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التقوى

 Åتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  9حد�  �هللا  Tال  Tله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، �9شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا   Eفأعو بعد  �ما  f9سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا fَ'ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  T9َيَّا1َ  َنْعُبُد  Tيَّا1َ 
�لَِّذيَن   Zِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Zََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو' َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (lمني) 9َال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لC fلقاها سيدنا مر�Z مسر�� VCد Cيدb �هللا تعاd بنصرb �لعزيز

� Eملهد� Wإلما�� Uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو� ٢٠١٦/٠٤/٢٩

� مسجد بيت �لفتو¯ بلند�

 �  Gملوعو� �ملسيح  �علن   �� منذ 
Gعو�� �9سس �اعته، يتهمه �9اعته 
�ملسلمو� �آلخر�9 بأنه � يسّمي 
�لنبو�  ختم  نرفض  9بأننا  نبيًّا  نفسه 
 Bلكننا نعر ،Gبإمياننا باملسيح �ملوعو
بنا بغ�  ُتلصق  باطلة  �vا ִדمة  جيد� 
حق، ألننا نعتقد �سب تعليم �ملسيح 
�ملوعوÏ � Gتم نبو� �لن¬ � �كثر 
من غ�نا، 9ُنظهر �عتقاGنا هذ� عمليا 
 � �لن¬  �ب  }�خر�  9قلوبنا  �يضا 
جا`   
�لذ �لدين  �لعا�   � 9ننشر 
9يعتنقه  ُيظهر�  مثلما   � �لن¬  به 
 �� �حلق  بل  �آلخر�9،  �ملسلمو� 
�ملسلمني �آلخرين � يدfكو� مكانة 
�لن¬ � بقدf جز` من مئة �لف جز` 
 aكه �أل�ديو� بفضل �هللا تعاfمما يد

 .� Gنتيجة تعليم �ملسيح �ملوعو
�ملسلمو�  ظل  لقد  حا"،  �ية  على 
 f�9 �أل�ديني باستمر�Gآلخر�9 يعا�
 fختم �لنبو�. 9تثو Gعتقا� iعلى �سا
عد�9ִדم هذ� كث�� بني حني l9خر 
لسبب من �ألسبا'، 9[ا9" �ملشايخ 
 �fثاT �ملنظما�  بعض   9� �ملزعومو� 
 .rعامة �ملسلمني حو" هذ� �ملوضو
 Gلك �سُتشهد �حد �فر�E 9بنا` على
قبل  غالسكو  مدينة   � �اعتنا 
معاfضونا  حا9"  9قد  �يا�،  بضعة 
مرتبطة  �لقضية  هذ�  �علو�   ��
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 �� �9G�f� بالعو�طف �لدينية، 9هكذ�
9لكن  �لبطش.  من  �نفسهم  ´لِّصو� 
ِقبل  من  �إل�ابية  �لفعل   �Gf بسبب 
�حلكومة �9هتما� 9سائل �إلعال� غ� 

 ֲדذ� �لقضية قّدمت عديد من Gلعا�
�ملنظما� �عتذ��f مبا فيها �ك© مؤسسة 
 aT بريطانيا. 9لكن  �Tسالمية هنا 
 Gملعهو� تعّنتهم  �ظهر�9  Eلك  جانب 
ليسو�  �أل�ديني  بأ�  9قالو�  �يضا 
9يقولو�  حا"،  �ية  على  مسلمني 
مثل هذ� �لكال� � مساجدهم بكثر� 
9يرسخو� � قلو' عامة �ملسلمني 
لدfجة �� �9الGهم �لصغاf �لذين قد 
 �fبصو �لشهاGتني  ح�  [فظو�  ال 
ختم  هو  ما   �9fيد 9ال  سليمة 

�أل�ديني  لألطفا"  يقولو�  �لنبو� 
� مد�fسهم بأنكم لستم مسلمني. 
لقد كتَب ÍT بعض �أل9الG �9لبنا� 
�vم يتلقو� هذ� �ملعاملة من }مالئهم 
بأ�  �Gئما  pم  فأقو"   .ifملد��  �
�إلسال�  تعليم  تتعّلمو�   �� عليكم 

 قبل I9©�9 }مال`كم E كثر من�
بأننا مسلمو� 9نعمل بتعليم �إلسال� 
9نؤمن بالن¬ � خامت �لنبيني 9نؤمن 
تابعا  نبيا   �  Gملوعو� باملسيح 

9خاGما له �سب نبو`ته �. 
باختصاf، تثوf عد�9ִדم ضد �أل�ديني 
بني فينة 9فينة � بالG �تلفة. 9أل� 
 �fالتصاال� �9ملو�صال� قد تطو�
� هذ� �لزمن كث�� 9صا�f سريعة 

�يث Tّ� معاfضينا يوِصلو� عد�9ִדم 
 Gكل مكا�؛ فلم يُعد بلد من بال aT
�ملسلمني  هؤال`  من  مأمن   � �لعا� 
 aT فيصلو�  �9ملفسدين،  �ملزعومني 
بعض �لبالG �إلفريقية �يضا. �9ملناطق 
�ملسلمو�  هؤال`  يصلها   �  qل�
 9� ملحدين  �هلها  كا�  �ملزعومو� 
فقط  باالسم  مسلمني   9� مسيحيني 
هنالك  9شّيد�9  �أل�ديو�  9صلها 
مساجدهم n 9صلها معاfضونا بعد 
�أل�ديني  بأ�   iللنا ليقولو�  Eلك 
حا"،  �ية  على  مسلمني.  ليسو� 
 qل� 9هجماִדم  مكايدهم  هي  هذ� 
يستخدموvا ضد �جلماعة 9سيظلو� 
 Gبال  aT يصلو�   ET يستخدموvا، 

املسيح  تعليم  xسب  نعتقد  وإننا 
 � الن_  نبوة  ~تم   � املوعود 
اعتقادنا  وُنظهر  غVنا،  من  أكثر 
زاخرة  وقلوبنا  أيضا  عمليا  هذا 
العا2   9 وننشر   � الن_  xب 
مثلما   � الن_  به  جاء  الذي  الدين 
اآلخرون،  املسلمون  ويعتنقه  ُيظهره 
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 ��9f9بية �يضا 9يعّلمو� هذ� �لتعليم 
 ،ifملد�� ��ملساجد 9� �لبيو� �9 
�9الGهم  �Eها�  تصبح  9بالنتيجة 
مسمومة. 9لكن حيثما يصل هؤال` 
�ب على �9الGنا 9شبابنا �أل�ديني 
�يضا �� يّطلعو� �طالعا شامال على 
تعليم �إلسال� �حلقيقي �لذ
 9ّضحه 
� هذ� �لعصر  � Gملسيح �ملوعو�
 �� 9هو  �جلماعة،  به  تؤمن   
�9لذ
 rملشر� �لن¬  هو   � �ألكر�  نبينا 
9قد   aتعا �هللا  من   ºملبعو� �ألخ� 
�نتهت عليه �لنبو� من حيث �لشريعة 
جديد�،  شريعة   Ñتأ  �� ميكن  فال 
9كذلك �T �لقر�l �لكرمي هو كتا' 
 Gلشريعة �ألخ�، ��9 �ملسيح �ملوعو�
 ،� للن¬  9مطيعا  خاGما  جا`  ن¬ 
�fينا  لقد  فقط.   � شريعته  لينشر 
�نه  �Gئما  �جلماعة  مع  �هللا  معاملة 
�جلماعة  ضد  �لعد��9   G�Gتز عندما 
 Gُلسما� يفيد  كما  �Gئما  تفيدها 
�ملز�rَf. لذ� � نقلق بسبب �ملعاfضة 
قط 9لن نقلق �بد�. بل كانت موجة 
لتعريف  مدعا�  �حلالية  �ملعاfضة 
بو�سطة  �9سع  نطا�  على  �جلماعة 
9سائل �إلعال� لدfجة فاقت قدfتنا 
�لوجيز،  �لوقت  هذ�   � Eلك  على 
� هذ� �لبلد �يضا  i9لقد توجه �لنا
 aT T9ضافة  �جلماعة.   rموضو  aT

�أل�ديني  �لشبا'  بعض   �T Eلك 
�لذين ما كانو� يهتمو� بالدين كث�� 
9ما كانت عالقة بعضهم باجلماعة 
قوية بل كانو� [ضر�9 مبناسبة �لعيد 
قبل  من  قليال  بعيدين  9كانو�  مثال 
�إلعال�  بو�سطة 9سائل  علمو�  فقد 
بأننا نؤمن  باملسيح �ملوعوG � نبيا 
خاGما 9تابعا للن¬ �، 9علمو� �يضا 
 �  Gملوعو� �ملسيح   5G� كيف 
�قا�  9كيف   � �لن¬  خدمة  حق 
مرتبة كونه � خامت �لنبيني 9كيف 

 .rهذ� �ملوضو ��fشدنا 
 rملوضو� هذ�  حو"  �قد�  �9آل� 
 Gبعضا من مقتبسا� �ملسيح �ملوعو

� فيقو": 
�حد  يصبح  ال  �نه  جيد�  �علمو� 
مسلما صاGقا 9مّتبعا للن¬ � ما � 
 � 9ما  �لنبيني.  خاَمت   � بأ�  يؤمن 

يبتعد عن هذ� �ملحَدثا� (�
 ما � 
 fكاE�9أل �لبدعا�  عن  �ملر`  يتخل 
 iلنا� هؤال`  �Gخلها   qل� �ملختلفة 
 Gلدين. � ُيدخلها �ملسيح �ملوعو� �
� بل �Gخلها �ملشايخ �9صحا' 
ما   :� فيقو"  �ملختلفو�)  �لز�9يا 
يؤمن   � 9ما  �ملر`،  عنها  يتخل   �
بأنه � خامت �لنبيني قوال 9فعال فال 
معu إلميانه. (�ب �ال يقتصر �ألمر 
 �f9على �لكال� فقط بل هنا1 ضر
�نه خامت  �يضا  عمليا   � به  لإلميا� 
�لنبيني، فيقو" � �T � يكن هذ� 
لإلميا�   uمع فال   �Gموجو �إلميا� 
 
�صال). فيقو": ِنعم ما قا" �لسعد
للتحلي  جاهدين  �سَعو�  تعريبه:  ما 
�9لصفا`  �9لصد�  �9لتقو5  بالزهد 
�مد  بّينه  ما  تتجا9}�9  ال  9لكن 

�ملصطفى �. 

عندمـا تزداد العداوة ضد اجلماعـة تفيدها دائما 
كمـا يفيد السـماُد املـزارَع. لذا 2 نقلق بسـبب 
املعارضـة قط ولـن نقلق أبدا. بـل كانت موجة 
املعارضة احلالية مدعـاة للتعريف باجلماعة على 
نطاق واسـع بواسـطة وسـائل اإلعـالم لدرجة 
فاقت قدرتنا على ذلك 9 هـذا الوقت الوجيز... 
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 �T :"9يقو � Gيتابع �ملسيح �ملوعو
هد� �لذ
 خلق �هللا � قل¬ �اسا 
له هو ترسيخ Gعائم نبو� fسو" �هللا 
 aT  aتعا �هللا  �قامها   qل� � 9حد� 
�بد �آلبدين، 9متزيق �لنبو�� �لكاEبة 
�لقو�  هؤال`  �قامها   qل� fTبا  كلها 
نتيجة بدعاִדم. (�
 قد �بتعد�9 عن 
�لبدعا�   ºبإحد�  � �لن¬  تعليم 
ينقضو� ختم  �لذين  �ملختلفة، 9هم 
 aT �نظر�9   :� يقو"  �لنبو�). 
�9فحصو�  كلهم  �لز�9يا  �صحا' 
يؤمنو�  من  هم  هل  لتر�9  �عماpم 
بالن¬ � خاَمت �لنبيني �� ×ن �لذين 

نؤمن به؟
 aمن �لظلم �9خلبث �لزعُم �� �هللا تعا
� يرG من ختم �لنبو� Tال �� تؤمنو� 
 n لنبيني باللسا� فقط� به � خامت 
�فعلو� ما [لو لكم، �9قترحو� شريعة 
لقد  �نفسكم.  عند  من  جديد� 
�خترعو� �ساليب �تلفة للصال� مثل 
�لصال� �لبغد�Gية (هذ� ما فعلته بعض 
ال  �ملسلمني)  من  �9لفئا�  �لِفر� 
ُيعلم pا �ثر � �لقر�l �لكرمي �9سو� 
من  يثبت  هل  �.كذلك  �لن¬ 
 fGلقوُ": ”يا شيخ عبد �لقا� �lلقر�
للشيخ  �جليال� شيئا هللا“؟ � يكن 
 �  G9جو  
ّ� �جليال�   fGلقا� عبد 
}من �لن¬ � فمن �خ©كم مبثل هذ� 

�ألقو�"؟ �خجلو� قليال، هل هذ� هو 
�إلسال�؟  بشريعة  �اللتز��  من   Gملر��
هل  بأنفسكم،  �آل�  �حكمو� 
تستحقو�- �9نتم تقومو� مبثل هذ� 
نقضت   �� تتهمو�   �� �ألعما"- 
 � لو  �نه  �حلق  �لنبيني؟  خامت  ختم 
مساجدكم   � �لبدعا�  ُتقحمو� 
�لصاGقة  �لنبيني  خامت  بنبو�  l9منتم 
9تأسيتم بأسوته 9جعلتم عمله �سو� 
ملا كانت هنا1 حاجة ملجيئي  لكم 
9نبو��  هذ�  بدعاتكم   �T �صال. 
غ��  هّيجت   qل� هي  �خترعتموها 
�هللا ليبعث شخصا البسا f `�Gfسو" 
�هللا � ليمز� 9ثن �لنبو�� �لكاEبة 
كلها. فقد �fسل� �هللا تعاa مكلَّفا 
ألصحا'   Gلسجو� �ملهمة...  ֲדذ� 
 fمو� ببيوִדم   Bلطو��  9� �لز�9يا 

عاGية جد�.
�جلماعة  هذ�   aتعا �هللا  �سس  لقد 
مر�  9شرفه   � �لن¬  نبو�  لتقيم 
�خر�ET .5 كا� �حد يعشق شخصا 
9كا� هناl 1الl Bخر�9 عاشقني 
عشقه   � �خلصوصية  هي  فما  مثله 
[ب  �حد  كا�   �ET  
�) 9حبه؟ 
�بيه  من   Bالl 9ُجد   n شخصا 
 �ET (مثله فما خصوصية هذ� �ملحب
كانو� فانني � حب fسو" �هللا � 
9عشقه كما يّدعو� فلما�E يعبد�9 

�لقبوf �9لز�9يا؟ ال يسافر�9   Bالl
 aT �9ملدينة �لطيبة، بينما يسافر� aT
9غ�ها   “���” مدينة   � }�9ية 
�ألقد��،  9حفا�   i9`لر�  
حاسر
نافذ�  من   f9ملر�  �  �� 9يزعمو� 
�لز�9يا)  �صحا'  �حد  }�9ية   �)
للنجا�.  � مدينة ”باكبنت“ كفاية 
p�9ند  باكستا�   �مدينتا�  (هاتا� 
فيذهب  �لصلحا`  بعض  فيها  9ُلد 
�لناaT i مز��fִדم ليعبد9ها 9ير�9 
�� �ملرf9 من نافذ� � }�9ية �ملرشد 
يكفي للنجا� 9ال حاجة لألعما").. 
9هنا1 من يرفع �fية هذ� l9خر يرفع 
 �fذ �حدهم صوI� 1، 9قد�E ية�f
 �T �خر5.   �fذ غ�� صوI�9 كذ� 
حقا  ل�تعب   �Gلصا� �ملسلم  قلب 
بالنظر aT �جتماعاִדم 9مهرجاناִדم 
�هللا على  لوال غ��  �خترعوها.   qل�
يَن ِعْنَد �هللا  �إلسال� 9لوال: ﴿�Tَِّ �لدِّ
�ْإلِْسَالُ�﴾ كال� �هللا 9لو � يكن �هللا 
ْكَر T9َِنَّا  قد قا": ﴿Tِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ
َلُه َلَحاِفُظوَ�﴾ أل9شك �إلسال� على 
�النقر�ÛG� �9G L شك نتيجة ما 
lلت Tليه حالته. 9لكن هاجت غ�� 
حلماية  99عُد�  �fته  �9قتضت  �هللا 
�إلسال� �� يÜ" برf {9سو" �هللا � 
مر� �خر5 9[يي نبوته � � هذ� 
هذ�   � �سس  فقد   .�Gد# �لزمن 
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�جلماعة f�9سل� مأمو�f 9مهديا. 
�حلقيقي   Bدp� مبّينا   � يقو"   n
 ��9لغاية �ملتوخا� من بعثته: ”�T هد
9غايq �حلقيقية هي Tظهاf جال" �هللا 
 �T عظمته،  Gعائم  9ترسيخ   ،aتعا
�لن¬  أل�  فقط،  يأÑ ضمنيا   
Eكر
 �� ميلك قو� �جلذ' �9إلفاضة، 9

.“
هذ� �إلفاضة يأE Ñكر
�إلفاضة  على   fGقا  � �لن¬   ��  
�
�إلفاضة  هذ�  9حتت   ،�G�9إلفا
 ،� Gكر �ملسيح �ملوعوEُ �9لفائد�
مبعv� uا بركة �لن¬ � �لq بسببها 
 ،�EًT .هذ� �ملرتبة Gنا" �ملسيح �ملوعو
 � �لن¬  فيض  �Gئر�  �حاطت  فقد 
�لن¬  Eكُر  9قد Ðل   Gَملوعو� �ملسيَح 

� Eكَر �به �لصا�G �يضا. 
 Bدp�  �� ُيبني  � 9هو  يقو"   n
�لبدعا�  Tصال¯  هو  بعثته  من 
�9ملحدثا� �لq تطرقت aT �ملسلمني 
�لف سنة.   aT �ملمتد  �لظال�  بسبب 

فيقو":  
من  يأتو�  �لذين  بأ�  �9قو"   fكر�"
بل  قط،  سيئة  كلمة  يقولو�  ال  �هللا 
 aT عبد�9 �هللا �9حسنو�� يقولو� �� 
9يزيلو�  �لصلو��،  9صّلو�  �خللق 
�لدين.   aT تطرقت   qل� �ألخطا` 
9كلِّفُت  �أليا�  هذ�   � جئُت  فقد 
بإصال¯ �ألخطا` �لq نشأ� � }من 

 
فيج �عو� (9هو }من �لظال� �لذ
ساG �ملسلمني)، �T9 �ك© خطأ هو 
9جالله،  �هللا  عظمة  ُهتكْت  قد  �نه 
 �Gسو" �هللا � �لصاf 9ُجعل توحيد
�9ألهم �9ألعلى مشكوكا فيه، 9ُجعل 
تعليم fسو" �هللا � �لصا�G �9ألهم 
�9ألعلى �ملب� على �لتوحيد مشكوكا 
�ملسيحيو�  يقو"  ناحية  فمن  فيه. 
حيا،  ليس  9نبيكم  حّي   rيسو بأ� 
ألنه  Tله  �9بن  pTا  �ملسيح  9يتخذ�9 
 � �لسنني،   Bالl منذ  حيا  يز�"  ال 
ثانية  ناحية  9من  �لدهر.  فيه  يؤثر 
 aT صعد  �ملسيح   �� �ملسلمو�  قِبل 
 �G�9 شك 9ال يز�" موجوG `لسما�
 
ّ�  ºعا� 9ال [د �لَفي  منذ  هنا1 
تغّير �9 تبّد" � حالته 9صوfته، �ما 
fسو" �هللا � فقد ما�. �قو" صدقا 
9حقا �� قل¬ ينفطر حني �Èع من 
لسا� شيخ مسلم �� fسو" �هللا � 
ما�. لقد ُعّد ن¬ حيٌّ fسوال ميتا! 

�ّية Tهانة �ك© منها لإلسال�؟ 9لكنه 
خطأ �ملسلمني �نفسهم ET �حدثو� ما 
ينا� �لقر�l �لكرمي. لقد Eُكر مو� 
�ملسيح � �لقر�l �لكرمي بكل 9ضو¯ 
9لكن كا� مقدÍ �f �� �}يل �نا هذ� 
�خلطأ أل� �هللا تعاÈ aا� "َحَكما". 
�EًT، لن يزيل هذ� �خلطأ Tال من جا` 
تقبله   �  .rلنـز�� هذ�   � َحَكما 
�لدنيا 9لكن �هللا يقبله 9ُيظهر صدقه 
 �T صو".  بعد  صو"   
قو بصو" 
بالعا�  �حلقت  قد   fألمو� هذ�  مثل 

ضر�f فاGحا. 
 �� �أل��9  حا�  لقد   :� يقو" 
للعيا�، 9ال  يظهر هذ� �لكذ' كله 
ميكن �� Iفى هذ� �ألموf على من 
�ملثل   � ُيقا"  َحَكما.  �هللا  �fسله 
�لشع¬ � �لقاp� �fندية: "هل ميكن 
لقد  �لقابلة؟"  على  �حلمل  ´فى   ��
حكم �لقر�l �لكرمي بكل 9ضو¯ �� 
 ،Gملوعو� �ملسيح  هو  �ألخ�  �خلليفة 

”إن هـد9 وغايـ( احلقيقيـة هـي إظهـار جـالل 
اهللا تعـاI، وترسـيخ دعائـم عظمتـه، وإن ذكـري 
يـأ� ضمنيا فقـط، ألن الن_ � ميلك قـوة اجلذب 
ذكـري“. يـأ�  اإلفاضـة  هـذه  و9  واإلفاضـة، 
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9ها قد جا`. �ET9 متّسك �حد �آل� 
 aT تاf´ه   Gيعو  
�لذ باخلطأ  �يضا 
}من فيج �عو� فلن يتضرf بنفسه بل 
ُيَعّد مِضّر� باإلسال� �يضا. �9حلق �� 
 5G� �9لنجس  �خلاطئ   Gالعتقا� هذ� 
f� aTتد�G مئا� lالB �لناi. 9لقد 
كث��  �إلسال�   aT �ملبد�  هذ�  �سا` 
 �� قبلو�  ملا   .� �هللا  fسو"  �9ها� 
�لسما`   aT �9لصاعد  �ألمو��  �يي 
�ملسيح   rيسو هو  �ألخ�  �9َحلَكم 
�ألكر�  نبينا   �� يع�  فهذ�  9حد� 
�نه  مع  باهللا،   E�9لعيا شيئا  ليس   �
9جا`  للعاملني  �fة  Èِّي   
�لذ هو 
خامت  9كا�  كافة   iلنا�  aT fسوال 
يعتنقو�  �لذين  هؤال`   �T �لنبيني. 
مع  �لسخيفة  �ملعتقد��  هذ�  مثل 
 �� �يضا  يعتقد�9  مسلمني  كوvم 
�لطيوf �ملوجو�G حاليا ما خلقه  من 
�ملسيح، �9لعياE باهللا من Eلك، 9منها 
مر�   ��E لقد سألُت  �هللا.  ما خلقه 
�آل�   Lُعر لو   �Eما �لسلفيني:  �حد 
طائر�� 9ُسئل �يهما خلقه �هللا �9يهما 
�ختلطت  لقد  قا":  �ملسيح؟  خلقه 
(�حلكم،  بينها.  فيما  �آل�   fلطيو�
 ،٨ صفحة:   ،٢١ fقم  #لد٦، 

(.�١٩٠٢/٦/١٠Gعد
�9آل� �بني بعض �ملقتبسا� �9لو�قعا� 
 qل�  �  Gملوعو� للمسيح  �ألخر5 

ُتجلِّي بعض �لز�9يا من س�ته �، 
9يتبّين منها �نه � ُيثبت مقا� حبيبه 
9مطاعه �مد � علميا 9عقليا فقط، 
يتجّلى  �إلسال�  تعليم   �� �ثبَت  بل 

عمليا � حيا� �لن¬ �. 
�حلق  عبد  ُيدعى  شا'ٌّ  هنا1  كا� 
 n مسلما  9كا�  �لكلية   �  ifيد
 Gملوعو� �ملسيح  كتب  كما  تنصر- 
تركو�   iلنا� من  كث��   ��  �
هذ�  كا�   - 9تنّصر�9  �إلسال� 
�لشا' �يضا من هؤال` �لناi، فذ�� 
�لبحث عن   �قاGيا�   aT مر� جا` 
�حلق �9 للتحقيق �لعلمي، �9قا� عند 
قص��،  فتر�   �  Gملوعو� �ملسيح 
له  ُيبّين   �  Gملوعو� �ملسيح  9كا� 
�تلفة،  لقا`��   � �ملسائل  بعض 
للمسيح  �لشا'  Eلك  قا"  فمر� 
�Èك  Eكرُ�  بأن�   �  Gملوعو�
عليَّ  9شّق  فشتمك.  مسيحي  �ما� 
Eلك. فرGَّ �ملسيح �ملوعوG � على 
�لعظيمة.  �خالقك  ُيظهر  Tنه  قوله: 

قا": كيف؟ قا" �: 
تأتي�  بشتائمهم!   Íبا� ال  "Tن� 
fسائل كث�� مليئة بالشتائم �9ضطر 
�فتحها  9عندما  �يضا  fسومها  لدفع 
�جد فيها �لشتائم. كذلك يشتمون� 
هو  (9هذ�   ،�fملنشو� �إلعالنا�   �
�حلا" � هذ� �أليا� � باكستا� حيث 

�ما  كب�� ضدنا)  Tعالنا�  ينشر�9 
بطاقا�   �لشتائم على  فيكتبو�  �آل� 
 .َّÍT ֲדا  9يرسلو�  �يضا  مفتوحة 
 fنو  �T تغّير شيئا،  فهذ� �ألشيا` ال 
�هللا ال ميكن Tطفا�³. هذ� ما عامل به 
�9لصاحلني  �هللا  �نبيا`  �جلميل  ناكر9 
 
�Gئما. كيف ُعومل �ملسيح �لناصر
هذ�  (أل�  له؟  مثيال  جئُت   
�لذ
�لشا' كا� قد تنّصر فضر' � 
عاملو�   iلنا�  ��  � �ملسيح  َمَثل 
9ظلمو�  سّبو�   ET نفسه  باألسلو' 
9عّلقو� على �لصليب) n قا" �: 
 �T �؟  �ألكر�  نبينا  ُعومل  9كيف 
يشتمو�.  يز�لو�  ال  �لطبع  خبيثي 
 
�9لذ �لبشر،  لب�  �مني  ناصح  �نا 


 نفسه.“ Gسب� عد�9 له يعا]
�ملدعو عبد �حلق  قلُت �� هذ�  كما 
�9ستمر  �يا�،  عد�  هنالك  مكث 
 Gّا �حلديُث معه 9ظل � يرpخال
 Gعلى �سئلته، فقا" له �ملسيح �ملوعو
� �حد �أليا�: ”�قو" لك مر�  �
 �  �T  �fمر� تسأ"   �� �خر5  بعد 
تفهم  �ال  ليس صحيحا  T9ال  تفهم. 
ال  هذ�  فهمته،  بأنك  تقو"   n �مر� 

ُيسفر عن نتيجة حسنة.“ 
 Gملسيح �ملوعو� fهذ� كانت سعة صد
بأ�   �fمر� له  يقو"  كا�   ET  �
كانت  ألنه  �خر5،  بعد  مر�  يسأ" 
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التقوى

على  �حلق  ينكشف  بأ�  لوعة  لديه 
كا�  �لشاّ'  9هذ�  9يقبلو�.   iلنا�
�ملسيحي  �لدين  سر�َ�  �يضا   Bيعر
بعض   Gَملوعو� �ملسيَح  سأ"   
�لذ
9ُنشر�   ،� عليها   َّGf9 �ألسئلة 
منها  يستفد   � 9لكنه   G9Gلر� هذ� 
 �9 9يصمت  يسأ"  ظل   
� شيئا، 
يستفد مبجيئه aT قاGيا� �يضا. 9ظل 
يرGGّ قو" "نعم" على كل شي`، �9 
شبهاته  يزيل   �� �لنية  �سن  [ا9" 
كل  يسأ"   �9 قلبه،   � �لكامنة 
9ظل  مكتوبة،  ֲדا  جا`   qل� �ألسئلة 
يسأ" فقط عما يتحدº عنه �ملسيح 
�ملوعوG � كما بقي يرGGّ �لقو": 
 � Gنعم نعم. فسأ" �ملسيح �ملوعو
سر��  لك  قا"  هل   : �لشا'َّ هذ� 
�لدين شيئا؟ فقا" �لشا' �ملدعو عبد 

�حلق: 
هنا   aT �ملجي`  من  منع�  "نعم 
للذها'، فما Gمنا  9قا": ال حاجة 
قد 9جدنا �حلق (�
 �ملسيحية) فما 
�لفائد� من مزيد من �لبحث؟ (سر�� 
�لدين هذ� كا� قد �نتقل من �إلسال� 
�نه عندما  �يضا  �ملسيحية) 9قا"   aT
جا` هو aT هنا شّيعَته aT ثالثة �ميا" 

9كنَت تتعر� �يضا." 
كا� �ملسيح �ملوعوG � مشى مع 
هذ� �ملسيحي aT ثالثة �ميا" لتوGيعه 

عند عوGته، 9هذ� �يضا منو�E عظيم 
�لضيف،  Tكر��   � حضرته  �ظهر� 
حترير  fئيس  كتبه   
�لذ �9لتعليق 

جريد� ”�لبدf“ على Eلك هو: 
لطف   � �لفطر�  سليمو  ”ليتأمل 
 �9f9يقّد 9مو�ساته   Gملوعو� �ملسيح 
 . ٍ̄ 9f كل Eاسا كا� يكنُّه إلنقا�
�ميا"  ثالثة   aT تشييعه  يكن   ��
 �Eما T9ال  فقط  �ملو�سا�  عن  نابعا 
�لدين؟  كا� يتوقعه من ميا� سر�� 
ميكنه  سليمة  �ملر`  فطر�  كانت   �ET
للمو�سا�  �اسه  من  �حلق  �د   ��
9حد�. سال� عليك يا من تكّن هذ� 
يا  عليك  سال�  �جلنا.  من   iحلما�

بطل �لسال�.“ 
قا" �ملسيح �ملوعوG: "لقد �ستنبط من 
�لعر� �ن� � ُ�طق جو�با. يا لألسف. 

�ألقل  على  تسأله   �� عليك  كا� 
هنا؟   �G9جو �ثنا`  يصلي  كا�   �Eملا
 Gملسيح �ملوعو� aT عندما كا� �تى)
� كا� يصلي �يضا) يقو" �: 
�مامي  �ET كا�  بأنه مقتنع؟  يقل   ��
الستحلفُته؛ ET يشعر �ملر` بشي` من 

�حليا` عند �ملقابلة 9جًها لوجه. 
على كل قا" عبد �حلق: لقد سألُته 
كنُت  نعم  فقا":  �لصلو��،  عن 
 Bاية �ملطاv ��صلي، 9لكن قلُت 
 Íبعد 9صو vائيا   �fقر�  fبأ� سأقر
قو" سر��  (هذ�   .�Gfبا منطقة   aT
�لدين) 9قا" سر�� �لدين �يضا بأ� 
قد   ET �لشهر�  [ب  �ملحتر�  مر}� 

طرحُت عليه �fبعة �سئلة فنشرها. 
قا" �ملسيح �ملوعوG �: هذ� ليس 
لو  ملا�E �خفي �حلق؟  �لشهر�،  حب 

”ليتأمل سـليمو الفطـرة 9 لطف املسـيح املوعود 
ومواساته ويقّدروا �اسـا كان يكنُّه إلنقاذ كل روٍح. 
أ2 يكـن تشـييعه إI ثالثة أميال نابعا عن املواسـاة 
فقط وإال مـاذا كان يتوقعه من ميان سـراج الدين؟ 
إذا كانـت فطرة املرء سـليمة ميكنه أن sد احلق من 
�اسـه للمواساة وحده. سالم عليك يا من تكّن هذا 
احلمـاس من أجلنا. سـالم عليك يا بطل السـالم.“ 
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تلك  	لكانت  مذنبا  لكنت  �خفيُته 
معصية. فلما ��سل� �هللا تعا� مأمو�� 
فال بد �0 �ظهر �حلق، فسأبّلغ  �خللَق 
ما كلِّفُت به 	ال �با6 5 هذ� �لسبيل 
سو�@ �حِسَب �حد <لك حب شهر: 
�I غFG. �كُتب Eليه �0 يأC هنا 	ميكث 
�ياI �خرL M) .Oعل �ملسيح  بضعة 
�ملوعوT � �ألمر �لذR بعثه به �هللا 
 Fتعا� مقتصر� على شخص بل نشر
\م  نافعا   FياE معت[�  �يضا  لآلخرين 
	ُمظهر� حقيقة �إلسالI، فلم يكتب 
هذF �لرT	T لكسب شهر:، بل جل 
�عماله كانت ִדدE �E dقامة عظمة 
شأfما.  	gو   �  hلن�	  Iإلسال�
باختصا�، كا0 حضرته يتحدi معه 
5 �مو� كثG: �ثنا@ تkّهه. 	5 �حد 
	صل  �حلديث  هذ�  �ثنا@   5  Iأليا�
بيته 	قاo pاطبا عبد   qحضرته قر
�حلق: �نت ضيفنا، 	�لضيف ال Lد 
�لر�حة Eال E<� كا0 بعيًد� عن �لتكلف 
 �E �حتجَت  فكلما   ،wلشكليا�	
تكلف.   xT�  0	T  yفَأْخِبْر شي@ 
�نه  �علمو�  �آلخرين:  oاطبا   pقا  }
 Fتعاملو  0� ~يعا  	عليكم  ضيفنا، 
�سن �خللق، 	تسعو� لكيال يتعر� 
بيته.  حضرته  Tخل   } معانا:،  ألية 
صفحة   ،٤ �قم  �لد٦،  (�حلكم، 

(I١٩٠٢/١/٣١ :T٣-٤، عد

كل  بضيافة  يهتم  حضرته  فكا0 
�يضا،   RTلفر�  Oملستو� ضيف على 
 0�  5  Fجهد  Oقصا�  pيبذ 	كا0 
 �>E صحيح  	جه  على  �لدعو:  يبلغ 
جا@R� F شخص باحث عن �حلق، 
	�0 يلقى (هذ� �لباحث) ��حة تامة 

�يضا.
 � عياTته  قصة  لكم   Tسر� �آل0   
 0� �يضا  فيه  	نالحظ  ملريض، 
�ملسيح �ملوعوT � 5 <كر �لدعا@ 
شاكلة  على  عظمته  عن  يتكلم   M
�لر�هن  �لعصر   5  Tلزها�	 �ملشايخ 
�ن� سأTعو 	�T� 0عي� �ابة، 	Eمنا 
تكلم عن 	حد�نية �هللا 	فلسفة Eجابة 
تابعة  �لنفو�  جعل  	عن  �لدعا@، 
 pكالتا6: يقو iTحلا�	ملرضا: �هللا، 
 �E @لكاتب كا0 شخص قرشي جا�
قاTيا0 منذ عد: �ياI للعال� على يد 
حكيم �ألمة (موالنا نو� �لدين �) 
�هللا  حجة  سيدنا  من  �لدعا@  فطلب 
 pفقا مر���   (�  Tملوعو� (�ملسيح 

�: "سأTعو لك". 
�لشخص  هذ�  �لتمس  مسا@   w�>
 0� يريد  بأنه  �ألمة  حكيم  بو�سطة 
	لكنه   Tملوعو� �ملسيح  لزيا�:   Cيأ
 Iتو� بسبب   Cيأ  0� يستطيع  ال 
 ١١ 5 F�	قدَميه. فوعد � �0 يز
�غسطس 5 مسكنه. فخر� حضرته 

للتنـزF 5 �فقة �خلد�I 		صل فو�� 
�E مسكن �لشخص �ملذكو� 	سأله 
سبيل  على   pقا  } قليال  مرضه  عن 
 wِّيكن حضرته � يفو M) :لتبليغ�
 0� يريد  	كا0  للدعو:)  فرصة   R�
 Iلإلسال �حلقيقي  �لتعليم  يشر� 
لك،   wعوT لقد  له)   pفقا �يضا، 
لك)   wفدعو تلقيت �سائلك   R�)
ال   Fحد	 �لدعا@   0� �حلق  	لكن 
 .Fمُر�	 �هللا  �ضا  �الفه   M ما  ينفع 
من  �حلاجة  �هل   yيعا كم  �نظر	� 
�ملشاكل 	لكنها تز	p بأxT �مر �	 
 R	>  0�  R�) �حلاكم.  من   wلتفا�
 �E حلاجة يتوجهو0 حلل مشاكلهم�
 xTبأ p	ا عليه فتزfيطرحو	حلاكم �
�لتفاw منه 	مساعدته)، كذلك يتم 
تعا�. حني  �هللا  بأمر من  كل شي@ 
تعا�  �هللا  من  	�إل<0  �ألمر  يكو0 
 :pقا �لدعا@ ألنه حني  بإجابة  �شعر 
<لك:  جانب   �E  pقا  ﴾yعوT�ُ﴿
(فحني  �يًضا.  لكم﴾  ﴿�ستجب 
�الستجابة   Fهذ فإ0  <لك  �هللا   pيقو
 Fمر�	طة، بأ0 يستجيب �ملر@ أل	مشر
فقاp حضرته:   (.Fيعبد	 �يضا،   �
تغيُّر�  �لعبد  £لق   0�  R�	لضر� من 
باطنيا،  �هللا  مع  	يتصا¤  حالته   5
�لدنيا،   �E جا@  غر�   Rّأل 	يعلم 
�Rّ مدO حا	p �0 �قق هذ�   �E	
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التقوى

�ملصائب  �إلنسا0  يو�جه  ال  �لغر�. 
 �>E �بَّه كث�Gً. 	لكن  E<� �سخط  Eال 
 qتغيُّر� 5 حالته فإ0 �هللا يتو iحد�
�لطبيَب �يضا من  ن  عليه، عندها ميكِّ
ال  صحيح.  بوجه  �ملر�  تشخيص 
 Fيعجز 	ال  شي@  �هللا  على  يصعب 
﴿Eِنََّما  شأنه:  أل0  عمل   R� Eجناُ§ 
ُكْن  َلُه   pََيُقو  0ْ�َ َشْيًئا   Tَ��َ�َ  �>َEِ  Fَُ�ْمُر

َفَيُكو0ُ﴾ (يس: ٨٣)
<�w مر: قر�w 5 جريد: �0 موظفا 
بقلم   Fظفر من  �أل	سا»  يزيل  كا0 
�لرصا فتو�مت يدF ح¬ �شا� عليه 
�ألمر  حسب  	لكنه  ببترها  �لطبيب 
بسيطا فكانت �لنتيجة هالكه. كذلك 
�لرصا  قلم  �نا <�w مر:  �صلحُت 
 5 للنـزهة  <هبت  	عندما  بالظفر، 
�لتا6 <هب 	هلي �E �ملوظف   Iليو�
 wيضا. فدعو� Rتو�مت يد	ملذكو� �
�هللا تعا� 5 �حلاp 	تلقيت E\اما، { 
يبق   M	 متاما  شفيْت  �ليد   0� ��يت 

 .M� xT� ال	 I�	
 pباختصا�، �حلقُّ �0 �هللا � حني ينـز
فضله فال يبقى �M� R، لكن �لشر¯ 
�إلنسا0   iُيحد  0� لذلك  �ألساسي 
تغ�G 5 نفسه، فالذL RدF �ُهللا نافعا 
للنا� يطيل عمرR�) F �لذR ير�F �هللا 
 ،Fمفيد� \م يطيل عمر	للنا�  نافعا 
	صحيح �0 هنا° �ستثنا@�w �يضا Eال 

�0 سنة �هللا عموما هي هكذ�). لقد 
بصر�حة  كتابنا   5 �ألمر  هذ�  نوقش 
تامة. يقوp �هللا تعا�: ﴿َ	َ�مَّا َما َيْنَفُع 
�لنَّاَ� َفَيْمُكُث ِفي �َألْ�ِ�﴾، كذلك 
مثل  �يضا  �لسابقة  �لكتب   5 ُ<كر 
ِسفر �لنh حزقياp. لقد ُخلق �إلنسا0 
\دd عظيم جد� 	لكن حني ال �قق 
 � �هللا  فإ0  �ملوعد   5  dد\� <لك 
يقضي عليه. خذ	� �خلاIT مثال، حني 
ال ينجز عمله على خG ما ير�I يعزله 
سيدF. فأّنى هللا تعا� �0 ُيحافظ على 

من ال يؤRT 	�جبه؟
 R�) لطب� Iلقد ما�� مر§�نا �ملحتر
 �E (غفر له	لد حضرته �´ه �هللا �	
µسني عاما 	كا0 يقوp بأنه L Mد 
	صفة حتمية. �حلق �0 كل <�: تدخل 
تكو0   0� ميكن  ال  �إلنسا0  جسم 
�إلنسا0  �هللا. على   0>E بد	0  مفيد: 
�0 يكثر من �لتوبة 	�الستغفا� لG´ه 
 qجتا �هللا  فضل   pينـز عندما  �هللا. 

�يضا. هذ� ما قاp �هللا تعا�  �ألTعية 
 pلكنه �حيانا قا	 wيب �لدعو�L بأنه
�يضا،   Fقد�	 F@تقبلو� قضا  0� Lب 
 �Gجابة �لدعا@ كثE ال �توقع yلذ� فإ
ضعيف  �إلنسا0   .6 يؤَ<0   M ما 
�هللا   pيسأ  0� عليه  لذ�  جد�  	عاجز 

� فضله. 
تأTية   �E �نتباهنا  حضرته  	جه   }
�يضا   Tلعبا� 	حقو·  �هللا  حقو· 
 Iقد	 Iسب �لتعليم �حلقيقي لإلسال�
 Fتعلَّم من سيد قد  �سوته كما كا0 
  pهللا �، يقو� pمطاعه ¸مد �سو	

 :�
 � �هللا  حقو·  من  حق  �عظم   0E
 :Tلعبا� تكو0  	�ال  ُيعَبد،   0� حصر� 
بل Lب  على هدd شخصي،  بنا@ 
تكن   M لو  ح¬  �بَّه  �ملرُ@  يعبد   0�
هنا° جنة �	 جهنم. 	�ال يفتر �حلب 
�ملخلو·  يكنَّه   0� �لذL Rب   Cلذ��
كبا�   FGيث �العتر��  (هذ�  للخالق. 

علينا أن نؤدي حقوق اهللا بوصفها حقا واجبا علينا 
غ' طامعني � اجلنة أو خائفني من النار واضعني � 
احلسبان أن حب اهللا وفضله علينا يقتضي أن نعبده.
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 R� �لر�هن  �لعصر   5  :Tعا �لنا� 
�هللا  تعبد	0  �نكم   Iإلسال� معا�ضو 
تعبد	�   0� Lب   �  pفقا طمعا، 
 OَّTتؤ  0� 	Lب  له)  حبا   � �هللا 
�لفو§  عن  �لنظر  بغضِّ  �حلقوُ·   Fهذ
 RTتقا@ �لنا�. (علينا �0 نؤ� 	باجلنة �
حقو· �هللا بوصفها حقا 	�جبا علينا 
غG طامعني 5 �جلنة �	 خائفني �لناَ� 
�هللا  حب   0� �حلسبا0   5 	�ضعني 

.(Fفضله علينا يقتضي �0 نعبد	
فإ0  �لبشر   �ب مو�سا:  £ص  فيما 
ال  �إلنسا0  َصْد�   0ّ� هو   hمذه
ما   pلكما� 	جه  على  نقيا  يكو0 
 5 �هللا  يشتر¯   M للعد	،   ºُيد  M
�نه  َلُكْم﴾  َ�ْسَتِجْب  قوله: ﴿�Tُْعوِني 
بل  �ستجيب.  فلن  للعد	  Tعومت   �>E
مذهh هو �0 �لدعا@ للعد	 من سنة 
نتيجة   � �سلم عمر  لقد   .�  hلن�
 �  hلن� كا0   >E فحسب،  �لدعا@ 
 RTيعا �ال  لذ� Lب   .�Gله كث يدعو 
 ،�Tعنا شخصية  عد�	:  �حد�  �ملر@ 
�حلقيقة.   5 مؤ<يا  يكو0  �ال  	Lب 
 O�� ال   ��ن على  تعا�  �هللا  �شكر 
ثالثة.   	� مرتني  له   ºُT�  M عدً	� 
فليس هنا° �R عد	 ºT� M 6 له، 
	هذ� ما �قوله لكم 	�عّلمكم. 0E �هللا 
Eيذ�@ حقيقيا  �حًد�   R>يؤ ممن   @Rبر
 0� من  ك[�@ته  منه   �Tعنا يعاTيه   	�

ُيشَر° به �حٌد. (�R �0 �هللا يكرF �شد 
 FGغ R>يؤ	ملر@ � RTكر�هية �0 يعا
 Iحق) فهو ال يريد فصال 5 مقا Gبغ
 R�) مقاI ¾خر،  يريد 	صال 5  	ال 
5 مقاI ال يريد �لفر�· 	5 ¾خر ال 
يريد Eشر�كا) �R ال يريد �لفصل بني 
 R�) يوَصل   0� يريد  	ال  �لبشر   �ب
�ب  ال   R�) �حٌد.   � به  ُيشَر°) 
بينهم  فيما  �لنا�   º§يتنا  0�  � �هللا 
	يتخاصمو� فيفترقو0 	يفسد	0 	5 
به  ُيشَر°   0� �ب  ال  نفسه  �لوقت 
�لنا�  يعيش   0� يريد   � فهو   FGُغ
	يتحابو�  بينهم  فيما  	حب   Iبوئا
نفُسه  �ما  سو�سية،  �fم  	�سبو� 
به  يشَر°  	ال  د  يوحَّ  0� فيحب   �
�حد) 	�لسبيل �لوحيد لذلك هو �0 
 RTيؤ فهذ�  �يضا،  للمنكرين  ندعو 
�E صفا@ �لقلب 	�نشر�حه 	به تعلو 
 Fتنصبغ ~اعتنا ֲדذ M مة. لذ� ما\�
بينها 	بني  �لصبغة لن �دi ما ميّيز 
 �>E �نه   R�	لضر� من   O�� غGها. 
صد�قة  شخصا   ·Tيصا �حد  كا0 
 5 هو  َمن  �قا�به  بني  	كا0  Tينية 
�يضا  يعامله   0� فعليه  �لدنيا  �لد�جة 
مبنتهى �لرفق 	�للطف 	�به، أل0 من 
صفاw �هللا  كما يقوp �ملثل �لفا�سي 
�يضا  للطاحلني  يغفر  �لكرمي  �0 <لك 

مع �لصاحلني. 

 0� عليكم   Â تتعلقو0  �لذين  فأنتم 
”fEم  حقهم:   5 جا@  قوما  تكونو� 
هذ�  جليسهم“.  يشقى  ال   Iقو
ملّخص �لتعليم �لذR ُقدÅ” :5 Iِّلَّقو� 

بأخال· �هللا“. 
تنا	لُتها  �ل�  �لنصائح  بعض   Fفهذ
لنا  قدمها  �ل�  �لعظيمة   :Gلذخ� من 
�لتعليم  من   � مستمدًّ  � حضرته 
 .�  hلن� 	�سوِ:   Iلإلسال �لصحيح 
	يتبني منه �نه � 	حدOَّT� F حق 
تطبيق تعليم �لنh � 	�لقر¾0ِ �لكرمي 
 wهتافا برفع  يكتف   M .نفسه على 
ختم �لنبو:، بل كا0 كل قوp 	فعل 
 � 	مطاعه   Fلسيد �تباعا  يصد�  له 
 0� �لعا�مة  	�غبته  حرقته  	كانت 
ينشر تعليمه � 	يقيم شريعته، لكي 
�جلميل  �لتعليم   0� على   Mلعا� يطلع 
 Fحد	 هو   �  hلن� على   pنز  Rلذ�
نصح  	قد  �حلقيقية  �لنجا:  يتضمن 

�تباعه �يضا بالعمل به. 
لتأTية  يوفقنا    0�  � �هللا   pنسأ
�ملسيح  ~اعة   �E  Iالنضما� حق 
�ملوعوT � 	تقدمي �لنما<� �لعملية 
 0�	 	�لسنة،  �لكرمي  �لقر¾0  �سب 
 Iملقا �لصـحيح   °َ��Tإل� لنا  يهب 
من  نتمكن  ح¬  	مرتبته   �  hلن�
 Iظـها� �لصو�: �حلقيقـية لإلسالE

    .Mللـعا


