



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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التقوى

بالسرعة  يتسم  �حلديث  عصرنا   �� شك  ال 
فال  ��خلسا��  �لربح  مبنظا�  �ألمو�  فيه  �ُتقا& 
بالقيم ��ألخال, �هذ�  �لقر���.  يبا0 متخذ� 
ينعكس سلًبا على �إلنسا� �ملعاصر �لذ7 �فر6 5 تلبية حاجاته 
�ملاIية �Hَّش حاجاته �لر�حية. �ال تظن �� هذ� �لد�D متفشٍّ 
�لقى  قد  �لشديد  �لألسف  Nنه  بل  فحسب   Rلغر�  Tلعا�  5
 Uلدجا� Wّنة  إلفتتاXا  �إلسالمية   Iلبال� من   Yكث على  بظالله 

�لوHية. 
َ�َحل   ]N حتًما Iينقا ير�جعها  يقيِّم نفسه �ال  �لذ7 ال   Dملر�
�لبحث عن  يفكر 5   �� عليه  يستعصي   bح Uلغيِّ ��لضال�
�أل�بع حيث  يَتَطاَيُر َشذ�ها 5 �جلها.  فتنة  XNا حقًّا   .hرi
�ْلَقْت بظالoا على �أل�n كلها فقد ﴿َظَهَر �ْلَفَساIُ ِفي �ْلَبرِّ 

َ��ْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت �َْيِد7 �لنَّاِ&﴾.
�ال vتلف �ثنا� 5 �� للفنت ��آلفا. مضاعفا. على بr �إلنسا�. 
فالقحط �لر�حي �لذ7 يشهدy عاملنا �ليوx هو D�I ��حي فتاw ال 
سبيل للوقاية منه Nال بذكر �هللا �لذ7 به تطمئن �لقلو| ��oجر� 
Nليه �. �مما ال شك فيه �ننا 5 �مسِّ �حلاجة 5 �ماننا هذ� ملعاجلة 
�لنفس مما يعلق ֲדا من ميوU ��هو�D، لذلك ينبغي على �إلنسا� 
�� ينظر N[ �مر�ضه �لر�حية بنفس �جلدية �ل� ينظر ֲדا N[ علله 
�جلسدية �ل� تفزعه فيهر� مسرعا N[ �لطبيب. فاملرn �ملاN 7Iمنا 
يهلك �جلسد �حدy بينما �ألمر�n �لر�حية ִדلك �لر�� ��جلسد 
معا. �لعل ��[ �خلطو�. 5 هذ� �ملضما� �� يقوx �ملرD بتحليل 
 Dألهو��� Uمر�جعة عالقاته �لشخصية مع �يطه �بيئته، أل� �مليو�
�لك  بعد  فيسر7  �Iخلي   �� خا�جي  مؤثر  من  تنبعث  ما  غالبا 
تأثYها �لساx ظاهر� �باطنا، فيؤثر �لشيطا�  على سلوw �إلنسا� 

قوًال �ِفعًال.
 ��لسؤ�U �لذ7 يطر� نفسه 5 هذ� �ملقاx هو ما �لسبيل N[ �ليص 
�إلنسا�  يل�   �� ميكن  �كيف  ֲדا؟  ��لرقي  جذباִדا  من  �لنفس 

حاجاته �ملاIية ��I �� يغو� 5 عاT �ملا�I �هوִדا �لسحيقة؟

�N ��[ �لطر, لتخليص �لنفس من جذباִדا �� يتحر� �إلنسا� 
 ]N vلد  �جتعله   yتستعبد �ل�  �ألما��  �لنفس  عبوIية  من 
�أل�n. فتذهب �ألIنا& �تَتَبّر� �لنفس ِمن �أل�جا& �تغتسل 
من �ألIَْ��ِ� ��أل�سا�  �ل� طاملا حجبت �إلنسا� عن خالقه. 
�ما T ينكسر هذ� �لقيد ال ميكن �� يرتقي �إلنسا� بنفسه 
باهللا  صلته  تتوطد   �� ميكن  ال  كما  �ألحدية.  �حلضر�   ]N
 �� �لطبيعي  �من   ..xلتا�  xالستسال�� �لكاملة  �لعبوIية   ��I
من صفا. �لعبوIية �نه من كا� عبد� ألحد كا� تابعا له، 
�بالتا0  ��بة.  طاعة  من  oا  بد  ال  لربه  �إلنسا�  �عبوIية 
فإ� �لعمل بتعاليم �هللا تعا[ يقتضي عشقه � ��الصطبا� 
�ملؤمن �ا&  ينبعث 5 نفس  فبالعشق  بصبغته قوًال �فعًال. 
 ]N يصل   bح �مامه  شا,  �مر  كل  يهو�  لد�جة  �جنو� 
 D��� ال يتوقف عن �لسعي ,Iبوبه. كما �� �لعاشق �لصا�
هدفه �لو �ف� 5 �لك حياته، هذ� هو حاU �ملؤمن �لسالك 

سبيل �لوصاU باهللا! 
�ما �ألسو� �لعملية فال بد oا من منو�h كامل يقتد� �يقتفى 

كلمة �لعد�

ÒbÓßa@ø@ÒÖbΩa@ÒâÎäôÒbÓßa@ø@ÒÖbΩa@ÒâÎäô

bË‰fl@Âfl˚Ωa@≈yÎbË‰fl@Âfl˚Ωa@≈yÎ
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 hنسا� كامل بلغ منتهى �لعر�N 5 الN فاألسو� ال تتحقق ،yثر�
�لر�حا  �هذ� جلي 5 شخص سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى   
�، �لذ7 قاU � 5 حقه ﴿َلَقْد َكاَ� َلُكْم ِفي َ�ُسوUِ �هللا 
فلتكن صلتنا باهللا �طيد� �ليكن سعينا طبق  َحَسَنٌة﴾.  ُ�ْسَوٌ� 

.xعليه �فضل صال� �سال wملبا�� yثر� Dسنته �لطاهر� ��قتفا
�لفهم كيفية تلبية متطلباتنا �ملاIية ��I �� نتركها تؤثر فينا، 
ليس  نوI توضيحه  ما   �� �لكرمي  �لقا�£   yنتبا� نلفت   ��  Iنو
�لذين  �لتصو¤   DعياI� Xج  على  ��لتبتل  �لزهد   ]N Iعو� 
�نقطعو� عن �ألخذ باألسبا| فر�حو� يتكففو� �لنا& طعامهم 
�لنسل  �لز��h �عطلو�  عزفو� عن  �لذين  ��لئك   �� �شر�ֲדم! 
�إلنسا�  ُيهمل   ��  yمعنا ليس  �لزهد   �N �بتدعوها.  �هبانية 
 �Iال بد �� تكو� صلة بني �إلنسا� ��ملا �N ،yنياI� حاجاته
 Tألنه يستحيل عليه �� يعيش �¨§ �هو مقطو� �لصلة بالعا
�ملا7I �لذ7 ُخلق منه.. �يكفي �� نعلم كيف �� �سل �هللا 
��نبياyD كا� oم �يضا �تصاU باجلو�نب �ملاIية 5 �حليا� حيث 

كانت oم ����h ���ية ��Xم عليهم �لسالx على عظيم قرֲדم 
من �هللا كانو� �يضا ير�عو� متطلبا. �لر�,، فكانو� ميشو� 5 
�ألسو�, لقضاD حو�ئجهم �vتلطو� بالنا&.. �ما كا� لكل 
هذy �جلو�نب �ملاIية هدفا �غاية تبعدهم عن �لغاية �ملثلى �ل� 
هي مد�� خلق �إلنسا�، �Nمنا كانت صلتهم بعاT �ملا�I مبا 
 T� ،متطلباִדم �ألساسية �لطبيعية للحيا� Iم فقط سد�o يتيح

تكن �ملاIيا. هدفا �� غاية oم ¨يو� من �جلها!..
متاما  �حليا�   5  �Iباملا �إلنسا�  تكو� صلة   �� �حلكمة  فمن 
كصلة �لسفينة باملاD، ملا يوجد بينهما من تالمس سطحي،  
 ،Dما  Yنه ال ميكن تصو� سفينة من غ� �لع»�  حيث تكو� 
 .�Iباملا ¨تك   ��  ��I �إلنسا�  حيا�  تصو�  ميكن  ال  كما 
كما هنالك Nشا�� لطيفة 5 هذ� �لتشبيه �هي �� تكو� صلة 
�إلنسا� باحليا� �ملاIية �يضا سطحية ¬يث ال تغمرy �تغرقه 
5 ماIيتها ��� يكو� حظه منها مقتصر� على ما هو ضر��7 

�ال بد منه لقضاD �حلاجة �مللّحة ��حلفا على �لنفس. 
 �Yلقر®� �حلكيم جند هذ� �ملنهج جليا 5 ®يا. كث� D5 ضو�
حتث على �لوسطية ��العتد�U 5 �ملأكل ��ملشر| �غHYا، 
�لتبذير ��لفساI بشb صو�y ��شكاله  �لقر®� عن  كما Xى 
كما حث على �كتسا| �خل�Y. لكن مع �ستيفاD حقوقها 
ِنعم، �كأ�  من �كا�، �باإلنفا, من كل ما ��قنا �هللا من 
 7Iما هو  ما  بني  �لعالقة  لفهم  للنفس  تر�يض  كله  �لك 
 ��I xحي �ما ²ب �� يكو� بينهما من تو�فق ��نسجا���
�� تغو� �لنفس 5 سطو� �ملا�I .. فاملا�I فضيلة ملن خا¤ 
مقاx �به ��نفقها 5 ما يرضيه عز �جل. �هي 5 حد ��ִדا 

��يلة ملن �ساN Dنفاقها 5 ما يغضبه �. 
 Uجعلنا ممن يستمعو� �لقو� yياكم ملا ¨به �يرضاN� هد�نا �هللا
�لعاملني   |� هللا  �حلمد    �� Iعو�نا  �®خر  �حسنه.  فيتبعو� 
 ,Iعلى سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى �لصا xلصال� ��لسال��

�لوعد �ألمني.

فاملادة فضيلة ملن خاف مقام ربه وأنفقها 
� ما يرضيه عز وجل. وهي � حد ذاتها 
رذيلة ملن أساء إنفاقها � ما يغضبه �. 
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 حضر� مر�� بشY �لدين �موI ��د
� Iملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثا  حلضر� �ملسيح �ملوعوI ��إلماx �ملهد7 �

:&��I من


في �حا� �لقر�

(سو�� �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ا َجاَ� َ�َ� ُلوٍ� �ْلُمْرَسُلوَ� * َقاَ�  ﴿َفَلمَّ
ِ#نَُّكْم َقْوٌ� ُمْنَكُر�َ�﴾  (٦٢ �٦٣)        

شر% �لكلما$: 
��نكر  جَهله.   :yنَكَر� منَكر��: 
حقَّه: جَحدy. ��نكر عليه ِفعَله: عاَبه 
�Xاy. ��ملنَكر: ما ليس فيه �ضى �هللا 
 y ضدُّ ��ملعر�ُ¤  فعل،   ��  Uقو من 
قوله:  معا   فمن   ��N (�ألقر|). 
﴿Nنكم قوxٌ منَكُر��﴾ �نكم �جانب 

�غرباD عن هذy �ملنطقة.

�لتفسـ':
بقوله  �لكرمي  �لقر®�  �كد  لقد 
 Dثانيًة على كو� هؤال ﴿�ملرَسلو�﴾ 
�لتو���   Uحا �لكن  بشًر�.  �لضيو¤ 
�جاًال،  مر�  تصفهم  حيث  عجيب 
(�نظر  مالئكة!  �Xم   Uتقو �تا�ً� 
تكوين ١٨: ٢ -١٦ �١٩: ١-٣)، 
 xمع �لك تزعم �� سيدنا لوًطا قّد�
 yفأكلو  �Yًفط خبًز�  �ملالئكة   Dؤالo
�ليست   .(٣  :١٩ �لسابق  (�ملرجع 
 �� على  قاطًعا  Iليًال  �خلر�فا.   yهذ
�هل �لتو��� قد Iّسو� فيها كل �طب 

�يابس.

ِفيِه  َكاُنو�  ِبَما  ِجْئَنا3َ  َبْل  ﴿َقاُلو� 
َيْمَتُر�َ�﴾ (٦٤) 

$ £ϑn= sùu !% y`tΑ# u>Þθ ä9tβθ è= y™ö� ßϑø9 $#∩∉⊄∪tΑ$ s%öΝ ä3̄Ρ Î)×Πöθ s%tβρã� x6Ζ•Β∩∉⊂∪(#θ ä9$ s%ö≅t/

y7≈oΨ ÷∞ Å_$ yϑÎ/(#θ çΡ% x.ÏµŠ Ïùšχρ ç� tIôϑtƒ∩∉⊆∪y7≈oΨ ÷� s? r& uρÈd,ysø9 $$ Î/$ ¯Ρ Î) uρšχθ è% Ï‰≈ |Ás9∩∉∈∪

Î� ó r' sùy7Ï= ÷δr' Î/8ìôÜÉ) Î/zÏiΒÈ≅ø‹ ©9 $#ôìÎ7 ¨? $# uρöΝ èδt�≈ t/ ÷Šr&ŸωuρôMÏ� tG ù= tƒóΟä3ΖÏΒÓ‰tnr&(#θ àÒøΒ $# uρ

ß]ø‹ ymtβρã� tΒ ÷σ è?∩∉∉∪!$ oΨ ø‹ ŸÒs% uρÏµ ø‹ s9 Î)y7Ï9≡ sŒt� øΒ F{$#�χ r&t� Î/# yŠÏ Iωàσ ¯≈ yδ×íθ äÜø) tΒ

tÅsÎ6 óÁ•Β∩∉∠∪u !% y ùρã≅÷δr&Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $#tβρç� Å³ö; tG ó¡o„∩∉∇∪tΑ$ s%¨βÎ)Ï Iωàσ ¯≈ yδ’Å∀ øŠ |ÊŸξsù

Èβθ ßsŸÒø� s?∩∉∪(#θ à) ¨? $# uρ©!$#ŸωuρÈβρâ“ øƒ éB∩∠⊃∪(# þθ ä9$ s%öΝ s9 uρ r&y7yγ ÷Ψ tΡÇtãšÏϑn=≈ yèø9 $#∩∠⊇∪
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شر% �لكلما$:
فيه  �لشيD: شكَّ  �ْمَتَر� 5  ميَتر��: 

(�ألقر|).

�لتفسـ': 
�نكم  يبد�   :� لو6  oم   Uقا ملا 
مسافر�� قد جئتم من منطقة غريبة، 
 wعليه: لسنا مسافرين، بل جئنا ��Iّ�
مبوعد   w«¿  �� �هو   Yخط ألمر 

�لعذ�| �لذ7 يشك فيه قوُمك. 
�قوoم ﴿مبا كانو� فيه ميَتر��﴾ Iليل 
�نذ�  قد  كا�   � لوًطا   �� على 
 T �لكنه  قبل،  من  بالعذ�|  قوَمه 
يعر¤ بعد موعد نز�له، �لذلك جند 
هؤالD �لرسل يقولو� له: �N �لعذ�| 
 hْفاخُر فيه ملوشك،  يشّكو�  �لذ7 

معنا �آل� من �لقرية.

َلَصا9ُِقوَ�﴾    َ�ِ#نَّا  ِباْلَحقِّ  ﴿َ�َ@َتْيَنا3َ 
(٦٥)

شر% �لكلما$:
�حلق.  على  َغَلَبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
�َحقَّ �ألمَر: �ثبَته ���جَبه؛ كا� على 
على  �َقف  �خلَ»:  حّق  منه.  يقني 
�لباطل؛ �ألمُر  : ضدُّ  حقيقته. ��حلقُّ
 Iُملوجو� �ملِلُك؛  �لعدUُ؛  �ملقضّي؛ 
�ملوُ.؛  �لشك؛  بعد  �ليقُني  �لثابت؛ 

�حلزxُ (�ألقر|)

�لتفسـ': 
ملا  �لضيو¤   Dهؤال  �� سبق  لقد 
﴿فِبَم  سأoم   � Nبر�هيَم  �تو� 
لوًطا   �� فّكر��  فلذلك  تبّشر��﴾، 
�ألسئلة،  نفس  Nليهم  سيوّجه  �يًضا 
ِقبله:  بد�� �7 سؤ�U من   y�«فأخ
لصاIقو�﴾..  �Nّنا  باحلقِّ   wَََتينا��﴿
�7 لقد جئناÂ w» مبr على �حي 
�هللا تعا[، فال تشك فيما نقوU ألننا 

صاIقو� I 5عو�نا.

�للَّْيِل  ِمَن  ِبِقْطٍع  ِبَأْهِلَك  ﴿َفَأْسِر 

ِمْنُكْم  َيْلَتِفْت  َ�َال  َ@9َْباKَُهْم  َ��تَِّبْع 

ُتْؤَمُر�َ�﴾    َحْيُث  َ��ْمُضو�  َ@َحٌد 

(٦٦)

شر% �لكلما$:
َ@ْسِر بأهِلك: َسَر� �لرجُل: ساَ� عاّمَة 
َسَر�.  ِمثُل  �لرجُل:  �َ�ْسَر�  �لليِل. 
�قيل: "�سر�" أل�U �لليل �"سر�" 
آلخر �لليل. ��سر� به: سيَّرy بالليل 

�7 سيَّرy ليًال (�ألقر|).
�لِقْطُع ظلمُة ®خِر  �لليل:  بِقْطٍع من 
�لليل؛ �قيل: �لقطعة منه؛ �قيل: ِمن 

��له N[ ُثلثه (�ألقر|).

�لتفسـ': 
�قت   7�  5  hخلر��  rيع  Dإلسر��
من �لليل، غY �� �ألقر| N[ �لقيا& 
 � لو6  على  �شا���  �لرسل   ��
�تدعم  �لليل،  ®خر   5  hباخلر�
 5 �Iلك كلمة ﴿مصِبحني﴾ �لو���
 Iكا� هذ� هو �ملر� ��N� .آلية �لتالية�
تكو�  �لليل﴾  من  ﴿بقطع  فكلمة 

شرًحا آلخر �لليل.
�كانت �حلكمة 5 �ختيا� هذ� �ملوعد 
مطا�Iִדم.  �لعد�  يستطيع  �ال  هي 
على  �لعذ�| كا� سيحل   �� �لك 
من  �ملؤمنني  قافلة  �حيل  بعد   xلقو�
فما  مباشر�،  �لليل  ®خر   5 �لقرية 
�لقرية، �قد حّل  �هل  بإمكا�  كا� 
�ملؤمنة  �لقافلة   �ُIلعذ�|، مطا�� ֲדم 

��N عِلمو� ֲדر�ֲדا.
﴿��تَِّبْع  للو6  تعا[  قوله  ��ما 
�Iباَ�هم﴾ فهو Iليل على عظيم ��ة 
�حلقيقية  �حلماية   �� �لك   .� �هللا 
فقط،  للن�  تكو�  Nمنا  �لعذ�|  من 
بالقرية   Uلينـز �لعذ�|  كا�  فما 
مأمنه،   ]N لو6  سيدنا  يصل   T ما 
 D��� لذلك نصحه �لرسل �� يكو�
�لقافلة �ملؤمنة حb يضمن جناَ� كل 

فرI منها.
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على  قاطًعا  Iليًال  تشكل  �آلية   yهذ
Nميا� بضعة �فر�I من �هل �لقرية بلو6 
 .� �، ��N كا� عدIهم ضئيًال جدًّ
من   hرv  T� �نه  �لتو���  تزعم 
 Yال مع بنَتِني لـه فقط ال غN لقرية�
�لقر®�  �لكن   ،(١٦  :١٩ (تكوين 
�لكرمي v»نا �نه قيل للو6: ﴿��تَِّبْع 
�Iباَ�هم﴾، ��لو�ضح �� ضمY (هم) 
 ،Uلثالثة �� �كثر من �لرجا xُيستخد
 ،Åإلنا�� �لذكو�  من  ملجموعة   ��
حالة   5 �Xم  �لعر|   �Iعا من   �N
يكتفو�  Æموعة   5 �جلنسني   Iجو�
للجنسني  �ملذكر   Yضم  xباستخد�
فلو   .(١٣ �آلية  �لنو�  سو��  (�نُظْر 
قد  �لقرية   Uجا� من  �حد  يكن   T
بنتا�  Nال  معه   hرv  T� بلو6  ®من 
 ��N  �� يقاU: (�Iبا�Hا)،   �� xللز له 
كانت مع ِبنَتي لو6 نسوٌ� ُ�َخر لقيل: 
 Uلكن يستحيل �� يقا� ،(با�هنI�)
من �جل بنتيه: ﴿َ��تَِّبْع �Iباَ�هم﴾؛ مما 
يؤكد بشكل حاسم �� �لقافلة �ملؤمنة 
تتضمن  كانت  �لقرية  من  �ملهاجر� 
�جاًال مؤمنني N[ جانب لو6 �بنتيه، 
 Åملجموعة من �لذكو� ��إلنا� yذo�
�ستخدx �لقر®� �لكرمي ضمYَ �ملذكر 

(هم).
 5 نفسها  �لتو���   5  I�� بل    
�لقر®�  موقف  يؤيد  ما  ®خر  موضع 

ملا  �لرسل   �N  Uتقو حيث  �لكرمي، 
�نصرفو� عن Nبر�هيم تقدN x[ �لر| 
قائًال: �ُتهِلك �لبا�َّ مع �ألثيم؟ عسى 
�ملدينة؟   5 با�ًّ�  Çسو�  يكو�   ��
من  عنه  تصَفُح  �ال  �ملكا�  �فُتهِلك 
 Uفيه؟ فقا �لذين  با�ًّ�  �جل �خلمسني 
 5 با�ًّ�  Çسني  �جدُ.   �ْN �لر|: 
ِمن  كلِّها  عنها  �صفح    N �لقرية 
 Iَبر�هيم ينقص �لعدN Uيز T� .جلهم�
متوسًال N[ �به من �جل جنا� �لقرية 
حb قاU: عسى �� يوجد فيها عشرٌ� 
من �ألبر��؟ فقاU �هللا �: لن ُ�هلكها 
 xلز �يًضا. �عندها  �لعشر�  من �جل 
ال  �نه   w�I� �لصمت حيث  Nبر�هيم 
 Dعشر� من �لصلحا bيوجد فيها ح

(تكوين ١٨: ٢٢ - ٣٢).
  �هذ� يوّضح �� Nبر�هيم � كا� 
 �N على علم بإمياِ� بعض �هل �لقرية؛
كا� يعيش على مسافة غY بعيد� من 

قرية قوx لو6، �ال جرx �� �خبا�ها 
كانت تصله من حني آلخر؛ فكيف 
لنجا�  يبتهل هكذ� N[ �به   �� ميكن 
�لقرية لو كا� يعلم �نه ال يوجد فيها 
�ال مؤمن ��حد. فثبت �نه كا� يعلم 
�ملؤمنني  بعض  �لقرية   5 �� بالتأكيد 
�، �ألجل �لك  ��� عدIهم قليل جدًّ
من  �لبد�ية   5 تعا[  �هللا   ]N توسل 
 Iَلعد� ينقص  �خلمسني، È ظل  �جل 
 Iَعد بلغ  عندما   Dلدعا�  wتر  bح
�لعشر�. �هذ� يعr �� �ملؤمنني بلو6 
� كانو� �قل من �لعشر�. �ملا كا� 
��كثر  لثالثة   xُيستخد (هم)   Yضم
فيبد� �� عدIهم كا� يتر��� ما بني 

�لثالثة ���I �لعشر�.
يلتِفْت  ﴿�ال  تعا[  قوله  ��ما    
منكم �حٌد﴾ فليس Xًيا عن �اللتفا. 
يكترثو�  �ال   Iملر�� بل  �لظاهر7، 
بالكفا� �ْلَيَدعوهم يهَلكو� بالعذ�|.

لو6  �مر��  عن  �لتو���   Uقو ��ما    
فصا�ْ.  ���ئه  من  "نظرْ.  بأXا 
 ..(٢٦  :١٩ (تكوين  ملح"   Iَعمو
 Iليهو� Uفال �عّلق عليه بل �تركه لعقو
 .Dتشا فيه كيفما  لتحكم  ��لنصا�� 
Nال �نI�� r �� ��ضح هنا �� �لقر®� 
 �Iتغا T 6لكرمي يعلن �� ��جة لو�
من  كانت  بل  �صًال،  معه  �لقرية 
�لكرمي  �لقر®�   �Dبر�  �N� �لغابرين. 

هـذه اآلية تشـكل دليًال 
قاطًعـا على إميان بضعة 
القرية  أهـل  أفراد مـن 
كان  وإن   ،� بلـوط 
ا.  عددهـم ضئيـًال جـدًّ
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 5  �Iلو��� �خلر�فا.   yهذ مثل  من 
برهاًنا  يشّكل  منها   yَُّخُلو� �لتو��� 
ساطًعا على �نه كالx �هللا حقًّا. �ليس 
غريًبا �� �لتو��� �ل� هي �قر| �مًنا 
تسجله   ÅIحلا� هذ�   ]N �لقر®�  من 
ֲדذ� �ألسلو| �خلر�5، بينما جند بيا� 
�لقر®� �لكرمي خالًيا من هذy �خلر�فة؟

تعا[ ﴿َ��ْمُضو� حيث   ��ما قولـه 
من  قلت  ما  يؤيد  فأيًضا  ُتؤَمر��﴾ 
�لرسل  �لضيو¤   Dهؤال  �� من  قبل 
�هللا  �خ»هم  �لذين  �لبشر  من  كانو� 
�لعذ�|،  موعد  باقتر�|   xاoباإل  �
���سلهم N[ سيدنا لو6 ليدّلوy على 
 ��Iبعد مغا Nليه  يهاجر  �لذ7  �ملكا� 
�صفو�   �� بعد  �Xم  فيبد�  �لقرية. 
للو6 � معاT �ملنطقة �ل� سيهاجر 
 5 wهنا y5 بيته ليستقبلو yليها تركوN

مهجرy �لذ7 قد�y �هللا له.

ِ#َلْيِه Uَِلَك �ْألَْمَر َ@�َّ �9َِبَر  ﴿َ�َقَضْيَنا 

َهُؤَالِ� َمْقُطوWٌ ُمْصِبِحَني﴾ (٦٧)

شر% �لكلما$:
قضينا: قضى بني �خلصمني: حَكم 
�فَصل. �قضى �لشيDَ قضاDً: صَنعه 
عليه:  �ألمَر  قضى   .y� �قدَّ  xبإحكا
�قضى  به.  ��َْلَزَمه  ���جَبه  خَتمه 

لك  �قضى  �بيَّنه.  �عَلَمه   :Dَلشي�
�ألمَر: �7 َحَكَم لك به (�ألقر|).

 ،D�9ِبر: �لد�بر: �لتابُع؛ ®خُر كل شي
َمن  �Iِبَرهم �7 ®خَر  �ُهللا  يقاU قطع 
(�ألقر|).  �ألصُل  منهم؛  تبقَّى 
فالد�بر يع� �حياًنا كبا� �لقوx ألXم 
�تا�ً�  لآلخرين،  كاألصل  يكونو� 
ير�I به �لقوx كلهم. ��ملر�I منه هنا 
 U® هللا هنا بنجا�� «v �N xسائر �لقو

لو6 فقط.

�لتفسـ':
مقولة  من  �ملاضية  �آلية  تكو�  قد   
�لرسل،   Uقو من  �ليست   � �هللا 
 xكال من  بالتأكيد  فهي   yهذ ��ما 
�هللا تعا[ �نـزله على لو6 تصديًقا 
Nليه  ��سل  �لذ7  هو  بأنه   � منه 
حتًما   Uنا� �لعذ�|   ��� �لضيو¤، 

�لليلَة قبيل �لصبا�. 

﴿َ�َجاَ� َ@ْهُل �ْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُر�َ�﴾  
(٦٨)

شر% �لكلما$:
به.   xقا� باملكا�:  َمَدَ�  �ملدينة: 
��ملدينة: �ملصُر �جلامُع؛ �قيل: �حلصُن 
ُيب� 5 ُ�ْصُطّمِة �أل�n (�ألقر|).. 
 Dخال n�� 5 7 �حلصن �لذ7 يب��

.xينفع كمركز �لقو�

�لتفسـ':
 لقد Ëّى �لقر®� قريَة قوx لو6 � 
تتمتع  كانت  �Xا   rيع مما  باملدينة، 
من  يتضح  �بالفعل  خاصة،  مبكانة 
ُتعت»  كانت  �لقرية  تلك   �� �لتو��� 
 :١٩ (تكوين  قر�  لعد�  مركًز� 

.(١٨-٣١
﴿يستبشر��﴾  تعا[  قولـه  �ما 
بأXم  فرحو�  �ملدينة  �هل   ��  rفيع
�جد�� 5 حضو� �لضيو¤ �ألجانب 
فرصًة إل�Iنة لو6. �ليس �ملر�I �بًد� 
مع  �لفاحشة  ال�تكا|  فرحو�  �Xم 
�لضيو¤، كما ظن بعض �ملفسرين 
حيث قالو� �� عدI �لرجاU 5 �لقرية 
خ»  بسما�  ففرحو�  قليال،  كا� 
�لضيو¤ طمًعا 5 ��تكا| �لفاحشة 

معهم (تفسY �لبغو7). 

﴿َقاَ� ِ#�َّ َهُؤَالِ� َضْيِفي َفَال َتْفَضُحوِ� 

* َ��تَُّقو� �هللاََّ َ�َال ُتْخُز�ِ�﴾ (٦٩ � 

(٧٠

شر% �لكلما$:
كَشف  َفَضَحه:  َتفضحوِ�:  ال 
َتفَضْحنا  "ال   :Dلدعا�  5� َمسا�َئه، 
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التقوى

�سُتْر عيوَبنا �ال  بني َخلقك".. �7 
َتكِشْفها عنا (�ألقر|).

ال ُتخُز�ِ�: �خز�N yخز�D: ��قَعه 5 
�خلز7 �� �َخلز�ية ��هانه (�ألقر|).

�لتفسـ': 
كا� �هل �ملدينة قد Xَو� سيدنا لوًطا 
فلما   ،Dلغربا� �ستضافة  عن   �
يلومونه  سو¤  �Xم   w�I�  y�Dجا
فأخذهم  �لضيو¤.  Nحضا�  على 
لقد  نعم  قائًال:  Nليهم  �توسل  ناحية 
باهللا  �لكن  �لضيو¤،  �حضرُ. 
�ال  �مامهم،  ُتحرجو   ال  عليكم 
فال  حسن،  عمل  فالضيافة  ִדينو ؛ 

تعترضو� علي بسببها.

�ْلَعاَلِمَني﴾    َعِن  َنْنَهَك  َ@َ�َلْم  ﴿َقاُلو� 
(٧١)

�لتفسـ': 
كا� هناw نز�� بني سكا� تلك �لقرية 
�بني �لقر� �ملجا���، فكا� قوx لو6 
يتآمر��   �� �لغرباi Dافة  من  حِذ�ين 
مع �لعد�، فيفاجئوهم على حني غفلة 
تكوين ١٤: ١ - ١)،  (�نُظر  منهم 
�لذلك كانو� ينَهو� سيدنا لوًطا عن 
Nحضا� �ألجانب. �لكن تلك �ملنطقة 
فلذلك   ،Iلفسا�� للشر  بؤ��  كانت 

بيته   5 يستضيف   � لو6  كا� 
�ملسافرين �ألجانب خشية �� ينهبهم 
 Dملا جا� .hما باتو� 5 �خلا� ��N xلقو�
�هل  قر�  �ملر�   yهذ بالضيو¤  لو6 
�قع  قد  بأنه  فِرحني  معاقبَته،  �لقرية 
مو�تية  �لفرصة   ��� قبضتهم  �آل� 5 
لطرyI من �لقرية �حلل �لقضية Xائيًّا. 
 yIطر  5 مترIIين  قبل  من  �كانو� 
لز��h �ثنتني من بناته بينهم، �بالتا0 
فما  �يًضا،  لـه  �طًنا  �لقرية  كانت 
كانو� ليطرy�I منها من ��I حجة. 

 xقو  �� �يًضا  �آلية   yهذ من  يتضح 
لوT � 6 يأتوy طمًعا 5 ��تكا| 
لو  �ألجانب.   Dهؤال مع  �لفاحشة 
كانو� يرتكبو� �لفو�حش مع �ألجانب 
ملا قالو� لـه T�َ�َ ننَهك عن Nحضا� 
يفرحو�   �� بد  ال  كا�  بل   ،Dلغربا�

على Nحضا�N yياهم.

ما  �Xم  �لظن   Uملعقو� من  �ليس 
من  �لضيو¤  مع  �لفاحشة  ��تكبو� 
قبل، �Nمنا �كتفو� بنهي لو6 � عن 
فصّممو�  �ملر�   yهذ �ما  Nحضا�هم، 

على ��تكا| �لفاحشة معهم! 
كانو�  لو6   xقو  �� �لزعم   �� �لو�قع 
يريد�� فعل �لفاحشة مع ضيوفه �عٌم 
بعض  نقله  �قد  متاًما،  للعقل  مناٍ¤ 
�ملفسرين عن �لتو��� �ل� ��I فيها �� 
�هل �ملدينة كانو� ينو�� فعل �لفاحشة 
 ٥  :١٩ (تكوين  �ملالئكة   Dهؤال مع 
 Yبكث مليئة  �لتو���   �� ��حلق   .(٦�
من �لرطب ��ليابس من هذ� �لقبيل، 
كما يوجد فيها تناقضا. عديد�، لذ� 
من �خلطو�� مبكا� �العتماIُ على ما 
�لقر®�  يدعمه   T ما  �لتو���   5  I��
�لكرمي �� �لتا�يخ �لصحيح �� �ملنطق 

�لسليم. 

الواقـع أن الزعم أن قـوم لوط كانـوا يريدون فعل 
الفاحشـة مع ضيوفـه زعٌم مناٍف للعقـل متاًما، وقد 
نقله بعض املفسـرين عن التوراة ... واحلق أن التوراة 
مليئة بكثـI من الرطـب واليابس من هـذا القبيل، 
كما يوجـد فيها تناقضات عديدة، لـذا من اخلطورة 
مبكان االعتمـاُد على ما ورد Q التـوراة ما P يدعمه 
القـرآن الكرمي أو التاريخ الصحيح أو املنطق السـليم. 
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�ألسو� �لحسنة

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

�َّ � َ�َعَلْيِه ُحلٌَّة َ�َعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة، َفَسَأْلَناُ
 َعْن َ�ِلَك ��� "ْلَمْعُر�� ْبَن ُسوْيٍد َقاَ): َ�%َْيُت %ََبا َ��ٍّ "ْلِغَفاِ
5ِْخَو"َنُكْم   َّ65ِ َقاَ):  ُثمَّ  ِبُأمِِّه؟  �:َ%َعيَّْرَتُه  "لنَِّبيُّ  ِلي  َفَقاَ)   �َ "لنَِّبيِّ  5َِلى  َفَشَكاِني  �ُجًال َ َساَبْبُت  5ِنِّي  َفَقاَ): 
ا َيْلَبُس. َ�َال  ا َيْأُكُل َ�ْلُيْلِبْسُه ِممَّ َخَوُلُكْم، َجَعَلُهْم "هللا َتْحَت %َْيِديُكْم، َفَمْن َكا6َ َ%ُخوُ
 َتْحَت َيِدِ
 َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ

�، كتاO "لعتق)�ُتَكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم َفِإ6ْ َكلَّْفُتُموُهْم َما َيْغِلُبُهْم َفَأِعيُنوُهْم. (صحيح "لبخا

ْئ َ�بََّك،  �� ّ[اٍ\ بن منّبه %نُه َسِمَع  %َبا ُهَرْيَرYَ � %6 "لنَِّبيَّ � َقاَ): َال َيُقْل َ%َحُدُكْم َ%ْطِعْم َ�بََّك َ�ضِّ
"ْسِق َ�بََّك. َ�ْلَيُقْل َسيِِّد� َمْوَالَ�، َ�َال َيُقْل َ%َحُدُكْم َعْبِد� َ%َمِتي، َ�ْلَيُقْل َفَتاَ� َ�َفَتاِتي َ�ُغَالِمي. (صحيح 

�، كتاO "لعتق)�"لبخا

�� %c ُهَرْيَرYَ %6 "لنb � قا): َجَعَل "هللا "لرَّْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍ_ َفَأْمَسَك ِعْنَدُ
 ِتْسَعًة َ�ِتْسِعَني ُجْزً_" َ�%َْنَزَ) ِفي 
"ْألَْ�gِ ُجْزً_" َ�"ِحًد". َفِمْن َ�ِلَك "ْلُجْزِ_ َيَتَر"َحُم "ْلَخْلُق َحتَّى َتْرَفَع "ْلَفَرeُ َحاِفَرَها َعْن َ�َلِدَها َخْشَيَة َ%6ْ ُتِصيَبُه. 

(Oiأل" Oكتا ,��(صحيح "لبخا

 ،kسنن "لترمذ) .
ُلُه َخْيٌر َ%ْ\ mِخُرُ َّ�%َ k��� %ََنٍس َقاَ) َقاَ) َ�ُسوُ) "هللا �: َمَثُل ُ%مَِّتي َمَثُل "ْلَمَطِر َال ُيْدَ
كتاO "ألمثا))
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

على  ما، عال��  N[ حد  ��لزهد  بالعفة  ملتزمو�  �نا&  �لدنيا   5 يوجد 
 5 �N لكشو¤، حيث�� �Òلقد�� �لفطرية فيهم على تلقي �لر� Iجو�
�¨ا�لو�  ما،  حد   ]N ��لكشو¤   �Òلر� لتلّقي  قابلية  �لدماغية  ُبنيتهم 
�يضا قد� �إلمكا� Nصال� نفوسهم، �تنشأ فيهم �حلسنة ��لصد, بصو�� 
سطحية، �بسببهما تنشأ فيهم �نو�� �لر�Ò �لصاحلة ��لكشو¤ �لصاIقة 
N[ حد ما �لكنها ال تكو� خالية من �لظلمة. بل ُتستجا| بعض �Iعيتهم 
�يضا �لكن ليس 5 �مو� عظيمة، ��لك أل� صدقهم ال يكو� كامال، 
بل يكو� مثل �ملاD �لذ7 يبد� ظاهرy صافيا �5 قاعه ��Å �قذ���، �مبا 
�� تزكية نفوسهم ال تكو� قد �كتملت �يكو� صدقهم �صفاÒهم ناقصا 
N[ حد كبY فيتعثر�� عند �البتالD. �لو حالفتهم ��ة �هللا ��اهم ِستر 
�هللا "�لستا�"، خلَلو� من �لدنيا ��I عثا�، �ما ��N ��جهو� �بتالD فُيخشى 
كانو�   �� بعد  بالكلب  ُيشبَّهو�   ��� باعو�،   xكبلعا �لعاقبة   Dسو عليهم 
ملَهمني؛ أل� �لشيطا� متربص ֲדم على �بو�ֲדم �يدخل بيوִדم على �لفو� 
مبجرI عثا�هم بسبب �لنقص 5 حالتهم �لعلمية ��لعملية ��إلميانية. XNم 
ير�� �لنو� من ُبعد �لكن ال يدخلونه �ال ينالو� نصيبا كافيا من حر��ته، 
قاU: ﴿�هللا  كما  نو�  تعا[  فاهللا  �Iئما  تكو� 5 خطر  حالتهم  فإ�  لذ� 
كمثل  مَثله  فقط   yنو� �ما��.  ير�  فالذ7   ﴾nأل��� �لسما��.  نو� 
 Dمن فو�ئد �لضو xلنا� فُيحر� Dخانا �ال ير� ضوI لذ7 ير� من بعيد�
 Iجو� على  يستدلو�  فالذين  �لبشرية.  شو�ئب  حتر,  �ل�  حر��ته  �من 
فقط - �ملزعومة  �إلoاما.   �� �لنقلية   �� �لعقلية  �لشو�هد  من  تعا[  �هللا 
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كعلماD �لظاهر ��لفالسفة �� �لذين يقر�� بوجوI �هللا 
من خالU قو�هم �لر�حانية �7 قد�ִדم على �لكشو¤ 
تعا[-  �هللا  قر|  نو�  �لكنهم �ر�مو� من   �Òلر��
ير�  �ال  بعيد  من  Iخانا  ير�  �لذ7  كمثل  فَمثلهم 
�لدخا�   ]N بالنظر  �لنا�   Iبوجو يقر  بل  �لنا�   Dضو
فحسب. فهذ� َمَثل �إلنسا� �ملحر�x من �لبص�Y �ل� 
من  �لنو�  ملعا�  ير�  �لذ7  �ما  �لنو�.  بو�سطة   Óتأ
 Dضو ير�  �لذ7  كمثل  فَمثله  يدخله   ��  ��I بعيد 
�يضا،  صائبا  طريقا  ²د  �بسببه  مظلمة  ليلة   5 �لنا� 
�لكنه ال يستطيع �� يتخلص من �ل»I لكونه بعيد� عن 
�لنا�، كما ال حتر, �لناُ� كيانه �لنفسي. ��لكل يفهم 
ليلة حالكة  بعيد 5  �لنا� من   Dلو ��� �حد ضو �نه 
 yفقط لن تنقذ Dيته �لضوÒ� لقا�& فإ�� I«ل�� xلظال�
�لنا�  يقتر| من  َمن   wالo� ُينقذ من  بل   ،wالo� من 
لد�جة تزيل برyIَ مبا يكفي. �ما �لذ7 ير� �لضوD من 
بعيد فقط فعالمته �نه توجد فيه بعض �ما��. �لصر�6 
�ملستقيم ��I �� يوجد ما يدU على فضل �هللا �خلا�، 
�ال تز�U عنه حالة �لقبض �لناجتة عن �ألهو�D �لنفسانية 
��لنقص 5 �لتوكل �ال ¨تر, كيانه �لنفسي ��نانيته 
N[ �� يصY �ما�I؛ أل� شعلة �لنو� ما ��لت بعيد� عنه 
جد�؛ فال يكو� ���ثا حقيقيا لألنبياD ��لرسل، �تبقى 
�لد�خلية كامنة فيه، �ال �لو عالقته  بعض �لشو�ئب 
مع �هللا تعا[ من �لكد��� ��لنقص، ألنه ير�y � من 
بعيد بنظرته �لضبابية �ال يكو� 5 َكَنِفه �. فالذين 
توجد فيهم �هو�D نفسانية، �5 بعض �ألحيا� تبد7 
ثو��  فيظنوXا   ،�Òلر�  5 �طوفاXا  ثو��Xا  �هو�Òهم 
من �هللا تعا[، مع �Xا ليست Nال ثو�� �لنفس �ألما��. 

فمثال يقوU �حدهم Ò� 5ياN y  لن �طيع �لشخص 
�لفال  أل  خY منه، �يستنتج من �لك �نه خY من 
غyY 5 �حلقيقة مع @� كالمه هذ� يكو� ناجتا عن 
ثوjK نفسه. �هكذ� يأÓ 5 �حالمه بكالx كثY ناتج 
عن ثو�� نفسه �يظن جهال منه �نه يناU مرضا� �هللا 
 T� هللا تعا[ كلية� ]N يكن قد توّجه T فيهلك. �ملا
vترy � بكل قو� �بصد, كامل ��فاD تاx، لذ� ال 
تتجلى ��ة �هللا �يضا عليه بصو�� كاملة، فيكو� هذ� 
�لشخص كجنني ُنفخْت فيه �لر�� �لكنه T ينفصل 
عن �ملشيمة بعد، �ال ��لت عينه �جوبة عن مشاهد� 
�لعاT �لر�حا  بصو�� كاملة، �T ير �جه �مه �ل� 
نشأ 5 ��ها، �¬سب �لقوU �لقائل: "�لعلم �لقليل 
فتنة" ال يز�U 5 خطر بسبب معرفته �لناقصة. صحيح 
�� �ناسا مثله قد يطلعو� على بعض �ملعا�¤ ��حلقائق 
�يضا �لكن مثلها كمثل حليب �ختلط به شيD من 
��لشخص  �لنجاسة.  من   Dشي فيه   Dٍكما  ��  ،Uلبو�
�حلائز على هذy �لد�جة يكو� مصونا N[ حد ما من 
مّس �لشيطا� �حديث �لنفس oN� y�Ò� 5اماته مقا�نة 
مع َمن كا� 5 �لد�جة �أل�[، �لكن ما x�I للشيطا� 
يلقيه  ما  يتجنب   �� ميكنه  فال  لذ�  فطرته  نصيب 5 
�لنفس �يضا تكو�   Dمبا �� �هو�� .y�Ò� 5 لشيطا��
�يطة به فال يكو� مصونا من حديث �لنفس كذلك. 
 Dصفا على  يعتمد   xاoإل�� �لوحي   Dصفا  �� ��حلق 
ُ�جد.  قذ���،  نفوسهم   5 كانت  ��لذين  �لنفس. 

�لقذ��� نفسها 5 �حيهم �oNامهم �يضا. 

(١٩ ]N ة �لعربية. � ١٧Ôحقيقة �لوحي، �لتر)
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 Rة: �ملكتب �لعرÔتر

ال   yحد� �هللا  Nال  Nله  ال   �� �شهد 
 yشريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�|ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوx �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   wَيَّاN�َ َنْعُبُد   wَيَّاN
�لَِّذيَن  ِصَر�6   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�6َ  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو| َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (®مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لr @لقاها سيدنا مر�q مسر�p@ Kد @يدn �هللا تعاo بنصرn �لعزيز

� sملهد� ��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو9 ��إلما
٠٦ /٢٠١٣/١٢ xيو

5 مسجد بيت �لفتو� بلند�

�ملاضية �جهت �ألنظا�  5 �خلطبة 
سيدنا  خطب  Nحد�   Uخال من 
�ملصلح �ملوعوI � �سرIُ. �يضا 
سيدنا  �سو�  من   Åألحد�� بعض 
خاIمه   wسلو�  � �هللا   Uسو�
�لصاI, � ��كرُ. من خالoا 
�بّينُت  مفصال،  ”�لصد,“  صفة 
ثابتا  كا�  �لذ7  �لرفيع  �ملستو� 
 Uسو� �مد  �موالنا  سيدنا  عليه 
�هللا � �خاIمه �لصاI,، ��كرُ. 
�يضا �ملر�تب �لعليا �ل� �صل Nليها 
نتيجة  عنهم  �هللا  �ضي  �لصحابة 
�لتأسي ֲדذy �ألسو�. �حلديث عن 
 Uملثا� سبيل  على  كا�  �لصد, 
�إلصال�  �صل   �� �حلق  �لكن 
�هللا  �َمرنا  حسنة  كل  كسب  هو 
سيئة  كل  عن  ��المتنا�  بكسبها 
�مرنا باالمتنا� عنها. Nً��، سنكو� 
مؤمنني حقيقيني �ُنعّد �فر�Ô Iاعة 
Nماx �لزما� على �جه �حلقيقة حني 
��ألخال,  �حلسنا.  فينا  تتولد 
�لسامية �ل� �مر �هللا تعا[ �ملؤمنني 
عندما  �كذلك  Âلقها،  �حلقيقيني 
Nياها  كا�هني  سيئة  كل  نستنكر 
بشد� متناهية -أل� �ملؤمن يبحث 
ֲדا  يعتصم   È كلها  �حلسنا.  عن 
- �كذلك يفر من �لسيئا. بكل 
فقط  عندها  �لك  فعل   ��N� قوته، 

ÒbÓßa@ø@ÒÖbΩa@ÒâÎäô

bË‰fl@Âfl˚Ωa@≈yÎ

=;Ïfii…;◊Ë÷Œ’\;€÷¬’\;=

ÏË÷⁄¬’\;ÎÂÅŒ’\;ÎÑÂÖîÏË÷⁄¬’\;ÎÂÅŒ’\;ÎÑÂÖî
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حضرj مر�q مسر�p@ Kد @يدn �هللا

 Uبالعد yيقد� على �� يسّو7 �مو�
  Iمبجر �لك  يتم  �ال   ،Uالعتد���

 .Iفا�غة 5 هذ� �لصد .�DعاI�
لقد �كرُ. 5 �خلطبة �ملاضية �يضا 
�ننا من حيث �ملعتقد�. منلك �Iلة 
 � Iمغة �عطاناها �ملسيح �ملوعو�I
على صد, �إلسالx �صد, �جلماعة 
�إلسالمية �أل�دية، �هذ� �ألمر ²عل 
كّفتنا ��جحة على معا�ضينا �Iئما. 
�ما T ��N يعتر¤ بذلك �حد نتيجة 
تعّنته �عناyI �شقا�� قلبه فهذ� �مر 
معا�ضي   �� �حلقيقة  �لكن  ®خر، 

�إلسالx ال ميلكو� ��I على �Iلتنا 
 5  nخلو� يتحاشو�  لذلك  قط 
على  يّطلعو�  عندما  معنا   Ùلنقا�
لقد   .Ùلنقا�  5 �أل�ديني  منهج 
�عتر¤ عديد من �ملسيحيني �يضا 
”�حلو��   Rلعر� برناÆنا   Dثنا�  5
�إلسالمية  �جلماعة   �� �ملباشر“ 
�أل�دية متلك �Iلة قوية ال ِقبل oم 
صد,  على  قوية  �Iلة  فلدينا  ֲדا. 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية �يضا، 
 xإلسال� صد,  نثبت  ناحية  فمن 
ناحية  �من  �ملسلمني   Yغ على 

�آلخرين  �ملسلمني  على   Iنر �خر� 
�لذين يعترضو� على �جلماعة. فإ� 
 xيقر��� كال T� يتعّنت �ملعا�ضو� T
 xما�  yيقدمو  T�  Iملوعو� �ملسيح 
�آلخرين مشوًها مبُتوً�� عن  سياقه، 
فال بد �� يعترفو� بصد, �أل�دية. 
�لشخصية  �ملشايخ   Úمصا �لكن 
�لنا&  عامة   Dغو�N  ]N تدفعهم 
ال  �عندما  ��ألباطيل.  باألكا�يب 
²د�� Iليال يستخدمو� لسانا بذيئا 

 .� Iضد �ملسيح �ملوعو
كفتنا  فإ�  باألIلة  يتعلق  فيما  �ما 

لقد اع\ف عديد من املسيحيني 
أثنـاء برنا^نا العر[   Q أيضا
”احلـوار املباشـر“ أن اجلماعة 
اإلسـالمية األdدية متلك أدلة 
قويـة ال ِقبـل hم بهـا... فمن 
ناحية نثبت صدق اإلسالم على 
غI املسلمني ومن ناحية أخرى 
اآلخرين  املسـلمني  علـى  نرد 
اجلماعة. على  يع\ضون  الذين 
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 nئما مقابل كل من يعا��I جحة��
�إلسالx ��أل�دية. �N �لذين يقر��� 
كتب �ملسيح �ملوعوI �يسعو� لفهم 
مضامينها ال ميكن �� يقف �مامهم 
 Iملوعو� �ملسيح   Uقا �حد قط، كما 
كت�  قر�مت   ��N بأنكم  بنفسه   �
يقد�  فلن  مضامينها  ��ستوعبتم 
عندما  �لكن  مبا��تكم.  على  �حد 
كا�  �لذ7  �لعملي  �جلانب  نفحص 
فينا   yير�  ��  Iّيو  Iملوعو� �ملسيح 
تلقائيا:   Uلسؤ�� �ينشأ  قلق  يصيبنا 
لكل  يتصد�  منا  ��حد  كل  هل 
 Dتمعنا �يقد� على �لقضاÆ 5 سيئة
بيئتنا  عليها؟ هل كل من يعيش 5 
�جو��نا يتأثر بعمل كل ��حد منا، 
�x �ّنا Üن �لذين نتأثر سلبا باملجتمع 
��يد�  تقاليدنا  �ننسى  بنا  �ملحيط 
منا  ��حد  كل  يسعى  هل  ��يد�؟ 
جاهد� إلصال� �عماله كما يقتضي 
منا تعليم �ملسيح �ملوعوI � �هل 
يقتر|  ال   bلصد, ح� معيا�  بلغنا 
هل  �إلطال,؟  على  منا  �لكذ| 
ز على �آلخر� مع �نشغالنا  نظُرنا مركَّ
�لدين  ®ثرنا  هل  Iنيانا؟  �مو�   5
جنتنب  هل  �حلقيقة؟   5 �لدنيا  على 
حذ�  بكل  سيئ  �عمل  سيئة  كل 
�حيطة؟ هل جنتنب غصب حقو, 
�آلخرين �كل سلوw غY الئق؟ هل 

�خلمس؟  بالصلو�.  ملتزمو�  Üن 
�نعبد  �Iئما   Dلدعا�  5 نستمر  هل 
��النكسا�؟  بالتو�ضع  تعا[  �هللا 
 wيتر سيئ  �فيق  كل  تركنا  هل 
®باDنا   xد¿ هل  سيئا؟   �Yتأث فينا 
�ملعر�¤؟   5 �نطيعهم  �Üترمهم 
هل نعامل ��جاتنا ��قا�ֲדن بالرفق 
من  ج�Yننا   xرÜ هل  ��إلحسا�؟ 
 D؟ هل نعفو عن �خطا.�Yخل� ÝI�
�ملخطئني 5 حقنا؟ هل قلوبنا خالية 
 Dلُبغض ��لشحنا� من كل نو� من 
¬سب  نعمل  هل  �آلخرين؟   yجتا
هل  �نفسنا؟  �Üاسب  �لبيعة  عهد 
�الִדاما.  توجيه  من  خالية  Æالسنا 
N[ �آلخرين �غيبتهم؟ هل ُيذكر �ُهللا 

��سوله 5 معظم Æالسنا؟ 
��N كا� جو�| هذy �ألسئلة بالنفي 
�ملسيح  تعليم  عن  بعيد��  فنحن 
على  نقلق   �� �²ب   �  Iملوعو�
��ضاعنا �لعملية، �ما ��N كا� جو�ֲדا 
�لذين  ��لئك  منا   Dفالسعد� بنعم 
ير��I على هذy �ألسئلة بنعم X� �Nم 
يؤ��I حق �لبيعة باالهتماx ¬التهم 
�لعملية. لكنه ��N نظرنا بعني �حلقيقة 
فسنر� �ننا 5 �غلب �ألحيا� ال Xتم 
بغالبية هذy �ألمو� متأثرين باملجتمع، 
��� مسا�£ �ملجتمع تسعى مر� بعد 
�خر� �� تتسر| Nلينا، �Üن نعجز 

ال   .�Yكث �حيانا  مقا�متها  عن 
شك �� ٩٩,٩٩ باملائة منا يدَّعو� 
�Xم �قوياD عقيدً�، �ال �حد يقد� 
�ننا  Nال  NمياXم  عن  �عزعتهم  على 
²ب �� نتذكر �� �لضعف �لعملي 
هجما.  نتيجة   Åد¨ عندما 
�حيانا  ִדز  فهي  �لقوية  �ملجتمع 
فالشيطا�  �يضا،   Iالعتقا� جذ�� 
 U�� ففي  ��يد�.  ��يد�  يهاجم 
 xنظا عن  �إلنسا�  يبتعد  �ألمر 
خطو�  يزيد  �عندما  �جلماعة، 
�يضا،  �خلالفة  عن  يبتعد  �خر� 
��حد�  ضعفا   �� نتذكر   �� فعلينا 
 �Yخ�� ®خر،  ضعف   ]N  7Iيؤ
جنن   .Dشي كل  �إلنسا�  vسر 
يكمن  �أل�دية   UاÔ  �� نعر¤ 
 xأل�ديني 5 سلك نظا� x5 �نتظا
�جلماعة �نظاx �خلالفة، �5 �لك 
تكمن قوُتنا �لعقدية ��لعملية �يضا. 
 Dألخطا� يكشفو�   Dخللفا�  �N لذ� 
�جلماعة  �نظا�  �يلفتو�  �Iما 
نقا6   ]N ينظر��  لكي  إل��لتها، 
ضعفهم باالستغفا� �يسعو� إل��لتها 
لد�جة  ��د7   7� يبتعد   �� قبل 
 .�Iبعدها مسد� �I²د طريق �لعو
�هللا  منَّها  �ل�  �ملِّنة  يذكر��  �لكي 
من  �فد   rقابل لقد  عليهم.   �
�لعلماD ��ملثقفني غY �أل�ديني من 
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 Uالستقبا� حفل  مبناسبة  Nند�نيسيا 
 �Yجول� �ألخ U5 سنغافو�� خال
بينت  �كما  �ألقصى،  �لشر,   ]N
سابقا  �جلولة   Åحد��  Iسر  Uخال
�نطباعا  �بَد��  �لضيو¤   Dهؤال  ��
²ب  �إلند�نيسيني   Dلعلما�  ��
�جلماعة   xماN  xكال يسمعو�   ��

�إلسالمية �أل�دية. 
 �ًّI� مo كنت قد قلت Uعلى كل حا
�جلماعة   �N تساÒالִדم:  �حد  على 
�لوحيد�  هي  �أل�دية  �إلسالمية 
 xليو� �أل�ضية  �لكر�  سطح  على 
�ل� ليست Nقليمية �� �Iلية بل هي 
عاملية، �ُتعر¤ 5 �لعاT كله باسم 
Ôاعة. �متتا� بالوحد�، �هي تتبع 
نظاما معينا �هي مرتبطة بإماx ��حد 
�تضم �فر��I من كل �مة �شعب 5 
 Uليل عظيم على قوI فهذ� .Tلعا�
�لن� � �نبوDته: "ستكو� 5 �ألمة 
قد  �إلسالمية Ôاعٌة"، حيث كا� 
على  ستكو�  Ôاعة   �N  �  Uقا
�لصر�6 �ملستقيم. �هذ� هو برها� 
للن�  �ملخلص  �ملحب  صد,  على 
من   bح  Dلسعد��  Dفالعقال  .�
يسمعو�  عندما  �يضا  �ملعا�ضني 
�لصمت،  يلزمو�  �لدليل  هذ� 
منا  ��حد  كل  لكن  �يتدبر��. 
�لعملية  حاالته  فحص   ]N ¬اجة 

للمحافظة على هذ�  كل حني �®� 
�لر�هن  �لعصر  فالشيطا� 5  �لدليل. 
فاخلطر  قبل،   7� من  �كثر  Ôّا� 
ع  توسُّ هو  بنا  ¨د,  �لذ7  �لعملي 
 ]N نطا, سيئا. �ملجتمع، باإلضافة
�اية  oا  تعطى  �لسيئا.  بعض   ��
 ،xلكال�� Yقانونية باسم حرية �لضم
�لزمن  هذ�  قبل  �لسيئا.  فكانت 
 �I7 كانت سيئة �حليِّ �د�� .�Iد��
5 �حلي فقط �كانت سيئة �ملدينة 5 
�ملدينة �سيئة �لبلد 5 �لبلد، �� على 
�قصى حد كا� �جل��Y يتأثر�� ֲדا، 
لكن �ليوx بسبب �لسهولة 5 �لسفر، 
 xلتلفا� ��النترنت ��سائل �إلعال��
�ملحلية  �لسيئة  قد صا�.  �ملختلفة، 
�النترنت  فبو�سطة  عامليًة.  �لفرIية 
 Dبإنشا ��ملنكر�.  �لفو�حش  ُتشا� 
 ،Uألميا� ®ال¤  بعد  على  �لعالقا. 

�ُيبعد�  ُيخدعن  �لشاّبا.  فالفتيا. 
تضعيفهن  عنك   �I �لدين  عن 
عمليا. 5 �آل�نة �ألخ�Y عرفت �� 
بعض �لشابا. 5 باكستا� �بعض 
 hألخر� �يضا ُيخدعن بالز��� Iلبال�
�X 5اية �ملطا¤ ُيجَعلن مومسا.، 
حيث يتم �لز��h ֲדن مؤقتا È ُيحوَّلن 
��صحا|  �لدعا��،  مما�سا.   ]N
هذy �لتصرفا. يعملو� عامليا. فحني 
لع �ملرD على هذ� �لوضع �ملخيف  يطَّ
�كذلك   ،Uأل�صا� منه  ترتعد  جد� 
ُيَشّلو� بطر, iتلفة عمليا  �لشبا| 
�هللا  ندعو  كنا  فإ��  �يضا.  �عقائديا 
��د7  كل  ¨فظ   �� ناحية  من 
ففي  ��خلبائث،  �لفو�حش   yهذ من 
بنفسه  ��د7  كُل  نفسه  �لوقت 
²اهد   ��  ]N حاجة  بأمس  �يضا 
ضد هذy �خلبائث مستعينا باهللا �. 

اليوم بسبب السهولة Q السفر، والتلفاز واالن\نت ووسائل 
اإلعالم اخملتلفة، قد صارت السيئة احمللية الفردية عامليًة. 
فبواسطة االن\نت ُتشـاع الفواحش واملنكرات بإنشاء 
العالقات على بعد آالف األميال، فالفتيات الشـاّبات 
xُدعن وُيبعدن عن الدين دع عنك تضعيفهن عمليا. 
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�ملبتكر�. �حلديثة  �N �الستفا�I من 
 �� Nال  ممنوعة،  ليست  ��لسهوال. 
كل ��د7 ²ب �� يتذكر �Iما �� 
 � Iعليه �� يساعد �ملسيح �ملوعو
على تكميل نشر �oد� مستفيد� من 
من  بدال  �حلديثة  �ملخترعا.   yهذ
بالوقاحة   Dألعد��  ]N �لنفس  تسليم 

 .Iالعتقا� Dسو� Iإلحلا��
��د7  كل  من  يتطلب  �ألمر  هذ� 
�� يفكر �يتدبر. فيجب على �لكبا� 
ِسنًّا فينا �� يضربو� �مثلة عليا لكي 
جتتنب �جيالنا �لقاIمة �لفساI �ملنتشر 
على  كما  �هجماته.   Tلعا�  5
�لشبا| �يضا �� ينقذ�� �نفسهم من 
ما 5  با�لني كل   Dألعد�� هجما. 
�سعهم �مستعينني باهللا تعا[. �لعد� 
 xملحو بوجه عا Yيهاجم بطريق غ
�لترفيه �متضية  باسم  بيوتنا  �يقتحم 
شبا|   5 يؤثر   �� �يريد  �لوقت 
�جلماعة �ضعا¤ �إلميا� �يسعى �� 
يعيث فيهم �لفساI. ال شك 5 �� 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   Dخلفا
 ]N �جلماعة  �نظا�  �Iئما  يوجهو� 
حتسني حالتهم �لعملية. هذ� ما فعله 
 Uخال من  سبقو   �لذين   Dخللفا�
�ألنظا�  ��ّجه  �يضا  ��نا  خطبهم 
 .Iلفسا� هذ�  Nصال�   ]N �Iئما 
��ملنظما.  �جلماعة   xنظا فيخطط 

 yهذ Dبر�مج 5 ضو �يضا  �لفرعية 
شر¨ة  كل  Nنقا�  ُبغية  �لتعليما. 
��د7  �كل  �جلماعة  شر�ئح  من 
�يا كا� عمرy من هذo� yجما.. 
�لكن ��N عزx كل ��حد منا على 
 yهذ Uصال� نفسه �تصد� إلفشاN
�لك  �ليس   ،Dلألعد� �oجما. 
فحسب بل ��N قاx عا�ما إلصال� 
�عد�D �لدين �يضا فضال عن �لدفا� 
مبع� �� يشن �لة Nصالحهم �يضا، 
��نشأ oذ� �لغرn عالقة �طيد� مع 
�هللا تعا[ سننحج بفضل �هللا تعا[ 
�لدين   Dعد�� هجما.   UفشاN  5
Nصالحهم  من  �يضا  �سنتمكن 
 ]N �Nضافة   .Tلعا� عاقبة  �حتسني 
�لك نقضي على �لفتنة �ل� تريد �� 
تلتهم �جيالنا �لناشئة بتأثYها �لسيئ، 
�Üافظ  �جيالنا  سنحمي  �بذلك 
على Nمياننا. È تنتقل �لة �إلصال� 
 yمة �ستستمر هذIلقا� Uألجيا� ]N
�سو¤  �لقيامة.   xيو  ]N �لسلسلة 
لتبليغنا  جديد�  ®فا,  علينا  تفتح 
�ستكو�  �نفَسنا.  Nصالحنا  نتيجة 
لنشر  سببا  �جلديد�  �الكتشافا. 
بقا�  من  بقعة  كل   5 �هللا  �سم 
�لسيئا..  نشر  من  بدال   nأل��
علينا �� نتذكر �Iئما �نه ال يسعنا 
�� نغض �لطر¤ عن �حلقائق، أل� 

تنوN 7صال�  �ملتقدمة ��ل�   xألقو��
�نقالبا  فيه   Åُتحد  �� �تريد   Tلعا�
 ��N �لكن  �Iئما.  �خطائها   ]N تتنبه 
�غلقنا عيوننا �قلنا، "كل شيD على 
ير�x" فإ� هذ� �لسلوw سو¤ يكو� 

عرقلة 5 �عمالنا. 
 yنه ال بد لنا من �النتبا� Uفلبا| �لقو
�نه  N[ �حلقائق. ال ميكننا �� نفر� 
 ��N بل  باملئة  Nصال� Çسني  مت  قد 
 Tنقالبا 5 �لعا� Åكنا نريد �� ُنحد
فال بد لنا �� يكو� هدفنا �إلصال� 

مئة باملئة. 
هنا ��يد �لقوU �يضا بأنه ��N جنحنا 
�لعملي  �إلصال�   5 باملئة  مئة 
��خلصوما.  �لنـز�عا.  ستتالشى 
�ملحاكم،   5 �ملرفوعة  ��لقضايا 
باآلخرين  �لضر�  Nحلا,  ��ا�ال. 
ضر�� ماليا، �سينتهي كل نو� من 
�لسيئا. مثل �جلشع للماU �مشاهد� 
�ل»�مج �لسيئة على �لتلفا� ��لوسائل 
�آلخرين،   xحتر�� �قلة  �ألخر�، 
جّو   Iسيسو� إلسقاطهم،  ��لسعي 
�حلب ��لوئاx ��ألخو� �لذ7 سYينا 
مشاهد �جلنة 5 هذ� �لعاT. �لسيئا. 
 �N عمليا،  �مامنا  متثل  �كرִדا  �ل� 
 5 �ألمو�   yهذ من   Dشي  Åد¨
�كرִדا  لذلك  �حيانا  �يضا  �جلماعة 
منا  ��حد  كل   5 توّلد  فإ��  هنا. 
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vدمو�  سو¤  مبسئوليته  شعو� 
�Xا  �حلسبا�   5 ��ضعني  �جلماعة 
 Uفضل من �هللا تعا[ فقط. قد يقو
 yֲדذ �جلماعة   xد¿ بأننا  هنا  �حد 
ينطبق  ال  هذ�  �لكن  متاما  �لعاطفة 
 5 �ملسئولني  من  باملئة  مئة  على 
�جلماعة. تصلr �حيانا �خبا� توحي 
يتحلو�  ال  �ملسئولني  بعض  بأ� 
��جلَلد.  ��لتحمل  �لصد�  برحابة 
بصو.  شيئا  �حد  oم   Uقا فلو 
��لعز�  �حلمية  تأخذهم  قليال  مرتفع 
�لز�ئفة، �5 بعض �ألحيا� يلجئو� 
N[ �لكذ|. ��ملعلوx �� �لذ7 يعمل 
�هللا  Nياy فضال من  �7ّ عمل حاسبا 
فهو يتحمل كل شيD �بتغاD مرضا� 
يدفعه  هللا"  "�لعز�   :Uلقو�  �N� �هللا. 
عن  �لبحث  من  بدال  �لتو�ضع  على 

عز� نفسه. 
Iقيقة  بنظر�  �نفسكم  فحصتم  فإ�� 
سو¤ تر�� �� �لعمل بـ "�حِسبو� 
 ،Iمن كل ��حد" مفقو ÝI� نفسكم�
�يثو�  حينا،  ִדيج  �ألنانية   ���
�لكذ| حينا ®خر. Nننا نستمتع من 
�عجب  "لقد   Iملوعو� �ملسيح   xاoN
�لناحية  �ستمتاعا من  تو�ضُعك"  �َهللا 
 ]N لذ�قية �نّدعي �يضا بأننا ننتمي�
�هللا  �عجب  "لقد  oِ�َُم:  َمْن  Ôاعة 
تو�ضُعك" �لكن ال نتقدx على �لك 

�ال ند�w �نه قد عّلم �تباعه �نكم 
��N كنتم على صلة R فعليكم �� 

 .wتتحلو� ֲדذ� �لسلو
 �  Iملوعو� �ملسيح  �خ»نا  لقد 
�هللا   Uتعليم �سو  Dإلحيا Dبأنه جا
�سو�   ]N �يوجهنا  جديد  من   �
خد�مه  �حد  ير�7  كما   � �لن� 
قاسية  بكلما.  vاطبه   T �نه   �
قط. �حدÅ ��. مر� �� شخصا 
��تعد. فر�ئصه نتيجة �عب �لن� 
� �هيبته فقاU له: ”َهوِّْ� َعَلْيَك 
َفِإنِّي َلْسُت ِبَمِلٍك Nِنََّما �ََنا �ْبُن �ْمَرَ�ٍ� 

َتْأُكُل �ْلَقِديَد“.
 5 �لصفة   yهذ تظهر   �� فيجب 
�لعملية لكل مسئوU، �كلُّ  �حليا� 
 ��  ]N ¬اجة  �جلماعة   5 عامل 

يتصف ֲדا 5 �حليا� �لعملية. 

 �� �7ُ ��د7 منصبا  يعَطى  فعندما 
مسئولية �� ُتعَهد Nليه خدمة، عليه �� 
يضع 5 �حلسبا� �Iما قوU �ملسيح 
غريبا  ”كنت  تعريبه:  ما  �ملحمد7 
�خل»�“.  �عدمي  �Æهوال  �مسكينا 
��لتو�ضع  �ملسكنة  سُنظهر  فعندما 
�لعملية  حاالتنا   5 �خل»�   xنعد���
سنتمكن من �D�I حق �خلدمة �يضا. 
�آلخر  قوله  فينا  يتحقق   �� �نرجو 
بذلك  ”لعلكم  تعريبه:  ما   �
 Åد  ̈T �N� .“Uلوصا� ��I تدخلو�
�لك فيمكن �� نكو� على حق 5 
�لدعو�، بأنا قد ®منا بإماx �لزما�، 
�لو�قع فنكو�  �ما على صعيد �ألمر 
بلسا�   DعاIال� هذ�  من  ساخرين 
تضرنا  لن  �حلالة   yهذ ففي   .Uحلا�
يفضحنا  سو¤  بل  غYنا،  عد��� 

فلو قال hم أحد شـيئا بصوت مرتفع قليال تأخذهم 
احلميـة والعزة الزائفـة، وQ بعض األحيـان يلجئون 
إ{ الكـذب. واملعلـوم أن الـذي يعمـل أّي عمـل 
حاسـبا إيـاه فضال مـن اهللا فهو يتحمل كل شـيء 
ابتغـاء مرضـاة اهللا. وإن القول: "العـزة هللا" يدفعه 
علـى التواضع بـدال مـن البحث عن عزة نفسـه. 
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N[ سخط  باإلضافة  �نفسنا،  نفاُ, 
�هللا عز �جل. فكل من ُعهد. Nليه 
�7 مسئولية ¬اجة N[ �� يفحص 
��د7  بصفة خاصة، �كل  نفسه 
بشكل عاx �يضا ²ب �� ¨اسب 
 �َّIيؤ ال  �لبيعة  حق  أل�  نفسه، 
فهو  باللسا�،  �إلميا�   DعاI�  Iمبجر
عدمي �جلد�� متاما ما T تتجلَّ معه 
�� عيسى  نعلن  �لعمل. فحني  قوُ� 
� قد ما. �T ُيستثَن من �ملو. 
 ��N� ،نسا� �خللُدN 7ُيكتب أل T �N
كنا نعلن �� �هللا ميكن �� يبعث نبيا 
 Dتابعا للن� � �هو يكلِّم َمن يشا
 ،Dيشا من   ]N �يوحي  �يضا   xليو�
 �Iد�� ليست  صفاته  من  �يًّا  أل� 
�� خاصة بزمن معني، �نقوU بأ� 
�لقاIيا   ��د   xغال مر��  سيدنا 
للن�  �ملخلص  �ملحب  هو   �
�ُبعث نبيا غYَ مشّر� حلبه ��تباعه 
�لكامل له �، �®منا به، ���N كنا 
نوقن بأ� �لقر®� �لكرمي هو �لكتا| 
على  �ملحفو   Yألخ� �لتشريعي 
عشر  ��بعة  منذ  �ألصلية  حالته 
قرنا أل� �هللا تعا[ بنفسه قد تكفل 
كتا|   7�  wهنا �ليس  حفظه، 
�ألصلية  صو�ته   5 �فوظا  ®خر 
 Tعندما ¿» �لعا� .xليو� bمثله ح
�نكم مهما صرختم ��ثرمت �لضجة 

بأ� �لقر®� �لكرمي ليس �فوظا 5 
قبل  �ُلِّف  قد   �� �ألصلية  صو�ته 
ُنثبت  فنحن  فقط،  قر��  بضعة 
خطأكم �نفند �عمكم هذ�، كما 
 ��  xإلسال�  Dعد�� بعض  يسعى 
 xية لإلسالIيثبتو� 5 �لقنو�. �ملعا
 ��  xأليا�  yهذ  5 �يضا  ��لكتب 
على   Uينـز  T �لكرمي  �لقر®� 
�لن� � ��لعيا� باهللا بل قد ُكتب 
�� سبعمائة سنة  قبل ستمائة سنة 
فقط، فاليو�N x �جلماعة �إلسالمية 
مز�عمهم  تدحض  �أل�دية 
باألIلة  �تتحد�هم  ��Iعا�Dִדم، 
��ل»�هني، �I� �Nلتنا مؤثر� لد�جة 
حني Iَعونا هذ� �لذIّ� 7عى �لك 
 Uقا� هنا  تلفزيونيا  برناÆا  �عمل 
فيه �N �لقر®� �لكرمي ليس صحيفة 
ا��نا �فض. باختصا�  Ëا�ية ��̈ 

بأ�  نؤمن  Nننا  �قوله   �� ��يد  ما 
بأ�  �نؤمن  ما.  قد   � عيسى 
 5  �  Iملوعو� �ملسيح  َبعث  �هللا 
هذ� �لزمن مثيال للمسيح، Üن نوقن 
بأ� �لكتا| �لتشريعي �ألخY �لذ7 
 xليو� ]N على �لن� � �فو Uنز
 y5 صو�ته �ألصلية، فهل كل هذ
�الIعا�D. ��ملعتقد�. سو¤ جتعلنا 
ناجحني 5 مهمتنا �ُتحقِّق هدفنا؟ 
 ��N �ملؤكد: ال. ألنه  فجو�| �لك 
كا� حتقق نبو�D بعثة �ملسيح �لثانية 
بعد Nثبا. �فاته مقد�� 5 شخص 
�ملخلص  �به   7�  � �لن�  �مة  من 
 5 يفيدنا  لن   Iالعتقا�  IرÆ فإ� 
شي��N ،D كنا ال ÜدÅ 5 نفوسنا 
صحابة   5 ظهر.  �ل�   .�Yلتغي�
هذ�  �حلسبا�   5 ��ضعني   � �لن� 
ا  �ألمر 5 ضوD ﴿َ�®َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ

حني نعلن أن سـيدنا مرزا غـالم أdد القاديا� � 
 �هو املسـيح املوعود نفسـه الـذي تنبأ مبجيئـه النُ
 Iوأن اهللا � كان يكلِّمـه فـال بـد أن ُنظهـر تأثـ �
كالمه فينا أيضـا، وإال فاالعتقاد وحـده ال مع� له. 
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َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾. حني نعلن �� سيدنا 
مر�� غالx ��د �لقاIيا  � هو 
تنبأ  �لذ7  نفسه   Iملوعو� �ملسيح 
كا�   � �هللا   ���  � �لنُ�  مبجيئه 
يكلِّمه فال بد �� ُنظهر تأثY كالمه 
فينا �يضا، �Nال فاالعتقاI �حدy ال 
�لقر®�  Üسب  كنا  فإ��  له.  مع� 
نعمل  ال  �لكن  �فوظا  �لكرمي 
ضر��ية  هي  �ل�   yمر��� ¬سب 
بالدفا�  Nعالننا   IرÆ فإ�  حلياتنا 
 �N شيئا.  ينفعنا  لن   xإلسال� عن 
�مؤثر�  مفيد�  سيكو�  هذ�  Nعالننا 
عندما نطبق هذ� �لتعليم على �نفسنا 
نسعى    �� علينا  �لعملية.  �حالتنا 
جاهدين ألD�I �ملسئولية �لعملية �ل� 
 ،��ًN �ملعتقد�..   yهذ علينا  توِقعها 
مسئولية  �لعملية  �حلالة  حتسني   �N

كب�Y ²ب علينا �Ò�Iها. 
 :� Iملسيح �ملوعو� Uيقو

�لكالx �حدy ال   �� "�علمو� جيد� 
�لكلما.   Iملجر قيمة  �ال  ينفع، 
�لعمل....  ير�فقها   T ما  �هللا  عند 
على  �نفسكم  حتاسبو�   �� عليكم 
من  �إلميا�.  �ينة  �لعمل  �عمالكم. 
كانت حالته �لعملية غY سليمة فال 
Nميا� له. �ملؤمن يكو� Ôيال، فكما 
Nنسا� Ôيل حلية بسيطة  �ُلبس  لو 
�N عمال  �كثر كذلك  له  �يضا جتمِّ

 ،�Yكث �ملؤمن  ²مِّل  �يضا  بسيطا 
 xفلن تقو Uكا� سيئ �ألعما ��N�
�إلميا�  يتولد  عندما  قائمة.  له 
�حلقيقي 5 �إلنسا� حتصل له متعة 
ֲדا  تتفتح   Uألعما�  5 عاIية   Yغ
عني معرفته. فيصلي كما هو حق 
�لصال�. �يت»� من �لذنو| �ينفر 
نفسه   5 �²د  �لسيئة.  �ملجالس 
إلظها�  خاصة  �حرقة  �اسا 
 È .هللا ��سوله �عظمتهما� Uجال

 :� Iملسيح �ملوعو� Uيقو
"قاU �سوU �هللا � لد� �ستفسا� 
قد  أل    Iٌُهو َشيََّبْتِني  �لنا&: 
بسبب  جسيمة  مبسؤ�لية  ُكلِّفت 
�إلنسا�  تسوية   �N �ألمر.  هذ� 
تعا[  �هللا  بأ��مر  �عمَله  نفسه 
�لكن  له.  ممكٌن  حقها  هو  كما 
ليس  كذلك  �آلخرين  جعُل 
سهال. فمن هنا تتبني عظمة نبينا 
�ألكرx � �قوته �لقدسية. �نظر�� 
فقد  �ألمر!  ֲדذ�   � عمل  كيف 
�لصحابة  من  طاهر�  Ôاعة  جهَّز 
�ضو�� �هللا عليهم حb قاU �هللا 5 
حقهم: ﴿ُكْنُتمْ َخْيَر ُ�مٍَّة ُ�ْخِرَجْت 
 :Uيقو  Dند� لِلنَّاِ&﴾�Ëعو� 
﴿َ�ِضَي �ُهللا َعْنُهْم َ�َ�ُضو� َعْنُه﴾. 
�ملدينة   5  � حياته   5 يبق   T�
�لطيبة منافق. فقد حا� � جناحا 

ن�   7� حيا�  �قائع   5 له   Yنظ ال 
 D��� خر. �كا� �هللا تعا[ يريد من®
�لقيل  على  �ألمر  يقتصر  �ال  �لك 
مقتصر�  بقي   ��N ألنه  فقط،   Uلقا��
فحسب   Dلريا��  Uلقا�� �لقيل  على 
فما �لذ7 مييزنا عن غYنا؟ �هل لنا 
فضل على غYنا؟ عليكم �� ُتظهر�� 
 bسوتكم �لعملية �ل� فيها ملعا� ح�

يقبلها �لنا&.“
�ملسيح  نصح  �لتمهيد  هذ�  بعد 
 �� �جلماعة   Iفر��  �  Iملوعو�
�لباهر�  �لعملية  �سوִדم  ُيظهر�� 
 �N ألنه  تلقائيا،  �آلخر��  فيقبلها 
يقبلها  لن  جذ�بة  �سوتكم  تكن   T
شيئا  ¨ب  ال  �إلنسا�  أل�  �حد 
 5 �Yبقعة صغ ُ�جد.  فإ��  قذ��. 
 T لثو| ال يبد� جيد�. كذلك ما�
تكن حالتكم �لعملية نقية �المعة لن 
ينجذ| Nليكم �حد أل� كل شخص 
 T جليد فحسب. فإ�� Dب �لشي¨
تبلغو�  فلن  حسنة  �خالقكم  تكن 
�7 مرتبة. ندعو �هللا تعا[ �� يوفقنا 
�لفاضلة  باألخال,  للتحلى  Ôيعا 
ملعانه  يوّجه   �Yتغي فينا   Åُيحد�
سـبل  علينا  �تفتح  Nلينا  م  �لعالـَ
ننجز   �� �يوفقـنا  للتبليغ  جديد� 
 Iملسيح �ملوعـو� Dملهمة �ل� جـا�

� من �جلـها.
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التقوى

N[ كل من يؤمن بالثو�� 
�ملستبد،  �حلاكم  على 
تلك �لثو�� �ل� تتساقط 
فيها �لدماD، �ُيحسب �� من ما. 
�يتفر,   ،Dلشهد�� من  سبيلها   5
�طيافه  بني  �يتفشى  �لشعب  بعدها 

:Dلعد��
هويتكم   5 مكتوبا  يكو�  قد 
�نفسكم  حتسبو�  �قد  مسلمو�، 
�قد  �لعقيد�،  �حر�&  �لدين  ُحما� 
فإنكم  ثو��  ماIمتم  بأنكم  تتوHو� 
ال  �قر��،  كر�مة  �صحا|  �حر��، 
 yهذ كل  ®خر   ]N �لدنية..  تقبلو� 

�لنعر�. �لعنترية..

�لكن، هل حقا �نتم مؤمنو�؟! �هل 
حتقق لكم �لثو��. �لكر�مة؟!

جتيبو�   �� قبل  حالكم   5 تأملو� 
 �� كفاكم  �Nال  تتوبو�،  لعلكم 
تقولو� �سلمنا �ملا يدخل �إلميا� 5 

قلوبكم!
هذ�  �جلمعة،   xيو من  صنعتم  فما�� 
 Yهللا  خ� Uعنه �سو Uلذ7 قا� xليو�
�نتم  يوx طلعت عليه �لشمس.. ها 
قد جعلتموy يوx شر على بالIكم.. 
هذ� �ليوx �لذ7 �مرمت فيه بقوU �حلق 
الُ�  �لصَّ ُقِضَيِت  ﴿َفِإَ��  �جل:  عز 
ِمْن  َ��ْبَتُغو�   nِ�َْْأل� ِفي  َفاْنَتِشُر�� 
َلَعلَُّكْم   �ً Yَ��ْ�ُكُر�� �هللا َكِث �ِهللا  َفْضِل 

قضيتم   ��N بكم  فإ��  ُتْفِلُحوَ�﴾، 
صالتكم تنتشر�� 5 �أل�n يضر| 
بعضكم �قا| بعض، �بدال من �كر 
�هللا ��فع �كفكم Nليه بالدعاD، فإنكم 
ترفعو� عقYتكم بالشتائم ��oتافا. 

5 مظاهر�. �مليونيا.!
هذ�  �لفتنة؟!  �قت  تفعلو�  ما�� 
�لعو�قب  فيه  ُيؤَمن  ال  �لذ7  �لوقت 
�تشتعل فيه �خلالفا. ��لذ7 �مركم 
تكسر��  بأ�   � �هللا   Uسو� فيه 
�تلزمو�  ��تا�كم  ِقِسيَُّكْم، �تقطعو� 
�جو�¤ بيوتكم.. �تكونو� َكاْلَخيِِّر 

ِمِن �ْبَنْي ®xَIَ؟!
�لن�،   xكال ُتكسر��  �نتم  ها 

بقلم: هالة شحاتة عطية
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فتخرجو� من بيوتكم N[ �لشو��� 
ِقِسيَُّكْم  ��تا�  �جتذبو�  ��ملياIين، 
تكونو�  �ال   ،xلسها� منها  لتنطلق 
َكاْلَخيِِّر ِمِن �ْبَنْي ®N� ،xَIَمنا كالذ7 

بسط يدN yليه ليقتله!
�ما�� فعلتم بقوU �هللا عز �جل: ﴿هو 
َ��ْسَتْعَمَرُكْم   nِ�َْأل� مَِّن  �َنَشَأُكم 

ِفيَها﴾ ؟!
�خفضو� ��Òسكم N[ �أل�n لتر�� 
��نظر��  عليها،  �ملسفوكة  Iمائكم 
فيها   yحدثتمو� ما  لتجد��  حولكم 
من خر�| �Iما� من جر�D ثو��تكم 
�ملزعومة، لتعرفو� بأنكم ال تستحقو� 

�الستخال¤ فيها!
يثو���  �نظر�� N[ ك»�Dكم �هم  
 Uى �سوX حرصا على �إلما�� �ل�
ند�مة  �Xا   Uقا� طلبها،  � عن  �هللا 
يتناحر�� من  فإ�� ֲדم  �لقيامة،   xيو
�جل �لوصوN Uليها، �ال مانع عندهم 
 Uالغتيا �لتخطيط   �� �لتحايل  من 
خصومهم من �جل �لسيطر� عليها!

يستعينو�  �هم  Nليهم  ��نظر�� 
للتظاهر  فيحشد�نكم  بالثو�� 
بينهم  �قا�نو�  �لغضب،  �Nعال� 
Nسر�ئيل   rب مع  موسى   Uحا �بني 
فرعو�،  على  باهللا  �ستعانو�  �لذين 
�هلها  �جعل   nأل��  5 عال  �لذ7 

منهم،  طائفة  ��ستضعف  ِشَيًعا، 
نساDهم،  ��ستح§  �بناDهم  ��بح 
�كا� من �ملفسدين.. فلم ينصحهم 
�Nمنا  فرعو�،  على  بالثو��  موسى 
قاo Uم كما ��I 5 �لذكر �حلكيم 
 nَ�َْْأل� َّ�Nِ ْسَتِعيُنو� ِباهللا َ��ْصِبُر���﴿
  yِIِِعَبا ِمْن   Dَُيَشا َمْن  ُيوِ�ُثَها  ِهللاَِّ 
َ��ْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني﴾  �ملا �شتكو� من 
�تعذيبه  فرعو�  قهر  مكث   Uطو
قائلني ﴿ُ��ِ�يَنا ِمْن َقْبِل َ�ْ� َتْأِتَيَنا َ�ِمْن 
على  موسى  �صر  ِجْئَتَنا﴾-  َما  َبْعِد 
 Uفقا فيه  ��ّغبهم  �لص»  يلزمو�   ��
َعُد�َُّكْم  ُيْهِلَك   ��َ َ�بُُّكم  ﴿َعَسى 
َفَيْنُظَر   nِ�َْْأل� ِفي  َ�َيْسَتْخِلَفُكْم 

َكْيَف َتْعَمُلوَ�﴾ ! 
�ها هم سحر� فرعو�، �لذين كانو� 
oم  تبني  �ملا   ،yنصا�� من   Dلبد�  5
�لبينا.،  من  جاDهم  بعدما  ظلمه 

 yُيشجعو  T كما  عليه،  يثو���   T
 yتأييد على  يصر��   T� بغيه  على 
بعدما   xللحكا �ملو�لو�  يفعل  كما 
يتبني �ستبد�Iهم، �Nمنا قالو� له حني 
توعدهم ﴿َلن نُّْؤِثَرwَ َعَلى َما َجاDََنا 
َما  َفاْقِض  َفَطَرَنا  َ��لَِّذ7  �ْلَبيَِّناِ.  ِمَن 
�ْلَحَياَ�   yَِهِذ َتْقِضي  Nِنََّما   nٍَقا �َنَت 
ْنَيا Nِنَّا ®َمنَّا ِبَربَِّنا لَِيْغِفَر لََنا َخَطاَياَنا  �لدُّ
َ��هللا  ْحِر  �لسِّ ِمَن  َعَلْيِه  َ�ْكَرْهَتَنا  َ�َما 
َخْيٌر َ��َْبَقى Nِنَُّه َمن َيْأِ. َ�بَُّه ُمْجِرًما 
َفِإ�َّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُ. ِفيَها َ�ال َيْحَيى 
اِلَحاِ.  َ�َمْن َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل �لصَّ

َ�َجاُ. �ْلُعَلى﴾   َفُأ�لَِئَك َلُهُم �لدَّ
�هكذ�، لثقتهم باهللا ��عتز��هم به، 
كما  شئت!  ما  �ْفَعْل  لفرعو�  قالو� 
�لسلطا�  �هو   - �جهه   5 قالو� 
من  �لو�  ال  حق  كلمة  �جلائر- 
عاقبة  من  �لترهيب  من  فيها  �للني، 

فـإذا بكم إذا قضيتم صالتكم تنتشـروا Q األرض 
لتضربوا رقـاب بعضكم بعض، وبدال من ذكر اهللا 
ورفع أكفكم إليه بالدعاء، فإنكم ترفعون عقIتكم 
بالشـتائم واhتافـات Q مظاهـرات ومليونيات!
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�ملجرمني، �من �لترغيب 5 ثو�| 
�آلخر�!

�ها هي Xاية كل فرعو�، �بشا�� 
لنا  تلخصها  �ملستضعفني،  كل 
�لذكر   7® ���ئع  من  ��ئعة 
�كم   5 �هللا   Uيقو  �N �حلكيم، 
�لَِّذيَن   xَْلَقْو� ﴿َ�َ�ْ�َ�ْثَنا  �لتàيل: 
 nِ�ََْكاُنو� ُيْسَتْضَعُفوَ� َمَشاِ�َ, �ْأل
َ�َتمَّْت  ِفيَها  َباَ�ْكَنا  �لَِّتي  َ�َمَغاِ�َبَها 
َبِني   áَعَلى  áْلُحْسَنى� َ�بَِّك  َكِلَمُت 
َما  Iَ�َمَّْرَنا  َصَبُر��   ِبَما  Nِْسَر�ِئيَل 
َ�َما  َ�َقْوُمُه  ِفْرَعْوُ�  َيْصَنُع  َكاَ� 
�نتقم  فهكذ�  َيْعِرُشوَ�﴾!  َكاُنو� 
�لذين  �قومه  فرعو�  من  �هللا 
Nسر�ئيل   rب على  �َمنَّ  �ستك»��، 
 5 باالستخال¤  �ستضعفو�  �لذين 
�عملو�  ص»��  مبا   �Dجز�  nأل��
�لصاحلا.، �ليس جز��D مبا ثا���، 
�هللا  �صد,  �ملظاهر�.!  �عملو� 
�لعظيم �N يقوU: ﴿َنْتُلو� َعَلْيَك ِمن 
 xٍِلَقْو ِباْلَحقِّ  َ�ِفْرَعْوَ�  ُموَسى  نََّبِإ 

ُيْؤِمُنوَ�﴾ !
فهل حقا �نتم مؤمنو� �قد تركتم 
َمن  فمنكم  ��سوله؟  �هللا   xكال
�جنر¤ ���D �ألفكا� �ل� ليست من 
�إلسالx 5 شيD، �منكم من �تبع 
يسترخصو�  �لذين   Dلسو�  Dعلما

�يتلونو�  بالبغض،  �يتَعّبد��   xلد�
على كل لو�، فقبل �ندال� �لثو��. 
 hخلر�� جو��   xبعد يفتو�  كانو� 
�ما  على �حلاكم ��N كا� مستبد�، 
بانت بشائر  �ندالعها �بعد ��  بعد 
 Iفتو� باجلها� -xسقو6 بعض �حلكا
�ملزعوx ضد �حلاكم �N كا� مستبد�، 
 nالنقضا�  5 منهم  �غبة  ��لك 
 ،Iبالبال �لويل  فحا,  �حلكم،  على 
 T� جو�،  من   Iلعبا� ُيطَعم   T�

يأمنو� من خو¤!
ببعيد،  عنكم  سو�يا  مثل  �ما 
 hفخر ®منا،  كا�  �لذ7  �لبلد  هذ� 
إلثر�ִדم  �لنا&  على   Dلعلما�  Dهؤال
�مر�   5 ليدخل  حاكمها،  على 
 ،Rلعر� بالربيع  يسمى  ما   U�I
�تناثر.  بالشتا.،  �هله  فابتلي 
حّل  ما  به  �حّل  كالذبائح،  �جلثث 
كا�  سو�يا  قبل  �من  خر�|!  من 

 bح بالفنت  يشتعل  �لذ7  �لعر�,، 
سنو�.،  عشر  من  �كثر  منذ  �آل� 
��لك بعد �� �فتو� باالستعانة على 
�لوقت   5 باألمريكا�،  حاكمها 
مو�ال�  ¬رمة  فيه  يتشدقو�  �لذ7 
�ملزيد   5 �نتم  �تفّكر��  �لكافرين! 
تلك   Dجر� من  �ملنكوبة   Iلبال� من 
 Dعلما  I�� �ل�   �ملزعومة،  �لثو��. 
�لسوN 5 Dشعاoا بدال من ÇNاIها، 
ֲדد¤ �عتالD �حلكم �فقا ألفكا�هم 

�ملسمومة! 
حقا XNم من هؤالD �لذين حذ� منهم 
�سوU �هللا � 5 نبو�Dته بقوله: �يل 
��صفهم   ،Dلسو�  Dعلما من  ألم� 
بأXم شر من حتت �Iمي �لسماD من 

!Iلفتنة �فيهم تعو� hعندهم �ر
فهل حققت لكم �لثو��. مر�Iكم؟! 
�x �نكم حتفظو� ماD �جوهكم ألXا 
فشلت 5 حتقيق �غباتكم، فتقولو� 

هكـذا انتقـم اهللا مـن فرعـون وقومـه الذيـن 
استك�وا، وَمن على ب� إسرائيل الذين استضعفوا 
باالسـتخالف Q األرض جزاءا مبا صـ�وا وعملوا 
الصاحلات، وليس جزاءا مبا ثاروا، وعملوا املظاهرات! 
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�لثو��  ��لت  �ال  تكتمل   T XNا 
مستمر�؟! 

 �� فاحلق  عناIكم،  عن  فكّفو� 
 xلثو��. ليست من �إلسال� تلك 
 Yبغ �لعز�  �بتغى  �َمن   ،Dشي  5
قد  �نتم  �ها  �هللا،  ��له   xإلسال�
Nال  تزIكم  فلم  به  �لعز�  �بتغيتم 
 :Uيقو �N ال! �صد, �هللا �لعظيم�
ِريَقِة  �لطَّ َعَلى  �ْسَتَقاُمو�  َلِو   ��َ�َ﴿

َألَْسَقْيَناُهْم َماDً َغَدًقا﴾ !
فإ� كنتم حقâ مؤمنني، كفو� عن 
�لثو��. هى  بأ�  �نفسكم  خد�� 
��ستقيمو�  �لكر�مة،   ]N �لسبيل 
فاستلهمو�   xإلسال� طريق  على 
�َهد7  �هللا  كتا|  من  �إلصال� 

.Dلسو� Dليس من علما� Uلرسو�
�ال تنخدعو� بالتصفيق لثو��تكم، 
فعن �7 �بيع عرR تتحدثو�، ��7 
تركتم   �� بعد  تتنسمو�  نسائم 
هد� �لقر®�، فقمتم بالثو�� على 
حكامكم �كتا| �هللا v»كم بأ� 

ثو�� على فرعو� T تقم!
 Uاكم �لرسوX تنتهو� عما T� هذ�
�T تأخذ�� مبا �مركم، فلقد Xاكم 
عن �ال تعو��I بعدy كفا�� يضر| 
�لكنكم  بعض،  �قا|  بعضكم 
تكونو�  بأ�  �مركم  �لقد  عدمت! 

�لكنكم   ،xَIَ® �ْبَنْي  ِمِن  َكاْلَخيِِّر 
كأخيه!

 �Dغبا كفاكم  عر|،  يا  فتوبو� 
َكاْلَخيِِّر  �كونو�   ،Dجوفا �عنترية 
�لر�يا.  ���فعو�   xَIَ® �ْبَنْي  ِمِن 
من  عندكم  تبقى  ملا  حقنا   Dلبيضا�
عسى  ثو��تكم  من  توبو�   ..DماI
 U�� ليكن� ،.�Yا خoهللا �� يبد�
�حلكم  �عتلو�  من  منكم  �لتائبني 

بتلك �لثو��...
�ال  Nليه،   Uباالبتها باهللا  ��ستعينو� 
فلو  قيمته،   Dلدعا� سال�  ُتبخسو� 
�قبلتم حقا على �هللا ألعزكم، �لو 
IعومتوI yعاD �ملضطر 5 يوx �جلمعة 
مظاهر�تكم!  من  لكم   �Yخ لكا� 
 5 ��قاتكم  تضييع  من  �بدال 

واستعينوا باهللا باالبتهال 
إليه، وال ُتبخسـوا سالح 
فلـو  قيمتـه،  الدعـاء 
أقبلتـم حقـا على اهللا 
دعومتوه  ولـو  ألعزكم، 
دعـاء املضطـر Q يوم 
خـIا  لـكان  اجلمعـة 

للصر�عا.  �لتفّر�  �من  �قفا. 
 nأل��  5  ��Yس ��ل�àعا.، 
 ��Iنشغلو� بعما�ִדا، لعلكم تعو��
��تقو�  �ألندلس!   5 كنتم  كما 
�هللا ليجعل لكم iرجا �ال ُيسلط 
عليكم من ال vافه �ال ير�كم، 
تكونو�  فكما  �نفسكم  ��صلحو� 
ُيو[ عليكم! ��نصحو� حكامكم، 
�قولو� oم قوال لينا، �ال �شو� 5 
لومة الئم، �ع»�� عن  �حلق   Uقو
 Åئكم 5 سياساִדم مبا ال ُيحد��®

�لفنت ��لقالقل..
قومو� مبا عليكم، �T �N جتد�� 5 
�يديكم  فاغسلو�   �Yخ حكامكم 
��ص»��،  باهللا  ��ستعينو�  منهم، 
عد�كم  يهلك   �� �بكم  عسى 

 ..nيستخلفكم 5 �أل��
�لذ7   xإلسال�  ]N  ��Iعو� توبو� 
جاD به خامت �لنبيني، ��لذ7 عاI به 
 xغال  ��Yم حضر�  �ألمني  خاIمه 
فهو   ،Yألخ� �لزمن   5 � ��د 
 Iملوعو� ��ملسيح  �ملهد7   xإلما�
حبو�  �لو  مببايعته  �لن�  �مر  �لذ7 

على �لثلج!
عــر|، يــا  تـوبــو� 

 �Nال �يل لكم من شر قد �قتر|، 
!yَُ�ْفَلَح َمْن َكـفَّ َيَد
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7Yها  �لزه

Nنسا�  كل  قلب   5
�ملاضي   ]N حنٌني 
 Ùنقو  5 �لسعيد، 
للزمن  �صٌف  �لقدمية  �حلضا��. 
¨يا  �إلنسا�  كا�  حيث  �لبعيد، 
سعيدã، ال شقيâ �ال حزينâ. حنٌني 
²ر قلوَ| �ملتعبني N[ خياU مفتو�، 
فيه تسلية �تضميد للجر��. ��مٌل 
يتجدI 5 قلو| �ملؤمنني 5 �� هذ� 
عندما   Iيعو سو¤  �لسعيد  �لعصر 
�حلكيم  �ملخّلص  �ملخّلص،   Óيأ

�لعاUI �ملصطفى �لقو7 �ملُنقذ.
فم  عند  �لو�قعة  Iملو�   �� يبد� 
 ،�Iا�، �� �تالتنس �لقا�� �ملفقوXأل�
�� مملكة ساتو�ينا �لو�قعة 5 ���سط 
سكنها  �ل�  عد�  جنة   �� Nيطاليا، 

 hمنا�  Uتز� �ال  كانت   ،�  xI®
 5  .Iسا �ل�  �لفر�Iسية  �حليا� 
�لذ7  �لعصر  �لك  �لقدمي.  �لزمن 

تو��� بفعل خطيئة معينة.
قصة  تظهر  �إلبر�هيمية  �ألIيا�   5�
�لتجربة  �Xا  على   � �لن�   xI®
�لفر�Iسية  �حليا�  Nقامة   5 �لناجحة 
Âطيئة  �نتهت  ��ل�   ،nأل�� على 
 � �هللا  �صية  ¨فظ   T Nنسا�  من 
�غرִדا  �ل�  ��جته  خلف  ��نسا, 

�حلية �ملاكر�.
يعيد  ال  �لعظيم   xإلسال� �لكّن 
 Yتث �ل�  �لقصة   yهذ مسامعنا  على 
�لغضب ��ُحلنق على ®xI � حّتى 
 �Yموسى � 5 �اججته �لشه �N
آلxI � قاU له �نت �لذ7 �خرجتنا 

 Iما ير � xI® من �جلنة، فلم ²د
 �� Uال �� قاN � به على موسى
هذ� �مر قد قّد�y �هللا عليه قبل خلق 

.Tلعا�
 Uَقو  IIير ال  �لكرمي  �لقر®�   �N

�لشاعر حافظ Nبر�هيم:
جنيُت عليِك يا نفسي �قبلي

Rفدعي عتا R� عليِك ج�        
�N �لع»� �ل� يقدمها �لقر®� �لكرمي 
 �  xI® لقصة  ���يته   Uخال من 
ليست  �لفر�Iسية  �حليا�   �� هي 
مستحيلة، �قد حتققت من قبل على 
�لكرمي  ��لقر®�   ،� �لن�   xI® يد 
من  نستعيد  �لذ7  �لطريق  يوضح 
ن�  فكل   ،Iملفقو�  &�Iلفر� خالله 
 �Iهو فرصة جديد� الستعا� ،xI® هو

ÖÏ‘–Ωa@êÎÖä–€aÖÏ‘–Ωa@êÎÖä–€a
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 Uيبذ شيطا�  �كل  �لضائع،  �حللم 
 �Iمن �ستعا xI® كل جهد ملنع كل

.Iملفقو� &�Iلفر�

yKيا موسى � 
��I. قصة �لن� ®xI � 5 �لقر®� 
بصو��  �يضا  �لتو���   5� �لكرمي، 
هو  �لقصة  تلك  ��صل  Æا�ية، 
فقد   ،� موسى  �لن�  �®ها  �Òيا 
جاD 5 كتا| (Nبيجر�فا ��بوكريفا 
¨تو7  كتا|  �هو  �لقدمي)،  �لعهد 
 xI® طو6 يونا  لقصة حيا�i على
عنو��  فيه حتت   Dجا �حو�D حيث 
yKيا موسى: ”هذy هي قصة ���ية 
�حيا� ®xI �حو�U�� ،D �ملخلوقا. 
قد �ظهرها �إلله لعبدy موسى، عندما 
تلقى من يد7 �لر| �لو�� �لشريعة 

بتوصية من �ملالw ميخائيل“.
�يتنا�U هذ� �ملخطو6 �حد�Å قصة 
�لتو���   5  .I�� كال�   �  xI®
 ��  7� �لتفاصيل.  من  مبزيد  �لكن 
هي  �لصياغة   yֲדذ  �  xI® قصة 
موسى  �لن�  �®ها  �Òيا  عن  عبا�� 
ُتؤخذ   �� ميكن  ال  �بالتا0   �
�لرÒيا  �ختصر.  �Nمنا  ¬رفيتها، 
قصَة �لن� ®xI � 5 صو�� Æا�ية 
 xتصر�. �عن �ملجا� 5 كالi بليغة
�ألنبياD يقوU �بن سينا ��ه �هللا 5 

�لرسالة �لساIسة من �سائله:
 �� �لن�  على  �ملشتر6   �N ”�قيل 
 DًمياN ��لفاظه   ãمز� كالمه  يكو� 
كتا|   5 �فالطو�  يذكر  �كما 
على  يقف   T َمن   �ّN �لنو�ميس 
معا  �مو� �لرسل T ينْل �مللكو. 

�إلoي“.
�هل   Uحا عن   � �هللا  عّبر  لقد 
�أل�n عند بعثة ن� ¬سب �لطبيعة 
 Uصو�  �� مبع�  فيهم.  �ألصلية 
�هللا  صو��  يصبح   ��  ]N Nنسا� 
�نا&   Iجو� بالضر���  يستتبع   �
 Iيصبحو� صو�� للمالئكة، ��جو

�نا& يصبحو� صو�� للشيطا�.
�ملالئكة  مع    � �هللا   xكال ��  7�
 � xI® للن�  Iم بالسجوo yمر��
�قيامهم بالسجوI له، يع� �� �لنا& 
هم   �� مالئكية  طبائع  oم  �لذين 
يسجد��  سو¤  للمالئكة  صو�� 
لصو�� �هللا � �7 سيطيعو� نبيهم 

�يتبعونه.
 xIآل  Iلسجو� �لشيطا�  �فض  ��ما 
صو��  هم  �لذين   ��  rفيع  ،�
للشيطا�، سو¤ يعصو� صو�� �هللا 

� �هو �لن� �ملرسل oم.
�إلoية  �لثالثة  �لصو�   yهذ�
 Dألنبيا�  7� ��لشيطانية،  ��ملالئكية 
 ]N مستمر�  ��لكافر��،  ��ملؤمنو� 

يوx �لقيامة. فاألنبياD لن ينقطعو� من 
�لكافر��.  �ال  �ملؤمنو�  �ال  �لدنيا 
 xI® من هنا نستطيع �� نفهم قصة�

� مبعنييها �ملا7I ��لر�حا .

9�؟� zانا �هللا � ب|ّ �Uملا
�لذ7  �لعصر   ]N حتن  �مة  كل   �N
عاÙ فيه نبُيها �تعت»y عصرã �هبًيا، 

�يغبطو� َمن عاصرy �عاÙ معه.
� تكمن 5   xI® لن�� �N عظمة 
�نه �إلنسا� �أل�U �لذ7 غر& �حليا� 
 âجعل ®الف� ،nسية على �أل��Iلفر�
من �ألجياU حتنُّ N[ عصرy �لذه�، 
Üن Üنُّ N[ �لعصر �لذ7 عاÙ فيه 
 xيا�  ]N �حُدنا  ¨نُّ  كما   �  xI®
�بيه ��مه عندما كانا على قيد �حليا�. 
 ]N ليلفت �نتباهنا xI® rانا �هللا بËّ�
 &�Iلفر� �Iلطريق �لصحيح الستعا�
�ملفقوI، �هو طريق �ألنبياD ��لوحي 
 &�Iلفر� �Iي، �ال ميكن �ستعاoإل�

�ملفقوI بعيدã عن هذ� �لطريق.

�لفر�9{   j9ستعا�  o# �لسبيل 
�ملفقو9

 Uلسبيل للوصو� �لتعاليم �إلoية هي 
N[ �لفر�N ،&�I كل ن� يرسله �هللا 
 &�Iلفر�  �Iالستعا فرصة  هو   �
 � xI® تتكر� معه قصة� ،Iملفقو�
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�عناصرها هي:
جنة   – مالئكة  Nنسا�-   – Nله 

– شيطا� – شجر� �رمة
�إلله يصطفي �إلنسا� �يوحي Nليه 
�يأمر  �جلنة،  تؤسس  �ل�  بالشريعة 
�ملالئكة �لسما�ية ��أل�ضية باإلميا� 
 UفشاN yIلشيطا� �جنو� Uبه. �¨ا�
ينتصر  �لن�  �لكّن  �لن�،  مساعي 

.&�Iعليه �يؤسس �لفر
�ملؤسس  �لن�  �فا�  من  فتر�  �بعد 
�ملحرمة  �لشجر�  من  �تباعه  يأكل 
�vرجو� من �جلنة. عندئذ vلق �هللا 
� ®Iمâ جديدã �تبد� فرصة �خر� 

.Iملفقو� &�Iلفر� �Iالستعا

نو% � 
 yعصر xI® لقد كا� نو� � هو
 ،Iملفقو� &�Iلفر� �Iملكلف باستعا�
 xI® مبحا�بة yIلشيطا� �جنو� xقا�
�جلديد، �لكّن ®xI �جلديد-�7 نو� 
�- �نتصر عليه، �بعد �حلته 5 
 �IًدÆ Iلطوفا�، �ستعا� xلسفينة يو�
 5 قومه   Ùعا�  ،Iملفقو�  &�Iلفر�

.âسني عامÇ الN جلنة �لف سنة�
�لشجر�  من  �كلو�  �لكنهم 
 wلشر�� �خلطيئة  شجر�  �ملحرمة- 
�جلنة.  من  �خرجو�  �لو�حد-  باهللا 
فخلق �هللا � ®Iمâ جديدã ليمنحهم 

 &�Iلفر�  �Iالستعا �خر�  فرصة 
.yلذ7 فقد��

موسى � 
فقد  ®خر،   Uمثا  � موسى   5�
جديد،   xI® �يضا  هو   � كا� 
�فرصة جديد�. �جنح موسى � 
5 مهمته �تلقى �لو�� �لشريعة �ل� 
مر�  Nسر�ئيل   rلب  &�Iلفر� تعيد 
�َنَُّهْم  ﴿َ�َلْو   �  Uقا كما  �خر�، 
 Uَُنِز� َ�َما  َ��ِإلجنِيَل  �لتَّْوَ��َ�  َ�َقاُمو� 
َفْوِقِهْم  ِمْن  َألَكُلو�  َ�بِِّهْم  ِمْن  Nِلَْيِهْم 
َ�ِمْن َتْحِت َ�ْ�ُجِلِهْم﴾ (�ملائد� ٦٧). 
�لشجر�  من  Nسر�ئيل  بنو  ��كل 
 ãجديد âمI® ملحرمة فبعث �هللا فيهم�
 ]N ،ãجديد âمI® È ãجديد âمI� È
�� فسد�� متامT� â تعد فيهم بقيُة 
 xI® ]N من صال�، فانتقلت �ملهمة
ُمَحّمد  �هو  �خر�  �مة  من  جديٍد 

.�

ُمَحّمد � 
 ��ّIُ �لكرمي،  ��لن�  �لعظيم،   xIآل�
�لقر®�  تلقى  �ملقيم،  ��لنعيم   hلتا�
 &َ�Iبكل قوٍ� �لفر yIلكرمي ��ستعا�
 ]N yلقدمي، ��ستمر. �جلنة من بعد�
�� �كل �لناُ& من �لشجر� �ملحرمة 
�هللا  �ضي  �لر�شدين   Dخللفا� �قتلو� 

�لف   ]N  &�Iلفر� فضا�  عنهم، 
عاx �� يزيد.

 ãجديد âمI® فال يبعث �هللا � فيهم�
ليمنحهم فرصة �خر� كما فعل مع 
 Yخ �تبا�  �هم  قبلهم  من  �ألمم 

�ملرسلني؟
 �Iستعا�  5  Dألنبيا� Ôيع  جنح  لقد 
 T� � xُI® لذ7 �سسه� &�Iلفر�
 ]N يفشل منهم ��حد. أل� �لطريق

�لفر�I& هو �لوحي �إلoي.

 j9الستعا �لبشرية  �ملحا�ال$ 
�لفر�9{ �ملفقو9

 xقيا من  �لعصو�  من  v Tل عصر 
 &�Iلفر�  �Iالستعا يسعو�   Uٍجا�
هو  ما  منها   ،bش بد��فع   Iملفقو�
�لن   ،rيI هو  ما  �منها  Iنيو7 
�لتا�يخ،  �عما,   5  ãبعيد نذهب 
من   Uمبثا نكتفي  سو¤  �لكننا 

�لعصر �حلديث.

كا�K ماKكس
 xعا  5 ُ�لد  �لذ7  ما�كس   Uكا�
x١٨١٨ ��سس �لشيوعية �ملا�كسية 
�الجتماعية  بالعد�لة   ãIعو� ��طلق 
�لطبقا.،  من   Uٍخا �مبجتمع 
�بد�لة �لُعّماU. ظهر ما�كس كما 
�ألسطو�يني  �ملنقذين  Ôيع  ظهر 
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 UIلعا� بصبغة  �لتا�يخ، مصطبغا   5
��ملصطفى ��ملبّشر.

 Y5 كتابه �ألساط IلياN سياYم Uيقو
��ألحالx ��ألسر��: 

”��N �لعذ�با. ��آلآلx �ل� يكابدها 
 5 ãYتغي Åملنقذ مدعو� أل� ُتحد�
للعاT. على هذ�  �لبنية �إلنطولوجية 
طبقا.  بد��   âتمعÆ فإ�  �لنحو، 
عنه  ينتج  �ما  ما�كس،  Nليه  يدعو 
من ���Uٍ للتوتر�. �لتا�vية، ²د له 
�سطو��   5  âصو�ب �ألكثر  �لسابقة 

�لعصر �لذه�“. 
فهل جنح ما�كس 5 حتقيق ما قاx من 
�جله؟ هل جنحت �فكا�y �نظرياته 
 Tلعا�  �Iسعا �جل  من  �سسها  �ل� 
�حتقيق �ملسا��� ��حلرية بني �لبشر؟

 T عوته ألنهI 5 ينجح ما�كس T
يكن مؤيدã بالوحي �إلoي.

حسن �لبنا
على  نضربه  �لذ7  �لثا    Uملثا��
 Iملفقو�  &�Iلفر�  �Iستعا� �ا�ال. 
باجلهد �لبشر7 فقط هو حسن �لبنا 

�Ôاعة �إلخو�� �ملسلمني.
 xعا  5  Iملولو� �لبنا  ��د  حسن 
�ملسلمني   Uحو��  ���  ،x١٩٠٦
�ملتدهو�� من حوله، ���� 5 نفسه 
�لرجل �لذ7 يصلح لقيا�I �ملسلمني 

�عبو�  كبوִדم،  من  ֲדم   hللخر�
�ليَم  �لّيم ֲדم كما ع» موسى � 
ببN rسر�ئيل. �سس Ôاعة �إلخو�� 
��ضع   x١٩٢٨  xعا  5 �ملسلمني 
�صوله  كانت  عشرين.  �صوال  oا 
 -yلعشرين �خطاباته-5 �جهة نظر�
 Tلعا� Iمتثل �لتعاليم �ل� سو¤ تقو
 ãلبنا مرشد� �لنو�. عاÙ حسن   ]N
 xمت �غتياله 5 عا bمعلما التباعه ح�

.x١٩٤٩
��ستمر. �جلماعة من بعدy، مرشًد� 
�ل�  �لتعاليم   yهذ�  .ãمرشد vلف 
من   hخر  ،Tللعا  ãنو� فيها   ���
��إل�هابيو�  �لتكفYيو�  عباDִדا 
 5  ،ãIفسا  nأل��  5 عاثو�  �لذين 
�حلة �Nهاٍ| طاU مد�ها، من �قصى 

�أل�N n[ �قصاها.
 x٢٠١٣ xكانت �لنهاية 5 عا �� ]N
مبا تو�[ من �حد�Å سياسية �طاحت 
 ]N مصر   5 �لسلطة  قمة  من  ֲדم 

غياهب �لسجو�.

@ساط' �ملنقذ
 �� لنا  يتضح  �ملثالني  هذين  من 
�سطو�� �ملنقذ �حلكيم �لبطل T �تِف 
من �لعاT، بل ال تز�U جتدI 5 كل 
بعيدã عن �حي �هللا  ��N كا�  عصٍر 
�. �تنشأ �سطو�� �ملنقذ 5 نفو& 

�لنبو�، �ير�� 5  �شخا� يريد�� 
�لكنهم  يستحقوXا،  �Xم  �نفسهم 
ألنفسهم،  منحها  يستطيعو�  ال 
 ،Dألنبيا� ���I� تشبه ã���I� فينتحلو�
�¨يطو� �نفسهم ֲדالة من �لقد�سة 
ال تقبل �لنقد، �هالٍة من �لعصمة ال 
تقبل �خلطأ، �ير�� �� �فكا�هم هي 

.Tلسبيل �لوحيد إلنقا� �لعا�
يفعلو� هذ� �كأXم قد حصلو� على 
تفويض oNي لتنفيذ �فكا�هم �ل� ال 

حتتمل �خلطأ.
 Iملفقو� &�Iلفر� �Iا�لة �ستعا� �N
 Uيتحو �إلoي،  �لوحي  عن   ãبعيد
�السطو�7  �لفكر   �Iستعا�  ]N
 UIلعا� �لشع�  �لبطل  ظهو�   Uحو
يقضي  سيفه  بقو�  �لذ7  ��حلكيم، 
مملكة  �لشيطا� �يؤسس  قو�  على 

.nهللا على �أل��
ِفي  ِلسåَبٍإ  َكاَ�  ﴿َلَقْد   �  Uقا
 Uٍَمْسَكِنِهْم ®َيٌة َجنََّتاِ� َعْن َيِمٍني َ�ِشَما
َلُه  َ��ْشُكُر��  َ�بُِّكْم   ,ِ�ْ�ِ ِمْن  ُكُلو� 
َفَأْعَرُضو�   * َغُفوٌ�   ٌّ|�َ�َ َطيَِّبٌة  َبْلَدٌ� 
ْلَناُهْم  َفَأْ�َسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل �ْلَعِرxِ َ�َبدَّ
َخْمٍط  ُ�ُكٍل  َ�َ��َتى  َجنََّتْيِن  ِبَجنََّتْيِهْم 
 * َقِليٍل  ِسْدٍ�  ِمْن   Dٍَ�َشْي َ��َْثٍل 
َ�َهْل  َكَفُر��  ِبَما  َجَزْيَنـاُهْم  َ�ِلَك 
(سبأ  �ْلَكفçوَ�﴾  Nِالَّ  ُنَجـا7�ِ 

(١٦-١٨
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(�لقسط �لتاسع عشر) 
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مالحظة: �لتعليقا. �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوU" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٣٣
 � Iلقد كتب �ملسيح �ملوعو :Uقو�
كتيب:   5 �حلكومة   5 للمسؤ�لني 
”كشف �لغطاD“ �حو�U عائلته كما 

يلي: 
�كا�  �ال�،  عائلة  هي  عائل�   �N”
�لذين  ��مر�Dها   Iلبال� �ال�   7Iجد��
�اليتهم،   5 �لناهني  �آلمرين  كانو� 
للدما� �ملفاجئ 5 عهد  �قد تعرضو� 
�إلجنليزية  للحكومة   �� مع  �لسيخ. 
oا   �� Nال  �جلميع  على   Dبيضا  7َIيا�
غYهم ألXم  من  �كثر   7Iجد�� على 
�لصو� بلجوئهم N[ ظل هذy �حلكومة 
حيا�  من  �خرجو�  �لنا�،  �تو�  من 

 xغال ��Yم R� ألمن. كا�� ]N خلطر�
بصيت  ¨ظى  معر�فا  �عيما  مرتضى 
طيب 5 هذy �ملنطقة. �قد كتب كبا� 
�ملسؤ�لني �حلكوميني بكلما. قوية �نه 
iلص صاI, ��5ٌّ للحكومة. �كا� 
�حلاكم، كما  ُيعَطى كرسيا 5 بال6 
Nليه  ينظر��  كانو�   xحلكا� كبا�   ��
بإكر�x ��حتر��I xئما. �بسبب �خالقه 
�ملحافظة   5 �ملسؤ�لو�  كا�  �لكرمية 
بني  بيته   5 يز���نه  �يضا  ��ملديرية 
�لفينة ��لفينة ألنه كا� �عيما �فيًّا 5 
متأكد   rنN� �إلجنليز.  �ملسؤ�لني  نظر 
�نه  خدمته  تنسى  لن  �حلكومة  بأ� 
قّدx عوًنا للحكومة من جيبه �خلا�، 

�فو, مقد�ته، �7 قّدÇ xسني فرسا 
مع   x١٨٥٧  xعا  5 حرجة  فتر�   5
��صدقائه.  �قا�به  من  فا�سا  Çسني 
 Dقد ضّحى عديٌد من �قا�به من هؤال�
�لفرسا� بأ���حهم 5 قتاU بطو0 مع 
�خي   wشتر� �قد  �oند.  �ملفسدين 5 
حر|   5  �Iقا  xغال  ��Yم  xملرحو�

”ِتّمو�“ �قاتل بعاطفة �لتضحية. 
باختصا�، �ثبت �جد�7I �فاDهم عند 
�حلكومة بدمائهم ��مو�oم �خدماִדم 
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�ملتو�صلة. Nنr متأكد بناD على تلك �خلدما. بأ� �حلكومة �لسِنيَّة لن تعت» عائلتنا كالرعايا �لعاIيني، �لن تضيِّع �بد� حقوَقها 
�ل� ثبتت عليها �ثناD تلك �لفتنة �لكب�Y. لقد �كر �لسY ”ليبل غريفن“ 5 كتابه: ”تا�يخ �عماD �لبنجا|“ ��لد7 ��خي 

م��Y غالx قا�I �يضا. �فيما يلي �سجل بعض �سائل كبا� �ملسؤ�لني �ل� تتنا�U �كر بعض خدما. ��لد7 ��خي.

ترÔة �سالة �لسيد x.h. �لسن (�قم ٣٥٣)
N[ �لسيد م��Y غالx مرتضى خاْ� �ئيس قاIيا�.

Âدماتكم  فيه  �ّكرمتو   �لذ7  طلبكم  على  �طلعت  لقد 
�خدما. عائلتكم سابقا �حقوقكم. �N  على ��Iية �نكم 
�حلكومة   DيÆ منذ �عائلتكم  �نتم  بالتأكيد iلصني  ظللتم 
 .xباحتر� Nليها  ينظر  بأ�  جدير�  حقوقكم   �N� �ل»يطانية، 
�حلكومة   �� ��الطمئنا�  �القتنا�  ميكنكم   Uحا كل  �على 
 Uل»يطانية لن تنسى �بد� حقو, عائلتكم �خدماִדا �ل� ستنا�
�لتقدير �ملستحق 5 �لفرصة �ملناسبة �لساÜة. عليكم �� تظلو� 

�عايا iلصني أل� 5 �لك �ضا �حلكومة �مصلحتكم. 
5 ١٨٤٩/٦/١١ �نا� كلي بالهو�

ترÔة �سالة �لسيد ��بY. كاست حاكم الهو� 
N[ �لسيد  م��Y غالx مرتضى خا� �ئيس قاIيا�

 Yملا كنتم قد قدمتم مساعد� عظيمة بتجنيد �لفرسا� �توف
�بقيتم   x١٨٥٧  xعا مفسد�   Dثنا�  5 للحكومة   Uخليو�
iلصني منذ بد�يتها حb هذ� �حلني، مما �كسبكم مكرمة من 
�حلكومة؛ فُتعطى لكم ِمْنحة ٢٠٠ ��بية �عتر�فا Âدماتكم 
�حلسنة �مكافأً� على Nخالصكم. �برغبة من �ملفوn �ألعلى 
®|/�غسطس   ١٠ بتا�يخ   ٥٧٦ �قم  �سالته   5 �ملذكو�� 
x لكم Iليًال على  �لشها�I �هي تقدَّ  yُكتبت هذ ،x١٨٥٨

�ضا �حلكومة بإخالصكم �ُسمعتكم.
xسبتم» ١٨٥٨/U5 ٢٠ �يلو 

Translation of Certificate of  J.M. Wilson

To, Mirza Ghulam Murtaza Khan chief of Qadian.

 I have pursued your application reminding me your and 
your family’s past services and rights. I am well aware that 
since the introduction of the British Government you and 
your family have certainly remained devoted faithful and 
steady subjects and that your rights are really worthy of 
regard. In every respect you may rest assured and satisfied 
that the British Government will never forget your family’s  
rights and services which will receive due consideration 
when a favourable opportunity offer itself.

You must continue to be faithful and devoted subjects 
as in it lies the satisfaction of the Government and your 
welfare.

 11-06-1849  -  Lahore

Translation of Mr. Robert Cast’s Certificate 

Mirza Ghulam Murtaza Khan Chief of Qadian. 

As you rendered great help in enlisting sowars and 
supplying horses to government in the mutiny of 1857 
and maintained loyalty since it’s beginning up-to-date 
and thereby gained the favour of the government a Khilat 
worth Rs.200/- is presented to you in recognition of good 
services and as a reward for your loyalty. Moreover, in 
accordance with the wishes of the chief commissioner 
as conveyed in his No.576 dated 10th August 1858. 
This parwana is addressed to you as a token of 
satisfaction of government for your fidelity and repute

20-09-1858, Lahore.
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٣٤
 Punjab |5 كتا .I�� لقد :Uقو�
 Uبنجا|"  �حو� D7 "�مر��  Chiefs

عائلتنا بعد �فا� م��Y غالx مرتضى 
بالكلما. �لتالية:

�لذ7   - مرتضى   xغال مر��  "تو5 
 ،١٨٧٦  5  - حا�ًقا  طبيًبا  كا� 
�لذ7   �Iقا  xغال  ��Yم �بنه  �خَلفه 
 Dعضا� ملساعد�  �Iًما  مستعد�  كا� 
لديه  �كانت  �ملحلية.  �حلكومة 
قبل  من  له  �عطيت   �Yكث  .�Iشها
�لذين  �حلكوميني  �ملسؤ�لني  ��لئك 
كا� بيدهم �ما���IN x �ألمو�. ظّل 
 �Yقص لفتر�  يعمل   �Iقا  xغال مر�� 
مشرًفا 5 مكتب �افظة غو��Iسبو�. 
تو5 �بنه �لوحيد 5 �لصغر فتبّ� �بَن 
ُيعّد  �لذ7  ��د  سلطا�  مر��  �خيه 

ترÔة �سالة �لسY ��ب²N .Yرتو�. �ملفوn �ملا0 ،
xملحر�� بتا�يخ ٢٩ حزير��/ يونيو ١٨٧٦� 

صديقي �لعزيز غالx قا�I. لقد �طلعت على �سالتك �ملحر�� 
�فا�  على   �Yًكث تأسفت    N� �جلا�7،  �لشهر  من  �لثا    5
 Yللخ  rلتم� عظيم  كا�  �لذ7  مرتضى   xغال  ��Yم ��لدكم 

��عيما iلصا للحكومة.
�تقدير� خلدما. عائلتكم فإننا سو¤ نقّد� لكم بالتقدير نفسه 
با0  �ضع 5  �ملخلص. سو¤  ��لدكم  به  كا� ¨ظى  �لذ7 

Nعا�I �مالككم ��فاهية عائلتكم عندما تسنح �لفرصة. 

 7� �Iقا xئيس �ألسر� بعد �فا� غال�
منذ ١٨٨٣.

�لوظيفة  ��د  سلطا�  مر��  بد� 
�ئيس  نائب  منصب  من  �حلكومية 
 nملديرية، �هو يعمل �آل� نائب �ملفو�
�إلضا5، كما �نه iتا� لبلد� قاIيا� 
�يضا، �لكن ينو| عنه 5 هذ� �لعمل 
 xين �هو �البن �لبكر لعمه غالI xنظا
�يي �لدين. �لنظاI xين �ٌ� ®خر �Ëه 
Nماx �لدين �لذ7 تو5 5 ١٩٠٤ عند 
إلحد�  قائًد�  �كا�  oIي  �اصر� 
�لكتائب 5 جيش "هدسو� ها�&"، 
�كا� ��لدy غالx �يي �لدين يشغل 

منصب �ئيس �ملديرية.
مر��   �� هنا  بالذكر  �جلدير  �من 
�ألصغر  �أل�  �لذ7 كا�  ��د   xغال
لفرقة  مؤسسا  �صبح  مرتضى   xلغال

لقد  �أل�دية.  ُتسمى   �Yمسلمة شه
 x١٨٣٩ xد 5 عا�� xلد مر�� غال�
 xعا  5 ��علن  جيًد�.  تعليًما  �تلقى 
�ملنتظر  ��ملسيح  �ملهد7  �نه   ١٨٩١
كا�  �نه  �مبا  �إلسالمية.  �لديانة   5
عاملًا جليال �مناظًر� جيًد� لذلك فقد 
 Yع كثÔ ستطا� بني ليلة �ضحاها�
بلغ  قد  �نه  �لنا& حوله. �يذكر  من 
عدI هذy �لفرقة �أل�دية 5 �لبنجا| 
�5 �ألماكن �ألخر� من �oند قر�بة 
 xغال مر��  كا�  نسمة.  �لف  ثالèئة 
باللغة  �لكتب  من   Yلكث مؤلًفا  ��د 
فيها   Iّ�� يةIلعربية ��لفا�سية ��أل��
�ُيظّن  �ملعر�فة،   Iجلها� قضية  على 
على  جيًد�   �Yًتأث تركت  كتبه   ��
 nد يتعر�� xملسلمني. ظّل مر�� غال�
ألنه  طويلة،  سنو�.   �Yكث ملشاكل 

Translation Sir Robert Egerton
 Financial Commissioner’s letter

Dated 29 June 1876

My dear friend Ghulam Qadir. I have perused your 
letter of the 2nd instant and deeply regret the death 
of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a 
great well wisher and faithful chief of Government.

In consideration of your family services, I will esteem you 
with the same respect as that bestowed on your loyal 
father. I will keep in mind the restoration and welfare 
of your family when a favourable opportunity occurs.
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ظل يباحث �يناظر معا�ضي طريقته 
 yضد �ملرفوعة  �لقضايا  بعض  �يتابع 
�كتسب  قد  كا�  �لكنه  قبلهم.  من 
 xعا  5 �فاته  قبل  �ترمة  مكانة 
١٩٠٨ ح�N b معا�ضيه �يضا بد��� 
هو  �لفرقة   yهذ مركز   �N ¨ترمونه. 
قاIيا� حيث فَتَحْت مؤسسُة �ألجنمن 
oا   �� �أل�دية مد�سًة كب�Y، كما 
�خبا�  بو�سطتها  ُتنشر  �يضا  مطبعًة 
هذy �لفرقة �Nعالناִדا. لقد خلف مر�� 
غالx ��د �حلكيُم �ملولو7 نو� �لدين 
قد  �كا�  �لصيت  ��ئع  طبيب  �هو 
توظف بضع سنو�. عند �ملها��جا 5 
كشمY. عدIُ �قا�| مر�� غالx ��د 

.� �لذين �تبعوX 5 yجه قليل جدًّ
على  ملكية  حقو,  �ألسر�   yذo�
 ،�Yيا� كلها �هي منطقة كبIبلد� قا
Nضافة N[ �لك oم حق �مللكية على 
بنسبة  لقاIيا�  Æا���  قر�   Åثال

Çس باملئة من ضر�ئبها." 
�ملذكو�  �ملقتبس  لقد ��I. 5 هذ� 
 Åباألحد� �ملتعلقة   Dألخطا� بعض 

�لو�قعية فال بد من تصحيحها.
��ال: ��I فيه �� عّمنا قد تبّنى مر�� 
سلطا� ��د، �هو ليس صحيًحا، بل 
نا سجل  عمِّ �فا�  بعد  �نه  هو  �لو�قع 
�ملمتلكا.   ,����  5 �ملسؤ�لو� 
تنفيًذ�  ��لك   yمتبنا �نه  ��لعقا��. 

لرغبة عّمتنا. 

ثانًيا: ُ�كر �� مر�� سلطا� ��د كا� 
 Iئيًسا لألسر� 5 حيا� �ملسيح �ملوعو�

�، �هو ليس صحيًحا بد�هة.
ثالًثا: ��I 5 �ملقتبس �� مر�� سلطا� 
��د �بن عم مر�� نظاx �لدين، �هو 
 xنظا مر��   �� ��لصحيح  �يضا  خطأ 

�لدين كا� عّمه١.
�لدين   xنظا مر��   �� فيه   I�� ��بًعا: 
�يي   xغال ملر��  �لبكر  �البن  كا� 
�لدين، �هو خطأ ��لصحيح �� مر�� 

Nماx �لدين كا� �البن �لبكر له.
 xغال مر��   �� فيه  ُ�كر  خامًسا: 
 5 �لد   �  Iملوعو� �ملسيح  ��د 
ليس  �نه  �كرنا  �كما   .١٨٣٩ xعا
�لصحيح  �لتحقيق، بل  صحيًحا �فق 

هو ١٨٣٦ �� ١٨٣٧. 
من  قليال   �Iًعد  �� ُكتَب  ساIًسا: 
�قا�| �ملسيح �ملوعوI � قد ®منو� 
به. �هو خطأ �يضا، أل� �ألمر �لو�قع 
 5 yقد عا�ضو �قا�به  �� معظم  هو 
�لبد�ية �لكن بعد �لك ما. �لبعض 
��هتد� بعضهم �آلخر، �T يبق �آل� 
�ملعا�ضني،  �قا�به  من  قليل   Iعد Nال 
به  يؤمنو�  �آل�  عائلته   Iفر�� �معظم 

�يدخلو� 5 خد�مه. 
لرقي  �لسبب  ُ�كر  �لك   ]N Nضافة 

�ملسيح �ملوعوI � �جناحه �نه تلقى 
جيًد�  عاملًا  كا�  ��نه  جّيًد�،  تعليًما 
قويًّا، �هو  �مناظًر�  �لدينية   xلعلو�  5
ليس صحيًحا �يضا؛ T �N يكن �ملسيح 
من  �لكبا�   Dلعلما� من   �  Iملوعو�
�لظاهرية.   xلعلو� �كتسا|  حيث 
يكن ميلك خ»� �مها��   T نه� كما 
5 علم �ملناظر�، بل كا� طبعه يتسم 
يفّر  كا�  ¬يث  �حلجا|  من  بنو� 
�جللسا.   5 �لكلمة   DلقاN من  بد�يًة 
على  تعا[  �هللا  �قامه  �عندما  �لعامة، 
هذ� �ملنصب فقد ناU بذلك تلك �لقو� 
�ملعا�ضني  من  كانت صفو¤  ¬يث 
منه،  ��حد�  ֲדجمة  صريعًة  تسقط 
�كانت كلمة ��حد� منه تقضي على 
للساعا.  �ملمتد�   Dألعد�� خطابا. 
�عطي  لقد  �لطو�U. �فو, كل �لك 
 ،Dجذًبا مغناطيسًيا على شاكلة �ألنبيا
فكانت �أل���� �لسعيد� تنجذ| Nليه 
تلقائًيا. كما ُنِصر من �هللا تعا[ بالرعب 
يتعرضو�   Dيث كا� �شجُع �ألعد�¬
للقشعرير� �مامه، �كا� حضرته � 
�ملعِجز،  ��إلحسا�  باحلسن  حتلى  قد 
 yتأييد� تعا[  �هللا  نصر�   �كانت 
هي   yهذ خطو�.  كل  عند  ¨الفانه 
�ألمو� �ل� �سهمت 5 جنا� حضرته 
�Nال فقد جاD 5 هذy �لدنيا َمن كانو� 
�علم منه ��كثر ��Iسة للمنطق Nال �Xم 
بر��� كالفقاقيع �سرعا� ما �نتهو�. 

 I١   �7 كا� �بن عّم �بيه سيدنا �ملسيح �ملوعو
�. (�ملترجم)
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التقوى

يا خامـس �خللفـاD بعـد مسـيحنا

بضاللـٍة �بـٍط  بعــَد  بايعـُت 

لـوال �عايـة خـالقـي 5 صدفـة

مدخًال فكانـت  شاشـتكم  تابعـت 

تالمس خافقي بالبشـر�  �حسسـُت 

5 شاشـة �ألحـالx عـرnٌ ��ئـٌع

فصحـو. �¬ث عـن Ôاعـة ��ٍد

” رسالة من السيد نبيل صباح- فلسطني،

 إلى حضرة أمير املؤمنني أيده اهللا بنصره العزيز،

ا على رسالة حضرته التي قَِبَل فيها بيعته ونصحه ودعا له". ردًّ

يا خامَس اخلُلفاءيا خامَس اخلُلفاء

ُ�هديـــك مـن قل� حتيــة ��د7

ُملحـِد لفكـٍر   rحتولـ  .Iكا

كانـت كأغلـى موعــٍد 5 �ملوعـِد

�تبلُّـِد تعثُّـٍر  بعـد  للحـق 

كالفرقـِد تنجلـي  �حلقيقـة  فـإ�� 

IُّIبــتـو   ��� لــأل�ــديـة 

مبوقـِد �لصقيـع  مـن   Yكاملسـتج
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فـإ�� بذكـر� نـا� موسـى �Iخلـي

IٍIتـر  ��I �ألمـر  قـّر�ُ. حســم 

�سـال� تكــو�   ��  R� �Iعـو. 

بنعيــم ُخلــٍد �Iَ� همٍّ �� �ســى

المسـْت لـو   �Iسـعا �عيـش    N

ُقبلًة ���حـي  قلـ�  ِمـن  مســر�ُ� 

لندٍ� �نـا ُمـذ ��يتـك عـ» شاشـة 

5 �جهك �مليموِ� ِمسـحُة عاشـــٍق

�طهـا�ٌ� ِعّفــٌة  فيهــا   wَسـيما

�حدهـا  .Dفجـا �لدنيـا  تطلـب   T

كغنـوٍ� �جلمـو�   5 بإËـك  فـإ�� 

نو�هـا �شـَعَل  للحـق  éعـة  يـا 

Üونا  �ملشـاعر  طيـب  علـى  شـكًر� 

 

Iُّبتـو� �شـرقْت  �لبشـا��  فيهـا 

IِIّتـر  7�  ��I فـوً��  بايعـُت 

مرقــد7 جلنــة   7I�� ب�Yعـ� 

�لسـرمد7 �إللـه  �ضـو��  ظـل   5

بتنهُّـِد كشـمعٍة  لـذ�|  جبـًال 

�هديَك من قدسـي �صخر� مسـجد7

�حسسـُت �نـك صـاI, 5 �ملقصـِد

�ملتـعبِّـِد Ëــاحـُة  فيـه  هللا 

Iِِّملتـو�� نيسـاِنِه   5 كالغصـن 

�ملشـهـِد متشـي على �سـتحيائها 5 

نِشــِد صوفيـٍة صدحـْت بثغـِر �ملـُ

للُمقَتـد7 بشـا�ً�   Dلسـمـا�  ُّ|�

��ـِد خليفـَة  يـا   R�  wيرعـا
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عكرمة جنمي 

6Â|±ÛW6‰‘ÚÉ˜W6€·‚Ç≈—d–W6Á‚‡WÅ

"Kهـل �لـد�@"

�لعربية  قناتنا  تعمل بفضل �هللا تعا[ 
�لثالثة على تلبية �حتياجا. �جلماعة 
�ملختلفة. �مبا �� هنالك حاجة ماسة 
خالله  من  يعاجلن  نسائي  ل»نامج 
�لتخطيط  مت  فقد  iتلفة،  مسائل 
جديد  �سبوعي  برنامج    5  Dلبد��
"�هل  �Ëه  �ثنني    xيو كل  يبث 

�لد��".
��مليز�.  �لصفا.  �ل»نامج   Uيتنا�
 xملهد7 عليه �لسال� xها �إلماI��� ل��
�لذين �عد �هللا ¬فظهم  �تباعه،  من 

��ايتهم حسب �حيه:

"Kّني ُ@حافظ كلَّ َمن � �لد�#"

باللغة  �لسيد�.  تقدمه  �ل»نامج 
�لعربية �لد��جة "�لعامية" ��لك من 
تعاليم  بعض  �شر�  تبسيط  �جل 

:Uلذ7 قا� � Iملسيح �ملوعو�

 Wفَمن �ّتبع تعليمي حّق �الّتبا"

"sK�9 � فقد 9خل
 

لالستفسا� ��القتر�حا.، ميكن 
مر�سلة �ل»نامج على �ل»يد:

ahluddar@mta.tv

من عا� نفحا$ �ملبايعني:

jلدين خد� Kالسم: نو�
تا�يخ �لبيعة: ٢٠٠٩/١٢/١٤

�لبلد: سويسر� ( مغرR �ألصل)
�Òيا على �ثر �لبيعة:

 5 �لرسوU � يتكلم  "��يت 
كا�  حيث  �ملباشر،  �حلو��  برنامج 
�لرسو�I � Uخل �ألستوIيو، ���يته 
كنت  �لتلفزيو�،  شاشة   Uخال من 
���y كأنه �مامي، �كا� يتكلم �لكن 
كانت  صو.،   7� �Ëع   ��  ��I
�لكام�Y عليه �كا� �حيد�، �vطب 
خطبة ما، كانت �لكام�Y قريبة جد� 

عليه. T �كن �Ëعه �.
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 wيكن هنا T� يت �لطا�لة مستدير���
�نتهى  �ملا  �لو��،  باخللفية، �ال  صو� 
�لرسوU � من خطبته، ��يته 5 مقعد 
يسا�  على   – شريف  �مد  �ألستا� 
�لشاشة، 5 هذy �للحظة، الحظت 5 
ندمي   È فر�� – �ها  طاهر �لوسط 
طاهر È �ملرحوx مصطفى ثابت كا� 

.� U²لس مقابل �لرسو
كا� �ماx �ألستا� مصطفى ثابت بعض 
�أل���,، ها  �ندمي T يكن �مامهما 
����,، �عرn �ألستا� مصطفى ثابت 
للرسوU � �حد �لشيو� من �لقنو�. 
�بد�  كثيفة،  طويلة  حلية  له  �لعربية، 
�كا�  �7 شئ  نفهم   ��  ��I يتكلم 
تضايق  �مغالطا.،  شعا��.  كالمه 
�نتهى  �ملا  كالمه.  من   � Uلرسو�
 ،� Uلرسو� على  �لشريط   nعر
 Uمن عيو� �لرسو Uموعا تنـزI يت��
�لكرمي � - T يتمالك نفسه ���فت 
�غما عنه – �هو �لوحيد �لذ7 كا� 
يبكي – قاx ها  طاهر ليجلب منديال 
للرسوU ليمسح Iموعه، فر�يت بعدها 
 Uعندها قا� . � Uملنديل بيد �لرسو�
�لشيخ  �� صدx ֲדذ�  �لرسوU � بعد 
 (zيؤمل) نفسي   � �ّز  قاله: ما  �ما 
�لرجل �لذs يقو� هذ�  هو @� هذ� 

�لكال�، @نه مسلم!.
فجمع �ملرحوx �ألستا� مصطفى ثابت 

ثقة  بكل   Uقا� �مامه،  �ل�  �أل���, 
" ال  �لكرمي � :   Uللرسو �بشاشة 
عليك يا �سوU �هللا، Üن هنا لنشر� 

�نوضح oم Ôيع �الختالفا.."
 

sKالسم: ج��� سعيد �حليد� 
تا�يخ �لبيعة: ٢٠١١/٠٢/١٥ 

�لبلد: �ليمن 
�سالة بظر�¤ بيعته:

 Dبسم �هللا �لر�ن �لرحيم �إلخو� �ألعز�"
�لسالx عليكم ���ة �هللا �بركاته �بعد 
سبحانه  هللا  ��لشكر  باحلمد  �توجه 
��هله  �حلق  ملعرفة  هد�   �لذ7  �تعا[ 
هد�    �� ال  لو  ألهتد7  كنت  �ما 
�هللا. �الخو� �ألفاضل لقد عشت �كثر 
من عشرين سنة 5 �بط �ضيا� ��نا 
 .�Yقد �صاب� تفس� ،wث هنا �هنا¬�
�ل�  �لوهابية  �مما�سا.  �تصرفا. 
 5 �لسنة  �هل  مذهب  على  سيطر. 
كل  �كرهت   ،Yلكب� باإلحبا6  �ليمن 
�خر�  �¬ث عن �جهة  �بد�.   Dشي
�ليمن   7Iبال  5 باملتنصرين  ��لتقيت 
�لذين ²وبو� ��n �ليمن شرقا �غربا 
�ملسلمني  �ينّصر��  �جنوبا  �éاال 
 Uبالرسو �يطعنو�  �لر�يلة  �ينشر�� 
صلى �هللا عليه �سلم �Nخوتنا �لوهابيني 
 xبر� �لن�  سحر  Nثبا.   5 مشغولني 
�لعمامة �تقصY �لثو| �تعطيل �تشبيه 

 Dهؤال القيت  لقد  نعم  �هللا.  صفا. 
�لكن  كتبهم  �قر�   �بد�.  �ملنصرين 
يطرحونه  ملا  تطمئن   T ���حي  عقلي 
�صلب  تثليث  �من  فاسد�  عقائد  من 
�ال  �لبحث   5 �ستمر�.  �خال�، 
�خفي عليكم  �   �صلت �[ �Iجة 
كب�Y من �ليأ& ��إلحبا6 �كنت �عز7 
�فهم   .�Yتفس من  به   xقو� مبا  نفسي 
 y7 ��ناقش هذIللقر®� ��حلديث مبفر
�ألفكا� مع �صدقائي من �ملثقفني ح� 
 �Yخ�� "قر® "  علي  يطلقو�  �صبحو� 
قنا�  �الصدقاD شاهد.  �حد  عند  ��نا 
من  Ëعته  مبا  ��ندهشت  �ال�دية 
 Iملوعو� ��ملسيح  �ملنتظر  �ملهد7  ظهو� 
 Uستمريت 5 �ملتابعة �شهر� �كنت �قو�
�عر¤   �� قبل  من  ��د7  �نا  لنفسي 
�لنا&  فطر  �ل�  �هللا  فطر�  �أل�دية، 
مقد��  �صف   �� �ستطيع  ال  عليها. 
سعاÓI �سر��7 مبعرف� �حلقيقة فلقد 
®خر،  Nنسانا  �صر.   ÓYبص تنو�. 
 yها �نا �بايع خليفة �لزما� ��عاهد xليو��
على �ملضي 5 طريق نشر �أل�دية 5 
��n �ليمن. Nخوتنا �ألفاضل �علمو� �� 
هناw قلوبا عطشى ¬اجة N[ �� ترتو7 
 xالما�� Iمن فيض سيدنا �ملسيح �ملوعو
 xلسال��. xملهد7 عليه �لصال� ��لسال�
 : �خوكم  �بركاته  �هللا  ���ة  عليكم 

ج»�� سعيد �حليد�7".
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عال� عثما�
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�اطر �إلنترنت �لنفسية �اطر �إلنترنت �لنفسية 
��الجتماعية  ��ألخالقية��الجتماعية  ��ألخالقية

#9ما� �إلنترنت:
 ظاهر� "INما� �إلنترنت" �صبحت 
توصف بأXا ظاهر� مرضية �تدعى 
 (Internet Addiction) باإلنكليزية 
من  حالة  بأXا:   D�«خل� عرَّفها  �قد 
�لتو�فقي   Yغ� �ملرضي   xالستخد��
�ضطر�با.   ]N  7Iيؤ لإلنترنت 
هي  �لظاهر�   yهذ� Nكلينيكية. 
ُ�صفت  �لنفسي  �إلIما�  من  نو� 
INما�  من  طبيعتها   5 قريبة  بأXا 
INما�  عن  �ينتج  �ملخد��.. 
�إلنترنت سلبيا. كث�Y لد� �ملدمن 
�لرقبة   xال®� ��أل�,  �لسهر  مثل 
��لظهر ��لتها| �لعني. كما تسبب 

 xالهتما�  xعد� ��جية  مشاكل 
باألبناD �مشاكل 5 �لعمل.

�قد �ظهر �لتصوير بالرنني �ملغناطيسي 
من  يعانو�  �شخا�  على  ُ�جر7 
�إلIما� على �أللعا| ��إلنترنت �Xم 
 5 يكونو�  Æ»ين،  يتركوXا  حني 
نفس حالة متعاطي �ملخد��. حني 
 T ين. �هكذ�«Æ تعاطيها يتركو� 
يبق ÆاU للشك �� INما� �إلنترنت 
 nألمر�� �نو��  من  جديد  نو� 

�لنفسية.

تأث' �إلنترنت على �لقيم
�الجتماعية ��ألخالقية:

�لعاملية   �لساحة  على  بر�.  لقد   
�إلنترنت  �لعديد من حاال. iاطر 
�لوقت  Nهد��  من  تبد�  ��ل� 
 ]N  ،Dلسو� صحبة  على  ��لتعر¤ 
ضعا¤  بني   Iإلحلا��  Iلفسا� نشر 
�إلميا�،  ��لتعد7 على حقو, �لنا& 
��لتجسس على �ألسر�� �لشخصية. 
�نشر  �ألخال,   Yتدم عن  ناهيك 
�خلليعة  �ملشاهد   Uخال من  �لر��ئل 
 hال حر� Åفحد �لر�يلة..   xفال��
له،   Dحيا ال  جيال  �نتجت  حيث 
�لكاسيا.  على  �يعتد7   Ùيتحر
حد  على  ��ملحجبا.  �لعا�يا. 
�جلر�ئم  نسب  فتفاقمت   .Dسو�

 yتشهد  T حد   ]N  Uملجا� هذ�   5
�إلنسانية من قبل.

�ألطفا� ��إلنترنت:
�إلنترنت   .�Yتأث ¬ث   �� �مع   
 5 �ختصا�ها  ميكن  ال  �لبشر  على 
 .�Yال �ننا منر بسرعة على تأثN مقالة
منظم   Yلغ�� �ملفر6   xالستخد��
للشبكة �لعنكبوتية على �ألطفاU، فقد 
قالت ��Iسة �جرִדا منظمة " �نقذ�� 
 ،Save the Children لعاملية� "Uألطفا�
 5 �البتد�ئية  �ملرحلة  معلمي  على 
 Uبريطانيا، تبني �� تكنولوجيا �التصا
 Uألطفا� من  جيًال  خلقت  �حلديثة 
يعا  من �لوحد� �عدx �لقد�� علي 
�لنتائج   .Dجا� صد�قا..  تكوين 
على  �لباحثو�   yجر�� �ستطال�  بعد 
�كد  حيث  معلم،   ١٠٠ من  عينة 
��قا.   Dقضا  �� منهم  باملائة   ٧٠
بشكل  �إلIما�  لد�جة  تصل  طويلة 
منفرI مع �لتكنولوجيا �Âاصة شبكة 
�ثر سلبâ على مها��.  �إلنترنت قد 

�ألطفاU �الجتماعية.
 xلة �لتقو� �لكر�Æ Dلذلك �عز�ئنا قر�
ننصحكم �Iئمâ من خالU ���ية Üن 
 5 �لوسطية  مر�عا�   ]N ��إلنترنت 
من  �حذ�ِ�  لإلنترنت  �ستخد�مكم 
�لتفريط ��إلفر�6 فنحن �مة �سطى.
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