  ��صى  قد 

عند'  مؤمن  كل   :Bفقا  �جد هامة 
للجماعة  �لص  �هو  للدين  لوعة 
�يريد �� تقاl هذ' �جلماعة �لربانية 
يسترّ"   ��� �لعا[   � �pها  �يرفع 
عهد  حققه �  �لذ!  Nد'   lإلسال�
�لرسوB � ��ال تضيع جهو" �ملسيح 
�ملوعو" � � هذ' �لسبيل، عليه 
مبساعد+   �جاهًد لذلك  يسعى   ��
سيصلح   �فهذ hا�،  ليل  �خلليفة 
 �� فكما  �يضا.  فكرًيا  �جلماعة 
�لناX ميّد�� ثياֲדم اللتقا� ما ينثر' 
�لعرX على �لناX من متر  Hصحا�
�غY' (علما �� بعض �ألقو�l عندنا 
�لتمر  Xلنا�ينثر�� � عرسهم على 
�خلليفة  Bلنقو")، كذلك كلما قا��
فعلى هؤال;  شيئا إلصال� �جلماعة 
�بنائها   lما� �يرّ""�'  يلتقطو'   ��
�غ§  يستوعبه  ح�   ����تكر  ���مر
 ���لصر  g/ �يهتد!  �يضا   lلقو�

�لدين. g/ !"ملؤ��ملستقيم 
�جلماعة  "��هللا تعاg �� يوفق �فر Bسأ�
 �يستمعو أل�  �مسئوليها  �علما;ها 
ملا تقوله �خلالفة، �ليس هذ� فحسب 
 �بل يعملو� به، �ال يظنو� �hم قد �"�
�جبهم بالتعبY عن �فائهم ��الئهم �
�خلالفة فقط. علينا ��  lִדنئهتم بيو�
ندعو �هللا تعاg �� يوفقنا لالحتفا¨ 

بنعمة �خلالفة. �مني
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�ملحبــة ال  ُتضـاª  �ُتشـتر� �/
�ملحاسـَن كلها �لـذ! َ=ـع  �نت 
�نـت �لذ! تـَر� �vــد�َ�  لربِه
يـا َكْنــَز  نعــِم  �هللا  ��آلالِ;
يـا َبــْدَ� نــوِ� �هللا ��لعـرفاِ�
�ِ�يا ¬َســنا يـا مبــدَ� �ألنـو
�ملتهـّلـِل �جهـك    �   ���  9/
مـا جئَتنا � غـY  �قـِت ضر��ٍ+
/9 ��يـتُ �لوجـَه �جــَه  �ّمٍد
¬ـسُ �vد� طلعـتْ لنا ِمـن مكٍة
ضاَهـْت �َياُ+ �لشـمس بعـَض ضياِئِه
�عَلـى �ملهيمـُن ِهَمـَمنـا  � "ينِه
بديـِن �مـٍد نسـعى كِفـتيـاٍ� 

ِنْلنـا ُثرّياَ;  �لسـمـاِ; �َسـْمـَكُه 
/نـا ُجِعـلنـا كالسـيوT فنـدَمُغ
�لنـ¯  �جنِدِ' Hًِهـا ألصحــا��
ُغِمسـو� بـuكا� �لنــ¯ �فيِضِه

(من نظم سيدنا �مليسيح �ملوعو"  عليه �لسالl، كتاH منن �لر`ا� � ٥٦)

/ّنـا �ـّبك يـا  ُ.كاَ; سـخـاِ;
�نـت �لذ! قـد جـا;  لإلْحـياِ;
�³يَّـَر  �ملــوg علـى �َحلـوباِ;
يسـعى  /ليـك �َخلـْلُق لـإل�كاِ;
َتهـِو! /ليك قلـوHُ  �هـِل صفاِ;
;ِ��لَبيد� �لـُمـْد�  �جـَه  نـّو�َ� 
ُ.كاِ; يفو� شـؤ�َ� �جـِه  شـأًنا 
ْزِ� � �لرَّْمضاِ; قد جئـَت مثـَل �ملـُ
�جــٌه كبــدِ� �لليلـِة �لَبْلمـاِ;
;ِ�عـُني �لنـد� نبعـْت  لنـا  ِ ر
فـإ.� ��يُت فهــاdَ  منـه بكائي
;ِ�نبــ¡ منـا{لَنـا  على �جلـو{
فاِقــِد �ألعضاِ; لسـنا كَرجـٍل  
 ;ِ�ـيـد �لصَّ  g/ لَِنــُر"َّ  /ميـاًنـا
;ِ��للئــاl �هامــَة �ألعـد  Xَ��
حَفــد�� /ليـه بشــّدٍ+  �َ�خاِ;
;ِ��لنــو� بعـد متــزُِّ� �ألهو �

شمُس ا�دى طلعْت لنا ِمن مكٍةشمُس ا�دى طلعْت لنا ِمن مكٍة
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�لر�شد+  �خلالفة  عن  �حلديث   ��
�لبشرية  �حلديث عن  هو  �بركاִדا 
�مدنيتها �حتضرها، فاخلالفة على 
صميمها   � هى  �لنبو+   dمنها
متد� �حتضر  تا�يخ   عن  �حلديث 
�شبه  بشر  من  �تطو�ها  �لبشرية، 
�لضا�ية  بالوحو·  يكونو�  ما 
�هللا  بصبغة  يصطبغو�   Xنا�  g/
�يتخلقو�  بصفاته  �يتجملو� 
�لشاسع  �لبو�  �بعد  �ما  بأخالقه، 
�جهها  على  ִדيم  �لوقا�  بني 
��بطو�   Bملجهو�  ;�صحر  �
ما  �لضالال�  تا�يخ  متاها�   �
 ��Yبانيني يس� Xبعدهم عن �نا�
على  �إلنسا9  �لتمد�  طريق   �
هد� من �ֲדـم � ظل خـالفة 
مشكـا+  من  تقتبس  �شد+ �

�لنـبو+.

�لغاية من خلق �النسا�
�� ��خلالفة �أل���

﴿َ�ِ/ْ. َقاBَ َ�بَُّك لِْلَمَالِئَكِة /ِنِّي َجاِعٌل 
ِفيَها  �ََتْجَعُل   �َقاُلو َخِليَفًة  �ْأل¹ِ�َْ  ِفي 
َماَ; َ�َنْحُن  َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َ�َيْسِفُك �لدِّ
/ِنِّي   Bََقا َلَك   Xُ َ�ُنَقدِّ ِبَحْمِدَ�  ُنَسبُِّح 

َ�ْعَلُم َما َال َتْعَلُموَ�﴾ (�لبقر+ ٣١)
من  /نسا�   B�ّ�  �  l"� يكن   ]
من  /نسا�   B�ّ� كا�  �لكنه  �لبشر، 
 يث  �لذه¡،  منّو'  يكتمل  �لبشر 
ميّكنه من حتمل مسؤ�لية تلقي �لوحي 
�ملجيد،   ���لقر يذكر   ]� �إلvي. 
 "��� gهللا تعا��ال � �ية ��حد+، �� 
فخلق  /نساًنا  �أل�¹   � �عل   ��
�أل�¹   � �عل   ��  "��� �/منا   ،l"�
 Bيد  ��هذ  .l"� فاختا�  ”خليفة“ 
 l"�  gتعا �هللا  جعل  عندما  �نه  على 
�أل�¹   � كا�  �أل�¹،   � خليفة 

�حد  بينهم  من  يكن   ] �لكن  بشر، 
يصلح بعد لتلقي �لوحي �إلvي، حيث 
/� قد��ִדم �لذهنية [ تكن قد ُصقلت 
�لتطو�  مر�حل   B��  �ليبد#� بعد 
�لر�حي ��لفكر! ��الجتماعي. فلما 
 g/ �لذهنية  �إلنسا�  قو�  �صلت 
بتكوين Nتمع  له  �لC تسمح  �ملرحلة 
Nموعة  حسب  فيه  يعيش  /نسا9، 
من �لقو�نني �لC تنظم حياته � .لك 
 g/ �حيه   gتعا �هللا  ��سل  �ملجتمع، 
�B�ّ من �صل  �لذ! كا�   � l"�
/B�ّ� d�ْ� g مرحلة من مر�حل �لنمو 
 B�ّ� لذه¡ � {منه، �بذلك كا� هو�
�لبشر. فهو  g/ gهللا تعا��سوB يبعثه 
 B�ّ� لبشر، �لكنه كا�� B�ّ� يكن ]
�لشريعة  �كانت  �لبشر،   g/ �ألنبيا; 
�لC �نزvا �هللا تعاg عليه حتتو! على 
قليل من �لقو�عد �الجتماعية �ألّ�لية، 

سامح �لعر�قي
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 Cل��لقليل �يًضا من �لصفا� �إلvية �
�لناX ¾القهم. Tُتعّر

�لغر* من خلق �إلنسا�
�ملجيد �� �هللا تعاg خلق  ��يبّين �لقر
�لصفا�  فيه  تتجلى  لكي  �إلنسا� 
�إلvية، فُيظهر �إلنسا� هذ' �لصفا� 
� حياته. �يقوB تعاg: ﴿َ�َما َخَلْقُت 
�ْلِجنَّ َ��ِإلْنَس ِ/ال لَِيْعُبُد�ِ� * َمآ ُ�ِ�يُد 
ِمْنُهْم مَّن �ِّْ{ٍ� �َمآ ُ�ِ�يُد َ�� ُيْطِعُموِ�﴾ 
 gتعا Bيا�: ٥٧- ٥٨). �يقو���لذ)
َجَعَلُكْم  �لَِّذ!  ﴿ُهَو  �خر:  مكا�   �
َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمن  �َأل¹ِ�ْ   � َخآلِئَف 
يع¡   ��هذ  .(٤٠ (فاطر:  ُكْفُرُ'﴾ 
 � ُيظهر  لكي  ُخلق  قد  �إلنسا�   ��
نفسه �لصفا� �إلvية، ��نه نائب �هللا 
 ��  Éمبع. �أل�¹   � �خليفته   gتعا
�هللا �ختا� �إلنسا� كى يكو� �لكائن 
بأخال�  �لتخلق  على  �لقا"�  �لوحيد 
�هللا  �يكو�  ق خليفته � �أل�¹، 
�ختا� �إلنسا� �� يتخلى عن  ��ما  /.
�ملكانة �لC خصصها �هللا تعاg له، فإنه 
لن يضّر �هللا شيًئا، �لكنه kرl نفسه من 
�لشرT، �سوT يتحّمل �حد'  lمقا
�إلنسا�  lلتز�عو�قب كفر'. �لكن لو 
�هللا  ضمن  فقد  �خلالفة   lنظا  ªطا��
َيا  ﴿َفُقْلَنا  �لشقا;   lعد� �لر�حة  له 
َفَال  َ�ِلَزْ�ِجَك  َلَك  َعُد�ٌّ   �َهَذ  َّ�/ِ  lُ"َ�َ
 َّ�/ِ  * َفَتْشَقى  �ْلَجنَِّة  ِمَن  ُيْخِرَجنَُّكَما 

َلَك َ�الَّ َتُجوªَ ِفيَها َ�َال َتْعَر�﴾ (طه: 
ِفيَها  َتْظَمُأ  َال  ﴿َ��َنََّك   (١١٨-١١٩
 �� Éَ�َال َتْضَحى﴾ (طه: ١٢٠). مبع
�خلالفة نقلت �إلنسا� /g طو� �ملدنية 
�ملبد�. ال  ��أل�g. �سوT يستمر هذ
�لر�شد+. �خلالفة   Yبغ /نسانية  مدنية 

�لسياسى   lإلسال� =اعا�  �لتفهم 
 ��يرkو �نفسهم    �يرkو ح�   �هذ
�خلالد  lإلسال��لبشرية، �� عو"+ Nد 
��ستا.ية �لعا[  كما يقولو� البد �� 
على  �لر�شد+  �خلالفة  ظل   � يكو� 

�لنبو+. dمنها

�خلالفة قبل /سولنا �لكرمي �
كذلك  �لنبو+  �صبحت   l"� �بعد 
�لوسيلة  هي  hجها  على  �خلالفة �
قمة   uتعت� �لر�حية  �لعظمة  لتحقيق 
 g/ لر�حي. �لكننا حني ننظر� lلتقد�
�خلالفة � �لذين خلو� من قبل جندها 

:ª�ثالثة �نو
�لنو3 �أل�2 من �خلالفة هو "خالفُة 
 gتعا لقوله   � l"�نبوٍ+" كخالفة 
َخِليَفًة﴾  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  َجاِعٌل  ﴿/ِنِّي 
 ]  l"�  �� �لظاهر � �لبقر+:٣١). )
/منا  مِلًكا،  يكن   ] كما  ُينتخب، 
له �  بإقامة خليفة  �ملالئكة  �هللا  �عد 
 ��"l �  سب هذ lأل�¹، فأقا�
ال  به.   �كفر� �لذين  �عاقَب  �لوعد، 
شك �� �"l كا� خليفة من حيث /نه 
هلكو�، كما  �قومه خَلفو� جيًال  هو 
كا� خليفة من حيث /� �هللا تعاg قد 
�؛ �لكن �كu ما Yًمنه نسال كث dخر�
ميّيز' هو �نه كا� نبًيا �مأموً�� من عند 
�آليُة  .لك  على   Bتد كما   gتعا �هللا 
نفسه   Éملع�  ��ֲדذ �عال'.  �ملذكو�+ 
حيث  خليفة   �  "��" ُسمي  قد 
َجَعْلَناَ�  /ِنَّا   "ُ�ُ�"َ ﴿َيا   gتعا �هللا   Bقا
 Xِلنَّا� َبْيَن  َفاْحُكْم  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  َخِليَفًة 

إن احلديث عن اخلالفة الراشـدة وبركاتها هو احلديث 
عـن البشـرية ومدنيتهـا وحتضرهـا، فاخلالفة على 
منهـاج النبوة هى , صميمها احلديث عن تاريخ  متدن 
وحتضر البشـرية، وتطورها من بشـر أشبه مايكونون 
بالوحـوش الضاريـة إ6 أنـاس يصطبغـون بصبغة 
اهللا ويتجملـون بصفاتـه ويتخلقـون بأخالقـه ....
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َعْن  َفُيِضلََّك  �ْلَهَو�  َتتَِّبِع  َ�ال  ِباْلَحقِّ 
َسِبيِل �هللا ِ/�َّ �لَِّذيَن َيِضلُّوَ� َعْن َسِبيِل 
 lََيْو  �َنُسو ِبَما  َشِديٌد   Hٌ�َعَذ َلُهْم  �هللا 
 "���ْلِحَساHِ﴾ (�:٢٧). �ملا كا� "
�ملر�" من �خلالفة   �� فثبت  نبًيا   �

هو خالفة نبو+.
�لسابقني كانت "خالفة  �، فخالفة .ً/
عليهما   -  "��"�  l"� نبوٍ+" كخالفة 
كليهما   ���لقر pّى  حيث   -lلسال�
قد  منهما  �حد � كل  �لكن  خليفة. 
ُسّمي خليفة لكونه نبًيا �مأموً�� حيث 
تسبََّب � �جنال; صفا� �هللا � �لدنيا 

�صا� مظهًر� هللا � � �لعا[.
هو  �خلالفة  من  �لثا5  ��لنو3 
من  ثابت  هو  كما  ُمْلٍك"  "خالفُة 
�هللا تعاg على لسا� هو" �  Bقو
َ��ْ.ُكُر�� ِ/ْ. َجَعَلُكْم ُخَلَفاَ; ِمْن َبْعِد ﴿
َبْسَطًة  �ْلَخْلِق  ِفي  �َ"ُكْم }َ�َ ُنوٍ�   lَِقْو
ُتْفِلُحوَ�﴾ َلَعلَُّكْم  �هللا  �الَ;   �َفاْ.ُكُر�

 Bقو من  �كذلك   ،(٧٠:T��ألعر)
�لكرمي   ���لقر  � لقومه   �  Ðصا
َ��ْ.ُكُر�� ِ/ْ. َجَعَلُكْم ُخَلَفاَ; ِمْن َبْعِد ﴿
من   "�فاملر  .(٧٥:T��ألعر) َعاٍ"﴾ 
�خللفا; هنا Nر" ملو� ما"يني، �كما 
نعمة  Nر"  �يًضا  �لنعمة  من   "��ملر  ��
عن   gتعا �هللا   Bقا� �ملُلك. � �ُحلكم 
نفسها  �لنعمة  هذ'   g/  �Yمش �ليهو" 
 ��ْ.ُكُر� lُِموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْو Bََقا .ْ/ِ�َ﴿
�َْنِبَياَ;  ِنْعَمَة �هللا َعَلْيُكْم ِ/ْ. َجَعَل ِفيُكْم 

ُيْؤِ�  َلْم  َما  َ��َتاُكْم  ُمُلوًكا  َ�َجَعَلُكْم 
�ملائد+:٢١). ) �ْلَعاَلِمَني﴾  ِمَن   �َ�َحًد
�نه  هنا  بّين  قد   gتعا �هللا   �� فتر� 
��ال�ا  بطريقتني  �ليهو" خلفا;  جعل 
﴿ِ/ْ. َجَعَل ِفيُكْم �َْنِبَياَ;﴾ �! �عطاهم 
﴿َ�َجَعَلُكْم  �ثانيتهما  نبو+"،  "خالفة 
ُمُلوًكا﴾ �! �عطاهم "خالفة ُمْلك". 
 ُّ!� موسى  {من   � يكن   ] �نه  �مبا 
َمِلٍك يهو"! �خر، فاملر�" من �خلالفة 
هنا نبو+ موسى �َمَلِكّيته، حيث صا� 
ملًكا عليهم بعد عبو� hر �لنيل، شأنه 
شأ� �لن¯ � �لذ! كا� بعد فتح مكة 
نبًيا من جهة �مِلًكا من جهة �خر�، 
 lألحكا تابعة  كانت  َمَلِكّيته  �لكن 
�ملا"يني  كامللو�  يكن   ]�  gتعا �هللا 

�ملستبدين. 
 Xنا� �لثالث من �خلالفة هو  ��لنو3 
�لفو� �لن¯ بعد' �يّتبعو� خطو�ته �! 
�hم يدعو� قومه /g شرعه �يعملو� 
 �� �نبيا;   �كانو  ;�سو �حتا"هم،  على 
موسى  .هب  ملا  فمثال  �نبيا;.   Yغ
�ملوعو"+   tلليا�  � �لطو�   g/  �
 Bعلى قومه �قا T��مر ها��َ� باإلشر
�ْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َ�َ�ْصِلْح َ�ال َتتَِّبْع ﴿
 .(١٤٣:T�َسِبيَل �ْلُمْفِسِديَن﴾ (�ألعر
�ملا كا� ها��� قد ُ�هب �لنبو+ قبل 
�َهبها   Cل� فاخلالفة  �لو�قعة،  هذ' 
بل  نبو+،  خالفة  تكن   ] /يا'  موسى 
 "�كانت "خالفة نظاl"، /. [ يكن �ملر

 lقو  lنظا ها���   gيتو  �� /ال  منها 
موسى � غيابه �kافظ على �حدִדم 
نبًيا  ها���  فكا�  �لفسا".  ��ّنبهم 
�يًضا، �لكن  َمِلٍك   ٍ̄ لن تابًعا �خليفًة 
بل  نبو+"،  "خالفة  تكن   ] خالفته 
�هللا   �� بيد   ."lنظا "خالفة  كانت 
"خالفة  شخص   � �مع  قد   gتعا
 gمع "خالفة نبو+" �! �نه تعا "lنظا
يبعث إلصال� �مة ن¯ سابق نبيا �خر 
 ªينّفذ شر /منا  بشرª جديد  يأ�  ال 
يعمل  /نه  �خر   Yبتعب� �لسابق،  �لن¯ 
فيما  �لسابق  �لن¯  مهمة  تكميل  على 
من  له  فيكو� خليفة  بالشرª؛  يتعلق 
هذ' �لناحية، �لكن فيما يتعلق مبنصبه 
�قد  مباشر+.  /يا'   gتعا �هللا  فيعطيه 
 ��Yكث خلفا;  /سر�ئيل  ب¡   � جا; 
ب¡  �نبيا;  كل  بل   ،ªلنو�  �هذ من 
 �كانو  � موسى  بعد  /سر�ئيل 
 ��لنوª؛ �ع¡ �hم كانو �خلفا; من هذ
�نبيا;، �لكنهم [ يأتو� بشرª جديد، 
موسى   ªشر /قامة  على   �عملو بل 
 ���لقر � gهللا تعا� Bنفسه. يقو �
�لكرمي ﴿/ِنَّا �َنـزْلَنا �لتَّْوَ��َ+ ِفيَها ُهًد� 
 �َ�ُنوٌ� َيْحُكُم ِبَها �لنَِّبيُّوَ� �لَِّذيَن َ�ْسَلُمو
ِبَما  َ��لرَّبَّاِنيُّوَ� َ��َألْحَباُ�  �لِلَِّذيَن َهاُ"�
�هللا َ�َكاُنو� َعَلْيِه  Hِِمْن ِكَتا ��ْسُتْحِفُظو
�ملائد+:٤٥).. �! ال شك ) ﴾;َ�ُشَهَد
�ننا �نـزلنا �لتو��+ �كا� كتاًبا مليًئا 
باvد�ية ��لنو� kكم ֲדا لليهو" �ألنبيا; 
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�كذلك  لنا  مطيعني   �كانو �لذين 
ألhم  �لربانيو�  �لعلما; � �لعا�فو� 
 Hكتا على  باحلفا¨  مطالَبني   �كانو

.gهللا تعا�
بعد  بعث  قد   gتعا �هللا  فإ�   ،�.ً/
على   �ليعملو كثYين  �نبيا;  موسى 
 �كانو  !� �ملوسو!،   ªلشر� /قامة 
هؤال;   g/ �باإلضافة  ملوسى.  خلفا; 
 ªلشر��ألنبيا; قد ُعهد� مهمة /قامة 
 �� ميكن  �خرين   Xنا�  g/ �ملوسو! 

 .�نسّميهم �بانيني ��حباً�
�نه قد جا; بعد  لقد �تضح من .لك 
لفتر+  �Nد"��  �نبيا;   � موسى 
مهمتهم  �كانت  له،  خلفاً;  طويلة 
�كا�  �ملوسو!،   ªلشر� تكميل 
�لذ!   � �لناصر!  �ملسيح  �خرهم 
يعتقد كثY من �ملسلمني خطًأ �نه كا� 
 ���لقر �لكن  جديد،   ªٍشر  �. نبًيا 
خليفة  �لناصر!  �ملسيح   uيعت �لكرمي 
ملوسى - عليهما �لسالl - جا; إلقامة 
 ���لقر ��ضح  حيث  فحسب،  "ينه 
 Bملذكو�+ �عال' فقا��لكرمي بعد �آليا� 
﴿َ�َقفَّْيَنا َعَلى �َثاِ�ِهْم ِبِعيَسى �ْبِن َمْرَيَم 
َ��َتْيَناُ'  +ِ�ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن �لتَّْوَ� ُمَصدِّ
ًقا ِلَما  �ِإلْنِجيَل ِفيِه ُهًد� َ�ُنوٌ� َ�ُمَصدِّ
َيَدْيِه ِمَن �لتَّْوَ��ِ+ َ�ُهًد� َ�َمْوِعَظًة  َبْيَن 

لِْلُمتَِّقَني﴾ (�ملائد+:٤٧)
�ملجد"ين � �ألنبيا;  فكل  باختصا�   
 -  � موسى  بعد   �جا#� �لذين 

بدً;� من يوشع �لذ! خلفه فو� �فاته 
 �كانو  - مرمي  بن  باملسيح  �نتهاً; �

خلفا; ملوسى �مقيمني لشرعه. (١)

�� هذ9 �ألمة�/سولنا هو 
�مد   lألكر� �سولنا  مبعث  �قبيل 
�خر  �³ذ شكال  قد  �لعا[  �، كا� 
�أل�¹. ��شتد� Yأل�¹ُ غ�فتَبّدلت 
 Xلنا��"l جديد، فقد صا�  g/ حلاجة�
�حلالة. فعند  Yَنَعٍم من تغ  �� ªكسبا
�لعناية � �إلvية  �لر`ة  �قتضت  .لك 
يدفع  ما  �لسما;  ُيخلق �   �� �أل{لية 
�ما  /بليُس  عّمر  ما   lيهد�  ،lلظال�
�قاl، من �ألبنية ��خلياl. فBÑ /ماlٌ من 
 ]� �لشيطا�،  جنو"   Hّ.ُ� �لر`ن، 
�هللا ��لذين معه �اهد��  Bسو� Bيز
من  �يناصر��  �لشيطا�.   Hحز
ُمحيني  �vد�،  معا[  ُمعلني  �هتد�، 
مو�سم �لتَُّقى، ح� علم �لناX �نه � 
قد  َ�َسر طو�غيت �لكفر �شّد �ثاقها، 
�ألكا.يب �غّل �عناقها،  ªخذ سبا��
�هدl عما�+ �لبدعا� �قّو¹ قباֲדا، 
�سباֲדا،  �نظم  �إلميا�  كلمة  �=ع 
�قّو� �لسلطنة �لسما�ية �سّد �لثغو�، 
��صلح شأhا �سد" �ألمو�، �سّكن 
�أللسنة  �بّكت  �لر�جفة،   Hلقلو�
�ملظلمة،  �خلو�طر  ��نا�  �ملرجفة، 
�لبشرية  �ملخلقة، �تر�  �لد�لة  �جّد" 
 g/ ��حل  �ملستقيم،  �لطريق  على 

�لوجه  �لرسالة على  �به بعد �� �"� 
�ألكمل ��ألمت. (٢)

�السالمية  ��خلالفة   �لثا=    ���
�أل�� 

 l"�  ق  كا�  �لذ!  �لصديق  �جا; 
�هللا �  Bألمة. فإ� �سو��لثاv wذ' 
 lإلسال�ملا ُتوّفي نزلت �ملصائب على 
�ملنافقني،  �ملسلمني، ���تد كثY من �
�ّ"عى � �ملرتّدين،  �لسنة  �تطا�لت 
�جتمع � �ملفترين.  من  نفٌر  �لنبو+ 
ح�  �لبا"ية  �هل  من   Yكث عليهم 
حلق مبسيلمة قريب من مائة �لف من 
�لفنت �كثر  �لفجر+، �هاجت  �جلهلة 
 ،��ملحن، ��حاطت �لباليا قريبا �بعيد
�ملؤمنو� {لز�ال شديد�. هنالك  Bلز}ُ�
�بُتِليت كل نفس من �لناX �ظهر� 
 ،X��حلو مدهشة  ُمخّوفة  حاال� 
 �=ًر كأ�  مضطرين  �ملؤمنو�  �كا� 
�ضرمت � قلوֲדم �� ُ. و� بالسكني، 
 Yخ  ��فر من  تا�+  يبكو�   ��كانو
ظهر�  فنت  من  ��خر�  �لuّية 
من   ��ثًر يكن   ]� �ملحرقة،   ��Yكالن
 ;�كخضر �ملفتتنو�  �غلبت  �من، 
�فزعا،  خوفا  �ملؤمنو�   "�فز �لدمن، 
ففي  �جزعا.  "هشا   Hلقلو� �ملئت 
.لك �أل��� ُجِعل �بو بكر � حاكم 
فغلب  �لنبيني.  خامت  �خليفة  �لزما� 
�ها، �من � ��عليه غّم �هّم من �طو
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�لكافرين � �ملنافقني   � شاهدها  �ثا� 
كمر�بيع  يبكي  �كا�  �ملرتدين. �
كالينابيع،  �ته uع �جتر!  �لربيع، 
�ملسلمني. � lإلسال� Yهللا خ� Bيسأ�
قالت  عنها  �هللا  �ضي  عائشة  �عن 
/ليه  �هللا  �فّو¹  خليفة   Õ� ُجعل  ملا 
 Tالستخال� مبجر"  فر��  �إلما�+، 
�لفنت من كل �ألطر�T، �مو�  dمتّو
�ملرتّدين  �بغا�+  �لكا.بني،  �ملتنّبني 
لو  مصائب  عليه  فُصّبت  �ملنافقني. 
ُصّبت على �جلباB الhّد� �سقطت 
ُ�عطى  �لكنه   ،Bحلا�  � �نكسر� �
نصر  جا;  ح�  كاملرسلني.   �uص
�ملرتد��،  �ُ�هلك  �ملتنبئو�  �ُقتل  �هللا 
�ُ�{يل �لفنت �"ُفع �ملحن، �ُقضي �ألمر 
�ستقاl �مر �خلالفة �ّجنا �هللا �ملؤمنني �
من �آلفة، �بّدB من بعد خوفهم �منا، 
�حلق  على   lقا�� "ينهم  vم  �مّكن 
��جنز  �ملفسدين.  �جو'  �سّو"  {منا 
��با"  �لصّديق  عبد'  �نصر  �عد' 
�لّرعب  ��لقى  �لغر�نيق، � �لطو�غيت 
 ���جعو  �فاhزمو �لكفا�،   Hقلو  �
�تابو� �كا� هذ� �عٌد من �هللا �لقّها�، 
�هو �صد� �لصا"قني.(٣)  f كا� من 
عثما�  �لنو�ين   �.  f لفا���� بعد' 
�إلماl على �ملرتضى، �ختا�هم �هللا  f
�أل�¹   Yغ �أل�¹  ֲדم   Bلتبد تبعا 
�تشر� �أل�¹ من جديد بنو� �ֲדا، 

�يظهر �هللا "ينه على �لدين كله. 

كيف /فعها �هللا 
 ،gأل���لنبو+ ��خلالفة  لقد مر عصر 
 ،��ألمة �لسنن، فقد �ختلفو Hصا� f
�كا�  �خلليفة  على  �لبعض  �متر" 
�ألجد� ֲדم �� يكونو� مثل جو��حه، 
طاعته،  �يسا�عو� �  بأمر'  يأمتر�� 
بعض  �لكن  مرضاته،   � �يتفانو� 
�صابه  لألسف  �ألمة  جسد  �عضا; 
�لعطب، �قعد به �ملر¹ �لر�حا9 عن 
/طاعة �مر �خلليفة، �كا� �لعقاH من 
 �� بعد  �خلالفة  �فعت  �لعاملني،   H�
�عطى �هللا لألمة �لفرصة تلو �ألخر� 
�لنو�ين، f بعد مقتل  بعد مقتل .� 
�ندفعت  �لكن  �ملرتضى،  على   lإلما�
�خلالفة،  على  �لتمر"  طريق   � �ألمة 
فقد   .� �هللا   Bما .كر �سو فتحقق 
  Yلنعما� بن بش��إلماl �`د عن  ���
�ملسجد   � جلوس×  كنا   :Bقا  ،�
 Yيا بش :Bخلش¡ فقا�فجا; �بو ثعلبة 
�هللا �  Bبن سعد �حتفظ حديث �سو
 Bفقا �نا.  حذيفة:   Bفقا  ،;��ألمر  �
تكو�   :� �هللا   Bسو�  Bقا حذيفة: 
 f ،هللا �� تكو���لنبو+ فيكم ما شا; 
يرفعها �هللا /.� شا; �� يرفعها، f تكو� 
ما  فتكو�  �لنبو+   dمنها على  خالفة 
 �شا; �هللا �� تكو�، f يرفعها �هللا /.
شا; �� يرفعها، f تكو� ملًكا عاًضا 
فيكو� ما شا; �هللا �� يكو�، f يرفعها 
� شا; �هللا �� يرفعها، f تكو� ملًكا ./

جuية فتكو� ما شا; �هللا �� تكو�، 
 f ،يرفعها  �� � شا; ./ �هللا  يرفعها   f
 f �لنبو+،   dمنها على  خالفة  تكو� 

سكت. 

هل هناE من Dمل؟
 �﴿َ�َعَد �ُهللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو
�ْأل¹ِ�َْ  ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ
َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما 
�ْ�َتَضى  �لَِّذ!  ِ"يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ
َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ�لَُيَبدِّ َلُهْم 
َ�َمْن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  َال  َيْعُبُد�َنِني 
َكَفَر َبْعَد َ.ِلَك َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ� 
 ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �َالَ+ َ��ُتو �لصَّ �* َ�َ�ِقيُمو
�لرَُّسوBَ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ� * َال َتْحَسَبنَّ 
�ْأل¹ِ�َْ  ِفي  ُمْعِجِزيَن   �َكَفُر� �لَِّذيَن 
�لنو� )  ﴾Yُْلَمِص�َ�َمْأَ��ُهُم �لنَّاُ� َ�لَِبْئَس 

(٥٥ - ٥٧-
�ية " تسمى   Cل� �آلية  هذ'   �
عن   gتعا �هللا  يتحد�   "Tالستخال�
�ملسلمو�  يناvا   Cل� �لنعم � �ملكافآ� 
�لذين  �/ Bفقا .� �� �طاعو� �مًد./
�علهم  مبا   ��عملو باخلالفة   ��منو
صاحلني للخالفة فإ� �هللا تعاg يعدهم 
بأنه سيجعلهم خلفا; � �أل�¹ كما 
جعل �لذين كانو� من قبلهم، �سيوطد 
�لدين �لذ! �ضي به vم، �سيبّدB كّل 
خوفهم �مًنا، فيعبد�ن¡ �ال يشركو� 
Õ شيًئا. �لكن �لذين يكفر�� باخلالفة 
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فيما بعد، فلن يتمتعو� ֲדذ' �لنعمة بل 
 .lلنظا�سُيَعّد�� خا�جني على 

 '��لقد �صد� �هللا تعاg � هذ' �آلية قر
�ملسلمني،   Yمبص يتعلق  فيما  �لنهائي 
فوعدهم �hم لو �منو� بوجو" �خلالفة، 
عليهم،  ينبغي  كما  لذلك  ساعني 
فسيقيم �هللا بينهم �خلالفة كما �قامها 
�لذين خلو� من قبل، �سيثّبتهم من  �
�خلالفة على "ينهم �لذ! �ختا�'  Bخال
 Bسيبّد� �لدين،   �هذ �سيقّو!  vم، 
هللا  عابدين  �علهم  مما  �مًنا،  خوفهم 

�ألحد "�ئًما �ال يشركو� به شيًئا.
�ال يغيّنب عن �لباB �� هذ� �عٌد �ليس 
نبو;+. فلو �� �ملسلمني [ يثبتو� على 
 Ðلصا��لعمل  �/مياhم باخلالفة �تركو
�خلالفة، فلن  lلذ! هو ضر��! لقيا�
�لن   ،lإلنعا�  �vذ مستحقني   �يعو"�
�هللا  بأ�   �يقولو  �� عندها  ֲדم  يليق 

تعاg [ ينجز �عد'. 
�هللا تعاg للمؤمنني بعد .كر  Bيقو f
 �﴿َ�َ�ِقيُمو مباشر+  �خلالفة   ªموضو
 Bَلرَُّسو� ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �الَ+ َ��ُتو �لصَّ
نقيم  حينما   !� ُتْرَحُموَ�﴾..  َلَعلَُّكْم 
�خلالفة فمن ��جبكم ��  lبينكم نظا
 ��لزكا+ �تطيعو ��لصال+ �تؤتو �تقيمو
 �ساعد�  �./ �كأhم  �هللا.   Bسو�
 ��طاعو فقد  �لدين  متكني   � �خللفا; 
 ªملوضو� نفس  هو   ��هذ  .Bلرسو�
"َمن  بقوله:   � �لن¯  بينه  قد  �لذ! 

�طاª �مY! فقد �طاع¡، �من عصى 
 Hفقد عصا9". (مسلم: كتا  !Yم�
 � ;��إلما�+، باH �جوH طاعة �ألمر

غY معصية) 
 �كما �� �هللا تعاg قد نّبه بقوله ﴿َ�َ�ِقيُمو
 Bَلرَُّسو� ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �الَ+ َ��ُتو �لصَّ
�لسبيل   ��  g/ ُتْرَحُموَ�﴾  َلَعلَُّكْم 
�خلالفة ��  lعند قيا � Bلرسو�لطاعة 
�لدين  �جل متكني  �لصال+ من   �تقيمو
�خللفا;  ��لزكا+ �تطيعو ��نشر'، �تؤتو

طاعة كاملة. 
كما لفت �هللا تعاg بذلك نظر �ملسلمني 
/g �نه ملن �ملحاB بد�� �خلالفة /قامة 
�لزكا+ حقًّا. فقد كا�  �لصال+ �/يتا; 
� عهد �لن¯ � نظاl جلمع �لزكا+، 
بكر خليفة،  �بو  � �صا�  تو�  �ملا 
�متنع معظم �لعرH عن �"�ئها  جة �
�� حكم �لزكا+ كا� خاًصا بالن¯ � 
 � بكر  �بو  �فض  ¾لفائه،  �ليس 

منعو9  لو  �هللا �  :Bقا� هذ'  "عو�هم 
�هللا   Bلرسو يؤّ"�نه   �كانو  Yبع  Bعقا
�بو  �جنح  منعه".  على  لقاتلُتهم   �
�لزكا+  lنظا lملهمة فقا�بكر � هذ' 
على قو�عد' من جديد، �ظل قائًما � 
{من �خللفا; �لر�شدين �آلخرين بعد'. 
�لر�شد+ بني  �نتهت �خلالفة  ملا  �لكن 
جلمع   lنظا هنا�  يعد   ] �ملسلمني 

�لزكا+. 
بد��  �لصال+  /قامة  ميكن  ال  كذلك 
 ���خلالفة حقًّا، .لك أل� �هّم �لصلو
فيها  تكو�   Cل� �جلمعة  صال+  هي 
 Ðمبصا Xلنا� Yيتم ֲדا تذك Cل��خلطبة 
 lة نظاÚ يكن ] ��ألمة �ضر���ִדا. فإ.
�خلالفة فكيف يّطلع �لناX على تلك 

�ألمو�. 
�يضا   �  Bلرسو� طاعة   �/ كذلك 
�لغر¹  �خلالفة، أل�  بد��  مستحيلة 
 ��  �  Bلرسو� طاعة  من  �حلقيقي 

وال يغيـّنب عن البال أن هذا وعـٌد وليس نبوءة. فلو 
أن املسـلمني M يثبتوا على إميانهـم باخلالفة وتركوا 
العمـل الصاT الذي هـو ضروري لقيـام اخلالفة، 
فلن يعودوا مسـتحقني Yذا اإلنعـام، ولن يليق بهم 
عندهـا أن يقولوا بـأن اهللا تعـاM 6 ينجز وعده. 
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التقوى

�لوحد+.،  سلك   � �جلميع  ينخر� 
فهذ' �ألمو� �لثالثة هي جز; ال يتجز� 
 ] ��هللا تعاg لنا: /. Bخلالفة. �يقو�عن 
تكن هنا� خالفة فستضيع صالتكم، 
من  قلوبكم  �³لو  {كاتكم،  �تضيع 

 .Bلرسو�طاعة 
f .كر �هللا تعاg � هذ' �آلية عالما� 
�خلليفة  من  �حلق  �خلليفة  ֲדا   Tُيعر

�لباطل، �هي كاآل�: 
�تا�  �لذ!  هو   gتعا �هللا   �/ �Dال 
�لصا"�  �خلليفة   �� �ثانيا:  �خلليفة، 
لألنبيا;  كنصرته   gتعا �هللا  سينصر' 
�لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  ﴿َكَما   gتعا لقوله 
�خلالفة  ��ِمْن َقْبِلِهْم﴾.�ثالثا �� �ستمر
�عمِلها  �ألمة  بإميا�  منو�  �لر�شد+  
�عد'  vم  سيفي   gتعا فاهللا   ،Ðلصا�
�لصاحلا�. يعملو�  مؤمنني   ��مو" ما 

�لدنيا   � سينشر   gتعا �هللا   �� �/�بعا 
 lٍحكا� من  �خللفا;  هؤال;  به  يأ�  ما 
�ملو�تية  Yغ Tلظر����فكاٍ� "ينية �غم 
َننَّ َلُهْم ِ"يَنُهُم �لَِّذ!  لقوله تعاg ﴿َ�لَُيَمكِّ
عظيم  برها�   ��هذ َلُهْم﴾.  �ْ�َتَضى 
تدّبر   �./� �حلّقة،  �خلالفة  صد�  على 
فيه �ملر; �جد' �ية عظيمة على صد� 
لَنَُّهْم ِمْن  �خللفا;.�خامسا قوله ﴿َ�لَُيَبدِّ
هد"  كلما   !� َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
خطر ما �خلالفَة �إلسالمية على نطا� 
 �ُتبّدB هذ  Cل�  Hألسبا��ألّمة هيأ �هللا 
تكو�   �� شريطة  لألّمة  �مًنا  �خلطر 

قلوֲדم عامر+ بنو� �إلميا��سا�سا هي 
َشْيًئا﴾..  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  ﴿َيْعُبُد�َنِني ال 
بعبا"�  سيقومو�  �خللفا;  هؤال;   !�
 ��  Éمبع شيًئا..   Õ  �يشركو  ��  ��"
�هللا تعاg سيشحنهم بالشجاعة ��جلر�+ 
فال �افو� � �هللا تعاg لومة الئم. /hم 
لن يعملو� �! شي; خوًفا من �ملخلو�، 
�يعملو�   gتعا �هللا  على  يتوكلو�  بل 
��ضو�نه  �هللا  �جه  �بتغا;  شي;  كل 
تعاg. �ليس �ملر�" من قوله تعاg ﴿ال 
 �يعبد� لن  �hم  َشْيًئا﴾  ِبي  ُيْشِرُكوَ� 
�ألصناl، .لك أل� �ملسلم �لعا"! �يًضا 
 "�ال يعبدها فما بالك باخللفا;. /منا �ملر
من قوله تعاg ﴿ال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا﴾ 
يتنا{لو� عن �! موقف خوًفا  لن  �hم 
من �ملخلو�، بل سيقومو� بكل عمل 
 gبتغا; مرضاته تعا�حتقيًقا ملشيئة �هللا �
غY مكترثني للمحن ��ملصائب �لC قد 
فوعُد   ،�.ً/ �لسبيل؛   هذ'  تصيبهم � 
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  للمسلمني   gتعا �هللا 
ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما  �َأل¹ِ�ْ  ِفي 
هؤال;  تعاg سيمنح  �نه  يع¡  َقْبِلِهْم﴾ 
�خللفا;  منحها  كما  �لuكا�  �خللفا; 
 � كمعاملته  �سيعاملهم  �أل�لني 
�لتأييد  سيتلقو�  �hم   !� �أل�لني،  مع 
�خلفا#هم  �ألنبيا;  تلّقا'  كما  �لربا9 
�لسابقو�.  �لو قاB قائل: لقد .كر �هللا 
 ��أل�لني قد ُمنحو �� ���لقر � gتعا
ُشّبهت   �فلما. �يًضا،  �ملُلك"  "خالفة 

�خلالفة �إلسالمية ¾الفة �لنبو+ بشكل 
خا� "�� خالفة �ملُلك؟ 

�هللا   �� فيه  شك  ال  مما  �نه   H��جلو�
تعاg قد �عد �ملسلمني بامللوكية �يضا، 
عن  هنا  يتحد�  ال   gتعا �هللا  �لكن 
�لنعم  عن  يتحد�  بل  �ملا"ّ!  �ملُلك 

�لدينية فقط.
 Bقو هو  .لك  على   Bأل�� �لدليل �  
َننَّ َلُهْم ِ"يَنُهُم �لَِّذ!  �هللا تعاg ﴿َ�لَُيَمكِّ
�ْ�َتَضى َلُهْم﴾.. �! �� �هللا تعاg سيقيم 
�لدين �لذ! ينتمي /ليه هؤال; �خللفا;. 
�مللو�  على  ينطبق  ال  �ألمر   ��هذ
"ينهم؛   gتعا �هللا  يقيم  ال   ./ �ملا"يني، 
�لر�حانيني  باخللفا;  خا�   �هذ بل 
فقط. فثبت �� �خلالفة �إلسالمية تشبه 

"خالفَة �لنبو+" ال "خالفة �مللوكية".
 gتعا �هللا   Bقو هو  �لثا9  �لدليل �
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾.. /.  ﴿َ�لَُيَبدِّ
ال تتو�فر هذ' �مليز+ � �مللو� �لدنيويني 
�بد�، حيث جتدهم �ليوl جالسني على 
عر�شهم البسني تيجاhم، بينما جتدهم 
يتسّولو�  عر�شهم  عن  �لوعني   �غًد
هنا�  ليس  كما   .ª���لشو  �  Xلنا�
 Bبأنه سيبّد gهللا تعا��! �عد vم من 
�مهم   �� �لو�قع  بل  �مًنا،  خوفهم 
��هم " �تنها� � كثY من �ألحيا� /.

 .Yخطر كب
 gتعا �هللا   Bقو هو  �لثالث  �لدليل �
َشْيًئا﴾..  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  ﴿َيْعُبُد�َنِني ال 
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دين  �! �� هؤال; �خللفا; يكونو� موحِّ
�ما  للشر�.   ;��عد  uك�� خالصني 
�يضا  �لشر�   � فيقعو�  �لدنيا  ملو� 
يقعو�  قد  /hم   �  Bلرسو�  Bقا ح� 
�لبخا�!: ) Tملكشو� ���لكفر �لبو �
 � �لن¯   Bقو  Hبا �لفنت،   Hكتا
فال  تنكر�hا).   ��موً� بعد!  ستر�� 
هؤال;  يكو�   �� هذ'،   Bحلا�� ميكن، 

 .Tالستخال�مصد�قا آلية 
�لدليل �لر�بع على �نه ليس �ملر�" من �
"نيويني  ملوكا  هنا  �ملذكو�ين  �خللفا; 
�هللا تعاg ﴿َ�َمْن َكَفَر َبْعَد َ.ِلَك  Bهو قو
�لذين   !� �ْلَفاِسُقوَ�﴾..  ُهُم  َفُأ�لَِئَك 
سيصبحو�  �خللفا;  ֲדؤال;  يكفر�� 
 �� ميكن  تر�،  يا  فكيف،  فاسقني. 
طاعَة  �فض   �./ فاسقا  �إلنسا�   Yيص
�لَبَو��؟  �لكفر  يقع �   �� مِلٍك ميكن 
�ملر;  يصبح   ��  ��بًد ميكن  ال  كال، 
�ملا"يني  �مللو�  طاعة  إلنكا�'  فاسًقا 
كهؤال;. /منا تصد� فتو� �لفسو� ضد 
للخلفا;  �لطاعة  �فض  ما   �./ �إلنسا� 

�لر�حانيني.
�ية   � �ملذكو�+  �أل�بعة  �أل"لة  فهذ' 
�الستخالT تؤكد �� �خلالفة �ملذكو�+ 
�هللا  Bمللوكية". فقو�هنا ليست "خالفة 
َكَما  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم   gتعا
 ﴾Ü/ َقْبِلِهْم...  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
هذ'   � �ملوعو"+  �خلالفة   �� يؤكد 
"خالفة  ال  �لنبو+"  "خالفة  تشبه  �آلية 

�ملُلك".(٤)

�� �لثالث لألمة��ملسيح �ملوعو� هو 
�Nي;  �لوعد  حتقق  من  البد  كا� 
�ألمل، �هكذ� حقق �هللا �عد'، �جا; 
ُعِصَر  �قت   � جا;  �ملوعو"،  �ملسيح 
�شتد� �حلاجة � ،�فيه �إلسالl  عصر
�لضر��+  /g �جو" �ملخلص، �نا"� 
 .Tباالستخال لألمة  �هللا  �عد  بتحقق 
�الvامية:  �خلطبة   � حضرته   Bيقو
(�/9 ُخلقُت � هذ' �جلمعة � ساعة 
�ملسلمني. �  lلإلسال �لعسر � �لعصر 
كما ُخلق �"l صفّي �هللا � �خر ساعة 
 �vذ منو.جا  كا�  {مانه   �/� �جلمعة 
 �vذ ظالًّ  عصر'  �قت  �كا�  �حلني. 
�لعصر �لذ! ُعِصَر �إلسالl فيه �ُصّبت 
 Hمصائب على "يننا �كا"� �� تغر
 �� lأليا�¬س �لدين. �تر�� � هذ' 
 lلظال�نو� �إلسالl قد ُعصر من كثر+ 
 lباألقال �ملخالفني   Bصو�  lللئا��
منه  �ثر  يبقى  �� ال  �ملكّذبني. �كا" �
لو [ يتد��كه فضل �هللا �لكرمي �ملعني. 
 ��هللا �� يبعث فيه ُمجّدً" +Yفاقتضت غ
 �  lليو�  �هذ  � فخلق¡   ،l"� ُيشابه 
�لعسر،  ساعة  �ع¡  �لعصر،  �قت 
�عّلم¡ من لدنه ��كرl، ��"خل¡ � 
 l�عبا"' �ملكرمني. �جعل¡ َحكما لألقو
�لذين �تلفو� �هو �حكم �حلاكمني. 
�هللا نصر9 �� كل �مٍر  �� lُلقو� ����

�ّيد9، �َطَرُ"�� فآ��9 �صالو� فحما9، 
�" =اعC �قّو� سلسلC، فألقاهم }�
سو;   '"�}� علّي  �هللا  فضُل  �لتحّير   �
خليفة  �جال  �هللا  ��عل   ��قالو ظنهم، 
�يسفك  فيها  ُيفسد  �هو  �أل�¹   �
 9/ Bفقا Cسط��لدما;، فأجاֲדم �هللا بو
 �/�"  :Bيقو  f تعلمو�.  ال  ما  �علم 
َمَثلي عند �Õ كَمثل �"l، �ما ُخِلْقُت 
�لنََّعُم  �أل�¹  على  كثر�  بعدما  /ّال 
�كثر   ،ªلضبا�� �لد�" �  ،ªلسبا��
�لد��H على ظهرها �خالف  ªكل نو
بعضها بعضا، �ما كا� �"l ليملكهم 
بينهم،  �فاحتا  عليهم  حكما  �يكو� 
فجعل¡ �هللا �"l ��عطا9 كل ما �عطى 
�لبشر، �جعل¡ بر�{� خلامت �لنبيني  Õأل
�سيد �ملرسلني. ��لسر فيه �� �هللا كا� 
�لذ! هو  l"��� �لق  B}أل�قضى من 
خامت �خللفا; � �خر �لزما�، كما خلق 
 Ýشر � Bأل���لذ! هو خليفته   l"�
�أل���، لتستدير "�ئر+ �لفطر+ �لُيشابه 
�لتشابه   �هذ �ليكو�  �لفاحتة، � �خلامتة 

للتوحيد كسلطا� مبني." (٥) 

�لقد/O �لثانية
 � �هللا  سنة  �لرحيل،  من  البد  �كا� 
هنا�  �كانت  قبل،  من   �خلو �لذين 
 dمنها على  �خلالفة  �لثانية،  �لقد�+ 
�لوصية:  Hحضرته � كتا Bلنبو+. يقو�
ُير! قسمني من   gتعا �نه  "فاحلاصل 
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على  قد�ته  يَد  ُير!  ��ًال،  قد�ته: 
�يد! �ألنبيا; �نفسهم، �ثانًيا، ُير! يَد 
قد�ته بعد �فا+ �لن¯ حني تو�جه �ملحن 
�يتقو� �ألعد�; �يظنو� �� �ألمر �آل� 
�جلماعة  هذ'   �� �يوقنو�  �ختل،  قد 
�عضا;ها   �/ ح�  تنمحي،   Tسو
�لتر""، �  +Yحل�  � يقعو�  �نفسهم 
�تنقصم ظهو�هم، بل �يرتّد �لعديد من 
�ألشقيا;، عندها ُيظهر �هللا تعاg قد�َته 
�ملنها�+.  �جلماعة  �ُيساند  ثانيًة  �لقوية 
فالذ! يبقى صامًد� صابًر� ح� �للحظة 
�ألخY+ ير� هذ' �ملعجز+ �إلvية، كما 
حصل � عهد سيدنا �Õ بكر �لصديق 
 �  Bلرسو� �فا+   �� ُظنَّ  حيث   ،�
من   Yكث ��تد � �َنها، �� سبقت  قد 
�ألعر�H، ��صبح �لصحابة من  Bجها
 lقا� عندها  كاملجانني،  �حلز�  شد+ 
�هللا تعاg سيدنا �با بكر �لصديق �، 
�خر�،  مر+  لقد�ته  منو.ًجا  ��ظهر 
�لوشيك.  ¹��`ى �إلسالl من �النقر
فيه:   Bقا �لذ!  �عد'   � �مت   ��هكذ
ننَّ vم "يَنهم �لذ! ��تضى vم  ﴿�لَُيمكِّ
لّنهم من بعد خوفهم �مًنا﴾ �! �نه  �لُيبدِّ
 .Tخلو�تعاg سوT يثّبت �قد�مهم بعد 
�هذ� ما حد� بالضبط � {من سيدنا 
�ملنو�  يد  �ختطفته  حني   � موسى 
 ¹��� مصر  بني  ما  �لطريق   � �هو 
 g/ ئيل�كنعا� قبل �� يوصل ب¡ /سر
 lفقا �لوعد.  حسب  �ملنشو"+  غايتهم 

مبوته مأمت كبY بني ب¡ /سر�ئيل. �كما 
 �ظلو /سر�ئيل  ب¡   ��  +��لتو�  �  "��
 ;�يبكو� �ينوحو� /g ��بعني يوما جر
صدمة موته �ملفاجئ. �هذ� ما حد� 
حيث  �يضا   � عيسى  {من   �
حا"�  عند  كلهم  �حلو��يو�  تشتت 
فيا  �يًضا.  منهم  �حد � ��تّد � �لصلب 
�لقدمية هي  �هللا  ما"�مت سنة  �حبائي، 
kّطم  لكي  قد�تني،  ُير!   gتعا �نه 
بذلك فرحَتني كا.بتني لألعد�;، فمن 
�آل� سنته  gهللا تعا��ملستحيل �� يغّير 

�أل{لية. 
 Xلنفو��ينبغي لصلحا; �جلماعة .�! 
 Xلنا� من  �لبيعة   �يأخذ�  �� �لطاهر+ 
 Hي من بعد!. فاهللا يريد �� �ذpبا
�لفطر+  !�. ���لتوحيد =يع �أل�� g/
�ملعمو�+،  �قطا�  �تلف  من  �لصاحلة 
سو�; كانو� من ����با �� �سيا، ��� 
�مع عبا"' على "ين ��حد. هذ' هي 
�جلها  من  ُ��سلت   Cل�  � �هللا  غاية 
�لغاية  هذ'   ��جعلو لذلك  �لدنيا.   g/
نصب �عينكم، �لكن باللطف �حسن 
�خللق �كثر+ �لدعا;. فإg �� يقوl �حٌد 
 �مؤيَّد� بر�� �لقدX من عند �هللا، ثابر�

=يًعا على �لعمل بعد! متكاتفني.
 Xلقد��ينبغي �� تنالو� نصيًبا من ��� 
�تزكية  بينكم  فيما  �لتعاطف   ;�جر
�حلقيقية  �لتقو�  �نفسكم، �.لك أل� 

(٦) ".Xلقد�ال ُتناB بد�� ��� 

�Dحكا�   Sبركا عن   ���لقر حديث 
Oشد�لر�خلالفة �

باختصا�  �خلالفة، �هو  تا�يخ  هو   �هذ
تا�يخ  �خر   Éمبع  �� �لبشرية،  تا�يخ 
�ملدنية �لبشرية، �� �خلتاl نريد �� نر� 
�حلديث � �لكرمي   ���لقر يلقي  كيف 

.ªملوضو� ��لضو; على هذ
 Hِْلِكَتا�﴿�ََلْم َتَر /َِلى �لَِّذيَن ُ��ُتو� َنِصيًبا ِمَن 
َ�َيُقوُلوَ�  اُغوِ�  َ��لطَّ ِباْلِجْبِت  ُيْؤِمُنوَ� 
�لَِّذيَن  ِمَن  َ�ْهَد�  َهُؤَالِ;   �َكَفُر� لِلَِّذيَن 
�َمُنو� َسِبيًال* ُ��لَِئَك �لَِّذيَن َلَعَنُهُم �ُهللا َ�َمْن 
�* lْ�َ َيْحُسُد�َ� ً Yُهللا َفَلْن َتِجَد َلُه َنِص�َيْلَعِن 
َفَقْد  �لنَّاXَ َعَلى َما �َتاُهُم �ُهللا ِمْن َفْضِلِه 
َ��ْلِحْكَمَة   Hَْلِكَتا� /ِْبَر�ِهيَم   Bَ� �َتْيَنا 
�َمَن  َمْن  َفِمْنُهْم  َعِظيًما*  ُمْلًكا  َ��َتْيَناُهْم 
ِبَجَهنََّم  َ�َكَفى  َعْنُه  َصدَّ  َمْن  َ�ِمْنُهْم  ِبِه 
 Tََسْو ِبآَياِتَنا   �َكَفُر� �لَِّذيَن   َّ�/ِ  *�Yًَسِع
ُجُلوُ"ُهْم  َنِضَجْت  ُكلََّما   �َناً� ُنْصِليِهْم 
 Hَ��ْلَعَذ  �لَِيُذ�ُقو َغْيَرَها   �ُجُلوً" ْلَناُهْم  َبدَّ
 ��َهللا َكاَ� َعِزيًز� َحِكيًما* َ��لَِّذيَن �َمُنو َّ�/ِ
َجنَّاٍ�  َسُنْدِخُلُهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ  �َ�َعِمُلو
ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْألَْنَهاُ�  َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِر! 
َ�ُنْدِخُلُهْم  َرٌ+  ُمَطهَّ  dٌ��َ}ْ�َ ِفيَها  َلُهْم   ��ََبًد
 �ُتَؤ"ُّ�  �ْ�َ َيْأُمُرُكْم  �َهللا   َّ�/ِ َظِليًال*  ِظالًّ 
َبْيَن  َحَكْمُتْم   �.َ/ِ�َ َ�ْهِلَها  /َِلى  �ْألََماَناِ� 
ا  ِنِعمَّ �َهللا   َّ�/ِ  Bِِباْلَعْد  �َتْحُكُمو  �ْ�َ  Xِلنَّا�
 *�Yًَبِص َسِميًعا  َكاَ�  �َهللا   َّ�/ِ ِبِه  َيِعُظُكْم 
 �َ�َ�ِطيُعو �َهللا   �َ�ِطيُعو  ��َمُنو �لَِّذيَن  �َيَُّها  َيا 
�لرَُّسوBَ َ�ُ��ِلي �ْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْ� َتَناَ{ْعُتْم 
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 �ْ/ِ  Bِلرَُّسو��َ �هللا  /َِلى  َفُر"ُّ�ُ'  َشْيٍ;  ِفي 
َ.ِلَك  �ْآلِخِر   lِْلَيْو��َ ِباهللا  ُتْؤِمُنوَ�  ُكْنُتْم 
 -٥٣ �لنسا;: ) َتْأِ�يًال﴾  َ�َ�ْحَسُن  َخْيٌر 

(٥٩
�هل   �� �آليا�  هذ'    � �هللا  يبني 
 ª��خلد�  Hبالكذ يعملو�   Hلكتا�
�حلق، �كلما  �لشر� �يعرضو� عن �
 �/  �قالو �غYهم  �ملؤمنني  بني   �قا�نو
�لكافرين   ���  ،�جد سيئو�  �ملؤمنني 
 Yغ يفعله  ما   ��هذ منهم،  �فضل  
�ملبايعني   Yغ يفعله  كما  �أل`ديني 
�خلالفة �لر�شد+،  lلذين ال يتبعو� نظا�
�آلخرين  �ملسلمني   �� يقولو�  حيث 
�ملسلمني    Yغ  �� يقولو�  ��حيانا  بل 
�هللا  �لكن  �أل`ديني،  من  �فضل 
على   �حسد  �هذ يقولو�  �hم  يؤكد 
��حانية  �قو+  حكم  من  �عطاهم  ما 
ميلكو�   �كانو �لو  �شد+، � �خالفة 
 wلر�حا�هذ' �لقو� �لر�حانية ��مللك 
�لنقY  هو �لشق � ،�Yنق Xلنا� �ملا �عطو
 ،��لتمر، ��ملر�" �hم ¾ال; جد +�� نو
يتبع  �هذ� هو حاB من ال يؤمن �ال 
�خلالفة �لر�شد+، �من شد+ ¾لهم  lنظا
�حلكم  هؤال;   Bنا يقولو� كيف   �هذ
�لذ!   �هذ من  يفكر��  �ال  �خلالفة؟ �
 B�حا{ �مللك ��خلالفة �آل�؟ �ليس من 
/بر�هيم ؟ فإ.� كا� منهم فما.� يضر' 
/بر�هيم   B� �هللا  �عطى  فقد  حسدهم؟ 
قبل �سيعطيهم  من  �لسلطا� � �حلكم 

�حلسد  من  فبدال  �يضا.  �آل�  /يا' 
 �عليهم �� يفكر�� كيف يكونو� �بنا;
�لسلطا�. � �لعز   �ينالو كي  إلبر�هيم 
 .Hلعقا��ما /.� �فضو� فسوT ينالو� 
 B� سيعطا'  �لذ!  �حلكم  � �مللك �
�`ة  مدعا+  سيكو�  �آل�  /بر�هيم 
 �قبلو فطاملا   ،Xللنا عظيمني  �بركة 
�خلالفة  ظل   �  ��عاشو �حلكم   �هذ
�لر�شد+ فسينعمو� بالر�حة ��لسكينة، 
 � �هللا  فسيلقيهم   ��فضو  �./ �لكنهم 
عذ�H المنا� vم منه.�سيعيشو� � 
 َّ�/ِ﴿ gتعا �هللا   Bيقو  f .ئما�"  lآلال�
ُنْصِليِهْم   Tََسْو ِبآَياِتَنا   �َكَفُر� �لَِّذيَن 
ْلَناُهْم  َبدَّ ُجُلوُ"ُهْم  َنِضَجْت  ُكلََّما   �َناً�
 َّ�/ِ  Hَ��ْلَعَذ  �لَِيُذ�ُقو َغْيَرَها   �ُجُلوً"
فطر+  من  َحِكيًما﴾   �َعِزيًز َكاَ�  �َهللا 
فتر+،  بعد   H��لعذ يعتا"   �� �إلنسا� 
�ال يتأ[ منه كما كا� يتأ[ � �لبد�ية.

يشعر  فال  ظاملا  �مللك  كا�  فمهما 
�لزمن  من  مد+  بعد  بظلمه   Xلنا�
�هو  قبل،  من  يشعر��   �كانو كما 
 ،lأليا��للني بعد مر��  g/ آلخر مييل�
�خر  ظا[  ملك  مكانه  لوجا;  �لكن 
 Bيقو لذلك   .�Yكث بظلمه  فيشعر�� 
 Tخلالفة فسو��هللا �� من �فض نعمة 
 Tسو� مستبد��  ملو�  kكمهم 
�لظاملة  �حلكوما�  عليهم  تتعاقب 
�ما  /عر�ضهم.   Bبا�  �ليذ�قو بسرعة 
�خلالفة �لر�شد+ ��لذين  lملؤمنو� بنظا�

 Tفسو ظلها،   � �لصاحلا�  يعملو� 
نعطيهم ملكا عظيما �ندخلهم جنا� 
فيها  �ينعمو�  �جهم �}� فيها  تر�فقهم 
بر�حة �سكينة "هر� طويال، �هذ� من 
�ما  �لر�شد+.  �خلالفة   ªتبا� بركا� 
باألمن  �لشعو�   lعد من  �آل�  kد� 
لد�   ;��لسو على   wلر�حا�� �ملا"� 
�أل`ديني مقا�نة مع ما يشعر به  Yغ
�لدين   � �متكني  �من  من  �أل`ديو� 
�ثقة � �لر" على شبها� �ملتنصريني، 
موجا�   � �ندفاعهم   lعد  � �يقني 
�لذ� يثY فتًنا �فوضى سياسية  Bلدجا�
�ليقني vو �كu بركا�  ���منية، �� هذ

�خلالفة �لر�شد+. (٧)

مر�جع �ملقا2
 X"لسا� �ملجلد   Yلكب�  Yلتفس�  -١
 ٤٥١ ٥٦  صفحة  �آلية  �لنو�  سو�+ 

�ما بعدها (بتلخيص)
�لر�بع  Hلبا�٢- كتاH /عجا{ �ملسيح  
�لعاملني صفحة  H� حلمد هللا� Yتفس �

(Tبتصر) ٦٦-٦٧
 Bأل��  Hلبا� �خلالفة  سر   Hكتا  -٣

٢٤�
 X"لسا� �ملجلد   Yلكب�  Yلتفس�  -٤
سو�+ �لنو� �آلية ٥٦  � ٤٥١ �ما 

بعدها (بتلخيص)
 Hلبا� �إلvامية  �خلطبة    Hكتا  -٥

�خلامس  � ٦٦- ٦٧.
�لوصية صفحة ٤-٥. H٦- كتا

�لر�شد+ � ٨٢-    �خلالفة  H٧-كتا 
٨٥ (بتلخيص)
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تعريب �لد�عية: Yمد طاهر ندمي

�جلز\ �لثا5

�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٣
كا�   :Bقا� �حلق   d�سر  Yب حدث¡ 
ُعيِّنُت مرً+  حضرته � يقوB: لقد 
َحَكًما � /حد� قضايا �لقتل، �عليه 

فقد صا� حضرته قاضًيا.
�قوB: يتضح من ���ية �خر� ���ها 
مر{� سلطا� �`د �نه � [ يقبل �� 
فلعل  يكو� قاضًيا، بل �فض .لك. 
�لر��يتني   ��  �� نسي  �لر��َيني  �حد 
تتعلقا�  دثني منفصلني. ��هللا �علم. 

 
�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٤

لقد   :Bقا� �حلق   d�سر  Yب حدث¡ 
�ية ميا� عبد �هللا �لسنو�! �� � "��
تا  برطانيه  ”سلطنت  حضرته  �حي 
 Tباشد خال  ��}� بعد   ،Bهفت سا
�ختالB“ �! ستبقى �لد�لة �لuيطانية �
 Tخلال�قوية /g سبع سنو�� f يعم 
 dحلا��الختالB، ���"� فيها ���ية �

عبد �ملجيد �� �لوحي كما يلي:
 Bسا هشت  تا  برطانية  ”سلطنت 
 !� “.Bختال��ياl ضعف � ��}�بعد 
 ��لuيطانية هكذ �طو�ية uإلم� ستبقى 
/g ٨ سنو��، �ما بعدها فسيتطر� 

/ليها �لضعف ��لفسا" ��الختالB، فإنه 
 �ليس صحيًحا عند! ألن¡ pعت هذ
�لوحي من حضرته � على �لنحو 
 Bقوِ� برطانية تا هشت سا” :tلتا�
 !� “.Bختال��ياl ضعف � ��}�بعد 
 g/ يطانيةuل��طو�ية uإلم�ستبقى قو+ 
�لضعف  lتأ� عليها �يا f l�Úانية �عو

.“Bالختال��
 �ֲדذ حلضرته  قلت  قد  �كنت 
�خلصو� بأنه يبد� �� �ملر�" من �لقو+ 
 "�هي �لقو+ �لر�حانية ��لدينية، ��ملر
�لدينية  �لقو+  على  �نه سيطر� ضعف 
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�ملسيحية   !� �لuيطانية  �طو�ية uلإلم
�لدين  غلبة  �تبد�   ،l��عو Úانية  بعد 
حضرته:   Bقا  .lإلسال�  !� �حلق 
سيكو� ما هو كائن، �ال يسع¡ �� 

�قوB شيًئا قبل حد�ثه.
�قوB: يبد� �� ���ية ”بY صاحب“ 
�لوحي.  بكلما�  يتعلق  فيما  �صح 

�هللا �علم.�

�لرحيم.  �لر`ن  �هللا  بسم   -٣١٥
حدث¡ �ملولو! فضل "ين �ملحامي من 
قا"يا� �� �ملسيح �ملوعو" � كتب 
�نه قد �فعت ضد! قضية � �ملحكمة 
 ��قر �كا�  �لuيد  مؤسسة  قبل  من 
�ملحكمة منوًطا كلًيا بإفا"�، �! لو 
�لتزمت بالصد� �.كر� �ألمر على 
�توًما،   ��مًر �لعقوبة  لكانت  حقيقته 
كا�  ملا  كذًبا  �ألمر  �نكر�  لو  �ما 
�لتهمة  هذ'  تثبت   �� �لuيد  ملؤسسة 
علّي �اميَّ �  فأشا�  ضد!. �عليه 
نفسك  /نقا.   �"��  �./ �نه  �لقضية 
�ألمر،   �تنكر حد�� هذ  �� بد  فال 
�لكن¡ �""� عليه: �ليحد� ما هو 
خالًفا  شيئا   Bقو� لن  فإن¡  حا"�، 
 g/ باللجو;  نفسي  �نقذ  �لن  للو�قع 
�لصد�  �تر�   �� ��يد  ال   .Hلكذ�
 اB من �ألحو�B، �غYها من �مو� 

�خر�. 

 Yغ بعض  �ثا�  لقد   :!���لر  Bقا
حضرته   Bقو ضد  ضجة  �أل`ديني 
كلها  �لقصة  بأ�   ��نشر� �ملذكو� 
قانو�   !� هنا�  �ليس  �بوكة 
 Yش� مبا  �لuيد  مؤسسة   �  Tمعر�
�لقصة  هذ'   ��� �لقصة،   � /ليه 
 � صدقه  /ثبا�  �جل  من  �خترعت 
تلك �لقضية - ��لعيا. باهللا، �/� كا� 
هنا� �! قانو� يقوB .لك فينبغي �� 

l /لينا.  يقدَّ
 �هذ جتا'  قلًقا  كنت   :!���لر  Bيقو
�لقو�نني   � فبحثت   ،¹��العتر
 � فوجد�  �لuيد  ملؤسسة  �لقدمية 
 ١٢ �قم  �لبند �  ١٤ �قم   lملرسو�
 �� ،l١٨٦٦ lلصا"� � عا�  ٥٦�
�قم  حتت  �vندية  �حلكومة  /شعا� 
 ١٨٧٧ uلصا"� � ٧ "يسم� ٢٤٤٢
�حتت �لبند �قم ٤٣ �� ��تكاH مثل 
عقوبته،  �ُ.كر�  جرمية  �لفعل   �هذ
تلّقيت  �! كما .كر حضرته. كما 
�يضا  عينية  شها"+   �هذ  ثي   Bخال
تدBّ على �� هذ' �لقضية قد ُ�فعت 
ضد حضرته من قبل مؤسسة �لuيد، 
كنت  بينما  كاآل�:  .لك  �تفصيل 
�لقانو� مع كاتب  ��حتد� حوB هذ
�ملحكمة "ملك موال ¾ش �أل`د!" 
/. جا; �ملحامي شيخ ن¯ ¾ش، �هو 
 B�يز �ال  غو�"�سبو�  من  قدمي   lا�

من معا�ضي �جلماعة، �كا� قد تابع 
بكل `اX ضّد حضرته قضية �فعها 
 Bقا �جلهلمي،  "ين   lكر �ملولو! 
هذ'  �فعت  لقد  ن¯ ¾ش:  t شيخ 
�لقضية �مامي � غو�"�سبو�، �كا� 
من  �ملحامي  هو  �`د  علي  شيخ 
 !���لر  Bيقو صاحب".   �"مر{ قبل 
�ملولو! فضل "ين: �بعد .لك كتب 
t شيخ ن¯ ¾ش �ستجابة لطلب م¡ 

شها"+ خطّية جا; فيها:
قد  �لuيد  مؤسسة   �� متاًما  �تذكر 
قضية  صاحب"   �"مر{ ضد  �فعت 
جنائية، �كا� �لقائمو� على مؤسسة 
�كا�  �لقضية.  هذ'  يتابعو�  �لuيد 
شيخ علي �`د �امًيا متابًعا للقضية 
من قبل "مر{� صاحب"، �كنت ��قًفا 
مع شيخ علي �`د � �ملحكمة عندما 
�خu' "مر{� صاحب" بعض تفاصيل 
قضيته. لعلها كانت تتعلق /ما بالنقص 
 ����� Bيد �� بإ"خاuل��; �جر+ "� �
�لرسالة، �مبا  Tملقاال� � ظر�بعض 
�ن¡ [ �تابع �لقضية فلذلك ال �.كر 
تسند  �لقضية  كانت  �لذ!  �لقانو� 
يناير   ٢٢  � ¾ش  ن¯  فقط.  /ليه. 

".١٩٢٤
تفاصيل  حضرته  .كر  لقد   :Bقو�
هذ' �لقضية � كتابه: مر�+ كماال� 

.lإلسال�
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 ` ��aD :b سو/O من سو/ �لقر
تبدD بالبسملة �ملاc�؟

d: سو�+ �لتوبة �.لك ألhا - كما 
�ملصلح �ملوعو"" �خلليفة �لثا9 " Bقا
من  جز;   -  � �ملوعو"  للمسيح 

.Bألنفا�سابقتها؛ 

aD d :b سو/O جا\S �لبسملة 
(بسم �هللا �لرhن �لرحيم) مرتني؟

 � ��ال�ا  �لنمل  سو�+   �  :d
�حلا"ية  �آلية  �ثانيتهما �  مستهلها 
�سالة  ُ.كرْ�  حيث  �لثالثني �
ملكة سبأ حيث   g/  � سليما� 

��" ﴿/نَُّه ِمْن ُسَلْيَماَ� َ�/نَُّه ِبْسِم �ِهللا 
�لرَّْحَمِن �لرَِّحيم﴾

�أل�عية  بعض   jتعر هل   :b
�لقر�نية؟

ِفي  �تِِـَنا  ﴿َ�بَّـنا  نعم:   :d
َحَسَنًة  �آلِخَرِ+   ��َ َحَسَنًة  �لـُدنيا 
�لنَّاِ�﴾ (�لبقر+: ٢٠٢).  Hَ�َ�ِقنا َعذ
 ��هللا � ير"" هذ Bكا� سيدنا �سو�
نو�  سيدنا   Bيقو� بكثر+.  �لدعا; 
للمسيح   Bأل�� �خلليفة -  � �لدين 
�ملوعو" �- بأنه ��� � منامه �� 
�هللا � ينصحه باإلكثا� من  Bسو�

�لدعا;. �هذ

َثبِّْت  َّ�  �َصْبًر َعـَلْينا   Þَْ�فِر ﴿َ�بَّنا 
 lِْلَقْو� على  َ��ْنُصْرنا  َ�ْقد�َمنا 

�ْلَكاِفِرْيَن﴾ (�لبقر+:٢٥١)
�هنا� "عا; قد نصح سيدنا �خلليفة 
�لر�بع �`ه �هللا �بنا; �جلماعة بتر"يد' 
�لز�جية  �خلالفا�  لتفا"!   �Yكث
باحلب  �ملشحو�  �جلوِّ  �لتحقُِّق 
�لتضحية، �هو: ﴿َ�بََّنا َهْب لََنا ِمْن �
َ��ِجَنا َ�ُ.�ِّيَّاِتَنا ُقرََّ+ َ�ْعُيٍن َ��ْجَعْلَنا }ْ�َ

لِْلُمتَِّقَني ِ/َماًما﴾ (�لفرقا�: ٧٥)
على  حثَّ  قد  �خر  "عا;  �هنا� 
- �خلامس  �خلليفة  سيُدنا  تر"يد' 

 Þُْتِز ال  ﴿َ�بََّنا  �هو:  �هللا-  نصر' 
َ�َهْب  َهَدْيـَتـَنا   .ْ/ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا 

�لد�عية: �مد �`د نعيم "�/عد
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�ْنَت  /ِنََّك  َ�ْحَمًة  لَُّدْنَك  ِمْن  لَنا 
�B عمر��: ٩)، �.لك ) ﴾Hُْلَوهَّا�
كرمية  بيغم"  "مبا�كة  �لسيد+  أل� 
سيدنا �ملسيح �ملوعو" � كانت 
تر�! �hا قد ��� � �ملناl �نه � 

�لدعا;.  �ينصحها بقر�;+ هذ
على  حث  قد  �خر  "عا;  �هنا� 
�خلامس  �خلليفة  سيدنا  تر"يد' 
َ�ْ�ِ{ْعِني   ِّH�َ﴿ �هو:  �هللا،  نصر' 
َ�ْ� َ�ْشُكَر ِنْعَمَتَك �لَِّتي �َْنَعْمَت َعَليَّ 
َصاِلًحا  َ�ْعَمَل   �ْ�َ�َ َ��ِلَد!َّ  َ�َعَلى 
/ِنِّي  ُ.�ِّيَِّتي  ِفي  ِلي  َ�َ�ْصِلْح  َتْرَضاُ' 
�ْلُمْسِلِمَني﴾  ِمَن  َ�/ِنِّي  /ِلَْيَك  ُتْبُت 

.(١٦ :Tألحقا�)
�لكرمي ��  ���هنا� "عا; .َكر �لقر
﴿َ�بََّنا  �هو:  يدعونه  �لر`ن  عبا" 
�ْصِرTْ َعنَّا عذ�Hَ َجَهنََّم ِ/�َّ عذ�َبها 

كاَ� َغر�ًما﴾ (�لفرقا�: ٦٦). 
�هللا  �مر   +Yلقص� �أل"عية  �بعض 
مثل  "قل"  بلفظ  تبد�   ./ بتر"يدها 
﴿H�َِّ ِ{ْ"ِني ِعْلًما﴾ (طه: ١١٥)، 
َ�بََّياِني  َكَما  �ْ�َحْمُهَما   ِّH�َ﴿�
 ِّH�َ﴿� ،(٢٥ :;��إلسر)  ﴾�Yًَصِغ
َ�َ�ْخِرْجِني  ِصْدٍ�  ُمْدَخَل  َ�ْ"ِخْلِني 
ِمْن  ِلي  َ��ْجَعْل  ِصْدٍ�   dَُمْخَر
 :;��إلسر)  ﴾�Yًَنِص ُسْلَطاًنا  َلُدْنَك 
َ��َْنَت  َ��ْ�َحْم  �ْغِفْر   ِّH�َ﴿�  (٨١
َخْيُر �لرَّ�ِحِمَني﴾ (�ملؤمنو�: ١١٩) 

 �ِ�َهَمَز ِمْن  ِبَك  َ�ُعوُ.   ِّH�َ﴿�
 �ْ�َ  ِّH�َ ِبَك  َ�َ�ُعوُ.   * َياِطِني  �لشَّ

َيْحُضُر�ِ�﴾ (�ملؤمنو�: ٩٨-٩٩)
 

aD �� :b صحاk عهد سيدنا Dبو 
بكر تد�ين �لقر��؟

d: {يد بن ثابت �.

 d � nلن�سم � �/� Oكم مر :b
�لقر�� �لكرمي؟

﴿َ�َما  �هي   ��مر ��بع   :d.١
ٌد ِ/ال َ�ُسوBٌ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه  ُمَحمَّ
�لرُُّسُل َ�َفِإْ� َماَ� َ�ْ� ُقِتَل �ْنَقَلْبُتْم َعَلى 

(١٤٥ :��َ�ْعَقاِبُكْم﴾ (�B عمر
ِمْن  َ�َحٍد  �ََبا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَ�  ٢.﴿َما 
َ�َخاَتَم  �ِهللا   Bََ�ُسو َ�َلِكْن  ِ�َجاِلُكْم 

(٤١ :H��لنَِّبيِّنيَ﴾ (�ألحز
 �َ�َعِمُلو  ��َمُنوَ َ��لَِّذيَن ﴿  .٣
َعَلى   Bَُِّنز ِبَما   ��َمُنوَ�َ اِلَحاِ�  �لصَّ
َكفََّر  َ�بِِّهْم  ِمْن  �ْلَحقُّ  َ�ُهَو  ٍد  ُمَحمَّ
َباَلُهْم﴾  َ�َ�ْصَلَح  َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم 

(�مد: ٣)
�ِهللا َ��لَِّذيَن َمَعُه  Bٌُد َ�ُسو ٤. ﴿ُمَحمَّ
َبْيَنُهْم  ُ�َحَماُ;  �ْلُكفَّاِ�  َعَلى   ;ُ� َ�ِشدَّ
َفْضال  َيْبَتُغوَ�   �ًد ُسجَّ ًعا  ُ�كَّ َتَر�ُهْم 

ِمَن �ِهللا َ�ِ�ْضَو�ًنا﴾ (�لفتح: ٣٠) 

�لسو/  oDا\   jتعر هل   :b

�ملسماO على oDا\ �لرسل؟
يوُنس،  هي:  �لسو�  هذ'   :d
�/بر�هيم،  �يوُسف،  �هو"، 

��مد، �نو�.

 d ملذكو/ين�لرسل �ا\ oD ما :b
�لقر��؟

d: هؤال; �لرسل هم: �"l، �نو�، 
�موسى، �"��"، �/بر�هيم، �لو�، 
 ،Hيعقو� �/سحا�،  �/pاعيل، 
�يوسف، �هو"، �صاÐ، �شعيب، 
 �.� ،Xها���، �سليما�، �/ليا�
�لَيَسع، � �لكفل،   �.� �لنو�، 
 ،ßk� ،كريا}� ،Hيس، ��يو�"/�

.lلسال��عيسى ��مد عليهم 

 d Sكرc S�لغز��من  ٌّaD :b
�لقر�� �لكرمي؟

 :���لفرقا�): (�B عمر lبد� (يو :d
-١٠  :H��ألحز)  H��ألحز  .(١٢٤

٢٣).  فتح مكة (�لفتح: ٢٥-٢٨). 

ُحنني (�لتوبة: ٢٥).

 d �oه  cُكر   kصحا  aD  :b
�لقر��؟

d: {يد بن حا�ثة �، �.لك � 
.٣٨ :H�سو�+ �ألحز
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٣٦

التقوى

 ،��حد تعيب   ��نر ما  بن حيثم:  للربيع  قيل   :bلنا�  �c
 Xلنا�  lلذ  Þتفر� ح�  �ضًيا � نفسي  عن  لست   :Bفقا

��نشد:

لنفسي �بكي لست �بكي لغYها
                     لنفسي من نفسي عن �لناX شاغل

 ،"��جلو �ُحسن  �ُخللق،  ُحسن  �خلمس:   uvلر� مفاتيح 
�ألمانة. ;��كف �أل.�، �صد� �حلديث، ��"

 lملكا� تعصبكم  فليكن  �لعصبية،  من  بد  ال  كا�   �/  *
�ألخال� ��امد �ألفعاB.  (علي �بن �Õ طالب)

 :�فقالو ما.� kد�؟   :Bفقا  Tقو� àماعة  �جل  مرَّ   *
�لسلطا� يقطع يد �لسا�� فقاB: ال /له /ال �هللا! سا�ُ� 

�لعالنيِة يقطع يَد سا�ِ� �لسرِّ!

* سر� �جل قميص× ��عطا' البنه ليبيعه فُسِرَ� منه فلما 
!!Bملا� Xبر� Bالبن سأله: بكم بعته؟ قا��جع 

* �ْلِق ُحسن �لظن على �َخللق �سو; �لظن على نفسك، 
لتكو� من �لساملني �ملطمئنني.

سر�  يكتم  من  /ال  تصاحب  ال  �حلكما;:  �حد   Bقا  *
�يكو� لك �معك � �لنو�ئب �ينشر حسناتك �يطو! 

سيئاتك، فإ� [ جتد' فال تصاحب /ال نفسك ..

 �� بعد  /ال  تـنفع  ال  �لطيا�ين،  كمظال�   Bلعقو�*
ُتفتح.

* تأكل �لطيو� �لنمل، �عندما متو� فإ� �لنمل يأكلها. 
�لظر�T فال تقلِّل من شأ� �حد. Yقد تتغ

 'Yلرجل �� يغ� �ملر�+ كاحلذ�; يستطيع  *قاB �حدهم: 
م� شا;. فنظر �حلاضر�� /g �جل حكيم كا� بينهم 
�لكالl؟ فقاB: ما يقوله �لرجل  ��سألو': ما ��يك � هذ
نفسه  ير�  من  نظر   �  ;�كاحلذ فاملر�+  متاما.  صحيح 
َمِلًكا. فال  قدما. �هي كالتاd � نظر من ير� نفسه 

�ملتحد� بل �عرفو� كيف ينظر /g نفسه. �تلومو

�لصديق �لذ! تشتريه باvد�يا سوT يأ� يوl �يشتريه *
.�Yغ

*كثر+ حسا"� شها"+ على جناحك.

* نطيل �لكالl عندما ال يكو� لدينا ما نقوله.

قلة   � �لنفس  �حة ��  .lلطعا� قلة   � �جلسم  �حة �*
�للسا�  �حة ��  .lالهتما� قلة   � �لقلب  �حة ��  ،lآلثا�

lلكال�� قلة 

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




