



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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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التقوى

كلمة �لعد�

ال شك �� �لرجا� �لذين صنعو� �لتا�يخ 
لقضايا  �خدماִדم  فإجنا��ִדم  نا$�#.  قلة 
�ها  �لزمر#.  هذ+  �$خلتهم ,  �إلنسانية 
7ن , هذ� �لعد$ على موعد لنعاين عن قر4 شخصية 
�لتا�يخ �إلسالمي �حلديث..  $ينية فذ# غيَّر? <ر= 
�فضل  عليه   Dألنا�  Fخ سيدنا  مبجيئه  تنبأ   DاM  DماN
Pمو$  �لدين   Fبش  ��مر حضر#  Nنه   ..Dسال� صال# 
 Dغال  ��مر سيدنا  جنل  ���ضا+  عنه  �هللا  �ضي  �Vد 

.Wخليفته �لثا��Vد � 
�قبل �� نالمس مالمح هذ+ �لشخصية �لدينية �لفذ# 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ,  Fلنظ� منقطع  �ثًر�  تركت   cل�
 dألسر� eلكرمي باملنا� iلقا�� jحلديث، نو$ �� ُنعّر�

��لديn ُقبيل مولد هذ� �لبطل.
خاله  �بنة  من   � �ملوعو$  �ملسيح  تز�o سيدنا  لقد 
 i$باملبا pكانت �سرִדا ال تبا��هو , مقتبل �لعمر. 
�ألخالقية �لعالية �ليس لديهم �هتماD بالدين �باألمو� 
�حليا#،   , �سلوֲדم  �لز�جة  تبعت  �قد  �لر�حانية. 
�جها بأrا قو�D �حليا# �تباِ� باألسس �لc يؤمن   u�
��ساسها. �نتيجة لذلك �مبر�� �لوقت �تسعت هّو# 
�ية صلة معها.   vبانتها بينهما، ��نتهى �ألمر   jخلال�
�x uد ,  ،Dد كليًة خلدمة �إلسالV� سيدنا yتفر�

نفسه �ية �غبة , �لز��o ثانية. 
�, هذ� �خلضم تلقى حضرته �حيا باللغة �لعربية ”Nنَّا 
نبشر{ بغالD َحسني“، �بعد بضعة �شهر تلقى �حيا 
 .“cxيَت خد��  cنعم �لعربية: ”�شُكر  باللغة  �خر 
لرسو�   ���أل �لز�جة  �سم  هو  �ملا كا� ”خدxة“ 
حيث  حياته  سنـي  �فضل  معها  عا�   cل�  � �هللا 

�حلق..  $عو#  نشر  سبيل   , ��لنفيس   pبالغا ت  ضحَّ
��جا ثانيا �فِهم  سيدنا �Vد � �� �هللا تعا� ُيعّد له 
سوj يستمر ملد# طويلة. � تو�تر �لوحي بعضه بالعربية 
��لبعض �آلخر باأل�$ية �جزv منه باللغة �لفا�سية: ”لقد 
��جا �خر �سوj ��تب �مو�+ بنفسي �لن ��تبت لك 
ك �d ضيق منه“. �هكذ� خضع حضرته إل��$#  ميسَّ
��جه �لثاW من سيد# كرمية تنتمي لعائلة من ��هللا �مت 

�لسا$�?. 
� �عتكف سيدنا �Vد ��بعني يوما �علن Nثرها �� �هللا 
�قه Fس  � �نه  منها  عديد#  غيبية   vنبا� عليه  كشف 
غالما يظهر بظهو�+ جال� �4 �لعاملني. �ֲדذ� �إلعال� 
يكو� سيدنا �Vد قد �فحم �عد�v �إلسالD �نذ�{ ليس 
بال��هني ��أل$لة من خال� كتاباته فحسب بل بنشر 
 �� �لعا$d جد�  �N من  له.  �هللا  تأييد  نبوv# تد� على 
�الً$�، لكن �لنبوv# تؤكد على �� � ���ُير vملر� o�يتز
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هذ� �ملولو$ سوj يتر{ بصماته على �لتا�يخ �إلسالمي 
بصفة غF معهو$#. �بالتاp ليس مولد+ فحسب �ية، بل 
حياته �Nجنا��ته ستشهد على صد� سيدنا �Vد �، 

.Dهذ� , حد ��ته حتدٍّ عظيم على صد� �إلسال�
 dالضطر�4 �لذ�� uلتأ� �� Dنو$ �� ننو+ , هذ� �ملقا�
كا� يشعر ֲדما سيدنا �Vد من جر�v �لتيا��? �لدينية 
من  حتط  كانت   cل�� عصر+   , ��د�مة  ��إلحلا$ية 
�لبالغ  �ثرها  تركت  قد  �حلنيف  ��لدين   � �لن�  شأ� 
�هللا  حضر#   , طويال  يدعو  فكا�   ،� شخصه   ,
 Dلكر�� صحابته  بعض  َشِهَد  �قد  �ملعا�ضني.   Dإلفحا
تعا�  �هللا   �N �يبتهل  يبكي  كا�  �نه  �خلصو�  ֲדذ� 
�ر��# شديد# إلفحاD �ملعا�ضني �إل��v# �يا? �ا�ية 
�للوعة  من  نابعا  كا�  هذ�  �إلسالD. كل  على صد� 
�صد� نبيه �لكرمي �  Dاسن �إلسالP ���لشو� إلبر�

�ليس إلبر�� ��ته كشخصية $ينية مرموقة.

�قد �علن سيدنا �Vد � , مناسبا? عديد# �� �بنه 
حضر# مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد هو �لك �ملصلح 
�ملبا�كة  يد+  على  ستتم  �نه  �هللا  �عد   dلذ� �ملوعو$ 
Nجنا��? $ينية عظيمة. �هكذ� يعت� كل Nعال� حتدًيا 
 Dإلسال�  4� �عو$  صد�  عظمة  على  ��ته  حد   ,
�هبه �هللا جو�مع �لكلم �لc جتلت  dنبيه �لكرمي � �لذ�
من خال� �حا$يث عديد# �Mها �نه ملا ينـز� �ملسيح 
 ��  d� له“  �ُيولد   o��لزما� ”يتز �خر  �بن مرمي , 
 �� o����ملسيح �ملوعو$ ��ملهدd �ملعهو$ سيكو� له 
يكونو�  �ال$� � �هللا  سيهبه  خالله  �من  خاصة  طبيعة 
�لسنة  �ملهاD �ملكلف ֲדا. �هذ+  له عونا , Vل تلك 
جند �ثرها , سلسلة �ألنبياv �لذين $عو� �هللا �� يهبهم  
��ية ُتو�صل مهاD نشر توحيد �هللا �. �هكذ� �هبه 
�هللا مصلحا موعو$� �نُتخب خليفة ثانيا حلضرته � 
�ملبا�كة �N ما يربو على نصف قر�  �$�مت خالفته 

من �لزمن حافلًة بإجنا��? $ينية عظيمة.
عزيزd �لقا�i، جتد $�خل �لعد$ خطبة �جلمعة حلضر# 
ֲדذ�  عديد#  جو�نب  تغطي  �هللا-  -�يد+  �ملؤمنني   Fم�
�خلصو� حيث �N �جلماعة حتيي , شهر ف��ير من 
متعد$#  �لعظيمة   #vلنبو� هذ+  حتقق  �كر=   Dعا كل 
 Dستظّل $ليال يتجد$ على صد� �إلسال cل���جلو�نب 
�صد� �لن� � �صد� خا$مه �لصا$� �ملسيح �ملوعو$ 

 .Dلسال��عليه �لصال# 
$عـو�نا  ��خر  �يرضا+  �به  ملا  �Nياكم  �هللا  هد�نا 
على   Dلسال�� ��لصال#  �لعاملني   4� هللا  �حلمد   ��
�شـرj �ملرسلني سيدنا Pمد �على �له �صـحبه 

� عـني.

ليـس مولده فحسـب آية، بـل حياته 
صـدق  علـى  ستشـهد  وإجنازاتـه 
سـيدنا أ*ـد �، وهذا ' حـد ذاته 
حتـدٍّ عظيـم على صـدق اإلسـالم.
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التقوى

 حضر# مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد
�ملصلح �ملوعو$ �

� dملهد� Dإلما���خلليفة �لثاW حلضر# �ملسيح �ملوعو$ 

:¡�من $�


في �حا� �لقر�

(سو�# �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

أصحاب األيكة وأهل مدينأصحاب األيكة وأهل مدين
حتت اجملهر القرآ�حتت اجملهر القرآ�

﴿َ�ِ�نََّها َلِبَسِبيٍل ُمِقيم﴾  (٧٧)

شر� �لكلمـا�:
سبيل مقيم: �d طريق بّين ��ضح. 

(oلتا�)

�لتفسـ!:
�لقر=  هذ+   �N تعا�  �هللا  يقو�   
 dملدمر# تقع بالقر4 من �لطريق �لذ�
u تندثر معامله بعد، بل ما ��لت متر 
 ،��به قو�فلكم �لتجا�ية �يها �لكافر
مبصFهم.   ��تعت� ال  �لك  �مع 
 � لو¨   Dقو تقع منطقة  �بالفعل 
قريًبا من �لطريق �ملؤ$d من �جلزير# 

.Dلشا� �N لعربية�

ِلْلُمْؤِمِنني﴾  َآلََيًة  َ/ِلَك  ِفي   َّ2�ِ﴿
(٧٨)

�لتفـس!:
﴿�ية  هنا  تعا�  �هللا  قا�  لقد   
للمؤمنني﴾، بينما قا� , �آلية قبل 
ِميـَن﴾،  لِْلُمَتَوسِّ ﴿آلَياٍ?  �ملاضية 

ملا�� هذ� �لفر� يا ُتر=؟
فليكن ��ضًحا �نه تعا� بّين , �آلية 
بني حا$ثة  تشاֲًדا  هنا{   �� �لسابقة 
لو¨ �بني ما يقع مبحمد، ��لو�ضح 
بوسع  ليس  �لتشابه  هذ�   }��$N  ��

$pκ¨Ξ Î)uρ9≅‹ Î6 |¡ Î6 s9AΟŠ É) •Β∩∠∠∪¨βÎ)’ Îûy7Ï9≡sŒZπtƒ UψtÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9∩∠∇∪
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$yϑåκ¨Ξ Î)uρ8Π$tΒÎ*Î7 s9&Î7 •Β∩∇⊃∪ô‰s) s9uρz>¤‹x.Ü=≈pt õ¾ r&Ì� ôf Ït ø:$#
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�لك  من  يتمكن  �Nمنا  Nنسا�،  كل 
�ملتفرسو� فقط، فلذلك قا� هنا{: 
فيه   d� للمتو�ني﴾..  ﴿�ياٍ? 
��ما  �لثاقبة.  �لفر�سة   d�لذ �يا? 
�¯ا� �لع�# باملر�� بالقر4 من قرية 
من  يتطلب  فال  بعذ�به  �هللا  $مرها 
�إلنسا� �كاvً غF عا$d، بل خشيَة 
هنا   � �هللا  قا�  �لذلك  فقط،  �هللا 
�ملؤمنني   ��  d� للمؤمنني﴾..  ﴿�ية 

سيجد�� , هذ� �يًة.

�ْألَْيَكِة  8َْصَحا5ُ  َكا2َ   2ْ�ِ�َ﴿

َلَظاِلِمني﴾  (٧٩)

شر� �لكلمـا�:
 Fلكث� �لشجر  �َأليُك:  �َألْيَكة: 
ْدَ�  �لسِّ ُتنبت  �لَغيضُة  �مللتّف؛ �قيل: 
�يكة  ��لو�حد  �7وMا،  ��أل��َ{ 

(�ألقر4).

�لتفسـ!: 
يبد� �نه كا� على مقربة من "مدين" 
د�  غابٌة كثيفة تكثر فيها �شجا� �لسِّ
��أل��{، �من �جل هذ� �ِّي سكاrا 
بأصحا4 �أليكة؛ ��ألغلب �� هذ� 
�لعر4  ِقبل  من  عليهم  ُ�طلق  �السم 
متر  �لتجا�ية  قو�فلهم  كانت  �لذين 

�لقر��   Dستخد� �قد  �لغابة،  ֲדذ+ 
�لعر4  لد=   j��ملعر �السم  نفس 

Nمتاًما للحجة عليهم.
�صحا4   �� �لقر��  من  ��لثابت 
�أليكة هم قوD شعيب �، قا� �هللا 
﴿كذ4َّ �صحا4ُ �َألْيكِة �ملرَسلني* 
 WN تتَّقو�*  �ال  شعيٌب  �م  قا�   �ْNِ
 :vلشعر��) َ�مني﴾  �سو�  لكم 
�خر  موضع   ,�  .(١٧٩  -١٧٧
 Dقو �N خ� �لقر�� �� شعيًبا ُ��سل�
�خاهم  َمْدَيَن   �N�﴿ قا�   �N مدين 
ُتر=  يا  شعيًبا﴾ (هو$: ٨٥). فهل 
 ��  D� باسم شعيب،  نبيا�  كا� ·ة 
�صحا4  �لشعبني:   �N ُبعث  شعيًبا 

�أليكة ��هل مدين؟
يكشف  �لصد$  هذ�   , �ثي   �N
�rما قبيلتا� من نسل ��حد. فمنهم 
من عاشو� على جتا�# �لسلع �ملنتجة 
على  عاشو�  من  �منهم  �ملد�،   ,
�بد � لنب  من  �لقر�ية  �لسلع  جتا�# 
 �� ميكن  �لو�قع  �هذ�   .jصو�
�لو�قعة على  يشاَهد بكثر# , �ملد� 

��لغابا?. dمقربة من �ل���
بالقر4 من  بالفعل  لكن، هل كا� 
��أل��{؟  �لسد�  فيها  غابة  "مدين" 
هذ� �مر ال ميكن �جلزD به بناv على 
 ���لقيا¡، �لكن �جلغر�فيني قد �كد
هذ� �ألمر؛ فقد كتب �لشيخ سليما� 

�لند�d - نقًال عن "�ملناجم �لذهبية 
مبدين" للمستشر� برتن - �� �حد 
 v��� "�نه  يذكر  �ليونا�  �جلغر�فيني 
 dلذ� �لعقبة)   d�) عيالنه  خليج 
يوجد  �ألنبا¨  �لعر4  حوله  يقيم 
تيمن)،  (بنو  بوتيمانو¡  باسم  بلد 
ميا+،   ?��� مسطحة  ��سعة  ��ضه 
�ليس ֲדا Nال �ألعشا4 �� �ألشجا� 
�لc تبلغ قامة �إلنسا�، ��لc تعيش 
�لوحشية  �إلبل  من  قطعا�  عليها 
ֲדا  تتغذ=  كما  ��أليل،  ��لظ� 
�حليو�نا? �لد�جنة من ماعز �ضأ�. 
يوجد  �لِنعم  هذ+  جانب   �N �لكن 
فيها �ألسو$ ��لذئا4 مما �نقلبت به 
ِنعم �هل �ملنطقة ِنقًما. (��¼ �لقر�� 

  .(٢ � ٢٣-٢٤ o
تقع  كانت  "مدين"   ��  nيع �هذ� 
�كانت  �لعقبة،  خليج   ¡�� على 
بالقر4 منها غابة تتميز باملو�صفا? 
 cل� �ألشجا�  ֲדا  تكثر   -١ �لتالية: 
تبلغ طو� �إلنسا�، علًما �� شجر 
��أل��{ يبلغ هذ� �لقد�  dلسد� �ل��
من �لطو�. ٢- ֲדا قطعا� من �إلبل 
�لوحشية، �هذ� يؤكد �جو$ شجر 
�لسد� ��أل��{ ֲדا، أل� �إلبل تعيش 
على �شجا� كهذ+. ٣- ֲדا قطعاٌ� 
من �ملو�شي ��لضأ�، مما يعn �� �هل 
�حليو�نا?  يرّبو�  كانو�  �ملدينة  هذ+ 
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هذ+   , ترعى  كانت   cل� �لد�جنة 
�لغابة نفسها.

تقع  كانت   cل�  - �ملدينة  �هذ+ 
على ��¡ هذ+ �أليكة �d �لغابة - 
ُسّميت باسم هذ+ �لقبيلة �لقاطنة ֲדا. 
فكا� هنا{ مدينة باسم مدين، كما 
كا� هنا{ قبيلة باالسم نفسه؛ �قد 
�ستخدD �لقر�� �لكرمي هذ+ �لكلمة 
 Dقو  �N  �Fًمش فقا�  �ملعنيني،  بكال 
مدين ﴿��N مدين �خاهم شعيًبا﴾ 
(هو$: ٨٥)، �قا� مش�N �Fً مكاrم 
��ملؤتِفكا?﴾  مدين  ��صحا4 ﴿
خُ�  يأִדم   u�  d�  ..(٧٠ (�لتوبة: 
جعل   cل� �لقر=  �خُ�  مدين  �هل 

�هللا عالَيها سافَلها.. �d قوD لو¨؟
�مدين هؤالv كانو� من نسل Nبر�هيم 
�لتو��#: "�عا$   , $��� حيث 
َقطو�ُ#.  ��ها  �جًة � فأخذ  Nبر�هيم 
فولد? لـه ِ�ْمر�َ� �َيْقشاَ� �َمد�َ� 
�لد � �ُشوًحا.  �ِيْشباَ�  �ِمْدياَ� 
�كا� بنو $$�َ�  .�َ�$َ$َ�َيْقشاُ� َشبا 
�بنو  �َألُمِّيَم.  �َلُطوِشيَم  وِ�َمي  �شُّ
 Âَُِبيَد��� �ِعْفُر �َحُنوُ{  َعْيفُة  ِمدياَ� 
َقطو�َ#  بنو   vهؤال  يُع  ��َْلَدَعُة. 

(تكوين ٢٥: ١- ٤). 
يتضح من هذ+ �لعبا�# �� مدين كا� 
�جته قطو�#. ��بًنا إلبر�هيم من بطن 
�ال$ � Nال  تذكر   u �لتو��#   �� �مبا 

�آلخرين   ��  �فيبد �مديا�  يقشا� 
 u ��يتهم   ��  �� ��ية  ُير�قو�   u
 ���نصهر بل  �ال�$ها�،  �م  ُيكتب 
�ال$ �آلخرين. ��ما يقشا� فإ� � ,
 ���صا� ��نسل �بنه $$�� �يًضا كثر
نسل  مع  عاشو�  �لكنهم  قبيلة، 
ِمديا�، حيث ير= صاحب "��¼ 
�لقر��" �� �صحا4 �أليكة هم من 
نسل $$�� �لقاطنني مع بn مدين , 
منطقة �أليكة نفسها، �كأ� �جلميع 
 o حد#. (��¼ �لقر����كانو� قبيلة 

(١٧٧� ٢ � ٢١
ثقل   ��  dلر�� هذ�  فإ�   dعند�
�منطق شريطة �� نقو� �N �لقبيلتني 
��حد# حيث  كقبيلة  تعيشا�  كانتا 
حياִדما  ��ساليب  عا$�ִדما  كانت 
�جلميع  كا�  ��حد.  طابع   ?��
ميا�سو� �لتجا�# كما كانو� يرعو� 
�لقبيلتني  Nحد=   �� ال  �ملو�شي، 
كانت  بينما  �لتجا�#  متا�¡  كانت 
�ألخر= تعيش , �لبا$ية على �عي 
 ، �لد�جنة  �حليو�نا?  �تربية  �ملاشية 

فهذ� خالj لبيا� �لقر�� �لكرمي.
�أليكة  �صحا4  فإ�  كل،  على 
كانو� , �لو�قع بn قطو�# من نسل 
�بيهم Nبر�هيم. �يتضح من �لتو��# �� 
هؤالv �لقوD �نصهر�� , ب�N nاعيل 
��$ فيها , صد$  �N ،jخر �ملطا� ,

فوطيفا� من مصر   �� يوسف  قصة 
 $���شتر�+ من قافلة �ملديانيني، بينما 
, موضع �خر من �لتو��# نفسها �نه 
�شتر�+ من قافلة �إل�اعيليني (تكوين 
�هذ� يؤكد ��  ،(٣٩: ١� ٣٧: ٣٦
 nب , ��بn مدين كانو� قد �نصهر
�Nاعيل قبل �من موسى، �من �جل 
مديانيني  ُيدَعو�   Dلقو� كا�  �لك 

تا�# ��Nاعيليني تا�# �خر=.
�لكرمي  �لقر��  يدعمه   dلر�� �هذ� 
�يًضا حيث يدين �هَل مدين مبا يدين 
جند   �N �يًضا،  �أليكة  �صحا4  به 
بقولـه   vهؤال ينصح  شعيًبا  سيدنا 
﴿فَأ�ُفو� �لَكيَل ��مليز�َ� �ال َتبَخسو� 
 ,  ��ُتفسد �ال  �شياvَهم  �لناَ¡ 
 :jصالِحها﴾ (�ألعر�Nِ أل�ِ¼ بعَد�
قد  �لنصيحة  هذ+  �نفس   .(٨٦
�ّجهها شعيب �N �صحا4 �أليكة 
�يًضا فقا� ﴿َ��ُفو� �لَكيَل �ال تكونو� 
بالِقسطاِ¡  �ُنو� ِ� �ُملْخِسرين*  ِمن 
�ُملستقيِم* �ال َتبَخسو� �لناَ¡ �شياvَهم 
ُمفِسدين﴾  �أل�¼   , َتعَثو�  �ال 

.(١٨٢- ١٨٤:vلشعر��)
فتبني من هذ� �� �هل مدين ��صحا4 
 i�مسا  , منغمسني  كانو�  �أليكة 
�ساًسا  يعيشو�  �كانو�  متشاֲדة، 
على �لتجا�# �لc كانو� يغّشو� فيها 

 .�Fًكث
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كانو�  مدين   nب  �� ظننا  لو  �ما 
بينما  "مدين"،  بلدִדم   , يسكنو� 
كا� بنو $$�� يقيمو� , �لبا$ية , 
 �� �لقوَ�  �لك   Dالستلز �يكتهم.. 
�أل�لني كانو� ميا�سو� �لتجا�#، , 
حني كا� �صحا4 �أليكة يعيشو� 
هذ�  �لكن  �ملو�شي.  تربية  على 
�لكرمي  �لقر��  لبيا�  Åالف   dلر��
�لذd ينّص �� �صحا4 �أليكة �يًضا 
غشو�   cل� �لتجا�#  ميا�سو�  كانو� 
Mا  �ال�ني   �� فاحلق  �لناَ¡.  فيها 
��حد#،  َمَدنية   d� ��حد  لشعب 
عليهم  ُ�طلق  �قد  قطو�#.  بنو  �هم 
صفتني  لكوrما  �للقبا�  هذ�� 

با��تني فيهم.

َلِبِإَماٍ<  َ�ِ�نَُّهَما  ِمْنُهْم  ﴿َفاْنَتَقْمَنا 
ُمِبني﴾ (٨٠)

شر� �لكلما�:
�لو�سع،  �لطريُق   :Dإلما� مبني:  �ما< 
 Dلبإما ُفّسر قوله تعا� ﴿�rNما  �به 
ُيقَصد.   d�  ُّDُيَؤ بطريق   d� مبني﴾ 
 ���قا� �لفر�d� :v , طريق �م ميّر
�لطريق  فجعل  �سفا�هم،   , عليها 

.(oلتا�) ماًما ألنه ُيّتبعN

�لتفـس!: 

 �� �أليكة  �صحا4  مسكن  كا� 
من  مقربة  على  مدين  �صحا4 
�مصر،   Dلشا�  �N  d$ملؤ� �لطريق 
�كانت �لقو�فل �لعربية متر به. �قد 
"�ملبني"  بـ  �لطريق  هذ�  �صف ُ
بكثر#،   Dُيستخد كونه   �N Nشا�ً# 
 Fلس� فيها  يكثر   cل� �لطر�  أل� 

 .uضحة �ملعا��تكو� 
 vهنا عن هؤال  � �هللا   Çقد حتد�
 �� على  �خر  مثاًال  ليضر4   Dلقو�
�لسمع"  بـ"�ستر��  يقومو�  �لذين 

.��ُيهَلكو� , �خر �ألمر �يبا$
 � �هللا  �صف  �� سبق  �قد  هذ�، 
موطَن قوD لو¨ بقوله ﴿�rNا لَِبسبيٍل 
ُمقيٍم﴾ ، بينما قا� �آل� , �صف 
�rNما ﴿ �أليكة:  �صحا4  مسكن 
 ��  �N  Fليش �لك  مبٍني﴾؟   Dٍلَِبإما
 Dقو قر=  من  بالقر4  �ملا�  �لطريق 
مطر�ًقا  يبقى   jسو  � لو¨ 

 dلذ� �لطريق  ��ما   ،Dأليا� مر  على 
 jمير مبسكن �صحا4 �أليكة فسو
 jمعامله سو �� Fًكا، غ�يصبح متر
تظل Pفوظة ملحوظة. ��لو�قع �يًضا 

.Wيصّد� هذ� �لبيا� �لقر�

�ْلِحْجِر  8َْصَحا5ُ   5َ َكذَّ ﴿َ�َلَقْد 
�ْلُمْرَسِلَني﴾ (٨١)

شر� �لكلما�:  
·و$  $يا�  �حلصن؛  هو  �ِحلجر: 
 :Fلتحج�� ��ِحلجر  (�ألقر4). 
حجا�ٌ#.  �ملكا�  حو�  ُيجَعل   ��
�ُسّمي ما ُ�حيَط به �حلجا�# ِحجًر� 

(�ملفر$�?).

�لتفسـ!: 
هذ+  من  بد�يًة  �نه  معلوًما  �ليكن 
�آلية �حÈ قوله ﴿�لو شاv �د�كم 

فتبـني من هذا أن أهل مدين وأصحـاب األيكة كانوا 
منغمسـني ' مسـاوئ متشـابهة، وكانـوا يعيشـون 
أساًسـا على التجارة الF كانوا يغّشـون فيها كثCًا. 
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قد  �لتالية..  �لسو�#   , � عني﴾ 
 vًنبا���كر �هللا � معا�jَ عظيمة 

 .� هامة جدًّ
 �� �حلصن   �� �ملكا�  هو  ��ِحلجر 
�ملدينة �لc حتا¨ بسوٍ� من �حلجا�#. 
 Êصا Dصحا4 �ِحلجر هم ·و$ قو��
أل�  �للقب  ֲדذ�  ُسّمو�  �قد   .�
مدينتهم كانت Pصنة Ëد��� متينة، 
�قد �سُتخدمت �ألحجا� بكثر# , 

بنائها. 
ُ��d "�� �سو� �هللا � ملا نـز� �
�ال  َ�َمَرهم  تبو{   #�غز  , �ِحلْجَر 
يشَربو� من بئرها �ال يستقو� منها" 
�هللا  قو�  با4   vألنبيا�  :dلبخا��)
تعا�: ��N ·و$ �خاهم صاًحلا)، أل� 
هذ+ �لقرية صا�? مو�ً$� لعذ�4 �هللا 

.�
�هل   �N هنا  تعا�  �هللا  �يقو�  هذ�، 
�rم  مع  �ملرسلني،  كّذبو�  �ِحلجر 
�لقد  �؟!  صاًحلا  Nال  بو�  يكذِّ  u
سو�#   , �خلا�   Fلتعب� هذ�  تكر� 
تعا�  �هللا  كقو�  مر�ً��   vلشعر��
بْت قوDُ نوÍٍ �ملرَسلني﴾ (�آلية  ﴿كذَّ
بْت عاٌ$  ه تعا� ﴿كذَّ �قولـِ ،(١٠٦
�قوِله   ،(١٢٤ (�آلية:  �ملرَسلني﴾ 
(�آلية:  �ملرَسلني﴾  ·وُ$  بْت  ﴿كذَّ
 Dُقو بْت  تعا� ﴿كذَّ �قوِله   ،(١٤٢
�ملرَسلني﴾(�آلية:١٦١)..   ٍ̈ لو

 vهؤال من   d� يكّذ4   u حني   ,
 dلذ� �خلا�  نبيهم  Nال  �لشعو4 
هذ�  يصح  كيف   � Nليهم.  ُ��سل 
�لذين  خاصة   Íنو  Dقو عن   Fلتعب�
 �N  ،��Fكث �سل  قبلهم  ُيبعث   u
�� �لرسل" � Íيقو� نبينا �: ”نو
 ،Íنو سو�#   ،Fلتفس�  :dلبخا��)
��سلنا  �لقد   :� �هللا  قو�  با4 

نوًحا). 
هنا:  نفسه   Íيطر  dلذ� فالسؤ�� 
ملا�� �$�rم �هللا تعا� بتكذيب �لرسل 
Nال  يرفضو�   u �rم  مع  � عني 

�سو�م فقط؟ 
على  حيا�  �بو  �لعالمة  �جا4  لقد 
"أل�  قا�:  حيث  لطيًفا  جو�ًبا  هذ� 
َمن كّذ4 ��حًد� منهم فكأمنا كّذֲדم 

قولـه  �ملحيط،  (�لبحر   يًعا" 
تعا�: �لقد كّذ4 �صحا4 �حلجر 
�ملرَسلني). �لك �� �إلميا� Nمنا ينفع 
�$��ية،  �ية � عن  �مَن   ��N صاحَبه 
عن   vألنبيا� من  نبيًّا  يصّد�   dفالذ
�عي ��قتناÂ سيصّد�  يَع �لرسل 
معرفة  عليه  يصعب  لن   �N حتًما 
 ��N  dلذ� مثله كمثل  صدقهم، أل� 
� �ملاجنو مر# فإنه كلما � Dكل �لشّما�
��= هذ+ �لفو�كه عرj على �لفو� 
 ��N �ما  ماجنو.  ��لك   DاÎ هذ�   ��
 �N توصلنا  �مانه  ن�َّ  �حٌد  �فض 
من   d� �من  لو كا� ,  �نه  نتيجة 
أل�  حتًما،  لكّذبه  �آلخرين   vألنبيا�
�حو��  يع �ألنبياv تكو� متماثلة.

�لصد�  من  هذ�  حيا�   Ï�  d���

إن القبيلتني كانتا تعيشـان كقبيلة واحدة حيث كانت 
عاداتهمـا وأسـاليب حياتهما ذات طابـع واحد. كان 
اجلميع ميارسـون التجارة كما كانوا يرعون املواشي، ال 
أن إحدى القبيلتني كانت متـارس التجارة بينما كانت 
األخـرى تعيـش ' البادية على رعي املاشـية وتربية 
احليوانات الداجنـة ، فهذا خالف لبيان القرآن الكرمي.
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$حًضا  �ميّثل  مبكا�،  ��لر�عة 
بأ¡  ال   �� يزعمو�  �لذين  أل�لئك 
من  بأحد  ما  �مٌة  تكذ4   ��  ,
�لرسل ما $�مت هي مؤمنًة بالرسل 
�آلخرين   vֲדؤال فإمياrا  �لسابقني، 
 �� �حلق  بل  كال،  لنجاִדا؟  يكفي 
�لباطل غافلو�  �لزعم  �صحا4 هذ� 
Nمياrم   �� �لك  �إلميا�؛  عن حقيقة 
Nمنا  قبل  من  خلو�  �لذين  بالرسل 
يكو� Nمياًنا تقليدًيا فا�ًغا من �لوعي 
مبنيًّا  Nمياrم  كا�  لو   �N ��إل$��{، 
على �عي �$��ية فكيف �مكن �م 
�� يكّذبو� مبن جاv متتبًعا خطو�ِ? 
�لرسل �لسابقني، �, ظر�j مماثلة. 
يكو�   ��  �يعد ال  Nمياrم   �� فثبت 
 ��  , شك   d�� �عمى.  تقليًد� 
تسمية مثل هذ� �إلميـا� Nمياًنا ظلم 

عظـيم.

َعْنَها  َفَكاُنو�  Iَياِتَنا  ﴿I�ََتْيَناُهْم 

ُمْعِرِضَني ﴾ (٨٢)

شر� �لكلمـا�:

 dلذ� �لَعْر¼  ِمن  هو  معِرضني: 
 :nع �عرَ¼  يقا�:  �جلانب،   nيع
ناحـيَته   d� َعْرَضه  مبدًيا  �لَّى 

(�ملفر$�?).

�لتفسـ!:
 يقو� �هللا تعا�: لقد ��يناهم �ياِتنا، 
�ّلو� عنها مدبرين، فكيف  �لكنهم 
�منو�  قد  �rم  �عُمهم   �ْ�N يصح 
برÐية  �آلخرين  برسلنا  � سيؤمنو� �

�يا? مماثلة؟
لقد سر$ �هللا � , �آليا? �لسابقة 
�بالترتيب  �ألمم  من  ثالثة   Çَحد��
 Dقو��لتاp: قوD لو¨ �قوD شعيب 
�لكن �لترتيب  ،Dعليهم �لسال Êصا
 :Ñلو�قعي لعصو� هذ+ �ألمم هو �آل�
�قوD لو¨ �قوD شعيب؟  Êصا Dقو
يا  �لو�قعي  �لترتيَب  �هللا  غّير  فِلَم 

ُتر=؟ 
سر$  من  �لغر¼   �� هو  ��جلو�4 
�ملكيني   Dما� �لشعو4  هذ+   Çحد��
�حو��  يعرفو�  بأrم  حتذيرهم  هو 
هؤالv �لرسل، �كيف �� معا�ضيهم 
نز�   dلذ� �لوحي  �فضو�  �لذين 
�هللا  �مهلهم   �� بعد  ُ�هلكو�  عليهم 
لفتر# من �لزما� ليكيد�� كيًد�؛ فال 
تفرحو� �يها �ملّكيو� على Nنكا�كم 
�لوحي، �ال  ملا نز� على Pمد من 
تظنو� - مغترين باملهلة �لc مننحكم 
على  تعاَقبو�  �لن  �لغالبو�  �نكم   -
نعاقبكم   jسو كال،  جر�ئمكم. 
كما  �ملالئم  �ملوعد   , حتًما  عليها 

عاقبنا هؤالv �ألمم.

�هل مكة كا�  للحجة على  �Nقامًة 
 .Çهنا{ طريقا� لسر$ هذ+ �ألحد�
�ألمم  ُبعد هذ+  �فق  ُتذَكر   �� فإما 
�فق ُبعدهم  �عن �هل مكة �ماًنا، �
�لقر��  �ختا�  �قد  مكاًنا.  عنهم 
�حو��  �ًال � فسر$   ،Wلثا� �لطريق 
 vهؤال �بعد  كانو�  �لذين  لو¨   Dقو
قص   � موطًنا.  �ملكيني  عن  �ألمم 
�حد�Ç قوD كانو� �قر4 مسكًنا من 
 �Fًخ�� شعيب.   Dقو �هم  �أل�لني 
من  �هم  لثمو$  حصل  مبا  �ّكر 
قا�  �كأنه  �لعربية،  �جلزير#  سكا� 
ألهل مكة: �ليس , مصF هؤالv ما 

ير$عكم عن �لتكذيب؟
�لئك � عن  �لسو�#  هذ+   Çتتحد
 o���لرسل �لذين u يكن , �ممهم �
كا�  ��لذين  �لكتابة،  لفن   Fكث
 D$� فسيدنا  ֲדم؛  يؤمنو�  �لعر4 
��ما  �لشعو4،   يع  بني  مشتَر{ 
سيدنا لو¨ فكا� من �قا�4 سيدنا 
�جد�$  من  كا�   pبالتا� Nبر�هيم، 
فكا�  شعيب  سيدنا  ��ما  �لعر4، 
من بn مدين �لذين كانو� �بناv عم 
 ��ب�N nاعيل، بل كانو� قد �نصهر
فكانو�   Êصا Dُقو ·وُ$  ��ما  بينهم؛ 
 o�(مر �ألصليني.  �لعر4  من  �يًضا 
 ،Wلثا�  vجلز�  d$للمسعو �لذهب 

�كر مكة ��خبا�ها)
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

̌¬‡� �لنَّو�ِ¡ ْبِن ِسْمَعاَ� �ْألَْنَصاd�ِِّ َقاَ�: َسَأْلُت َ�ُسوَ� �هللا � َعِن �ْلِبرِّ َ��ْإلِْثم. َفَقاَ�: �ْلِبرُّ ُحْسُن �ْلُخُلِق، َ��ْإلِْثُم َما 
ِلَع َعَلْيِه �لنَّاُ¡. (صحيح مسلم، كتا4 �ل� ��لصلة ��آل4�$) َحاَ{ ِفي َصْدِ�َ{ َ�َكِرْهَت َ�ْ� َيطَّ

̌¬‡� Ï�َ َ��ٍّ َقاَ� َقاَ� ِلَي �لنَِّبيُّ �: َال َتْحِقَر�َّ ِمَن �ْلَمْعُر�jِ َشْيًئا َ�َلْو َ�ْ� َتْلَقى َ�َخاَ{ ِبَوْجٍه َطْلٍق.  (صحيح مسلم، 
كتا4 �ل� ��لصلة ��آل4�$)

�ال َيِبْع َبْعُضُكْم َ .���ال َتَناَجُشو� َ�ال َتَباَغُضو� َ�ال َتَد�َبُرَ ��̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ# � َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا �: ال َتَحاَسُد
َعَلى َبْيِع َبْعٍض. َ�ُكوُنو� ِعَباَ$ �هللا Nِْخَو�ًنا. �ْلُمْسِلُم َ�ُخو �ْلُمْسِلِم ال َيْظِلُمُه َ�َال َيْخُذُلُه َ�َال َيْحِقُرُ+.  �لتَّْقَو= َهاُهَنا 
رِّ َ�ْ� َيْحِقَر َ�َخاُ+ �ْلُمْسِلَم. ُكلُّ �ْلُمْسِلِم َعَلى �ْلُمْسِلِم  �ُيِشN Fَُِلى َصْدِ�ِ+ َثَالÇَ َمرَّ�ٍ? - ِبَحْسِب �ْمِرiٍ ِمن �لشََّ -

َحَر�Dٌ َ$ُمُه َ�َماُلُه َ�ِعْرُضُه. (صحيح مسلم،  كتا4 �ل� ��لصلة ��آل4�$)

�ِقَتـاُلُه ُكـْفٌر. (صحيح َ ُفُسوٌ�  �ْلُمْسِلِم  ِسَبا4ُ  َقاَ�:   � �لنَِّبيَّ   َّ��َ �هللا  َعْبُد  َثِني  َحدَّ َقاَ�  �َبْيٍد ُ َعْن  ُشْعَبَة   ł‡¬̌
�لبخا�d، كتا4 �إلميا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

��نت من �ملنَعمني. �ما �$��{  nمعطيك ما سألَت م WN��قا�: "�عُت تضرعاِتك �$عو�ِتك،  Wهللا بشر�
ما �عطيك؟ �ية �Vٍة �فضٍل �قربٍة �فتٍح �َظَفٍر. فسالD عليك �نت من �ملظفرين. Nنا نبشر{ بغالD ��ه 
��لفضل ينـز� بنـز�له.  ،vمن �لسما Ñمن �ملقربني. يأ�عنمو�يل*  �بشF. �نيق �لشكل $قيق �لعقل 
�هو نو� �مباَ�{ �طيب �من �ملطهرين. ُيفشي �ل�كاِ?، �ُيغذd �َخلْلَق من �لطيبا?، �ينصر �لدين. 
�َعَلٌم  ،Ñنه �ية من �ياN��يرقى، �يعاÒ كل عليل �مرضى، �كا� بأنفاسه من �لشافني.  oيعر��يسمو 
�لباطل بظهو�+،  �ملبني، �ليجيv �حلق مبجيئه، �يزهق  �لذين كذبو� �W معك بفضلي  ليعَلم   ،Ñلتأييد�
�يعلو �لدين �يلمع �ل��هني، �لينجو طال4 �حليا# ِمن �كف مو? �إلميا�  ،cيظهر عظم� Ñليتجلى قد��
��لنو�، �لُيبَعث �صحا4 �لقبو� من �لقبو�، �ليعلم �لذين كفر�� باهللا ��سوله �كتابه �rم كانو� على 
خطأ �لتستبني سبيل �ملجرمني. فسيعطى لك غالD �كي ِمن صلبك ���يتك �نسلك �يكو� من عبا$نا 
�لوجيهني. ضيف  يل يأتيك ِمن لدنا. نقي ِمن كل َ$َ�ٍ� �َشٍني �َشنا� �شر��#، �عيٍب �عا� �عر��#، 
�من �لطيبني. �هو كلمة �هللا. ُخِلَق ِمن كلماٍ? متجيديٍة. �هو فهيم ��هني �حسني. قد ملئ قلبه علًما، 
�باطنه حلًما، �صد�+ سلًما، ��عطَي له نَفٌس مسيحي، �بو�{ بالر�Í �ألمني. يوD �الثنني، فو�ًها لك يا 
��آلخر. مظهر �حلق  ��يوD �الثنني، يأÑ فيك ����Í �ملبا�كني. �لد صاÊ كرمي �كي مبا�{. مظهر �أل
��لَعالv، كأ� �هللا نز� من �لسماv. يظهر بظهو�+ جال� �4 �لعاملني. يأتيك نو� ممسوÍ بعطر �لرVن، 
�لقائم حتت ظل �هللا �ملنا�. يفك �قا4َ �ألسا�= �ينجي �ملسجونني. يعظم شأنه، �ُيرَفع ��ه �برهانه، 
 ،Dال يبقى َسقا� vمعه شفا Ñيأ� ،Dيباَ�{ منه �قو� ،Dٌُهما DماN .قصى �أل�ضني� �N انه����ُينَشر �كر+ 
�كا� �مًر�  .Dهي له مقا cنقطته �لنفسية �ل �N يرفع � ،D�$ينمو سريًعا سريًعا كأنه ِعر .Dينتفع به �نا�

مقضًيا، قد�+ قا$ٌ� عالD. فتبا�{ �هللا خF �ملقد�ين."          (�لتبليغ � ١٤٢-١٤٥)
--------------

��$? هذ+ �لكلمة , كتا4 �خر للمسيح �ملوعو$ � : "عمانوئيل". *

=;=;
˛
j’_à;]Ÿ;”ËŞ¬Ÿ;È›bÂ
˛
j’_à;]Ÿ;”ËŞ¬Ÿ;È›bÂ;=;=;;
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التقوى

 �N  dجلالندهر�  vلعطا� �بو  �ألستا�   Dقّد  Dعا< ١٩٥٢ O
�إلسالمية  �خلالفة  مييز  عما  �ستفساً��   �  Wلثا� �خلليفة 
�لر�شد# عن غFها من �نظمة �ُحلكم  من $ميقر�طية �مَلكية 

�غMFا، فكتب � جو�به كما يلي:
"للخالفة �إلسالمية �لر�شد# سبع ميز�? تالية:

�أل�R: �النتخا5
Nَِلى  �َألَماَناِ?   ��ُتَؤ$ُّ  �ْ�َ َيْأُمُرُكْم  �هللا   َّ�Nِ﴿  :� �هللا  قا� 
َ�ْهِلَها﴾، ��غم �� �لكلمة �لو��$# هنا هي "�ألمانة"، لكن 
�ملر�$ منها �مانة �ُحلكم، ألrا ��$? , سيا� �كر �حلكم. 
للمسلمني.  �النتخا4  طريقة  حتديد  تعا�  �هللا  تر{  �قد 
�لوقت  �لر�شد#) , �لك  �حيث �N �خلالفة (�d �خلالفة 
كانت سياسية �$ينية , �لوقت نفسه، لذ� قر� �لنا¡ �قتئٍذ 
�� يقوD �لصحابة -�ضو�� �هللا عليهم- بانتخا4 �خلليفة 
ليتمكن �م �لدين ألrم �كثر �لنا¡ فهًما للدين ��عرفهم 

بأهله، �Nال فيمكن �� ¯تلف طريقة �النتخا4 من �ما� 
�لر�شد# لبحث �ملسلمو�  آلخر، �لو �ستمر? �خلالفة 
, كيفية �نتخا4 �خلليفة بعد �لصحابة. �ملهم �� �خلالفة 
فقد جعله  �النتخا4  �ما �سلو4 هذ�  باالنتخا4،  تتم 

�هللا , يد �ملسلمني.

�لثانية: �لشريعة
�خلليفة ملتزD باألحكاD �لشرعية، فبإمكانه �� ال يأخذ 
يرّ$   �� ميكن  ال  لكنه  �لشو�=،  <لس  عليه   Fيش مبا 
�ليس  �لتنفيذية،  للسلطة  �ئيس  فهو  �لشرÂ؛  ُحكم 

�ئيسا مطلقا.

UVلثالثة: �لشو�
على �خلليفة، مع �لتز�مه بالشريعة، �� يستشF , �ألمو� 

��امة �يلتزD باملشو�# �قصى ما ميكن.
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Wألخال� Z8 لر�بعة: �لر�\] �لد�خلي�
Nضافًة �N تقيُّد+ بالشريعة ��ملشو�# فإ� �خلليفة 
 DماN� nقيب على نفسه �يضا؛ ألنه �ملرشد �لدي�
�لصال#، �من هذ� �ملنطلق فإ� Nحساسه �لعقلي 
هه �ִדديه  �شعو�+ �لد�خلي ��لرقابة �لذ�تية توجِّ
�لزعيم  يفقد+  ما  �هذ�  �ملستقيم،  �لصر�¨   �N

�لسياسي سو�v �كا� منتخبا �D غF �لك.

�خلامسة: �ملسا��^
من  �d شخص   d�يسا  Dإلسال�  , ��خلليفة 
�خذ  فيمكنه  �إلنسانية،  �حلقو�   , �لرعية 
حقوقه عن طريق �ملحكمة، كما ميكن �� تؤخذ 
�هو  �يضا.  �ملحكمة  طريق  عن  �حلقو�  منه 
�لدنيويني   Dحلكا� من   +Fغ عن  Ôتلف  بذلك 

.uلعا� ,

Uلسا\سة: �لعصمة �لصغر�
 nيع �هذ�  �لصغر=،  بالعصمة  �خلليفة  يتمتع 
�َعد+ َ �لدينية، �قد  �نه �جلزv �ألهم , �آللية  
 vألخطا� , Âهللا تعا� �نه سيعصمه من �لوقو�
 , �منهجه  خططه  سيؤيِّد  ��نه  �ملهلكة، 
 Fبتعب��لظر�j �خلطر# �ينصر+ على �عد�ئه. 
�خر يكو� �خلليفة مؤيد� من �هللا تعا�؛ �هذ� 

.Dما ال يشا�كه فيه �حد من �حلكا

�لسابعة:  ال عالقة له بالسياسة، فال eوd له 
�النتماZ8 R� j حز5 سياسي

 �� له   �للجميع، فال xو �نه �4 ��حي  �مبا 
ينتمي �� ينحا� �N حز4 $�� �خر، بل عليه 

حضر# �ملصلح �ملوعو$
مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد   �

�� �كم بني �لنا¡ ��ألحز�4 بالعد� �لكامل، �فق قوله تعا�: 
َبْيَن �لنَّاِ¡ َ�ْ� َتْحُكُمو� ِباْلَعْدِ�﴾، �عليه �� ال  �Nَِ�� َحَكْمُتْم َ﴿

مييل �N جانب $�� �خر، سو�v �كا� شخـًصا �D قـوًما.

(جريد# "�لفضل" �لعاملية �ألسبوعية �لصا$�# من لند�، �لعد$ ٢٣ مايو �N ٥ يونيو ٢٠٠٣)
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التقوى

 Ïتر ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد+  �هللا  Nال  Nله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� Pمًد� عبد+ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 4�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوD �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �Nيَّاَ{ َ َنْعُبُد  Nيَّاَ{ 
�لَِّذيَن  ِصَر�¨   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̈ َر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو4 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) �ال �لضََّ

خطبة �جلمعة 
�لp 8لقاها سيدنا مر�d مسر�o8 Vد 8يدm �هللا تعاR بنصرm �لعزيز

� Zخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو\ ��إلما< �ملهد�
١٥ /٢٠١٣/٠٢ Dيو

, مسجد بيت �لفتوÍ بلند�

من حسن �ملصا$فا? �� سلسلة هذ+ 
�خلطب تنتهي , شهر ف��ير، حيث 
�لر��يا? �لc تتعلق باملصلح �ملوعو$ 
�قد �كر? بعًضا منها , �خلطبة  ،�
 Çألحد��  �� �لر��يا?  �ما  �ملاضية، 
تتعلق  فجميعها   Dليو� سأتنا��ا   cل�
 Dسة �ياÖ بعد�باملصلح �ملوعو$ �. 
سنحتفل بيوD �ملصلح �ملوعو$ � , 
�ال$#   Dيو ليس  �لكنه  ف��ير،   ٢٠
�ملصلح �ملوعو$، بل هو �كر= حتقق 
نبوv# سيدنا �ملسيح �ملوعو$ � عن 
�البن �ملوعو$، حيث كانت , ٢٠ 
ف��ير، �هو $ليل على صد� �ملسيح 
�ملوعو$ � �يضا، فليس ٢٠ ف��ير 
�ملصلح  فيه  �لد   dلذ�  Dليو� هو 

�ملوعو$ �.
 cل� �لر��يا?  حا�،  �ية  على 
بشا��?  على   dحتو �آل�  سأتنا��ا 
خالفة  ×صو�  �لصحابة  تلقاها 
�هللا   �� كما   ،� �ملوعو$  �ملصلح 
تعا� بو�سطتها هد= �لذين �نضمو� 
للبيعة  �فقهم � �ملبايعني   Fغ فئة   �N

ثانية.
كا� �لعصر �لذd عاشه �ملصلح �ملوعو$ 
� مليًئا بالشد�ئد ��لصعوبا?. لقد 
�ثF? فتنة كبF# عند �نتخابه خليفًة 
كانو�  َمن  �جلماعة  عن  �نشق  حيث 
كانو�  ��لذين  كباً��   vعلما ُيدَعو� 
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حضر^ مر�d مسر�o8 Vد 8يدm �هللا

 كانو� �َظو� بقر4 �ملسيح �ملوعو$ 
 , ما  كل   ���خذ فقد  �يضا،   �
ظلت  كما  ��حلو�.  �جلماعة  خزينة 
بني  بر�سها  تطل  �يضا  �خر=  فنت 
�لد�خلي  �لصعيدين  على  ��خر  حني 
تعا�  �هللا  نصر#  �لكن  ��خلا�جي، 
موطن.  كل   ,  � حتالفه  كانت 
من  كا�   dلذ�– �ملوعو$  هذ�  �ظل 
بكل   D�يقا �لرجا�-  من   Dلعز�  p��
شجاعة كل فتنة �كل ظرj صعب. 
على �ية حا�، لقد ��$هر? , rاية 
كانت   cل� �جلماعة  تلك   jملطا�
كانت   cل� �هي  باخلالفة  مرتبطة 

 Dليو�  ���تر تعا�  �هللا  بتأييد  حتظى 
 ���تنا ��آل�  �تز$هر.   Dتتقد كيف 

تلك �لر��يا?.
ير�d شيخ Pمد �Nاعيل �لذd بايع 
عهد   , ��يت  يلي:  ما   ١٨٩٤  ,
تتعلق ×الفة  � �Ðيا   ���أل �خلليفة 
�خلليفة  �صيب  ملا  Pمو$.  سيدنا 
عن  سقوطه  (Nثر   Í�Ëر  �  ���أل
�حلصا�- من �ملترجم) �تعر¼ ملر¼ 
يسمى بـ "ماشر+" (�هو مر¼ يتعلق 
 ,  Dلتو�� به  �صل   ��  Dلد� بضغط 
بعض �عضاv �جلسد �يصا4 �ملريض 
 ,  dيد �ضعُت  �ملعدية)،  بالوعكة 

Pمو$   ��مر يد  على  �ملر�?  Nحد= 
خا$مك.  �نا  قائال:  �ماَمه  ��قر�ُ? 
فقا�: u �فهم قصد{. فقا� له شيخ 
يعقو4 علي �لعرفاW: لقد ُ�خِبر هذ� 
�لرÐيا  طريق  عن  تعا�  �هللا  من   eأل�

��إل�اD بأننا جعلنا Pموً$� خليفًة.
��لر��ية �لتالية ���ها �مP Fمد خا�، 
�سبق �� تنا�لت عد# ���يا? له , )
 � خا�،   Fم� باسم  �ملاضية  �خلطب 
كتب pّN �حد �قا�به �� ��ه �لصحيح 
�ية حا�،  على  �مP Fمد خا�.  هو 
كَتَبه  ما  هذ�  أل�  خا�   Fم� قر�ُ? 
بعض   , $���لكنه  �لر��ية،  كاتب 

بيوم  سنحتفل  أيام  bسة  بعد 
فcاير،   ٢٠  '  � املوعود  املصلح 
املصلح  والدة  يوم  ليس  ولكنه 
املوعود، بل هو ذكرى حتقق نبوءة 
سيدنا املسيح املوعود � عن االبن 
املوعود، حيث كانت ' ٢٠ فcاير، 
وهو دليل على صدق املسيح املوعود 
� أيضا، فليس ٢٠ فcاير هو اليوم 
الذي ولد فيه املصلح املوعود �.
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التقوى

��ياته نص Nحد= �سائله �يتضح �
 Fلكامل هو �م� من خال�ا �� ��ه 

Pمد خا�.)
Pمد   Fم� يقو�  حا�،  �ية  على 
خا� �لذd بايع , ١٩٠٣: , ٢٣ 
نوفم�/ تشرين �لثاW ١٩١٣: ��يت 
�كانت  "سر¡"  شجر#  �لرÐيا   ,
�غصاrا  من  تتد�  يابسة   �ٌ�قر
ضجيًجا   Çُيحد حترُُّكها  �كا� 
 Dلد�جة كا� يصعب فهم كال �Fًكب
 cهطلت �ألمطا� �ل ��لنا¡ بسببه، 
�$? �N تساقط تلك �لقر�� �ليابسة 
�ملوعو$  �ملصلح  فقا� حضر#  كلها، 
خر4  لقد  �لرÐيا)   , �لك  (كل 
بيت �لشيطا�، ��آل� ستنبت �أل�¼ 
خضرً# �حتمل �ألشجا� ·اً�� �تظهر 
�لنا¡  �شا� بعض  �لغلبة. عند �لك 
�N �لقر�� �ليابسة �سألو� حضرته: 
rNا  �ليابسة   ���لقر عن  قلت  ملا�� 
�نا  لست  فقا�:  �لشيطا�؟  بيت 
�لشيطا�  بيت  �اها   dلذ� �لوحيد 
قد  �يضا   � �ملوعو$  �ملسيح  بل 
نعتها ֲדذ� �لوصف. � ��يت "حكيم 
بصوٍ?  للنا¡  يذكر  عمر"  Pمد 
 � �ملوعو$  �ملسيح   ?ِ�vنبو عا� 
 , �لك  (كل  �حتققت  ّمتت   cل�
صد�  على  $ليال  �يقدُمها  �لرÐيا) 
تتحقق   u  cل� �ملستقبلية   ?�vلنبو�

�لسكينة   �� �لرÐيا   ,  =��� بعد، 
�لنا¡   ��صد  , تنبعث  ��لطمأنينة 

لد= �اعها.
يقو� �لر��d: لقد حتققت �مد �هللا 
تعا� هذ+ �لرÐيا عند �نتخا4 �خلليفة 
�لثاW حيث �نشق �ملولوP dمد علي 
 Dنظا ضد  ضجة  ��ثا�  �فقائه  مع 
�خلالفة، بل خرo من قا$يا� �يضا، 
�بعد خر�جهم �نتشر? �ألVدية , 
�كناj �لعاu , ظل �خلالفة �لر�شد# 

.Wللخليفة �لثا
ير�d �مP Fمد خا� �يضا �يقو�: 
�Ðيا   ,  �  ���أل �خلليفة   p قا� 
ليلة   ١٩١٢ ف��ير   ٢٤  , ��يتها 
�أل�بعاd�) v يذكر �Ðيا+ �لc ��ها 
 (�  ���أل �خلليفة  خالفة  عهد   ,
ֲדا  تنبأ   cل�  #vلنبو�  ,  $�� لقد 
 Ñيأ  Èم �نه   � �ملوعو$  �ملسيح 

�لك �ملوعو$ �ملبا�{ يوضع له عر� 
�نظن  نؤ��ا  كنا  عليه،  فيجلس 
 oجو� �مللك  تتويج  منها  �ملر�$   ��
�ملر�$   �� �آل�  عرفنا  �لكن  �خلامس 
مر�� Pمو$  هو  �ملبا�{  �ملوعو$  من 
�لعر�  على  Ëلوسه  ��ملر�$  �Vد 
خالفُته. � خطر بباp �نه كا� ينبغي 
�� تظهر �ية ��ضية �� �ا�ية عظيمة 
 , �عي �  , فألقي  خالفته.  �قت 
�لرÐيا �� تلك �آلية ستحدÇ �يضا. 
 �  ���أل �خلليفة  �جَه  يعلو  كا� 
 ��مسرٌ# عجيبة جر�v �كر خالفة مر
Pمو$ �Vد، ��نا كذلك كنُت جّد 
كنت  نفسي:   , �قلت   ،��مسر
��= �� ظهو� �ملوعو$ �ملبا�{ سيتم 
�مد   nلكن� �لبعيد  �ملستقبل   ,
�لسا�  �لزمن  هذ�  ��يت  تعا�  �هللا 
�لرÐيا   ,  pببا خطر   �  .Ñحيا  ,

لقد حتققت pمد اهللا تعاn هذه الرؤيا عند انتخاب 
اخلليفة الثاr حيث انشق املولوي qمد علي مع 
رفقائه وأثار ضجة ضد نظام اخلالفة، بل خرج من 
قاديان أيضا، وبعد خروجهم انتشرت األ*دية ' 
.rظل اخلالفة الراشدة للخليفة الثا ' zأكناف العا
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 dملولو� هو   pحلا� �خلليفة  نفسها: 
يكو�   �� ميكن  فكيف  �لدين  نو� 
مر�� Pمو$ �Vد خليفًة ��N؟ ��لقي 
 ���عي , �لرÐيا �� �خلليفة �أل� ,
�هللا   vحبا� أل�  �لعمر   ���� يبلغ  لن 

�لياv+ ال يبلغو� ���� �لعمر.��
حتقق  حو�  تساÐال?  �لبعض   Fيث)
نبوv# �البن �ملوعو$ �آل� �يضا �لكن 
�هللا تعا� �خ� �لر��d , �لك �لوقت 
, �لرÐيا عمن سيكو� مصد�ًقا �ا)

�هو   � $ين   Fخ حضر#  يقو� 
��يت  مر#   ?��  :١٩٠٦  , مبايع 
�ليد �ليمÚ لسيدنا �خلليفة �لثاW �يد+ 
 ٥٥ �N ا �صبحت طويلةr� هللا تعا��
�نه  فيه  �هللا   Wخ�� فقد  تقريبا  قدما 
 .D��هب له قد�# غF عا$ية ال تقاَ
�جهه   �� نفسها  �حلالة   , ���يت 
�ملبا�{ جهة �لغر4 �هو جالس على 
فسألته:  عينا+.  �تدمع   Fصغ جد�� 
ملا�� تبكي يا سيدd؟ فقا� خشيَة �� 

يتخذW �لنا¡ �Nا.
 � $ين   Fحضر# خ d��لر� يقو� 
نفُسه: قبل بضعة �ياD ��يت , �لرÐيا 
�� سيدنا �خلليفة �لثاW �يد+ �هللا تعا� 
�هذ+  �لرسائل،  �لنا¡  على   Â�يو
 ،vلسما�  , مقامهم  للذين  �لرسائل 
$�جة  �سب  �لرسائل  يسلِّم  فهو 
 Dيضا مقا�  p صحاֲדا، فسألُته هل�

�يضا  لك  نعم  فقا�:   ،vلسما�  ,
�لسماv. ففهمُت من كل  مكا� , 
هذ+ �ألمو� �� كل ما ��يت �نا �لعبد 
�ملتو�ضع �� ���+ حاليا، هو من �شعة 

نو� �لنبو#. 
يقو� حضر# خليفة نو� �لدين � من 
سكا� جاموْ� �هو مبايع , $يسم� 
 ١٩٣١ D١٨٩١: لقد ُ�ِ�يُت , عا
�لنا¡ كلهم  �لكشف طفال �به   ,
�نا �يضا �الطفُته،  كث�F، فاحتضنُته 
�لنا¡  لكن   Fلٌد صغ� �لطفل  �هذ� 
��لقي  عاما.  عمر+ ٤٣   �N يقولو� 
 , ُ��يته   dلذ� �لطفل   �� قل�   ,
 Fبش ��هذ� �لكشف، هو حضر# مر
�لدين Pمو$ �Vد خليفة �ملسيح. , 
عاما،  عمر+ ٤٣  كا�   ١٩٣١ Dعا
�هنا{ بيت , نبوv# �ملسيح �ملوعو$ 

� عن �لولد �ملوعو$،

�d: "لقد بشرW بأنه سيكو�
 لك �بن.

"Dمن �أليا Dيو , p يكو� حبيبا 
 Wلثا� �لشطر   , "�يك"  لفظة  ففي 
 Dعا �N #شا�N �يضا  �لبيت  من هذ� 
١٩٣١ أل� �لقيمة �لعد$ية �ا �سب 

 "�" :Âمو> d��جلّمل ٣١ �d يسا
�"{" ٣١ , حسا4 �جلمل،  "d"�
�يضا   Wحا��لر �لرقي  كما�  �يبد� 
هذ�   , �لطفُل   dَ��ُ �لذ�   ٤٠ بعد 

�لكشف , عمر ٤٣ عاما. 
حضر# �حم $ين � �بن  ا� $ين 
 :١٩٠٢ Dعا  , مبايع  �هو  يقو�: 
�خلليفة  عهد  ��ئل �  , ��يت  لقد 
علي  Pمد   dملولو� �لرÐيا   ,  Wلثا�
جالسا   Fملاجست� على  �حلاصل 
مياْ�  �لسيد  �يقف  كرسي،  على 
منه،  قريبا   Wلثا� �خلليفة  �d حضر# 
علي  Pمد   dملولو� �جه  فر�يت 
�جسمه يتضا�v باستمر�� حÈ صا� 
بينما متد$  صغ�F جد� �جم طفل، 
جسم حضر# مياْ� كث�F حÈ صا� 
له  �ظهر  �ألصلية  قامته  من  �طو� 
جال� �هيبة كبF#، فاستغربت جد� 
فلما �صبحُت خرجْت من قل�  يع 
(كا�  �بايعُته.  ��لشبها?  �لشكو{ 
�لشكو{  بعض  هذ�  قبل  قلبه   $�ير�
��لشبها?) فاحلمد هللا علي �لك.  

Pمد   Fم� حلضر#  ��ية � هنا{   �
خا� � نفسه فيقو�: عندما كا� 
 � Wملؤمنني �خلليفة �لثا� Fحضر# �م
�خلالفة  قبل  للحج  مكة   �N مسافر� 
Pاَصرين  �لرÐيا   , �ملسلمني  ��يت 
�لكفاُ�  حاصر  قد   d� �لكفا�،  بني 

� ����������������	�
��  ��  

�������	� ������������  
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حيلة   d� تبق   u �حني  �ملسلِمني، 
من   vجا�  vلسما�  �N �حدنا  طا� 
�لسماv مبخلو� عمال� جعل �لكفا� 
�لرÐيا  هذ+  فكتبُت  فو��.  يهربو� 
�N حضرته , مكة �$عو? له �� 
يكو� سفُر+ هذ� جالبا لرضو�� �هللا 
 ��Fملر�$ من ط� �� =����قربه.  �
�ما  للحج،  سفر{   vلسما�  �N �حد 
�لعمال�  �ملخلو�   ��نز من  �ملر�$ 
�هللا  لُيهلك  بدعائك  �ملالئكة   ��Ûف
��ظن  عليهم.  �يقضي  �لكفا�  ֲדم 
�� حضرته بعد �لعو$# من �حلج قد 
�كر �سالc هذ+ �يضا �ثناv خطابه 

, مسجد نو�. 
� يقو� حضر# �مF خا� � نفسه: 
 ١٩١٣/١/٢٠  , �هللا  $عو?  لقد 
 p هيِّْئ  �Nي  يا   vلعشا� صال#   ,
�ملوعو$  ��ملسيح   � �لن�  �يا�# 
 ,  vلصلحا� من  ��آلخرين   �
�لرÐيا، فلما منت ��يت , �لرÐيا �� 
 , �جتمعو�  قد  �لصاحلني  من   �Fكث
 ،vبالدعا مشغولو�  �كلهم  ميد�� 
�يضا   Wلثا� �خلليفة  سيدنا  �فيهم 
��ماD حضرته ��مامي ��هاُ� �ليا�ني 
�نشّمها، فقا� p حضرته: ينبغي �� 
�ألنف   �N  �Fكث �أل�هاُ�  ُتَقر4َّ  ال 
بينها  فاصٌل  يكو�   �� ينبغي  بل 
�بني �ألنف حÈ تتمتع بشم �لر�ئحة 

�كثر. 
نفسه:   � خاْ�   Fم� يقو� حضر# 
 pليا Nحد=   , �لرÐيا   , ��يت 
حضر#  مع   W�  ١٩١٣ $يسم� 
���ينا مشهد بيو? قد  Wخلليفة �لثا�
تسر4 ماv �لبحر �N حتتها، ��هلها 
على  ��شرفو�  �لك  عن  غافلو� 
��ال{. فكا� تعبFها Nنكا� �ملنكرين 

خالفته. 
��يت  لقد  نفسه:   d��لر� يقو�   �
�سط ف��ير ١٩٣٠ �W �صعد على 
�ملؤمنني   D� �لسيدُ#   nتتبع�  ،o�$
 nحني ��يُتها �صاب��ملحترمة �يضا، 
�ضطر�4 كبF لشد# �الحتر�D، لكن 
عنها  �هللا  �ضي  �ملؤمنني   D� حضر# 
قالت لطفا منها: ال تقلق فأنت �يضا 
طريق  عن  $خلُت   � �ال$نا. � من 
�يضا  �هو  �خر  بيت   �N  oلد��
ِملك للمسيح �ملوعو$ �، �هنا{ 
ُعرضْت علي �ظيفٌة , عائلة �ملسيح 
�ملوعو$ � Nال �� ��ت� كا� �قل 
بكثF مما كنت �ستلم كنائب �ملفتش، 
 nسأل � ،��لكنn قبلتها بعد �لتشا
�لسابقة؟  �لوظيفة  تركت  ملا��  �حد 
 nسأل � .nفالنا خدع �N له  قلت 
نفُسه �� شخٌص �خر ملا�� تأخر?؟ 
فقلت له كا� عندd ضيوj مرضى 
فبسبب �العتناv ֲדم تأخرُ?، فقالت 

من  �ملحترمة  �ملؤمنني   D� حضر# 
بسبب  يتأخر  �إلنسا�   ��  j��ملعر

�العتناv باملرضى.
�قتحمو�  �لرجا�  بعض   �� ��يت   �
 ���يريد  Wلثا� �خلليفة  سيدنا  بيت 
فطر$ִדم  سيف،   dيد  ,� �لفتنة، 
 �N عد?  حني   � بالسيف،   يعا 
قد  �خر  شخصا  �جد?  �لبيت 
�قتحم �لبيت حامال �لسيف، فقطعُت 
سيَفه بسيفي فصا� عاجز�. � ��يت 
 Wلثا� �خلليفة   ��يأخذ �ناسا �خرين 
Pيطني به، فنا$�W حضرته، فشتَّتُّهم 
�لفتنة  �عيم  �قتل   ��  ?ُ$��� �يضا، 
�جهه � يتقهقر  بد�  لكنه  بالسيف 
 Èح Nليه،  �آلخر  �نا  �تقدمُت   ،َّpN
�جعُت  �حني  �قتلُته.  حاصرُته 
�لسيد#  حضر#   nسقْت �لبيت   �N
�حلليَب،   Wلثا� ��خلليفة  �ملؤمنني   D�
�شر4  �خر  شخص   W�� فحني 
ملا�� تشر4 �حلليب؟   nحلليب سأل�
عيب؟   d� �لك   , هل  فسألته 
جد�،  جيد  �حلليب  شر4  بل  كال 
�لرÐيا  هذ+  �كتبت  �ستيقظت،   �
�لثاW , �لرسالة.  �N سيدنا �خلليفة 
طريق  عن  �لر$  حضرته  فأ�سل 
 ١٩٣٠/٣/٥  , �خلا�   Fلسكرت�
�لرÐيا جيد#، ��N �هللا  فيه ��  كتب 
سيوفقك خلدمة �جلماعة , <ا� ما. 
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 ١٩٣٠  Dعا �بريل   , �لك  �بعد 
حضرته   �N �خر=  �سالة  ��سلُت 

�كتبُت بعد �خلطا4 ��لتحيا?:
�لبيت �لفا�سي: 

�d: "كلما �بتلى �هللا قوما بأمر 
 "#Fِنَعما كث�جعل ���v+ �فضاال 

على  �طالعي  Nثر  ر  يتفطَّ قل�  يكا$ 
�مل��   Fغ  jلتصر�� �حلد�$ين  فنت 
 #Fللشرطة، لقد ��يت قبل مد# قص
, �لرÐيا عصابًة من �ألشر�� <تمعني 
بالسيف  �شّتُتهم  حضرتك  حو� 
قد كتبت  �عيمهم، �كنت  �قتلُت 
حضرتك،   �N حينها  �لرÐيا  هذ+ 
�هللا   ��" �لر$   , كتبت  �كنَت 
<ا�   , �جلماعة  خلدمة  سيوقفك 
هذ+   v�$� فرصة  �ترقب  فأنا  معني" 
 jعر� �ال  �لشو�،  مبنتهى  �خلدمة 
 d� }كيف يتحقق �لك، فليس هنا
باهللا  ��الستعانة   vلدعا�  Fغ �سيلة 
���جو من حضرتك �� تدعو  ،�
�يستجيب  dيعفو عن قصو� �� p
خلدمة  �لفر�   p �يهيئ  $عائي، 
�لدين عمليا. ��لسالD عليكم ��Vة 

�هللا �بركاته 

�لعبد �ملخلص �مP Fمد خاْ�، نائب 
 Üئر# حتديد �أل��ضي ف�$ Üملفتش ف�

Pافظة جالندهر
 dياÐ� حتققْت  سنو�?  سبع  �بعد 
�الستقالة  قدمُت  حني  حرفيا  هذ+ 
 Dعا  ,  Fكب مسئو�  من   Íباقتر�
كانت  �rا  الحقا  �تبني   ١٩٣٤
خديعة، �لك ألنه كا� قد قا� �لك 
يريد  بأنه  �ألسبا4  بعض  على   vبنا
 �� �علي  �لوظيفة،  عن  يستقيل   ��
�ستقيل �نا �يضا، لكنn عرفُت بعد 
�لك �نه �N �آل� u يقدD �الستقالة. 
حتديد  $�ئر#   Üف فكنت  �نا  �ما 
��تبا  �بية �  ٩٠ �تقاضى  �أل��ضي 
قا$يا�   , �ستلم  ��آل�  شهريا، 
ليست   cظيف�� فقط،  �بية �  ٢٠
”حتريك   , بل  �جنمن  مؤسسة   ,
 Wلثا� �خلليفة  �سسها   cل� جديد“ 

كما ُ�خ�ُ? , �لرÐيا. 
�لوظيفة  من  �ستقلت  قد  كنت 
”ֲדربر“   , ��قمت   ١٩٣٤  ,
النشغاp , �لتجا�# �خلاصة، ��آل� 
 Dبأ الحظُت  هنا   �N  vملجي� بعد 
 vللدعا �فِّقُت ُ�  ،oخلو��� فتنة   nعي
 Wمللتا� �لدين  فخر  قتل  �الحظت 

 .nعي Dعيم �لفتنة �يضا بأ�
(فصَد� ما قا� �ملسيح �ملوعو$ � 

�هو يناجي �به �): 

      pلقد حققَت  يع �ما
vيع �ألعد�  Dزr� فبفضلك

يقو� حضر# �حلكيم عطاP vمد � 
 Dيو  ?��  :١٩٠١  , مبايع  �هو 
حلضر#   cبيع من  تقريبا  شهر  بعد 
�خلليفة �لثاW جاv �حلكيم �Vد $ين 
 cبي �N +�ّ$َ �ملحترD من مدينة شاْ+ 
معي  تعا�   ،p �قا�  الهو�،   ,
�تكلم مع Pمد علي   �� Dليو�  ُّ$�فأ
�ملحترD حو� مسألة �لنبو#، فر�فقُته، 
�بد� �حلديث بني �حلكيم �Vد $ين 
 ،Dمد علي �ملحترP dملولو�� Dملحتر�
��ستمر   ،vألصدقا� مثل  �ملسجد   ,
�لنقا� لربع ساعة �� ثلثها حو� ما 
نبيا   � �ملوعو$  �ملسيح  كا�   ��N
 �N  يعا  عدنا  �لك  �بعد  ال.   D�
يا  قائال:  ليال  �هللا  فدعو?  �لبيو?. 
علي  �ملولوP dمد  قاله  ما   �N �Nي 
نشأْ? ,   d�) ما،  نوعا  يبد� حقا 
�ملوعو$  �ملسيح  نبو#  عن  شبهٌة  قل� 
 � بنفسك.  قل�  فتد��ْ{   ،(�
�ملوعو$  �ملسيح   �� �لرÐيا   , ��يت 
مضطر4  �هو  بسرعة   vجا  �
هنا{.   �N �نظر   :p �قا�  �لبا� 
بغضب  ينظر   Dحلما�  Ïمر فر�يت 
على  جلس  قد   DاV  �N شديد 
 p قا� � .Dسية مر4ٍّ �خر للحماÎ
 Ïمر �N ملسيح �ملوعو$ �: �نظر�

 �����	�	��������� � �!�"�# $%  

 �����	�
� �&��'�(��)�# �*+����� ��� ���  
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�حلماD �يضا ينظر�� باحتقا� شديد 
�لذx dلس على Îسية   Dحلما�  �N
 �N هم، لذ� ال تتر$$ �نت �يضاFغ
�ملبايعني)   Fغ  d�) �لالهو�يني  بناية 
فقلت له يا سيدd لن ��هب. �بعد 
�لك �ستيقظت، �شكر? �هللا على 

فضله. 
 nلغ� عبد  �لدكتو�  حضر#  يقو� 
 ،١٩٠٧  , مبايع  �هو   � َكَرْ{ 
تو,   Èح بسرعة  �لوقت  مّر  لقد 
�بايَع  يع  � ��حضر# �خلليفة �أل
 ،Wلثا� �خلليفَة   Ï�Fن  , �ألVديني 
 Dملرحو��لكنn �نا �Pمد حسني َبّت 
�خلو�جة قمر �لدين ُحرمنا من �لك 
u �N نبايع. �فيما بعد تسp Ú �لسفر 
�لوظيفة،  تركُت   �� بعد  ��ند   �N
��ند   , �بقيُت  �حلر4  �ندلعت   �
 jإلشر�� �ظيفة  �جدُ?  �هنا{ 
بالهو�.  �لطب  كلية   , Åت�  على 
, تلك �ألياD كنت �تر$$ �N بناية 
 dكانت �فكا���لالهو�يني بكثر#، 
�كنت  �ملبايعني،   Fغ مع   pميو�
�صلي معهم ��ستمع �N �لد�¡ �يضا 
عندهم، ��تكلم معهم حو� �ألمو� 
�خلالفية �يضا بني حني ��خر، ��? 
يعقو4   ��مر �لدكتو�  سألت  مر# 
 , حق  على  هو  َمن   Dملرحو� بيك 
 D؟ فقا� �لدكتو� �ملرحوjهذ� �خلال

�$ًّ� على سؤ��N :p �لعقالv �لفطنني 
�ملتفهمني   يع   d� معنا،  كلهم 
�نضمو� Nلينا. , �ألياD نفسها كنت 
موسى  Pمد   oحلا� Pل   �N �تر$$ 
�ملنشي  عند+  �قابل  �كنت  �يضا، 
Pبو4 عاu -صاحَب Pلِّ ��جبو? 
�ملسائل  حو�  ��ناقشه  للد��جا?- 
�كا�  شديد.  �ما¡  �خلالفية 
�لكلما?  بعض   Dيستخد �ملنشي 
�ظن  كنت   nلكن� �يضا،  �لقاسية 
�لكلما?   Dستخد�� على  معتا$  �نه 
�ملنشي:   nسأل كالمه.   , �لقاسية 
 d�) لبيغاميني�  Úمب �N ملا�� تذهب
 �N ��هب  قلت:  �ملبايعني)؟   Fغ
�نه   =��) �لقر��   ¡�$ vهنا{ إللقا
 ¡�$ �N Âب �� يكو� لالستماx
يومًيا  Nليهم  تذهب  فقا�:  �لقر��) 
من �جل �الستما�N Â $�¡ �لقر�� 
فتعا� معنا يوًما �يضا ��ستمع لد�¡ 
 , �ألVديو�  كا�  عندنا.  �لقر�� 
ميا�  بيت   , يصلو�  �لوقت  �لك 
 Dغال  dملولو� �كا�  $ين   yجر�
�سو� �لر�جيكي يلقي $�¡ �لقر��  
للمر#  هنا{   �N �هبت  فلما  هنا{. 
 Íكا� $�¡ �لقر�� حو� شر ���أل
 dلذ� Wلثا� vمن �جلز ���آليا? �أل
�كا�  "...vيبد� بـ "سيقو� �لسفها
�لقر��  يفسر  �لر�جيكي   dملولو�

�ببينا?  Pكمة  بطريقة   - �لكرمي 
��ضحة - تفسu �Fً �كن قد �عت 
 jملوصو� dمثله قط. ملا ��يت �ملولو
قبل �لد�¡ قلت , نفسي يبد� من 
 �� عسى  فما��   d�قر �نه  مالPه 
يقو� , $�¡ �لقر��، �لكن ملا بد� 
�ًر�  �كأ�  �جد?  Nليه  ��ستمعت 
على   dجتر  jملعا��� �لنكا?  من 
 dملولو� على  �ثنيت  فلما  لسانه. 
 uعا Pبو4  �ملنشي   Dما�  jملوصو�
علي  Pمد   dملولو� تعلََّم  ِمْنه  قا�: 
�يضا علوD �لقر��. كنت , حيص 
بيص من �مرd , تلك �ألياD فر�يت 
�ملسجد  يشبه  مسجًد�  �لرÐيا   ,
 pببا �Ôطر  "بطالة"   , �جلامع 
��نا جالس , فناv هذ� �ملسجد �� 
�حصل على ماv �توضأ به ��صّلي. 
 u nال �نN ملسجد� , vثت عن �ملا�
�جد+. فكر? �� �ملاv ليس موجوً$� 
عنه  �ًثا  فخرجت  �ملسجد  هذ�   ,
مسجًد�  يشبه  مسجًد�  فر�يت 
للبيغاميني (�d غF �ملبايعني) ���يت 
فيه صنابF �ملاv. فلما فتحت صنبوً�� 
 jٍصا vلبد�ية ما� , oخر vللوضو
 vما oرÔ لكن بعد �لك بد��قليال 
قذ��#  تشبه  بقذ��#   o�ممز �سخ 
ֲדا  �توسخت  �ملستنقعا?  طحالب 
 ،� جدًّ �سخ   vما Nنه  قلت   .dيد�
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�بعد قليل �نقطع هذ� �ملاv �يضا. بعد 
�لك ُعد? �N �ملسجد �لذd كنت 
�بينما كنت  �لبد�ية،   , فيه  جالًسا 
 �N طريقي   ,  pلعا� �جلد��  �تسلق 
�لك �ملسجد �N �خذ �لدكتو� سيد 
Pمد حسني شا+ �جلي من خلفي 
�قا�: ملا�� �تيت �N هنا؟ حذ�ِ� �� 
تعو$ Nليه ثانية. (لعله ال يز�� , �لك 
�ملسجد �لذd كا� يتوضأ فيه، على 
�ية حا�...) قلت: ليست Ï حاجة 
 �N ُعدُ?  فلما  هنا.   �N  vللمجي
 vملا� من  حوًضا  فيه  ��يت  �ملسجد 
 dملسجد �لذ� �N $ملا عا d�) لزال��
كا� جالًسا فيه بد�ية �جد فيه حوًضا 
 dملولو�  �� ���يت  �ال�)   vما من 
$�ًسا  يلقي  �لر�جيكي  �سو�   Dغال
 Âملطبو� �حلديث  كتب  �حد  من 
على ��� ُبn �للو�، �حو�شيه �يضا 
 nبأن pمليئة بالكتابة. هنا{ خطر ببا
كنت Åطًئا , �لبد�ية ألنه يكثر هنا 
 dيد� ��فعت  توضأ?  فلما   .vملا�
 dِمْستر" بن  حسني  Pمد  ��يت 
Pمد موسى" ��قفا عند ��سي �بيد+ 
من  مأمو�  �نه   pببا خطر  �لسيف. 
ِقبل �خلليفة �لثاW بقتلي ألنn منافق، 
فالتفّت P �Nمد حسني �قلت له هل 
 nحتمل سيًفا لقتل مؤمن؟ �ال تر= �ن
�لرÐيا   , �ملشهد   Fتغ �هنا  مؤمن؟ 

 =��� سيًفا  �Vل   nكأن� ���يت 
�طفاال صغاً�� , �V� dّر ��بيض - 
�كأrم مثل �لفجل – �يقيمو� مأمتا 
Nليهم  �توجه  حيث   ،Dملحّر�  Dيا�  ,
 ��حامال �لسيف ��قو� �م �� يغا$�
 =�� �هذ� �ملكا� فيهر4 �ألطفا�. 
خا�،  �لغفو�  عبد   nب� بيت  �مامي 
Nحد=   �N بالدخو�  Mمُت  فلما 
�لشرطة  �جا�  خلفي  $خل  غرفه 
من �جل �لتفتيش. �خطر بباr� pم 
قد �تو� �ًثا عن �لسيف �لذV� dله 
 nن� pخطر ببا �ألنه ليس مبرّخص، 

�تيت به من �فريقيا، � �ستيقظت.
لبعض  �لرÐيا  هذ+  �كر?  لقد 
Pمد   dمستر" �لعل   ،vألصدقا�
ُقِتلَت ,  ليتك قد   :p موسى" قا�
 nلك أل� �لك يع �Fًيا لكا� خÐلر�
يبايع   u) كليًّا.  �لنفا�  على   vلقضا�

�لر��d بعد هذ+ �لرÐيا �يضا)

 Wلثا� �خلليفة  بايعت  فتر#  بعد   �
للجماعة  �Pبة  Nخالًصا   ?$��

بفضل �هللا تعا�.
 ?Fث� ملا  �يقو�:  $ين   Fخ  d�ير
فتنة �ألحر��، ��يت , �لرÐيا حضر# 
���يت   Wلثا� �خلليفة  �ملؤمنني   Fم�
"يوسف"  يدعى  شخصا  جنبه   �N
مضطجعا ��N جانبه �آلخر شخص 

يسمى "شP Fمد".
�كأ� �هللا تعا� �خ�W , هذ+ �لرÐيا 
�بعض  يوسف،  مثل  حضرته   ��
يلقا+ من  ما  �لنا¡ �سد�نه بسبب 
�$ها�، �لكن مبا �� قو# �Nية ���قي 
خا�قة حتالفه $�ًما لذلك لن يستطيع 
هؤالv �حلسا$ فعَل شيvٍ. كأ� هذ+ 
�لرÐيا جاv? متو�فقة مع بيت شعر 

للمسيح �ملوعو$ � معنا+:
قد   ���أل يوسف   �� �عنا  قد  كنا 
هذ�  يوسف  �لكن  �لبئر   , �لقي 
من  ليخرجهم  �لناَ¡   d$ينا �لعصر 

بئر �لضاللة.
 dلذ� خا�  نعمت  �لدكتو�   d�ير
بد�ية   , �يقو�:   ،١٨٩٦  , بايع 
�سالة  له  كتبت   Wلثا� �خلليفة  عهد 
�لبيعة. �لعلي , تلك �ألياD كنت , 
�كنت , بيc �لو�قع , �الية  #�Nجا
"نا$��" , Pافظة "كانغر+". �هنا{ 
 Dغال  dملولو� من  �سالة  تسّلمت 

كنا قد سمعنا أن يوسف 
األول قـد ألقي ' البئر 
ولكن يوسف هذا العصر 
ليخرجهم  الناَس  ينادي 
الضاللـة. بئـر  مـن 
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 ��مر Vو  �هو )  d���لبشا حسني 
بشV� Fد �، �u يكن قد بايع , 
�لبد�ية بل �نضم �N �لالهو�يني ��هب 
معهم) طلب مn فيها �� �فسخ بيعة 
�ملا كانت ���صر �ثيقة  .Wخلليفة �لثا�
لذلك  طويلة  مد#  منذ  معه   nتربط
 Dبيغا" �لالهو�يني  جريد#   , كتبُت 
�� فهم �ألمر $ cصلح" عن فسخ بيع
على �جه صحيح، �مت �إلعال� عنه، 
�لكن  �لالهو�يني.   �N ��نضممت 
بقيت �فكا�d بفضل �هللا تعا� �منته 
ֲדي هي جتا+ عائلة �لنبو# �u ¯رo من 
 u d�) .فمي كلما? مسيئة جتاههم
�Åّلة  مسيئة  كلما?  فمه  من   oر¯
باأل$4 جتا+ ��ال$ �ملسيح �ملوعو$ �ال 
بقيت  �غFهم)   Wلثا� �خلليفة  سيما 
على هذ+ �حلالة مد# طويلة ��شتركت 
, بعض جلساִדم �يضا. (لقد �كر? 
 u نه� �ملولوd غالD حسني  لكم عن 
يبايع , �لبد�ية �لكن $خل , �ملبايعني 
��ستوطن قا$يا� بعد  ،١٩٤٠ Dعا ,
 :d��لر� يقو�  حا�،  �ية  على  �لك) 
١٩٣٠ �� قبله ��يت , �لرÐيا  Dعا ,
�� هنا{ $�ً�� ��سعة على شاطئ �لبحر 
بشد#  �لبحر   oمو�� عليها  تتالطم 
منها   oخر  .�Fًكب ضجيًجا   Çفُتحد
�� نصف  فر�يت  علي  �ملولوP dمد 
�سو$.  �آلخر  �نصفه  �بيض  �جهه 

حياته   �� �لرÐيا   , �عي �  , �لقي 
�من   , عاشها   cل� تلك   d�  ���أل
�ملسيح �ملوعو$ � كانت جيد# �ما 

�لc كانت بعد+ فاسوّ$?.
خلق  هد�ية  لعبد  تعا�  �هللا   $���  ��N
 ١٩٣٢  Dعا  , كنت  �يضا.  �سباֲדا 
"سرغو$ها"   , �هلي  �كا�   cبي  ,
�N �ستلمت �سالة من �لدكتو� Pمد 
�مFكا   , يسكن   dلذ�  - يوسف 
فيها   nم طلب   -  Ïقا�� من  �هو 
قائال:  قا$يا�   �N بالوصو�   Âإلسر��
Nنn �غا$� �N �مFكا ���يد �� �فو¼ 
Nليك مهمة بناv �لبيت (�d كا� يريد 
مشرًفا  فجعله  قا$يا�   , بيًتا   nيب  ��
�بريل  فجئت ,  �ألعما�)  هذ+  على 
 �١٩٣٢ �N قا$يا� �عّمر? �لبيت 
�نتقل Nليه �هلي �يضا. لقد ��ينا عجًبا 
بعد �نتقالنا �N هنا، �كأ� �اv جديد# 
���ًضا جديد# تتر�v= لنا. �من خال� 
��ستماعنا  �لصلو�?   , �شتر�كنا 
�تأثFها  �خطاباته  حضرته  خلطب 
�خذْ?  يع �نو�Â سوv �لفهم تتبد$ 

�تتالشى ��يًد� ��يًد�.
 �N قا$يا�  من  �هبُت  �بالصدفة 
Pمد  َمهاشه  كا�  حيث   ،"��"نا$
عمر قد �تى من �جل �لدعو# ��لتبليغ، 
 �� عليك  �حلديث:  خال�   p فقا� 
�َصفا َ فمألُتها،  �لبيعة،  �ستما�#  متأل 

 nظّل�� �شّك،   #��كد �ية  من  قل� 
�لعبد  �نا   p �هب � بظّله،  تعا�  �هللا 
 Ïصحا�  �� مع  ثانية،  �حلياَ#  �لعاصي 
�مهانة   �ّ�ُ  , يز�لو�  ال  �آلخرين 
ألrم  ��ألنانية  �لزهو  عليهم  ��ستو� 
قد  �rم  نفوسهم  قر��#   , يد�كو� 
�خذִדم  �لكن  ،Í$فا �قعو� , خطأ 
�لعز# �لظاهر# باإل� فمنعتهم من قبو� 
�حلق، �هذ+ هي جهنمهم �لc يْصَلْو� 
فيها $�ًما. �N قلوֲדم تريد �� يؤمنو�، 
هد�هم  �لشماتة.  من  خائفو�  �لكنه 
�هللا. �ما �نا فقد Îلn �هللا تعا� بفضله 
 Dخلا�. قبل 7و سنتني ��يت , �ملنا�
ليًال �� صند�ًقا �هبًيا مرصًعا �مضيًئا 
�صا� معلًقا  vجًد� قد نز� من �لسما
مرصع،  �ه�   oتا نز�   � �جلو،   ,
يقع   �� على �شك   oلتا� كا�  �بينا 
 ،dبيد �Vلته  طرُ?   ���لصند على 
كل  من  �عت   Èح Vلُته   �ْN �ما 
فتُح  يقو�:  موحًد�  �لعاu صوتا   v7ا�
شديد#  ضجة  معه  �كانت   .Dإلسال�
 , قل�   , ��ُلقَي  �ستيقظت.   Èح

 .Wل�يطا� oهو �لتا oحلا� �� �لتا�
�= حضر# ميا� سوهÚ خا� �: ��
عندما كانت معا�ضة �ألحر��يني ضد 
مايو  شهر   , �شدها  على   اعتنا 
تعا�،  �هللا  �$عو  بد�?   ،١٩٣٨  Dعا
 � �لن�  على  �لصال#  من  فأكثر? 
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 ،cخليف كر�مة  �حفْظ   ،4ّ� �قلت: 
بزيا�#  فتشرفت  قو#.   ,  ��لعد فإ� 
 ,  � �ملصطفى  Pمد  �لو�=  سيد 
على   ا�،  ثالثة  ��يت  حيث   ،Dملنا�
�حدها �لن� � ��بو بكر �، �على 
 p فقا�   ،���آلخر صحابته   +Fغ
 Dْتقّد �: سوهn خا�، جئَت؟  �لن� 
 .��لعد لFتعب   vببط خطو�ِتك  �َضْع 
فتقدمُت �N سيدd �. فلما خطوُ? 
 nلن� �: سوه� p عشَر خطو�? قا�
خطو�ِتك  أل�   vلو���  �N تعا�  خا�، 
عن   � �لن�  نز�   � �صو�ًتا.   Çُتحِد
 �N �صل  �ملا  ميشي،  ��خد  �جلمل 
�ملسجد �ملبا�{ (�d �ملسجد �ملبا�{ , 
�$خلو�  كلهم  �لصحابة  نز�  قا$يا�) 
�ملسجد �ملبا�{ مع �لن� �. � تركهم 
� , �ملسجد ��هب من خال� شبا{ 
هنا   .Wلثا� �خلليفة  بيت   �N �ملسجد 

 .Ïيا هذ� �لصحاÐ� تنتهي
��يت   :� $ين   Fخ حضر#   =���
لقد  يقو�:  كابو�  ملك   �� مر# 
��سلُت �ملا�، ��نا �ٍ? �يًضا. �عندما 
�ثا� �حلّد�$�� �لفتنة (كانت فتنة $�خلية 
كبF# �ثا�ها بعض �حلد�$ين من قا$يا�) 
 �  Wلثا� �خلليفة   �� �لرÐيا   , ��يت 
�كأ� �هللا �خ�W ֲדا  ،vميشي , �لسما
�� مقامه � ساDٍ جًد� �يث يصعب 
بل يستحيل �لوصو� Nليه. كما علمُت 

�نه مهما بذ� �هل �لدنيا من سعي فلن 
�هللا  بفضل  �بًد�  Nضر��+  على   ��يقد�
 Dتعا�، أل� قدمه �ملبا�كة تقع على مقا
عا� جًد�. �هذ� يطابق ما قاله �ملسيح 

�ملوعو$ � , شطر بيت له: 
�هَل   vلسما� �هُل   d$يعا ملا��   :d�
 Úسوه ميا�  �قا� حضر#  �أل�ضني؟ 

� Wد �لقا$ياV� Dغال ��سيدنا مر
�Ëانب حضرته جنله سيدنا مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد   � 

����������	
��  

�����������  
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صد�  لكم  �بني  �آل�   :� خا� 
�خلليفة �لثاW � كما �نكشف علّي. 
, �ألياD �لc كانت فتنة �ألحر��يني 
على �شّدها �كا� �حلد�$�� �يًضا قد 
�قلت  vبد�ُ? �لدعا ،#Fمو+ بتهم كث�
�4 �حفْظ كر�مة سيدd �خلليفة، فإنه 
�بن سيدd �ملسيح �ملوعو$ �. لقد 
�كنت ُ�كثر من �لصالِ#  �Fًعو? كث$
 Wvلفاحتة. فجا� #vقر��على �لن� � 
 ��  Wخ��� شخص  �لكشف   ,
�ملشايخ قد �جتمعو� ناحيَة �لشر� , 
قرية ”ُبدها“ �يقولو� سوj نقطع 
7وهم  فخرجُت  �لقا$يانيني.  $�بر 
 dدVأل� علي  بركت  �لسيد  برفقِة 
�ملا   ،dدVأل� علي  فتح  ��لسيد 
�صلنا �N قرية ”بند$��d“ حانت 
ֲדما  �صلي  فبد�?  �لعصر،  صال# 
Nماًما، �فيما 7ن , �لصال# ِحلق بنا 
َبْغالَنه   Çغو Dغال��لسيد فر$ خا� 
 ،vلسما�  �N فنظر?  �ألVديا�. 
 Fمن �حدMا  قمرين،  فيها  فر�يت 
جًد�، ��آلخر مربع �لشكل �ملتصق 
به �لكن ال نو� فيه، �فيما �نا �نظر 
�صبح   Èح فيه  يلمع  �لنو�  بد�  Nليه 
مثل �لقمر �أل�� نوً��. كنُت $عو? 
متماثلني  �لقمر��  فصا�  تعا�  �هللا 
 �N يقو�:  صوًتا  فسمعت  بدعائي. 
�لقمر �أل�� هو حضر# �ملر�� �ملسيح 

 dلذ� �آلخر  ��لقمر   � �ملوعو$ 
�نا� �آل� هو ميا� بشF �لدين Pمو$ 

 .Wد �خلليفة �لثاV�
فتنة �حلد�$ين كانت   �N كما قلت�
قا$يا�   , ثا�?  لقد   .#Fكب فتنة 
 Wلثا� باخلليفة   vهؤال �لصق  حيث 
ضد+  �فعو�  بل  قذ�#،  �ִדاما?   �
قضية، �سأحتدÇ عنها فلعل �كثركم 
ال تعلمو� عنها شيًئا. سوj ��كرها 
بأ�  جدير#  �rا  Nال  شديد،   �بإxا

يقر�ها �ملرv مع تفاصيلها. 
ُ�فع   :�  Wلثا� �خلليفة  قا�  لقد 
�مرُ?  قد   Wبأ  dضد قضية  مؤخًر� 
بعض �جاp بقتل بعض �لنا¡ �لذين 
يدير�� مصنعا يصنعو� فيه �ملاكيناِ? 
�فعو�  �لذين  �هم  �لّشعFية،  لصنع 
قضية  �فعو�  �قد  �لقضية.   dضد

�خر= بأ� تؤخد مn كفالة بأW لن 
�صيبهم بضر� , �ملستقبل. 

 Âُ$� u W� ُّيقو� حضرته �: �حلق �
عليهم قط، $Â عنك �� �فكر , �� 
 Wقاسو �لكنهم  بقتلهم،  �حًد�  �مر 
 Dأليا�  , تصرفو�  لقد  حا�م.  على 
 vًبنا الئقة   Fغ بتصرفا?   #Fألخ�
على �سبا4 توّهموها �هي مذكو�# 
 Dقو�  nن� ظنو�  حيث  جريدִדم،   ,

مبؤ�مر# ضدهم. 
� يقو� حضرته �: 

يتو�عو�  ال  ُخُلًقا   ��يتر$َّ �لذين   �N
عن �النتقاD بطر� غF �خالقية، �من 
علّي   ��يفتر  vهؤال جند  �لك  �جل 
 u  nلك� �لتهم،  بأشنع   Wمو�  Èح

��ّ$ عليهم. 
��بني لكم ملخص ما ��$ , تا�يخ 

�جلماعة عن هذ+ �لفتنة: 
Dِ �جلماعة �إلسالمية �ألVدية  برÐية تقدُّ
�شعبيِة �خلليفة �لثاW � �ملتز�يد# , 
كل مكا� �على كل �ألصعد#، �َخذ 
يطيقو�  ال  �لذين  �ملناهضني  بعض 
�Ðية �لك يعا�ضونه بشد#، �حتقيًقا 
�حلد�$ين  ببعض  �ستعانو�  لغايتهم 
ماكينا?  لصنع  Pًال   ��يدير �لذين 
صا�  حيث  قا$يا�،   , �لشعFية 
ضد  فرفعو�  �م،  طيعة   #�$�  vهؤال
يتهمونه  قضية   �  Wلثا� �خلليفة 

ون ُخُلًقا  إن الذين يـ�دَّ
ال يتورعون عن االنتقام 
أخالقية،   Cغـ بطـرق 
ومـن أجـل ذلـك جند 
 �هؤالء يف�ون علّي ح
التهم،  بأشـنع   rرمـو
ولكـ� z أرّد عليهـم. 
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 ��بد��� يصد� قتلهم، كما  مبحا�لة 
”�ملباهلة“  باسم  جريد#  قا$يا�  من 
على شخصيته هجما?  فيها  �شّنو� 
 #Fكب ضجة   ����ثا� �Åجلة،  قذ�# 
ضد  �ملشاعر  �تأجيج  �لتهم  بكيل 
نتيجة  �لفتنة  هذ+  كانت  �جلماعة. 
 dبأيد منسوجة   #Fخط مؤ�مر# 
يتو�عو�   u �لذين  �ألVدية  معا�ضي 
��قذ�ها  �لطر�  �بشع   Âّتبا� عن 
 vللقضا� �جلماعة   vبنا�  �N  #vلإلسا
عليهم. �هذ+ �لفتنة $ّلت على عقلية 
�لقذ�# �ملهز�مة من  �عد�v �ألVديني 
جهة، �من جهة �خر= $ّلت على �� 
�لثاW � متحلٍّ ُ×لق  سيدنا �خلليفة 
يوسف � حيث قّدD منو�ًجا مثالًيا 
للص� ��حللم حّير شرفاv �لبلد جد�، 
فأعلنو� بر�vִדم �كر�هتهم ملثdF هذ+ 
كتبْت  كما  �لشنيعة،  �لقذ�#  �لفتنة 

شÈ �جلر�ئد مشيد# مبوقفه �. 
�قد قا� �خلليفة �لثاW � , خطابه 
 �Fً١٩٢٧ مش Dجللسة �لسنوية عا� ,
هي  �ألمو�  ”هذ+  �لفتنة:  هذ+   �N
سّنة �هللا �ملال�مة للجماعا? �لرّبانّية، 
��جبنا  �N .بالقلق فيجب �ال تصيبنا 
 .vليس �لقلق على شر �ألعد���لعمل، 
�N �هللا تعا� بنفسه يكتب �لغلبة ملن 
كا� له، �يتو� Vاية ما هو له. لو 
كانت �جلماعة �إلسالمية �ألVدية من 

مبقد��ها  كا�   Èفم Nنسا�،  صنع 
�� تستمر �N هذ� �ليوD؟ rNا  اعة 
من  يتوالها  كا�   dلذ� �هو  �هللا، 
 vشا �N سيتوالها , �ملستقبل�قبل 
�من  �� تعا�  �هللا   Wلقد �خ� �هللا. 
�لشوكة ��لسالمة ��لسعا$# ��لرقي 
قريب. لقد قا� قائل: سأ�= كيف 
تز$هر هذ+ �جلماعة، �ما �نا فقلت: 
�نا �يًضا هل يتحقق ما قا�  سأ�= 
 ��لقائل.  قاله هذ�  �D ما  �هللا تعا� 
�نظر�� كيف ُقضي على تلك �لفتنة 
�لك   �N حيث  مدهش  بشكل 
بعض  يساند+  كا�   dلذ� �لشخص 
�نقلب  نفَسه  �حلكوميني  �ملسؤ�لني 
ما   �ّ� �لدنيا  فر�?  �حلكومة،  على 
قا� �هللا تعا� قد �قع، �ماتت تلك 

�لفتنة بنفسها شر ميتة“.

وهذه الفتنة دّلت على عقلية أعداء األ*ديني القذرة 
املهزومة من جهة، ومن جهة أخرى دّلت على أن سيدنا 
اخلليفة الثاr � متحلٍّ ُ�لق يوسف � حيث قّدم 
جدا،  البلد  شرفاء   Cّح واحللم   cللص مثالًيا  منوذًجا 
فأعلنوا براءتهم وكراهتهم ملثCي هذه الفتنة القذرة 

الشنيعة، كما كتبْت ش� اجلرائد مشيدة مبوقفه �. 

ضد  ُتنَسج  �يًضا   Dأليا� هذ+   ,
�جلماعة مؤ�مر�? �توضع خطط من 
قبل بعض �لقوD مبساعد# �حلكوما? 
بعض �ألحيا�، �لكنهم ينقلبو� على 
 Dحكوماִדم نفسها. هذ� ما ��ينا بأ
�هللا  ندعو  حا�،  كل  على  �عيننا. 
كل  من   اعتنا  يصو�   �� تعا� 
��ال�$ها�  �لرقي  لنا  �يكتب  فتنة، 
$�ئًما. كما ندعو �هللا تعا� �� يرفع 
�لذين  �لصحابة   vهؤال $�جا? 
�كرُ? قصصهم، ��� xعل ��يتهم 
�يوفقهم  أل$عيتهم،  ��ثة  �نسلهم 
نسأ�  كما  �ًما. $ خطو�ִדم   Âالّتبا
�جلماعة   vبنا� �مي   �� تعا�  �هللا 
�يوفقهم  �فتنة،  كلهم من كل شر 
صلة  �خلالفة  مع  ينشئو�  أل�   يًعا 

�الv قوية متينة. �مني. 
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�N مقاًال صغàF كهذ� 
ُيحصي   �� ميكن  ال 
على  �فضائله  �لرجل  �لك  مناقب 
��لفكر  Dبشكل عا dلفكر �لبشر�

�إلسالمي بشكل خا�. 
u يكن بشF �لدين Pمو$ �Vد �  
 Fفولت  �� �سو � جا{  جا�  مثل 
شاعر   �� �جتماعي  مصلح  <ر$ 
عصر   , بفكر+  �لنا¡  تأثر  مفكر 
�لعصو�. �u يكن <ر$ �جل  من 
 ��$يٍن متفلسف مثل �لقديس �م�
فكرִדم  �لدين  لرجا�  حد$   dلذ�
��لد�لة،  �لكنيسة  بني  �لعالقة  عن 
 Dقّد  dلذ�  D�Fج �لقديس   ��
�لغربية،  للكنيسة   nلالتي� �إلجنيل 
 yصا  dلذ� �جستني � �لقديس   ��

الهو? �لكنيسة.
 ،vهؤال كل  عن  Ôتلف  �جل  Nنه 
�صفه �هللا � ,  dنه �لرجل �لذN

�حيه للمسيح �ملوعو$ �:

بـغـالٍ<  uنبـّشـر ”�ّنـا 
��لُعَلـى،  �حلـّق  َمظَهـِر   
.١"jكأ2ّ �هللا نـز} من �لّسـما

�قد  نفسه"  عن  قا�   dلذ� �هو 
كّلم- �d �هللا- هذ� �لعبَد �ملتو�ضع 

��ثبت �جو$+ باأل$لة".٢ áيض�
معظم  بأ�  نفسه  عن  قا�   dلذ��
�حا¨  قد  �لقر�نية  ��حلقائق   Dلعلو�
��� �هللا تعا�  Dֲדا عن طريق �إل�ا
�موسوعية  معرفية  �حا � �هبه 

�فهما عميقا للقر�� �لكرمي �موهبة 
 , �لكثFين  حتد=  �قد   ،Âإلقنا�
 �� يستطع   u  àحد�  �� Nال  �لك 

يقف �مامه.
�7ن نسعى , هذ� �ملقا� �ملختصر 
N �Nلقاv �لضوv بشكل Åتصر على 
 , �لفريد#  �لشخصية  هذ+  �عما� 

.Wلتا�يخ �إلنسا�
عن  باختصا�  نتكلم   �� �ميكننا 
 � �ملوعو$  �ملصلح  �فضا�  بعض 

على �لفكر �لبشرd، فنقو�:
١. �ثبا� �جو\ �هللا � ٣

�� من قبله �من بعد+ Fتكلم �لكث
�ملحاضر�?  ��لقو�  �لكتَب  ��ّلفو� 
, تقدمي �أل$لة على �جو$ �هللا �، 
 Âموضو  , كلها  �7صر?  �قد 

dFلزه� Wها
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خلق  �كا�   vسو�  +��Nعجا �خللق 
�لكو� �� خلق �إلنسا�، ��� فطر# 
بوجو$  �إلميا�   �N تدعو  �إلنسا� 
�ملوعو$  �ملصلح  �لكن   .� �هللا 
 u كتيٍب   , �$لة  عشر#   Dقّد  �
يقدمه   u ما  صفحة   ٢٦  ��يتجا
�َمن  <لد�?،   , �ملسلمني   vعلما
يد�{  �لعشر#  �أل$لة  هذ+  يقر� 
مد= تعّمقه � , علوD �لفلسفة 
��ملنطق ��لتا�يخ ��أل$يا�. كذلك 
يد�{ مد= قو# �لعالقة �لc تربطه 

باهللا �4 �لعاملني �.
�ستخرجها   cل� �$لته  فقد  ع , 
من �لقر�� �لكرمي بني �أل$لة �لعقلية 
�أل$يا�   Âا N عن  تكّلم  عندما 
�حديثá على �جو$ Nله  áكلها قدمي
�كذلك  �لكو�.  �ذ�   p�� خالق 
 vلصاحلني �ألتقيا� Âا N تكّلم عن
�جو$+  على  �لتا�يخ  ع�   vألنقيا�
� بل �كالمه معهم ��تصاله ֲדم. 
تكّلم  عندما  �لفلسفية  �أل$لة  �بني 
عن �لفطر# �ملوجو$# , كل Nنسا� 
حÈ �مللحدين �نفسهم ال يستطيعو� 
�مثلة على  �� Ôرجو� عنها �سا� 
�كر�هية �لشر،  Fلك من حب �خل�
 cما هي �أل$لة �ل” � �vتسا �
سبق   cل�_  vَألشيا� هذ+  جعلت 
 ��N كرها_ قبيحَة �ملنظر , عينيه؟�

u يكن , قلبه هيبٌة من قوٍ# عليا، 
فلما�� �تر� منها؟“.

�من �أل$لة �لفلسفية �لc �ستخرجها 
 � �هللا   �� �لكرمي هي  �لقر��  من 
�هو �لقو# �ُملحركة  ��هو �لعّلة �أل
 oستخر� �قد  �لكو�،  ما ,  لكل 
هذ� �لدليل من �ية قصF# , كتا4 
َ�بَِّك  Nَِلى   َّ��َ�َ﴿ �هي   � �هللا 
قد توصل  �نه  �ْلُمْنَتَهى﴾. , حني 
�N هذ+ �لنتيجة كبا� �لفالسفة بعد 
��لد��سة  �لفكر  من  �سنني   vعنا

��لبحث.
ساقها   cل� �لعقلية  �أل$لة  �من 
�لثابت   d��إلعجا  Dلنظا� هو   �
�ملنضبط لقو�نني �لكو� �نو�ميسه، 
يرّ$  تعا�  �هللا  لكن   "  � �قا� 
 vعليهم , هذ+ �آليا? بأّ� �ألشيا
�لÔ cتلط بعضها ببعض صدفًة ال 
بل   ،Dنظا تسلسل �ال  فيها  يكو� 
�لصو�ُ#  تتكّو�  عشو�ئية.  تكو� 
 ��N �لكن  Åتلفة،  �لو��   oبامتز�
 ��� على  �ملختلفة  �أللو��  �ميتم 
�يتكو�  صو�#؟  تصبح  فهل 
من  �لعديد   Âجتما� من  �ملنـز� 
�للبنا?  �ميتم   ��N �لكن  �لّلِبنا?، 
فو� بعضها �لبعض فهل سيتشّكل 
بعض  بأّ�  فرًضا  �قر�نا   ��N بناv؟ 
�يًضا،  صدفًة   Çحتد �لو�قعا? 

�لكن بعد مشاهد# نظاD �لكو� ال 
ميكن ألN dنسا� �� يقو� �N هذ� 

كله حدÇ بنفسه". 
Nثبا?  على  تا�Ôية  �$لة   Dقّد  �
�جو$ �هللا � �منها خزd �لكافرين 
�باإلضافة   "� فقا�  �هزميتهم، 
 ��  ���مللحد يستطع   u �لك   �N
�بًد�،  �لدنيا   , �لة $  d� ُيقيمو� 
 vعلما� ��ملصلحو�  �لفاحتو�  بل 
باهللا  يؤمنو�  ّممْن  كلهم  �لتا�يخ 
 Dُعد�تعا�. ��ُّ �مللحدين �خزيهم 
��  كأّمة.. �ال �قد�ִדم على �� ي�

يعn �لك كله شيًئا!".  
ع�  �ملؤمنني  �نتصا�  �يضا   Dقّد�
�لتا�يخ $ليال على �جو$ �هللا �، 
فقا� �" ��N كا� هذ� كلُّه صدفًة 
فيجب �� يكو� هنا{ مرَسٌل �تى 
�لدنيا،  ��خزْتُه  �هللا  �لوهية  إلثبا? 
�هللا  �سم  لرفع  �تى  من  كل  لكن 

صا� مكّرما �Pترما". 
على  �حانية � �$لة  ثالثة   Dقّد  �
�ستجابة  �هي   � �هللا  �جو$ 
��هللا يعلن  ،Dإل�ا���لدعاv، �لوحي 
 jيتعر  �� يريد  ملن  نفسه  عن 
 vملر� يدعو  عندما   "� فقا�  Nليه. 
فإنه  ��ضطر��   Âشو× تعا�  �به 
�هذ� �ألمر ليس  .+vَيستجيُب $عا
َمشاِهد+  بل  خاّ�،  بزمن  متعلًقا 



اجمللد السادس والعشرون، العدد العاشر - ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٤ م

٢٨

التقوى

موجو$# , كل �ما�". 
�قا� �يضا" فإ�� كا� �هللا يكلِّم عدً$� 
كب�Fً من �لبشر , كل �ما� فكيف 

ميكن �� يصّح Nنكا�+؟". 
�قا� �يضا" ���N كا� , قلبه شوٌ� 
�هللا  يدعو   �� فيجب  �حلق  ملعرفة 
�Nي  يا   �� �متضّرًعا  مبتهًال  تعا� 
يقو�  كما  موجوً$�  فعًال  كنَت   ��N
 vشي كل  على  �نك  بك  �ملؤمنو� 
��لِق  سبيلك   Wهِد��  nVْفا� قدير 
, قل� �إلميا� ��ليقني لكي ال �بقى 
Pر�ًما. فإ�� $عا �حٌد هكذ� بصد� 
يوًما  ��بعني   vبالدعا  Dقا� �لقلب 
$ينه  كا�  �يًّا  �لعاملني   ُّ4� فليهدينَّه 
��يًّا كا� بلد+، �سَير= �� �هللا تعا� 
 ��تز بطريقة  �جوَ$+  له  سُيثبت 
ْبهة  ��لشُّ �لشّك  جناسة  قلبه  من  ֲדا 

متاًما".
٢. مشكلة �ألخالW �منبعها

 ����ملفكر �لفالسفُة  غا�  لقد 
��ملتصوفة �علماvُ �ملسلمني على مر 
�إلنسانية  �لنفس  �عما�   , �لتا�يخ 
�منشأها،  �ألخال�  �صل  عن   áث�
 Èش نظريا?   ,  vهؤال �تفّر� 
�ملنبع   �N صلو��ظنá منهم �rم قد 
�ألصلي لألخال�، �كتبو� �ملقدما? 
��صطلحو�  �لنتائـج  ��ستنتـجو� 
نظرية  �لكن u حتظ  �ملصطلحا?، 

��حد# منها على �لتو�فق بل تعرضت 
 يع �لنظريا? للنقد.

كتابه   , برجسو�   dهنر هو  فها 
ُيقّسم  ��لدين)  �ألخال�  (منبعا 
�حركية،  سكونية   �N �ألخال� 
�يتكلم عن �لطبيعة ��ملجتمع ��لفر$ 
 Âخلضو�� �ملجتمع  مو�جهة   ,
�لتلقائي ��إللز�D �ألخالقي، ��فا¼ 
�لد�فعة. ��سترسل  �النفعا�  قو#   ,
�عمليا?  مصطلحا?   Íشر  ,
 �N هنية معقد# من �جل �� يصل�

منبع �ألخال�.
قد حّل   � �ملوعو$  �ملصلح  �لكن 
 vعلما �خت ّ$  cل� �ملعضلة  هذ+ 
  � �ّضح  فقد  �لتا�يخ،  ع�  �لدنيا 
منبَع �ألخال� مبنأ= عن كل تعقيد 
فلسفية  �فكا�   , �Nسها4   Fتنظ�
تؤيدها  �ال   vالستقر�� على  تعتمد 

�لتجربة �لو�قعية.
 oكتابه �لر�ئع منها , � Âفاستطا
لألخال�   áتعريف يضع   �� �لطالبني 
�ضع تعريفá للخلق  � ،Dبشكل عا
�لذd نبع  تنا�� �ملصد�   ��حلسن، 
 u  dلذ� �ألمر  �هو  �ألخال�،  منه 

يسبقه Nليه �حد. فقا� �:
 ،Âملوضو� هذ�   , تدبرُ?  ”لقد 
موضوعا  بفضله  تعا�  �هللا   nفهم��
��سا  �ألخال�  قضية  قّلب  جديًد� 

 ��جذ  �� �حلقيقة  عقب.  على 
يتمتع  قو=  عن  عبا�#  �ألخال� 
�لنباتا?  بل  ��حليو�نا?  �لنا¡  ֲדا 
�يضا، بل هي موجو$#  ��جلما$�? 
تتكو�   cل� �لذ��?  تلك   , �يضا 
 �N  ��فانظر �جلما$�?.  هذ+  منها 
ببعض  يتمتع  �يضا  فهو  �حليو��، 
�إلنسا�،   , �ملوجو$#  �لصفا? 
�يضا،  ��حليو��  يغضب  فاإلنسا� 
��إلنسا� �ب ��حليو�� كذلك“.٤

من  يظهر  ”باختصا�،   � قا�   �
 , �rا  �إلنسانية  �ألخال�  مطالعة 
خلصائص  متطو�#  صو�#  �حلقيقة 
��تقائها  بسبب  �حتولت  �ملا$#، 
ترّكبت   �� ما$ية   Fغ صو�#   �N
هذ�   �N فاستناً$�  �خر=.  صو�   ,
سبق  فيما  �كرته   dلذ� �ألصل 
�ألخال�  حقيقة   Íبوضو �$�كنا 
 �N �كثر  �ستفدنا  بل  �جذ��ها، 
عِلمنا �� حسن �ألخال� �� قبحها 
على  يتوقف  بل  ��تيا،  �مًر�  ليس 
هذ+  أل�  �ستخد�مها  �Pّل  طريقة 
�خلصائص ليست حسنة �ال سيئة , 
بذلك �جو$  �يثبت  بل  ��ִדا؛  حّد 
هذ+  أل�  �يضا،  �لكو�  هذ�  خالق 
ميكن  ال  لألخال�  �لعميقة   ���جلذ
مر�عا#  ميكن  �ال  تلقائيا،  تتولد   ��
هذ� �ألمر بد�� فعل �لقا$� ��ملدبر 
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��ملتسم باإل��$# منذ بدv هذ� �لكو� 
�ألخال�  يترسخ جذ�   �� �جل  من 
�لعميق , قلب �إلنسا� �سوًخا ال 
�إل�ية  فالذ�?  عنه.  �لتخلي  يسعه 
 , �ألخال�  مزجت  قد   cل� هي 
 , تأثFها  ليقبل  �إلنسا�  فطر# 
 يع مر�حل عمر+ �ظر�j حياته، 

�ليميل فطريا 7و �ألخال�“.٥ 
٣.توضيح �8ية �إلميا2 باملالئكة٦

يؤمن  يع �ملسلمني بل ��هل �أل$يا� 
قامت  �قد  باملالئكة،  �ألخر= 
��عتبا�ها  بعبا$ִדا  �لقدمية  �لشعو4 
�هللا   #$��N عن  مستقلة   #$��N �ا  ��ة 
 áملسلمو� �هتمام� vيعر �لعلما u .�
 �� من  �لرغم  على  باملالئكة،   áكافي
�إلميا�  �صو�  من  باملالئكة  �إلميا� 
عند �ملسلم، �ال يكو� �ملرv مسلمN áال 
��N �من باملالئكة. �, �لفتر# �لزمنية 
�ملمتد# من �سو� �هللا � �N �ملسيح 
مسلٌم   uٌعا يتكلم   u  � �ملوعو$ 
, موضوÂ �ملالئكة. �لكن �ملصلح 
�ملوعو$ � �جز�+ كل خF فتح هذ� 
بالتفصيل لكي  فيه  �تكلم  Âملوضو�
�مر+ ,  من  بينة  على  �ملسلم  يكو� 
Nميانه باملالئكة �ليعلم �Mية �جو$ها 
, حياته. فقّدD , كتا4 له كل ما 
يتعلق باملالئكة من �Ðيتها ��نو�عها 
من  �صفتها  �عصمتها  �طبقاִדا 

�طاعتها �قد�ִדا  Fلتأث��حيث �لتأثر 
�طاقتها  �$�جاִדا  �عد$ها  ���N$ִדا 
سبع  ��كر  �إلنسا�،  لطاقة  بالنسبة 
�ملالئكة  �ظائف  من  �ظيفة  عشر# 
على  �أل$لة   Dقّد �كذلك  ��عما�ا، 

�جو$ها.
٤.تفس! �لقر2I �لكرمي

لقد �عتمد �ملسلمو� ع� تا�Ôهم , 
�لر��يا?  �لكرمي على  �لقر��   Fتفس
�ملنقولة عن �لصحابة �ضي �هللا عنهم 
��يا? � �هي  �لتابعني،  ��يا? ��
 vعلما �لكن   ،Dباالحتر� جدير# 
 ,  àFكب  àجهد يبذلو�   u �ملسلمني 
�لر�حية  �لقيم   �N �لوصو�  Pا�لة 
�لكرمي،  �لقر��  �يا?   , �لكامنة 
�ملوعو$  �ملصلح  عليه  �ّكز  ما  �هذ� 
قر�نية  �ية  فرصًة ,  يتر{  فلم   ،�

Nال ��ظهر ما فيها من قيم ��حانية 
تزيد Nميا� �إلنسا� �ترفع ��حانيته.

�N �لتفسF �لكبF ال تصلح معه هذ+ 
�ّضح  لقد  عظمته.  لبيا�  �لُعجالة 
�لقر��   ��  � �ملوعو$  �ملصلح 
كما  �إلنسا�   Í�� Ôاطب  �لكرمي 
 Dكل �ألحكا �N اطب جسد+، بلÔ
يقوD ֲדا  �لكرمي  �لقر��  �ملذكو�# , 
 , كلها  �حلقيقة   , �لكنها  �جلسد 
 Fتفس مميز�?  �من   .Í��لر خدمة 

�ملصلح �ملوعو$ للقر�� �لكرمي:
�خلر�فـا�  عـلى   j١.�لقضـا

��ألساط!
كتب  يقر�  َمن  على   áخافي ليس 
�لتفسF �لقدمية ما فيها من خر�فا? 
عليهم   vألنبيا� �حاطت   Fساط��
�قو�مهم،  مع  �قصصهم   Dلسال�

z يتكلـم عـاzٌ مسـلٌم ' موضـوع املالئكـة. ولكن 
املصلح املوعـود � وجزاه كل خC فتح هذا املوضوع 
وتكلم فيـه بالتفصيل لكـي يكون املسـلم على بينة 
مـن أمـره ' إميانه باملالئكـة وليعلم أهميـة وجودها 
' حياتـه. فقّدم ' كتـاب له كل ما يتعلـق باملالئكة 
من رؤيتهـا وأنواعهـا وطبقاتها وعصمتهـا وصفتها
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حضر# مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد �

 ،vألنبيا� معجز�?  �يضا  ��حاطت 
�لنا¡ ��  لد�جة �� ترسخ , �هن 
عصو� �ألنبياv كانت عصو�à سحرية 
خا�جة عن �لسنن ��لقو�نني �إل�ية. 
هذ+   � �ملوعو$  �ملصلح   ���� �قد 
 , Wعقال Fلفكر# مبا قّدمه من تفس�
سياقا? تا�Ôية ُمجمع عليها �يتو�فق 
مع ما تقر�+ �للغة �لعربية �مبا يتو�فق 

مع حكمة �هللا �. 
٢.�لقضاj على �لدجل ��لشعو/^

 Í����أل� Íلقد سيطر? فكر# �ألشبا
�لشرير# على  يع �ألمم، �ال يكا$ 
Ôلو تر�Ç ُ�مة من �ألمم من �لتعا�يذ 
 Íألشبا� من  �ملؤمنني  حتمي   cل�
صفو  �تعكر  �جسا$هم  تسكن   cل�
 � �ملوعو$  �ملصلح   Dفقّد حياִדم. 
 $��  cل� لآليا?  �لصحيح   Fلتفس�
فيها كلمة (�جلن) , �لقر�� �لكرمي، 
�بّين �� �هللا � Ô uلق Nنسانá ليعبد+ 
 Í����أل� Íيطه بقبائل من �ألشبا� �

�لشرير# �لc تتربص به �لد��ئر.
��لعلم  �لدين  بني  �لتوفيق   .٣

��لتاVيخ
��جهت   cل� �ملشكلة  هي  �هذ+ 
 �� �هي  �لتا�يخ،  ع�  �أل$يا�  كل 
مع  تتعا�¼  �لعلمية  �الكتشافا? 
جتد  ال  �لكن  �ملقدسة،  �لنصو� 
 dدVلفكر �أل� , àذ+ �ملشكلة �ثر�

�تفسF �ملصلح �ملوعو$ 
فقد  �لكرمي،  للقر�� 
 �� يثبت   ��  Âستطا�
�لكرمي  �لقر��  نصو� 
�لعلم  مع  تتعا�¼  ال 
��ملجا�  ��لتـا�يخ. 
لضر4  هنا  يتسع  ال 

�ألمثلة على �لك.
٤. ت�يه �ألنبياj عليهم 
�لسال< مما ُنسب �ليهم 

��jمن �سا
 �N ُنسب  ما   àFكث
 Dهللا عليهم �لسال� vنبيا�
ما  �لقدمية   Fلتفاس�  ,
ال يليق مبقاماִדم �لعالية 
سليما�  فالن�  �لرفيعة، 

سبأ،  ملكة  عر�  يسر�   �
��لن� $��$ � يقتل قائد جنو$+ 
�جته، � على  �حلصو�  �جل  من 
يكذ4   � Nبر�هيم  ��لن� 
 � لو¨  ��لن�  مر�?،   Çثال
�كنـا  عنـد+  ليس  بأ�  يقو� 
شـديد� يأ�N dليه، ��لن� �يو4 
� يقسم , حلظة ִדو� ��نفعا� 
 .áم�ح áجته ضرب��على ضر4 
 � �ملوعو$  �ملصلح   Fتفس  vفجا
�مÛهá هؤالv �لصاحلني  áمـد�فع

�ألخيا�. 

٥. مكونا� �لدين �تعريفه
�لذين  ��لباحثني   vلعلما� بعُض  ير= 
فكر#  من  �لشق  هذ�   , تكلمو� 
�لدين،�� , هذ� �ملستو= من �حلديث 
 �N ينقسم  �لدين   �� �لدين،  عن 

مكونا? �ساسية �مكونا? فرعية.
فهي  �ألساسية  �ملكونا?  �ما 
��ألسطو�#.  �ملعتقد،�لطقس 
�ألخال�  هي  �لفرعية  ��ملكونا? 
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��لشر�ئع.
�لتقسيما?  هذ+   �� �ألمر  �حقيقة 
حقيقة  يفهمو�   u �rم  على  تد� 
على  �لتقسيما?  هذ+  �بنو�  �لدين، 
معلوما?  من  �يديهم  بني  توفر  ما 
 Dعد�خاصة بتا�يخ �أل$يا� �نشأִדا. 
�مصد�ها،  �ألخال�  طبيعة  َفْهِم 
��لشريعة  �ألخال�  �ضعو�  �لذلك 
�ليست  للدين  فرعية  كمكونا? 
�لعلماv من  ��نفق كبا�  فيه.   áساس�
�شلوماخر  سبنسر  هربر?  �مثا� 
��كهامي $ �Nميل  فريز�  �جيمس 
تفصيل   , �عما�هم  Nليا$،  �مFسيا 
هذ+ �لظاهر# �لدينية �شرحها �تقسيم 
مكوناִדا، , حني �� �ملصلح �ملوعو$ 
بساطة  بكل  �ألمر  هذ�  �ضح   �
كتابه   , ��حد#   لة   ,� �سهولة 
���كر ”  � فقا�  �لطالبني   oمنها
�ألخال�  شّقا�:  �لدين   �� باملناسبة 

��لر�حانية“.٧ 
� قا� � ”�ألخالُ� هي ما يتعلق 
جنسه،   nبب �إلنسا�  �عما�  من 
�عماله  من  تعا�  باهللا  يتعلق  ما  �ما 
يكذ4  من  بالر�حانية.  فيسّمى 
�ما  �ألخال�،  سيئ  فهو  �لعبا$  على 
من يكذ4 على �هللا تعا� فهذ� يد� 
على �� ��حانيته ميتة. فَمْن سِلم له 
��لتقي.  �ملتدين  فهو  �جلانبا�  هذ�� 

تعاليم  مع  �ألخال�  تو�ُفق  فإّ� 
بالر�حانية يسمى  ��لتقاvها  �لشريعة 
$ينا. �ما صد�� �ألعما� نفسها من 
يكو�   ��  ��$  - متحضر  شخص 
فيها نصيب من �لر�حانية - فيجعله 

خلوًقا فقط“.٨ 
�ملوعو$  �ملصلح   oخر� هنا  �من 
�لدين،  مكونا?  من   Fألساط�  �
ضمن  ��لطقو¡  �ملعتقد  ��$خل 
تعريف  ظهر  هنا  �من  �لر�حانية، 
�لدين �لبسيط ��لسهل ��� �لدين هو 
�لشريعة  تعاليم  مع  �ألخال�  تو�فق 

��لتقاvها بالر�حانية.
كل  ليس  �ملقا�  هذ�   , �كرنا+  ما 
يتوفر   u  vشيا� من   vشي بل   ،vشي
 cل�  Dفالعلو لذكرها،   Dملقا� لنا 

بب�  اإلنسان  أعمال  من  يتعلق  ما  هي  ”األخالُق 
فيسّمى  أعماله  من   nتعا باهللا  يتعلق  ما  أما  جنسه، 
سيئ  فهو  العباد  على  يكذب  من  بالروحانية. 
يدل  فهذا   nتعا اهللا  على  يكذب  من  أما  األخالق، 
اجلانبان  هذان  له  سِلم  فَمْن  ميتة.  روحانيته  أن  على 
تعاليم  مع  األخالق  تواُفق  فإّن  والتقي.  املتدين  فهو 
أما صدور  دينا.  بالروحانية يسمى  والتقاءها  الشريعة 
األعمال نفسها من شخص متحضر - دون أن يكون 
فقط“  خلوًقا  فيجعله   - الروحانية  من  نصيب  فيها 

 oحتتا  � �ملوعو$  �ملصلح  تركها 
 Èح vلعلما���N �لباحثني ��ملؤ�خني 
يبينو� ما فيها من ��عة � ا� �قو# 

.uجه �لعا� Fقا$�# على تغي
حقN áنه �لرجل �لذd كلمه �هللا �. 

�ملر�جع
١ كتا4 �خلز�ئن �لدفينة

 iجو$ �لبا��٢ كتا4 �أل$لة �لعشر# على 

تعا�
 iجو$ �لبا��٣ من كتا4 �أل$لة �لعشر# على 

تعا�
٤ كتا4 منهاo �لطالبني للمصلح �ملوعو$ � 

٥ �ملرجع �لسابق

٦ كتا4 حقيقة �ملالئكة للمصلح �ملوعو$ � 

٧ �ملرجع �لسابق

٨ �ملرجع �لسابق
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 (����لعشر d$لقسط �حلا�)
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مالحظة: �لتعليقا? �لc بني قوسني �� �لc بعد 
"�قو�" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

١٤٠. بسم �هللا �لرVن �لرحيم. �قو�: 
 dيد� على   ��يتأ� �جلماعة   vبنا� كا� 
��ئل �  , �خاصة   �Fكث قا$يا�  �هل 
�خاصة  �لنا¡  �كا�  حضرته.  عهد 
�لسيخ مستعدين $�ئما لإليذ�v بتحريض 
$ين.   Dنظا  ���مر $ين   DماN  ��مر من 
 vإليذ�� على  يقتصر  �ألمر  كا�  �ما 
يتعد=  كا�  بل  فقط   Íجلا��  Dبالكال
على  ��لشجا�  ��لضر4  �ملشا$�?   �N
من  �حد  �هب   ��N� �لو�قع.  صعيد 
�ألVديني �ملهاجرين١ �N حقل �حدهم 
 vألشقيا�  vهؤال كا�  حاجته،   vلقضا
ُيكرهونه على �� �مل بر��+ , يديه. 

يضربو�  كانو�  �ألحيا�  من   Fكث  ,�
 ��N� �ألVديني.  من   jألشر�� بعض 
�خذ �حدهم كمية من �لتر�4 من ��¼ 
�لسيخ  كا�  �لقرية  قر4  مملوكة   Fغ
 vمن �ُألَجر� ��يصا$��� �لسال� ��ملعا
�حد  تكلم  �لو  هنا{.  من  �يطر$�rم 
�فاحشة  بذيئة  شتائم  له  كالو�  �مامهم 
مثل  �كانت  �يضا.  لضرֲדم   ����ستعد
هذ+ �لشكا�= تصل �N حضرته - عليه 
باستمر��،  ��خر  حني  بني   -  Dلسال�
�لكنه كا� ينصحهم بالص� $�ئما. كا� 
بعض �ألVديني �ملتحمسني يأتونه ليأ�� 
�م بالتصدd �م � سيتد��كو� �لوضع 

بأنفسهم. فكا� � يقو� �م: ال، بل 
xب �� تص���. فذ�? مر# �كر �لسيد 
��ستأ�نه  معاناته   pلكابو� نو�  �Vد 
كنَت   ��N  :� فقا�  ملو�جهتهم، 
��لص�  باألمن  هنا  تقيم   �� تستطيع 
فبها �نعم، �ما ��N كنت تريد �ملو�جهة 
��ملخاصمة �ال تقد� على �لص� فا�جع 
 �� تعليمه  نتيجة  فكانت  كابو�.   �N
�صبحو�  �ألVديني   jألشر�� بعض 
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��ملعانا# ��إلساv# على  vيتحملو� �إليذ�
�يدd ����� �لنا¡ $�� �� ينبسو� ببنت 
شفة٢ مع �rم قبل �Vديِتهم u يكونو� 
يتحملو� Nساv# بسيطة , حقهم. فقد 
حدÇ مر# �� شخصا فقV� �Fديا �خذ 
 Fغ  ¼�� من  لبيته  �لتر�4  من  كمية 
مملوكة ألحد قر4 �لقرية فجاv لفيف من 
�ها و� بيته.  =��لسيخ متسلحني با�ر�
بد�ية �لكن  �لشجا�  حتاشى �ألVديو� 
 vديني �ألبرياVيضربو� �أل ��Ðعندما بد
��ضر�� بالبيت �يضا تصد= �م بعض 
�ألVديني مما �$= �N جرÍ �لبعض من 
للفر��.  �ملها و�  �ضطر   Èح �لطرفني 
فهذ+ كانت �ملر# �أل�� حني علم �هل 
�ألVديني ال Ôافوrم   �� عمليا  قا$يا� 
بل يتفا$�� <اֲדتهم. � بد�? �لشرطة 
�ألVديني  �أل�   .Çألحد��  dبتحّر
قد  غFهم  �كا�  متاما  مظلومني  كانو� 
 #Fكب فئة  مع  حق   Fبغ بيتهم  ها و� 
لتسجيل  �لشرطة  �ضطر?  لذ�  مسلحة 
معا�ضتها  مع  �جلائرين  ضد  �لقضية 
 Dلقو�  vهؤال �ستيقن  لألVديني. �حني 
بعُضهم   Âَسَر� قريبا   ��سُيصفَّد بأrم 
كنا  �قالو�:   � �ملوعو$  �ملسيح   �N
Åطئني، فنرجو �� تعفو عنا، فعفا عنهم 

 يعا.
 cل�  ���أل �لصدمة  هي  هذ+  كانت 
قا$يا�، �قد  �صابت غF �ألVديني , 

حدÇ �لك , عاD D١٩٠٦، بعد �لك 
�يضا �ستمر? �عما�م �لشرير# هذ+ �ال 
تز�� مستمر# �لكن �آل� فقد كُثر عد$ 
�حلا�  �بطبيعة  قا$يا�،   , �ألVديني 
 vديني من �العتد�Vأل� Fهذ� ما مينع غ

علينا.
قد  حضرته  �فا#  بعد  �لك   �N Nضافة 
بسبب  �حياًنا  �لشجا�   �N �ألمر  تطو� 
�ألVديني   Fلغ �لشرير#  �ألعما�  بعض 
Nال �rم ظلو� يالقو� �لذلة ���و�� كل 
�عما�م  �آل�  حتولت  فقد  لذلك  مر#، 
�لشرير# �N �ملكائد �لعميقة �لc �صبحو� 

يكيد�� ֲדا متذ�عني ببعض �لقو�نني.
�ذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  (�قو� 
�ملذكو�  تعليقي   , ُيذكر   u �لكتا4: 
قا$يا� ضد  �لc حدثت ,  �حلالة  تلك 
فنت  بسبب  قريبة  فتر#  منذ  �جلماعة 

(.Dتو�طؤ بعض �حلكا�"�ألحر��" 

 nن �لرحيم. حدثV١٤١.  بسم �هللا �لر
ميا� عبد �هللا �لسنو�d فقا�: حني تلقى 
مكانك"  ْع  �سِّ"  :Dا�N  � حضرته 
 vلبنا �لد��هم  منلك  ال  Nننا   :p قا� 
�ألمر  �ذ�  نستجيب   �� �ميكن  �لبيو? 
 ،٣Çثال  �� سقيفتني   nنب �يث  �إل�ي 
 �N �ملهمة  هذ+   v�$أل حضرته   nفأ�سل
 dمد شريف , �مرتسر -�لذP حلكيم�
كا� صديقه �لقدمي �كا� حضرته يقيم 

�يا�ته �N �مرتسر , �غلب  vعند+ �ثنا
 D��ألحيا� - لكي �شترd عن طريقه لو�
فذهبت  ينصبها.  من  �ُ�حضر  �لسقيفة 
 .D��N �مرتسر ��حضرُ? خب�Fً مع �للو�
طلب منه حضرته بناv ثالÇ سقائف , 
 Dعو�� لعد#  �لسقائف  هذ+  بقيت  بيته. 

� �rدمت. 
�قو�: �كر ميا� عبد �هللا �� �لك حصل 

قبل Nعال� حضرته �نه �ملسيح �ملنتظر.
��قو� �يضا: �N �ملر�$ من توسيع �ملكا� 
�$ها�ها ��D قا$يا�  �تقدُّ jكثر# �لضيو

�يضا. 

 nن �لرحيم. حدثV١٤٢. بسم �هللا �لر
 vجا لقد  �قا�:  علي   Fش  dملولو�
تأليف  بعد  قا$يا�   �N �هللا   vثنا  dملولو�
 � ،"dدVأل� �حضرته كتا4 "�إلعجا
�بعد  حضرته،  �بني  بينه  �ملر�سلة  متت 
 �N حد= �ملر�? ��سل �جًالN , لك�
كا�  ما.  �مر  عن  لالستفسا�  حضرته 
�ملبا�{  �ملسجد  من   Dقا قد  حضرته 
هذ�  �صو�  عند  بيته   �N ��هًبا  �كا� 
�لشخص، فسأَ� حضرَته شيًئا ��ّ$ عليه 
حضرته. فطرÍ عليه سؤ�ال �خر فحو�+: 
يقو�  �ألمر؟   �� �لعمل  ֲדذ�   Dمن سيقو
�لسؤ�� Nال �� حضرته  �لر��d: نسيت 
 u :d��ّ$ عليه قائال: "�نت". يقو� �لر�
��ع قط من فم �ملسيح �ملوعو$ � �نه 
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التقوى

هذ+   Fغ "�نت"  بكلمة  �حًد�  خاطب 
�ملر# �لوحيد#، بل كا� حضرته Ôاطب 
�جلميع بكل Pبة بـ"�نتم" سو�v كا� 
معدًما كا�   �Fًفق له،  مو�فًقا   D� Åالًفا 
�, هذ+ �ملر# �لوحيد# تلفظ  .�Fًصغ D�
خالًفا  "�نت"  بكلمة  �لشخص  �ذ� 
تفّطنا �N �لك �تعجبنا  للمعتا$، �قد 

منه.
(�قو�: u �N يكن هنا{ �d خطأ , 
�ذ+  �فهمه  علي   Fش  dملولو�  Âا�
�لكلمة فلعل حضرته �ستخدمها حلكمة 
�rا خرجت سهو�  �ملمكن  � من � ما، 

, �لعجلة.)

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٤٣
َسْرَ�� شا+  �ملولوd سيد Pمد   nحدث
جا�  �Vد  منشي  �لتقى  عندما  �قا�: 
�ملسيح  مع   ���أل للمر#   dللدهيانو�
هي  ما  حضرته:  سأله   � �ملوعو$ 
تتبعه.   dلذ� �لطريق  �مليز# �خلاصة �ذ� 
قا� منشي �Vد جا�: ��N �لقيت على 
على  يسقط  فإنه  خاًصا  تركيًز�  �حد 
فما  حضرته:  قا�  مغشيا.  �أل�¼ 
�لنتيجة Nً��؟ كا� منشي �ملذكو� يتسم 
��نكشفت   ،� جدًّ �فطني  سعيد  بطبع 
عليه �حلقيقة من خال� تفكF+ , هذ+ 
�لنقطة فقط، فتر{ طريقته ��صبح يكّن 

حلضرته تقديًر� عظيًما. 

علم  القى   ���أل  ���لقر بعد  �قو�: 
�لصوفيني،   ,  �Fًكث ��ًجا � �لتركيز 
 , �لر�حانيا?  من   �vًجز �لك  �عّد 
حني �نه علم من علوD �لدنيا �ال عالقة 
ميكن   ،Dباإلسال �ال  بالر�حانية  له 
للجميع سو�v كا� مسلًما �D غF مسلم 
من  �ستعد�$�ته  حسب  عليه  �حلصو� 
يتعلق  �ال  ��لتما�ين،  �ملما�سة  خال� 
�ال  باهللا  بالعالقة  �ألحو��  من  �ا� 
 vلكن مبا �� �لصلحا�بإصالÍ �لنفس. 
 �Fًكانو� يوقعو� , قلو4 �آلخرين تأث
طيًبا من خال� تركيزهم �لقل� فكانو� 
جعل  مما  �حياًنا  مؤقتة  بلذ#   ��يشعر
�لر�حانية.  من   �vجز يعت��نه  �لبعض 
�لفيج  �من  قد تالشت ,  �ملا كانت 
��لطها�#  �حلقيقية  �لتقو=   oألعو�
كما  باهللا،  ��لعالقة  �لنفس   ÍصالN�
بفلسفة  جاهلني  يز�لو�  ال  �لنا¡   ��
�لناحية  من  �حد  على  �لتركيز   vلقاN
 , �ألمو�  هذ+  ��جت  لذلك  �لعلمية 
فئة �لصوفيني � �خذ تأثFها , �لتوسع 
 ��يعّد �لنا¡  جعل  �يث  ��النتشا� 
هذ+ �ألشياv من �لكماال? �لر�حانية، 
من  ��منحت  �ألنظا�  عن  ��ختفت 
�جل  من   cل�  Í��لر تلك  �لقلو4 
�حلفاä عليها جلأ �لنا¡ �N تلك �ألمو� 
, �لبد�ية. �لكن �نكشفت حقيقة هذ+ 
�ألمو� , �من �ملسيح �ملوعو$ �لذd هو 

�من ﴿�خرين منهم﴾، لذ� قا� �ملسيح 
 ��N ملوعو$ � ملنشي �ملذكو� بأنك�
�سقطت �حًد� من خال� Nلقاv �لتركيز 
عليه فما�� كانت �لنتيجة �� �لفائد# من 
هذ� �لعمل �d مبا�� �فا$ هذ� �لتركيز من 
بإمكا� ملحد  �لر�حانية؟ ألنه  �لناحية 
�� يكتسب مثل هذ+ �لقو# من خال� 
�ملما�سة. كا� �لك يكفي لفتح عيَني 
 Dتقّد مهما  �نه   jفعر �ملذكو�  منشي 
�لتركيز   vلقاN علم   , �لكما�   ���حر
�قق   u ما  �حانًيا � يستفيد  لن  فإنه 
مرتبة عليا , �لتقو= �حلقيقية ��لطها�# 
 oمنها  �� شك  ال  باهللا.  ��لعالقة 
�ملوعو$  �ملسيح  عليه  �قيم   cل� �لنبو# 
�ال  �لر�حانية،  Îس  �طلع  قد   �
 vميكن �� يستقر �مامه مثُل هذ� �لضو
�لضباÏ �ملكّد� ��ملؤقت �لذd ميكن �� 
 v�$يستخدمه �حياًنا لّص , �عماله �لسو
من   Dإلسال�� �إلميا�   #�ثر سرقة  بنية 

قلو4 �لنا¡.
جا�  �Vد  منشي  كا�  �يضا:  ��قو� 
مميز،  صو,  بطبع  يتسم   dللدهيانو�
�خليفة ���ًثا �ذ�  �Fًكا� مرشًد� شه�
�لشديد  �ألسف  مع  �لكن  �ملنصب، 
�ملسيح  �نه  حضرته  Nعال�  قبل  تو, 
�ملوعو$  للمسيح  يكّن  كا�  �ملنتظر. 
� تقديًر� عظيًما لد�جة قا� له مر# 

, بيت شعر معنا+:
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نتطلع Nليك 7ن �ملرضى �نتوسل Nليك 
هللا �� تكو� مسيحا لنا.

منشي  بنت  من   ���أل �خلليفة   o�تز
�ال$+ �  يع  منها  �لد � �ملذكو�، 
�بنا�  �Vد جا�  ملنشي  �لذكو�. كا� 
كما  قا$يا�،   �N كالMا  هاجر  �ثنا� 
 �N كلهم-  -بل  �تباعه  معظم  �نضم 

�ألVدية.
�قو�: u يلتق �ملولوd سيد سر�� شا+ 
مبنشي �Vد جا� فال بد �نه �ع هذ+ 

�لو�قعة من �حد.

 nن �لرحيم. حدثV١٤٤. بسم �هللا �لر
$عا  �قا�:   dلسنو�� �هللا  عبد  ميا� 
 jلضيو� بعض   � �ملوعو$  �ملسيح 
�N مأ$بة ��مر �هله بتحضF �لطعاD �م 
 jضيو vجا Dقت �لطعا��لكن ملا حا� 
�ملسجد  �متأل  �يث  بكثر#   ���خر
 �N ��سل حضرته �سالة  �ملبا�{ ֲדم. 
�يضا   ���خر  jضيو  vجا لقد  �هله: 
فدعت   ،Dلطعا� من  مزيًد�  فأ�سلو� 
حرُمه حضرَته �قالت: �N �لطعاD قليل، 
لبضعة ضيوj فحسب.  ُ�عّد  قد  ألنه 
 ،Dلعله باإلمكا� تأمني مزيد من �لطعا�
 �� من �أل� Nال �� هنا{ كمية قليلة جدًّ
�حللو، فما�� عسى �� نفعل به؟ فأ�= 
بقية  ��بعث  �حللو   ��أل� ��سل  �ال 
�لك   �يبد ال  حضرته:  قا�   .Dلطعا�

مناسًبا. �$N pّN Wناv �أل�� �حللو، فلما 
جيv به غّطا+ حضرته باملنديل � �$خل 
 ��صابع يد+ , �أل�� من حتت �ملنديل، 
�عي �آل� على �جلميع �سيبا�{ ّ�قا�: 
�هللا تعا� فيه. يقو� ميا� عبد �هللا: لقد 
�Â �أل�� �حللو على �جلميع ��كلو+ �ُ

بل بقيت منه كمية ال بأ¡ ֲדا.
�ملولوd عبد �ملغn جالًسا  �قو�: كا� 
عندd ملا ��= p ميا� عبد �هللا هذ+ 
�لر��ية فقا�: لقد ��= سيد فضل شا+ 
�يضا هذ+ �لر��ية. قا� ميا� عبد �هللا: 
هكذ� متت �ملصا$قة على هذ+ �لر��ية، 
لعل سيد فضل شا+ �يضا كا� موجوً$� 

, تلك �ملناسبة.
 Dليو�  , �هللا  عبد  ميا�   nحدث �قو�: 
��خ�W بأنه سأ� سيد فضل شا+  pلتا�
فأخ�+ بأنه �يضا كا� موجوً$� , تلك 

�ملناسبة �يذكر هذ� �ألمر جيًد�.
حضرته   Wخ�� �هللا:  عبد  ميا�  �قا� 

� بنفسه ما جر= , $�خل بيته.
سألت  �لر��ية  هذ+  �عت  ملا  �قو�: 
�لو�قعة  هذ+  تتذكر  كانت   ��N  Ñلد��
�لو�قعة بشكل  �تذكر هذ+  فقالت: ال 
خا� �لكن ال بد �rا حصلت هكذ� 
أل� مثل هذ+ �ألحد�Ç كانت حتصل 

كث�Fً. سألتها: كيف �لك؟  
ُ�ِعدَّ  قد   Dُلطعا� يكو�  كأْ�  قالت: 
من   Fكث حضر  �لكن  قليلة  بكمية 

خلمسني   Dلطعا� ُ�ِعدَّ  مثال   ،jلضيو�
ب�كة  �لكن  مئة،  �حضر  شخًصا 

�جو$ حضرته كا� يكفي �م.
حدًثا  �لو�لد#  حضر#   p  ?��  �
حلضرته،  بِديٍك  �حد   vجا فقالت: 
�لديك.  بلحم   ��أل� فطبخت حلضرته 
�لكن  فقط  حلضرته  طبخته  قد  كنت 
قد  خا�  علي  Pمد  نو�4   �ّ� حصل 
��حلشر�?  �لبعو¼  لطر$  بيته  $ّخن 
 Wمر��فانتقل مع �هله �عياله �N بيتنا، 
حضرته بتقدمي �لطعاD �م. قلت له بأ� 
� ألنn طبخته لك فقط.  �أل�� قليل جدًّ
 �N 4قتر� �قا� حضرته: �ين �أل��؟ 
�عيه ّ� قا�:   � شيئا  عليه  �قر�   ��أل�
 ��آل�. تقو� ��لدÑ: لقد بو�{ , �أل�
 Dملحتر� نو�4  عائلة  �كلت  لد�جة 
�ُ��ِسل منه شي�N v �ملولوd نو� �لدين 
��ملولوd عبد �لكرمي �يضا، كما �عطي 
منه لبعض �لنا¡ , قا$يا� �يضا. �مبا 
فقد  �ملبا�{"   �"�أل� باسم  �شتهر  �نه 
 ��� �N �لبيت �طلبو� �أل�Fحضر �لكث

��عطينا+ للجميع �كفى �جلميَع.

١   �d �لذين هاجر�� مناطقهم ��ستوطنو� قا$يا�. 

(�ملترجم)
٢   هو يطابق �لر��ية �قم ٣١١. (�لناشر)

٣   من �ألعشا4 ��حلشيش �غF+ من �ملو�$. (�ملترجم)
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التقوى

�لنعما� �قا�  *جاv �جل �N �إلماÏ� D حنيفة 
�لنهر �غتسل فإ�  �$خلُت  Ïنزعُت ثيا ��N :له

�لقبلة �توجه ��N D غFها؟

 �N يكو� �جهك   �� �ألفضل   :Dإلما� له  فقا� 
جهة ثيابك لئال ُتسر�!

* مر¼ �جٌل من �هل �لنحو، كا� مولعا باللغة 
��لسجع، فعا$+ جا�+ , مرضه �سأله ما بَك؟

نا�ها  (شديد#)،  جاسية  Vى   :dلنحو� فقا� 
بالية!  Dلعظا�� ��هية،   vألعضا� منها  حامية، 
فقا� له جا�+ �كا� �مّيá: ليتها كانت �لقاضية!

.�* ��N �بتسم �ملهز�D �فقد �ملنتصر لذ# �لفو

�طو�ا u �N يز�  Dحسن �جلسو , Fال خ *
حسن �جلسوD عقو�.

* �e� 4 لك u تلد+ �مك.

 * ما ندمت على سكوÑ مر# �لكم ندمت 
على �لكالD مر���.

 * �ص� على كيد �حلسو$ فإ� ص�{ قاتله.. 
فالنا� تأكل بعضها u �N جتد ما تأكله.

 * ��N ُطعنت من �خللف فاعلم �نك , �ملقدمة.

 * ال جتا$� �ألVق فقد Ôطئ �لنا¡ , �لتفريق 
بينكما.

* �N �لفقيه هو �لفقيه بفعله .. ليس �لفقيه بنطقه 
�مقاله.

�كذلك �لزعيم هو �لزعيم ×لقه .. ليس �لزعيم 
بقومه ��جاله.

�كذلك �لغn هو �لغn �اله.. ليس �لغn مبلكه 
�مباله.

* ُسئل حكيم �d �لرجا� �فضل؟
حكيما،  �جدته  حا��ته   ��N  dلذ� �لرجل  قا�: 
كرميا،  كا�  ظفر   �N� حليما،  كا�  غضب   ��N�
 å� �عـد   ��N� جسـيما،  منح  �ستمنح    ��N�
Nليه �جد  �لوعد عظيما، ���N شـكي  ��N كا� 

�حيما.

Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ ŽtÑ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt
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