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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

به سيد �خللـق �.
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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

ال تكا� �لو نشر� �خبا�ية من �عما� ��هابية 
على يد &موعا% �سالمية متطرفة، تا�� ضد 
-,ملحتاجني  ,ملنكوبني  ملساعد�  هرعو,  �جانب 
جلدִדم  �بنا3  من  �بريا3  ضد  -�خر4  ,إلسالمية  ,لبال�   7
,لذ8  ,لسال:  �ين  باسم  ,لفسا�  هذ,  كل  ?د<  -�ينهم. 
-,نتمائه  �ينه  عن  ,لنظر  بغض   Gنسا� كل   Hحقو ضمن 
,لعقائيد� ,ملطلقة -�مَّن حياته، -لكن  ,لعرقي -منحه ,حلرية 
ما نر,Q على مسرU ,ألحد,< يتناS كلية مع هذQ ,حلقائق. 
,Vيا�  بعد  �نه  �Wنا  ,حلديث  للتا�يخ  ,لعابر�  ,لنظر�   G�
,الحتا� ,لسوفيي^ تز,يد ,\جو: على ,إلسال:، -كأG ,لدين 
,لغر`  �G جنح  بعد  ,للد-�  ,لعد-  هو   Gآل, �صبح  ,حلنيف 
-مع  -تفكيكه.  ,لشيوعي  ,خلطر  ,نتشا�  على  ,لقضا3   7
,نتشا� ,لتكنولوجيا ,حلديثة --سائل ,التصا� -,إلعال: ,ل^ 
�تاحتها ,إلنترنت، -,ملحطا% ,لفضائية، بد�% jلة -,سعة 
 l7 با� l% بشكل ها��ُتَشن ضد ,لدين ,حلنيف. -قد بد
,ألمر، -حتولت �-يد, �-يد,  لتكوG بأسلو` سافل. -يتبع 
�-لئك ,لذين يشنوG هذQ ,حلملة ,لشعو,3 على ,إلسال: كل 
 q,لك ,لتدليس -,لكذ` -,خلدs 7 ما لديهم من -سائل، مبا
,ل^  ,لنهضة   G� هؤال3  عن  تغيب  ,ل^  -,حلقيقة  -,إلفك. 
يتفاخر-G ֲדا -يعتV-Wا �هم �جناv 7 تا�يخ ,إلنسانية هي 
حصرًٍ, من نتاy ,لفكر ,إلسالمي ,ملتحضر ,لذ8 �ضاx 3ا3 

�-�-با ,ملظلمة من ,ألندلس.
-صدH من قا� ,تَِّق شرَّ َمْن �حسنَت �ليه، حيث �G ,حلملة 
,لشرسة ,ل^ ُتوّجه ضد ,إلسال: ,ليو: ليست -ليد� ,لصدفة، 
 7 ,ملسلمني   q,بد�  yنتا ,لنهضة  عصر  بعد  بد�%  قد  بل 
�-�-با، � بد� ,ملا�� ,لذ8 كاG يغط 7 ُسبا% عميق يستيقظ، 
-ينهض، -يغز- ,لعا�، -يسيطر -يستعمر ,لشعو`.  -هكذ, 
مت  ,ستغال� ,لشعو` -Vب ثر-,ִדا -,الستيال3 على خ�,ִדا. 

يستو�   G� ,ملسيحي  ,لغر`   qستطا,  ،G-قر ثالثة  -خال� 
على ,لعا� بأ�عه، -خضعت له ,لشعو`، -�صبحت �-لة 
عنها  تغيب  ال  ,ل^  ,إلمW,طو�ية  بأVا  تفتخر  بريطانيا  مثل 
 Gملسلمو, حتو�  �سف،  -بكل  ,لوقت،  نفس   7 ,لشمس. 
�: "غثا3 كغثا3  ,هللا  ليكونو, كما -صفهم سيدنا �سو� 

,لسيل".
من   Gملسلمو,- ,إلسال:  ,سُتهد�  ,لظر-�   Qهذ ظل   7-
خال� جبهة ,لتبش� ,ملسيحي. -بطبيعة ,حلا�، ال بأ� من 
�G يعمل �صحا` �8 �ين على نشر �فكا� �ينهم، ما �,مو, 
?ترموG ,ملشاعر ,لدينية لآلخرين، -ال ?ا-لوG ,إلسا�3 �� 

{]i™;ÿ]pÅ’\{]i™;ÿ]pÅ’\
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من  ,لوضيعة  ,ألساليب  ,ستخد,:   -� ,آلخرين  معتقد,% 
 .q,ساليب ,خلد� qيب -,تباsفتر,3 ,ألكا,

به من  يؤمن  ما   �� ,آلخرين   Gإلنسا, يدعو   G� بأ�  -ال 
عقائد -تعاليم، -لكنا xعنا هجوما% -قحة توجه ,نتقا�,% 
-تدنس  ,ملسلمني  مشاعر   Uجتر- ,إلسال:،   �� الsعة 
مقدساִדم، لد�جة �Vم -صفو, �سو� ,لرjة باإل�ها`. 
-لو كانو, موضوعيني 7 ,نتقا�,ִדم ملا �ثا�-, حفيظة �حد، 
عليه   ��  G� سبق  ما   G-ير�� قصد  عن  �,حو,  -لكنهم 
علما3 ,ملسلمني من ,فتر,3,% -�كاsيب، معتمدين s 7لك 
,ل^ ظهر% 7  ,إلسالمية  ,لكتب  بعض  جا3 7  ما  على 
,ملسلمني  بعض  مبؤلفا%  مستدلني   -� ,لتخلف،  عهو� 
,جلها� باملبا�l ,ألساسية للدين ,حلنيف.  �� جانب سو3 
,ستغال� بعض ,لعقائد ,ل^ تسربت بكل �سف �� مفاهيم 
,ملسلمني، نتيجة لدخو� �عد,� كب�� من ,لنصا�4 7 �ين 
,لتخلي كلية عما -�ثوQ من  ,إلسال:. -� يستطع هؤال3 
,لعقائد  تلك  ,لوقت -جد%  عقائد -مفاهيم، -مع مر-� 
-,ملفاهيم ,خلاطئة طريقها �� ,لكتب -,ملفاهيم ,إلسالمية، 
 U,� �خر،  -مبع�  ",إلسر,ئيليا%".  باسم  معر-فة  -هي 
�عد,3 ,لدين ,حلنيف يصطا�-G 7 ,ملا3 ,لعكر، لكي يسيئو, 

�� ,إلسال: -يعملو, على تنص� ,ملسلمني. 
-� تنجح عملية ,لتنص� على نطاH -,سع خصوصا لد4 
�فريقيا   7 خصوصا  حلمالִדم  ,ملبا�كة  �اعتنا  تصد8 
-7 ,لعا� ,لعر�، هذ, �� جانب فضائح �جا� ,لكنسية 
,لذين �فقد-, مؤسستهم مكانتها ,ملزعومة لد4 ,لكث�ين. 
-هكذ, فقد �جل ,لدين ,ملسيحي سيطرته على ,لعامة فر�% 
,لقو4 ,لدجالية �نه ال سبيل لتقبل ,\زمية -,�تأ- �� طعن 
,إلسال: بيد �بنائه. -هكذ, �شعلو, فتيل ,لفتنة بأيد8 شبا` 
متحمس خلدمة �ينه حتت �,يا% -شعا�,% مزيفة �ّ-y \ا 

,ملطا�  بنا  ,ملسلمني. -هكذ, -صل  عمال�هم من ضعفا3 
حيث نر 4�G ,ملتطرفني ,إلسالميني -,لقو4 ,ملعا�ية للدين 
,حلنيف  ,حتد-, على تشويه xعته. كما ير4 بعض  ,ملحّللني 
�G ما تقو: به بعض ,جلماعا% ,ملتطرفة من بيع �طناG من 
,ل^  ,\ائلة  ,ألمو,�  �� جانب  يوميا  تصدِّ�ها  ,ل^  ,لبتر-� 
ُتصب عليها،  �s 3,�- Gلك قو4 سياسية كب�� تساندها 

-تدعمها.  
-لسنا 7 هذ, ,ملقا: بصد� توجيه �صابع ,الִדا: \ذ, ,لطر� 
�- s,� -لكننا بصد� -ضع ,لنقا� على ,حلر-�. -ها �ن 
نرفع  من على هذ, ,ملنW ,ملبا�� �� كل من سولت له نفسه 
,لقيا: مبثل هذ, ,العتد, ..%,3�G ال تفسد-, 7 ,أل�� باسم 
حبيبنا -مطاعنا  مد ,ملصطفى �. -نو� �G ننبه ,ملسلمني 
قاطبة �G ,لدجا� ¢تاU ,لعا� فاحذ�-Q حيث ¡Wنا تا�¡ه 
 7 يفسد   � ,لدين  عبا�3  حتت  ,الختفا3  يتقن  �نه  ,ملظلم 

,أل��.
 لقد �قت ساعة نصر� ,لدين، ليس بالسيف -,لسناG، -ال 
باملنطق  -لكن  -,لتفج�،  بالتكف�  -ال  -,إل�ها`،  بالعنف 
,جلها�  \ذ,  يهبو,   G� �يعا  ,ملسلمني  ندعو  �ننا   .Gللسا,-
,ملجيد باملنطق -,للساG، -ليطرحو, خالفاִדم جانبا، -ليتناسو, 
عن  -ليتخلو,  ,لبعض،  بعضهم  عن  يفصلهم  ما  مؤقتا،  -لو 
�ساليب ,لتكف� لبعضهم ,لبعض، ملو,جهة هذ, ,خلطر ,جلديد، 
,لذ8 كّشر عن �نيابه، -كشف عن £البه، -ظن �G ,إلسال: 
-,ملسلمني قد صا�-, لقمة سائغة. -ندعو ,هللا تعا� �G يؤلف 
�عمالنا،  �نفسنا -سيئا%  عنا شر-�  يكفِّر   G�- قلوبنا،  بني 
-�G ينصرنا نصر, عزيز, على كل من ُتَسوِّ� له نفسه �G ينا� 
من شر� سيدنا -حبيبنا �سو� ,هللا �، �- يدنس طها�� 
�يننا ,حلنيف. -ال   Gط من شأ? -� ,لكرمي  -قدسية كتابنا 

يغينب عن با� �حد �G لإلسال: �بًّا ?ميه.
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التقوى

 حضر� مرv, بش� ,لدين  مو� �jد
,ملصلح ,ملوعو� �

,خلليفة ,لثا¨ حلضر� ,ملسيح ,ملوعو� -,إلما: ,ملهد8 �

من ��-�:

في 
حا� �لقر��

(سو�� ,لنحل)
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 �ْ�َ َ��ِسَي َ  �ِ�ْألَْ ِفي  ﴿َ�َ�ْلَقى 
َلَعلَُّكْم  َ�ُسُبًال   �َ�َ�ْنَهاً ِبُكْم  َتِميَد 

َتْهَتُد�َ�﴾ (١٦)

شر* �لكلما':
طَرحه.  ,أل��:   ��  Qلقا� �لقى: 
�بلَغه  -بالقو�:  ,لقوَ�  �ليه  -�لقى 
,لد,بة:  على   qَملتا, -�لقى   .Qيا�
 ،Qمال�لقى عليه ,لقوَ�: �َضعه. --
-هو كالتعليم. -�لقى فيه ,لشي3َ: 
-َضعه. -�لقى �ليه ,لسمَع: �صغى. 
 Qعند ,صطنعه  خً�,:  �ليه  -�لقى 

(,ألقر`).
��سي: ,لر-,سي: ,جلبا� ,لثو,بت 

,لر-,سخ (,ألقر`).
 ، َ̄ ,v- حترَّ�  ,لشي3ُ:  ما�  متيد: 
,أل�ُ�:  به  ما�ْ%  يقا�: 
,ضطر`   : ُ̀ ,لسر, -ما�   .%ْ�,�
(,ألقر`). فاملر,� �G ,هللا تعا� قد 
جعل 7 ,أل�� ,جلبا� ,لثابتة لئال 

تضطر` ,أل�� بأهلها.

�لتفسـ.:
هنا  ,لكرمي   Gلقر�, ,ستخد:  لقد 
ثالثة   Qبعد -sكر  ﴿�لقى﴾  فعل 
-�Vاً�,  �-,سَي  هي  به  مفاعيل 

k]p]t;!\;ÏËŞ∆h;‡]Ëdk]p]t;!\;ÏËŞ∆h;‡]Ëd
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,إللقا3  معا¨  -من  -سبًال؛ 
 G� يقا� G� فكيف يصح ،Uلطر,
هذQ ,ألشيا3 ,لثالثة قد �ُلقيْت مع 
باطن  من  خرجت  قد  ,جلبا�   G�
,لتضا�يس  هي  -,ألVا�  ,أل��، 
من  ليصل  ,ملا3  فيها  ¢ر8  ,ل^ 
هي  -,لسبل   ،Gمكا  ��  Gمكا
,ألماكن ,لذ8 يطرقها ,لنا� لد4 

,لس� فيها؟ 
 G� :لقد �� ,لبعض على هذ, بقو\م
فقط،  باجلبا�  متعلق  (�لقى)  فعل 
-,لسبل  لألVا�  ,سُتخد:  -لكنه 
�يًضا مبع� (جَعل)، -,ملر,� �نه � 
�لقى 7 ,أل�� ,جلباَ� -جعل فيها 

 .(Gفتح ,لبيا) ا� -,لسبلVأل,
مما ال شك فيه �G ,لعر` تستخد: 
بعض ,ألحياG فعًال -,حًد, لشيئني 
,ملشا�كة  سبيل  على  £تلفني 

كقو� ,لشاعر:
قالو,: ,قتِرUْ شيًئا ُنِجْد لك طبَخُه

ُجبـًة   � ,ْطُبخو,  قلُت:    
-قميًصا

(كليا% �� ,لبقا3، فصل ,مليم)

,ملضيف 7 سؤ,له  ,ستخد:  فقد   
ِفعَل ",لطبخ" للطعا:، فرّ�َ� ضيُفه 
-,لقميص  للجّبة  نفسه  ,لفعَل 

�يًضا. 
حا\ا  على  تبقى  ,ملشكلة   G� غ� 
حق   7 ,إللقا3  بفعل  يتعلق  فيما 
,جلبا�. فهل يصح ,لقو� �نه تعا� 
�لقاها 7 ,أل�� من ,خلا�y؟ مع 
 G� علم طبقا% ,أل�� يؤكد G�
,أل��  من  خرجت  ,جلبا�  ما�� 
.yنفسها، -� ُتلَق فيها من ,خلا�

 .(The Text Book of Geology p. 11)

فعٍل  �,عًيا العتبا�   4�� لذلك ال 
 Wا� -,لسبل، بل نعتVذ-� لأل 
خاصة  (َجَعَل)،  مبع�  ﴿�لقى﴾ 
-�G ,لقر�G يؤيدنا s 7لك حيث 
فعل  �خر4  �ماكن   7 ,ستخد: 
-,ألVا�  ,جلبا�  من  لكل  (َجَعَل) 
-,لسبل. فقا� ,هللا � عن ,ألVا� 
َ�Vاً�,﴾ (,لنمل:  ﴿-جَعل ِخالَلها 
٦٢)، -قا� عن ,جلبا� ﴿-جعلنا 
 ،(٢٨ �-,سَي﴾(,ملرسال%:  فيها 
فيها  ﴿-جعلنا  ,لسبل  عن  -قا� 

ِفجاًجا﴾ (,ألنبيا3: ٣٢).
,أل��  ,جلبا� 7  �لقا3   G� فثبت 
 yتى ֲדا من خا��نه � �ال يع¹ 
,لكر� ,أل�ضية، بل �G ,إللقا3 قد 
ا  خاصًّ مع�  ليعطي  هنا  ,سُتخد: 
�خر لغويًّا �- &اvيًّا. -حينما ننظر 
,ملذكو��   - ,للغوية  معانيه   ��

�يًّا منها ينطبق  �عالQ - فال نر4 
 G� نقو� G� هنا، فال منا« لنا �ال
فعل ﴿�لقى﴾ قد -�� هنا باملع� 

.8vملجا,
 8vلو ُسئلُت: ما هو ,ملع� ,ملجا-
باستخد,:   Qv,بر� ,هللا   �,�� ,لذ8 
 7 (جَعل)   Gمكا ﴿�َلَقى﴾  فعل 
بعض ,ملو,ضع من ,لقر�G ,لكرمي.. 
قلُت: �G ,ملع� ,حلقيقي لإللقا3 هو 
 Uبني ,لطر Hلشي3، -,لفر, Uطر
-,لوضع هو �G ما تضعه من شي3 
فإنه يصل �� مكاG معني، -لكن 
ما تطرحه فإنه يتناثر هنا -هنا�، 
 ,s�  Gألحيا, بعض   7 �ننا  ح½ 
 7 شي3  تو,ُفر  عن  ,لتعب�  ���نا 
 Qحًد, نثر� Gبكثر� قلنا: كأ Gمكا
مبعثر  ,لشي3  sلك   G�  -� هنا�، 
,ملع�  هو  هذ,  -عند8  هنا�. 
باستخد,:   Qvَ,بر� ,هللا   �,�� ,لذ8 
تعا�  �نه   8� ﴿�لقى﴾..  فعل 
 Hلطر,- -,ألVا�  ,جلباَ�  خلق  قد 
-بلد.  قطر  -كل  منطقة  كل   7
من  قطر  كلُّ   ¿-�ُ فقد  -بالفعل 
,أل�� نصيَبه من ,جلبا� -,ألVا� 
-,لسبل، -كل بلد من ,لعا� يتمتع 
ֲדذQ ,لنعم؛ -كأG ,هللا � قد نثر 
هنا  فوقعت  نثًر,،  ,ألشيا3   Qهذ
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-هنا� 7 كل مكاG. -,لو,ضح 
�G هذ, ,ملع� ال ميكن ,لتعب� عنه 
باستخد,: فعل (جعل) -�منا هو 

ممكن بفعل ﴿�لقى﴾.
-هذ, ,ملع� ميثل برهاًنا على سعة 
,ملعا�� ,لقر�نية؛ sلك �نه ملا نز� 
من  يكن جز3  ,لكرمي �   Gلقر�,
,ألمريكية  ,لقا��  �ع¹   - ,لعا� 
-�ستر,ليا -غ�Áا - قد ,كُتشف 
عديد�  �قطا�  كانت  كما  بعد؛ 
من ,لعا� ,ملعر-� &هولًة �- شبه 
&هولة للنا� مثل كث� من ,جلز� 
من  -,جلنوبية  ,لوسطى  -,ملناطق 
,لكرمي   Gلقر�,  Gفإعال �فريقيا. 
,جلبا�  نعمة   Gبأ ,لزمن  s 7لك 
خاصة  ليست   Hلطر,- -,ألVا� 
�- منطقة -,حد� من  ببلد معني 
على  توvيعها  مت  لقد  بل  ,لعا�، 
كل قطر من ,لعا�.. يشّكل �ليًال 
 � Gلذ8 نز� عليه ,لقر�, G� على
يعلم هذQ ,حلقيقة �ال بإعال: من 
مت   G� -بعد  -,ليو:،  تعا�.  ,هللا 
,كتشا� ,لدنيا كلها تقريًبا، قد 
جتلى للعا� �G هذQ ,لنعم توجد 
 G�- -,ألقطا�،  ,لقا�,%  7 كل 

كل ,لدنيا تتمتع ֲדا.
,لكرمي   Gلقر�, يكشف  فلكي 

,ستخد:  ,ملجهولة  ,حلقيقة   Qهذ
,ألشيا3   Qذ\ ﴿�لقى﴾  فعل  هنا 
,لثالثة 7 موضع، بينما ,ستخد: 
\ا 7 مو,ضع �خر4 فعل (جَعل) 
,لذين  ,حلمقى  لبعض  تبكيًتا 
﴿�لقى﴾  بفعل   Gينخدعو قد 
,لكرمي   Gلقر�, على   Gفيعترضو
بأنه يّدعي بأG هذQ ,ألشيا3 �ُلقيت 

على ,أل�� من خا�جها.
-هو  �خر  سؤ,�  هنا  يثا�  -قد 
تكونت  �منا  -,ألVا�  ,جلبا�   G�
كما  ,لطبيعية  ,لعو,مل  بسبب 
,لسبل  -لكن  معلو:،  هو 
sكرها   ,sفلما ,لنا�،  يصنعها 
-,جلو,`:  هنا؟  ,لكرمي   Gلقر�,
 Hلطر, مبع�  هنا  ,لسبل  ليست 
فإVا   ،Qبيد  Gإلنسا, يشقها  ,ل^ 
 7 مكاG ح½  ملوجو�� 7 كل 
�يًضا، -�منا يد-� ,حلديث   Gملد,
ُتخَلق  ,ل^   Hلطر, عن  فقط  هنا 
بسبب   8� ,لطبيعية  بالعو,مل 
مثًال؛  -,لغابا%  -,ألVا�  ,جلبا� 
-مثل هذQ ,لطرH هي ,ل^ تكثر 
عا�ً� -ينتفع ֲדا ,لنا�، -السيما 
مثًال  خذ-,   .Gلزما, قدمي   7
,حلد-� ,\ندية -,ألفغانية ,ملمتد� 
 Qفمعظم هذ ,ألميا�،  مئا%   ��

خالية  ,لشاسعة  ,لكب��  ,ملساحة 
بعض  هنا�  -�منا   ،Hلطر, من 
ممر,%  شكل  على  فقط   Hلطر,
,جلبا�؛  طبيعة  Âسب  تكونت 
-,ألمر نفسه ينطبق على ,لتخو: 
بل  -بو�ما،  -,لصني  ,\ند  بني 

هكذ, ,حلا� 7 كل ,لعا�. 
يتوقف   Gملد,  7  Hلطر, مّد   G�
ال  -لكنه   ،Gإلنسا, خيا�  على 
بني   Hلطر, لشق  خياً�,  ميلك 
منطقة -�خر4 -بلد -�خر، -�منا 
يتوقف هذ, على ,لسهولة ,لطبيعية 
,ملتمثلة 7 ,ألVا� -ممر,% ,جلبا� 
يز�  فلم  ,لغابا%.  -حافا% 
 Qهذ يسلك  ,لقد:  منذ   Gإلنسا,
 � �Vا  �غم  ,لطبيعية،  ,لد�-` 
تكن من قبيل ,لطرH ,ل^ مّهدها 
,لنا�  سلكها  -�منا   ،Gإلنسا,
تز,�  -ال  ,لطبيعية.  لسهولتها 
هذQ ,لد�-` مطر-قة منذ �ال� 
قو,فل  ֲדا  مر%  لقد  ,لسنني. 
جحافل  طرقتها  كما  ,لتجا� 
,إلنسا¨.  ,لتا�يخ   Wع ,لغز,� 
شّنها  ,ل^  ,حلمال%  ��,سة   G�
تبني  ,\ند  على  ,ألجانب  ,لغز,� 
ممر,%  بضع   Wّمتت ع �Vا كلها 
ضيقة تقع على ,حلد-� ,لشمالية 



٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثامن - صفر وربيع األول ١٤٣٦هـ  كانون األول / ديسمبر ٢٠١٤ م

(تا�يخ �قليم ,لسرحد « ٥٢). 
-عندما هاجر ,لشعب ,آل�8 �� 
,لقا�� ,\ندية �خلها -,نتشر فيها 
,لطبيعية نفسها   Hلطر,  Qهذ Wع
,ألVا�  شو,طئ  على  ,ملتكونة 
 � ,لبنجا`  منطقة   7 ,جلا�ية 
,لغانج  ,لنهرين  ضفا�  على 
جبا�  ممر,%   Wَع  -� -�نه، 
,\ماليا -غ�ها، �- على جو,نب 
,لقدمي   7- ,لكجلية.  ,لغابا% 
 Gتكو  G� ,لضر-�8  من   Gكا
للطريق معا� طبيعية ح½ يتمكن 
,لسائر-G عليها من تعيني ,ملسافة 
على  -,حلصو�  ,جلهة  -تقدير 
 G� طبيعًيا   Gكا -لذلك  ,لطعا:، 
 Uلعمو: 7 سفو, يسافر-, على 
,لغابا%،  ,جلبا�، -على حافا% 
حيث  ,ألVا�؛  ضفا�  -على 
 Hطر مبثابة  ,ألشيا3   Qهذ كانت 
طبيعية تربط �هل بلد بسكاG بلد 

�خر.
 �� تش�  ﴿سبًال﴾  فكلمة   Gs�
-ليست  ,لطبيعية،   Hلطر,  Qهذ
تربط  ,ل^  ,ملصطنعة   Hلطر,  ��

بني مدينة -�خر4. 
يوضح  بيانه  سبق  ما   G�- هذ,، 
 Gلقر�, sكر   3,�- ,حلكمَة  �يًضا 

,لكرمي هذQ ,ألشيا3 مًعا.
كما قد يكوG ,ملر,� من ﴿سبًال﴾ 
,لو�ياG ,ل^ جتر8 خال\ا ,ألVا�. 
فلو � ¡لق ,هللا � هذQ ,لتضا�يس 
,لضيقة ,ل^ مير ֲדا ,ملا3 منكمًشا 
لغطت ,ملياQ -جه ,ليابسة كلها، 
لعيش  صاحلة  ,أل��  تعد   �-

 .Gإلنسا,
,لر�  ¢ب  �خر  تسا��  هنا� 
 Qهذ sكر   7 ,حلكمة  ما  عليه: 
,ألشيا3 منفصلًة عن ,لنعم ,لسالفة 

,لذكر؟ 
-,جلو,` �G ,هللا تعا� قد حتد< 
حديثا  ,لنعم  ش½  عن  قبل  من 
خاصة  فتحد<   Gآل, �ما  عاًما، 
كخزينة  تعمل  ,ل^  ,ألشيا3  عن 

,ألخر4.  للنعم   qمستو�-
 Qمليا, بذخائر  حتتفظ  فاجلبا� 
-,ألعشا`،  ,ألشجاَ�  -تّدخر 
بينما تأخذ ,ألVا� ,ملياQَ من ,جلبا� 
,أل��  ��ا3  £تلَف  ֲדا  -متد 
طو,� ,لسنة؛ -�ما ,لسبل ,لطبيعية 
فتساعد ,لنا� على ,لوصو� �� 
 Gكا فلو  ֲדا.  للتمتع  ,لنعم   Qهذ
يكن   �- عالية  كب��  َتّلًة  ,جلبل 
 qبه مرتفعا% متد�جة ملا ,ستطا
,إلنساG ,لوصو� �� قمته. -لو 
على  منبسًطا  ما3ً  ,ألVا�  كانت 
,لناَ�،  نفع  ما  ,أل��  سطح 
بتغطيته  ,لضر�  بل جللب عليهم 
للز�,عة،  ,لصاحلة  ,أل�,ضي 
,أل��.  على  سَ�هم  -بعرقلِته 

يقـول اهللا تعـا�- تقتضـي حاجاتكـم الروحانية، 
أيهـا الناس، نـزوَل وحي سـماوي ال يغطي حاجات 
طبقـة معينة منكـم أو أهل عصر /دد فحسـب، 
بل يلـ> مقتضيات أهل العصـور كلها على تفاوت 
طبائعهـم ورغباتهـم وحاجاتهم، وميّكنهـم من طّي 
املسـافة الروحانيـة.. مبعـG أن ذلك الوحـي قادر 
علـى إيصاNم مـن عصر ن> إ� عصـر ن> آخر..
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من   qالنتفا, ميكن  �منا  �نه  فثبت 
,جلبا� -,ألVا� �s, كاG ,�تفاعها 
 G�- معني،  بوضع  ,نتشا�ها   -�
تكوG هنا� طرÈ Hانبها توصل 
للتمتع  ,لنا� من مكاG �� �خر 

ֲדذQ ,ملنافع.
قبلها  مبا  ,آلية   Qهذ عالقة  -�ما 

فهي كاآل¿: 
,آلية   Qهذ  7  � ,هللا  يعّد�   -١
�يًضا ِنعَمه على ,لبشر كما فعل 7 
,آليا% ,لسابقة فيقو�: ما �,: قد 
خلق كل هذQ ,ألسبا` ملنافعكم 
يغض   G� ميكن  فكيف  ,ملا�ية، 

,لنظر عن حاجاتكم ,لر-حانية؟
تسد  ,إلنسانية  ,لتد,ب�   G�  -٢
فقط،   د-�  vمن  حاجا% 
 G� على  ,لقا��   Qحد- ,هللا  -�منا 
,ملتطلبا%   Éتل �بدية  sخائر  يدبر 
-عصر؛  vمن   8�  7 ,ملتجد�� 
-,ِجلبا`  للِبر�  ميكن  حتَّاَ:   s�
هي  -�منا  باملا3؟  ,لناَ�  تزّ-�   G�
باملا3  متّدهم  ,ل^  ,لطبيعية  ,ألVا� 
بعد  قطًر,  -تر-8  ,لسنة،  طو,� 
قطر. � �منا هي ,جلبا� ,ل^ تغطي 
ألهلها  -ִדيئ   ،G,لبلد, حاجا% 
على مد,� ,لسنة ما ?تاجونه من 
ّبية -,ألvها�  صنو� ,ألعشا` ,لطِّ

ال  ,ل^  ,خلشب  -sخائر  -,لثما� 
,لسبل   Qهذ  G�  � تنتهي.  تكا� 
جسو�  متد  ,ل^  هي  ,لرئيسية 
-�خر.  قطر  �هل  بني  ,التصا� 
كذلك متاًما - يقو� ,هللا تعا�- 
تقتضي حاجاتكم ,لر-حانية، �يها 
ال  xا-8  -حي  نز-َ�  ,لنا�، 
يغطي حاجا% طبقة معينة منكم 
فحسب،   د�  عصر  �هل   -�
,لعصو�  �هل  مقتضيا%   Éيل بل 
طبائعهم  تفا-%  على  كلها 
-ميّكنهم  -حاجاִדم،  -�غباִדم 
,لر-حانية..  ,ملسافة  طّي  من 
على  قا��  ,لوحي  sلك   G� مبع� 
عصر   ��  Éن عصر  من  �يصا\م 
 Gيكو �خر  بتعب�   -� �خر..   Éن
بالنا�  ,لتطو�  قد��  ,لوحي   7

حيث ميّكن ,لفطرَ� ,إلنسانية من 
,لسفر من قطر �-حا¨ �� قطر 
لقبو�  يؤّهلها  �-حا¨ �خر، �8 
تعليم ,لنÉ ,ملقبل. �s كيف ميكن 
,لتطو�  مد4  يعر�   G�  Gلإلنسا
,إلنسا¨  ,لعقل   Qvسيحر ,لذ8 
ح½  مثًال  ,ملقبلني  ,لقرنني  خال� 
يدّبر Âسبه ما ين� به عقوَ� ,لنا� 
,لزمنية؟ �منا ميكن  ّقة  7 تلك ,لشُّ
على  بالس�  ,ملسافة   Qهذ طيُّ 
,ملنهج ,إل\ي ,لذ8 ال ينفك يطّو� 
,لعقل ,إلنسا¨ -يأخذQ �-ًما �� 
-من  -,حد.  طريق  -على  ,ألما: 
,لفلسفا%  ش½  جند  sلك  �جل 
,إلنسانية ال متضي ُقُدًما باستمر,�، 
,لقهقر4  تتقد: مر� � ترجع  بل 
,لسنني؛  مبئا%  قدمية  فلسفة   ��

ومن أجل ذلك جند شQ الفلسفات اإلنسانية ال متضي 
ُقُدًما باستمرار، بل تتقدم مرة V ترجع القهقرى إ� 
فلسفة قدمية مبئات السنني؛ ولكن التعاليم ال] ينـزNا 
اهللا � تأخذ العباد بواسطة األنبياء على منهج واحد 

ُقدًما، وال تضطرهم إ� التقهقر ولو مرة واحدة.
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-لكن ,لتعاليم ,ل^ ينـز\ا ,هللا � 
تأخذ ,لعبا� بو,سطة ,ألنبيا3 على 
منهج -,حد ُقدًما، -ال تضطرهم 

�� ,لتقهقر -لو مر� -,حد�.
 

ُهـْم  َ�ِبالنَّْجـِم  ﴿َ�َعَالَمـاٍ' 
َيْهَتُد�َ�﴾ (١٧)

�لتفسـ.:
-كلمة ﴿عالماٍ%﴾ �يًضا مفعو� 
به لفعل ﴿�لقى﴾ ,لو,�� 7 ,آلية 
 G�  �� ֲדا  �شا�  -قد  ,لسابقة. 
متشاֲדة  ليست  ,أل�ضية  ,لكر� 
 7 ,لسطح  متسا-ية  -ال  ,لشكل 
كل مكاG، بل جَعلها ,هللا � بني 
-يابس،  -Âر  -منخفض،  مرتفع 
فر-ًقا  فيها  -جعل  -برية،  -غابة 
كث�� يستطيع ֲדا ,إلنساG معرفة 
,أل��   G� فلو  -,جتاهه.  طريقه 
-,حد   v,طر على  كانت  كلها 
�,ئًر,  ,حليا�  طو,�   Gإلنسا, لبقي 
7 مكاG -,حد كحما� ,ملِعصر�. 
هذ, فيما يتعلق بالوسائل ,أل�ضية 
,لطريق،  معرفة  على  تساعد  ,ل^ 
�يًضا  xا-ية  -سيلة  هنا�  -لكن 
معرفة  على  ,لسائرين  تساعد 

,لطريق 7 ظلما% ,لليل -متاها% 
,لبحر �ال -هي ,لنجو:. 

-باملثل فقد جعل ,هللا � 7 ,لرحلة 
,لر-حانية �يًضا عالما% �8 معا� 
يستطيع  مميز�   �vمنا- -,ضحة 
,لسالك بر�يتها معرفَة ,جلهة ,ل^ 
يتقد:   Gكا ,s� �ليها، -ما  يتوجه 
-كذلك  ينحر�؛   -� يتأخر   -�
,لنجوَ:  ,لر-حانية  للرحلة  جعل 
ֲדم  يهتد8  ,لذين  ,ألنبيا3   8�
-مبا  ,لر-حا¨.   Qس�  7 ,لسالك 
�G ,ألنبيا3 �يًعا من مصد� -,حد 
فكل نÉ يساعد ,لسالكني من كل 
vمن 7 �حلتهم ,لر-حانية. -كما 
-منـزله  مبقامه  يدّ�  ,لنجم   G�

لقد نّبأ موسى � مبجيء الن> الذي أتى بعده، وهذا 
ا؛ وكأن كل جنم  أخj بظهور من ُيبعث بعده وهلمَّ جرًّ
روحاo p يزل يدل على النجم التاn، وm األخl دلت 
الروحانية  الشمس  الروحانية كلها على  النجوم  هذه 
القياَم  لإلنسان  سّهل  مما   ،� اهللا  رسول  /مد  أي 
بهذا السفر الروحاp والوصول إ� مركز الروحانية.

,لنجم ,آلخر كذلك  على -جو� 
ينبئ كل نÉ 7 تعليمه عن &ي3 
 Gلسالكو,  UWي فال  ,ملقبل،   Éلن,
يز�,�-G 7 �مياVم باستمر,�. لقد 
نّبأ موسى � مبجي3 ,لنÉ ,لذ8 
�تى بعدQ، -هذ, �خW بظهو� من 
 Gكأ- جرًّ,؛  -هلمَّ   Qبعد ُيبعث 
يد�  يز�   � �-حا¨  جنم  كل 
,ألخ�   7- ,لتا�،  ,لنجم  على 
,لر-حانية  ,لنجو:   Qهذ �لت 
كلها على ,لشمس ,لر-حانية �8 
سّهل  مما   ،� ,هللا  �سو�   مد 
,لسـفر  ֲדذ,  ,لقياَ:   Gلإلنسا
مركز   �� -,لوصو�  ,لر-حـا¨ 

,لر-حـانية.
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١٠

التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ� �Gَّ ,لنَِّبيَّ � َقاَ�: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهم ,هللا ِفي ِظلِِّه َيْوَ: َال ِظلَّ ِ�الَّ ِظلُُّه. ,ْإلَِماُ: 
ٌّ̀ َنَشَأ ِفي ِعَباَ�ِ� َ�بِِّه، َ-َ�ُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي ,ْلَمَساِجِد، َ-َ�ُجَالGِ َتَحابَّا  ,ْلَعاِ�ُ�، َ-َشا
ِفي ,هللا ,ْجَتَمَعا َعَلْيِه َ-َتَفرََّقا َعَلْيِه، َ-َ�ُجٌل َطَلَبْتُه ,ْمَرَ�ٌ� sَ,ُ% َمْنِصٍب َ-َجَماٍ� َفَقاَ�: �ِنِّي 
Hَ َ�ْخَفى َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َ-َ�ُجٌل sََكَر ,هللا  َ�َخاُ� ,هللا، َ-َ�ُجٌل َتَصدَّ

(G,sصحيح ,لبخا�8، كتا` ,أل) .Qَُخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَنا

̌¬‡łْ �َِبي َسِعيٍد َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� ,هللا �: sَ�ِ, َ��َْيُتم ,لرَُّجَل َيَتَعاَهُد ,ْلَمْسِجَد َفاْشَهُد-, َلُه 
ِباْإلِميَاGِ َفِإGَّ ,هللا َتَعاَلى َيُقوُ� ﴿�ِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد ,هللا َمْن �َمَن ِباهللا َ-,ْلَيْوِ: ,ْآلِخِر َ-َ�َقاَ: 

َالَ� َ-�َتى ,لزََّكاَ�﴾ (سنن ,لترمذ8، كتا` ,إلمياG عن �سو� ,هللا) ,لصَّ

̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ� � �G ,لنَِّبيَّ �  َقا�َ: ,ْإلِميَاGُ ِبْضٌع َ-ِستُّوGَ ُشْعَبًة َ-,ْلَحَيا3ُ ُشْعَبٌة ِمَن 
(Gصحيح ,لبخا�8، كتا` ,إلميا) .Gِْإلِميَا,

̌¬‡ł َعْبِد ,هللا ْبِن ُعَمَر َ�Gَّ َ�ُسوَ� ,هللا � َقاَ�: َصَالُ� ,ْلَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَ� ,ْلَفذِّ ِبَسْبٍع 
(G,sصحيح ,لبخا�8، كتا` ,أل) .ِعْشِريَن َ�َ�َجًة-َ
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مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

 ،Gهَل ,لغ�ِ� -,حلمّية، -يا ُنصر,3َ ,لشريعة ,ملحمدية، ,عرفو, ,لزما�ملّلة، -يا , Aَفيا ُحما"
فإG ,حلني قد حاG، -هذ, هو ,لزماG ,لذ8 كنتم تؤّملونه، -هذ, هو ,أل-,G ,لذ8 
 ،Gلقمر -,لشمس ينخسفا, G� .لتم ترجونه، -هذ, هو ,ملهد8 ,لذ8 تنتظر-نهv ما
-,لليل -,لنها� يشهد,G، فهل �نتم تأتون¹ يا معشر ,إلخو,G �- توّلوG ُمدبرين؟ ها 
�نتم -جدمت ما كنتم فقدمت، فباِ��-, �� ,لفضل ,لذ8 نز� �ليكم، -,ملجّدِ� ,لذ8 
ُبعث لديكم، فال تشّكو, -ال ترتابو,، -ُقومو, ֲדمٍم تز-� ֲדا ,جلبا� -ִדر` ,ألفيا�، 
-ال  ,هللا  مقت  فاتقو,  \ُبه،  �ليكم  -يتوجه  غضُبه  بكم  فيحّل  ,هللا  �ياَ:  حتّقر-,  -ال 

تتكلمو, &ترئني“. (نو� ,حلق، « ١٨٤)

”��ما ,ملهد8 ,ملوعو� ,لذ8 هو �ما: �خر ,لزماG، -منتَظر ,لظهو� عند هبِّ xو: 
 qلنو ,لضاللة   Gماv  �� لطيفًة  �شا�,ٍ%  ,ملهد8  لفظ  حتت   G� فاعلم   ،Gلطغيا,
,إلنساG، -كأGّ ,هللا �شا� بلفظ ,ملهد8 ,ملخصو« با\د,ية �� vماG ال تبقى فيه 
-تأ¿  ,لرjن،  سبل   Gيتركو- ,لدنّية  ,لدنيا  على  ,لقلو`  -تسقط   ،Gإلميا, �نو,� 
,لنا� vماG ,لشر� -,لفسق -,إلباحة -,الفتتاG، -ال تبقى بركة 7 سالسل  على 
,إلفا�,% -,الستفا�,%، -يأخذ ,لنا� يتحركوG �� ,ال�تد,�,% -,جلهال%، -يزيد 
مر� ,جلهل -,لتعامي، مع شوقهم 7 س� ,ملعامي -,ملو,مي، -ُيعرضوG عن ,لرشا� 
 qشجا� نو�لشقا-� على , ,لفسق -,لفسا�، -تط� جر,�   �� Gلسد,�، -يركنو,-
,إلنساG، فال تبقى Ïر -ال لد-نة ,ألغصاG. -تر 4�G ,لزماG من ,لصالU قد خال، 
-,إلمياG -,لعمل �جفال، -طريق ,لرشد ُعلِّق بثرّيا ,لسما3. فيذكر ,هللا مو,عيدQ ,لقدمية 
لُيطفئ  فيتوّجه  ,أل�ا3،  كل  من  ظاهًر,  ,لدين  ضعَف  -ير4  ,لضّر,3،  نز-�  عند 
فيه  -ينفخ  -,جلما�،  ,جلال�  ِبيَد8   :�� كخلق  �جال  فيخلق  ,لصّما3،  ,لفتنة  نا� 

=;‡ÂÖ“�Á;ˆ;€‚›b;II;€‚Ë÷¡;]�à^;]Á;==;‡ÂÖ“�Á;ˆ;€‚›b;II;€‚Ë÷¡;]�à^;]Á;=
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١٢

التقوى

�-U ,\د,ية على -جه ,لكما�. فتا�� ُيسّميه عيسى مبا خلقه 
 Qيدعو -تا��  ,لنصا�4،  على  ,حلجة  مرمي إلمتا:  ,بن  كخلق 
باسم مهد8 �مني مبا هو ُهِد8َ من �به للمسلمني ,لضالني، 
-ُ�خرyَ للمحجوبني منهم ليقو�هم �� �` ,لعاملني. هذ, هو 
,لذ8 فيه متتر-G، -,هللا يعلم -�نتم ال تعلموG“. (سر  ,حلق 

,خلالفة، « ٥٩)

 ،Gلزما, \ذ,  ضر-�ته  ,شتّد%  ,لذ8   H-لصد,  Dفاملهد”
-,ستعما�  ,حلر`   Gفنو -يعلم  ,ألسلحة  يتقّلد  �جال  ليس 
,لدين 7  تضر  ,لعا�,%   Qهذ G� ,حلق  بل   ،Gلسنا,- ,لسيف 
هذQ ,أل-قا%، -¡تلج 7 صد-� ,لنا� من �نو,q ,لشكو� 
�ال  عندهم  ليس  قو:  ,ملسلمني   G�  Gيزعمو- -,لوسو,�، 
 .Gإلنسا, قتل  �ال   Gيعلمو بالسناG، -ال  -,لتخويف  ,لسيف 
ُ̀ ,لطالبني، -تستقريه  فاإلما: ,لذ8 تطلبه 7 هذ, ,لزماG قلو
,لفاضلة،   Hمهّذ` باألخال Ñلنفو� كاجلائعني، �جٌل صا,
-ُمّتصٌف بالصفا% ,جلليلة ,ملرضية، � مع sلك كاG من ,لذين 
 Hهني -,أل�ّلة ,لقاطعة، -فا,Wقو, ,لv�ُ- ،تو, ,حلكمة -,ملعرفة-�ُ
,لنو,ميس  �قائق   7  G,ألقر, -سبق  ,إل\ية،  ,لعلو:   7 ,لكلَّ 
قلو`  يؤّثر 7  يقِد� على كال:   Gلشريعة -كا, -معضال% 
,ُجلّال�، -يتفّوQ بكلما% يستملحها ,خلو,« -عامة ,لنا�، 
-كاG مقتضبا مبلفوظا% حتاكي آلَ� منّضدً�، -ُمرجتًال بِنكاٍ% 
-فصل  ,جلو,`،  حسن  على  ما�ًنا  مذلَّلة،  قطوًفا  ُتضاهي 
-��خُل   ،Gهاsباأل �قر`  هو  قوٍ�  من  مستمكًنا  ,خلطا`، 
ًتا  تو�Q�ََّ، -ُمسكِّ َمو�ٍ�  للمخالفني 7 كل  ًتا  ُمبكِّ  ،Gجلنا,  7
باقة من  ,ملهد8،  �-��Q“. (حقيقة  للمنكرين 7 كل كال: 

بستاG ,ملهد8، « ١٨١-١٨٢)

 G-بني ال يؤيَّدsلكا, G� G-م ال يفكرV� ..يا �سفا عليهم”

-ال  -,حلكمة،   Wل, بكال:   Gيتكلمو -ال  ,حلضر�،  من 
له  تعلم كاsًبا شهدْ%  ,ملعرفة. -هل  �سر,�  ُيرvَقوG من 
قو�  به  -,ضمحّلت  ,لَبّينة،  باآليا%  -,أل��  ,لسما-,ُ% 
,لشيطاG -�اَفَت صوُته من ,لسطو� ,حلقانية، -طِفق يريد 
,لَغيبوبة كحّيٍة تأ-8 �� ُجْحِرها عند َ�ْمِي ,لصخر�؟ � 
مع sلك تدعو ظلمُة ,لزماG �ماًما من ,لرjن، -قد ,نقضى 
لضعفها  ,مللة  -�نت  ُخْمسها،  من  قريًبا  ,ملائة   ��� من 
�كثرهم  ,لنا� -صا�  قلو`  ,لغفلة  -�,ست  �مسها  من 
-,ألنشا`،  -,لعقا�  ,ألمو,�   �� -توّجهو,  كالكال`، 
,لدنيا  على  -�قبلو,  ,لعبا�,%،   H-s من  حّظهم  -نسو, 
-من  كاحلكايا%.  �ال  عندهم  ,لدين  بقي  -ما  -vينتها 
تأّمَل 7 تشتُّت �هو,ئهم، -تفرHُّ ��,ئهم، عِلم باجلز: �Vم 
,لتعلق  -,نقطع صفا3  ,ملعرفة،  �بو,`  عليهم  ُ�غِلَقْت  قوٌ: 
باحلضر�، �ال قليل من ,لذين يدعوG ,هللا �G يرفع ُحجب 
,لغفلة. -لكن كث�, منهم نبذ-, حقيقة ,لتوحيد من �يديهم 
-ما بقي ,إلمياG �ال على ,أللسنة. يُسّبوG عبًد, جا3هم 7 
-قته -?سبو G�Vم ُيحسنوG، -ختم ,هللا على قلوֲדم فهم 
ال يفهموG. يظنو G�Vم على ,حلق -ما هم على ,حلق، 
-�Gْ هم �ال ¡رصوG. جتدهم كُأنا� �قو�، -,ملتمايلني 
-ُشغلو,  بالرسو:،  ,حلقائق  عن  ُخدعو,  ,جلحو�.  على 
�يفا3  قبل  معترضني  بنا  مر-,  �Vم  باملوهو:.  ,ليقني  عن 
جئتهم   ¨�- شقَّه.   ,-�,��  � َبْدَ�نا   ,-��- حقَّه،  ,ملوضع 
��لة صدقي  ,ألمة، فكانت  ,لضر-�� ,حلقة، -فسا�  عند 
موجو�� 7 �نفسهم ما ��-ها من ,لغبا-�، � من ,لشقو� 
�Vم ما فكر-, 7 ��� ,ملائة ,لبد�ية، ,ل^ �تص باملسيح 
,ملوعو� عند �هل ,لبص��، -,تفقت عليها شها�,% �هل 
,لنصو«  -�شا�,%  ,لصحيحة،  -,ألحا�يث  ,لكشف 

,لقر�نية“. (مو,هب ,لرjن، « ١٧-١٨)
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* ,حلقيقة مثل ,لنحلة حتمل 7 جوفها ,لعسل -s 7نبها 
,إلبر�.

* مهما قدمت للذئب من طعا: فإنه يظل ?ن �� ,لغابة.

 ،Wّل, -بذ�  ,لِبْشِر،  ,لصحبة:ُحْسُن  تولد  ��بعة   *
 .Hتر� ,لنِّفا- Hَقْصُد ,لرِّفا-

ر�، ,لوطن،  ين، ,لشَّ * ��بعة ¢ب ,لدفاq عنها: ,لدِّ
,ملبد�.

لكل مثل Hاللة:
�هله،   �� ,حلُق  �جع   8� ,لنََّزَعِة:   �� ْهُم  ,لسَّ َعاَ� 
-,لنََّزَعُة :  ,لرُّما�، من  " َنَزq 7 قوسه "  �8 �مى. فَقالو,: 

 " عا� ,لرمي �� ,لنََّزَعة " . 

نـÔَعًمــا عـــلينـا   هللا     G�
بالــذ8  عليهـم  ,لفــْضـُل  َفـَلنـا 

,ملع� عا�% عاقبة ,لظلم على ,لظا�، -يك� ֲדا عن 
,\زمية تقع على ,لقو: .

�قو�N مأثوA: �فضل ,لنا� َمن تو,ضع عن �فعة -عفا 
(G,-عبد ,مللك ,بن مر) .نصف عن قو��عن قد�� -

لكل مثل Hاللة: 
ِعْلَماGِ َخْيٌر ِمْن ِعْلم!

-َ�ْصُله �G �جال -,بنه سلكا طريًقا، َفَقا� ,لرجل :  
َفَقا� :  �¨ عا�،  لنا عن طريق.  ,ستبحث  يا ب¹ 

َفَقا� :  يا ب¹َّ ِعْلَماGِ َخْيٌر من علم !  
-ُيضر` هذ, ,ملثل 7 َمْدU ,ُملَشا-�� -,لبحث . 

i ÍeA
‰
Ã‰√À  Ë

¡ ‰∏ ÍY i ÍeA
‰
Ã‰√À  Ë

¡ ‰∏ ÍY 

�بيا' Pا معا�: (عمر- ,بن كلثو:)

ِنَعـْم ,لّنـا�  عـلـى  -أليديــــنـا 
َ�غÖـْم َشــا3َ  فÖَمـْن  ,هللا   َصـَنـَع 
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تر�ة: ,ملكتب ,لعر� 

ال   Qحد- ,هللا  �ال  �له  ال   G� �شهد 
 Qمًد, عبد  G� شهد�شريك لـه، -
من  باهللا   sفأعو بعد  �ما  -�سوله. 
,لشيطاG ,لرجيم. ﴿بْسم ,هللا ,لرَّْحَمن 
ِّ̀ ,ْلَعاَلمَني *  ,لرَّحيم * ,ْلَحْمُد هللا َ�
ين*  ,لرَّْحَمن ,لرَّحيم * َمالك َيْو: ,لدِّ
,ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ-�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
,لَِّذيَن  ِصَر,�   * ,ْلُمْسَتقيَم  َر,َ�  ,لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير ,ْلَمْغُضو` َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ-ال ,لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل] �لقاها سيدنا مرZ� مسر� �Yد �يدU �هللا تعاW بنصرU �لعزيز

� Dملهد�إلما\ �� Hملوعو�خلامس للمسيح �خلليفة �
يوم ٢٠١٤/١٢/١٩

Gلند  - "U7 مسجد "بيت ,لفتو 

�G �مثلة ,لظلم -,لوحشية ,ل^ نر,ها 
7 هذQ ,أليا: 7 ,لبال� ,إلسالمية ال 
جندها 7 ,لبال� غ� ,إلسالمية، �- ال 
,لكثر�   Qألمثلة ֲדذ,  Qفيها هذ توجد 
�حد,<  حتد<  عندما  ,ألقل.  على 
,ألصو,%  ترتفع  ,لقبيل  هذ,  من 
 -� ,ملتقدمة  ,لبال�   7 عا��  ضدها 
,لبال� غ� ,إلسالمية �يضا بكل قو� 
,لظلم  هذ,  ,�تكب  سو,3  -شد�، 
ما  حز`   -� ,حلكومة   7  Gلعاملو,
,لفر�8.  ,ملستو4  على  شخص   -�
,ألحد,<   Qهذ مثل  حدثت  لقد 
عليها  -,حتّج  مؤخر,  �م�كا   7
يأمر  ما  بقد�  -لكن  بشد�.  ,لنا� 
باألخو�  بالعيش  �تباعه  ,إلسال: 
-,حلب ,ملتبا��، تقو: ,حلكوما% 7 
,ألحز,`  -كذلك  ,إلسالمية  ,لبال� 
لت  تشكَّ ,ل^  ,ألخر4  -,ملنظما% 
-,العتد,3  بالظلم  ,إلسال:  باسم 
بالقد� نفسه باسم ,إلسال: من �جل 
�قامة  بعذ�   -� ,لشخصية  مصاحلها 
,ألمن. � 8�Vم يتصرفوG مبا يعا�� 
 Qهذ توجد 7  متاما.  ,إلسال:  تعليم 
ال  كث��،  ��هابية  منظما%  ,أليا: 
باسم   -� ,إلسال:  باسم  \ا،  حصر 
,ملظا�  من  -تصّب  ,لشريعة،  تنفيذ 
 Qمر� من  ,إلنساG 7 ح��  يتر�  ما 
 Qֲדذ Gيتسا�3 ,ملر3 هل ,لذين يقومو-
,ملظا� �نا� �- هم سباq ضا�ية �- 

Êbé„g@›ÿë@ø@ćÚÌâbô@ć�bjçÊbé„g@›ÿë@ø@ćÚÌâbô@ć�bjç
Üçb–flÎ@%bƒfl@kÿmämÜçb–flÎ@%bƒfl@kÿmäm
ıäi@bË‰fl@‚˝ç⁄aıäi@bË‰fl@‚˝ç⁄a
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حضرA مرZ� مسر� �Yد - �يدU �هللا - 

خلٌق �سو� منها 7 شكل �نساG. لقد 
شاهدنا 7 باكستاG مؤخر, حا�ثا ال 
ميكن -صفه بالظلم ,لعظيم فقط بل 
-,لوحشية  للهمجية  مثا�  �شنع  هو 
حا�<  �نه  ,جللو�.  \ا  تقشعر  ,ل^ 
مرّ-q للغاية صرخت \وله ,إلنسانية 
�عا3، -,ضطر` كل من كاG فيه 
شعبة من ,لقيم ,إلنسانية. لقد ُنفِّذ% 
,ملجر�v من هذ, ,لنوq قبل �و ��بعة 
�عو,: 7 مسجَدينا 7 مدينة الهو�. 
لقد sكر% قنا� تلفزيونية هنا- لعلها 
�سو�  من  ×سا  سي-   �  � قنا� 
 7 Gألحد,< ,ل^ حدثت 7 باكستا,
بضعة �عو,: ماضية، -sكر% ضمنها 
,حلا�ثني ,للذين -قعا 7 مسجَدينا 7 

الهو�. 
تر   � ,لباكستانية  ,حلكومة  -لكن 
ُصّب  ,لذ8  -,لظلم  ,لصدمة   Qهذ
تر   � كما  باالهتما:،  جدير,  علينا 
,حلكومة -ال ,ألغلبية من عامة ,لنا� 
ضر-�� ملو,ساتنا -�ظها� ,حلزG معنا. 
-لعل sلك كاG بسبب ,خلو� من 
,ملشايخ. -لكن �ن ,ألjديني نكّن 
 Qجتا ,ملو,سا�  عو,طف  قلوبنا   7
حني  -نضطر`  -نقلق  ,لبشرية 
فما  عا:،  بوجه  ,لبشر  معانا�  نر4 
مو,طنونا؟  هم  ,لذين  ֲדؤال3  بالك 
�نفسهم   Gيسمو ممن  �يعا  -لعلهم 
مسلمني، فإG قلوبنا v,خر� بعو,طف 
 Gة \م. �ن مضطربوjلشفقة -,لر,

 7 -قع  ,لذ8  ,حلا�<  بسبب  جد, 
,لضحايا  -نو,سي  مؤخر,،   Gباكستا
نتيجة  ,ضطر,بنا   G�  .Hألعما, من 
هذ, ,لظلم �مر طبيعي ألنه كما قلت 
من قبل، �G ,لضحايا ليسو, �خو� 7 
,ملو,طنة لكث� ,لباكستانيني ,جلالسني 
كانو,  بل  فحسب،   Gآل, �مامي 

مسلمني �يضا. 
 7 قمة  ,ملذكو�  ,حلا�<   Gكا
من  كانت   s� -,لقسو�  ,\مجية 
�يضا  بريئة  طفلة  ,لظلم  هذ,  ضحايا 
-قد  ستة،   -� �عو,:  ×سة  عمرها 
صغا�  �طفا�  ,حلا�<   7 ,سُتشهد 
�عما�هم ما بني ١١ -١٣ عاما، بل 
بني  ما  �عما�هم  �طفا�  منهم   Gكا

توجد m هذه األيام منظمات 
إرهابية كثlة، ال حصر Nا، 
باسم اإلسالم أو باسم تنفيذ 
 oالشريعة، وتصّب من املظا
ما يyك اإلنسان m حlة من 
أمره ويتساءل املرء هل الذين 
يقومون بهـذه املظاo أناس 
أو هم سـباع ضارية أو خلٌق 
أسوأ منها m شـكل إنسان.
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 Hعو,: ,لذين � يعرفو, ,لفر�٥ -٦ 
يعرفو,   �-  ،Qغ�- ,إل�ها`  بني 
-لكنهم   ،Qغ�- ,ملسلم  بني   Hلفر,
,هللا  ندعو  -َجو�,.  ظلما  ُقتلو,  �يضا 
-يلهم  -يرjهم  \م  يغفر   G� تعا� 
ُجعل  لقد   .G,لسلو,-  Wلص, �با3هم 
 Gأل للظلم  عرضة  ,ألطفا�  هؤال3 
,لر,غبني 7 تنفيذ ,لشرعية ,ملزعومني 
هؤال3 كانو, يريد- G�G ينتقمو, من 
هذ,  �سال:   8ّ� ,لباكستا¨.  ,جليش 
 � É؟ لقد منع ,لنQية شريعة هذ�-
�طفا�  على  ,لسيف  �فع  من  بشد� 
غ� ,ملسلمني �يضا -نسائهم ح½ 7 
,حلر`. s,% مر� قتل �حد ,لصحابة 
 Éلن,  Qفنهر ,حلر`   7 يهو�يا  طفال 
� بشد�، فقا� ,لصحا�: يا �سو� 
,هللا، كاG طفال يهو�يا فما ,لض� لو 
يكن   ��  :�  Éلن, قا�  خطأ؟  ُقتل 

طفال بريئا؟    
فهذQ هي ,ملعاي� ,ل^ جندها 7 �سو� 
,إلنسانية.  ,حتر,:  إلقامة   �  Éلن,
هذQ هي �سو� ,لنÉ � -لكن ,لذين 
 Gملظا� باسم ,إلسال: يقومو, Gيصّبو

بأعما� شنيعة كما نر,ها. 
 ،Gظهر كل �نسا�ية حا�، لقد �على 
سو,3 �كاG مسلما �- غ� مسلم �سفه 
-حزنه على هذ, ,لظلم ,لشنيع. قبل 
بريطانيا   7 هنا  ,مر��  عيِّنت  يومني 
حفل   7 �جنليزية  كنيسة   7 �سقفة 

�قيم ֲדذ, ,لشأG، -قد �ظهر-, 7 هذ, 
لدقيقة  -صمتو,  تأملهم  �يضا  ,حلفل 

-�َعو, للضحايا بأسلوֲדم. 
 Gباحلز شعر   Gنسا� كل  باختصا�، 
-,أل� على هذQ ,حلا�< ,ملريع بغض 
-لكن  ,لدي¹.  ,نتمائه  عن  ,لنظر 
مسلمني  �نفسهم   Gيسّمو ,لذين 
من  هم  �Vم   v,عتز, بكل  �علنو, 
,�تكب هذ, ,لظلم. -� ترتكب هذ, 
,لظلم منظمة -,حد� �- منظمتاG بل 
,شتر� 7 هذQ ,لفعلة ,لشنيعة ثال< 
�- ��بع منظما% بالتعا-G ,ملشتر�، 
خجلني  ليسو,  بأVم  �صحاֲדا  -قا� 

مما فعلو,. 
من  شيئا  ميلك  من  كل   G� فنر4 
على  �سفه  �ظهر  قد  �يضا  ,إلنسانية 
,ألjديني  �ن  �ما  ,حلا�<.  هذ, 

قلوبنا   7  Gبأ قبل  من  قلُت  فكما 
تأملا كب�, -عميقا جد, جتاQ ,لبشرية. 
ملو,سا�  �,ئما   G-مستعد -�ن 
 Gحتز- تتأ�  قلوبنا   G�- ,لبشرية، 
من  �يضا  بسيط  على حا�<  بشد� 
هذ, ,لقبيل. لقد تلقيُت عد� �سائل 
حو� هذ, ,حلا�< قا� فيها �صحاֲדا 
بأننا مضطربوG -متأملوG جد, نتيجة 
هذ, ,حلا�<. -هذ, صحيح متاما. لقد 
تر� هذ, ,حلا�< ,ملهو� تأث�, سلبيا 
جد, علّي �يضا طو� ,ليو: ,لذ8 -قع 
هؤال3  على  ,أل�عية  -كانت  فيه، 
 G� ,لقلب عفويا  ,لظاملني تصعد من 
ندعو  تسحيقا.  ,لظاملني  ,هللا  يسحق 
,لظاملني  من  ,لبال�  يطهر   G� ,هللا 
منهم  يطّهر  بل  سريعا  -,ألشقيا3 
 G� لبال� ,إلسالمية بأسرها. ال شك,
,ل^  باملظا�  تذّكرنا  ,ألحد,<   Qهذ
ُصّبت على ,ألjديني، -لكننا بطبيعة 
�جل  من  شديد  بأ�  نشعر  ,حلا� 
,لضحايا ,ألبريا3 \ذ, ,حلا�<. ندعو 
,لصغا�  هؤال3  يوفق   G� تعا�  ,هللا 
-يتكفل  -يرjهم،  -,ملثابر�   Wللص
قلُت  كما  �با3هم.  فقد-,  ,لذين 
من قبل �G هذ, ,لنوq من ,إل�ها` 
 7 -ملحوظة  سائد�  كا�ثة  -,لظلم 
�يع ,لبال� ,إلسالمية تقريبا. � يعد 
,ألمر مقتصر, على باكستاG فحسب 
بل ُتَصب ,ملظا� 7 ,لعر,H -سو�ية 

ال]   lاملعاي هي  فهذه 
 � الن>  أسوة   m جندها 
اإلنسانية.  احyام  إلقامة 
 � الن>  أسوة  هي  هذه 
 oولكن الذين يصّبون املظا
يقومون  اإلسالم  باسم 
بأعمال شنيعة كما نراها. 
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�يضا.  ,لبال�  من  -غ�ها  ليبيا   7-
 Qهذ  G� sلك  من  -,ألمّر  -,أل�هى 
,ملظا� كلها ُترتكب باسم ,هللا تعا� 
,لتقا�ير  Âسب  ُقتل  لقد  -�سوله. 
,لد,ئر  ,لقتا�   7 -حدها  سو�يا   7
مئة  قر,بة  ,لسنة  -�هل  ,حلكومة  بني 
طفل.   ٦٦٠٠ بينهم  �لف  -ثالثني 
 .Gعا�يو Gثُلث ,لقتلى هم مو,طنو-
يد  على  ,لنا�  �ال�  ُقتل  كما 
على  ,لرصا«  ُ�طلق  -قد  �,عش. 
�يقافهن  بعد  -,لفتيا%  ,لنسا3  مئا% 
من   y,-لز, �فضن  ألVن  صف   7
هؤال3 ,لظاملني. -تقو� بعض ,ملصا�� 
�كثر  ,لقتلى  ,ملظا� -عد�  �G حجم 
حقيقة  يعلم  ,لذ8  بكث�.  sلك  من 
,ملظا�   Qهذ ير4  عندما  ,إلسال: 
-يتسا�3:  بالد-,�  ��سه  يصا` 
هل هذ, كله ?د< باسم ,إلسال:؟ 
بالنظر �� sلك   Gيضطر` ,إلنسا-
يعمل  لإلسال:  تعليم   8ّ� -يستغر` 
به هؤال3 ,لنا�؟ هل هذ, كله ?د< 
باسم ,هللا ,لذ8 هو ,لرjن -,لر�-� 
لد�جة  -,سعة  -�jته  -,لرحيم؟ 
 Qهذ -ُترتكب  تصو�ها؟  ميكن  ال 
�jة  ,هللا   Qاx �سو�  باسم  ,ملظا� 
بالعد�  تأمر  للعاملني، -باسم شريعة 
-,إلنصا� مع ,لعد- �يضا، �s يقو� 
�َمُنو,  ,لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا  تعا�:  ,هللا 
,ِمَني هللا ُشَهَد,3َ ِباْلِقْسِط َ-ال  ُكوُنو, َقوَّ

َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآGُ َقْوٍ: َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو, 
لِلتَّْقَو4 َ-,تَُّقو, ,هللا   ُ̀ َ�ْقَر ,ْعِدُلو, ُهَو 

﴾Gَهللا َخِبٌ� ِبَما َتْعَمُلو, َّG�ِ
لقد �فع ,هللا تعا� 7 هذQ ,آلية معاي� 
بأنه  -قا�  -�نصافه،  ,ملؤمن  عد� 
 G� ال تدفعكم عد,-� قو: على�ب ¢
 � -من  -,إلنصا�،  ,لعد�  تتركو, 
يعمل ֲדذ, ,ألمر فال �مياG له �صال. 
�مثلة  بعملكم  تضربو,   G� فعليكم 
ينكشف  ح½  ,لعد�  لتعليم  سامية 
على ,لعا� تعليم ,إلسال: ,جلميل بكل 
جال3، -لتكوG مناsجكم ,ملبنية على 
,لعد� -,إلنصا� شاهد� على تعليم 
 Úبأ� ُيشا�  فال  ,جلميل،  ,إلسال: 
سو3 �� ,إلسال:. ليت هؤال3 ,لذين 
 Gاسبو? مسلمني  �نفسهم   Gيسمو
جتذ`  �سوִדم  كانت  هل  �نفسهم 
غ� ,ملسلمني �� ,إلسال:؟ بل ,حلق 

�نفسهم  ,ملسلمني  تدفع  �عما\م   G�
,لذين  لألطفا�  ميكن  هل  بعيد,. 
 G� جيتهمÁ- صا�-, عرضة لظلمهم
حسبوهم   ,s�- مسلمني؟  ?سبوهم 
�sهاVم   Ûا¡ فسو�  مسلمني 
سؤ,�: هل لنا �G نقبل ֲדذ, ,إلسال:؟ 
�sً,، هؤال3 ,لنا� ال يرتكبوG ,لظلم 
فقط  ظاهريا  ,لدما3  -سفك  -,لقتل 
�يضا  ,ملستقبل  �جيا�   G-يدّمر بل 
ليت  ,إلسال:.  عن  بعيد,  -يدفعوVم 
مسلمني  �نفسهم   Gيسمو ,لذين 
,إل�هابية  ,لعصابا%   Qهذ -خلقو, 
باسم ,جلها� -,لعنصرية �G يصححو, 
-يبّلغو,  نظرهم،  --جهة  ,جتاههم 
,لصحيَح،  ,إلسال:  �جيا\م   ��
,لصحيح  ,لتعليم   Uيستخدمو, سال-
 Qهذ شأفة  الستئصا�  لإلسال: 
,لعصابا% ,إل�هابية. -هذ, ال ميكن 

إن هذا النوع من اإلرهاب والظلم كارثة سائدة وملحوظة 
m �يع البالد اإلسالمية تقريبا. o يعد األمر مقتصرا 
على باكستان فحسب بل ُتَصب املظاm o العراق وسورية 
وm ليبيا وغlها من البالد أيضا. واألدهى واألمّر من ذلك 
أن هذه املظاo كلها ُترتكب باسـم اهللا تعا� ورسوله. 
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-يعملو,   Gلزما, بإما:  يؤمنو,   � ما 
,آلخرين  بو,  -يرغِّ ,حلقيقي  باإلسال: 
,ملسيح  قا�  لقد  به.  ,لعمل  �يضا 7 
 Hلصا�, ,ملحب   ،� ,ملوعو� 
,ملشايخ -موجها  ناصحا   �  Éللن

 :Uنظا�هم �� ,إلصال�
�Vم  ,ملشايخ ُمجِمعني على  لو �ّكز 
,ملسلمني   Gهاs� من   Gسُيخرجو
,إل�ها`   8� ,خلطأ-  ,\مجيني 
 Qهذ لكانت  ,لعد-,¨-  -,جلها� 
 Ú�� G-� :منتهم ,لعظيمة على ,لقو
شك. -ليس sلك فحسب بل ستتبني 
على ,لنا�  اسن ,إلسال: ,لعظيمة، 
,ل^  ,لكر,هية   q,نو� �يع  -ستز-� 
ضد   Gلدينيو,  Gملعا�ضو, يكّنها 

,إلسال:. 
,ملسيح  سيدنا  jا�  هو  فهذ, 
,لتعليم  لنشر  -,ْلتياعه   � ,ملوعو� 
,جلميل لإلسال:، -بنا3 عليه قد طلب 
 G� �يضا  ,ملشايخ غ� ,ألjديني  من 
يطر�-, تعليم ,إل�ها` -,لتطر� من 
�sهاVم -ير-ِّجو, تعليم ,حلب -,ملو�� 
من �جل ,هللا، لكن م½ يستعد ,ملشايخ 
لالستماq �� هذ, ,لقو�، فإG هدفهم 
هو حتقيق ,ملصاÑ ,لسياسية ,لشخصية 
,إلسال:،  قد,سة  �قامة  من  بدال 
,ملشايخ  ُيظهر   � الحظت  فحسبما 
حزنا -غضبا على هذQ ,حلا�ثة بقو�، 
-لعل ,لبعض يكونوG قد �بَد-, sلك 

 G� ¢ب  ,ليو:.  ,جلمعة  خطبة   7
يتذكر-, �-ما �مر ,هللا: ﴿َ-,تَُّقو, ,هللا 
G�َِّ ,هللا َخِبٌ� ِبَما َتْعَمُلوGَ﴾ فاهللا � 
ال يّطلع على كل حا�< للعلم فقط، 
 ،Qيقر� مص� Gبل كل عمل لإلنسا
عاقبتهم   Gيبلغو سو�   Gفالظاملو

,لوخيمة حتما. 
نو, �نياكم  فإG كنتم تريد- G�G حتسِّ
-عقباكم، فضعو, �-,مر ,هللا 7 ,لعد� 
ح½ مع ,ألعد,3 نصب �عينكم �-ما، 
�ما ,لناطقوG بالشها�تني فقد قا� ,هللا 
لكن  َبْيَنُهْم﴾،  ﴿ُ�َحَما3ُ  فيهم:   �
هؤال3 يعاملوG ,ملسلمني معاملة �سو� 
من ,ألعد,3، -نالحظ َمشاهد sلك 
�لف  مائة -×سني  فقتُل  باستمر,�. 
-,حد،  بلد  تقريبا 7  �لف  مائ^   -�
 -� ,ملسلمني،  مع  ,لظلم  مشاهد  ملن 
�يضا  ,ملد�سة   7 ,أل-ال�  ,ستشها� 
من ,لظلم ,لبشع غ� ,ملحد-�. فهل 
?سبوG �نه لن ُيبطش ֲדم على هذ, 
,ل^  ,ملظا�   -�  Qتكبو�, ,لذ8  ,لظلم 
?د<  لن  كال  عا��؟  يرتكبوVا 
sلك، فقد قا� ,هللا � ﴿َ-َمْن َيْقُتْل 
َخاِلًد,  َجَهنَُّم   Qُ�ُ,َفَجَز ًد,  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا 
َ-َ�َعدَّ  َ-َلَعَنُه  َعَلْيِه  ,هللاَُّ  َ-َغِضَب  ِفيَها 
َلُه َعَذ,ًبا َعِظيًما﴾ (,لنسا3: ٩٤)، � 
يقو� ,هللا تعا� ﴿َ-َال َتُقوُلو, ِلَمْن �َْلَقى 
َالَ: َلْسَت ُمْؤِمًنا﴾ فقد �قا:  �ِلَْيُكُم ,لسَّ
 Gكا  ,sفإ ,لتآخي،  قد,سة  ,إلسال: 

�حد يقضي على هذQ ,لقد,سة -يقتل 
 G� ,ملؤكد  فمن  بالشها�تني  ,لناطَق 

مثو,Q جهنم، هذ, ما قاله ,هللا �. 
فالذ8 ميو% 7 عمليته ,لتفج�ية �- 
,حلكومية  ,ألجهز�  مع  ,ملو,جهة   7
باملو%،  ,هللا   G,ضو� نا�  �نه  -يظن 
,لباطل  ,لتعليم  بسبب   Gيكو فهذ, 
,هللا  لكن  ,ملشايخ.   Qيا� علَّمه  ,لذ8 
ال  ,ملؤمن  بقتل  �نكم  ح  قد -ضَّ  �
 Gضا ,هللا � بل تصبحو� Gتكسبو
 ل لعنة ,هللا -�G جهنم هي مثو,كم 
,ألبد8. فقد قا� �s, كاG �حد يلقي 
 G� ,بد�عليكم ,لسال: فال ?ق لكم 
تقتلوQ. فليخWنا �حد ما sنب هؤال3 
 Gيد�سو فكانو,  ,ألبريا3؟  ,أل-ال� 
ليكونو, شر?ة جيد� للمجتمع -ثر-� 
,لسال:،  نشر  من  -ليتمكنو,  للبلد 
\ذ,  ,ملد�سة   7 سجلو,  قد  فكانو, 
 �� �ستمع  حني  �ستغر`  ,\د�. 
 Gقو,� ,لعلما3 ,ملزعومني ,لذين يعلِّمو�
-جو�  �غم  -,لتطر�  ,إل�ها` 
فبعد  لإلسال:.  ,جلميل  ,لتعليم  هذ, 
,جلَهلة  يتأثر  كالمهم   ��  qالستما,
بتصرفا%   Gيقومو- ,لعلم  -قليلو 
-,لوحشية.  ,لبهيمية  ُتثبت سو4  ال 
جز,3هم جهنم.   G� ,هللا  �خWنا  -قد 
لكن هؤال3 �مبا يظنو G�G جهنم �مر 
 G- هم ال يؤمنو�فتر,ضي -خيا�، ,
بكال: ,هللا Âيث ال يؤثر فيهم �نذ,� 



١٩

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثامن - صفر وربيع األول ١٤٣٦هـ  كانون األول / ديسمبر ٢٠١٤ م

,هللا هذ,، -يستمر-G 7 قطع �قا` 
 Gيكونو, يؤمنو � ,s� .بعضهم ,لبعض
باآلخر� �ميانا كامال فقد �خWهم ,هللا 
� عاقبتهم 7 هذQ ,لدنيا �يضا، �Vم 
,لدنيا  �s, �مَّر-, كر,مة ,إلخو� ففي 
�يضا ستتالشى هيبُتهم، -لن يتمكنو, 
من حتقيق ,لفو,ئد 7 هذQ ,لدنيا �يضا، 
-لن ?ظو, ح½ بالدنيا ,ل^ من �جلها 
يفعلوG كل هذ, -s,�. فقد قا� ,هللا: 
َتَناvَُعو,  َ-َال  َ-َ�ُسوَلُه  ,هللا  ﴿َ-َ�ِطيُعو, 
 َّG�ِ ,-َفَتْفَشُلو, َ-َتْذَهَب ِ�ُ?ُكْم َ-,ْصِبُر

اِبِريَن﴾ (,َألْنفا�: ٤٧) ,هللا َمَع ,لصَّ
باملئة  مئة  ينطبق  هذ,   � ,هللا  فقو� 
على �-ضاq ,ملسلمني ,لر,هنة، Âيث 
 Qهذ بسبب  ,ملسلمني،  قو�  تالشت 
صا�  فقد  -,خلصوما%.  ,لÜ,عا% 
بسبب  ,حلر`   G,ميد ,لبال�  معظم 
ال  ,ل^  ,ملتطرفني  فئا%  ل  تشكُّ
�ما:  �يديهم   G-ميّد فهم  \ا.  حصر 
هنا�   G� -صحيح  ,لغربية.  ,لقو4 
لكن  �يضا  ,إلسالمية  للبال�  منظمة 
هنا�  فليس  �Áية،  -ال  \ا  قيمة  ال 
-,ألمن  ,لسال:  ֲדا  يتحقق  -حد� 
-ال  �Áية  -ال  ,لبال�.   7 -,لسكينة 
مكانة \م �ما: ,لبال� غ� ,إلسالمية. 
�يد8   7 ֲדم  ,لتحكم   vجها  Gفإ
�ئيس  يأ¿  -حني   ،4Wلك, ,لقو4 
�حد هذQ ,لبال� ,إلسالمية �- �ئيس 
,لو�v,3 �- ح½ قائد ,جليش -يتكلم 

 G-يبد -هم  ,لبال�   Qهذ ��سا3  مع 
\م شيئا من ,الهتما: فيحسبو G�Vم 
-تركو,  كلها.  ,لدنيا  بثر-,%   ,-vفا
 Gائيا -تغافلو, عنه، -هم �,غبوV هللا,
-سيلة  -يعّد-Vم  ,لدنيا،  �هل   7

بقائهم. 
-كم من �مو� تقو� ,لبال� ,إلسالمية 
�sكرها، Âيث   G� ,لدما� ميكن   ��
?د< ظلم -يبقى تأث�Q على ,لعامة 
,لضجة،   G-يث�  s� ,أليا:  من  عد�, 
غالبيتهم  تصبح  ,لوقت  مبر-�  لكنه 
,لظاملني  هؤال3  �يد8   7  ,vجها
�نفسهم يتحكموG ֲדم، فسو� تظل 
 � ما  ,لظاملة  ,ألحد,<   Qهذ حتد< 
يؤمن ,لنا� مبا قاله ,هللا � -� يتحلَّو, 
بالعد� ح½ جتاQ ,ألعد,3، -� يهيئو, 
,لسال:  �ليهم  يلقي  من  لكل  ,ألمن 
-� يقيمو, فيهم معاي� ,لتآخي، -� 

ُيطِع   �- بالشعب  ,حلكومة  تعِنت 
خشية  تنشأ   �- ,حلكومة،  ,لشعب 
,هللا 7 ,لقلو`. ليت ,حلكا: -,ملشايخ 
 G� ,ألمو�.   Qهذ  Gيفهمو -,لعامة 
معانا� ,ألمة ,إلسالمية تؤملنا. -sلك 
ألVم ينتسبوG �� سيدنا -حبيبنا �، 
فقد علََّمنا  �ما: ,لزماG � �ساليب 
 Gينتسبو ,لذين  مع  -,ملو,سا�  ,حلب 
�� سيدQ -مطاعه � فقد قا� باللغة 

:Qلفا�سية ما معنا,
يا قلÉ ¢ب �G تر,عي -تعت¹ ֲדؤال3 
�يضا -,نظر �ليهم Âب -عطف، فهم 
V 7اية ,ملطا� يدَّعوG حب �سو� 

 .�
-�منا  ننتقم  فال  يظلموننا  كانو,   ,s�
يطهِّر   G� -ندعو  عليهم  نتأسف 
 Gبأ ,حلقيقة  يد�كو,  ح½  قلوֲדم 
عو,طف   Gيكّنو فقط  ,ألjديني 

إذا كانـوا يظلموننا فال ننتقم وإمنا نتأسـف عليهم 
ـر قلوبهم حQ يدركـوا احلقيقة  وندعـو أن يطهِّ
بـأن األ�ديني فقـط يكّنون عواطف املواسـاة 
احلقيقية والنصح Nم. وهذه العواطف للمواسـاة 
والنصح قد ولدها فينا سـيدنا املسيح املوعود � 
... فقد نصحنا أن جنعل عواطف مواسـاتنا تشمل 
األحبة واملعارضني �يعا �سـب تعليم اإلسالم. 
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 Qملو,سا� ,حلقيقية -,لنصح \م. -هذ,
قد  -,لنصح  للمو,سا�  ,لعو,طف 
,ملوعو�  ,ملسيح  سيدنا  فينا  -لدها 
� كما sكر% �نفا. فقد نصحنا 
تشمل  مو,ساتنا  عو,طف  جنعل   G�
Âسب  �يعا  -,ملعا�ضني  ,ألحبة 

تعليم ,إلسال:. 
-,لعطف  بالرفق  ُ�مرنا  قد  قا�  فقد 
على ,ملؤمنني -,ملسلمني، فضعو, هذ, 

نصب �عينكم �-ما.
 G� منكم  -,حد  كل  على  قا�:   �
يتمسك  مد4  أل8  نفسه  يفحص 
يو,سي  مد4  -أل8  ,ألمو�،   Qֲדذ

�خوته -يرفق ֲדم.
� قا�: �G ,لقاسم ,ملشتر� 7 ,\د� 
�نشا3  هو  ,ألنبيا3  �يع  بعثة  من 
معيا�  -خلق  هللا،  ,حلقيقي  ,حلب 
متميز للحب بني ب¹ ,لبشر -,إلخو� 
 � -ما  حقوقهم.  بتأ�ية  -,الهتما: 
�يع  ستبقى  ,ألمو�   Qهذ تتحقق 

,ألعما� &ر� تقليد فقط. 
-ال   ،Qعبا� ,�jو,   :� قا�   �
-ال  باليد  -ال   Gباللسا ال  تظلموهم 
جاهدين  -,سعو,  ,حليل.  من  Âيلة 
على   ,-Wتتك ال  �-ًما.  ,َخلْلق  خل� 
-ال  مر�-َسكم،   Gكا -لو  �حد 
تسّبو, �حًد, -لو كاG يسّبكم. كونو, 
مساكني حلما3 صاحلي ,لنية مو,سني 

للَخلق، لتكونو, من ,ملقبولني. 

� قا� حضرته: �منا يريد ,هللا �G تعامل 
sلك   Hفو- بالعد�،  ,لبشر  �يع 
�ليك،  ?سن   � من   �� حتسن   G�
,هللا  خلق  تو,سي   Gْ� sلك   Hفو  �
-تعاملهم  ,ألقربوG؛  �قا�بك  كأVم 
كما تعامل ,ألّمهاُ% �-الَ�ُهّن؛ sلك 
�Gّ ,إلحساG يشوبه شي3 من ,لزهو 
-,لكW ألG ,ملحسن قد ميّن بإحسانه، 
-لكن ,لذ8 يفعل ,خل� بد,فع طبيعي 
كما تفعل ,أل: فال ميكن �G يز�هي 
لذ, فمنتهى ��جا% ,خل� هو  �بًد,، 

,لد,فع ,لطبيعي له كد,فع ,أل:.
,ملعاي�   Qهذ على  حائزين  كنا   ,sفإ
,لتعليم  تلقينا  قد  كنا   -� للمو,سا� 
به  عاملني  -كنا  ,ملعاي�   Qهذ بنيل 
-�ن  ,آلخرين،  مبعانا�  فسنشعر 
نكّن لب¹ ,لبشر هذQ ,لعو,طف، �8 
غالبيتنا بفضل ,هللا، -ينبغي �G يكّن 
كل �jد8 هذQ ,لعو,طف، �s, كنا 
,لنا�  لعامة  ,لعو,طف   Qهذ نكّن 
للمسلم  مو,ساتنا   Gتكو  G� فيجب 
ظلم  لكلِّ  فنتأ�  sلك،  من  �كثر 
مياَ�� على �8 مسلم، �ما هذ, ,لظلم 
,لذ8 صد� 7 باكستاG فمن ,ملؤكد 
�نه قد سّبب لنا �ملا شديد, جد,، كما 
,لعا�   7 صا��  ظلم   8� من  نتأ� 
,إلسالمي من �8 جهة، -هذ, ,أل� 
للعا�  نقو�  حني  �كثر  -ْقعه  يشتد 
قد   � ,هللا   G� عاٍ�:  بصوٍ%  كله 

 Qعد- Âسب  ,ملوعو�  ,ملسيح  بعث 
 Gملظا�، ,لذ8 كا, Qللقضا3 على هذ
سينشر ,حلب -,ملو�� بإVا3 ,حلر-` 
-,لتطر�، فاستِمعو, له لكي تتمكنو, 
,حلفيقي  ,إلسال:  بتعاليم  ,لعمل  من 
 G-�,يز� علما3   Gيسمَّو ,لذين  لكن 
عد,3ً لنا �كثر من غ�هم �غم ند,ئنا 
تتالشى  ,لوضع  هذ,  مثل   7- هذ,، 
,لنتيجة   Gتكو- -,لعد�.  ,ملو,سا� 
كل   7 تنتشر  -,لفسا�  ,لفنت   G�
&تمع -تر,H �ما3 ,ألبريا3، -هذ, ما 
?د< ,ليو: �يضا. ليت هؤال3 ,لذين 
 Gيد�كو ,ملسلمني  علما3   Gُيدَعو
هذ, ,ألمر، -بدًال من ,لسعي لتدم� 
بينهم..  ,لُفرقة  بإحد,<  ,ملسلمني 
ليتهم يرسخوG بني ,ملسلمني تعاليم 
-,ألمن  ,لسال:   �� ,لد,عية  ,إلسال: 
عند  ما   Gيزيلو- -,لوئا:،  -,ملحبة 
خاطئ   qنطبا, من  ,ملسلمني  غ� 
بأG ,إلسال: �ين ,لتطر� -,لسيف، 
كما مت� ,ملسيح ,ملوعو� �. ندعو 
,لصو,`.  يلهمهم   G� تعا�  ,هللا 
,إلسالمية  -,لد-�   Gلباكستا ,�عو, 
تعا�  ,هللا  يرسي   Gبأ كث�,  ,ألخر4 
يعر�   G�- -,الستقر,�  ,لسال:  فيها 
,ملُُثل  -حكاًما،  مو,طنني  �هلها، 
تعا�  ,هللا  -�سأ�  ,حلقة.  ,إلسالمية 
على  سامية  �مثلة  لضر`  يوفقنا   G�
,ملو,طنني   G� شك  ال  �مني.  sلك. 
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,لعا�يني 7 ,لعر,H -ليبيا -غ�Áا من 
,لبال� ,إلسالمية يعانوG من ,لظر-� 
,ملسلمني   G� �ال  هنا�،  ,لسائد� 
معانا�   Gيعانو فيها  ,ألjديني 
مضاعفة، �-ًال لكوVم من ,ملو,طنني، 
-ثانيا لكوVم من ,ألjديني، فا�عو, 
إلخو,نكم هؤال3 خاصة بأG ينجيهم 
,هللا من هذQ ,ملعانا�، فإG كث�, منهم 
,لسما3  حتت  ,لعر,3   7  Gيعيشو
بد-G ملجأ -مأ-4، -كال ,لطرفني، 
,ملسلحة،  -,لعصابا%  ,حلكومة 
,ملعونة  لتوصيل  سبيل  -ال  يعا�يهم، 
�ليهم 7 ظل هذQ ,لظر-�، فنسأ� 
,هللا تعا� �G يرjهم بفضله -يكشف 

عنهم كر-ֲדم. 
بعد ��,3 ,لصال� سو� �صلي صال� 
,جلنا�v على بعض َمن تو7 مؤخًر,، 
 Qباجو �jد  مبا��  ,لسيد  �حدهم 
,بن ,لسيد �م� �jد باجوQ من قرية 
كتهو-,�“   `  y  ٣١٢ ”جك 
,لذ8  سنغ“،  تيك  ”توبه  مبحافظة 
 .Gجعو,� �ليه  -�نا  �نا هللا  ,سُتشهد. 
 7 مز�عته  من   Gهولو& ,ختطفه 
 Qمص� -ظل   ،٢٠٠٩/١٠/٢٦
&هوال، -قبل بضعة �يا: فقط �لقت 
 7 ��هابيني  على  ,لقبض  ,لشرطة 
�حدهم  -,عتر�  غجر,%،   افظة 
 Qقا�: لقد قتلنا ,ملدعو مبا�� باجو-
,لذ8 كاG قد �سا3 �� ,لرسو� �، 

-�فّناQ 7 حفر� قريبا من قرية ”ֲדني 
هللا  �نا  غجر,%.  مبحافظة  برناله“ 
�ليه �,جعوG. فتر- G�G هؤال3  -�نا 
 Qلفتا-4 كهذ, G-يصد� Gإل�هابيو,

�يضا. 
,لشهيد  عائلة   7 ,ألjدية  �خلت 
,لسيد   Qجد بو,سطة  �jد  مبا�� 
,لولع  شديد   Gكا ,لذ8   مد  ب� 
,لشهيد  عائلة  كانت  باألjدية. 
متدينة جد,. -,لشهيد �jد8 باملولد، 
حيث ُ-لد فيها عا: ١٩٥٣. بعد �Vا3 
باشر  ,البتد,ئية  ,ملد�سة   7 ,لد�,سة 
,ألمانة  شديد   Gكا ,لز�,عة.  �عما� 
ا.  َبشًّ ا  ,لس�� -َهشًّ -صاحلا -حسن 
 Qباجو �jد  �م�  ,لسيد   Qلد,-  Gكا
�ئيًسا لفرq �اعتنا 7 ”كتهو-,�“ 
�jد  �شيد  ,لسيد   Qخو� تو�   �
�بنائه  �حد  هنا�.  ,لرئاسة   Qباجو

,جلماعة  خد:  �jد  ظهو�  ,لسيد 
,ألjدية.  خد,:  &لس  قائد  بصفته 
,لسيد�  ��ملته   Q3,�- ,لشهيد  تر� 
شاهد بيغم -��بعة �بنا3 ظهو� �jد 
-�خوين  �jد،  -عتيق  �jد  -نص� 

-�ختا. 
 Qستشها�, حا�<  تفاصيل  �ما 
على   Gهولو& جا3  كاآل¿:  فهي 
,لسيد  -,ختطفو,  ليًال  سيا�تني 
مع  مز�عته  من   Qباجو �jد  مبا�� 
,لسيد سكند�  خا�مه غ� ,ألjد8 
عاما،   ١٤ ,لعمر  من  ,لبالغ   مو� 
ليلة   7 سنو,%  ×س  قبل  -sلك 
�يا:  بضعة  -بعد   .٢٠٠٩/١٠/٢٦
 Qعطو�  G� بعد  ,خلا�:  سبيل  �خلو, 
هاتفا نقاال، � ,تصلو, بعائلة ,لشهيد 
عW هذ, ,\اتف مطالبني �ياهم بغر,مة 
 � �-بية،   Gمليو عشرين  قد�ها 

إن اهللا � قد بعث املسيح املوعود �سب وعده للقضاء 
على هذه املظاo، الذي كان سينشر احلب واملودة بإنهاء 
احلروب والتشدد، فاستِمعوا له لكي تتمكنوا من تنفيذ 
علماء  ون  يسمَّ الذين  لكن  لإلسالم.  احلقيقي  التعليم 
 mهم رغم ندائنا هذا، وlيزدادون عداًء لنا أكثر من غ

مثل هذا الوضع تتالشى املواساة والعدل. 
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التقوى

 G� شريطة Gخّفضو, ,ملبلغ �� مليو
مدينة ”كوها%“   �� ,ملبلغ  يرسل 
فتر�  بعد   � جنا�“.   Qبا�”  -�
,نقطعت ,لصلة مع  ,ملختطفني، -� 
�ية   �� ,لتوصل  على  ,لشرطة  تقد� 
نتيجة. -,آلG قبل بضعة �يا: �خWنا 
تيك  �م� �اعتنا 7  افظة ”توبه 
سنغ“ �G مدير شرطة ,ملحافظة �عا 
,لسيد عزيز �jد  ,لشهيد -هو  �خا 
معلوما%  هنا�   G�  QWخ�-  ،Qباجو
مدير شرطة  عند  �خيك  مص�  عن 
تذهب   G� فعليك  غجر,%   افظة 
 QWللقائه. فذهب -قابل ,ملدير، فأخ
�Vم قد �لقو, ,لقبض على �فر,� من 
-هو  ,لعسكر8“،  ”�فضل  حز` 
�حد فر-q تنظيم ”طالباG“- علًما 
 -Gلطالبا عديد�  �حز,`  هنا�   G�
�Vم  -,جد،  -,xه  �حدهم   Wخ�-
 Qد باجوj� قامو, باختطا� مبا��
 7 جثته  -�فِن  بالسكاكني  -Âِsه 
قرية ”برناله“. فذهب ,لسيد عزيز 
�jد باجوQ مع بعض ,إلخو� ملقابلة 
,ملدعو -,جد ,ملحجوv عند ,لشرطة، 
من  ,لشهيد  ألهل  قيل  ما   Hفصّد
�حد من   Gِقبله. -ملا سئل: هل كا
,حلا�<،   7 متو�طا  ,لشهيد  قرية 
قا�: نعم، كاG شخص باسم �jد 
من ,لقرية ,ملجا-�� �خWنا �G مبا�� 
�jد باجوQ يسي3 �� ,لرسو� �. 

 Gكا هذ,  �jد  ,ملدعو   G� علًما 
مسيحيا من قبل، � �سلم -,نضم �� 
خا�ًما   Qلد,-  Gكا-  ،Gطالبا تنظيم 
,ملدعو   Wخ�- باجو�.  عائلة  عند 
,لشهيد  ,ختطا�  بعد  �Vم  -,جد 
مسجد 7  تسوية حتت   7 Qضعو-
بالسالسل،  مكبًال  ”كوتلي“  قرية 
� بعد �يا: ÂsوQ بعد صال� ,لعشا3 
 Qفنو�- جثته  -قطعو,  بالسكاكني 
7 حفر� خا�y ,لقرية. فلما سألته 
فعلتم؟  ما  به  فعلتم   ,sملا ,لشرطة: 
قا�: كاG قائدنا �مرنا بقتله إلسا3ته 
 Gلرسو� ,هللا صلى عليه -سلم، -كا

تنفيذ �-,مر قائدنا -,جبا علينا. 
sنب  فما   .Gطالبا حالة  هي   Qهذ
قتلوهم  ,لذين  ,ألبريا3  ,ألطفا� 

حاليا؟ 
�فع ,هللا ��جا% ,لشهيد -�\َم �هله 

-�-ال�Q ,لصW -,لسلو,G. �مني. 
كنا نعر� من قبل �نه £طو�، -قد 

 .Qمص� Gعلمنا ,آل
�مينة  للسيد�  هي  ,ألخر4   �vجلنا,-
توفيت  ,لكباب�، حيث  عسا� من 
,هللا 7 ٢٠١٤/١٢/١٢،  �� �jة 
كانت   .Gجعو,� �ليه  -�نا  هللا  �نا 
 Gدية باملولد حيث كاj� ملرحومة,
 �,-� من  عسا�  ,لسيد  -,لدها 
,هللا  -ّفقها  لقد  ,ألjديني 7 حيفا. 
تعا� خلدمة ,جلماعة بصفتها �ئيسة 

لتنظيم نسا3 ,جلماعة ”جلنة �ما3 ,هللا“ 
-سكرت�� ,لتبليغ فيها.كانت عابد�, 
 7 سّباقة  مضيافة,  ,لدعا3,  كث�� 
-£لصة.  صاحلة  ,ملالية,  ,لتضحيا% 
كانت ִדتّم بضيافة ,لضيو� ,لو,��ين 
,جلماعة.  مبركز  ,لضيافة   �,�  7
كانت تقو: بالدعو� بني ,لنسا3 على 
�حسن -جه. كانت �ص عائال% 
,لدعا� باحلب -,لعناية. تWعت مببلغ 
بنا3 مسجد  مو�  عند  به  بأ�  ال 
,لضيافة  بتقدمي  -قامت  ,لكباب�   7
تكّن  بنائه. كانت  للذين عملو, 7 
للخلفا3.  عظيمني  -,حتر,ما  حبا 
 Wع Éكانت تستمع بعناية �� خط
,مي ¿ ,8، كما كانت �W ,آلخرين 
�-,مر  بكل  تعمل   Gكا- مبلخصها، 
�-حها.  -بكل  قلبها  بكل  ,خلليفة 
 Gلقر�, ,أل-ال�  من  كث�,  عّلمت 
كلهم  ,لكباب�  �هل   Gكا ,لكرمي. 
-فقها  -,حتر,ما.  حبا  \ا   Gيكّنو
,هللا تعا� أل�,3 ,لعمر� �يضا. كانت 
 Gقا�يا لزيا��  شديد�  �غبة  عندها 
-,لدعا3 عند قW ,ملسيح ,ملوعو� عليه 
\ا،  ,هللا  فحققها  -,لسال:،  ,لصال� 
حيث -فقها حلضو� ,جللسة ,لسنوية 
كانت  مر,%.  ثال<   Gقا�يا  7
منخرطة 7 نظا: ,لوصية. ,ملرحومة 
هي خالة ,لسيد  مد شريف عو�� 
من�  -,لسيد  بالكباب�  ,جلماعة  �م� 
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عو�� مدير ,إلنتاy 7 ,مي ¿ ,8. 
كتب ,لسيد من� عو��: قضت خال^ 
�مينة حياִדا 7 خدمة ,إلسال:. قامت 
غا`  -كلما  \ا،  كأ-ال�  بتربيتنا 
�بو,نا بعيد, عنا بسبب ,لعمل، ,عتنت 
نو,ظب  -جعلتنا  �-ما،  -�بتنا  بنا 
من  كانت  بانتظا:.  ,لصال�  على 
كانت  ,لكباب�.   7 ,ملوصني  �-,ئل 
مو,��ها  -�غم  باخلياطة،  تشتغل 

ال  كانت  ,ملحد-�� 
من  مساعد�   8� تقبل 
�-ال�  تعني  بل  �حد، 
��,ستهم  على  ,لعائلة 
عند  ,ألهل  -تساعد 

بعض  -كانت   ،y-تتز  � ,حلاجة. 
يدها  طلبت  ,ألjدية  غ�  ,لعائال% 
-لكنها �فضت -قالت: �¨ �jدية 
-ال ميكن �G �تز-y من غ� �jد8، 
 �- باألjدية  متمسكة  فظلت 
,لوفا�،  -قت  Èنبها  كنت   .y-تتز
,هللا.  �ال  �له  ال  قو\ا:  �خر   Gكا-
لقد �-صت قبل -فاִדا بتسليم �يع 

�مو,\ا -�ثاثها للجماعة. 
,لكباب�   7 �,عيتنا  v-جة  -قالت 
,لسيد� بشرá 4س: كانت ,ملرحومة 
حتّب ,لنÉ � حبا شديد,، فذ,% يو: 
كنت �سقيها ,لد-,3 فلم تشر` منه 
\ا:  فقلت  فقط،  -,حد�  جرعة  �ال 
ثال<  ,لشر`  ?ب   �  Éلن,  Gكا

جرعا%، فلم تلبث �G شربت جرعة 
�خر4، مع �فضها من قبل.

�بر,هيم  للمرحو:  هي  ,لثالثة   �vجلنا,
تو7 7  ,لذ8  ,لبخا�8  ,لرjن  عبد 
٢٠١٤/١٢/١٣ عن عمر يناهز ,لثالثة 

.Gلستني. �نا هللا -�نا �ليه �,جعو,-
,لعمر  مقتبل   7 -هو  ,ملرحو:  بايع 
-sلك  سنة   ١٨  Qعمر  Gكا حيث 
sلك   Gكا-  ،١٩٦٩ عا:   7 تقريبا 

 مد  ,ملرحو:   sألستا,  Gكا عندما 
بسيو¨ �ئيسا للجماعة 7 مصر. لقد 
عاصر ثالثة خلفا3 .. ,لثالث -,لر,بع 
,خلامس.  للخليفة  �يًضا  ,لبيعة  -جد� 
,ألjديني  صحبة  من  ,ستفا�  لقد 
بسيو¨   مد  ,ألساتذ�  مثل  ,أل-,ئل 

-مصطفى ثابت -حلمي ,لشافعي.
ظل ,ألâ على عهد ,لبيعة طو� ٤٥ 
سنة �غم ما تعر� له بسبب ,نضمامه 
لألjدية من مضايقا% -,ضطها� من 
ִדديد,  �يضا  -تلقى  عمله   7- �هله 
-لكن  -,أل-ال�  ,لز-جة  عن  بفصله 
sلك � يثِنه -� يضعفه. كاG ,ملرحو: 
?تاy لالستمر,� 7 عمله �� �خصة 
-لكن ,ملسئولني كانو, يؤخر-Vا كث�, 

مما كاG يسبب له ضغوطا نفسية �� 
جانب ,لتأث� ,لسلÉ على عمله. 

تز-y -كاG سبًبا بعد فضل ,هللا تعا� 
7 �خو� حرمه ,ألjدية -�جنبا بنًتا- 
- مو�  �jد  �-ال�  -ثالثة  مرمي- 
بفضل  ,ملولد  �jديو  -كلهم  - مد 

,هللا.
خلدمة   Qال�-�- -�هله  هو  سافر 
 ١٩٨٨ عا:  نيج�يا   7 ,جلماعة 
للغة  مد�سا  -عمل 
لعامني  هنا�  ,لعربية 

-نصف.
على  مو,ظًبا   Gكا
حضو� صال� ,جلمعة 
,أليا:   7 -خاصة  ,لتWعا%  -�ْفِع 
,ألخ�� �غم ظر-فه ,لصحية ,لصعبة. 
,هللا  بفضل  جد,  £لصا  �نسانا   Gكا
مع  -طيد�  عالقة  على   Gكا- تعا� 
خلفه  ,ملرحو:  تر�  لقد  ,خلالفة. 
��ملة -,بنة "مرمي" -ثالثة �بنا :3�jد 
 Gديوj� كلهم  - مد.  - مو� 
,بنته  تعا�.  ,هللا  بفضل  بالوال�� 
 Q,لد-- �مريكا   7 -تعيش  متز-جة 
 7 Gيعيشا- Gد - مو� متز-جاj�
بريطانيا �ما ,بنه ,ألصغر فهو 7 مصر 
مع �مه -هو طالب 7 ,ملرحلة ,لثانوية 

عمرQ ١٦ سنة.
 Wلص, �هله  يلهم   G� تعا�  ,هللا  ندعو 

 .Q-ال��يبا�� 7  G�- G,لسلو,-

َّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن  َّا ِهللاِ وَإِن إِن
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٢٤

التقوى

 فتحي عبد �لسال\

  
نفسه  ُيدمر  من  يا 
-يفجر بال�Q كي ¢لب 
-,حليلة   q,بالذ� ,إلسالمية  ,خلالفة 
-,لذكا3 -�سبا` ,لدنيا كلها: �نت 
بيدQ ال  يستخلف  ,لذ8  ,هللا  نسيت 

بيد ,لبشر.
يا من تقولوG �نكم تقيموG ,خلالفة 
بأيديكم، مبوجة شعبية �- Âل -عقد 
 Gتر,قبو �نكم   Gتقولو  �  ،Éشع
 Gخلليفة -تعزلو,  Gخلليفة، -حتاسبو,
تفهمو,   G� عليكم  حتم  ,خلليفة، 
ال   Q�,متد,  7 كهذ,  بيانيا  خطا   G�
Vاية   7 ,خلليفة   Gستقتلو �نكم  بد 
صاحب  هو  ,إلله   Gيكو- ,ملطا�، 
,لتنظ� للموضوq، ,لذ8 يقو� هذ, 

-هو   ،Qفاعزلو �خطأ  -هذ,   Qنصبو
مؤلف كتب هذQ ,لنظرية ,لقاتلة. 

قاتل  ممل  كث�  مرصو«  كال: 
,لتناقض  كله  ,خلالفة  عن  تكتبونه 
بني تعظيم ,خلالفة -7 نفس ,لوقت 

تعريضها للمهانة -,لقتل. 
 Gكا Gقتل عثما G� يقو� مفكركم
من  ,لصحابة  كبا�  من  مبشو�� 
,لرئيسي، -�Vم هم  ,لشو�4  &لس 
,ملسلمني  �اه�  ,ستصرخو,  ,لذين 
,خلالفة  لينقذ-,  للمدينة  ليحضر-, 
 � باالعتصاما%   � باملظاهر,% 
 � -,القتحا:  با\جو:   � باحلصا� 
هذ,  -مع�  -,إلما:.   ,خلليفة  بقتل 
لن  ستقيمونه  خليفة  كل  مص�   G�

¡تلف كث�,، -لن جتد-, ,آلG فيكم 
.Gبد, خ�, من عثما�

-ضال�  ح�تكم  ,هللا   4�� لقد 
عقولكم -لوثة فكركم هذQ فأ�سل 
,هللا لكم مبكر, jلة منقذ� تبني لكم 
ما �تلفوG فيه من �مر ,خلالفة، -هو 

 .Qبن مرمي -خلفا�,
تر- G�G ,لتجا�` ,حلالية كلها تثبت 
,خلالفة  �قامة   7 طريقكم   Gبطال
لبلد  مو,طنني  صرنا  لقد  بأيديكم. 
فيه  -,لتقو4  �- عا� -,حد،  -,حد 
 ،Gهي ,لنصح -فعل ,خل� لب¹ ,إلنسا
﴿-تعا-نو,  ,هللا  -صية  �حيا3  -¢ب 
علي ,لW -,لتقو4 -ال تعا-نو, علي 
كلها   Hلطر,-  ﴾G,-لعد,- ,إل� 
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مسد-�� �ال هذ, ,لطريق.
 G� حساسة..  �مـانة   Gحتملو
-�سالكها  هشة  ,حلالية  حضا�تنا 
معقد� -,لتمتع بنعم ,هللا تعا� فيها 
?تاy �� هد-3 -,ستقر,�، -تفكر 
عميق -عد� -,�اs £لص للقر,�.

-تظاهر-,   Gلزما, من  عقد,  ,هد�-, 
بالدعا3:  ليال  ,إل\ية  ,لسلطة  �ما: 
صر,طك  -��نا  ,خلالفة  �قم   G�
 G� ¢ب  �قامتها.   7 ,ملستقيم 
,ملفجر-G ألنفسهم،  -�هل  يكف 
يكفو,   G� البد  ألنفسهم  ,ملفجرين 
�بنا3هم،  -كّف من يدفعوVم �� 
تفج� �نفسهم،  -من يب¹ مصانع 
تعد  فلم    ،�,Üالست,- للفتك 

,حلضا�� حتتمل ,لتفج�,%.
,لعبث،   هذ,  ,لبيئة  حتتمل  -لن   
,ملفجرين  هؤال3  ,لبشر  ?تمل  -لن 

طويال.
 G� حتم على ,لنا� من كل �ين- 
 .. -,لسلم  ,لعقل  صو%  يسمعو, 
صو% ,هللا. -�G يو: ,لسال: لقا�:،  
-ما ���,� ما يو: ,لسال: ؟.. �نه يو: 
 7 Gحلق .. يو: يقف ,خللق يتناقشو,
حرية حقيقية، -سيطلب من  كل 
�له �G يعلن عن نفسه �G كاG حيا 
يسمع -ير4.. -سيعلن ,هللا ,حلق عن 
�نه  نفسه 7 شكل �,ئع،  -سيبني 

 ã� 8نه ,لذ�مع مسيحه ,ملوعو�،  -
�عا� ,لسال:، -صا�% بيوִדم بيو% 

,لسال:، -تبا�� مدVم -مناطقهم.
 -ستفتح ملفا% ,لعقائد �ما: ,لعقل 
 .Gلعيا, H-s- لتجربة,-  ،GهاWل,-
,ألحد  ,هللا   Gبرها بر,قا  -سيسطع 

,حلي ,لقيو: على لساG عابديه..
 فليعّد كل عابٍد إللٍه برهاGَ �\ه.. 
-ِعْلَم   .. ,حلقيقة   G,-�  Gحا فقد 
,لسال:  �هل  -َ�-شك  ,ليقني.. 
,إلسال:   8�) -,لسالمة  -,لسلم 
\م  ينفسح   G� ,حلق)،  -,لتوحيد 
نو�هم  بيا�  -ينصع   .. ,لطريق 

,أللق .
يبني  للفاحتة  تفس�,  �-حي  قد  ,هللا 
به،  يليق  ال  -ما  بعظمته  ,لالئق 
,النبها�،  ترفض  ,إلسال:  -شعو` 

-ترفض تقدمي تصو� لدين ,حلق ميأل 
,لنفس بالفخا�، -يطيل ,لعنق -يرفع 

,لر�� مكللة بأكاليل ,لغا�. 
,إلسال:  شعو`  طاملا   Qال -,لعا� 
الهية. -ال يأخذ-G ,ملبا��� لكشف 
تشويه   �� بأنفسهم، -�كنو,  ,حلق 
يشوهونه.  �هله   :,� ما  ,إلسال: 
 G-يفسد- ,حلطا:  على   Gعوvيتنا-
 G� حد يقو� \م�لبحر. -ال ,- Wل,
-ضعنا ,حلا� ال يتناسب مع �فعالنا 

,حلالية ..
,ألمم تسلك 7 غما� ,ملحنة -كأنه 
ليس Ïة  نة، -,لبيئة ,أل�ضية -,ملائية 
-jل  ,لتلو<  من  تئن  -,جلوية 
-تكا�  ,لال�نسا¨،  ,ألنا¨  ,لتنافس 

ترفض ب¹ ��: كلية �-G تفرقة .
 غالبية �مة ,إلسال: تتفرy، -عندها 
تشر`  -ال   äملحفو, ,هللا  كتا` 
يشر`،  ,لعا�   qتد -ال  مائه  من 
فرفضو,  ,لعنا�  ملكهم  -شيوخها 
 Gيغترفو -ال  ,ملوعو�  مسيحهم 
 yتا�  Gيقولو- ,لصا7،   QرÂ من 
قيو�  -لكن  متجد�,  �ينيا  خطابا 
,العتر,�  -�فض   Wلتك,- ,لتقليد 
,لسلو�  لنفس  تشدهم  باخلطأ 
-نفس ,لتكفـ�، -هذ, ,لسـلو� 
ال يلـيق بأمة ,إلسـال: حيثـما 

كانـت ..

ممل   lكث مرصوص  كالم 
قاتل تكتبونه عن اخلالفة 
كله التناقض بني تعظيم 
اخلالفـة وm نفس الوقت 
تعريضها للمهانة والقتل. 
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٢٦

التقوى

 هانـي طاهـر

خيانة  من  هنالك  ليس 
�شّد من �G تبا�� باسم 
عمال  -,لوطن  ,لدين 

خسيسا -عا�, تا�¡يا. 
قد يسي3 شخص عابر لدينه -لوطنه، 
,لدنيا،  Âطا:  --طنه  �ينه  يبيع  -قد 
 G�َلكن هذ, كله ليس شيئا حني يقا

Èرمية لصق ,خلّسة بالدين -,لوطن. 
,لعظمى  ,جلرمية   Qهذ ,قترفت  jا� 
معبد   7 مصّلني  قتل  با�كت  حني 

يهو�8 قبل �يا:.
ميكن �G نسكت عن ,لعملية نفسها، 
بالِقيم،  جاهال  فاعلها   Gيكو فقد 
 Gتكو -قد  جد,،  مغفَّال   Gيكو -قد 
,لعنصرية  ,ملستوطنني  مما�سا% 
فهاجم  صو,به  �فَقَدْته  قد  ,إلجر,مية 

,لذ8  لكن  قتل،  َمن  -قتل  ,ملعبد 
هو  حلظة  عليه  نسكت   G� ميكن  ال 
,لفلسطينية  ,جلماعا%   4Wمبا�كة ك
باسم  كانت   G� خصوصا  للجرمية، 
يع¹  سكوتنا   Gأل -,لوطن،  ,لدين 
,ملصّلني  قتل  من  ִדويننا   -� �ضانا 
بقوله  ,ستخفافنا  -يع¹  معبدهم،   7
تعا� ﴿َ-َلْوَال َ�ْفُع ,هللا ,لنَّاَ� َبْعَضُهْم 
َمْت َصَو,ِمُع َ-ِبَيٌع َ-َصَلَو,ٌ%  ِبَبْعٍض َلُهدِّ
 ,ً َكِث� ,هللا  ,ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ-َمَساِجُد 
َ-لََيْنُصَرGَّ ,هللا َمْن َيْنُصُرG�ِ Qَُّ ,هللا َلَقِو8ٌّ 
,لقتا�  علينا  توجب  فاآلية  َعِزيٌز﴾، 
�هّم  فِمن  ,جلميع،  معابد  عن  �فاعا 
,لَصَو,ِمع  jاية  هو  ,جلها�   %,�Wم

َ-,لِبَيع -غ�ها ِمن معابد. 
,ليهو�8  ,ملعبد   7 ,ملصلني  قتل   G�

يتضمن ,جلر,ئم ,لتالية:
َقَتَل  تعا� ﴿َمْن  قا�  �بريا3،  قتل   :١
َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َ�ْ- َفَساٍ� ِفي ,ْألَْ�ِ� 
َفَكَأنََّما َقَتَل ,لنَّاَ� َجِميًعا﴾ (,ملائد�)، 
بذلك   تقضي   G� �ال   ر:  فالقتل 
قتله  بسبب  شخص  على   كمة 
,أل��.   7  Qفسا�� بسبب   -� نفسا 
�ما ,ألفر,� فال ¢وv \م ,حلكم بإعد,: 

�حد. 
٢: مها�ة معبد -منع sِكر ,هللا فيه، 
 Gْ�َ ْن َمَنَع َمَساِجَد ,هللا ﴿َ-َمْن َ�ْظَلُم ِممَّ
ُيْذَكَر ِفيَها ,ْسُمُه َ-َسَعى ِفي َخَر,ِبَها﴾ 
(,لبقر�)، -مساجد ,هللا هنا تشمل كل 
,ملعابد ,ملخصصة لذكر ,هللا، -ليست 

مقصو�� على مساجدنا. 
٣: ,لغد� -,لكذ` -,خلد,q، فال بّد 
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بلبا�  تنّكر,  قد   Gملها�ا,  Gيكو  G�
خا�q ح½ ,ستطاعا ,قتحا: ,ملعبد، -ال 
بّد �Vم هيأ-, للنا� �Vم مصّلوG ح½ 

جنحو, 7 حتقيق غايتهم.
,لصديق  بكر   �� -صية  نقض   :٤
�ضي ,هللا عنه لقائد جيشه ,لذ8 ��سله 
ملحا�بة ,ملعتدين، -هي قوله: "ال تقتلو, 
-ال  كب�,  شيخا  -ال  ,مر��  -ال  صبيا 
مريضا -ال �,هبا -ال تقطعو, مثمر, -ال 
 ,sفإ ,لبيهقي)،  (سنن  عامر,".  �ربو, 
حر,ًما 7  -,ملصلني   Gلرهبا, قتُل   Gكا
�نه  ,ملعا��، فكيف من �-G معركة؟ 

�شّد جرما. 

للدين  �خليانية  �لعملية   Uهذ  '�gم
��لوطن

"jلت  ,لعملية:  يبا��  مقا�   7 جا3 
 Gكا �مبا  مكانية  �مزية  ,لعملية   Qهذ
 7 متت  �Vا  -هي  يقصد,Vا،   G,ملنفذ,
-,ضحة  �سالة   7 يهو�8،  كنيس 
كافة  من  -,ملتطرفني  ,ملستوطنني   ��
على  ,العتد,3   Gبأ  G,أللو,- ,ألصنا� 
,لعربية سيؤ�8 �� مها�ة  ,ملقدسا% 

,لكنس -,ألماكن ,ملقدسة ,ليهو�ية".
على  نعتد8   G� لنا   vو¢ ال  �قو�: 
على  ,عتد-,  لو  ح½  مقدساִדم 
Âّد   ّر:  ,لفعل  هذ,   Gّأل مقدساتنا؛ 
s,ته، � �G ,العتد,3 على مكاG ,لعبا�� 

هاجم  فم½  فيه،  ,ملصلني  كقتل  ليس 
,ملساجد   7 مصّلني  ,ليهو�  من  �حٌد 
جولدشتاين؟  بعد  ×سة  منهم  -قَتل 
 ،Qنقّلد G� لنا vح½ لو فعل فال ¢و-
فهو � يقر� 7 كتابه ,ملقد�  ﴿َ-َلْوَال 
َمْت  َ�ْفُع ,هللا ,لنَّاَ� َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ
َصَو,ِمُع َ-ِبَيٌع﴾، -� يقر� ﴿َ-َمْن َ�ْظَلُم 
ِفيَها  ُيْذَكَر   Gْ�َ ,هللا  َمَساِجَد  َمَنَع  ْن  ِممَّ
,ْسُمُه َ-َسَعى ِفي َخَر,ِبَها﴾، لذ, فُجرمه 
مسا3،   Uَصبا يقر�ها  ممن  �خّف 
 7 جا3  كما  ,لعاقل"  على  "-,لعَتب 
جولدشتاين  فعلها  -حني  ,ألمثا�. 
,ستنكر% �مُته معظُمها، -حني فعلها 
َمن  لعا�  فيا  بعُضنا،  با�كها  مّنا   Gثنا,

��,� لنا �G نكوG �حّط ,لنا� خُلقا! 
 Qيتابع صاحب ,ملقا�: "� تكن هذ-

ضمن منطق ,إل�ها` ... -�منا كانت 
 sعن ,لذ,%، -�نقا qمن منطلق ,لدفا

,لشعب ,لفلسطي¹".

,جلرمية   Qهذ  Gتكو كيف  فأقو�: 
فلسطني  من  ,ليهو�  �فاعا؟ هل �حل 
هل  ,الستيطاG؟  �-قفو,  هل  بعدها؟ 
تناvلو, عن شر-طهم؟ �: ,�v,�-, شر, 
-�¢ا�  ,لتضليل   ,sفلما شرهم؟  على 
 , جدًّ �سا%3  جلرمية  -,هية   %,�Wم

لديننا -تا�¡نا -�متنا -قضيتنا؟
,لو,قع  ,لشعب  "على  يقو�:  -يتابع 

 qأل-ضا, يوتر   G� ,الحتال�  حتت 
باستمر,� �s, �غب 7 لفت نظر ,لعا� 
-�جبا� ,ملعنيني على ,لبحث عن حلو� 
,لعا�،   Qنتبا, يشّد  فالتوت�  مرضية، 
�جل  من  حسابا  ,لد-�  له  -حتسب 

,ستقر,� مصاحلها".
,لنضا�   !Gs� ,ملنطق  هو   هذ,  �قو�: 
 Qلك لَِلفت ,نتباs- ،كثر�عاجي ال vإل,
بالعا�   Gيهتمو صا�-,   ،Gs� ,لعا�!! 
,لد-لية!  -بالقر,�,%  ,ألمن  -مبجلس 
�ّنها  بقو\م  ��-سنا  صّدعو,   G� بعد 
كلها مؤ,مر,% -ال خ� فيها قّط! فهم 

يتناقضوG 7 كل سطرين. 

على كل حا�، نقو�: �G هذQ ,لعملية 
 Gكا G� بعد  ,لعا�  شعبنا 7  شّوهت 
كث� من �-� ,لعا� قد بد�% تعتر� 
åطئها ,لتا�¡ي Âّقه، -بعد �G �خذ% 
,لفلسطينية،  بالد-لة  تعتر�  برملاناִדا 
من  سيئ  -قت   7 تأ¿  ,لعملية   Qفهذ
هذ, ,لبا`، لكننا ال نرفضها من هذ, 
 Gلبا`، �ال لننقض ما يقوله ,ملتناِقضو,

,لباحثوG عن م�W كيفما ,تُّفق. 

�G ألمتنا �G تصدq باحلّق مهما كّلف 
خطبا3  توقف   G� \ا   G�- Ïن،  من 
,لفتنة -,الVيا� ,ألخالقي عند حّدهم، 
ال  ֲדم  ,لالئق  هو  ,لّنْبذ   G� تعلم   G�-

,ملنابر. 
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٢٨

التقوى

هذ�   ���� من  �قصد  ال 
�ل�  �ألسبا�  بيا�  �ملقا� 
�ال   ،��إلحلا  �!  "�تؤ
هذ%  نقد   �� �لظاهر'  هذ%  مها+ة  �نو" 
نسف   �! �هد0  ال  كما  �ألسبا�، 
 �� �حلد،  من  !ليها  يستند  �ل�  �لنظريا6 
�ن7  ��ألهم  للملحد،  �هللا   ��جو !ثبا6 
بيا�  �!منا  !هانته،   �! مطلق@  �هد0  ال 
من   B  Cيتر�� كما  �ألقل  على  حقيقته 
فلعل  �لتأمل N مالمح شخصيته،  خال� 

T Nلك هو �لسبيل للتعامل �ألمثل معه!
 ،'Uمر �ملقا�  هذ�   N جعلُت  �لقد  هذ�، 
بنفسه  ما ال يستطيع  نفسه   N Cلعله ير

�� ير�%!
 ،%���قصد هنا �مللحد �لذ" يتعنت N !حلا
ُنقد6   �T! �لذ"  Tلك  مطلق@  �قصد  �ال 
 ،��إلحلا  �! ��صلته  �ل�  �ألسبا�  �مامه 
 '�جا  �! �عقله  �فطنته  بفطرته   �عا

�لصو��!

�ما Tلك �مللحد �ملقصو� N هذ� �ملقا� فإنه 
bمل مالمح من ثالa: �ملتك^، ��لغ\، 

��حليو��! 
�ما كونه يشبه �ملتك^، فأل� عقله �لباطن 
�خلالق،   �بوجو فعال  يعتر0  �لو�قع   N
فلقد خلق �هللا �لناi ��ضع فيهم �لقابلية 
 iلإلميا� بالفطر' ��لسليقة، �لكن من �لنا
فيكفر��  �لك^ على عقوlم،  ُيغطي  من 

ֲדذ% �حلقيقة!
يعتر0  �مللحد  هذ�   �� على  �أل�لة  �من 
�نه غالب@ ما   ،��ملعبو باهللا  نفسه  قر��'   N
عد�%  �كأنه  �حتٍد  rقد  عنه   aيتحد
�ملشاعر  هذ%   �� �ملعر�0  �من   ،��للد�
ه !ال ملن هو بالفعل موجو�، �من  ال توجَّ
 �� على  �Tته  حد   N �ليًال  ُيعت^  فإنه   u

�هللا حق!
 vمعر N هذ� �مللحد aغالبا ما يتحد�
�ملفلسني،  باستعال�   %�!حلا لنقد  مناظرته 
yني  صيد  للدين  بالنسبة  بأنه  �يتصو� 

من  ��صبح  �هللا   �بوجو �عتر0  حا�   N
عن  ناجت@  يكو�  قد  فتك^%  �ملؤمنني! 
شعو�% بالد�نية ��لنقص، �من u فإنه }د 
فرصة N تضخيم �Tته من خال� {الفته 
 �للناi �حرصهم �مامه على !ثبا6 �جو

�هللا كل �ِحلر�!
هذ�، �هو غالب@ ما يعمل هللا حساب@ مهما 
�خلو�طر   %�تر�� كما  معد��،  بأنه  �عى �
�لقد �عت  �ملعلو�،  �ليو�  rق  ��لظنو� 
هنا�  كا�   �T! يقو�:  مر'   6�T �حدهم 
فسأقو�  !له،  هنا�  �كا�  للحسا�  يو� 
 �� قبل  تسأل7   �� عليك  }ب  كا�  له 
هذ%   �!  �U  ��  N ��غب  هل  حتاسب7 

�حليا' �� ال؟!
قر��'   N �مللحد  هذ�  كو�  �غم  �هكذ� 
ما،  �و  على  �هللا   �بوجو يشعر  نفسه 
يو�  بشأ�  ��لظنو�  �خلو�طر   %�تر�� كما 
�ا6  �حد  هو  �لك^   �� !ال  �حلسا�، 
شخصيته �ل� جتعله يرفض �إلميا� �يؤثر 

<;‹ÊÁ;„Ë÷¡;Èh_Á;ÃÊâ…;‰Ê—Öh\<;‹ÊÁ;„Ë÷¡;Èh_Á;ÃÊâ…;‰Ê—Öh\

هالة شحاتة عطية
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يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  �صد�   ،��إلحلا
(َ�َقاَ� ُموَسى� !ِنِّي ُعْذ6ُ ِبَربِّي َ�َ�بُِّكم مِّن 

ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ ُيْؤِمُن ِبَيْوِ� �ْلِحَساِ�)! 
�ما كو� هذ� �مللحد يشبه �لغ\، فألنه قد 
جعل عقله �شبه �ها� م^مج على �موعة 
من �لبيانا6، �لكنه غ� قا�� على حتليل 

�ألمو� ��ملجريا6!
 Cفهو مثًال يضر� كف@ بكف حني ير 
 �� يستطيع  �ال  حوله   aحتد  aلكو���
يستنبط �لع^ من حد�ثها، �بدال من Tلك 
�لكن  �جو�ها!  ليمنع  �إلله  �ين  يقو� 
 ��جو بنفسه  �يثبت   �يعو �نه  �لغريب 
يسمح  ألنه  عليه  باللو�  يلقي  حني  �هللا 
 ��� بعقل  تفكر  لو  �نه  ��حلق  rد�ثها! 
�سباب@ يؤخذ   aلكو��� لتلك  بأ�  لعر0 
منها �لِع^، �� قد تكو� !نذ��� للغافلني من 
�لبشر، �� قصاص@ من �لظاملني ��ملفسدين 
 T! لذين ال يتو�عو�. فصد� �هللا �لعظيم�
يقو�: ﴿َظَهَر �ْلَفَساُ� ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر ِبَما 
َكَسَبْت �َْيِد" �لنَّاiِ لُِيِذيَقُهْم َبْعَض �لَِّذ" 

َعِمُلو� َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ�﴾ !
�مع كو� هذ� �مللحد يشبه �لغ\، !ال �نه 
قد يبد�  مبظهر �لعبقر"، فهو يعمل على 
�� يبد� فا�@، �bر� على �� يقو� ��ئم@ 
(�نا ال ��من !ال بالعلم)! ��حلقيقة �� تلك 
�لو�قع  �قر� !�   N لعبقرية �ملزيفة هى�
�لغبا�،  فال شك �� عقًال غ� قا�� على 
حتليل ما }ر" حوله �� !���� �حلكمة منه 
هو عقل يفتقر !� �لفطنة ��لذكا�، Tلك 

ألنه عاجز عن �ستخر�¡ �لع^ من �ألمو� 
�ملحا�   �! ينظر  كمن  �Tلك  �لظاهر'، 
ُيمكن �ستخر�¡  يعلم �� ِمن ��خله  �ال 
يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  �صد�  �جلوهر'! 
َال  َ��لَِّذيَن  َيْعَلُموَ�  �لَِّذيَن  َيْسَتِو"  ﴿َهْل 

ُر ُ��ُلو �ْألَْلَباِ�﴾ ! َيْعَلُموَ� !ِنََّما َيَتَذكَّ
� �آل� !� �جه �لشبه بني هذ� �مللحد U�
لنفسه  ��تضا%  قد  ��لذ"  �حليو��،  �بني 
حني �ختا� �ال يكو� مكلف@ كالعقال� من 
ب7 �إلنسا�، ��ال يعتر0 بيو� �حلسا�، 
�ال مببد� �لثو�� ��لعقا�، ��ال يكو� له 
!له !ال هو�%.. فهو بذلك قد �ختا� �لعيش 
!ميا¥،  يعيش بال ضابط  �لذ"  كاحليو�� 
�مبجر� جسد §لو من �ِحلس �لر�حا¥، 
��حلق �نه هكذ� �شبه باملوتى مهما حر� 

على �� يعيش كما يريد N هذ% �حليا'!
هذ� ��غم ��عائه بأنه نص� حلرية �إلنسا�، 
!ال �نه يفتقر !� منظومة �خالقيه �Tلك 
متاما كما يفتقر �حليو��، فهو يرC بأ� له 
�حلق N فعل �" شي� يرغبه، �بذلك قد 
كفر  حني  lو�%  Tليًال  عبد�  نفسه  جعل 

باإلله �حلق �لذ" }ب �� يعبد%! 
�ال شك �� �ملؤمن يصعب عليه �� يقنع 
�آلنف   aلثال� من  مالمح  bمل  ملحد� 
Tكرها، فمثل هذ� �مللحد من �لذين توجد 
غشا�' على �بصا�هم، فلن جتد" ©ا�لة 
!قناعه باإلميا� نفع@، �لكن حª ال bسب 
بأنه قد ُ�جد N هذ� �لكو� عبث@، فإ� �هللا 
مفر�،  منه  }د  لن  بضر  يبتليه   �� بد  ال 

!ال !� من كفر به �» bسن به �لظنو�، 
 �Tَ!ِ ﴿ُثمَّ  يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  فصد� 

رُّ َفِإلَْيِه َتْجَأُ��َ�﴾ ! ُكُم �لضُّ َمسَّ
تك^  من  على  مثًال  �هللا  ضر�  �لقد 
��ستغ¬ �كفر باإلله �حلق، u حني ���كه 
�لغر� �ستفا� عقله �عر0 �� �هللا حق، 
�Tلك N قوله تعا� عن فرعو� N ©كم 
َقاَ�  �ْلَغَرُ�  �َ�َكُه ْ�َ  �Tَ!ِ �لتنـزيل: ﴿َحتَّى 
َه ِ!الَّ �لَِّذ" Uَمَنْت ِبِه َبُنو  Uَمنُت �َنَُّه ال !ِلـِ

ِ!ْسَر�ِئيَل َ��ََنْا ِمَن �ْلُمْسِلِمَني﴾ 
�يتر�  هو�%  !lه  يتخذ  من   �� ��حلق 
�لعبو�ية هللا، هو كمن N حالة ُسكر ��ئم 
�ستحب طريق �لغو�ية، على بصر% غشا�' 
َفَضّل �لطريق !� �الستقامة ��lد�ية، فعلى 
 �� هذ�  مثل  ملحد  صا�فهم   �! �ملؤمنني 
باإلميا�  !قناعه  حا�لو�  فمهما  يتركو%، 
فلن يقنعو%، �صد� �هللا �لعظيم !T يقو�: 
﴿َ�َفَر�َْيَت َمِن �تََّخَذ !َِلَهُه َهَو�ُ% َ�َ�َضلَُّه �َهللاُّ 
َعَلى ِعْلٍم َ�َخَتَم َعَلى َسْمِعِه َ�َقْلِبِه َ�َجَعَل 
َعَلى َبَصِرِ% ِغَشاَ�ً' َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللا 

ُر�َ�﴾ َ�َفَال َتَذكَّ
طائل،  بال  �جلهد  معه  يبذ�  �ال  فيجب 
فلسو0  �لوقت،  إلقناعه  يهد�  �ال 
يأ� عليه يو� يعر0 فيه �� �هللا حق.. 
فهنا� ��ٌّ ُيمِهل �ال ُيهـِمل، فال يغتر 
فصد�  ينـكر��،  َمن  على  �هللا  بص^ 
﴿َ�َفَحِسـْبُتْم  يقو�:   T! �لعظـيم  �هللا 
َال  !ِلَْيَنا  َ��َنَُّكْم  َعَبـًثا  َخَلْقَناُكْم  �َنََّما 

ُتْرَجـُعوَ�﴾!
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التقوى

 (Gلقسط ,لو,حد -,لثالثو,)
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تعريب �لد�عية: iمد طاهر ندمي

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   -١٨١
 Gقو�: �ليكم تفصيل ما نشر �� ,آل�
س��  حو�  لألjديني  مؤلفا%  من 

,ملسيح ,ملوعو� � -�خالقه:
١. س�� ,ملسيح ,ملوعو� � تأليف 

,ملولو8 عبد ,لكرمي
كبا�  من  ,ملرحو:  ,ملولو8   Gكا
 Gصحابة ,ملسيح ,ملوعو� �، -كا
بعد  ,جلماعة   7 ,لثا¨  ,ملركز  ?تل 

,ملولو8 نو� ,لدين ,خلليفة ,أل-�.
ملا  -لكن   ،, جدًّ £تصر  هذ,  كتابه 
بذكا3  يتسم  ,ملرحو:  ,ملولو8   Gكا
 � لذلك  ,لبديهة  -Âضو�  مّتقد 
,لصغ��  ,ألمو�  بعض  عن  يتغافل 

�,ئعة،  باستنتاجا%  -جا3  �يضا 
,لعائلية   Hألخال, على  ضو3ً,  -�لقى 
على  كلها  ,ستنتاجاته  -ب�  عموًما، 
,ملولو8   Gكا -ملا  ,لذ,تية.  ,ملشاهد� 
بيت  ِمن  v,-ية   7 يقيم  ,ملرحو: 
-جد  لذلك   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
 Hخال� على   qلالطال �,ئعة  فرصة 
 �� -�ضافة  -س�ته،   � حضرته 
sلك قد -هبه ,هللا تعا� ملكة ,لكتابة 
-,خلطابة �يضا. �نه كتا` ممتع -�,ئع. 
-هو ?و8 مر-يا% ,ملولو8 ,ملرحو: 
 -� شك  أل8  &ا�  ال  لذلك  نفسه 
شبهة فيها. �ال �G قو� ,لكتابة �حياًنا 
,لر-,ية،  بكلما%  ,لتقيد  من  حر�ته 

�8 يتضح من بعض ,ألماكن �نه يأخذ 
مبجمل ,حلد< -يذكرQ بأسلوبه. ليت 
,ملولو8 ,ملرحو: �كمل هذ, ,لكتا` 
-جعله مبسوًطا -مفصال �كثر. ¡لو 
 8� ,لسو,نح  sكر  من  ,لكتيب  هذ, 
?تو8 على ,لو,قعا% ,ملختا�� إللقا3 
,ملوعو�  ,ملسيح  س��  على  ,لضو3 
� -�خالقه، �ال �G كل كلمة منه 
 G� 3,تفيض باحلب -,\يا:. على ,لقر

يطالعو, هذ, ,لكتا` ,ملقتضب.
٢. �jد  �   (باللغة ,إلجنليزية) 

تأليف ,ملولو8  مد علي :. �.
,ملولو8 ,ملذكو� �jد8 قدمي، -لعله 
 Gبايع 7 ١٨٩٧. � ,نتقل �� قا�يا



٣١

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثامن - صفر وربيع األول ١٤٣٦هـ  كانون األول / ديسمبر ٢٠١٤ م

,ملوعو�  ,ملسيح  �-,خر س¹ حيا�   7
لإلقامة  مكاًنا  فأعطاQ حضرته   �
7 طر� من بيته -فّو� �ليه حترير 
&لة مقا�نة ,أل�ياG. كاG ,ملولو8 7 
من  ُيَعّد   � ,ملوعو�  ,ملسيح  حيا� 
,ملقربني، -لكنه مع ,ألسف -قع حتت 
كال:  -تأثِ�  �صدقائه  بعض  تأث� 

,لنا� فاجنر� مع تيا� ,لفتنة.
كتابه باإلجنليزية "�jد عليه ,لسال:" 
?و8 باختصا� س�� ,ملسيح ,ملوعو� 
� -�خالقه، -قد ُكتب بأسلو` 
جذ,`. �ما ,لسو,نح فلم ُتكتب فيه 
بعد ,لتحقيق ,خلا« بل sُكر% ,ألمو� 
,ملعر-فة عموًما، �ما ,لس�� فتتضمن 
,لذ,تية،  ,ملشاهد�  على  بنا3  �حد,ًثا 
-قد كتبها ,ملؤلف بر-عة. عا: تأليف 

هذ, ,لكتا` هو ١٩٠٦.
,ملسيح  ,ملختصر� حليا�  ,لسو,نح   .٣
 y,معر  Gميا تأليف   ،� ,ملوعو� 

�ين عمر ,لالهو�8.
مياG ,ملحتر: �jد8 قدمي. � ينتقل 
�� قا�ياG �ال �نه حظي بصحبة ,ملسيح 
,ملوعو� � كث�,، -هو sكي  ّب 
�حد4  مع  ُنشر  هذ,  مقاله  للكتابة. 
-?تو8  ,ألjدية  للW,هني  ,لطبعا% 
على بعض ,ألحو,� ,لعائلية حلضرته 
� كما يضم بعض جو,نب س�ته 
بشكل  كتبت  �Vا  -يبد-  -�خالقه، 

�,ئع. � يتم �8 حتقيق خا« 7 نقل 
,لو,قعا%، -�منا ,كتفى ,ملؤلف بأخذ 
,لو,قعا% ,ملعر-فة فحسب. �لِّف هذ, 

,لكتا` 7 ١٩٠٦.
٤. حيا� ,لنÉ، تأليف شيخ يعقو` 

علي ,لتر,` ,لعرفا¨.
,لشيخ �jد8 قدمي -هو من خو,« 
 Gجا� ,جلماعة، لقد ,نتقل �� قا�يا�
-حظي بصحبة ,ملسيح ,ملوعو� � 
,ل^  ,حلكم  جريد�  حتتو8  كثً�,. 
sخ��  على  بإ�,�ته  تصد�  كانت 
حيا�  --قائع  ,جلماعة  لتا�يخ  كافية 
 Gكا -س�ته.   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
,جلماعة  تا�يخ  Èمع  مولًعا  ,لشيخ 
-,ملحافظة عليه منذ ,لبد,ية. -كتا` 
به   lُبد -حيد  تأليٌف   Éلن, حيا� 
حو�  -مفصل  مستقل  ككتا` 
سو,نح ,ملسيح ,ملوعو� � -س�ته. 
,لكتا`  \ذ,   G,لد& ُنشر  -قد 
 7 ,لكتا`  هذ,  �ُلف   .Gئعا,� -Áا 

.١٩١٥
 y,٥. تذكر� ,ملهد8 تأليف ب� سر

,حلق ,لنعما¨.
بد�ْ%  ,لقد,مى،  ,ألjديني  من  -هو 
 ١٨٨١ عا:  من   Gقا�يا  �� vيا�,ته 
�- ١٨٨٢، -حظي بصحبة حضرته 
 Gقا�يا  7 �قا:  بل  كثً�,،   �
سنو,% عديد� -متتع بصحبته �. 

�سلوبه 7 ,لكتابة -7 ,لكال: يتصبغ 
بصبغة تقليدية �ال �Vا جذ,بة. -تأليفه 
"تذكر� ,ملهد8" كتا` ممتع. �نه ليس 
كتا` ,لسو,نح ,ملتسلسلة بل ?تو8 
,ملختلفة  -,لو,قعا%  ,ألحد,<  على 
-كلها  بالتفاصيل،  ُكتبت  �Vا  �ال 
�مو� شاهدها ,ملؤلف بأ: عينيه. �8 
,لكتا`  هذ,   7 ��َل  ,ملؤلف   Gكأ
يصحب  ,ملؤلف   Gكا مشاهدته. 
 G�- .عموًما Qسفا��حضرته � 7 
, -جدير باملطالعة.  كتابه هذ, ممتع جدًّ
ُنشر جزG,3 للكتا`، -عا: طبعهما 

هو ١٩١٤:.*
٦. س�� ,ملسيح ,ملوعو� � تأليف 
حضر� مرv, بش� ,لدين  مو� �jد 

,خلليفة ,لثا¨.
هذ, كتيب صغ� ���جْت فيه ,لوقائع 
 � ,ملوعو�  ,ملسيح  حليا�  ,ملعر-فة 
مفصل  �8 حتقيق  يتم   � -فاته.   ��
�- مستقل من ,لناحية ,لتا�¡ية -�منا 
 Gكر% ,لوقائع ,لعامة ,ملعر-فة، -كاsُ
�سلو`  �ما  طبعه.  من  ,لغر�  هو 
على  فهو  ,لكتابة  -�سلو`   Gلبيا,

*  لقد تو7 ب� سر,y ,حلق قبل صد-� ,لطبعة 

,لثانية \ذ, ,لكتا`. 
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,السم  \ذ,  منسوًبا  نشر  ما  ��جة 
هو  ,لكتيب  تأليف  تا�يخ  ,ملحتر:. 

.١٩١٦
 Gمريكيا� Gلك كتَب قّساs �� ضافة�
 � ,ملوعو�  ,ملسيح  حيا�  -قائع 
,لدكتو�   (١  8� ,إلجنليزية  باللغة 
,لكلية   7 ,ملحاضر  فولد  غر� 
-,لتر  ,لتبش�ية بالهو� - ٢) مستر 
,ملسيحيني  ,لشبا`  منظمة  سيكرت� 

بالهو�.
فولد"  "غر�  ,لدكتو�  ,لتقى  لقد 
به  يلتق   �-  � ,ملوعو�  باملسيح 
"مستر -,لتر". تأليف ,ألخ� مفصل 
�ما تأليف ,أل-� فمختصر. مع �Vما 
قد �خذ, ,ملعلوما% كلها من ��بيا% 
هذين   G� �ال  عا:  بشكل  ,جلماعة 
,ألخطا3،  من   G,لو¡ ال  ,لكتابني 
سو3  عن  ناشئة  ,ألخطا3  -�يع 
-,الستنبا�  ,الستدال�  �ما  ,لفهم. 
قس   8� من  كاملتوّقع  فهو  فيهما 
مسيحي، �8 � يفهما بعض ,ألمو� 

-,لذ8 فهماQ � يذكر,Q سليًما.
 �G ,لتعصب �يضا كشعلة من ,لنا� 
,ل^ حترH بساتني ,ملعلوما% فتجعلها 
شي3  هنا�  -بر�يي  -�ماً�,.  خر,ًبا 
,لتعصب يتحو� �� عقبة  �خر غ� 
,لصحيح  ,لفهم   G-� فيحو�  كأ�,3 
,لنتائج   �� -,لوصو�  لألحد,< 

,ملر3   Gكو- ,لغربة  -هو  ,لصحيحة 
يستطيع  -ال  �خر،  -قو:  �ين  من 
,ملر3 �حيانا �G يتعمق 7 ,لقضية \ذ, 
�يضا  �Vما  حا�  �ية  على  ,لسبب. 

كتاباG جدير,G باملطالعة.
�ضافة �� sلك هنا� جر,ئد ,جلماعة 
-مقا�نة  -,لبد�  ,حلكم   8� -&الִדا 
-,أل��ية)  ,إلجنليزية  (باللغة   Gأل�يا,
-&لة تشحيذ ,ألsهاG ,ل^ ُنشر فيها 
بني حني -�خر مذكر,% عن س�� 
,ملسيح ,ملوعو� � --قائع حياته، 
-هي حتتو8 �يضا على sخ�� عظيمة 

للمعلوما%.
� -�� جز3 كب� من �حد,< س�� 
 7 -�خالقه   � ,ملوعو�  ,ملسيح 
كتب  من  تقريًبا  ,لثمانني  مؤلفاته 
تقريًبا.  ,ملئتني  -�عالناته  -كتيبا% 
-,لبديهي �G هذ, ,جلز3 يقي¹ -�-ثق. 
-,حلقيقة �G �يع ,لكتب ,ل^ �ُّلفت 
 � حضرته  س��  �حد,<  حو� 
حتتو8 على ما sكرQ حضرته بنفسه 
حيا�  كتا`  �ال  حياته  �حد,<  من 
 G� 7 ,العتبا� Qجلدير بأخذ,- .Éلن,
,ملسيح ,ملوعو� � �حياًنا � يتذكر 

تا�ً¡ا معيًنا لبعض ,ألحد,<. 
£تلفة.  �نو,عا  للذ,كر�   G� -,حلق 
s,كر� بعض ,لنا� تكوG قوية عموًما 
�ال �Vا ال تعمل جيًد, 7 &ا� معني. 

,ملتعلقة  ,لتو,�يخ  تذّكر   G� -,حلقيقة 
,ل^  ,ملتفر�� - �8 تلك  باألحد,< 
,ألحد,<  سلسلة  من  حلقًة  ليست 
خصوًصا  صعًبا  يصبح   - ,ملنتظمة 
 vإلجنا �ماغه  ُخلق  ,لذ8  للشخص 
حفظ  -قو�  �خر4.  عظيمة  �عما� 
تو,�يخ ,ألحد,< هي ��Ú من ,لقو4 
,ألخر4 لدما¯ ,إلنساG. بل لوحظ 
عموًما �G َمن s,كرته حلفظ ,لتو,�يخ 
�قو4 كاG ضعيًفا 7 ,لقو4 ,لدماغية 

,لعظيمة ,ألخر4. -,هللا �علم.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٢
عقد  لقد  -قالت:  -,لد¿  حدثت¹ 
 7 ,أل-ال�  �نتم  قر,نكم  حضرته 
,لصغر -لكنه � يكن يريد ,الختال� 
,لكث� لئال ?صل �8 نقص 7 ,لتربية 

-,لنمو. 

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٣
,ملصر8  ,لرjن  عبد  شيخ  حدث¹ 
بد,ية   7  Gقا�يا �تيت  ملا  -قا�: 
عهد8 ֲדا جا3 7 ,ليو: نفسه شيخ 
�jة ,هللا ,لالهو�8 بشا` مسيحي 
,لتقينا  لقد  ,إلسال:.  يعتنق   G� يريد 
,الثنني  �ن   � ,ملوعو�  باملسيح 
�ما  ,لبيعة  م¹  حضرته  �خذ  سويًة؛ 
هو فقد �ّ� على طلبه قائال: سنأخذ 
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منك ,لبيعة الحًقا. كاG شيخ �jة 
,هللا قد جا3 به -هو شخصية كب�� 

-كاG حضرته ?ترمه كثً�,. 
,لشا`  هذ,  كتب  حا�،  �ية  على 
للمبايعة  �خر4  مر�  ,ملسيحي 
ثانية:  مر�   � حضرته  عليه  فرّ� 
سنأخذ ,لبيعة الحًقا. � كتب على 
طلبه ثالًثا: ¢ب حتديد يوٍ: للمبايعة، 
,لثالثا3 �-  ,ليو: هو يو:  كاs Gلك 
,أل�بعا3، فقا� حضرته سنأخذ ,لبيعة 
,لشا`  تلقى  فلما  ,خلميس.  يو: 
,لرّ� sهب مغاضًبا -تنّصر مر�  هذ, 
 :� حلضرته  �حد  قا�  �خر4. 
تنّصر sلك ,لشا` عند مغا��ته من 
هنا. فقا� حضرته �: ألجل sلك 
كنت ��خر بيعته. � قا�: من يأ¿ 
 Hصا�  Gيكو مسلًما  ,\ند-�  من 
,لقلب عموًما، -?ب ,إلمياG. -لكن 
,لذين ُيسلموG من ,ملسيحيني ليسو, 
جديرين باالعتما� عليهم عموًما. � 
�كن مطمئنًّا حلالة هذ, ,لشا` لذلك 
كنت ��يد �G يبقى هنا مد� �طو�.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٤
�قو�: سألت مرv, سلطا G�jد من 
خال� ,بنه ,ألصغر مرv, �شيد �jد: 
,ملسيح  ميال�  سنة  عن  تعر�   ,sما
,ملوعو� �؟ فرّ�: على حّد علمي 

ُ-لد حضرته 7 عا: ١٨٣٦:.

,لرحيم.  ,لرjن  ,هللا  بسم   .١٨٥
 Gسلطا  ,vمر سألت  لقد  �قو�: 
�jد عن طريق ,ملولو8 �حيم åش 
سنة  عن  ,خلا«  ,لسيكرت�   .�  .:
ميال�Q فقا�: ال �عرفها بالضبط �ال 
هو   H,�-أل, بعض   7 ,ملكتو`   G�
,لبانديت   � قا�  -لكن   ،:١٨٦٤
,\ند-سي بأن¹ -لدُ% 7 عا: ١٩١٣ 
,مليال�8)،   ١٨٥٦  8�) ,لبكرمي 
عمر   Gكا -ال�¿  عند  �نه  -xعت 

-,لد8 ١٨ عاما تقريًبا.
,لبكرمي  �-,ية ١٩١٣  تبد-  �قو�: 
�-ثق من غ�ها، ألG ,لقر,ئن ,ألخر4 
,\ند-�   G� يؤيدها  كما  تؤيدها. 
عموًما مَهر� 7 حفظ تو,�يخ ,مليال�، 
 Gسلطا  ,vمر ميال�  عا:   Gفإ -عليه 
 Gكا ,sد هو ١٨٥٦: تقريًبا. فإj�
,لوقت  sلك   7  � عمر حضرته 
 Q- ١٩ عاًما فكانت سنة ميال��١٨ 
هي ١٨٣٦ �- ١٨٣٧ تقريبا. -من 
تقو�  ,ل^  ,لر-,ية  صحة  تتأكد  هنا 
هو   � حضرته  ميال�  عا:   Gبأ

.:١٨٣٦
-هنا� شها�� �خر4 -هي �G حضرته 
(,نظر  كتبه  بعض   7 كتب   �
,إلسال:)،  كماال%  مر��  ,لتبليغ 

-,لد¿  كانت  �يضا:  يقو�   Gكا-
عائلتنا  شد,ئد  �يا:   G� �,ئًما  تقو� 
-مصائبها قد ُبّدلت من يو: -ال�تك 
باخل� -,لرخا3. -ألجل sلك كانت 

-ال�¿ ُتعَتW مبا�كة. 
�يا:  ن  تبّد�  بد�  قد  �نه  -,لقطعي 
,ألسر� -مصائبها �� �يا: ,لرخا3 7 
عهد ,لر,جا �جنيت سنغ حيث ��جع 
 Gقا�يا جّدنا   �� سنغ  �جنيت  �,جا 
-بعض ,لقر4 ,ملجا-�� \ا، -خّصص 
جلدنا عسكريا مر,فقا له، -��4 جّدنا 
بعض ,خلدما% ,لعسكرية حتت �مر� 
-لد  قد  �G حضرته  بد  فال  ,لر,جا. 
قبل مو% ,لر,جا �جنيت سنغ �8 قبل 
�يضا  -هذ,   .١٨٣٩ سنة  من  فترٍ� 
بوال�ته  ,ملتعلقة  ,لر-,ية  يؤكد صحة 

7 عا: ١٨٣٦:. -هو ,ملر,�.
 Qسنة ميال� G� ما ما كتبه حضرته�
هي ١٨٣٩ فقد �ّ�% عليه كتاباُته 
عا:   7 مر�  كتب  فقد  ,ألخر4. 
عاما،   ٧٠  Gآل,  Qعمر  G�  ١٩٠٥
sلك  كتبت  بأن¹  هنالك  -كتب 
,لصحيح  ,لعلم  �ما  -�ميًنا  تقديًر, 

فعند ,هللا.
�قو�:  به  قمت  ,لذ8  ,لتحقيق  -فق 
قد -لد حضرته 7 بد,ية عا: ١٢٥٢ 
للهجر� -تو7 7 عا: ١٣٢٦للهجر�، 

-,هللا �علم.
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�مr حصل؟
8s 7 :y ,لقعد� من ,لعا: ,لسا�� 
مكة  كفا�  بني  حصل  ,\جر8 
,حلديبية  مبوضع  صلح  -,ملسلمني 
فيه  ,تفقا  ,حلديبية،  بصلح  يعر� 
على -ضع ,حلر` عشر سنني، -قد 
ُ-ضعت فيه بعض ,لشر-�؛ منها �نه 
,لكفا� � هاجر  من  �حد  �سلم   ,s�
 Gملسلمو,  Qيعيد فسو�  ,ملدينة   ��
�حد  ,�تد   ,s� لكنه  مكة،  �هل   ��
 Qيعيد فلن  مكة   �� -جا3  ,ملسلمني 
,ملسلمني   G� -منها  مكة،  �هل 
 G-� ملدينة,  �� ,لعا:  sلك   G-يعو�
��,3 ,لُعْمر�، -يأتوG 7 ,لعا: ,ملقبل. 
-7 �ثنا3 كتابة ,لعهد جا3 �بو جند� 

من مكة �� �سو� ,هللا � مسلما، 
فسّلمه سيدنا �سو� ,هللا � �� �بيه 
ميثل   Gكا ,لذ8  عمر-  بن  سهيل 
,لكفا� 7 هذ, ,لعهد -مند-ֲדم. -7 
 G� ثنا3 ,لكتابة، حني كتب ,لكاتب�
عمر-- بن  سهيل  بني  ,لعقد  هذ, 

كمند-` عن كفا� مكة - - مد 
,لكفا�  ممثل  ,عتر�  ,هللا،  �سو� 
قائال: لو شهدُ% �نك �سو� ,هللا � 
�قاتْلك، فأمر �سو� ,هللا � بشطب 
كلمة "�سو� ,هللا" -كتب "بن عبد 

,هللا".

p: ما �ملر�H من بيعة �لرضو��؟ 
y: قبل �G يعقد ,لصلح 7 ,حلديبية، 
قتلو,  ,لكفا�   Gبأ شائعة  تفشت 

 Gعفا بن   Gعثما ,ملسلمني  �سو� 
� - ,لذ8 كاG قد ��سله ,لرسو� 
 Gبشأ مكة  �هل  مع  للتفا-�   �
تلك  ففي  �ليها-  ,ملسلمني  �خو� 
,هللا  �سو�  طلب  ,لعصيبة  ,لساعة 
على   Qيبايعو  G� ,ملسلمني  من   �
�Vم سيستعد-G لتقدمي �8 نوq من 
-ضع   � �يعا،   Qفبايعو ,لتضحية، 
يدQ ,ليسر4 على يدQ ,ليم� -قا�: 
تعا�  ,هللا  فألقى   ،Gعثما بيعة  هذ8 
 G,لبيعة نظر� حب -�ضو, Qعلى هذ
-هي   ،G,لرضو, ببيعة  فسميت 
من   ١٩  -١١ ,آليتني   7 مذكو�� 
 � ,هللا  يقو�  حيث  ,لفتح؛  سو�� 
 Gَُيَباِيُعو �ِنََّما  ُيَباِيُعوَنَك  ,لَِّذيَن   َّG�ِ﴿
َنَكَث  َفَمْن  �َْيِديِهْم   Hََفْو ,هللا  َيُد  ,َهللا 
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َ�ْ-َفى  َ-َمْن  َنْفِسِه  َعَلى  َيْنُكُث  َفِإنََّما 
َ�ْجًر,  َفَسُيْؤِتيِه  ,هللا  َعَلْيُه  َعاَهَد  ِبَما 

َعِظيًما﴾ (,لفتح: ١١)
 sْ�ِ  َ ,ْلُمْؤِمِنني َعِن  ,ُهللا  َ�ِضَي  ﴿َلَقْد 
َما  َفَعِلَم  َجَرِ�  ,لشَّ َتْحَت  ُيَباِيُعوَنَك 
َعَلْيِهْم  ِكيَنَة  ,لسَّ َفَأْنَزَ�  ُقُلوِبِهْم  ِفي 
َ-�ََثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا﴾ (,لفتح: ١٩) 

مبوضع   � �قا\  يوما  كم   :p
�حلديبية؟

y: ٢٢ يوما. 

 wلن� �فقو�p: كم من �لصحابة 
� x �حلديبية؟

y: �لف -��بعمائة صحا�. 

�حلديبية،  صلح  ُنقض   rم  :p
حد}   �oما� oلك،  كا�  �كيف 

بعد oلك؟
y: ُنقض ,لصلح بعد عامني تقريبا، 
,لثامنة  ,لسنة  من   Gشعبا  7 -sلك 
قد  ُخز,عة  كانت  حيث  للهجر�. 
بعد   �  Éلن, حلف   7 �خلت 
بكٍر  بنو  ,حلديبية، كما �خل  صلح 
,حليني  بني   Gقريش، -كا 7 حلف 
ثأ� جاهلي قدمي؛ فثا� بنو بكر على 
تظاهرهم  قريش  -�خذ%  خز,عة، 
مقتلة  خز,عة  من  �صابو,  ح½ 

عظيمة. فسا�عت خز,عة �� ,ملدينة 
,ملنو�� تناشد ,لنÉ � حلفها ,ملتني، 
فوعدهم �سو� ,هللا بنصرִדم، -بعد 
فتـح   Gكا تقريًبا  بشـهٍر  sلك 

مكة. 

p: مr �نطلق � لفتح مكة؟
,ملبا��   Gمضا� من  ,لعاشر   7  :y

عا: ÏاG من ,\جر�.

p:كم كا� معه من �ألصحا�؟
y: عشر� �ال� صحا�.

 Dلذ�لصحا� �سم � nهل تعر :p
سل سالة �W �هل مكة �خgهم �
فيها عن خطة سوN �هللا � لفتح 
كا�   � �هللا   Nسو  �� مع  مكة، 

�طط لذلك سرًّ�؟
x, :yه حاطب بن �� بلتعة �.

p: من Yل هذU �لرسالة؟
y: �حد4 ,لنسا3.

 AHملصا  �  wلن� سل � من   :p
هذU �لرسالة منها؟

y: ��سل � علًيا -عبد ,هللا بن ,لزب� 
�ضي ,هللا عنهما، فألقيا ,لقبض عليها 

7 ,لطريق.

غ.  تصرفه  حاطب   برَّ ِبَم   :p
�لالئق؟

y: لقد قا� للنÉ � بأنه فعل sلك 
مكة   7 �قا�به  بعض  على  حرصا 
,لذين كاG من ,ملحتمل �G يتعرضو, 

للضر�. 

p: هل عاقبه سوN �هللا �؟ 
ممن  كونه   � عنه  عفا  بل  ال،   :y

شهد-, بد�,. 

D� :pُّ صحا� كا� ميسك بزما\ 
ناقته � عند فتح مكة؟ 

y: عبد ,هللا بن �-,حة �. 

 p: ماo� فعل سوN �هللا � بالكفا
بعد فتح مكة؟

y: -قف فيهم �سو� ,هللا � موقف 
فاعل   ¨�  Gتظّنو ما  -قا�:  ,لعزيز 
بكم؟ قالو,: خً�,...�â كرمي، -,بن 
قاسية  حلظا%  -مر%  كرمي...   â�
�عناقهم،   Gملجرمو, فيها  حتّسس 
-,لعنت  ,لظلم  س¹   G-يذكر -هم 
,إلسال:..  حر`   7 �مضوها  ,ل^ 
-صولة  ,حلق  سطو�  ¡شى  -,لظا� 
,لعد�... -ما هي �ال حلظا%، ح½ 
�شرH -جه ,لنÉ � -قا� \م كلمته 

,ملشهو��: ,sهبو,، فأنتم ,لطلقا3. 
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التقوى

H. �سا\ �لg�قي
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بينـما
جا3 7 (,ملعجم ,لوسيط): «بينما: تكوG ظر� vماG مبع� 

,ملفاجأ�، -\ا صد� ,لكال:.»
 7 Gتكو G� 8 ¢ب�جلملة، � x A�) ،GsبينماP (ا �لصد�

بد3 ,لكال:.
يقا�: بينما vيٌد جالس، �خل عليه عمر-.

-ال يقا�: �حسَن �ليك vيد بينما �نت �سأ% �ليه.
-�منا يقا�: �حسَن �ليك vيد، 7 حني �سأ% �نت �ليه �-: 

�ّما �نت فَأسْأ% �ليه.
-�� 7 ,حلديث َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َ�Gَّ َ�ُسوَ� ,هللا َ� َقاَ�: 
ِريِق  ”َبْيَنَما َ�ُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق َ-َجَد ُغْصَن َشْوٍ� َعَلى ,لطَّ
,لبخا�8، كتا`  َلُه“ (صحيح  َفَغَفَر  َلُه  ,هللا  َفَشَكَر   Qَُفَأَخَذ

,ملظا� -,لغصب)
يقو� ,ملسيح ,ملوعو� �:  ”فاحلاصل �G ,لعر` كاG قو: 
 G-يو,جهو, 7 مد� عمرهم تلقا3َ ,لو,عظني، -كانو, ال يد� �
ما ,لتُّقى -ما خصا� ,ملّتقني... فبينما هم 7 تلك ,ألحو,� 
 s� ،لضال� -,لفسا� 7 ,ألقو,� -,ألعما� -,ألفعا�, q,نو�-
ُبعث فيهم �سوٌ� من �نفسهم 7 بطن مكة... فأبو, -عصو, 

-كانو, على كفرهم -فسقهم مصّرين.“ (جنم ,\د4)
 

َنِفَد َيْنَفُد - َنَفَذ َيْنُفُذ
 :èَنفا�- èجا3 7 (,ملعجم ,لوسيط): «نِفَد ,لشي3ُ َيْنَفُد َنَفد

َفِنَي -sهب.» 
يقو� ,هللا تبا�� -تعا�: ﴿قل لو كاG ,لبحُر ِمد,�è لكلما% 

�� لَنِفَد ,لبحُر قبل �G َتْنَفَد كلماُ% ��﴾
جا3 7 ,حلديث َعْن �َِبي َسِعيٍد ,ْلُخْدَ ِّ8�ِ�Gَّ َناًسا ِمْن ,ْألَْنَصاِ� 
َسَأُلو, َ�ُسوَ� ,هللا َ� َفَأْعَطاُهْم ُثمَّ َسَأُلوQُ َفَأْعَطاُهْم َحتَّى َنِفَد 
َما ِعْنَدQُ ُثمَّ َقاَ� َما َيُكوGُ ِعْنِد8 ِمْن َخْيٍر َفَلْن َ��َِّخَرQُ َعْنُكْم 
َيَتَصبَّْر  َ-َمْن  ,هللا  ُيْغِنِه  َيْسَتْغِن  َ-َمْن  ,هللاَُّ  ُيِعفَُّه  َيْسَتْعِفْف  َ-َمْن 

ْبِر.  ُيَصبِّْرQُ ,هللا َ-َما ُ�ْعِطَي َ�َحٌد َعَطا3ً ُهَو َخْيٌر َ-َ�ْ-َسُع ِمْن ,لصَّ
(موطأ مالك، كتا` ,جلامع)

 ¨� �عد,ئي  على  ¡فى  "-ال   :� ,ملوعو�  ,ملسيح  يقو� 
,مر� قد نِفد عمر8 7 تأييد ,لدين ح½ جا3¨ ,لشيب من 
 Wختا� ,لكفَر -,إلحلا� 7 ك� G� لشبا`، فكيف يظن عاقل,
س¹ --هن جسمي -قر� من ,لقW؟ سبحاG� !�� G هذ, 

�ال ظلم مبني." (jامة ,لبشر4)
َيْنُفُذ  ,ألمُر  «َنَفَذ  ,لوسيط):  (,ملعجم   7 -جا3  َيْنُفُذ:  َنَفَذ 
كذ,:   Gمكا  �� ينُفُذ  ,لطريق  -هذ,  مضى.   :èsَنفا-  èsُنُفو
يصل باملاّ� فيه �� مكاG كذ,؛ -نَفَذ فيه -منه: خرy منه �� 

,جلهة ,ألخر4.»
 Gْ�َ ْسَتَطْعُتْم, Gِ�ِ يقو� ,هللا تعا�: ﴿َيا َمْعَشَر ,ْلِجنِّ َ-,ْإلِْنِس
َماَ-,ِ% َ-,ْألَْ�ِ� َفاْنُفُذ�� َال َتْنُفُذ�َ� ِ�الَّ  َتْنُفُذ�� ِمْن َ�ْقَطاِ� ,لسَّ

ِبُسْلَطاGٍ﴾ (,لرjن: ٣٣-٣٤)
قو� ,ملسيح ,ملوعو� �: "�يستطيعو G�G يرّ�-, قضاQ3؟ 
سبحاG �ّبنا ,ألعلى! �نه يغِلب -ال ُيغَلب، �ينفذ �مرQ من 
,لسما3 �� حتت ,لثر4. فهل من ف½ ¡افه -ال يطغى؟ -هل 
من ُحّر يطيعه -ال يأã؟ �يّتكئوG على ��,3 �بائهم ,ألّ-لني؟" 

(,الستفتا3)
فبعد هذ, ,لبياG ال ¢وv ,خللط بني ,لفعلني.



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل
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