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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 �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

 |��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

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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التقوى

صنعت  
لرجا�  من  ُنخبة   �� شك  ال 
بفطنتها  �حد
ثه  "ر!  'غيَّر#  
لتا*يخ 

لدينية  
لشخصيا#   �� -ال  'حكمتها. 

لعقائد2،  
ملجا�   7 9'*ها  
:صر  
ملضما*   
هذ  7
فتا'!   *
-صد  7' تا*<  عصرها  لتحديا#  متصدية 
 Bخلالفا# تا*< �خر!. -ال �ننا 7 هذ

عا# 'Fل
حلل 

نفر#9  فذ<  9ينية  
لسطو* سنالمس مالمح شخصية 
مبؤهال# علمية '9ينية غيَّر# "ر! 
لتا*يخ 
إلسالمي 


حلديث.
كانت  
ته Uجنا-  ،Wإلسال
  Xعلى صد Zية  كا�   Bمولد

ية خفاقة على �� 
إلسالW 9ين حي '
لتحاقه بالرفيق *
كانت  
لسخا[ ' 
لعطا[  من  قر�  نصف  بعد  
ألعلى 

لدين.  لتمكني  
لb 'ضعها  
لعريضة   cللخطو عالمة 

لدين fموe� 9د *ضي 
هللا عنه  gبش 
Uنه حضر< مر-

.hلثا
'�*ضاB جنل سيدنا �eد � 'خليفته 
لقد ُعرk سيدنا �eد � 7 قا9يا� '
ملناطق  
ملجا'*< 
nا بقو< بيا� ثاقب 7 
لدفاl عن 
إلسالW. 'شاl صيته 
 lتبا� لد!  ضجة  مؤلفاته  سببت  حيث  
أل*جا[   7

لديانا# 
لعديد< 7 شبه 
لقا*< 
nندية Zنذ
o' .p يهد� 
nم با� فطالبوB بآية على صدقه 'صدX 9ينه. 'بالرغم 

ملسيح  �نه   p
Zنذ يعلن   o  � �eد  سيدنا   �� من 

لتحد2 بصد*  

ملوعو9 '
ملهد2 
ملعهو9 -ال �نه َقِبل هذ
-ثرها  �علن  يوما  �*بعيـن  
عتكف حضرته ' *حب  
غيبية  �نبا[  عليه  'كشف  لتضرعاته   vستجا
 
هللا   ��
جال�   B*بظهو يظهر  غالما  سUgقه  �نه  منها  عديد< 


لعاملني. v*

إلسالW على يد  Xتوسعت *قعة -ثبا# صد 
 'هكذ

هني 
لb قدمها من خال� xل
 y- حضرته. فباإلضافة

مؤلفاته، *Uقه 
هللا Zية متجسد< شا}ة 7 شخص جنله 

هللا 
حلكم صبيا فأֲדر 
لعاo مبالكاته  BتاZ 2لذ

لطاهر 
حيث  
لتخطيط '  >*

إل9  7 'حنكته  
لدين   Wعلو  7

جلماعة '�*سى 9عائم 'ظائفها.  >*
'ضع 
nيكل إل9
عهد  خال�  للجماعة  
ملالية   9*

ملو قلة  من  'بالرغم 

لb متت على يدn Bي  #
Uإلجنا
خالفته 
ملبا*p -ال �� 

ملؤهال#   gتدب' صنع   من  ليست  ��ا  شاهد  �عظم 

إلنسانية مبفر9ها. 'لقد بني حضر< 
ملصلح 
ملوعو9 �  

ألمر بكل جال[ 'حتديد
 7 تفسBg لسو*< 
لفاحتة  
هذ

�نه *�! مالكا 7 
لر�يا يلقنة تفسgها. 
 'كما �كرنا Zنفا فقد �ثبت حضرته � �� 
إلسالW 9ين 

‹]⁄·;‹]Ÿb‹]⁄·;‹]Ÿb

‹\ÊÕ¯\;„d;‘Ñ]eih‹\ÊÕ¯\;„d;‘Ñ]eih
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 gلنظ
حي من خال� كمٍّ هائل من 
ملؤلفا# 
ملنقطعة 
 o' .لصريح

لb حتو2 *حيق 
لوحي 
إلnي 
لو
ضح '
 2*

لدي� '
إل9 
# حضرته على 
ملجا� Uتقتصر -جنا
 
بل -نه قد حظي مبعرفة 9قيقة ملستجد
# عصرB 'حتديد

لb كانت ُتحاp ضد 
ملسلمني على 
لصعيد  #

ملؤ
مر

لعاملي. فقد جند حضرته ثلة من �بنا[ 
جلماعة 'على 
'Uير  خا�  
هللا  ظفر  fمد  
لبا*  
ألeدية  
بن  *�سهم 

لذ2 'ضع على عاتقه قضايا  p
خا*جية 
لباكستا� Zنذ
حترير 
لد'� 
إلسالمية من 
الستعما*. 'كما ال �فى 

لبطل  

# هذUلتا*يخ -جنا
على 
ملنصفني 
ملطلعني على 

لعظيم 
لذ2 عمل بتوجيها# 'نصائح حضر< 
ملصلح 

خال�  من   yتعا 
هللا  بفضل  مت   
'هكذ  .� 
ملوعو9 

لد'�  من  
لعديد  حترير  
هللا خا�  ظفر  مساعي fمد 


خلليج من *بقة 
الستعما*.  y- ملحيط

لعربية من 
 Wلعلو
 vكتسا
كما حث حضرته �بنا[ 
جلماعة على 
-ميانا  يؤمن  كا�  حيث  
ملختلفة  
الختصاصا#   7
 �Zلقر
 Wعلو vلعلم يبد� باكتسا
 vكتسا

سخا �� *
 xُتعت  bل
 
لدنيوية   Wلعلو
  vكتسا
 يليهما  
حلديث '

-ضافا# nما.
 Wإلما
 

لعجالة �� نعطي مناقب هذ Bال يسعنا 7 هذ'
 
جتسد كا�  
لكرمي  شخصه   �- حيث  حقها   Wماn

للتحد2 
لقرhZ ألعد
[ سيدنا fمد 
ملصطفى � ﴿-�َّ 
َشاِنَئَك ُهَو 
ْألَْبَتُر﴾ 'قد جتلى على 
لدنيا مر< �خر! 7 
 #
Uملوعو9 � 'من خال� -جنا
شخص حضر< 
ملصلح 

لدين على 'جه 
أل*�.  '-� �9  حضرته لتمكني 

نقطاl نسل  Wألمر على شي[ فإمنا يد� على عد
 
هذ

 .

ملصطفى 
ملا29 '
لر'حي -y يومنا هذ

لقد* من 
حلديث حو�  
عزيز2 
لقا*� نكتفي ֲדذ

لذ2 تتبا*p به 
ألقو
W حيث  Wماn
 Wإلما
 
مناقب هذ
 
Uمر حلضر<  
جلمعة  خطبة  
لعد9   
هذ 9
خل  جتد 

هللا 
لذ2 المس من خالnا مناقب  Bد �يدe� *'مسر
بليغ 'تفاصيل   vبأسلو  � 
ملوعو9  حضر< 
ملصلح 

9قيقة.
 Wعلو  >*
غز من  يستفيد'�  ممن  '-ياكم  
هللا  جعلنا 
حضرته '�يدنا كي نو
صل مسg< خدمة 9ينه 
حلنيف 
حلضر<  
لرشيد<  
لقيا9<  'حتت  
لطاهر<   Bخطا على 
 v* حلمد هللا

هللا. 'Zخر 9عونا ��  Bملؤمنني �يد
 gم�

ملرسلني سيدنا  kعلى �شر Wلسال

لعاملني '
لصال< '

'موالنا fمد 'على Zله 'صحبه ��عني، Zمني.

إن شـخصه الكرمي كان جتسدا للتحدي 
القرآ# ألعداء سـيدنا �مد املصطفى 
﴾ وقد جتلى  ْبـَ+ُ � ﴿إنَّ َشـاِنَئَك ُهـَو اْألَ
علـى الدنيـا مـرة أخرى 6 شـخص 
حضرة املصلـح املوعود � ومن خالل 
إجنـازات حضرته لتمكـني الدين على 
وجـه األرض.  وإن دل هـذا األمر على 
شيء فإمنا يدل على عدم انقطاع نسل 
املصطفى املادي والروحي إV يومنا هذا. 
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لدين fموe� 9د gبش 
Uحضر< مر 

ملصلح 
ملوعو9 �


ملهد2 � Wإلما

خلليفة 
لثاh حلضر< 
ملسيح 
ملوعو9 '

من 9*'�:

في 
حا� �لقر��

(سو*< 
لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َ�َحُدُهَما  َ�ُجَلْيِن  َمَثًال  �هللا  �َضَرَ� َ﴿
َ�ْبَكُم َال َيْقِدُ� َعَلى َشْيٍ% َ�ُهَو َكلٌّ َعَلى 
َهْل  ِبَخْيٍر  َيْأ1ِ  َال  ْهُه  ُيَوجِّ َ�ْيَنَما  َمْوَال7ُ 
َيْسَتِو; ُهَو َ�َمْن َيْأُمُر ِباْلَعْد8ِ َ�ُهَو َعَلى 

ِصَر�ٍ< ُمْسَتِقيٍم﴾ (٧٧)

شر@ �لكلما1: 
فهو  خَر�،  َبْكًما:  يبَكم  بِكم  �بكُم: 

.(vألقر
�بَكُم (
 gخ ال  
لثقيُل  
ملصيبُة؛   : 
لـَكلُّ  : َكلٌّ
فيه؛ 
لَعـيُِّل '
لعيا�؛ 
لِثقُل؛ 
لضعيُف. 
 Bgغ' 
لو
حد  على  
لَكلُّ  'ُيطَلق 

.(vألقر
)

ملالُك؛ 
ملعِتُق؛ 
لصاحُب؛  :yملو
 :Bمو

ملحبُّ  
ملنعُم؛  ؛  ُّvلر
 
لو¤ُّ؛  
حلليُف؛ 

.(vألقر
)
�*سله  حاجة:   7 -ليه  هه  'جَّ هه:  يوجِّ
'متعدٍّ   WٌUال �َهب..   2� -ليه  ه  فوجَّ

.(vألقر
)
.(vألقر

لطريق ( :c
صر�<: 
لصر

:Cلتفســ�
 vبضر قبل  من   yتعا 
هللا  بّين  لقد   
 #

ملثا� 
لسالف �� 
لذ2 يتمتع بكفا[

ستغالnا  على  يقد*  'ال   ،#
'قد*
 B9فوجو 
آلخرين،  سلطة  حتت  لكونه 

هللا   9
U قد  
آل� ' سو
[؛  عدمه   '�
Zخر  مثا�   vبضر -يضاًحا  
ملع©   
هذ
لعبدين: �حدªا �خر� ال خg فيه، -� 

z>u�ŸÑuρª! $#WξsWtΒÈ÷,s#ã_§‘!$yϑèδß‰tnr&ãΝx6 ö/r&Ÿωâ‘Ï‰ø) tƒ4’n?tã&ó_x«
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ليس هو بقا9* على فعل �2 خg ح» 
يستطيع  ال  كما   ،Bبيد 
آلخرين  ينفع 

لكالW �يًضا ح» ينفعهم بلسانه بالوعظ 

لنصح على 
ألقل، 'بالتا¤ صا* عبًئا '
بشي[   Bيأمر ال  ألنه   ،Bسيد على  ثقيًال 
-ال 'هو يفشل 7 -جناBU؛ 'على 
لنقيض 
يأمر  
لسيد   
هذ لد!  Zخر  عبد   pهنا
كما   ،Bسيد 
مر '� 'فق  بالعد�  
لناَ� 
-ليه،  يعهدها  مهمة  كل   Uبإجنا  Bيسّر

لعبد �فضل من 
أل'�  
فال شك �� هذ
ميكن  'ال  شاسع،  بو�  'بينهما   ،gبكث

�� يعاملهما سيدªا معاملة '
حد<.

آلية �يًضا تعقد مقا*نة بني 
لن®  Bهذ  
� 'بني طائفة من 
لكفا*، حيث يقو� 

ملعاصي  ُبكًما أل�  لقد صرمت  nم:  
هللا 
ُترتكب   �
تز 'ال  كانت  �نو
عها  بكل 
�ماW �عينكم، فكا� 
لقوW يشركو� باهللا 
تعاy، 'يعرضو� صفاته عرًضا مشوًَّها، 
'مع �لك لزمتم 
لصمت، 'o ينxِ منكم 

إلسا[< ' pلشر
�حد لينهى هؤال[ عن 
nم  يتصدَّ   o' 
حلق؛  موالهم  
هللا   y-
 Bحلق 9فاًعا عن سيد
منكم �حد بقو� 
سبحانه 'تعاy -ال fمد �. فإ�
 كنتم 
 k'باملعر 
لنا�  �مر   7 فشلتم  قد 
 

لعد� فكا� من '
جبكم �� تتمسكو'

ألقل،  على  
لعد� '  gباخل بأنفسكم 
'تعلنو
 من خال� �عمالكم 
حلسنة عن 
 
�-'  .vلعيو
 من  'بر
[ته  
هللا  سبوحية 
كنتم غg قا9*ين على �ي 
آلخرين عن 


لشرp فكا� من '
جبكم �� تنتهو
 عنه 
بأنفسكم، 'لكنكم o تفعلو
 �لك �يًضا. 
'لَنَدlْ �مَر 
لدين جانًبا، فيا ليتكم تقدمتم 

ملجا� 
لدنيو2 بشكل ملحو¯ طاملا  7

لدنيا؛  
حليا<   lمبتا فقط  مهتمني  كنتم 
عوًنا   
تكونو  �� من  بدًال  'لكنكم 
عليهم؛  ثقيًال  عبًئا  �صبحتم  لآلخرين 
يأمر   - 
لنقيض  على   -  
fمًد 'لكن 

لنا� بالعد� '
ملعر'k، كما هو بنفسه 
�نه   2� 
ملستقيم..   c

لصر على  سائر 
 hمتوxحي. فهال �خ
كامل من �يع 
لنو

َمن �حقُّ بنصرتنا، �نتم �W هو؟

خلالصة �� 
هللا تعاy قد عقد 7 هاتني '  

آليتني مقا*نًة بني 
لن® � 'طائفتني من 
 
كانو منهم   y'أل
 فالطائفة  
لكفا*؛ 
عبيًد
 للتقاليد '
أل'هاW.. كانو
 يريد'� 

لقياW بأعما� 
خلg 'لكنهم o يفعلوها 

ألخر!  
لطائفة  �ما   .Wلقو
 من  خوًفا 
منهم فإ�ا كانت �سg< 7 قبضة 
لتقاليد 

أل'هاW، كما كانت كفا[
ִדم 
لطبيعية '
لفعل 
خلg قد صا*# ممسوخة مطموسة 
 

خلg 'لو حتر*' 
لد*جة ��م لن يفعلو
 
من قيو9 
لتقاليد '
أل'هاW. لقد صا*'
عبًئا على 
هللا تعاy، -� يسبب 'جو9ُهم 


إلسا[َ< -y سبوحية 
هللا 'قد'سيته.
 gغ ألحد   
عبًد ليس   �  
fمًد 'لكن 

هللا تعاy، كما �نه قد سّخر كلَّ ما ُ�'´َ 
من قد*
# 'كفا[
# 7 نفع 
إلنسانية، 
خا*قة  *'حانية  مبلكا#  مز'9َّ  -نه   µ

 ،Xألخال
 W*لتحلي مبكا
 تساعدB على 
فهل،  
nد!.   y- 
آلخرين  يدعو  كما 
يا ُتر!، سيقع 
خليا* 
إلnي على 
لذ2 

لذ2 يعمل ' ،9

لكفا[< '
الستعد Bعند

لذ2  على   W� 
هللا،  9ين  لنصر<   
جاهًد
يهد*ها  'لكنه   ،#

لقد*  Bهذ ميلك 

ستغالnا 7  قا9* على   gسًد! ألنه غ
 Wما� 
لصمو9  يستطيع  -� ال  
هللا،  سبيل 
تقاليد 
لقوW، �' �نه ال ميلك �2 كفا[< 

لتقاليد  قيو9  من  حر  هو  'ال  �صًال، 


لطقو�.'

�َما َ  Gِ�َْْأل��َ  1ِ��َماَ �لسَّ َغْيُب  �ِهللا َ﴿
ُهَو   �ْ�َ �ْلَبَصِر  َكَلْمِح  Oِالَّ  اَعِة  �لسَّ َ�ْمُر 
َقِديٌر﴾  َشْيٍ%  ُكلِّ  َعَلى  �هللا   َّSOِ َ�ْقَرُ� 

(٧٨)

شر@ �لكلما1: 
�لساعة: *
جع شر¹ 
آلية *قم ٦٢.

يلَمح  
لبصُر  َمَح  لـَ �لبصر:  لTْمح 

لرجُل  َملح  
لشي[.   y- 
متّد  لºْمًحا: 

لشيَ[: �بصرB بنظر خفيف �' 
ختلس 
-ليه  بالبصر: صوَّبه  
لشيَ[  'َملح  
لنظَر. 

.(vألقر
)
شيًئا:  يشا[   B]شا شا[.  مصدُ*  شي%: 

لشيُ[:  .B* 
B9. 'شا[ 
هللا 
لشيَ[: قدَّ*�
'هو  عنه.  'ُيخَبر  ُيعَلم   �� يصح  ما 

ملؤنث، ' 
ملذكر  على  ُيطَلق  ر  مذكَّ
'يقع على 
لو
جب 
ملمكن. �ُعه �شيا[ 
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.(vألقر
)

 :Cلتفســ�
يقو� 
هللا تعاy هنا: لقد عرفتم �يها 

لكافر'� �� �هل 
لسو[ ال ميكن �� 
يعاَملو
 مبثل ما يعاَمل به �هل 
لصال¹، 

آل� نكشف لكم - :ن 
لذين نعلم '

أل*�- سرًّ
 Zخر ' #

لسما' *
�سر
ينبغي �� تستوعبوB جيًد
 �ال 'هو �� 
ساعة هالكهم قريبة، بل ستحل بكم 

7 ملح 
لبصر �' �قرv من �لك.
'ملا كا� من 
ملمكن 
لقو� �� معرفة 

لغيب ال تع� بالضر'*< �� صاِحَب 

لغيب قا9ٌ* على �� يأ´ بالنتائج كما 
يريد، لذلك ختم 
هللا 
آلية بقوله ﴿-� 

هللا على كل شي[ قدير﴾.. �2 �ننا 
منلك  بل  فحسب،  
لغيب  نعلم  ال 
 ¼
�حد صياغة  على  كلها  
لقد*< 


ملستقبل كما نريد. 
سيأ´  �نه   y- -ميا[<  
آلية   7'  ،
هذ

لبعض  فيه  
لنا� Uما� سيزعم  على 
يكن   o  � fمد   ]
�عد  pهال بأ� 
 k'ال صدفًة �' نتيجًة طبيعية للظر-
 
يقللو لكي  '�لك  حينئذ،  
لسائد< 

حلا9¼. 'بالفعل فإ�  
من عظمة هذ

ملسيحيني 7 
لعصر 
حلديث  vلكّتا

مناهضي   pهال بأ�   
gًكث ير99'� 
'ليس  عا9يًّا  طبيعيًّا   
�مًر كا�  fمد 

لغيب  oمبعجز<. فانظْر كيف �� عا


لذ2 �نز� 
لقر�Z قد *9 عليهم هنا 
 � بإعالنه  
آلية  بد�  حيث  سلًفا 
نّبأ   µ 
لغيب،   oعا هو  منـّزnا   ��

لكفا*، µ ختم 
آلية  pهال v
باقتر
مؤكًد
 �� 9ما*هم لن يكو� صدفًة، 
بل :ن 
لذين سوk نفعل هذ
 بقد*تنا 


لغالبة 'مبا يفوX طاقا# 
لبشر.  
حني  به   ¤َ9�ُ قد  
لنبأ   
هذ  �� علًما 
للمسلمني  مكة  �هل  تعذيب  كا� 
ال  
ملسلمو�  'كا�   ،Bشد� على 
ميلكو� حيلة 'ال يهتد'� سبيًال -ال �� 
يهاجر'
. فانظر كيف �� �هل 
ملدينة 
نز'�  قبل  منهم  ُيسِلم   o 
لذين   -
 7 

لنبأ -ال بضعة �فر
9 - 9خلو 
هذ
 �� كيف  
نظْر   µ ��عني؛   Wإلسال


لكفا* �*غمو
 fمًد
 *سو� 
هللا � 
�نه  
ملدينة، 7 حني   y- 
nجر<  على 
مكة،  يغا9*   ��  7 يرغب  يكن   o

لكفا*  قر*   �� بعد  -ال  تركها  'ما 

لليلة  لقد خر½ منها 7  
غتياله، بل 
بيته؛  فيهما   
حاصر' 
للتني  
لساعة '
'كأنه � قد �قاW بذلك 
حلجة على 
 

لكفا* بأن� ال �*يد 
خلر'½ من هذ
مناًصا   ¤  
تتركو  o 'لكنكم  
لبلد، 
منها  �خر½   h- فها  �تركها،   �� -ال 

نظر كيف �� 
لكفا*  µ .غم �نفي*

لن®  يألو
 جهًد
 7 كسر شوكة   o
9
9 قو< -y قوته U
� باملدينة، 'لكنه 

لكفا*  9مِّر   ��  y- مذهلة  بسرعة 

�ائيًّا. 
 

لذ2 ميكن �� يسمي هذ  
  من �
 k'للظر طبيعية  نتيجًة   '� صدفًة، 

لسائد< حينئذ، 'ال سيما بعد �� مت 
 vللكّتا ميكن  هالكهم؟  عن  
لتنبؤ 
fمد   lتبا� بأ�   
ُيثبتو  �� 
ملسيحيني 
 '� 
لُفرِ�  كسر!   
ها�و حني   �
كل  
طو*ية xم- كانت   Wِ'لر
 قيصَر 

:طاc، 'كا� جنم ' �
'U 7 منهما

*تفاl؛ ' صعو9   7 
ملسلمني  9'لة 
كيف  هنا:   �

لسؤ ليس  'لكن 
 '� 
إلير
نية  
حلكومة  حالة  كانت 
هجم  حني  
ملسلمني   ]
U- 
لر'مية 
 :�

لسؤ '-منا  fمد،   lتبا� عليهما 
�2 قو< كا� ميلكها fمد *سو� 
هللا 
 B*بانتصا نّبأ  مكة حني   7 'هو   �
 yهللا تعا
'هزمية مناهضيه؟ '-�
 كا� 
هو 
لذ2 منحه 
لقو< 
لb قلبت حكم 
جهة،  من  لصاحله  
لعربية  
جلزير< 
'قيصر  كسر!  بعر'¾  '�طاحت 
من جهة �خر!، �فليس هذ
 مبعجز<؟ 

لذ2  فما  معجز<   
هذ يكن   o  
�-'

يسمَّى معجز< -��؟! 
 ¤9�ُ قد  
لنبأ   
هذ  �� معلوًما  'ليكن 
 �'� 
ملكية، '��  
لفتر<  
خر '� به 7 
 7 كا�  
ملسلمو�  حققه  
نتصا* 
بعد حو
¤ سنتني  معركة بد*.. �2 
'نصف 
لسنة �' ثال¼، 'قد ُفتحت 

لنبأ بعشر سنني، 'لكن  
مكة بعد هذ
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كلما# 
لنبأ تقو� -� 
لفتح سيتم 7 
ملح 
لبصر �' هو �قرv؛ مما يوّضح �� 
تؤخذ Àرفيتها،  
لتعابg ال   Bمثل هذ
-ال  ֲדا  يقصد  ال  
لكرمي   �Zلقر
 أل� 


ملستقبل 
لقريب فحسب. 

ألمر أل�   
-y هذ 
لنظر  لفتُّ  'لقد 
بعض   7 بالطعن  يبد�'�  
لبعض 

لكلما#  Bمثل هذ >]

ألنبا[ عند قر

لوحي  لغة  �ساليب  متجاهلني  فيها، 

    .Bكهذ

��هللا َ�ْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوSِ ُ�مََّهاِتُكْم َ﴿
َلُكُم  �َجَعَل َ َشْيًئا   Sََتْعَلُمو َال 
َلَعلَُّكْم  ��ْألَْفِئَدَ] َ ��ْألَْبَصاَ� َ ْمَع  �لسَّ

(٧٩) ﴾Sَ�َتْشُكُر

:Cلتفسـ�
قد  
لنا�  �يها   :yتعا 
هللا  يقو�   
�مهاتكم  بطو�  من  �خرجناكم 
'U'9َّناكم  شيًئا،  تعلمو�  ال  '�نتم 
بالسمع '
لبصر '
لفؤ
9 لكي تتعلمو
؛ 
فال   ،Bهذ بنعمنا   
تنتفعو  o 'لكنكم 
باأل�� Âعتم، 'ال  بالعني *�يتم، 'ال 

بالفؤ
9 فكرمت ''عيتم.
مبشاعر  
جلملة   Bهذ مفعمٌة  هي  كم 

لقا9*  فربنا  
لتأسف! ' 
لشفقة 
 #9ّ�  bل
 
لعبا9  غفلة  على  يتأسف 

لعذ
v بكلما# تنم عن fبته  y- ֲדم


ملتناهية!


آلية مبا قبلها تكمن  Bعالقة هذ' ،
هذ
على ضر'*<  Zخر  9ليًال  متّثل  ��ا   7

لوحي؛ �لك أل� 
إلنسا� يولد 'هو 
ال يعلم شيًئا، 'لكن 
هللا يزّ'B9 باأل�� 
على   Bتساعد  bل
  9

لفؤ' 
لعني '
 Wلعلو
 فكل  
ملعرفة. ' 
لعلم  حتصيل 
 Bهذ  xع لإلنسا�  تتيسر  -منا  
ملا9ية 

لوسائل، 'ليس بوسع �حد �� يقو�: 
 bل
 
لوسائل   Bهذ  y-  Ä حاجة  ال 
بوسائل  
لعلم  سأنا�  بل  
هللا،  خلقها 

إلنسا�   W
9 فما  بنفسي.  �خلقها 

ملا29  
لعلم  حتصيل  على  يقد*  ال 
فكيف  'سائل،  من  
هللا  خلق  مبا  -ال 

لوسائل  W
يسوÅ له �� يرفض 
ستخد

لعلم  لتحصيل   yتعا 
هللا  خلقها   bل



لر'حاh؟
�ليس من 
ملستغرv �� كل ما Æققه 

إلنسا� من شرk 'كما� -منا Æققه 

لوسائل 
لb هي عطية من  W
باستخد
 ��  �'9 من   ،  yتعا' سبحانه  
هللا 
'لكنه  عا*،   2� 
ستخد
مها  ير! 7 

لوسائل   W

ستخد  y- ُيدَعى  عندما 

ملماثلة 7 
ملجا� 
لر'حاh ف9g على 
 Ä ليس قائًال:  باإلنكا*  
لدعو<   Bهذ
قا9*  ألن�  
لوسائل،   Bهذ  y- حاجة 
بد'�ا.   hلر'حا
 
لرقي  حتقيق  على 
مع �� 
حلقيقة �نه ليس بوسع 
إلنسا� 

ملا9ية لكسب  �
�� يستغ� عن 
حلو

لعلم 
ملا29، كما ال ميكن له لكسب 

عما  يستغ�   ��  hلر'حا
 
لكما� 
'سائل  من  
لبالغة  Àكمته  
هللا  خلقه 

*'حانية.

آلية بقوله ﴿لعلكم  yهللا تعا
'قد ختم 
تشكر'�﴾ لينبِّه �� 
لغر� من خلق 
 �� 
لنا�،  �يها  فيكم،   �

حلو  Bهذ
تقد*'
 نعم 
هللا تعاy 'تشكر'B عليها، 

لغر'* ' 
لكxيا[  تأخذكم  'لكنكم 

لنعم، 'تقولو� ال حاجة  Bنتيجة هذ

بنا أل2 تعليما# من 
خلا*½!
 µ ُأل�� �ّ'ًال
 yهللا تعا
هذ
، 'قد �كر 
نفسه  
لترتيب   

لفؤ
9، 'ֲדذ  µ لعني

على  
إلنسا�   �

حلو  Bهذ تساعد 
Uيا9< معرفته؛ فاُأل�� هي 
لb تعمل 7 

ملولو9 قبل كل شي[ لكسب 
ملعرفة، 

لقلب �2 
لقو< 
لفكرية.  µ ،لعُني
 µ

لعلمية  
لبحو¼  �كدته  ما   
'هذ
مو
ليد   �� جند  حيث  �يًضا؛  
حلديثة 
بعض 
حليو
نا# تفتح عيو�ا بعد عد< 
 Bا عملها 7 هذ�
�Z بينما تعمل ،Wيا�
عينه  فتبد'  
إلنسا�  �ما طفل  
لفتر<. 

لو
قع  'لكن  
لوال9<،  عند  مفتوحة 
��ا تعمل عملها بعد 
ُأل��، �ما قوته 
فتر<  مر'*  بعد  عملها  فتبد�  
لفكرية 

من 
لوقت.
برهاًنا  يشكل  
لطبيعي  
لترتيب   
هذ

هللا  Wكال �Zلقر
ساطًعا Zخر على �� 
تعاy، -� �خx هنا مبا o يكن معلوًما 

إلنسا� �لك 
لعصر.  
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

َعْن �َِبي َ�*ٍّ َقاَ�: َقاَ� ِلَي 
لنَِّبيُّ � َال َتْحِقَر�َّ ِمَن 
ْلَمْعُر'kِ َشْيًئا َ'َلْو َ�ْ� َتْلَقى َ�َخاpَ ِبَوْجٍه َطْلٍق. (صحيح 
(v

لصلة '
آل9' xل
 vمسلم، كتا


ْعَلُمو
 �َنَُّه َلْن َيْنُجَو َ�َحٌد ِمْنُكْم ِبَعَمِلِه. َقاُلو
: َيا 'َ 
'9ُ َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ< َقاَ�: َقاَ� َ*ُسوُ� 
هللا �: َقاِ*ُبو
 َ'َسدِّ
َدِنَي 
هللا ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َ'َفْضٍل. (صحيح مسلم، كتاv صفة  َ*ُسوَ� 
هللا َ'َال �َْنَت؟ َقاَ�: َ'َال �ََنا، ِ-الَّ َ�ْ� َيَتَغمَّ


لقيامة '
جلنة '
لنا*)

َعْن  �ََنٍس ْبِن َماِلٍك َقاَ�: َقاَ� َ*ُسوُ� 
هللا �: َيْتَبُع 
ْلَميَِّت َثَالَثٌة َفَيْرِجُع 
ْثَناِ� َ'َيْبَقى َمَعُه َ'
ِحٌد. َيْتَبُعُه َ�ْهُلُه 
(Xلرقا
 vلبخا*2، كتا
َ'َماُلُه َ'َعَمُلُه. َفَيْرِجُع َ�ْهُلُه َ'َماُلُه َ'َيْبَقى َعَمُلُه. (صحيح 


ْإلِميَاِ�. (صحيح  ِمَن  ُشْعَبٌة  
ْلَحَياُ[ 'َ ُشْعَبًة  َ'ِستُّوَ�  ِبْضٌع  
ْإلِميَاُ�  
لرسو� �:  َقاَ�   َقاَ�:  ُهَرْيَرَ<  �َِبي  َعْن 

إلميا�) vلبخا*2، كتا



ْآلِخِر َفَال ُيْؤِ� َجاَ*Bُ. َ'َمْن َكاَ� ُيْؤِمُن  Wِْلَيْو
َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ< َقاَ�: َقاَ� َ*ُسوُ� 
هللا �: َمْن َكاَ� ُيْؤِمُن ِباهللا َ'
لَِيْصُمْت. (صحيح   'ْ�َ  
َخْيًر َفْلَيُقْل  
ْآلِخِر   Wِْلَيْو
'َ ِباهللا  ُيْؤِمُن  َ'َمْن َكاَ�  َضْيَفُه.   Wَْفْلُيْكِر 
ْآلِخِر   Wِْلَيْو
'َ ِباهللا 

(v9أل
 vلبخا*2، كتا
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا1 
 bياcد �لقاd� eغال �fسيدنا مر

� cملسيح �ملوعو�


لزما�، ليس *جال  

لذ2 
شتّد# ضر'*ته nذ X'لصد
"فاملهد; 

لسيف '
لسنا�،  
ستعما� ' vحلر
يتقّلد 
ألسلحة 'يعلم فنو� 

أل'قا#، '�تلج  Bلدين 7 هذ

لعا9
# تضر  Bحلق �� هذ
بل 
 �� 'يزعمو�   ،�

لوسو'  pلشكو
  l
�نو من  
لنا�  7 صد'* 
بالسنا�، 'ال  
لتخويف ' 
لسيف  -ال  ليس عندهم   Wقو 
ملسلمني 

لزما�   
هذ  7 تطلبه  
لذ2   Wفاإلما 
إلنسا�.  قتل  -ال  يعلمو� 
 vمهّذ Èلنفو� كاجلائعني، *جٌل صا

لطالبني، 'تستقريه  vُقلو

لفاضلة، 'ُمّتصٌف بالصفا# 
جلليلة 
ملرضية، µ مع �لك  Xباألخال

أل9ّلة ' 
هني xل
  
'ُ*Uقو 
ملعرفة، ' 
حلكمة   
ُ�'تو 
لذين  من  كا� 
9قائق   7 �

ألقر 
إلnية، 'سبق   Wلعلو
 
لكلَّ 7   Xفا' 
لقاطعة، 
 7 يؤّثر   Wكال على  يقِد*  'كا�  
لشريعة  'معضال#  
لنو
ميس 

ُجلّال�، 'يتفّوB بكلما# يستملحها 
خلو
É 'عامة 
لنا�،  vقلو
بِنكاٍ#  'ُمرجتًال  منضّدً<،  آلَ¤  حتاكي  مبلفوظا#  مقتضبا  'كا� 
 ،vخلطا
ُتضاهي قطوًفا مذلَّلة، ما*ًنا على حسن 
جلو
v، 'فصل 
ًتا  مستمكًنا من قوٍ� هو �قرv باأل�ها�، '�9خُل 7 
جلنا�، ُمبكِّ
 Wًتا للمنكرين 7 كل كال للمخالفني 7 كل َمو*9ٍ تو*B9ََّ، 'ُمسكِّ

."B9*'�
(١٨١-١٨٢ É ،2ملهد
 (حقيقة 
ملهد2، باقة من بستا� 

áp]t;ÜÂ]û
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التقوى

 Äلعر
تر�ة: 
ملكتب 

ال   Bحد' 
هللا  -ال  -له  ال   �� �شهد 
 Bعبد 
شريك لـه، '�شهد �� fمًد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  '*سوله. 

لشيطا� 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّv*َ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لدِّ Wلرَّحيم * َمالك َيْو

لرَّْحَمن 

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   pَيَّا-'َ َنْعُبُد   pَيَّا-

لَِّذيَن   c
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   cَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضوv َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Zمني) َ'ال 
لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لo �لقاها سيدنا مر�f مسر�� �dد �يد7 �هللا تعاB بنصر7 �لعزيز

��إلماe �ملهد; � cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٢/٢١ Wيو

7 مسجد بيت 
لفتو¹ بلند�


ير xف  ٢٠ كا�  
ألمس   eيو
خاصة  �ªية  له   Wليو
  
'هذ  ،cشبا
7 تا*يخ 
جلماعة 
نطالقا من 
لنبو[< 
كا�  حيث  
ملوعو9،  
ملصلح  عن 
تنبأ  قد   � 
ملوعو9  
ملسيح  سيدنا 

ليوW بوال9< 
بن عندB يكو�  
7 هذ
معينة  بصفا#  'متصفا  با*
 'صاحلا 

ملاضية  
خلطبة   7 عديد<.  �خر! 

ملسيح  Zيا#  بيا�  تنا'لت  �يضا 

ملوعو9 � '
ليوW �يضا *�يت من 

لنبو[< لكو�  Bملناسب �� ��كر هذ


ير. لقد xجلمعة قريبا من ٢٠ ف
 Wيو
على   
ًّ9*  � 
ملوعو9  
ملسيح  قا� 
 bل
 
لنبو[<   Bهذ بشأ�  
ملعترضني 
 �'gلعظيمة: -نكم تث
'صفها باآلية 
 Bهذ مثل   *
-صد لكن   ،�

العتر

لنبو[<  �- µ ،لبشر

لنبو[< يفوX قد*< 

لنبو[<  بل  فقط  
بن  بوال9<  تتنبأ  ال 
بوال9< 
بن يتمتع بصفا# معينة '�نه 
سيعيش طويال 'سيولد 7 حيا´. فقد 
 
�حد هذ قر�   
�-  � قا� حضرته 

إلعال� بإمعا� '-نصاk، فلن يبقى 
لديه �2 شك 7 كو�ا Zية من 
هللا. 
µ قا� للمعترضني: -�
 كنتم 7 شك 
فأتو
 بنبو[< تتضمن Zية مثلها. فقا�: 
نبو[<  "ر9  ليست   Bهذ  ��  
تدبر'
فحسب، بل هي Zية Âا'ية عظيمة. 
('كما كا� 
nدk من بعثته -ثبا# 

áp]t;ÜÂ]û
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حضر] مر�f مسر�� �dد - �يد7 �هللا بنصر7 �لعزيز - 


إلسالW 'عظمة 
لن® � على  Xصد

جلميع. فهنا �يضا o يقل حضرته -� 
بل  صدقه  تظهر  
آلية ' 
لنبو[<   Bهذ
شأنه  جل  
لكرمي  
هللا   �- قا�:)  قد 
 k']لر
 نبينا   Xتبياًنا لصد 
ها *� قد 
 � 
ملصطفى  fمد  
لكرمي  
لرحيم 

آلية �على  Bحلق �� هذ
'عظمته. '
'�'y '�كمل '�فضل '�ّمت ِمن -حيا[ 
 �- قا�:   µ  .#

ملر مبئا#  
ملوتى 
 lسترجا
حقيقة -حيا[ 
مليت -منا هي 

حد< ألمد قصg فقط، كما ' ¹'*

ملسيح  
ملقد� عن   vلكتا
  7 9*'

ألنبيا[ 
آلخرين، 'للمعترضني ' �
كالW كثg 7 �لك �يضا. 'ح» لو 

حلياَ<،  
ستعا9  
مليت  بأ�  
لتسليم  مت 

فهذ
 ال يفيد 
لعاo شيئا، �ما هنا فإ� 
'بxكة  '-حسانه  بفضله   yتعا 
هللا 
9عا[   vستجا
 قد   � 
ألنبيا[  خامت 
بإ*سا�   Bعد'' 
ملتو
ضع  
لعبد   
هذ

ملا9ية  بركاִדا  تنتشر  مبا*كة   ¹'*


لر'حانية 7 
لعاo كله.'
 يقو� حضرته �: �يها 
لنا�، 
َمن �نا 'ما حقيقb، فالذ2 يها�� 
 Wجوn
هو 7 
حلقيقة يريد �� يشن 
على متبوعي 
ملقد� 
لن® �، فليعلم 
�نه ليس بوسعه �� يذ*' 
لرما9 على 

لشمس، بل سوk يقع 
لرما9 نفسه 
'Ñعله  ''جهه  'عينيه  *�سه  على 
نبينا  شأُ�  يقل  'لن  مهانا.  �ليال 

لكرمي � 'عظمُته بعد
'ِته 'بغضه، 

فأكثر.  �كثر  
هللا   Bُيظهر  kسو بل 
 �� على  
لفجر  'قت  تقد*'�  هل 
كال،   
لطلوl؟  من  
لشمس   
متنعو
'هكذ
 ال تستطيعو� -حلاX �2 ضر* 
حقدكم  
هللا   �
U�  .Xلصد
 بشمس 

'بغضكم.    

ملعترضني  هؤال[  بني  من  كا� 

هم  فتحدَّ �يضا  
ملسلمني  بعض 
حا�  كل  على  'نبههم.  حضرته 
 Bذn قد 'لد 7 يناير ١٨٨٩ حتقيقا

لذ2  
ملوعو9  
البن  �لك  
لنبو[< 
'عظمة   Wإلسال
  Xُّتفو إلقامة   Uحر�

ٍ# عظيمًة تبقى خالد< Uلن® � -جنا

لألبد. '�قرَّ ֲדا 
ألغيا* �يضا. 'قبل �� 

ملصلح 
ملوعو9  #
Uتنا'� بعض -جنا�

إن اهللا الكـرمي جـل شـأنه 
قد أراهـا تبياًنا لصدق نبينا 
الرءوف الرحيم الكرمي �مد 
وعظمتـه.   � املصطفـى 
واحلـق أن هـذه اآلية أعلى 
وأوV وأكمل وأفضل وأّمت ِمن 
إحياء املوتـى مبئات املرات.
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�قر�   �� 
لضر'*2  من   !*�  �
لكي  للنبو[<،  
ألصلي  
لنص  عليكم 
نتعرy- k عظمتها 'حقيقتها نتيجة 
حضرته  كتب  لقد  
ملتكر*.  �ْكرها 
-عالنا 7 ١٨٨٦/٢/٢٠   Bبيد  �

ملحتو2   gملن
  ½

لسر "كتيب  باسم 
ُنِشر  
لذ2  
لقدير"   vلر
 Zيا#  على 

لصا9*<  
nند"  "*يا�  جريد<   7
�مرتسر 7 ١٨٨٦/٣/١ ضميمًة   7

ملوعو9  
ملسيح  فيه  كتب  فقد  nا، 
 y'أل
 
لنبو[<  "تتعلق  يلي:  ما   �
 #

لنبو[ من   - 
ملتو
ضع  
لعبد   
ֲדذ
 
بأنو
عها 
لثالثة 
لb ستند*½ 7 هذ
'�سجلها   - 
لتفاصيل  بكل  
لكتيب 
لـ  
ملو
فق   ١٨٨٦/٢/٢٠  7  Wليو


لوحي  بكلما#   y'أل
 �ا9!   ١٥
تفاصيلها  �ما  كمثا�،   UاÑبإ فقط 
فسُتنَشر 7 
لكتيب 
ملذكو* -� شا[ 

.yهللا تعا

 h- :هللا
بإnاW من   y'أل
فالنبو[< 
�عطيك Zية *eٍة Àسب ما سألت�. 
'شّرفت  تضرعاِتك،  Âعُت  فقد 
 ،be* Õالص  بالقبو�  �9عيَتك 
'با*كت *حلتك هذB (يع� سفر2 
-y هوشيا*بو* 'لدهيانه). فآية قد*ٍ< 
'*eٍة 'قربٍة ستوهب لك. Zية فضل 
فتح  'مفاتيح  لك،  ستمنح  '-حسا� 
يا  عليك   Wسال لك.  ستعطى  'ظفر 

لكي   ،yتعا 
هللا  يقو�   
هكذ مظّفر. 
ينجو من بر
ثن 
ملو# من يبتغي 
حليا<، 
'ليتجّلى  �هُلها،  
لقبو*  من  'ُيبعث 
 Wكال 'عظمة   Wإلسال
 9ين   kشر

هللا للنا�، 'ليأ´ 
حلق بكل بركاته، 
'يزهق 
لباطل Öميع :وساته، 'ليعلم 
�شا[،  ما  �فعل  
لقا9*  �نا   h� 
لنا� 
بينًة  Zيًة   !gل' معك،   h�  
'ليوقنو

هللا  y- ينظر' yَمن ال يؤمن باهللا تعا
fمد  
لطاهر  '*سوله  'كتابه  '9ينه 
-نكا* 'تكذيٍب،  نظر<   � 
ملصطفى 

'لتستبني سبيل 
ملجرمني. 
 .
�َْبِشْر فستعطى 'لًد
 'جيًها طاهًر
صلبك  من  Uكًيا  غالًما  ستوهب 

'�*يتك 'نسلك. 
طاهر سينـز� ضيًفا  غالW �يل 
 #9*' (لقد  عنمو
ئيل  
Âه  عليك، 
سجلها   bل
 
لنبو[<   7 
لكلمة   Bهذ
"عمانو
يل"  Zִדم  عاقبة   7 حضرته 
َ́ *'ًحا  فهو 
ألصل) 'بشg. لقد ُ�'
ر من 
لرجس. هو  مقدسة، 'هو مطهَّ
نو* 
هللا. مبا*pٌ َمْن يأ´ من 
لسما[. 
مبجيئه.  ينـز�  
لذ2  
لفضل  معه 

لعظمة ' 
جلال�  صاحب  سيكو� 
'يشفي  
لدنيا   y- سيأ´   .]

لثر'

ملسيحي  بنفسه  �مر
ضهم  من   gلكث


هللا،  كلمة  -نه  
حلق.   ¹'* 'بxكة 
�*سلته  قد  'غgته  
هللا  *eة  أل� 

�هيًنا  سيكو�  
لتمجيد.  بكلمة 
'فهيًما بشكل خا*X 'حليم 
لقلب. 

ملا9ية '
لر'حانية.  Wميأل بالعلو kسو
يتضح   o) �*بعة  
لثالثة  سيجعل  -نه 

الثنني،   Wيو -نه   .(
هذ مع©   ¤
كرمي   Èلد صا' 
الثنني.   Wيو  p*مبا

آلِخِر، ' 
ألّ'ِ�  َمْظَهُر   ،p*مبا �كي 
مظَهُر 
حلّق '
لعال[، كأ� 
هللا نز� من 
'مدعا<   p*مبا جّد   B*ظهو 
لسما[. 
لظهو*B جال� 
هللا تعاy. بشر! لك، 
يأتيك نو* مسحه 
هللا بطيب *ضو
نه. 
سوk ننفخ فيه *'حنا، 'سيظّله 
هللا 
بظّله. سوk ينمو سريًعا، 'سيكو� 

ألسا*!، 'سيذيع  vسيلًة لفّك *قا'
 p*سيتبا' 
أل*�،  �*جا[   y- صيته 
منه �قو
µ ،W يرفع -y نقطته 
لنفسية: 


لسما[. 'كا� �مًر
 مقضيًّا."
كا�   bل
 
لصفا#  هي   Bفهذ
شاهد   µ 
البن  �لك  ֲדا  سيتصف 
*حل   µ ُ'لد.  
البن  �لك   ��  oلعا


خلالفة   yتو  �� بعد   oلعا
  
هذ من 
 oلعا
 جعل   �� 'بعد  عاما   ٥٢ ملد< 
 
�-'  .Bيا
'مز Õصائصه   kيعتر
 
فهذ 
خلصائص،   Bهذ  7 تعمقنا 
بوسع  فليس  عد<،   #
"لد يتطلب 
�2 خطبة �' خطاÆ �� vيط Àيا< 

ته. 7 
جلماعة Uملوعو9 '-جنا

ملصلح 

ير xُتعقد كل سنة جلسا# 7 ٢٠ ف



١٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٧ هـ  شباط / فبراير ٢٠١٦ م

حيث  
لنبو[<،   Bهذ لذكر!  -حيا[ 
Àسب  
ملحاضر'� ' 
خلطبا[  يلقي 
 
هذ على  
لضو[  'علمهم،  �'قهم 
شخصيا  �نا  تنا'لُت  'قد   .lملوضو

 ،#
مر عد<   lملوضو
  
هذ �يضا 

لثالث  
خلليفة  قبلي  عنه  تكلم  كما 
ال  �لك  'مع  كالªا،  �يضا  
لر
بع '

إلحاطة  متت  قد  -نه  
لقو�  نستطيع 

ملوعو9  
ملصلح  حيا<  جو
نب  Öميع 
كل  على  
جلميع.  
ستوعبها  قد   '�
بعض  عن  سأتكلم  �يضا   Wليو
 حا� 

ملوعو9  
ملصلح  حيا<  من  
جلو
نب 

لنبو[< بل من جانب  Bنطالقا من هذ

من جو
نب 
لنبو[<، 'هو �نه قد تأثر 

ألغيا* ' 
ألeديو�  'معرفته  بعلمه 
��كر   ��  9'� �لك  قبل  لكن  �يضا. 

ملوعو9  
ملصلح  لكتب  عرضا  لكم 
 7 �� Wته 'خطبه. 'معلو
� 'fاضر

لتسجيل   Wنظا يكن   o 
لزمن  �لك 
سريعي  بعض  كا�  حيث   
موجو9
 
يكونو  o'  ،
فو* يكتبو�  
لنْسخ 
�حيانا،  كامال  
لكتابة  يستطيعو� 
كاملة  موجو9<  
خلطب  فبعض   
لذ
 �- باختصا*  موجو9<.   gغ 'بعضها 
"موعة  تنشر  عمر  فضل  مؤسسة 
كتب 
ملصلح 
ملوعوf' � 9اضر
ته 
 y-'  ،"Wلعلو
  *
"�نو باسم  'خطبه 

آل� قد صد* منها ٢٤ "لد
، 'هي 

'كتابا  'fاضر<  خطبة   ٦٣٣ تضم 
عمر  فضل  مؤسسة  'تقدِّ*  -�اال، 
 ،
�� عد9 
ملجلد
# سيبلغ ٣٢ "لد
'ستضم -�اال ٨٥٠ خطبة 'fاضر< 

'كتابا تقريبا.
 *
لقد �كر# �� ٢٤ "لًد
 من �نو
 #

آل�، '
ملجلد y- #قد نشر Wلعلو

مـن ٢٥ -y ٢٩ جاهـز< للطباعة 
'هـي تضم ١٦٣ كتاًبـا 'fاضر< 
حلضرتـه، 'بعد هذ
 سـيبقى ثالثة 
"لد
# �خg<، 'هكذ
 سـgبو عد9 
 y- كتبه 'خطاباته على ×امنئة. -ضافة
�لك هنـاp خطب 
جلمعة '
لعيَدين 
'عد9ُها  �يضـا  
لنـكا¹  'خطب 
'صلت� ٢٠٧٦   bل
 
لقائمة  حسب 
خطبًة. لقد نشـر ٢٨ "لًد
 خلطب 
باسم "خطب fمو9" 'هي  حضرته 
تضم ١٦٠٢ خطبة، 'بقيت خطبه ما 
بني ١٩٤٨ -y ١٩٥٩ 'ستنشر 7 
 kسيضا 
٢٩ -y ٣٩ "لًد
، 'هكذ

-y عـد9 
خلطب 
ملنشـو*< ٥٠٠ 
قائمة  تقريبا. هذB هي  خطبة �خر! 
}تصـر< لألعما� 
لعلمية 
لb قاW ֲדا 
حضرته. لـو 
طلعنا على كل خطبه 

ستمعنا -y كل خطابه '�لقينا نظر< '
على كل كلماتـه لوجدنا فيها آللئ 

ملعرفـة مو9عة، '��ـاً*
 مذهلة من 


لعلم '
لعرفا�. 

خلليفة 
لثالث للمسـيح  Wلقد قّد

ملوعو9 � مر< نبـذ< عن �عما� 
حضرتـه � 
لb تتعلـق فقط Öز[ 

ملا9ية  Wلنبـو[<: -نه ميـأل بالعلـو

�عما�  �كرنـا  'لو  
لر'حانيـة. '

جلز[ 
لوحيد ملا  
حضرته 
ملتعلقة ֲדذ

.lملوضو

ستطعنا -كما� 

خلليفة 
لثالث  xعلى �ية حا�، �خ
*eـه 
هللا 7 �لـك 
لوقت �� �حد 
 � 
ملوعو9  
ملصلح  مؤلفا# حضر< 

ئع * gهو تفس' ،"gلكب
 gلتفس
هو "
لد*جة �� من قـر� جزً[
 منه بإمعا� 

فالذي يهاjk هو 6 احلقيقة يريد أن يشـن اhجوم 
علـى متبوعـي املقدس النـp �، فليعلـم أنه ليس 
بوسـعه ذر الرماد على الشمس، بل سوف يقع الرماد 
نفسه على رأسـه وعينيه ووجهه وtعله ذليال مهانا.
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مرً< فإنه يضطر لالعتر
k �نه لو َنشر 

لكرمي مع مثل  �Zلقر
�حٌد جزً[
 من 

لتفسg لكا� يكفي له �� ُيذَكر  
هذ

لصاحلني 
لكبا*. ' *
7 قائمـة 
ألبر

لوحيد 
لذ2 كتبه  vلكتا
 
ليس هذ
حضرته بـل �لف كتًبا �خر! حو� 


لكرمي. �Zلقر
 Wعلو
يقو� 
خلليفـة 
لثالث *eه 
هللا: 
 �Zلقر
 gكتـب حضرته � تفسـ

لكرمي هـذ
 '�*! �نه يقع 7 ×انية 

-y عشر< Zالk صفحة. 

لعشر< 
ملنشو*<  #
حتتو2 
ملجلد

لكبg على ٦٠٠٠  gحالًيا للتفسـ
 pلك هنا� y- صفحة تقريًبا، -ضافة
 gملحوظـا# }تصر< حو� تفسـ

لكـرمي، كما  �Zلقر
بعض سـو* 
تنا'� حضرته تفسـg بعض 
آليا# 
 o ملختلفة 'كل �لك
7 خطاباتـه 

.gلكب
 gلتفس
 y- ُيَضّم
لقد �لف 
خلليفة 
لثاh � عشر< 
 Wلكال
كتب �' كتيبا# حو� علم 
'هذ
 'فـق 
لنبذ< 
لb قدمها 
خلليفة 
 gلكب
 gلتفس
 
لثالث *eه 
هللا. �ما 
 gتضّم تفس #
فهو 7 عشـر< "لد
سـو* 
لفاحتة '
لبقر<، µ من سو*< 

لعنكبو# �2 من 
لسو*<  y- يونس
*قم ١٠ -y *قم ٢٩، µ هناp بعض 

لسـو* o يكتب حضرته تفسgها، 

 

 للسو* بدً[gًبعد �لك كتب تفس'
من سـو*< 
لنبأ -y سـو*< 
لنا�، 

 لـ ٥٩ gً2 كتب حضرته تفسـ�
سـو*< 'هو يقع 7 ٦٠٠٠ صفحة 
 
تقريًبا Õط صغg، �ما لو نشـر هذ
 Wليو
 �'

لتفسÀ gسب 
حلجم 
ملتد
9
9 عد9 صفحاته لتكو� ما بني Uال
صفحـة.   ١٢٠٠٠  y-  ١٠٠٠٠
 7 gلكب
 gجلديد< للتفسـ

لطبعة '

لنشـر 
آل� 'سـتكو�  y- طريقها
 �Zلقر
متاحًة عما قريب. عد9 سو* 
كله هو ١١٤ سـو*<، مما يع� �� 
تفسg ٥٥ سـو*< ليس متضّمًنا 7 

.gلكب
 gلتفس

 ١٠ � hلثا
لقد �لف 
خلليفـة 
 Wلكال
كتـب �' كتيبـا# 7 علم 
كما �كرُ#، '٣١ كتاًبا �' كتيًبا 7 
 #

ملعتقد'  Xألخال
' 
لر'حانيا# 

إلسـالمية، '١٣ كتاًبـا �' كتيًبا 

لسـو
نح، '٤ كتٍب ' >gلسـ
 7
�' كتيبـا# 7 
لتا*يـخ، ٣ كتب 
�' كتيبـا# 7 
لفقه، ٢٥ كتاًبا �' 

ملتعلقة  
لسياسـية  
ألمو*   7 كتيًبا 

nند '٩  Wنقسـا
باأل'ضاl ما قبل 
بالسياسـة  تتعلق  كتب �' كتيبا# 

nنـد، '١٥ كتابا  Wنقسـا
ما بعد 
�' كتيًبا 7 سياسـة كشمg، 'قر
بة 
١٠٠ كتـاv �' كتيب 7 
لقضايا 


خلاصة باجلماعة 
إلسالمية 
ألeدية 
'مشـا*يعها، '-ضافـة -y �لـك 
�ّلف حضرته   >gكث �خر!  مو
ضيع 
حوnـا 
لكتـب �' 
لكتيبا# كما 
�كر# بعـض تفاصيله، 'ميكن �� 
 vلثمامنئة بني كتا
يتجا'U عد9هـا 

'كتّيب 'fاضر<.
يقو� 
خلليفـة 
لثالث *eه 
هللا: 
لقد قيـل عن حضرته � 7 
لنبو[< 

لرحانية، ' 
ملا9ية   Wبالعلو �نه سُيمأل 
فمن ُيلقي نظر< على �عماله 
لعلمية 

ملا9ية '
لر'حانية  Wلعلـو
Ñد فيها 
�يضـا، '
لعجيب 7 
ألمر �نه كلما 
�لف حضرته � كتاًبا �' كتيًبا قا� 

لكتابة  
كل َمن قر�B بأنه ال يسع �حًد

ملوضوl �فضل مما كتب  
حو� هذ
حضرته. 'ملا �خذ حضرته يعطي *�يه 

لسياسة o يسع  'مشو*
ته 7 "ا� 
 k
كبـا* 
ملعا*ضني �يضا -ال 
العتر
 .Wلعلو
 Bتـه 'حنكته 7 هـذ*
Öد

متال[ حضرته  lباختصـا*، موضو

ملا9ية '
لر'حانية طويل 'ال  Wبالعلو
يسعنا �كر جز[ '
حد من مئة �لف 

.lملوضو
 
جز[ nذ
'كما �كـر 
خلليفة 
لثالث *eه 

لكبg 'حدB يكفي  gلتفسـ

هللا �� 
للمصلح  
لعظيمة  باملكانة   k
لالعتر

ملوعـو9 �. '-� 
لطريقة 
جلديد< 
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لكرمي 
لb قدمها هذ �Zلقـر
لفهم 

لتفسg 'ما كشف عن �سر
* عميقة 

ملعا*n kي خاصة باملصلح ' Wللعلو

ملوعو9 �. '
آل� �قر� عليكم بعض 
 gلتفس

ألeديني على  gتعليقاِ# غ

.gلكب


لفتح بو*2"  Uلعّالمة "نيا
كتب 

ملصلح 
ملوعو9 � ما  y- 7 *سالته

يلي:

ملجلد 
لثالث  Wأليا
 Bطالع 7 هذ�"

لكبg بنظر< فاحصة.  gلتفسـ
من 
'ال شك �نك قد قدمَت *�ية فريد< 

لكرمي. -نه أل'�  �Zلقر
متاًما لد*
سة 
تفسg من نوعه ُجمع فيه بني 
ملنقو� 

ملعقو� بشكل *
ئع. -� كل كلمة '
منه لدليل سـاطع على غزير علمك 
'Ùو� نظرp 'عمق فكرp 'حسن 
'يؤسف�  
لفذ.  '�كائك  
ستداللك 
 gلتفسـ
 
جد
 �h ظللُت جاهًال ֲדذ

أل'
�. ليت� �متكن  

لعظيـم -y هذ
 .gلتفسـ
 
من قر
[< كل �جز
[ هذ
 p*طلعـت �مِس علـى �فكا
لقد 

لر
ئعة حـو� قصة لـوc - عليه 

لسالW - �ثنا[ مطالعة سو*< "هو9"، 
 Bفلم �ملك نفسـي ح» كتبُت هذ

لرسالة. ليس بوسعي �� ��29 حق 
 gلفريد 7 تفس

إلشا9< بأسـلوبك 
قوله تعاy: ﴿هؤال[ بنا´﴾، '
لذ2 

هو }تلف متاًما عن باقي 
ملفسرين. 
."p]هللا بقا
�طا� 

µ يقو� 
لعالمة نياU فتح بو*2 7 
 gلكب
 gلتفس
*سالة �خر!: لقد ظل 
�ما   .W

لتز �قر�B بكل  �مامي 'بقيت 
كيـف 'جدُته، فهو يتطلب تفصيال 
�نه  باختصا*  �قـو�  'لكن  طويال، 

أل'� باللغة 
أل*9ية  gلتفس
بر�يي هو 

لذ2 ميكنه �� يهب 
لطمأنينة للذهن 


لبشر2.
 Wإلسال
مما ال شك فيه �� خدمة 
 
هذ بو
سطة  �اعتكم  �سدִדا   bل

ح»  يسع  'ال   
جد عظيمة   gلتفس


معا*ضيكم -نكا*ها. 
قسم  *ئيس  "�ختر"  
لسيد  يسر9 

للغة 
أل*9ية 7 جامعة "َبْتَنه" شها9ته 

عبد  
ألستا�   2�* عن  
لشخصية 
لقسم  
ألسبق  
لرئيس  بيِدْ�  
ملنا� 

للغة 
لفا*سية 7 جامعة "بتنه" باnند 
عبد  
ألستا�  �عطيُت  لقد  'يقو�: 
لقسم  
ألسبق  
لرئيس  بيِدْ�  
ملنا� 
"َبْتَنه"،  جامعة   7 
لفا*سية  
للغة 

ملسائي 7 "بتنه" حاليا  W
'عميد 
لد'

لكبg للخليفة  gلتفس
 #
بعض "لد
ح»  بشد<  بقر
[ִדا  فتأثر   �  hلثا

 Úلشيو #

ملجلد Bهد! بعض هذ�

ملد*سة 
لعربية "Ùس 
nد!" �يضا. 
 Úلشيو
 هؤال[  �ع   Wيو  #
�'
 .gلتفس
 عن  *�يهم  منهم  
ستفسر '
 
هذ مثل  يوجد  ال  �حدهم:  فقا� 

ألستا�  سأله  
لفا*سية.   7  gلتفس

عبد 
ملنا�: فما *�يكم فيه -�
 قو*� 
 Úلشيو
  Wفلز 
لعربية؟   gبالتفاس
�حدهم:  قا�   µ هنيهة  
لصمت 

لعربية ليست متوفر< كلها   gلتفاس

بعد  
لر�2   ]
-بد فيمكننا  "بتنه"   7

لتفاسg كلها 
ملوجو9< 7 مصر  >]
قر
 gلتفاس

لشاW. فبد� 
ألستا� بذكر '
 gلقدمية 'قا�: ال يوجد تفس

لعربية 

 fمو9 Uمر g7 �ية لغة يسا'2 تفس
 gلتفاس
  
تطلبو  �� ميكنكم  �eد، 
 µ  Wلشا
' مصر  من  �يضا  
حلديثة 
فُبهت  �شهر،  بضعة  بعد   hثو حدِّ

علما[ 
لعربية '
لفا*سية. 

ليس بوسعي أن أؤدي 
حق اإلشـادة بأسلوبك 
الفريد 6 تفسـw قوله 
 ،﴾xهؤالء بنا﴿ :Vتعـا
والذي هو ~تلف متاًما 
عـن باقي املفسـرين. 
بقـاءك". اهللا  أطـال 
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جعفر  سيد  
ملحامي  بعث  لقد 
حسني *سالة 'جيز< -y مدير جريد< 
مقاال  -ليه  بعث   µ جديد"   Xصد"
ُسجنُت  "عندما  فيها:  قا�  مفصال 
 *
9" 
nند  جلْعل  سعيي  على  عقوبة 

لثالث   Wليو
  7 ُ�عطيُت   ،"Wلسال

'تضمنْت  خطيا  ِسج�   vسبا�
على  
ملمتد<  خطابا´  من  مقتبسا# 
ثالثة �' �*بعة سنني ماضية. 'ُ'ّجهت 

لتهمة �ن� �*يد 
إلطاحة Àكومة  ¤-

nند '-قامة حكومة -سالمية. �ما �نا 
قد*2  ضآلة   y-  
نظر  
fتا* فكنت 
 µ  .¤- هة  
ملوجَّ 
لتهمة  'ضخامة 
 
شعر# *'يد
 *'يد
 �� �خذ مثل هذ
ممكنا.  كا�  خطابا´  من   lالنطبا

قلُت لك سابقا بأh كنت مثل  لقد 
مسافر ضّل طريقه. هو يعرk غايته 

لطريق   kيعر ال  'لكن  
ملتوخا< 

حلا� ينطبق على 
جلميع  
-ليها. 'هذ
سو
[ �كانت "منظمة 
حتا9 
ملسلمني" 

لتا¤ 7   Wليو
 فبد�ُ# 7  �' غgها. 

لذ2   gلكب
  gلتفس
  >]
بقر 
لسجن 
من  �صدقائي  �حد  �عطانيه  قد  كا� 
قبل 'كنت قد �خذته معي، فوجدُ# 
 o مليئا باحليا< (علما �نه Wإلسال
فيه 
ما  كل  فيه  ''جدُ#  �eديا)  يكن 
على  تعرفُت  لقد  عنه.  �Àث  كنُت 
 gلتفس
  >]
قر بعد  مر<  أل'�   �Zلقر



لكبg. 'كما قلَت ¤ (يقو� صاحب 
 pجلريد<) -� تر

لرسالة }اطبا مدير 

ملر[ مسلكه '
النضماy- W �اعة مثل 

جلماعة 
ألeدية 
لb يصفها 
ملشايخ 
كلهم كجماعة }يفة ليس �مر
 عا9يا. 
'لكن o �هتّم باألخطا* 
ملحتملة بعد 
�9عو  بد�ُ#  'لكن  
حلق.   kنكشا

 �ِ� �اَ*  ليَل  
لسجو9   7  yتعا 
هللا 

ملستقيم،   c

لصر  y-  Ä* يا   hهِد


حلالة.  Bمضيُت عد< �شهر 7 هذ�'
كا�  سجو29  مكا�   �� لك  �كد �
-جابة  من  
ثق ' '-ن�   lبالدمو يبتّل 

جلماعة  Xَثَبتُّ على صد hأل b9عي�
حضر<   y- *سالة  'بعثُت  
ألeدية، 

 'سيم �eد 7 قا9يا� قلُت فيها Uمر
بأh �*يد �� �بايع. µ قضيت معظم 
فتر< 
عتقا¤ 7 سجن "سكند* Zبا9". 
 pهنا 
لسجن  عن  
ملسؤ'�  كا� 
يّطلعو�  
ملسؤ'لو�  'مثقفا.  مسلما 
أل�  كلها  
لسجنا[  مر
سال#  على 
*سائلهم كانت ُترسل �' تسلَّم -ليهم 
�سعى  كنت  
ملسؤ'لني.  توقيع  بعد 
9
ئما لقلة شجاعb �ال يّطلع 
ملشرفو� 
على 
لسجن على *سائلي 
لb كنت 
 
�*سلها -y قا9يا� مع �نه o يكن �مر

ملسلمني"  
حتا9 " "لس   �-  .
fمو9

لb مقرها "حيد* Zبا9" (هذB مدينة 
بشعبية كبg<. كا�  
nند) حتظى   7


لعاملو� 7 
لسجن '
لسجنا[ كلهم 
يعاملون� Àب 'لطف كبg ('�لك 

ملنظمة 
ملذكو*<)  y- نتمائي
بسبب 
يقابل�   �� 'o يكن مسموحا ألحد 
سو! 
حلر
� فكانت *سائلي ُترسل 
عنها  يعلم   ��  �'9 عا9<  قا9يا�   y-

لرسالة  �ما  
لسجن.  على  
ملشرفو� 

لb كانت تأتي� من قا9يا� فكا� ال 
بد �� يّطلع عليها 
ملسؤ'لو�. عندما 
جا[# 
ستما*< 
لبيعة من قا9يا� 
نتشر 
 h]فجا .

لسجن 'o يبق سر 7 xخل

 bسال* مع  
لسجن  على   kملشر

ث� بلطف  
ستما*< 
لبيعة 7 يدB فحدَّ'
 pتُر

لذ2 تفعله؟  
متز
يد 'قا�: ما هذ

لشيخ  gسأعطيك تفس' gلتفس
 
هذ

ملو9'29  
لشيخ '  9
UZ  Wلكال
  Ä�
ֲדذين   h]فجا  .p*فكا� 'ستنصلح 
على  Æتويا�  كانا  
للذين  
لتفسgيِن 

لكرمي 7 
حلقيقة  �Zلقر
 hتر�ة معا
قبل   .pهنا' هنا   gلتفس
 'Ûللهما 
قر�ُ#  '-*ساnا  
لبيعة  
ستما*<  مل[ 

لذ2  �� Wملعلو
هذين 
لتفسgين. من 
َملكة  فيه  تنشأ   gلكب
  gلتفس
 يقر� 
 #ُxفأخ 
ألخر!.   gلتفاس
 لينقد 

ملو
ضع  عن  
لسجن  على   kملشر


ملبهمة '
ألخطا[ 7 
لتر�ة 'كذلك 
 
fد'9 
ملع©  جعلت   bل
 
ألماكن 
سُهل  لقد  
ملذكو*ين.  
لتفسgين   7
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 gلتفس
علّي فعل �لك ألنه يوجد 7 
لكلما#  �يضا  لغو2  شر¹   gلكب

 �Zلقر
 'يقو�  
لقرZنية.  
آليا# 

لكرمي: ﴿ال ميسه -ال 
ملطهر'�﴾ �2 
 
يفهمو  �� يستطيعو�  فقط  
ألطها* 

 .�Zلقر
 k*معا
ح»  
لتفاصيل   Bهذ كتبُت  لقد 
 7 
ستعجلُت   h� 
لتهمة  ع�  ُترفع 

آلخرين   gتفاس قر�ُ#  لقد  
لبيعة. 
'قا*نُت   gلكب
  gلتفس
 'قر�ُ# 

لبيعة  'فهمُت 
ملوضوµ .l �*سلُت 

لدعا[. كنُت قلقا هل  y- نصرفُت
'
 �- ظ�   Xال، 'صد  W�  bبيع سُتقبل 
�نه  
لبيعة  قبو�  قبل  
خلليفة   ¤ قا� 
Ñب على 
ملسلم 
ألeد2 �� يكو� 
}لصا للحكومة 'يعمل ضمن حد'9 

لقانو�. قلُت 7 
جلو
v: يا سيد2، 

ألمو* 7  Bكم قد نقش هذgتفس �-
بعد  علمُت  عندما   µ قل®.   kشغا
خر*ُ#  ُقبلت   bبيع  ��  Wيا� بضعة 

   .
ساجد
 gلتفس
  7 قر�#  لقد  يقو�:   µ
سيكو�  
لذ2  
خلليفة   ��  gلكب

لفك  سببا  سيكو�   
موعو9 مصلحا 
 7 (كا�  فكتبُت  
ألسر!.   vقا*
 �� حضرته   y- حينها)  
لسجن 
حضرته  فدعا  �سر2.  لفّك  يدعو 
قائال: �9عو 
هللا تعاy �� يهيئ �سبابا 

سر
حي  ُ�طلق   µ سر
حك.   Xإلطال
9ليل  فأنا  �ياW من 9عائه.  بعد بضعة 

خلليفة  عن  
لنبو[<   Xصد على  حي 

ملوعو9 
لقائلة: "سيكو� 'سيلة لفّك 


ألسا*!".  vقا*
هناp مفكر'� �'*'بيو� '�مريكا� 
من   

حد' منو�جا   Wفأقد  ،Bمدحو
 hبريطا  Xمستشر  pهنا كالمهم. 
 oعا 'هو  Z*بر2  جيه   *Z 
يه  
Âه: 
معر'k بالعربية '
لفا*سية '
لشؤ'� 

 gلتفس
  y-  
gمش يقو�  
إلسالمية، 

خلمسة:   #

ملجلد  2� 
إلجنليز2 

حلديث   gلتفس
' 
لتر�ة   Bهذ  �-
 
'هذ جبا*.  عمل  
لكرمي   �Zللقر
 y'� طةf أل'� هو مبنـزلة

ملجلد 

لعمل 
جلبا*. قبل :و  
7 سلسلة هذ
 7 
لباحثو� ' 
لعلما[  بد�  عاما   ١٥

لعمل 
لعظيم 'ظل سا*يا  
قا9يا� هذ
 gبش 
Uحتت قيا9< مشجعة حلضر< مر
عمال  'كا�  �eد.  fمو9  
لدين 

حضر] مر�f بشC �لدين tمو c�dد �ضي �هللا عنه
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لكرمي  �Zلقر
جبا*
 �2 �� ُيطبع مُنت 
مع تر�ته 
إلجنليزية 
لصحيحة متاما، 
يكو�  
حلرفية  
لتر�ة  جانب   y-'

ملجلد  �يضا.  Zية  كل   gتفس  pهنا

أل'� 
لذ2 �مامي 
آل� يشمل 
لسو* 

لكرمي. '7  �Zلقر

لتسع 
أل'y من 

ملجلد هناp مقدمة طويلة  
مستهل هذ

لدين fموe� 9د  gبش 
Uكتبها مر
 9*' ما  بأ� كل  فيها  'قا�  بنفسه، 
 k*ملعا

لتفسg مستَمدٌّ من  
7 هذ
كتبه   7 
جلماعة  مؤسس  بّينها   bل

'مو
عظه �' ما بيّنه خليفته 
أل'� 'ما 
بّينه 
ملؤلف �2 
خلليفة 
لثاh ملؤسس 
بأ�  نقو�   �� ميكننا   
لذ 
جلماعة. 
�فكا*  ميثال�   gلتفاس
' 
لتر�ة   Bهذ
ملفاهيم  
ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة 


لكرمي.  �Zلقر

 pهنا بل  فحسب  �لك  'ليس 
 
من 
لعرv �يضا َمن عّلقو
 على هذ
�نس  
لدكتو* fمد  فيقو�   ،gلتفس

'حترٍّ  عميق  "بعد Àث  سو*ية:  من 
شديد عن 
حلق '
لنو* 'قر
[< كتب 

لعا*فني  سلطا�  سيد2   #
gتفس'
علي  بن  'fمد  
لدين،  fيي   Wإلما


لعظيم،  Bهللا سر

حلامتي 
لطائي قّد� 
 gتفس من   vَعذ� 'ال   َّX*� �جد   o
حيث  
لدين،   gبش سيد2  موالنا 
Æد¼  ملا   gتفس عن  �Àث  كنت 

معي بالكشف 'بالر'¹ 'باجلسد... 
 ´]
مبجر9 
طالعي على موقعكم 'قر
 gملولو2 بش

لكبg لسيد2  gللتفس

لنو*  كالمه  من  'جدُ#  
لدين 
 bل
 
لشفافية '  Xلصد
' 
ألeد2 

9
عبت شغاk قل®".
من  �غز'�  �ا�  
لسيد  يقو� 

لذ2 كا� قد *
سل 
خلليفة  vملغر

�ثنا[   7'...  :
*
مر 
هللا  
لر
بع *eه 

ملر
سلة �*سل مركز 
جلماعة 
ملجلد 
 .¤ هديًة   gلكب
  gلتفس
 من  
أل'� 

ألخر!  gعندما قر�ته 'قا*نته بالتفاس
'جد# بينها ُبعد
 شاسعا كالبعد بني 
 

لسما[ '
أل*�. فقد 'جد# 7 هذ

ِحلَكم 
إلnية -� ' Wلعلو

لتفسg كنه 
بينما  
لشريعة،  مغز!  فيه  ُ�كر  قد 
بالقشر.  
ألخر!   gلتفاس
 
كتفت 

لتفسg 7 قل®  
لقد *Âت قر
[< هذ
 y- 9خلت bل
 Wصو*< �يلة لإلسال

�عماX قل®. 

ملصلح 
ملوعو9  #
µ هناf pاضر

لنا�  
عتر
فا#  عليها  'بنا[   �
بعض  لكم   Wسأقد' علمه.   >*
بغز


ألمثلة عليها.

ملوعو9  
ملصلح  سيدنا  
فق ' لقد 
الهو*   7 fاضرتني  -لقا[  على   �
"لتريلي"  
ألستا�  لطلب  
ستجابة 

لذ2 كا� من جامعة 
لبنجاv، 'بنا[ 

 7 y'أل
على �لك كانت fاضرته 
 l*شا على  
لو
قعة   YMCA قاعة 
 ١٩٣٤/٥/٣١  7 بالهو*  "ماْ�" 
على موضوl "مكانة 
للغة 
لعربية 7 

حلفل 
لدكتو*  ��*' ،"oلعا
�لسنة 
عميد   Wملحتر
 علي  بركت  قريشي 

لكلية 
إلسالمية. 
ستغرقت 
ملحاضر< 
-ليها  
ستمع  ساعة،  'نصف  ساعة 
'مبنتهى  صاغية   �
بآ� 
حلضو* 

الهتماW. 'عند �اية 
ملحاضر< شكر 
 Bنتبا
 'لفت  حضرَته،  
حلفل  *ئيس 

الستفا9< منها، '�بد!  y- *حلضو

 Bهذ مثل   y-  lالستما
  7 
لرغبة 
�يضا.  
ملستقبل   7 
لعلمية  
ملقاال# 

ملتعلمة  
لطبقة  من  
حلضو*  كا� 

ألفكا* 
ملختلفة.  vملثقفة '�صحا


سني  قمر  الله  
ألستا�  كا� 
fكمة   7 
لقضا<  قاضي   Wملحتر


ألستا�  
بن  'هو  
ألسبق،   gكشم
الله ֲדيم سني 
nند'سي �يضا جالسا 

حلضو*، فأبد! عو
طف 
لشكر  7
 vخطا  y-  lالستما
 بعد  �يضا 

حلفل،  *ئيس  'تعليِق   � حضرته 
باللغة 
إلجنليزية، فقا�: -� 
ملحاضر< 
�لقاها   bل
 
لعظيمة  
لر
ئعة  
لقيمة 
 lموضو على  
ملتمكن  
ملحاِضر 
�عجبْت�  قد  
لعربية"،  
للغة  "فضيلة 
 lفقا�: عندما �تيت لالستما .
gكث
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 ��  p
Zنذ فكر#  
ملحاضر<،   y-

ألستا� 
ملحاِضر سوk يلقي fاضر< 
 vألسلو
  vصحا� شاكلة  على 
�لك  عن  قا�   µ 
لقدمي.  
لتقليد2 
 vلعر
 �حد   �� ُيحكى   :vألسلو


لعربية  
للغة  �فضلية  عن  ُسئل  حني 
عائد<  
لعربية  
للغة  فضيلة   �- فقا� 
 ��'  ،Äعر  h� هي:  �مو*  ثالثة   y-

لكرمي عربية '�� لغة �هل  �Zلقر
لغة 
 Bجلنة عربية. 'كنت �ظن �� مثل هذ


ألمو* سُتبيَّن للتدليل على فضيلة 
للغة 

ستمعُت  bل

لعربية، لكن 
ملحاضر< 
-ليها كانت علمية جد
 'تتسم بأفكا* 
 vجلنا �كد � -ن�  
ئعة. * فلسفية 

 �h قد 
ستمعت -y كل كلمة Ugمل

'تدبر،  كامل   Wباهتما fاضرته  من 
 ،
gستفد# منها كث
'قد متتعت ֲדا '

ملحاضر< سيبقى  Bهذ gمل �� تأثZ'

7 �ه� طويال.    

نطباlٌ للسيد عبد 
لقا9*  pهنا µ

لكلية 
إلسالمية الهو*  نائب عميد 
 Bنشر 'قد  
لتا*يخ،  قسم  '*ئيس 

ئز" * مقا� 7 جريد< "سن  بصو*< 
 Wإلسال
"  �
بعنو الهو*   7 
لصا9*< 

الشتر
كية" '*9 فيه: �نا �يضا حائز '
 Wاضر< -ماf y- lالستما
 kعلى شر

لدين   gبش  
Uمر 
ألeدية  
جلماعة 
 Wنظا" l7 موضو Wملحتر
fموe� 9د 


الشتر
كية." '  Wإلسال
  7 
القتصا9 

خر< U كانت  �يضا  
ملحاضر<   Bهذ

لعلمية  
ألفكا*  'تزيد  باملعلوما# 

ألخر!  fاضر
ته  مثل  'جال[  ֲדاً[ 

لb تس© ¤ 
الستماl -ليها سابقا. 
'هو   ،vموهو  Wملحتر
  
Uمر  �-
متمكن من كل جانب من جو
نب 
 B*فكا� فإ�   
لذ  ،lملوضو
  
هذ
 gتستحق �� ننظر -ليها بإجال� 'نع

 .Wالهتما
nا 

لكتاv �يضا  
Ñب �� يوlU هذ
عا9ً<  ُيظن   �- 
ملسلمني،   gغ على 
 7 
القتصا9   Wنظا نظرية   W مقدِّ  ��

إلسالW هو 
ملو9'29، مع �� سيدنا 
 gبكث قبله  � كا�  
ملوعو9  
ملصلح 
قد �لقى خطابا علميا جد
 قد ُنشر 7 
صو*< كتاv �يضا، 'قد متت تر�ته 

للغة 
إلجنليزية �يضا، فاألeديو�  y-

لذين يتكلمو� 
للغة 
إلجنليزية Ñب 
يعطى   �� ينبغي  كما   .B'يقر�  ��
Æبو�  للذين  هديًة   vلكتا
  
هذ


القتصا9. 
'هناp خطاv لرئيس 
حلفل حو� 
 Wنظا :�
كلمـة حضرته � بعنـو

القتصا9 7 
إلسـالW، قا� فيه: �عّد 
نفسي ممن طاِلُعهم سعيٌد -� �تيحت 
 vخلطا
 

لفرصة لسماl مثل هذ ¤

لقّيم، '-ن� جّد مسر'* بأ� 
حلركة 


ألeدية حتقـق 
9Uهاً*
 ملموًسـا 
 BعتموÂ 
لذ2   vخلطا
  .
مسـتمرًّ

آل� �كر فيه حضرته �موً*
 جديد< 
�ميا  بأن� 
ستفد# منه  قيمة، '�قو� 


ستفا9<.
µ يقو�: كنت على خطأ -� كنت 
�ظن �� 
إلسالW ال يهتم -ال باملسلمني، 

ملسـلمني فال ير
عي حاnم.  gما غ�
 vاعي خلطاÂ ال �نـ� علمت بعد-
 �� 
ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة   Wما-
 >

لعد� '
ملسا' y- يدعو Wإلسـال


ألمر يبعث�  
بني 
لنا� كافـة، 'هذ
على 
لسـر'* �كثر. سأخx بذلك 

ملسـلمني '�قو� nم  gصدقائي غ�
 
ما 
ملانع عندكم من 
حتر
W مثل هذ


إلسالW 'تقديرB؟
 Wيقو�: -ن� �شـكر حضر< -ما µ

جلماعة 
ألeدية �لف شكر على �نه 

�فا9نا Õطابه 
لز
خر باملعلوما#.
كانت هذB نبـذ< 'جيز< جلانب 
 B�
حـد من 
لنبـو[< 'هـو 
متال'

لظاهرية '
لباطينة. 'فقنا 
هللا  Wبالعلو
تعاy لقـر
[< تلك 
خلزينة 
لb 'هبها 

ملصلـح 
ملوعو9 � 'هي  yهللا تعا

تتنا'� مو
ضيع شـ» كما �خxتكم 
'فقنا  لقائمتها.  من خال� سـر29 

هللا تعاy لننتفع ֲדـا 'نـز9
9 علًما 

'معرفة، Zمني.
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منطقة   7 سو*ية  تقع 
على  
أل'سط،   Xلشر


لشاطئ 
لشرقي للبحر 

ملتوسط µ متتد شرقي 
لبحر سلسلة 

لسهو�  تليها  
لر
ئعة  
جلبا�  من 
من  
لعديد  عxها  مير   bل
 
خلصبة 

أل�ا*، تليها 
لبا9ية 
لسو*ية حيث 
 !9� 'قد  
لغنية،  
لباطنية   #

لثر'

ملناخي -y ظهو* مناطق  lلتنو
 
هذ
طبيعية خالبة، مما جعل من سو*ية 
موطًنا للعديد من 
حلضا*
# على 

مرِّ 
لتا*يخ.
 7 'تطو*#  
لز*
عة  عرفت  لقد 
سو*يا منذ �كثر من ١٠٠٠٠ سنة. 

�يًضا  
كتشفت  
لقدمية  سو*ية   7'
�نتجت  'قد  
ملعا�9.  �سر
* صناعة 
مملكة ما*2 
لقدمية 
لقصو* '
ملعابد 
 Wلتقد
 عكست   bل
 
جلد
*يا# '

لذ2 كانت تتمتع به 7 "ا�  gلكب

 kكتشا
 مت  كما  
لثقافة. ' 
لتجا*< 
مكتبة كبg< مليئة بـ ٢٠٠٠٠ من 

لثالث  
أللف  من  
ملسما*ية  
لرقم 

قبل 
مليال9 7 سو*يا.
قدمت  فقد  �'غا*يت  مملكة  �ما 
'كا�  
ألÖديا#.   y'� لإلنسانية 

لثقافة '  >*

إل9  7 عريق  تا*يخ  nا 

لدين ' 
لقـانو� ' 
لدبلوماسـية '

لقرنني  بني  ما  
لفتر<  
إلقتصا9 7 '

قبل  عشر  
لثالث ' عشر  
لسا�9 

مليال9.


لقصر  kكتشا
�ما 7 -يبال، فقد مت 

مللكي 
لذÆ 2تو2 على '
حد من 

لقدمي.  oلعا
�كÙ�' xل �*شيف 7 

لفن ' بالتجا*<  -يبال  
شتهر#  لقد 

لز*
عة '
لصناعة، 'السيما صناعة '

ملرصعة  
ملنحوتا# 
خلشبية ' 
حلرير 

بالعا½ '
للؤلؤ.
 ،(٢٧٠-٢٧٣) تدمر  مملكة  �ما 
 xك�' >gفقد كانت قو< جتا*ية كب

لعصر.  �لك   7 للر'ما�  منافس 
 Wليو
 تدمر  'قعت  
لشديد  لألسف 
 
9مر' 
لذين  9
عش  'حو¾  بيد 

بقلم: �مي Oبر�هيم

II;ØÁÑÊâ’\;ØÒp˜’\;ÏŸÜ^;

ÏÁÑÊà;ÎÅËà;Öæ›;Ï‚pÂ
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 bل

لعديد من معاملها 
لتا*�ية 
nامة 
 ��  �'9 
لتا*يخ   xع صامد<  ظلت 

ميسها �حٌد بأ�!.

حلضا*تا�  كانت  سو*ية   7'
موطن  فهي  
إلسالمية، ' 
ملسيحية 

لكنائس '
ملساجد 7  Wلعد9 من �قد

لعاo. '9مشق �قدW عاصمة مأهولة 
 bل

لعاo مبناnUا 
لقدمية 
جلميلة ' 7

تعتx حتفة فنية Àد �
ִדا.
 bل
 
لعقو9   7 سو*ية  كانت  لقد 
�كثر  من  
حد< ' 
ألUمة،  سبقت 

لد'� �منا '�ماًنا 7 
لعاo. 'كانت 

القتصا9ية  سكا�ا  معظم  حالة 
من  
لغالبية  -y كو�  -ضافة  جيد<، 

لتعليم   �� 
ملثقفني '
ملتعلمني حيث 

7 سو*ية "اh متاًما.
سكا�  غالبية   �� من  
لرغم  'على 
سو*ية من 
ملسلمني، -ال ��ا كانت 

جلميع  فيها  يتمتع  علمانية  9'لة 
�لو�  ال   
9
مو ما  
لعبا9<  Àرية 
كا�  لقد  
آلخرين.  'سالمة  بأمن 
كل  من  
ملسلمو� ' 
ملسيحيو� 
'�خو<،   Wئا'  7 يعيشو�  
لطو
ئف 
كنيسة  تر!  ما   
gًكث �نك  لد*جة 
'كأ�ما  مًعا  يقفا�  مسجد   *
Öو
حب   7 
لبعض  بعضهما  يعانقا� 
 y- ملسلمو� 7 سو*يا
�بد2. ينتمي 

لعديد من 
لطو
ئف، 'قد كانت كل 

طائفة قاy- >*9 حٍد ما على مما*سة 
فيها  يكن   o 
ألقل  على  معتقد
ִדا، 
�حد ُيستهدk بسبب -نتمائه 
لدي�.

لألسف ال ينتشر 7 
لد'� 
إلسالمية 
�يضا   hتعا 'لكنها  
لفسا9 فحسب 

إلنسا�،  Xمن نقص حا9 7 حقو
'هذ
 ما �صبح جلًيا جد
 خال� �Uمة 


لالجئني 
لسو*يني. 

خلطف ' للقتل  طبيعية  فكنتيجة 
سو*يا  
كتسح  
لذ2   vالغتصا
'

لسو*يو�  فّر   ،٢٠١١  Wعا منذ 

لد'� 
ملجا'*< Àثا  y- vحلر
من 
لكنهم  
لكرمية.  
حليا< ' 
ألما�  عن 
ترحيب  fل  �نفسهم   
Ñد'  o

ملسلمني،  -خو
�م  غالبية  قبل  من 
 

ملفتر� �� يكونو 
لذين كا� من 
كأنصا* 
ملدينة 
ملنو*< ملهاجر2 مكة 


ملكرمة. 'لقد سا[# 
أل'ضاl مع 
مر'* 
لوقت، ح» 'صلت -y حٍد 

ال Æتمل.

�، لبنا�، 
لذ2 مير �يًضا gجل
 vفأقر
 bمU� بعد  سيما  ال  سيئة   lٍبأ'ضا
 B9'حد �غلق  قد  
لرئاسة ' 
لقمامة 
ال   Wليو
' 
لسو*يني.  تدفق  لوقف 
لبنا�   y- 
لعبو*  ميكن أل2 سو*2 
كفيل  لديه  كا�   
�- -ال  *Âًيا، 
لبناh. 'عال'< على �لك ال يسمح 
 7  
فُتركو بالعمل   pهنا للسو*يني 
 '�  Wألقال
' 
للبا�  يبيعو�   l*

لشو
بأجٍر  
لشاقة  
ألعما�   7 يعملو� 

.
Uهيد جًد
قد  
أل*�9،   ،hلثا
  vألقر
 
جلا* '

لسو*يني  Wكذلك �ما B9'غلق حد�
منذ Uمن طويل لد*جة �� 
لسو*2 

أخوا# السـوريني، أينمـا كنتم اآلن 6 هـذا العا� 
الكبw، تذكروا مثلنا السـوري "يا غريب كن أديب"، 
اح+موا دائًما قوانني البالد ال� احتضنتكم واح+موا 
سـكانها احملليني، حاولوا قدر املسـتطاع أن تفيدوا 
وتنفعـوا تلك البالد، وتذكـروا األيام ال� كنا نعيش 
فيها مسـلمني ومسـيحيني كأسـرة واحدة كبwة.
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U'جته  Öلب  له  يسمح  ال   pهنا
'�'الB9. �ما 9'� 
خلليج فال تسمح 

ضيها، *� على  
ملقيمني  للسو*يني 
U'جاִדم  Öلب  
لسعو9ية،  باستثنا[ 
 
�� عد9ً 
لرغم من  '�طفاnم، على 

لد'� كانت 7 
لطليعة 7  Bمن هذ

-شعا� 
حلرv 7 سو*يا!.
تغلق  9'لة  Zخر  تركيا  'كانت 
حد'9ها بوجه 
لسو*يني ح» Âح 

لنا*  Xلتركي بإطال
مؤخًر
 للجيش 

حلد'9  عبو*  Æا'�  من  كل  على 

لسو*ية مما �y- !9 مقتل 
لعديد من 
Ùا�   �'9' مصر  '�ما  
لسو*يني. 
-فريقيا فقد �غلقو
 �يعهم حد'9هم 

�يًضا بوجه 
لسو*يني.
ميكن  فال  للسعو9ية،  'بالعو9< 
 
�- -ال  -ليها  يذهب   �� للسو*2 
 y'أل
كا� لديه قريب من 
لد*جة 
ميكنه  'عندها  
لز'½   '�  vكاأل
Uيا*<   >gتأش مبوجب  -ليه   vلذها

بالعمل،  له  يسمح  ال  'لكن  فقط. 
تصل  قد   Bهذ 
لزيا*<   >gتأش 'مد< 
'لكن  �شهر  ثالثة   y- �قصى  Àد 
بإمكانه جتديدها بعد 9فع مبلغ ١٠٠ 
يتخيل   �� 'للقا*�   .Wكرسو *يا� 

ملبلغ 
لذ2 جتنيه 
حلكومة 
لسعو9ية 

لذين ' 
لسو*يني شهرًيا   *

لز' من 
nم  
ستقباnا ' مساعدִדم  تدعي 

كالجئني!
لقد كانت سو*يا على مر 
لتا*يخ، 
 
فر' 
لذين  للمهاجرين  Zمًنا   
مال�

لسيئة 7 بلد
�م. فقد  lأل'ضا
من 
 hمليو من  �كثر  
لسو*يو�  
ستقبل 
 Xحلقو
 كافة  منحهم  'مت  عر
قي، 
'قد بقي عد9 كبg منهم 7 سو*ية 

ستقبل  كما   ،vحلر
  lندال
 ح» 
من   
فر' 
لذين  
للبنانيني  
لسو*يو� 
مفتوحة.   l*بأ�  ٢٠٠٦  vحر
�تذكر عندما U*# سو*يا 7 �لك 
كيف  عي�   Wبأ *�يت  فقد  
لوقت 
كا� يسمح للشعب 
للبناh �خذ ما 
يشا[ من 
ملتاجر 7 
ألسو
X "انا، 

لسو*يو� nم   Wقد 'شهد# كيف 
مقابل.   �'9 فيها  للعيش  مناnUم 
سيا*<  مر<  �'قفت  عندما  '�تذكر 
�جر< بعد نز'� �حد 
لركاv منها، 

لسائق  *فض  كيف  لبنانًيا،  'كا� 

�خذ قر¾ '
حد منه.
'قبل �لك 7 عاW ١٩٩٠، فّر 
لعديد 
 
من 
لكويتني -y سو*ية حيث لقو

ستقبل  'كذلك   .
حا* 
ستقباال 
 vبقلو 
لفلسطينيني  
لسو*يو� 
مفتوحة بعد ִדجgهم 7 �*بعينيا# 
'هم  
ملاضي  
لقر�  'ستينيا# 
 Xحلقو
 بكافة  
آل�  ح»  يتمتعو� 


لb يتمتع ֲדا 
لسو*يو�.


ستقبل  
لثانية  
لعاملية   vحلر
 خال� 
 ،W

الحتر' باحلب  
لسو*يو�، 

لفا*ين  
ليونانيني  
لالجئني   kالZ
�لك  'قبل  بال9هم.   7 vحلر
 من 
 ،y'أل
 
لعاملية   vحلر
 'خال� 

لالجئني   kالZ 
لسو*يو�  
ستقبل 
من �*مينيا '
لذين 'صلو
 -y سو*يا 
nم   Wفقد  ،
جد بائسة   k'ظر  7

ملالجئ، '  #

ملساعد 
لسو*يو� 
سو*يني،  بعد  فيما   
�صبحو 'قد 
 pهنا  ،٢٠١١  Wعا  9
لتعد ''فقا 
�*م�  �صل  من  سو*2   ٦٠٠٠٠

يعيشو� 7 حلب 'حدها.

العتقا9  على  يبعث  ما   pهنا ليس 
 Wليو
بأ� 
لسو*يني 
لذين يهاجر'� 

ملساªة   7 عا9ִדم   7  
يستمر' لن 
7 مو
طنهم 
جلديد<. على �ية حا� 
 
مهاجًر �ينشتاين   #xل� يكن   o�
'من  
ملتحد<؟  
لواليا#   y- �ملانًيا 

ملثا�  سبيل  على  ��كر  
لسو*يني 
عد9ً
 من نو
بغ 
ملهاجرين 
لسو*يني 
9
نيالز،  'ميتش  منعم،  ككا*لو� 

لفتا¹  'عبد  
لعقا9  'مصطفى 
لستيف  
لبيولوجي   vأل
 
جلند¤ 

جوبز!
 l

إلبد' cلسو*يو� بالنشا
يتصف 
تسمى  كانت  حلب   �� لد*جة 
كونغ  "هونغ  
ملاضية   #

لسنو  7
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قلعة Âعا� من 
آلثا* 
لقدمية 7 سو*يا

 xأل'سط" فقد كانت �ك
 Xلشر

 7 
لتحويلية  للصناعا#  منطقة 

سو*يا.

لسو*يني، �ينما كنتم 
آل�  h
-خو

لكبg، تذكر'
 مثلنا  oلعا
 
7 هذ
�9يبا"،  كن  غريب  "يا  
لسو*2 
 bل
 
لبال9  قو
نني  9
ئًما   

حترمو
سكا�ا   

حترمو' 
حتضنتكم 
 lملستطا
 قد*   
حا'لو 
ملحليني، 

لبال9،  تلك   
'تنفعو  
تفيد'  ��

لb كنا نعيش فيها  Wأليا
 
'تذكر'
مسلمني 'مسيحيني كأسر< '
حد< 

.>gكب

�يع   Bنتبا
 �لفت   ��  9'�  
gًخ�'
سو*يا  9
خل  
لسو*يني   h
-خو

ملسلمني  �يع   Bنتبا
' 'خا*جها 
 �Zلقر
  7 
لو
ضحة  
لرسالة   y-
َحتَّى  ِبَني  ُمَعذِّ ُكنَّا  ﴿َ'َما  
لكرمي: 
 .(١٦  :]

إلسر) َ*ُسوًال﴾  َنْبَعَث 
من  'غgها  
لكرمية  
آلية   Bهذ
تظهر  
لكرمي   �Zلقر
  7 
آليا# 
بوضو¹ �� غضب 
هللا 
لذÆ 2يط 
 bل
 
لفوضى ' 
إلسالمي   oبالعا
*فضهم  سببها  -منا  به،  تعصف 
ملبعو¼ 
لسما[. فمن هو 
ملبعو¼ 
هو  من  
لعصر؟   
nذ 
لسما'2 


ملوعو9 "يئه Z 7خر 
لزما�؟ من 
لذ2 
هو  من  
ملسيح؟ ' 
ملهد2  �نه  
9عى 
 #

لشخص 
لذ2 حقق ببعثته نبو[
'�حا9يث  
ملقدسة  
لكتب  �يع 
�؟  
ملصطفى  fمد  'سيدنا  نبينا 
�جل  من  ُبعث  �نه  
9عى  
لذ2  من 
 7  Wلسال
 '-*سا[  
لبشرية  توحيد 


لعاo؟ 
هذ
 hلقا9يا

   غالe� Wد Ugنه حضر< م-
'حقق  �لك  بكل  
9عى  
لذ2   �
'مآسي  معانا<  -�ا[   �-' �لك.  كل 

لعاo منوطة فقط باإلميا� Àضرته أل� 
هذ
 ما �مرنا به 
هللا 'نبينا 
لكرمي �.
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التقوى

 Wليو
 
ملاليني   #
عشر
نو*   7  ]
سعد Æيو� 
أل�م  'صحة   ]
'غذ
يد من *باهم  يديه 'على  تربو
 على 
من   
'تغذ' عينيه،  على  'صنعهم 
 Bتالميذ يد  على   
'تتلمذ' كتاباته 

قتبسو
 من نو*B 'من نو* من *باهم '

.B9من �بنائه '�حفا
نبيه  خطى  
تبع ' '*سله  
هللا  �حب 
كشف   bل
 
خلطى  تلك   .� fمد 

لتر
v عنها مسيح 
هللا � 
هللا فأحبه 
'سالما.    
بر9 سgته  'صا*#  
لنا� 
كا� خلقا جا[# به 
لبشا*< فأعلنها 
مسيح 
هللا '
نتظر.  'كا� مولدZ Bية 

ملسيح 
ملوعو9..نعم. 'لد  Xعلى صد
بأنه  تصفه  
ئعة * لنبو[<  حتقيقا   �

سيكو� جتليا لعظمة 
هللا 'كماله. فولد 
 .yهللا تعا
 xهللا كما �خ
7 بيت مسيح 
 Xحل حياته كانت تصد
'لكن كل مر

لطويلة شيئا فشيئا.  
لنبو[<   k'حر
تقدمت  كلما   Xتصد 
لنبو[<  كانت 

حليا< به. 'كلما منا 7 عبا9< 
هللا كما 


هللا بقو<.   vكتا 
نشأ Z � ÞÆخذ

حلديث  Xلسفاسف 'يصد
ينأ! عن 
'ÆرÉ على طلب 
لعلم 'Æافظ على 
 v
بأهد مستميتا  'يتمسك  
لصال< 


خللق 
لرفيع.
عندما   Wملحتو
 للوقت  
هللا   B9خر

تو7 
ملولو2 نو* 
لدين 
لقرشي �،  

ملحمد2  للمسيح  
أل'�  
خلليفة 

ملسلمو�  
ندفع '  ،� 
ملوعو9 
 Bو: 
جلماعة  �عضا[  من  
ألeديو� 

 Úب '*سوÀ فة عجيبة يبايعونهn 7

حلق   Wإلسال
 سفينة  فقا9  قلب. 
 
مشغوال باهللا 'حضرته تعاy، مستمد
 
شاكر  
'حامد fبا  له  متو
ضعا  منه 
ألنعمه. fاطا Àجاv شفاk يفصله 


لعا29 للنا�. oلعا
عن 
 B
*� �اعته  على  مؤ
مر<  من  كم 

هللا   B9
U بل  
لرeة،  بقو<  فشلها  
هللا 

nند  من  '�خرجها  للجماعة   

نتشا*

لعاo 'سعته، 'بلغت 9عو<  Wعمو y-

إلفريقي   vلغر
 بال9  
حلقة  fمد 
'حرية.  'سالما   
بر9 عليهم  فFلت 
'كم من مؤ
مر< على 
ملسلمني كا� 
'قوته،  
هللا  فشلها Àو�  هو سببا 7 
9'لة  تولد  كيال  مؤ
مر<  من  'كم 

لد'لة، 'كم  لتولد  �فشلها  باكستا� 

eفتحي عبد �لسال 

áp]t;ÜÂ]û

k\ÔÊefi÷’;∫Ö¢\;€‚�’\

flŸá’\;ÎÑÂÖî

‡]âtbÂ;◊ï…;ÏÁ`;Y

W”’;wfi⁄ià;

ÄÊ⁄•;flÁÅ’\;3çdÄÊ⁄•;flÁÅ’\;3çd

ÄÊ¡Ê∏\;!\;wËâŸ;Å∂^;fld\;ÄÊ¡Ê∏\;!\;wËâŸ;Å∂^;fld\;
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 ]
U- 'تذ�   Wلتهز شن   �
عد' من 

ملسلمو�  فكا�  عليها  
ملعتدية  
nند 

لوطن   ]
'فد شجعانا  
ألeديو� 
 bل
 
جلبها#  
nند'�  يتجنب 

يعسكر'� ֲדا.  
 ]
�جو  7 
لشأ�  خطر<  سفينة  يقو9 
'حو¾   #
� غابا#   7' خطر< 
 
'قعو9 قياما  
هللا  يذكر  مسعو*<، 

ثقا ' *به  على  متوكال  جنبه  'على 
يديه   yتعا 
هللا   pفيحر  ،B9بوعو' به 
'يوفق حركة لسانه 'Ñعل كل عمل 

متسه يد
B ناجحا. 

هللا ميسك 
لكو� ��  �� p*عا¾ يد
'هي  
أل*�  تنتظم   Bبأمر' يز'�، 
تد'*، 'بأمرB يستجيب 
nو
[ لشهيق 
 bل

لصد* 'هو تعاy ميسك 
ألنفا� 
شعر  �كل  كلما  
لصد'*،   7 تتر99 
نعم  نعمة خدمتها  لقمة هي  �� كل 
فبقو<  ִדضم  'جبة  'كل  حتصى،  ال 
بلغت   yتعا 
هللا  'Àو�  هضمت  
هللا 


لطاقة '
لبنا[ 7 
لغذ
[ مستقرها. 
 
سفينة نو¹ يتوy قيا9ִדا *جل صنع nذ

لغر�.  عليه �� يعلم 
ملبايعني هللا '�� 
'يوحدهم..  عليهم  'Æافظ  يزكيهم 
عليه �� Æمي �اعة 
هللا '�� ينميها 

ملسلمني   gخ *عاية  'عليه  لتز9هر. 
عامة. 'عليه 
لتركيز على خg مو
طنيه 
بآما�   Wالهتما
 'عليه  'سالمهم. 


ملسلمني 
nنو9 
لقلقني '
لطامعني 7 
9'لة nم 'عليه 
لنظر 7 تر
¼ مسيح 


هللا  لتطبيقه.   lعلى شر Éحلر

هللا '
 #
للمؤ
مر تتعر�  
لسفينة  كانت 
�ثبت   yتعا 
هللا  'لكن   .Xتغر' لتبا9 
 oلعا
 Xكلما غر' ،B9هنا معها 'جو
�Uها*  كانت  عنها   
بعيد 
جلحيم   7


هللا 'حد
ئق نعمته تتألق قريبا منها.
'قائدها  للسفينة  Æد¼  ماكا�  كل 
 
Uعجا- كا�  'توفيق  *eا#  من 
*با   pهنا  �� شامال  'برهانا  كامال 
منعما يدخل من يشا[ e* 7ته، '�� 


لظاملني �عد nم عذ
با �ليما.

لسفينة  جتر2 من عاW ١٩١٤ 'تستمر  
ßسني عاما 7 'سط مو½ كاجلبا�. 
جنباته  بني  تر99  
لذ2   oلعا
 'بينما 
خليفة  عقابا كا�  يتلقى  
هللا  نذير 

لxكا#  من  
جلو
ئز  يتلقى  
ملسيح 
قيا9ته  فتر<  �ثنا[     .Wلتقد
' 
لنعم '
حربني  شكل   7 عقابا   oلعا
 تلقى 

  .١٩٤٥ Wعامليتني منذ ١٩١٤ 'عا
قتل فيهما مائة مليو� -نسا� بدW با*9 

.>9'xل
كامل 

wهذ� �لرجل ليس من هذ� �لعا

ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة  بيو# 

آلخر< 
لظليل،  oخلها على عا
من 9
'تتعلم  *شيد<  تربية  تتلقى  'تظل 

 y- لتتسو2  
جتاهها  تزحز¹  كيف 
قبلة -بر
هيم 
لb هي قيم 'خلق 'نبل. 

لصا9قة  
حليا< ' 
لتقو!  
خلليفة  يعلم 

لرشيد  
حلكم ' 
حلسنة  
ملعيشة '
'Uبد<   Wإلسال
' 
لذكر '  gلتفس
'


لطالبني.' vلطال

لتوحيد 'مناهج 

ألeدية  
ملسلمة  
لبيو# ' 
ملساجد 
 7 
لدنيا   7 قائمة  
حلقيقية  
ملخلصة 

لظاهر، 'لكنها قطع من 
جلنة 
لعاجلة 
 �� 
ملؤمنو�  يتعلم  'فيها  
حلقيقة.   7
هي  
لتقو! ' 
لفكر ' 
لذكر  نتائج 
نتائج ملموسة للر'¹ 'بضاعة حاضر< 
بالشبع،  
لر'¹  متأل  مقبوضة  'جنة 

ملا9ية  
حلضا*<  نتائج   �� كما  متاما 
 #
×ر 'لكن  حاضر<،  بضاعة  تثمر 

لدنيا ال تشبع �هلها،  فتبقى 
لنفو� 
 Bئر

لb تر
عي ما9< 
لعاo '*غباته 'ثو

جوعى 'قلقة 'ثائر<.

خلليفة 
لر
شد 
لثاh للمسيح 
ملحمد2 
 
هذ من  ليست  ململكة  ملكا  كا� 
''ظائف  نظم  فيها  مملكة   ،oلعا

'قو
نني '9'
'ين 'سجال# 'خز
ئن 

'مكتبا# 'مساجد.
بعمق ملك *'حه   hلثا
 
خلليفة  علم 
كله   à9أل
 
ملحسو�   oلعا
  
هذ  ��

ألعلى.   oللعا  #
-شا*  '� Zيا# 
من  جا[  
ملرئي  
لدنيو2   oلعا
  
هذ
فيض *eانية 
هللا، مبا فيه من *سو� 
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التقوى

 oقد خلق ليد� على عا' ،vكتا'
له غg مرئي، 'هو من فيض  Uميل 

هللا  Wكال oانية �يضا، 'هو عاeلر

فيه  
حليا< ' 
هللا،  عن حضو*   ]áملن

 B9بوجو 
لوعي  ظل  حتت  متضي 
'هو  
لد
ئم،  فضله  'ضخ  '*قابته 
عاo مو
U له نفس 
ملصطلحا#، 'هو 
ند*كه  'عندما  
لرeانية.  
هللا  جنة 

ختيا*2  مبو#   à9أل
  oلعا
  l9نو

لنصو¹..  
لتوبة   oعا  7 لنبعث 
مو# مبا*p به نستجيب هللا باعث 

ملوتى، بقر
* صا*W بالعيش مع 
هللا 
 y- 
nجر< ' 
خلضوl خلطته ' 
لغ� 
عامله 'نستبد� نفسا بنفس، 'نشيع 
جناUتنا -y قبو*نا، :يا فيه '�اجر 

-ليه.

ملرئي  oلعا
 'من o يستد� بآيا# 
على 
هللا 'حضو*B فقد �فسد فائد< 

 .oلعا
 
'جوB9 'بذ* ثر'
# هذ

ملرئي فتنة ملن يتوقف 'يتجمد  oلعا
 
باملظاهر  ملي[   oعا 'هو   ،Bعند

خلد
عة، 'من يعيشو� يه تتملكهم 

لثو
ئر، 'هي �شكا� '�لو
�، 'منها 
 ،]
لألهو  Wالستسال
' 
ملساملة  ثو
ئر 
'منها ثو
ئر 
لغضب '
النتقاW '�هلها 
'حيث  
ملناظر.  �بشع  يصنعو� 

لعالقة ' 
ملسيطر<  هي  فيه  
ملرئيا# 

باخلالق ضعيفة.  

�dد   cموt �لدين   Cبش yم  �zية 

لرجل كا� Zية على صفا# 
هللا.  
هذ

'كماله،  *به  على  يد�   oعا 
لكو� 
يد�   Bبأسر  oعا هو   Èلصا
 
لرجل '

�يضا على *به 'كماله.
بعامله   yتعا 
هللا  على  
لكو�   �92

لغ� بالعالما#، بشمسه '�ا*B 'ليله 
'قمرÂ' Bائه '�*ضه 'ما فيها، 'تقو9 
 Xخلال
 كما�  بصفا#  
لوعي   y-


لعظيم. 

لذ2  
ملؤمن   oعا يد�  'كذلك 
كامال  عاملا  فصا*   v
تر من  خلق 
 �'*9 من   vلطال
 يريد  ما  كل  فيه 
 .vلعجا
 
لعجب  هي  'Zيا#   xع'
 Èلصا

خلليفة '
لرجل  
'قد تكوَّ� هذ
ينشأ  فكا�  
ملا9<،   oعا يتكو�  كما 
مرحلة   y- مرحلة  من  حالته  'تتطو* 
عينه  على  صنعه  'يتم  
هللا  *عاية   7
للنا�.  
ملنتج  �ر½  ح»  سبحانه 
بالر'
ئع  
خر U 'هو  
هللا  يد  من  �ر½ 

ستو#  قد  كو�    '�  Wتا  oعا كأنه 
كما  بصانعه   kيعر  oعا Âا'
ته. 
صانعها.  على  
ملصنوعا#  كل  تد� 
'قد �نز� 
هللا تعاy سو*< 
لشمس عن 
'ضحى.  Ùس  هو   Èلصا
 
لعبد   ��
يتلو Ùسه. 'هو �ا* Ñلي  قمر  'هو 

لشمس 'ضو[ها 
لغامر. 'هو ليل  Fك
Æمل صفاته 'هو Âا[ مبنية 'هو �*� 

لعظمة  -عالنا  
لسو*<  نزلت  �لو�.  
طا'عت  لو  
إلنسانية  
لنفس  شأ� 
خطة تكوينها ح» تستو2.  ليبني �� 
فيه  
لصاÈ  هو عاo مستقل  
هللا  عبد 
 .yتعا 'كماله  
هللا  'جو9  على  �9لة 
على  يد�  عاملا  كا�   hلثا
 
خلليفة 
 oعا صانعه.   
لرحيم   
لرeن  
هللا 
'�*ضه.  'Âا'
ته  بشموسه  كامل 
 .� خالفته  من  قر�  نصف  خال� 
�مته.  �مية  ميحو  للتعليم  Ùسا  كا� 

لعلما[ ' 
لصاحلني  من  جيال   Äير'
يشرفو�  
لذين  
لدعا< '  �

ألفذ
 7 
لنو*  بث   7 نشط   .Wإلسال


جلمعة   Wيو 
خلطب '  #

ملحاضر

جلامعا# '  �*

ملد  7 
لد*'� '
.Bحيث حل 'نطقت شفتا' #

ملؤمتر'

كا� Ùسا طلعت على -فريقيا بالدعا< 
فهم  تصحيح  'بدعا<   .Wإلسال
  y-

لنبو< فر�ينا منهم  v9لدين، فأ9ֲדم بأ


'ياللعجب.   
لصحابة   Bشبا� صاحلني 
 xل
 ألعما�  هدفا  
لقا*<  'صا*# 
باهللا  
جلهل  ظلما#  من  لتخرجها 

لتعليم... نو*   y- 
لفهم  'سو[ 


لعلما[  على  ميمونا   ضحى  كا� 

هللا   y- 
لدعا< ' 
لساسة ' 
ملثقفني '
 
يرفع 
هللا به صو# 
حلق Uحفا *'يد

يتألق   حيث   ..>gلظه
 'قت  :و 

لر�2  سديد   .Wملحتو
 
لظهو*  ظهر 
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هللا   *
�نو �شرقت   . Wلإلسال ينصح  
منه  صد*  'ما  
لتقو!  فقه   7 معه 
بطريقة  
هللا   Wلكال 
لر
ئع   gلتفس
 من 

هللا. من  �نه  ينطق  فعال   Wلكال
 جتعل 

 bل
 
لشمس  نو*  يعكس   
قمر كا� 
 Xلصد
طلعت 7 حياته. 'هي Ùس 

لكامل '
لنية 
حلسنة '
لطو
عية 
لكاملة 

لعطف ' 
هللا  حب  Ùس   للصاحلني. 
على   >gلغ
' 
لبائسني..  بؤ�  على 

لد
ئب. 
لعمل '  cلنشا
'  Wإلسال


صو*<  '*سم  
خلالصة  
لتقو!  Ùس 
 cما� bل
fبوبة عن 
هللا '*سله.  
لنبو< 
 .9
مسيح 
هللا 
ملوعو9 �  عنها 
لسو
فصا*# قد'< 
لن® � معر'فة علنية. 

لشمس   Bهذ بوهج  'جهه  �حس 
'تر�ها  'فعله.  كالمه   7 'عكسها 
للنا� 7 صو*< تفاصيل حياته 
لر
ئعة. 
-ليه  'يأ´   vلعيو
 يستر  ليال  كا� 
 Bكا� ليال عند .Bملحز'� فيسكن عند

يعلم  
لقلق..  حر  من  
لسكينة  بر9 

لتسامح.' 
لعفو ' 
لتوبة ' 
الستغفا* 

Âا[    .Úبشمو مبنية  Âا[   � كا� 

هللا بشكل Æفظ  W7 *قي فهمه لكال

لكما�  يناسب  مبا  
هللا  كما�  قو
عد 
'كما�  عصمة  'قو
عد   ،hلربا

كتابه  كما�  'حتمية   yتعا *سله 
فهم  لو  شريعته  'كما�  سبحانه  
Àثها.  عند   
'تطهر' حقيقتها  
لنا� 

ينظر للقضايا كلها من Âا[ 
حلضو* مع 
 Bلد
*به بال غياv مطلقا. تعلم من '

ملسيح � 'من 
خلليفة 
أل'� �ال Æلق 
7 مستويا# منخفضة عندما يتعلق 
ألمر 
بقيم 
لدين 
حلنيف 'شريعة 
هللا 
لxيئة. 
للتو
ضع '
حلنا� '
لرقة،  �*ضا  'كا� 
طيبا  متو
ضعا  سهال  متاحا  كا� 

ملسالك  �لو�  هي   bل
 كاأل*� 
يأنس  -نسانا  كا�    .v'*لد
 متصلة 
�*ضا  كا�  
لطيب.  
إلنسا�  -ليه 
نباִדا  فينبت  فيها  
هللا  يغر�  طيبة 

*بيعها   'يز9هر  �Uها*ها  'تتفتح 
شجرها.  'يثمر  جناִדا  'تنمو 

لوقت ' 
لطاقا#  
هللا   'هبه  قد  كا� 
فنماها   #
9

الستعد' 
مللكا# '
Ñب،  حيث  يضعها   �� 'جاهد 
 B9
U'  B9جها'  B9جهو 
هللا   p*فبا
كا�   
'ֲדذ 
حلسن، ' 
جلو9<  من 
*بك  أل�  �ثقاnا  �خرجت  �*ضا 
'ثر'
ִדا  معا�9ا   #Uفأبر nا  �'حى 
��ا*ها.. 'جر#  ينابيعها  'تفجر# 

.Bهللا عنه '�*ضا
 *ضي 

كان أرضا
 أخرجـت أثقاhا 
ألن ربك أوحى hا 
فأبـرزت معادنها 
وثرواتها وتفجرت 

ينابيعها 
وجرت

 أنـهـارها..
رضي اهللا عنه

وأرضاه.

حضر] �ملصلح �ملوعوc �ضي �هللا عنه
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تعريب �لد�عية: tمد طاهر ندمي


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٢٩٨
�قو�: لقد كتب 
ملولو2 عبد 
لكرمي 
مر<   #
� حضرته  كا�  بينما  �نه 

ملتسّولني  �حد  سأله   �- بيته  يدخل 
يسمع   �� يستطع   o �� حضرته  -ال 
بسبب  بصو*< '
ضحة  
ملتسو�   ]
ند
 .pهنا 
ملوجو9ين  
لنا�   #
�صو
'لكنه خر½ من بيته بعد قليل 'قا�: 
�ين 
ملتسو� 
لذ2 طر¹ مسألته؟ لقد 
-ال   B'دÑ  ��  �'9 عنه  
لنا�  Àث 
 Bنه بعد قليل *جع من تلقائه فأعطا�
�لك   7' 
لنقو9.  من  شيًئا  حضرته 
 
gًلوقت شعر حضرته 'كأ� ثقال كب


قد 9عا  بأنه  
� عنه، 'قا� حضرته U

هللا تعاy �� يعيدB -ليه.

�قو�: يبد' �� صو# 
ملتسو� 
ختلط 
حضرته  يستطع  فلم  
لنا�   #
بأصو

النتباB -ليه -ال �نه عندما 
نفصل � 
 y- 'صوله  بعد  
لنا�   #
�صو عن 
9
خل 
لبيت 
نx! له صو# 
ملتسو� 
'جعله يضطرv من �جل مساعدته.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٢٩٩
'قا�:   � علي   gملولو2 ش
 حدث� 
ميا�   y- مر<   � حضرته  فّو� 
مهمة  
لالهو*2  عمر  9ين   ½
معر

فكا�  
ملر
جع،  بعض  عن  
لبحث 
حضرته  يسترشد  
لدين   ½
معر ميا� 
مر< بعد �خر! من خال� كتابته على 
ير9  حضرته  'كا�   >gصغ '*يقا# 
يطلب   '�  
كذ  7 يبحث   �� عليها 
منه حضرته �� يرسل -ليه كتاًبا فالنًيا 
بعث  
ملر
سلة   Bهذ 'خال�   .Bgغ'
ميا� معر
½ 9ين '*يقة خاطب فيها 
حضرته � '�كر فيها ما كا� يريد 
9'� �� يكتب "
لسالW عليكم"، 'ملا 
فلعله  تتكر*  
لو*يقا#   Bهذ كانت 
 y- >ملر
  Bينتبه هذ  o لسرعة
بسبب 
�*سل  فلما  عليكم".   Wلسال
" كتابة 
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حضرته *B9ّ عليها كتب 7 مستهله: 
 Wلسال
" تكتب   �� ينبغي  كا� 

عليكم".
 gمر صغ� �نه  
لظاهر  يبد' 7  �قو�: 
هني -ال �نه يتضح منه كم كا� حضرته 
'تربيتها،  �اعته  تعليم  على  حريًصا 
 
�مًر ليس  �نه  عرفنا  قليال  تدّبرنا   
�-'
 o  
�- �نه   k'ملعر
 من  ألنه   ،
gًيس
 7 W

الحتر' v9أل
ير
l �حد قو
عد 
 y- فإ� �ثر �لك ميتد >gلصغ

ألمو* 
�مو* كبg< �يضا 'يبد� 
لقلب بالصد�، 
-ضافة -y �لك فإ� 
لتسليم عند 
للقا[ 
كتابة  عند  عليكم   Wلسال
 'كتابة 


لرسالة �مر شرعي.

ملسيح   v�9 كا�  �يضا:  '�قو� 

ملوعو9 � �نه كا� يبد� كل *سالته 
عليكم"،   Wلسال
" 'يضمنها  بالبسملة 
'يوّقع Z 7خر 
لرسالة 'يكتب 
لتا*يخ 
بسملة   �'9 له  *سالًة   *َ�  o �يضا. 
 
'تسليم 'تا*يخ. 'كا� حضرته معتا9ً
 9
*� �نه  �تذكر  لد*جة  
لتسليم  على 
�� يكتب *سالة -y هند'سي معا*� 
فخر½ من قلمه تلقائًيا 
لسالW عليكم، 
فشطبه حضرته، µ عندما بد� 
لكتابة 
حضرته  شطبه   µ عليه  بالتسليم  بد� 
مر< ثانية، 'عندما بد� 
لكتابة مر< ثالثة 
كانت 
لنتيجة نفسها. فتنا'� حضرته 

قرطاًسا Zخر '�خذ يكتب بتمهل.

 ��  �'9  
جيًد 
حلد¼   
هذ �تذكر 
�تذكر يقيًنا مع من حصل �لك -ال �نه 
يغلب على ظ� �نه حصل مع 
ملسيح 


ملوعو9 �. '
هللا �علم.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٠
 7 'قا�:  علي   gش 
ملولو2  حدث� 

ملسيح  كا�  بقا9يا�  عهد2  
ئل '�
 7 
لصال<   7 يقف   � 
ملوعو9 

آلخرين.  
ملقتدين  مع  
أل'�  
لصف 
'لكن بعد �لك حصلت بعض 
ألمو* 

لb بسببها شرl حضرته بالصال< مع 
هدمْت  عندما   µ 
لغرفة،   7  Wإلما


ملسجد ظل   y- 
لغرفة 'ضّمت   Bهذ


لصال<. 7 Wإلما
حضرته يقف مع 
 p*ملبا
(�قو�: 7 
لبد
ية كا� 
ملسجد 
'مستطيال  
لعر�   7  
 جدًّ  
gًصغ
نوًعا ما، 'كانت 7 
جلز[ 
لغرÄ منه 
قليال  
ملسجد   7 9
خلة   >gصغ غرفة 

لفاصل قد جعلها غرفة  *
-ال �� 
جلد
منفصلة. كا� 
إلماW عند 
لصال< يقف 

جلز[   7 
ملقتد'� ' 
لغرفة   Bهذ  7
توسيع  'عند  خلفه.  للمسجد   xألك

 *

جلد  
هذ �Uيل  بعد  فيما  
ملسجد 

ملسجد.) y- لغرفة

لد
خلي 'ضمت 


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠١

لكرمي  عبد  
ملولو2  �*ملة  حدثت� 


ملولو2  مر�  عندما  'قالت:   �
كا�  مرضه  
شتد '  � 
لكرمي  عبد 
يقو� عند تفاقم 
آلالW 7 حالة تشبه 

لغيبوبة �عّد'
 ¤ مطّية ألن� سأ�هب 
للقا[ حضرته �، فكا� يظن �نه 7 
مكا� خا*½ قا9يا�، �ما حضرته � 
 
ففي قا9يا�. '�حياًنا كا� يتكلم ֲדذ
منذ  'يقو�:  بكا[  'ينفجر   lملوضو

�ياW كثo >g �* 'جه حضرته، ملا�
 ال 
تأخذ'ن� -ليه �، جّهز'
 مطّية 
آل� 
كامل   7 'كا�  حاال.  -ليه   h'خذ'
حضرته   y- 
�ه®  فقا�:  يوًما  'عيه 

ملو#،   k*ن� على مشا- له:  'قو¤ 
فأ*جو �� يتيح ¤ *�ية 'جهه 'لو عن 
'قا�  علّي  '�صّر   
gًكث 'بكى  بعد، 

�ه® 
آل�. فنـزلت من 
لطابق  :¤
'قلت   � حضرته  '�تيت  
لعلو2 
له: سيد2، هكذ
 يقو� 
ملولو2 عبد 

لكرمي. فقا� حضرته: هل تر'� �ن� 

حلقيقة   بل  كال،  
B؟ *�  �� �حب  ال 
�ن� ال �قو! على *�ية حالته 
ملؤملة. 


لكرمي:  عبد  
ملولو2  �*ملة   ¤ قالت 

ملؤمنني  W� >لدتك (�2 حضر
كانت '
*ضي 
هللا عنها) موجو9< هناp فقالت 
 Xيتشو هو  كا�   
�-  :� حلضرته 

لد*جة فا�هبو
 -ليه  Bهذ y- لزيا*تكم
طيب  حضرته:  فقا�  
لوقت.  لبعض 
عند  لنوبة  'لكن� سأتعر�  سأ�هب 
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طلب  حا�،  �ية  على  Zالمه.  �ية *
حضرته 
لعمامة 'لفها على *�سه 'ملا 

ملولو2 عبد 
لكرمي هر'لت  y- توجه

ملولو2   xقبله ألخ 
لد*½  'تدّ*جت 
-ليه.   W9قا حضرته   �� 
لكرمي  عبد 
�تعبِت   
ملا� 'قا�  الَم�  �خxُته  فلما 
 kعر� ال  �ن�  تظنني  هل  حضرته؟ 
لقد  قلت:  حضرته؟   h*'يز ال   
ملا�
قلَت ¤ بنفسك �� ��هب -ليه. قا�: 
من  تصاعدْ#   o� صرخة  �لك  كا� 
قل®. 'لكن 
�ه® -ليه فوً*
 'قو¤ له 
�ال ُيتعب نفسه. فهر'لت مر< �خر! 
 

لد*½ مستعًد vفوجد# حضرته قر

للصعو9، فقلت له �ال يرهق نفسه. 
يكّن   � حضرته  كا�  �قو�: 
 ،
gًكب حبًّا  
لكرمي  عبد  للمولو2 

حلب o يكن يقد* على  
'مبقتضى هذ

 ما يقو� gملؤملة، فكا� كث
�ية حالته *

ملولو2  *'Uقل® أل lملسجد: يلتا
 7
عبد 
لكرمي -ال �ن� ال �قو! على *�ية 

 تو7 
ملولو2 عبد 
لكرمي gًالمه. '�خZ
يستطيع حضرُته   ��  �'9 
ملر�   
ֲדذ
�يضا  غرفَته  حضرُته  غّير  بل  Uيا*َته، 
خال� مر� 
ملولو2 عبد 
لكرمي أل�ا 
كانت حتت بيت 
ملولو2 عبد 
لكرمي 
تأّ'هه   #
�صو تصله  فكانت  متاًما 

لذ2 كا� يثg قلَقه '
ضطر
َبه. كا� 
بالسرطا�  
لكرمي مصاًبا  
ملولو2 عبد 

'كا� جسدB قد ُشّر¹ تشرÆًا لكثر< 
تعرضه للعمليا# 
لطبية مما كا� يسبب 

له Zالًما حا9ّ< فكا� يتأ'B مضطرًبا.
'�قو� �يضا: كا� 
ملولو2 عبد 
لكرمي 

ملوعو9  
ملسيح  بيت   7 يقيم   �

جلز[ 
مللتصق بالباحة 
لعليا  7 
حتديًد
تقع  حتته  'كانت   ،p*ملبا
 للمسجد 

غرفة حضرته 
لb كا� يقيم فيها. 

لكرمي كا�  
ملولو2 عبد   y- '-ضافة 

ملولو2 نو* 
لدين '
ملولوf 2مد علي 
من  
ملختلفة   ]

ألجز يقيما� 7  �يضا 
 v

لنو  Wقِد 'ملا   ،� بيت حضرته 
له  �خلى  قا9يا�   y- خا�  علي  fمد 
�نه  -ال  بيته،  من   
جزً[  � حضرته 
كذلك  الحًقا.  له  خاّصة   
*ً
9 �نشأ 
�عطى حضرته ملفf bمد صاX9 �يضا 
كما  
ألمر،  بد
ية   7 بيته  من  مكاًنا 
 >gكث #

ملولوf 2مد �حسن مر Wقا�
7 بيت حضرته، 'كلما �تى 
لدكتو* 
�قامهم  عائلته  مع   Bشا 
لستا*  عبد 
 �� 
حلق ' بيته.  من  جز[   7 حضرته 
حضرته كا� Æب �� ُيقيَم مثل هؤال[ 


لنا� على مقربة منه.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٢
حدث� مفf bمد صاX9 'قا�: كنت 
موجو9ً
 مر< عند 
ملسيح 
ملوعو9 � 
قو<، 'Âعنا  بكل   vلبا
 �حد   Xّ9  �-

صو# سيد f �Zمد 
ألمر'هي 
لذ2 

لفتح  بنبأ  جئت  لقد  سيد2،  قا�: 

�هْب  حضرته:   ¤ قا�  
لعظيم. 

لذ2 جا[ به. فذهبت  xخل

Âْع منه '
فقا�:  fمد   �Z سيد  
ستفسر# '
fمد  سيد  بني  مناظر<   pهنا كانت 
 Úلشيو
 �حد  'بني  
ألمر'هي  �حسن 
هزمية؛  شّر  �حسن  fمد  سيد  فهزمه 

لشيخ  فتعر�   
gًكث عليه  شّد  Àيث 
سيد  '�*سل�   ،Bgغ' 
لشنيعة  للذلة 
fمد �حسن -y حضرته ألخBx عن 


لفتح 
لعظيم.  
هذ
 y- فرجعت :X9مد صاf bقا� مف
سيد   ¤ قاله  ما  له  '�كر#  حضرته 
 
f �Zمد، فتبسم حضرته 'قا� (نظًر
 
nذ '-عالنه   vلبا
  Xلد طريقته   y-


لفتح): ظننت �� �'*'با �سلمت.
من  يتضح   :X9مد صاf bمف يقو� 
 Wإلسال
 بانتشا*  حضرته   Wهتما
  
هذ

7 �'*'با.
�قو�: مع �� �يع 
ألماكن سو
سية 
لنشر 
لدعو< 'كل غg مسلم يستحق 
مسلم   gغ كل   Wسال-' ُيبّلغ،   ��
كا�   ]
سو 
حد< ' بد*جة  يفرحنا 
ال  مما  'لكن   ،
gًفق كّناًسا   '� ملًكا 
 7  '� ما  �مة   7 جتتمع  �نه  فيه  شك 
 B9
بلد ما ظر'k جتعل 
لدعو< 7 �فر
 Wليو
 �'*'با   �- خاصة.  صبغة   #
�
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ملا9ية، ' 
ملسيحية  مأ'!  �صبحت 
'-سالWُ �هلها فتٌح عظيم 
لشأ� 9'� 

�à9 شك.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٣
حدث� مفf bمد صاX9 'قا�: كنا 

ملسجد   7 جالسني  
ألصدقا[  بعض 
لد!  
لنسيا�  عا9<  عن  نتحد¼ 

ملسيح  لعل  
لدين.  كما�  
خلو
جه 
بيته   7 حديثنا  Âع   � 
ملوعو9 
 gلصغ
  vلبا
 من  
ملسجد   y- فجا[ 
قلنا:  تتحدثو�؟  عمَّ  مبتسًما:  'سأ� 
كنا نتكلم عن �
كر< 
خلو
جة كما� 
نعم،  'قا�:  حضرته  فتبسم  
لدين. 
 #

كرته ضعيفة لد*جة �نه �هب ��

ملا[  -بريق  
حلاجة 'نسي  لقضا[  مر< 
هناp '*جع. ظل 
لنا� يبحثو� عن 


خلال[. 7 B'جد' 
gًإلبريق، '�خ

كا�   :X9صا fمد   bمف  hxخ�
� عدمي 
لتكلف مع خد
مه 'كا� 

يشا*كهم 7 �مو*هم.
قد   X9صا fمد   bمف كا�  �قو�: 
منها  �مgكا '*جع   y- للتبليغ �هب 

لb كانت تعّد فيها كر
سا#  Wأليا
 7

ملهد2). لقد �كر  >gس) vلكتا
 
هذ
مفf bمد صاX9 7 خطاباته بعض 
 vلكتا
  
هذ  7 فأ9*جتها  
ألمو* 

حضر] مر�f غال e�dد �لقاcياb عليه �لسالeليكو� له �يضا نصيب فيه.
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التقوى

 gش 
ملولو2  حدث�  '�قو�:  �ضيف 
علي 'قا�: كا� حضرته Æب �يع 
�نه كا�  �شعر  �ن� كنت  -ال  خد
مه 
 ،X9مد صاf  bملف ا  خاصًّ حبًّا  يكن 
قا�:  صاحب    bمف �كر  فكلما 
 bمف �تى  'كلما   ،"Wملحتر
 "مفتينا 
قا9يا�   y- الهو*  من   X9صا fمد 


 بر�يته. gًفر¹ حضرته كث
للحب  �نو
ًعا   pهنا  ��  !*� �قو�: 
'طرقا إلظها*B، 'يتب© 
لبعض �حياًنا 
 Bهذ فهمهم   Wلعد خاطئة  مو
قف 
من  U'جَته  
ملر[  حبَّ   �-  .l

ألنو
Zخر،   lنو من  
لديه ' 'حبَّه   ،lنو
�تلف حبُّه لألقا*v عن حبه لغgهم. 
µ �تلف حبه للصغا* من �قا*به عن 
يتميز   W
للخد حبه  لكبا*هم.  حبه 

آلخرين  للنا�  'حبه  �خر!  بصبغة 
يتميز بلو� Zخر. كذلك �تلف حبه 
للصغا* من �صدقائه عن حبه للكبا* 
منهم، '�تلف حبه للذين يتماسكو� 
'�فو� مشاعر حبهم عن حبه للذين 
تترشح 
ملحبة من كل كلمة يتفوهو� 
على  
لسيطر<  على  يقد*'�  'ال  ֲדا 
 .l
مشاعرهم هذB، 'غg �لك من �نو
باختصا* هناp ُشَعب كثg< للمحبة، 
متعد9<  'صو*  �شكا�  'إلظها*ها 
يؤ29 جتاهلها -y نتائج خاطئة. 'من 
تبّني   7 �خطأ  
ألمو*   Bهذ جتاهل 


لصحابة  تفضيل   7 خاطئة  مو
قف 
'ُكتب  قيل  مثال  عنهم،  
هللا  *ضي 
'علي  بكر   Ä� فضائل  عن   
gًكث
- 'فاطمة  'عائشة  'خدÑة  'Uيد 


هللا عليهم- 'لكن لو *'عيت  �
*ضو
جو
نب 
ملحبة '�نو
عها 'تدبرنا على 
 bل
  � 
لن®   �َ
�قو 
لعلم   
هذ ضو[ 
يستد� ֲדا هؤال[ 
لنا� َلُحِسم 
ألمر 
من   � علي  كا�  
لبصر.  ملح   7

لن® � 'كا� يقيم عند 
لن®  v*قا�
� كأ'الB9 لذلك فإ� كلما# 
لن® 
� عنه كانت حتمل 7 طياִדا fبة من 
نوZ lخر، 'لكن �با بكر � كا� من 
'كا�  �خر!  عائلة  من  'كا�  جيله 
*جال جليال يتسم بطبع جّد2 لذلك 
فكانت طريق حّبه له 'كلماُته تتصبغ 

لن®  حب  قيس  فلو  �خر!.  بصبغة 
� لكل منهما Àسب 
ملستو! 
لذ2 
الستطعنا  منهما  
حد ' كل  به  يتميز 

ملسيح  حب  كا�  بينهما.  
ملقا*نة 
من   X9صا fمد   bملف  � 
ملوعو9 
من  
لصغا*  مع  يكو�  
لذ2   lلنو


ألعز
[، 'كا� تعامله � ' v*ألقا

معه Àسب �لك 
حلب. لذلك ينبغي 
�ال ُيفهم من *'
ية 
ملولو2 شg علي 
-كما o يكن 
ملولو2 شg علي يرمي 
-ليه- �� حضر< 
ملسيح 
ملوعو9 � 
حبًّا   X9صا fمد   bمف Æب  كا� 

�كx '�كثر من 
ملولو2 نو* 
لدين �' 

ملولو2 عبد 
لكرمي *ضي 
هللا عنهما.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٤

لسنو*2  
هللا  عبد  ميا�  حدث� 
 � 
ملوعو9  
ملسيح  قا� ¤  'قا�: 
 pمللو
مر< 7 �'
ئل عهدB: قا� �حد 
لصانع ماهر �� يرَيه منو�ًجا لصنعته 
 
مميًز -بد
ًعا  له   Wيقد  ��' 'كماله، 
 µ منه.  بأفضل  يأ´   �� يستطيع  ال 
قا� 
مللك نفسه لصانع ماهر Zخر �� 
 >'*� يبلغ  منو�ًجا  
آلخر  هو  يصنع 
كماله 'يقّدمه له. لقد شّغلهما 
مللك 

أل'�  ب©  لقد   .
ستا* بينهما  'علق 
بالنقو¾  تزييًنا  'Uّينه   
*ً
جد منهما 
 
'هكذ 
جلميل،  
لرسم '  �

أللو'
كما�  لذ*'<  
ئًعا * منو�ًجا  �نتج 

إلنسا�. �ما 
لصانع 
آلخر فقد ب© 

 �يضا Ñ �� �'9ّمله بالنقو¾ *ً
جد

لرسم 
جلميل '-منا جعله ' �

أللو'
.>Zملر
صافًيا 'بر
قا 'شفاًفا �كثر من 

ير2َ   �� 
أل'�  
لصانع  
مللك  �مر 

ملزين   *

جلد  Wفقّد صنعته  منو�½ 

لذ2  
جلميل  
لرسم ' بالنقو¾ 

مللك  �مر   µ -ليه.  
لناظرين  �9هش 

لصانع 
آلخر �� يقدW منو�½ كماله 
*فَع  
مللك  من  فاستأ��  صنعته،   7

لستا* بينه 'بني 
لصانع 
أل'�. فأمر 
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مللك برفعه 'عند �لك *�! 
لنا� 

لصانع 
أل'�،  *

 مشاֲًדا جلد*ً
جد

لستا*  برفع  �نه  �لك   7 
لسبب '

مللس   *

جلد  
هذ  7 
نعكست 
 Wلرسو
' 
لنقو¾  �يع  
ملصقو� 
 *

جلد على  كانت   bل
 
جلميلة 
 à9�  pهنا يكو�   ��  �'9 
أل'� 

فرX بينهما.
 ¤ �كر  ملا  
هللا:  عبد  ميا�  يقو� 
�كر  لعله  قلت  
ألمر   
هذ حضرته 
 Bهذ  7 �*كز  فلم   ،pمللو
 �حد 
�علن  ملا  'لكن  �تدبرها   o' 
لقصة 

لظلية  بالنبو<  حظي  �نه  حضرته 

 7 نفسه  �كر  قد  كا�  �نه  فهمُت 

ملثا�   
هذ فذكر#  
ملثا�.   
هذ
'من  غرهـ"  "غو¼  قرية  ألهل 

لظلية  
لنبو<  قضيَة  �فهمتهم  خالله 
فاستوعبوها بشكل جيد. فلما �ثا* 
مسألة   7 
ختالَفهم  
لالهو*يو� 
�اعة   7 قلق   2� Æد¼   o 
لنبو< 
لقد   :
قالو بل  غرهـ"،  "غو¼ 


ألمر من قبل.  
�ُفِهمنا هذ
تفّر9   bل
 
مليز<   �� ال شك  �قو�: 
ֲדا 
ملسيح 
ملوعو9 � هي �نه قد 
صقل لو¹ قلبه لد*جة 
نعكست فيه 
صو*< سيد 
لكو� 'نقوشه كاملة، 

قلبه  يصفي  من  كل   �� شك  'ال 
فإ� نقو¾ 
لن® � تنعكس 7 قلبه 
ليس   .B9

ستعد' كفا[ته  Àسب 
fمد *سو� 
هللا � Õيال، -منا 
لبخل 
له  
تِّباعنا  نوصل  ال  
لذين  فينا :ن 


لكما�.  y- �
'على  Zله  'على  عليه  صّل  
للهم 

ملسيح 
ملوعو9  pصحابه 'على عبد�
 �� 9عو
نا  'Zخر  'سلم،   p*با'


لعاملني.  v* حلمد هللا


8��نتهى هنا �جلز% �أل
من سC] �ملهد;


'-� -مـامـي سـيـَد 
لرسـل �eَد
'ال شـك  �� fمـًد
  Ùـس  
nد!
�َبعــَد نـِ® 
هللا  شـي[ يـر'قـ�؟


هللا -h  قـد تبـعــت fمــًد''
للنـ® مـحمـٍد فخـٍر  9َُعـو
 كلَّ 
فأخـذُتها 
ملصطفـى    Wَعلـو 'ِ*ثُت 

*ِضينــاB   متبوًعـا    '*Äَ   ينُظـُر
-ليـه   *ِغبنا مؤمنـني    فنشــكـُر
�بعـَد *سـوِ�  
هللا   'جــه   منوُِّ*؟
*ُ 'فــي كــل Zٍ� ِمن َسـناB �نـوَّ
�ماW  جاللة   شـأِنه   
لشـمُس  �حقُر
'كيـف  �*9ّ  عطـا[   *Ä   '�فُجـُر

(من شعر سيدنا �eد عليه 
لسالe- Wامة 
لبشر!)
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~: من {ا �لشيخاS؟
على  تطلق  
لشيخني  كلمة   :½
صحابيني جليلني ªا: سيدنا �بو بكر 
� 'سيدنا عمر �. -� كا� *سو� 

هللا � ِصهًر
 لكليهما، '
نتخبا- على 

لتو
¤- بعد 'فا< 
لن® � خليفتني 
�ما 7 مصطلح 
حلديث؛  له.  �ّ'لني 

لبخا*2  Wإلما
فاملر
9 من 
لشيخني: 


إلماW مسلم *eهما 
هللا. '

~: من هو شاعر �لن� �؟ 
�، 'قد  ثابت  بن  ½: هو حسا� 
طلب منه *سو� 
هللا � �� ير9ّ على 
له، '9عا  هجا[ �Ä سفيا� 'قريش 

له قائال "
هُجهم (هاِجهم) 'جxيل 
معك". 

�لرسو8  لشاعر  تتذكر  هل   :~
بعض �ألبيا1؟

½: �تذكر له ثالثة �بيا# يقو� فيها 
هجا[   Bّيا- هاجيا  سفيا�  �با  }اطبا 

ال�عا:
هجوَ# fمد
 فأجبُت عنه  

]ُ

جلز p
             'عند 
هللا 7 �
�ִדجوB 'لست لـه بكف[      

]ُ
         فشرُّكما خلgكما 
لفـد

لدB 'عرضي    '' Ä� فإ�

            لعرِ� fمٍد منكم 'قاُ[

'من فرc تأثرB بوفا< *سو� 
هللا � 
قا� 7 *ثائه:

كنت 
لسو
9 لناظر2 
                   فعمي عليَّ 
لناظُر

من شا[ بعدp فليمت
                فعليك كنت �حا�*

~: من �لذ; قتل سيَدنا عمَر � 
�سيدنا علّيا � �م�؟ 

يدعى  "وسي  عبد  هجم  لقد   :½
�بو لؤلؤ<- 
Âه فU'g- على سيدنا 
 ٢٣ Wحلجة عا
عمر � 7 ٢٧ �2 
 7  Wمسمو Õنجٍر  'طعنه  
nجر2، 
�ما  �لك.  -ثر  فاسُتْشِهد  خاصرته 

معلوما1 �تلفة معلوما1 �تلفة 
عن �لصحابة  عن �لصحابة  ��
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*تشف كأ�  فقد   � سيدنا علّي 

لشها9< -� 
عتد! عليه عبد 
لرeن 
 - ½*
بن ملجم - 'هو �حد 
خلو
 ٤٠ Wلك 7 ٢١ *مضا� من عا�'


nجر2. 

�لصحابة  ��ا%   �تعر هل   :~
�لذين نالو� شر� كتابة �لوحي؟ 

½: يبلغ عد9 هؤال[ 
لسعد
[ �*بعني 

أل*بعة  
خللفا[  فيهم  مبا  *جال، 
بن  Uيد   y- باإلضافة  
لر
شد'�، 
بن   Ä�'  ،W

لعو بن   gلزب
' ثابت، 

كعب � �يعا. 

~: من �لذ; �سس �لتقومي �yجر; 
�لقمر;؟

 ،� عمر  سيدنا  �سسه  لقد   :½
'�لك سنة ١٧ هـ '�Âا[ 
ألشهر 
هي 
ملحرW، صفر، *بيع 
أل'�، *بيع 

لثاh، �ا9! 
أل'y، �ا9! 
لثانية، 
 '� ،�
*جب، شعبا�، *مضا�، شو


لقعد<، �' 
حلجة. 

~: هل تعر� تا�يخ �الc] سيدنا 
�حلسني � �تا�يخ �ستشها7c؟

من  
لر
بع   Wلعا
  7 'لد  لقد   :½
 Wرf لعاشر من

nجر< '
ستشهد 7 

عاW ٦١ بكربال[.

بذ�1  تلقب  صحابية  �ّية   :~
�لنطاقني؟

½: هي 
لسيد< �Âا[ بنت �Ä بكر 
�؛ -� ��ا قد صنعت ُسفرً< لرسو� 
 � 9

nجر<، 'عندما �* 7 B9

هللا ِلز

nجر<، o جتد لُسفرته 'ال لِسقائه ما 
تربطهما به، فشّقت نطاقها قسمني، 
'باآلخر  فر<  
لسُّ بأحدªا  '*بطت 

قا[.  
لسِّ

ببحر  يلقب  صحا�   ;�  :~
�لعلم؟

½: عبد 
هللا بن عبا� �.

~: من هو �� �لنو�ين؟
 � عثما�  سيدنا  لقب  هو   :½

القتر
نه باثنتني من بنا# 
لن® �.

 ��" �; صحا�:  لقب  �هل   :~
�لنو�"؟


لد'سي  عمر'  بن  طفيل  هو   :½
'�سلم،   � 
لن®  �تى  ملا  ألنه   ،�
بعثه -y قومه. فقا�: 
جعل ¤ Zية، 
فقا� �: 
للهم نوِّ* له، فسطع نوٌ* 

بني عينيه. 

مفاتيح  ُسلِّمت  صحا�  أل;   :~
بيت �ملقد~ ��8 مر]؟

½: سيدنا عمر �. 

منصب  شغل  سنة  كم   :~
�خلالفة؟

 #
سنو عشر  خالفته  9
مت   :½
ميال9ية 'شهرين '�سبوعني. 

 � �لن�  خامت  �مني   Sكا من   :~
�لذ; كاS �تم به �لرسائل؟

½: حنظلة بن 
لربيع 
ُألسيِد2ّ �.

~: �; صحا� كاS يكتب �سائل 
�لن� � غC سيدنا علي �؟

½: عبد 
هللا بن 
أل*قم 
لّزْهِر2ّ �.
 

 � يدها  ُقطعت  صحابية   ;�  :~
حر� �ليمامة؟ 


لسيد< �W ُعما*< - نسيبة بنت  :½
كعب- *ضي 
هللا عنها.

~: من كاS قائد �جليش �إلسالمي 
� معركة �لقاcسية؟

 .� Éقا' Ä� بن
½: سعد 

ُ�ستم-  قتل  �لذ;  من   :~
حر�   � �لُفر~-  جيش  قائد 

�لقاcسية؟ 
½: سيدنا بال� �، سنة ١٤ هـ.
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التقوى

لك؟  كم صديقا   :� طالب   Ä� بن  علي  ُسئل   *

لنا� ' عليَّ  مقبلة  
لدنيا  أل�  
آل�،   2*9� ال  قا�: 

كلهم �صدقائي.


ْصِبْر على كيد 
حلسو9 فإ� صpx قاتله.. فالنا*  *
تأكل بعضها -� o جتد ما تأكله.

يز�   o  �- 'طوnا   Wألجسا
 ُحسـن   7 gال خ  *
ُحـسنها عقو�.


*تطامه  صو#  بالبئر  
حلجر   kيقذ من  ينتظر   *
بالقاl. 'هكذ
 من يشتمك ينتظر *p9. جتاهله كي 


لبئر ال قاl له. 
يتيقن �� هذ


لربيع بن 
nيثم: مـا نر
p تعـيب �حد
؟  * ُسئل 
 Wلذ  Åتفر� ح»  
ضيا * نفسي  عن  لست  فقا�: 


لنا�.

* �ا� 
لعقل بالفكر، '�ا� 
للسـا� بالصـمت، 
'�ا� 
لكالW بالصـدX، '�ا� 
حلا� باالستقامة.


لدنيا قبل �� تتركه،   pملحظوظو� ثالثة: من تر
 *
يفا*قوB. 'من �*ضى خالقه   �� قبل  برَّ '
لديه  'من 

.Bقبل �� يلقا

* ليس من 
لصعب �� تضحي من �جل صديق.. 'لكن من 

لصعب �� جتد 
لصديق 
لذ2 يستحق 
لتضحية من �جله!

لكن  بالعنف '  ليس  
لصخر،  
ملا[ حتفر 7  قطر<   *
.*
بالتكر

 vلقلو
* ال ُيقا� 
لرجا� باملا� �' 
لعمر 'لكن بطيبة 

حليا<  Bإلنسا� 7 هذ
'�ا� 
ألسلوv. 'هكذ
 يظل 
مثل قلم 
لرصاÉ تxيه 
لعثر
# ليكتب Õط ��ل، 

'ال يبقى له -ال �يل ما كتب.

 

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu
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وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل


