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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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�أل	دية
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التقوى

ال شك �� �هللا سبحانة �تعا� يؤيد �نبيا�� 
�هم. �تظهر �بآيا% تثبت صدقهم �تشد �
بعض هذ� �آليا% خال1 حيا/ �لن+ نفسه 
كCها� ساطع تتم ֲדا �حلجة على معاصريه كما كا� 
�حلا1 مع �ملصطفى � H حاGثة �نشقاE �لقمر. �تظهر 
بانتها�  �تنتهي  �لن+  خلفا�  عهد  �خرM خال1  Nيا% 
تنسخها  بانتها� صالحية شريعته حيث  �منه �حتديد� 
شريعة جديد/. Rال �� �ملصطفى � �ختصه �هللا بآيا% 
 Tيو �R ينه �حلنيفG Eعظيمة شاهد/ على صدقه �صد
�لقيامة H صو�/ �لكتاZ �لكامل �لقر�N �لكرمي حيث 
�لغر�� Nخر شريعة �ستبقى سا�ية �ملفعو1  �R شريعته 
R� يوT �لقيامة، �بالتا` فإ� �منه � Nخر �أل�منة ميتد 

حتما R� يوT �لقيامة.
خاGمه  لتشمل   � �ملصطفى  بركا%  �متد%  �لقد 
حظي   bلذ�  �  Gملوعو� �ملسيح  حضر/  �مطاعه 
بذكر   Tملقا� هذ�   H �سنكتفي  �Gمغة.  eا�ية  بآيا% 

��حد/ منها �ال �هي �خلطبة �إلfامية.
ֲדا،  jس  نر�ها،   ،/Gمتجد عظيمة  Nية  �خلطبة  هذ� 
نقر�ها، نستشعرها، �هي باقية �بد� �لدهر. �kRا ليست 
موتا،  �شبع   Tعا �لفي  قبل  ما%  ملريض  شفا�   Gرl
 H ُشفي قد  �نه   nلنا�  Eيصد �قد ال  �حد.  ير�   o�
 Zامية من يتجر� �� ُيكذfلك �لزمن!! �ما �خلطبة �إلs
 �� يستطيع  �من  �لقاها  قد   Gملوعو� �ملسيح   �� �آل� 
حني  شاهدها  �إلfامية  �خلطبة  هذ�  حد�ثها.  ينكر 
�لقاها �ملسيح �ملوعوG � قر�بة مئv شخص �sكر�� 
 Gعنها �ملسيح �ملوعو xحتد� nمن �لنا yحد�ثها آلال�
مشاهدִדا   yبشر حظو�  �لذين   Gعد �sكر  كتبه   H
��لذين بد��هم نقلوها ملن جا� بعدهم. فهذ� �لوقائع 

ال ميكن �لتشكيك فيها. 
�لطويل  �لنص  � هذ�   Gملوعو� �ملسيح  كيف {فظ 
 .Tأل� بلغته  ليس  �هو  �صال،  به  جا�  �ين  �من  غيبا؟ 
 �� �فهذ� �ألمر غ� ممكن عقال �ال lا1 قط Rال �إلقر�
يا من ال  Rليه ��جر�ها على لسانه. فكر��  �هللا ��حا� 
تؤمنو� باملسيح �ملوعوG �قدمو� �b �حتما1 ممكن، لعل 

�هللا يضع بلسما جلر�� شكوككم.
 Gبيا% �جلماعة �ين �قف �ملسيح �ملوعوG� H ��Gُ قد�
قاGيا�   /�بزيا  yتشر من  �كل  Rلقائها.  عند  حتديد� 
�جة G  ��حلضو�. ح جلس  ��ين  �ملكا�  هذ�   yيعر
�لعهد  حديثة   xألحد�� هذ�  �تبد�  �Gُنت،   /��حلر�

تا��يا �كأkا �قعت �لبا�حة.
هذ� �آلية �لعظيمة �اطب ֲדا غ� �أل�ديني بالد�جة 
�أل��، � نتوجه لأل�ديني �� يقر��ها مر��� �حبذ� 

ÎÄÅqiŸ;Ï⁄Ëæ¡;ÏÁ`ÎÄÅqiŸ;Ï⁄Ëæ¡;ÏÁ`

flŸ¯\;ÏÁÖæ›Â;‹˜à¸\

ôÑ¯\;;Ì÷¡;;Î]Ë¢\;;ÏÁ\Åd

È⁄÷¡;;È›`ÖÕ;;ÑÊæfiŸ;;flŸ;
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�� {فظوها غيبا كما قاT بذلك ثلة من صحابة �ملسيح 
 �� بعد  مباشر/  �لطاهر/  حياته  خال1   �  Gملوعو�
�fني  باألمر  ليس  �هذ�  عربا.  يكونو�   o� �لقاها، 
حفظها.  من  متكنو�   �كر��ها ح مر/  كم   ���فتصو

��ال تر�� �ننا jن �حرM ֲדذ� �لفضل؟!!
�ملقاT ما كتبه  �لكرمي H هذ�   ��للقا نقدمه  ما  �خ� 
Nنذ�� �لكنه  يقر�ها   o خلطبة� حضرته كمقدمة fذ� 
�بلغتها  مبعانيها  �لعظيمة  �خلطبة  هذ�  نشر  عند  �لفها 

�كنو�ها �ملكنونة:
 Z� من  منه  حّصًة  f�ُمُت   bلذ�  Zلكتا� هو  "هذ� 
�لعباH ،G يوTِ عيد من �ألعياG. فقر�ُته على �حلاضرين، 
بإنطاE �لر�� �ألمني، ِمن غ� مدG �لترقيم ��لتد�ين. 
فال شك �نه Nية من �آليا%، �ما كا� لبشٍر �� ينطق 
كمثلي مرجتًال مستحضًر� H مثل هذ� �لعبا��%. �كا� 

�لناn يرُقبو� َطْبَعه ِ�ْقبَة يوTِ �لعيد، �يستطلعو� بعيو� 
��هم مقصوGهم بعد � bملُريد، فاحلمد هللا �لذ� Eملشتا�
�غصاُنه  مذلَّلٍة  كبستاٍ�  مطلوֲדم  ��جد��   ،��النتظا
تبليغ  �لثما�. �Rنه صنيعُة Rحسا� �حلضر/، �مطّية  من 
�ْمَحلِت  بعدما  �هللا  �Rنه غيٌث من   ،/Gلسعا�  �R  nلنا�
 ��آلثا  H  y��ملعا هذ�  جتد  �لن   .Gلفسا� �َعمَّ   Gلبال�
 َّ̀ R ملنتقا/ �ملدّ�نة من �لثقا%، بل هي حقائق ُ��حيْت�
من �Z �لكائنا%. �Rنه Rظها� تاTّ، �هل بعد �ملسيح 
�لسّر ختٌم؟ �ليس  �خللفا� على  بعد خامت  كتٌم؟ �هل 
من �لعجب �� تسمع من خامت �ألئمة ِنكاًتا ما ُسمعْت 
 �� �لعجب  �لعجب كل  بل  �مللة،  علما�  من  قبل  من 
يأ¡ �ملسيح �ملوعوG ��إلماT �ملنتظر �َحَكُم �لناn �خاُمت 
�خللفا�، � ال يأ¡ مبعرفة جديد/ من حضر/ �لكCيا�، 
�يتكلم كتكلُّم �لعامة من �لعلما�، �ال يفّرE فرًقا بّيًنا 
بني �لظلمة ��لضيا�. �eّ ¤Rيُت هذ� �لرسالة:  ُخْطَبـًة 

Rِْلَهاِميَّـًة."
�جلمعة  خطبة   Gلعد� هذ�  �Gخل  جتد   ���لقا  bعزيز
حلضر/ �م� �ملؤمنني –�يد� �هللا- غطى خالfا جو�نب 
�جلمعة   Tيو هذ�   yGصا� �إلfامية.  للخطبة  §تلفة 
 bيخ نفسه �لذ��حلاbG عشر من نيسا�، �b �ليوT ��لتا
�ملوعوG هذ� �خلطبة سنة �لف �تسع  �ملسيح  فيه  �لقى 
مائة ميالGية  �كا� sلك يوT عيد �ألضحى. sR مضى 

عليها مائة ���بعة عشر عاما.
جعلنا �هللا �Rياكم ممن يستمعو� �لقو1 فيتبعو� �حسنه 
�هد�نا �Rياكم لصا© �ألعماN� .1خر Gعونا �� �حلمد 
�لنبيني  خامت  على   Tلسال�� ��لصال/  �لعاملني   Z� هللا 
�صحبه  Nله  �على  �ملصطفى  ªمد  �موالنا  سيدنا 

�»عني.

هذه اآليـة العظيمة �اطب بها غ� 
األ$ديـني بالدرجة األو�، � نتوجه 
لأل$ديني أن يقرأوها مـرارا وحبذا 
أن 4فظوهـا غيبا كما قام بذلك ثلة 
من صحابة املسيح املوعود � خالل 
حياته الطاهرة مباشرة بعد أن ألقاها...
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التقوى

 حضر/ مر�� بش� �لدين ªموG ��د
� Gملصلح �ملوعو�

� bملهد� Tإلما�� Gخلليفة �لثا¤ حلضر/ �ملسيح �ملوعو�

:n��G من

في 
حا� �لقر��

(سو�/ �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

سورة النحلسورة النحل
مكية �هي مع 
لبسملة 

مائٌة �تسٌع �عشر�� �يًة

�ستَة عشَر �كوًعا.

�حلسن  قاله  كلها،  مكية  �هي 
��لعطا� �عكرمة �جابر. �قا1 �بن 
عباR :nال ثالN xيا% منها نـزلْت 
باملدينة، �هي قوله تعا� ﴿�ال تشتر�� 
بعهد �هللا..﴾ R� قوله ﴿�لَنجِزيّنهم 
�جَرهم بأحسِن ما كانو� يعملو�﴾ 
قا1  بينما   .(٩٨  -  ٩٦ (�آليا%: 
�آلخر��: �R �آليا% �ملَدنية هي قوله 
ما  مبثل  فعاِقبو�  عاقبتم   �ْR�﴿ �تعا
عوقبتم به﴾ R� قوله تعا� ﴿��لذين 
هذ�  نـزلت  �قد  ªسنو�﴾،  هم 
³مز/   ��لكفا متثيل  بشأ�  �آليا% 
�غ�� من قتلى ُ�حد. �قالت طائفة 
�خرM من �لعلما�: �R �آليا% �ملَدنية 
تقع H مستهل �لسو�/ بد�يًة من قوله 
تعا� ﴿�تى �مُر �هللا﴾ R� قوله ﴿عما 

يشركو�﴾. (�لبحر �ملحيط)
�لكن قتاG/ {مل ��ًيا معاكًسا متاًما 
حيث يعتC �لسو�/ كلها مدنية، ما 
عد� �آلياِ% �لثالx �أل��. (�ملرجع 
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�لسابق)
 "bير�" فإ�  �ملستشرقو�  �ما 
مكية   /��لسو هذ�   ��  Mير منهم 
�لفتر/  ���خر   H نـزلت  كلها 
"نولدكه"   bلر��  H يو�فقه� �ملكية. 
 �� يقو1  �نه  Rال   (Noeldeke)

 ،١١١  ،٤٣ �قمها   vل� �آليا% 
علًما  مَدنية،   ١٢٥  ،١٢٠  ،١١٩
ترقيمه   H  Cيعت ال  "نولدكه"    ��
��ما   ./��لسو من  جزً��  �لبسملَة 
"سيل" (Sale) ف�k� Mا مكية كلها 
�ألخ�/.   xلثال� �آليا%  عد�  ما 
�لكن "�يل" (Weil) يعا�º موقف 
 /��لسو  ��  Mير� بشد/،  "سيل" 
لـ   �Nلقر� (تفس�  كلها.  مكية 

("bير�"

سبب تسميتها:
بالنحل   /��لسو ُسّميت هذ�  لقد    
عن  فيها   xحتّد قد  تعا�  �هللا  أل� 
ليدّلل  �لنحل،  على  �لوحي  نـز�1 
به على �� هذ� �ملصنعة �لكونية كلها 
تد�� بالوحي. فالوحي هو �ملوضو« 

./��لرئيسي �ملحو�f bذ� �لسو
��لسبب �آلخر fذ� �لتسمية هو �� 
موضو«  فيها  تنا�1  قد  تعا�  �هللا 
�جلهاb� G �لقتا1 أل�1 مر/، �كا� 
ضد  �العتر�ضا%   �ُتثا  �� طبيعيًّا 

�ملطاعن  هذ�  على  �هللا   Gفر �لقتا1، 
 �� موّضًحا  �لنحل،  بذكر  سلًفا 
تلسع  كما  بعسلها  تنفع  �لنحل 
³َُمتها �يًضا، �لكن نفعها �كC من 
 ،Gجلها� َمثُل  هو  �sلك  ضر�ها؛ 
 yهد �����مر شاE، �لكن � فإنه 
�لعسل  على  �حلفا¾  �هو  �ال  نبيل 

�لر�حا¤: �لوحي. 

عالقة سو�0 
لنحل بغ'ها:
صلة  هنا�   �� بينُت   �� سبق  لقد 
�بني  �لقرNنية   ��لسو مو�ضيع  بني 
�ملقطعا% �لو��H /G مستهّلها، ��� 
 H مقطع تابعٌة b� خلالية من� ��لسو
مبقطع  �ستهّلت   vل�  /�للسو �ملع¿ 
 Cمن قبل. �³سب هذ� �لقاعد/ ُتعت
للموضو«  تسلسًال  �لنحل   /�سو
�لسابقة..   /ُ��لسو عاجلته   bلذ�
تتنا�له  �لنحل   /�سو �لكن  �ِحلجُر، 
 /�لقد �ستهلت سو بأسلوN Zخر. 
�نا  �معنا�:  ﴿�لر﴾..  مبقطع  �حلجر 
�لصفة  �هللا ��M، �قد نوقشت هذ� 
�إلfية نفسها H سو�/ �لنحل �لكن 
من ���ية �خرM، حيث بّين �هللا � 
 ºَيَة �لوحي �عظمَته، ��لغرÀ� فيها
فيه.  �لكامنة  ��لقوَ/  نـز�له،  من 
فقد برهن �هللا H سو�/ �لنحل على 
�� ال حد�G للقو/ �لقدسية �لكامنة 

�لسما�ية  �لكتب  �لقر�N: �كمِل   H
قاطبة، فكيف ميكن �� {وT �لشك 

حو1 جنا� �ملسلمني؟
قبلها   vبال  /��لسو هذ�  يربط  �مما 
 Zبالعذ� ��� �هللا � قد �نذ� �لكفا
 ���﴿ بقوله:  �لسابقة   /��لسو  H
�لساعة آلِتَيٌة﴾، �بقولـه: ﴿َفَوَ�بِّك 
 H آل�� Cلَنسَئلّنهم �»عني﴾، �قد �خ
مستهل سو�/ �لنحل �� هذ� �لوعيد 
قا1:  حيث  يتحقق   �� �شك  على 

﴿�تى �مُر �هللا فال تستعِجلو�﴾.
 �sملا عليه:   Gلر� Ãب  سؤ�1  هنا� 
�ستخدT �هللا H �لسو�/ �لسابقة كلمَة 

﴿Nتية﴾ بينما قا1 هنا ﴿�تى﴾؟
 �Nلقر� Zليكن معلوًما �� من �سلو
 xنه حني يريد �لتأكيد على حد��
 Tقوعه يستخد� Zمر �� على �قتر��
 xلـه صيغة �ملاضي، أل� ما قد حد
H �ملاضي ال {وT حو1 حد�ثه شك 

�ال شبهة. 
�عليه فقولـه � ﴿�تى �مر �هللا﴾ 
 /�سو  �� على  Gليًال  يشّكل  �يًضا 
�fجر/  حاGثة  قبل  نـزلت  �لنحل 

.� بفتر/ قص�/ جدًّ

ملخص 3تو
ها:
 H  /��لسو هذ�  مضامني  تتلخص   
�� ساعة حتقُّق �لوعد �لذb ُقطع مع 
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التقوى

 �َ��، ��ال � �لكفا� قد �قتربت جدًّ
�لوحي  نز1  كيف  العتر�ضهم: 
كمحمد!؟   bGعا شخص  على 
كيف  �إلنسا�   �R ينظر��  �فال 
بد�ية خلقه،   H لشأ�� كا� حق� 
مكانته  تعا�  �هللا  �فع  sلك  �مع 
بتطوير قو�� �لكامنة، �جعله ���ًثا 
حتصى.  �ال  تعد  ال   vل� لنعمه 
 � �هللا   ��ختا  �sR متاًما  كذلك 
يبد�  فيما  �لشأ�  قليَل  شخًصا 
 oلعا�  H �آلخرين  على  �فّضله 
�لر�حا¤، فليوقن هؤال� �نه o يقع 
لكفا��ته  Rال  �إلfي   ��الختيا عليه 

�لv ما تز�1 عليهم خافية.
ميكن  كيف  �نه  تعا�  �هللا  بني   �
لرحالتكم  �لوسائل  هيأ   bللذ
يتغافل   ��  bGملا�  oلعا�  H �ملؤقتة 
لرحلتكم  �لوسائل  يهيئ   �� عن 
سد  على   �يقد �حد  ال  �ألبدية. 
�ال  �نتم  ال  �لر�حانية،  حاجاتكم 
fNتكم �لباطلة، �Rمنا �هللا � �حد� 
على  يدلكم   �� على   �Gلقا� هو 
�لطريق �لصحيح ��ألقرR Zليه �، 
�ملالئمة  �لوسائل   �R يهديكم   �
�بالفعل  �لطريق.  هذ�   H للس� 
�لسبل  هذ�  على   �Gَعبا �ُهللا  ُيطِلع 
�إلنسا�  ل  تدخَّ  �sR �ما  ��لوسائل. 
H هذ� �ألمر ��خذ� H يد�، �خلق 

لنفسه �ملشاكل، فهو �ملسؤ�1 عن 
هذ� �لعو�قب.

�حو�1  عن  تعا�  �هللا   Cخ�  �
�لسالكني H سبيله، �مص� �لذين 
ينحرفو� عنه. كما �ّضح �� جز�� 
عاقبة   �R بالنظر  يترتب  �إلنسا� 
بأ�   ºلالعتر� قيمة  فال  �مر�. 
�هللا  برسل  يؤمنو�  ال   nلنا� »يع 
على �لفو�، بل هنا� من يعا�ضو� 
يصدقوkا،   � �لبد�ية   H Gعوִדم 
�ملؤمنني  أل�  ֲדم؟  سُيفعل   �sفما
بالنظر  ُيسألو�   yسو ��ملنكرين 
�لطريق  أل�  �مرهم،  خو�تيم   �R
�ملؤR bG� �لد�� �آلخر/ يبد� حيث 

ينتهي سفرهم H �لدنيا باملو%. 
�لقائل:  �لسؤ�1  على  �هللا   Gّ�  �
عند  من  ُيبعثو�  �لرسل  كا�   �sR
 nلنا� يتجاسر  فكيف  تعا�  �هللا 
�هللا   ��  Cفأخ Rنكا�هم؟  على 
»يًعا  CÃهم   �� يستطيع   �Gلقا�
 Æيتنا هذ�  �لكن  �إلميا�،  على 
 �R �باإلضافة  تعا�.  مشيئته  مع 
هذ� �لدليل �ملنطقي قدT برهاًنا من 
تؤمنو�  �يًضا  �نتم  �قا1:  �لتا�يخ 
ببعض �لرسل، فأخِبر�نا: هل »يع 

�لناN nمنو� ֲדم؟ 
كانو�   �sR �kم  �ملؤمنني  �هللا  نّبه   �
�قا�ֲדم  يؤمن   �� على  حريصني 

�يًضا ֲדذ� �لوحي فال سبيل لذلك 
قلوֲדم، أل�  لتطه�  يسعو�   �� Rال 
 �sR Cحًد� باجل� bال يهد �هللا تعا�
�لضال1،  على  مصرًّ�  هو  كا�  ما 
�ظلًما  Rجحاًفا  يكو�  هذ�  أل� 
من  �حلكمة  �يبطل  باملؤمنني، 

�لبعث بعد �ملو%. 
� �عاG �هللا تعا� قو1 �لكفا� بأ� 
 � �ملو%،  بعد  للبعث  حقيقة  ال 
�لبعث،   /�ضر� على  �ألGلة   Eسا
ضر��ته  تأكد%  ما   �� موضًحا 
�هللا  لسنة  �فًقا   �Gبد من �جو فال 

�جلا�ية.  
� �قاT �لدليل على ضر��/ �لبعث 
 H بعد �ملو% بذكر بعض ما يقع
تعا�  �هللا   �R فقا1:   ،bGملا�  oلعا�
�لدنيا  هذ�   H  Zلشعو� يبعث 
ֲדجر/  يبد�  �لبعث  �هذ�  �يًضا، 
�هذ�  �لكافرين،  بلد  من  �ملؤمنني 
�لن+  هذ�  »اعة  مع   xسيحد ما 
�لفصل  من  بد  ال   T�G �ما  �يًضا. 
لرقي  باfجر/   ��لكفا �بني  بينهم 
 �sفلما كامًال،  ماGيًّا  �قيًّا  �ملؤمنني 
ال يفصل �هللا � بني �لفئتني حتقيًقا 
من  تس� كل  لكي  �لعليا..  للغاية 
³رية   Çخلا� طريقها   H �لفئتني 
تامة �Gمنا عائق. �هذ� �لفصل بني 
هذ�   - Nخر  بتعب�   �� �لفئتني- 
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باملو%.  ستتم  �لر�حانية  �fجرُ/ 
منهما  كل  يبد�  �fجر/  هذ�  بعد 
 H  Çخلا� طريقه   H �لس�   H
�لرقي  �ملؤمن  ليحقق  تامة،  حرية 
 b� عن  بعيًد�  �جلنة   H �لر�حا¤ 
عرقلة من �لعد�. فÈCية ما سيحققه 
 bGقي ما��ملؤمنو� بعد �fجر/ من 
فصل   /�ضر�  ��لكفا  ��..سيد
�أل���� �ملؤمنة من �لكافر/ لتحقيق 

�لغاية �لv ُخلقو� من �جلها.
�fجر/  نتائج   �R  � �هللا   ��شا  �
�لدنيوية �بّين كيف ستؤbG هجر/ 
 ��ملؤمنني R� نز�1 �لعذ�Z بالكفا
 Cغلبة �ملؤمنني عليهم، حيث �خ�
 �R ية، بلGهذ� لن يتم بتد�ب� ما ��
متسكهم بالتوحيد هو �حد� سيأ¡ 

ֲדذ� �لنتائج كلها.
� ��ضح �� Rنكا� �إلنسا� �آلخرَ/ 
يؤR bG� فساG �عماله، �هذ� �يًضا 
�لبعث   /�ضر� على  Gليًال  يشكل 

بعد �ملو%.
 �� قا1 �هللا تعا�: �R ما مننح �لكفا
من مهلة ال يعÊ �ننا ال نريد توطيد 
�لدين، �Rمنا نفعل sلك �غبًة H جنا/ 
�لبشر. sلك �� ظاهر/ �ملهلة جا�ية 
�لطبيعي   oلعا� نو�ميس   H  �ح
 �Rنكا ميكن  فكيف  �يًضا،   bGملا�
�جوGها H �لعاo �لديÊ �لر�حا¤ 

خصوًصا ��ننا نريد Rنقاs �كثر من 
.�sنقاR ميكن

قائلة:   Cبطلت �آلية نظرية �جل�  �
 Z�G هو   nللنا �لسيئة  تزيني   �R
�لشيطا� �ال ميكن �� ُيعزs Mلك 
R� �هللا �، أل� من ��جبه سبحانه 
 Mدf� طريق  يبني   �� �تعا� 
�لو�سعة  ��ته   �� غ�  فحسب. 
 nللنا Mدf� Zִדيئ مزيًد� من �سبا
 ��G�Gيز بوحيه  �ملؤمنني   �R حيث 
 ،Tبالعمل به نعمًة �فضًال على �لد��
�هكذ� يتضح أل�` �أللباZ �� �هللا 
تعا� {ب هذ� �لطريق، فيهتد��.

 ��G �هللا � على �عتر�º �لكفا �
�� ªمًد� �sR كا� من عند �هللا حقًّا 
 Cتعاليم �أل�لني؟ فأخ º�فلما�s يعا
�� تكف� �لرسل �لسابقني �§الفة 
 nلطقو� �فُض � شي�،  تعاليمهم 

�ملنسوبة  �لر�ئجة  ��لتعاليم  �خلاطئة 
أل�  متاًما.  Nخر  شي�  خطًأ  Rليهم 
 nلنا�  Tيقو حني  ُيبعث  Rمنا  �لن+ 
�ال  �لسابقة  �حلّقة  �لتعاليم  بتشويه 
يستطيعو� �ِحلفاَ¾ عليها، فُيحييها 

�لن+ من جديد.
� ضرZ مثاًال ��ئًعا ليCهن على �� 
 ،nلنا� bهللا �حد� حقيٌق بأ� يهد�
فقا1: �نظر�� R� �حليو�نا% كيف 
تأكل �لكأل �تنتج �حلليب. �لو�قع 
�هللا  �ّكبها   vل� �آللة   Ëمنتو �نه 
�مثُل  �حليو��.  هذ�  � H جسم 
كمثل  �لبهيمية  �إلنسا�   Eخال�
�لقانو�  Nلة   Cع �هللا  {ّوfا  �لكأل، 

�لر�حا¤ R� �خالE فاضلة نبيلة.
�kا   Cخ�� �لنحل  مثا1َ   Zضر  �
�إلfي،  �لوحي  �فق  تعمل  �يًضا 
�لبسيطة  �لنبا%  عناصر  من  �تنتج 

� رد اهللا � علـى اعـIاض الكفـار أن Fمًدا 
ا فلمـاذا يعارض تعاليم  إذا كان مـن عند اهللا حقًّ
األولني؟ فأخU أن تكف� الرسل السابقني وRالفة 
تعاليمهم شيء، ورفُض الطقوس اخلاطئة والتعاليم 
الرائجة املنسـوبة إليهم خطًأ شـيء آخـر متاًما. 
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التقوى

تد�كو�   �� فيمكن  مصّفى،  عسًال 
من هذ� �� كل �لكو� يعمل ³سب 
فكيف  �لوحي،  من  خفي  قانو� 
لتطوير  �لوحي   1Ìي  �� تستبعد�� 
طيبة  بنتائج  �يأَ¡  �إلنسا�،   Eخال�
�لنحل  عسل  يأ¡  كما  له  شافية 
�نو�«  �لنحل  للناn؟ غ� ��  بشفا� 
�جا% G تهGلعسل من حيث جو� ���
 H متفا�تة، كذلك �لبشر متفا�تو�
يتبعو�  �ملؤمنني   �� فمع  مر�تبهم، 
�لوحي نفسه Rال �� كل ��حد منهم 
ينتج عسًال ��حانًيا §تلًفا عما ينتجه 

غ��.
 /�Nخر على ضر�  Zبأسلو Gّلل   �
�لوحي، فقا1: كلما يكتب �هللا � 
�من   �مر� بعد  فإنه   ��ال�Gها  Tلقو
 vحتتكر فئة معينة منهم كل �ملنافع �ل
 H يسد مما   ،��ال�Gها هذ�  ֲדا  يأ¡ 
أل�   ،Tلتقد� طريق  �آلخرين  �جه 
�ألمو� ال   Tما� على  �ملستولية  �لفئة 
كفا�ִדم  �غم   Tبالتقد fم  تسمح 
�جد��ִדم، مع �� �هللا تعا� قد جعل 
�جلميع شركا� H نعمه ��فضاله. فهل 
هنا� من طريق لتغي� هذ� �لوضع Rال 
�لعصر  �لكs H ��Cلك   �R �لوحي؟ 
�كفأ  jن  �Gئًما:  يّدعو�  �ملظلم 
 Tما� منلك  �لذلك  ��فضلهم   Tلقو�
هنا�  يكو�  �ال  قبضتنا.   H �ألمر 

من سبيل إلبطاG 1عو�هم، �للهم Rال 
 ��ختبا  H Tلقو� �هللا إللقا�  يدبر   ��
جديد، �هذ� {ّتم بعث ن+. �عندما 
يأ¡ �لن+ ينكشف للجميع �� �هل 
حلمل  �كفا�  ليسو�  �حلالية   /Gلسيا�
يبقو�  ألkم   Tلقو�  /Gقيا مسئولية 
 1��لنا �لوحي  �تبا«  من  ªر�مني 
ُيستضعَفو�  �لذين  ��ما  �لن+،  على 
فإkم يوفَّقو� لتصديق كالT �هللا، مما 
 bيد�  H تكن   o  /Gلسيا�  �� يبني 
�ألكفا�. �هكذ� يقوT �هللا � ³ماية 
حقوE �لبشر من جديد، فيبد� كل 
Rنسا� H �لرقي �فق كفا��ته، �َيتّم 
على  �لقائم   Tلنظا� على  �لقضا� 

.��لعصبية ��الjيا
Nخر  Gليًال  �لكرمي   �Nلقر�  Eيسو  �
يقو1:  حيث  �لوحي   /�ضر� على 
حني تبتعد �ألمم عن �هللا � فإkا تقع 
H �ألعما1 �لوثنية �تربط نفسها مبن 
ال ميلك fم ضرًّ� �ال نفًعا، �بالتا` 
�حلقيقية.  �لرقي  �سائل  من   Tُتحَر
�لو o يتم �لقضا� على هذ� �لوضع 

.�لتوقفت عجلة �لتقدT ��ال�Gها
�لوحي  عن  �لبعد   �� بّين  �بعدها 
ُيلحق نوعني من �ألضر��: �حدÀا ما 
 Tما�سبق بيانه �b �� �لبعض يأخذ 
�مو� �لناn عنوً/، �ال يسمح ألهل 
 ���Cلكفا�/ �حلقيقية �� يتقدمو� �ي�

�ثانيهما:   ،xألحد�� ساحة  على 
�لكفا��%  تدمر  �لوثنية  �ألعما1   ��
��هللا   .Tلقو�  H �لكامنة   %����لقد
�حيم فكيف ميكن �� يلزT �لصمت 
على هذ� �لظلم، �يبطل خّطته بيد�؟ 
هذ�  �لق   ��  Íُيستسا كيف   sR
متو%  َيَدعها   �  Tلقو�  H  %���لقد
بنفسها، �� يسمح للظاملني �� {ولو� 

��G ظهو�ها؟ 
يكشف  تعا�  �هللا  فإ�   ��باالختصا
�لكفا�، أل� حكمته   Mعا�G �يف 
هم  �لذين  يدمر  بأ�  تقضي  �لبالغة 
�هكذ�  ��لظلم.  �لفتنة  هذ�   n��
من   n��لد يتلقو�  ال  فالذين 
فإ�  �لظاهر/  �إلfية  �حلماية  �سائل 
�لظاهر/،  �ايته  منهم  ينـز«  �هللا 
 H �ملتمثلة  �لز�ئفة  �حلماية   �� كما 
 H تتسبب  �يًضا  �لباطلة  شركائهم 

fsم �هو�kم.. H �لدنيا ��آلخر/.
لن  �نه  �يًضا  �ّضح  تعا�  �نه  غ� 
يعامل سائر �لظاملني معاملة ��حد/، 
�لذين  �ئمتهم  يعاقب   yسو بل 
به  يعاقب  مما  بأشد  غ�هم  �ضلو� 

�تباعهم �لضالني. 
هذ�   Zسبا�  �� ير��  �فال  قا1:   �
متاًما،  �باGية   /Gملوجو  Zالنقال�
 �Nللقر �لد�خلية   /Gلشها� ��ّ�ُلها 
جامًعا،  كامًال  تعليمه  كو�  �هي 
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�لرقي   �R  bيهد تعليمه   �� �ثانيها 
به  �لعاملني   �� �ثالثها  ��لفال�، 

ينالو� �لCكا% ��لنعم فعًال. 
من  �مثلة  sكر  عندما  sلك  بعد 
 ��لتعاليم �لقرNنية �لكاملة، قا1 �لكفا
 H  G�� ما  Îالف  kRا   Mخر� مر/ 
�ألسفا� �لسابقة، فرG �هللا � عليهم 
 ،�ٍ��� سخيف   ºالعتر�� هذ�  بأ� 
متطلبا%  �فق  ينـز1  �لوحي  أل� 

كل عصر. 
يسمعو�  حني   ��لكفا  ��  Cخ�  �
هذ� �جلو�Z يقولو� �� هذ� �لتعليم 
 Gفر �أل�لني،  كتب  من   Eمسر�
 ºالعتر�� هذ�   �� ��ثبت  عليهم 

يتناÆ مع �لعقل متاًما. 
� �ضح �هللا تعا� �نه ميكن �� يرتد 
�لبعض عن �إلسالT، �لكن ��تد�Gهم 
ليس Gليًال على �� �لقر�N �لكرمي ال 
يهب �ليقني �لكامل، Rمنا يتأكد sلك 
Gليل  على  بنا�  �تد�Gهم � كا�   �sR
يرجع  �تد�Gهم �  T�G �ما  �برها�. 
R� �ملصا© �لدنيوية فهذ� Gليل على 
خبث باطن �ملرتدين ال على ضعف 

.�Nتعاليم �لقر
�بعد sلك �خC �نه قد حا� موعد 
به  ُبّشر��  ما   ��� �ملسلمني،  حكم 
�لتحقق.  على  ��شك   �Nلقر�  H
سوy تقع حرZ شديد/ بني �لكفر 

جز���  كلٌّ  فيها  لينا1   ،Tإلسال��
�فق Rميانه. 

فيها  لبس  ال  بكلما%   �  Cخ�  �
عن هال� �ملكيني ����1 حكمهم.

�لر�ة،  عن   Mخر� مر/   xحتد  �
ميثِّل  �لكرمي   �Nلقر�  �� كيف  �بّين 
من  ينقذهم  حيث   TGN  Êلب ��ًة 
قيوG �لطقوn �لفا�غة ��لعا�G% غ� 

�ملعقولة.
Rبر�هيم  بأبيهم  مكة  �هَل  sّكر   �  
مسلًما  كا�  هذ�  �باكم   �R �قا1: 
باتبا«  فعليكم   ،� هللا  �مطيًعا 

خطو�% �بيكم، ��لعمل بأسوته.
 M� بعد sلك خاطب �ليهوG ��لنصا
غّيرمت  قد  �يًضا  Rنكم  fم:  �قا1 
Gينكم، فعليكم �� تصلحو� �نفسكم 
�ال تز��G�G ضالًال �غو�يًة، مغترين 

� وضـح اهللا تعا� أنه ميكـن أن يرتد البعض عن 
اإلسالم، ولكن ارتدادهم ليس دليًال على أن القرآن 
الكرمي ال يهب اليقني الكامل، إمنا يتأكد ذلك إذا كان 
ارتدادهم بناء على دليل وبرهان. وما دام ارتدادهم 
يرجـع إ� املصاk الدنيوية فهذا دليل على خبث 
باطـن املرتديـن ال علـى ضعف تعاليـم القرآن.

�متع  �حليا/  نعم  من  �هللا  Nتاكم  مبا 
�لر�حة.

�لكرمي  �سوله   � �هللا  نّبه  ��خً��   
يتسع   yعوتك سوG  Eنطا  ��  �
�يًضا،   M���لنصا  Gليهو� ليشمل 
�أل��مر  بعض  �آل�  من  نؤتيك  لذ� 

��لتعاليم H شأkم.
 � قا1 �هللا � للمسلمني: كا� �هل 
 �R مكة �حدهم �لذين يضطهد�نكم
يبد�   yآل�، �لكن عن قريب سو�
�ليهوG ��لنصا�H M �لعد��� عليكم، 
 Cلص� Zفيجب �� تتمسكو� بأهد�
��لر�ة عند عد��kم �يًضا، �لكن ال 
حتزنو� على هالكهم حينما يقر� �هللا 
 �R عذ�ֲדم. كما قا1 للمؤمنني �
�لنصر سيكو� حليفكم H �لصر�« 

مع �هل �لكتاZ �يًضا.
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

̌¬ْ‡ �َِبي ُهَرْيَرَ/ َعْن �لنَِّبيِّ � َقا1َ: ُيوِشُك َمْن َعاÐَ ِمْنُكْم َ�ْ� َيْلَقى ِعيَسى �ْبَن َمْرَيَم 
 Zُِليَب َ�َيْقُتُل �ْلِخْنِزيَر َ�َيَضُع �ْلِجْزَيَة َ�َتَضُع �ْلَحْر Rَِماًما َمْهِديًّا َ�َحَكًما َعْدًال، َفَيْكِسُر �لصَّ

�َها. (مسند ��د، باقي مسند �ملكثرين)َ��َ�ْ�َ

̌¬ْ‡ �َِبي ِقَالَبَة َعْن �َِبي َ�ْسَماَ� �لرََّحِبيِّ َعْن َثْوَباَ� َقا1َ: َقا1َ َ�ُسو1ُ �ِهللا � َيْقَتِتُل ِعْنَد 
وGُ ِمْن  َكْنِزُكْم َثَالَثٌة ُكلُُّهْم �ْبُن َخِليَفٍة. ُثمَّ َال َيِص� Rَلى َ��ِحٍد ِمْنُهْم ُثمَّ َتْطُلُع �لرَّ�َياُ% �لسُّ
��َْيُتُموُ� َ �sََكَر َشْيًئا َال َ�ْحَفُظُه. َفَقا1َ: َفِإsَ َُّثم .Tٌَفَيْقُتُلوَنُكْم َقْتًال، َلْم ُيْقَتْلُه َقْو Eِِقَبِل �ْلَمْشِر

. (سنن �بن ماجه، كتاZ �لفنت) ُّbَفَباِيُعوُ� َ�َلْو َحْبًو� َعَلى �لثَّْلِج َفِإنَُّه َخِليَفُة �هللا �ْلَمْهِد
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من كال� �إلما� �لمهد�

ْيِر، Rِ�ََفاَضَة  َ�ِ@نِّي ِجْئُت ِمَن �ْلَحْضَرِ/ �لرَِّفيَعِة �ْلَعالَِيِة، لُِيِرbَ ِبْي َ�بِّْي ِمْن َبْعِض ِصَفاِتِه �ْلَجَاللِيَِّة َ��ْلَجَمالِيَِّة، َ�ْعِنْي Gَْفَع �لضَّ
�ْلَخْيِر، َفِإ�َّ �لزََّماَ� َكاَ� ُمْحَتاًجا Rَِلى �Gَِفِع َشرٍّ َطَغى، R�ََِلى َ��ِفِع َخْيٍر �ْنَحطَّ َ��ْخَتَفى، َفاْقَتَضِت �ْلِعَناَيُة �ْإلَِلِهيَُّة َ�ْ� يُّْعَطى 
 /ِGََِباR�َ ِّر �لزََّماُ� َما َسَأ1َ ِبِلَساِ� �ْلَحا1ِ، َ�ُيْرَحَم َطَبَقاُ% �لنَِّساِ� َ��لرَِّجا1ِ. َفَجَعَلِنْي َمْظَهَر �ْلَمِسيِح ِعيَسى �ْبِن َمْرَيَم ِلَدْفِع �لضَّ
��َيِة َ��ْلِهَد�َيِة، َ�َتْطِه�ِ �لنَّاnِ ِمْن َ َمَو�Gِّ �ْلِغَو�َيِة، َ�َجَعَلÊ َمْظَهَر �لنَِّبيِّ �ْلَمْهِدbِّ َ�ْحَمَد َ�ْكَرTَ ِإلَِفاَضِة �ْلَخْيِر Rِ�ََعاGَِ/ ِعَهاGِ �لدِّ
�ِ� �ْلَغْفَلِة َ��ْلِجَناَيِة. َفِجْئُت ِفي �ْلُحلََّتْيِن �ْلَمْهُز�Gََتْيِن �ْلُمَصبََّغَتْيِن ِبِصْبِغ �ْلَجَال1ِ َ�ِصْبِغ �ْلَجَما1ِ، َ�ُ�ْعِطْيُت ِصَفَة �ْإلِْفَناِ� َGَ

َ��ْإلِْحَياِ� ِمَن �لرZَِّّ �ْلَفعَّا1ِ.

�Ëِ �ْلَمْوُجوGِ ِفي  ْرِ� �ْلَموَّ  َفَأمَّا �ْلَجَال1ُ �لَِّذbْ ُ�ْعِطْيُت َفُهَو �ََثٌر لُِبُر�ِ�bَ �ْلِعْيَسِوbِّ ِمَن �ِهللا bsِ �ْلَجَال1ِ، ِألُِبيَد ِبِه َشرَّ �لشِّ
 Gَِبِه َعُمو Tَُهَو َ�ْكَبُر ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ِفي َعْيِن �ِهللا َعاِلِم �ْألَْحَو�1ِ، َ�ِألَْهِد bَال1ِ �ْلُمْشَتِعِل ِبَكَما1ِ �ْالِْشِتَعا1ِ، �لَِّذ َعَقاِئِد َ�ْهِل �لضَّ

�ْالِْفِتَر�ِ� َعَلى �ِهللا َ��ْالِْفِتَعا1ِ.

 Gِللُّْطِف َ��لنََّو�1ِ، ِألُِعيَد ِبِه َصَالَ� �لتَّْوِحيِد �ْلَمْفُقو� bsِ ِمَن �ِهللا ِّbْألَْحَمِد� bَ�َ�َ�مَّا �ْلَجَما1ُ �لَِّذbْ ُ�ْعِطيُت َفُهَو �ََثٌر لُِبُر�ِ
 Gَِ��ْإلِْلَحا  Gِْإلِْفَسا� َخَناِ�يَر  َ�ْقُتَل   �ْ�َ َ�ُ�ِمْرُ%  َ��ْالِْنِتَحا1ِ.  �لتََّديُِّن  َ�ْمَر  ِبِه  َ��ُِقيَم  َ��ْألَْفَعا1ِ،  َ��ْألَْقَو�1ِ   Zَِ��ْلُقُلو �ْألَْلُسِن  ِمَن 
�ْ�َ« �ْإلِْيَماِ� َ��لتََّو�ُِّ« َ��ْألَْعَما1ِ. ُ�� �ْلَحقِّ َتْحَت �لنَِّعا1ِ، َ�ُيْهِلُكوَ� َحْرxَ �لنَّاnِ َ�ُيْخِرُبوَ� َُ�َGُ �ََ��ْإلِْضَال1ِ، �لَِّذيَن َيُدْ�ُسو
ُيوyِ َ��لنَِّبا1ِ، َكَما ُهَو َ�ْعُم �ْلَمْحُر�ِمَني ِمَن �ْلَحقِّ َ�ِصْدEِ �ْلَمَقا1ِ، َفِإنَُّهْم َضلَّو� َ�َ�َضلُّو�  َ�َقْتِلي َهَذ� ِبَحْرَبٍة َسَماِ�يٍَّة َال ِبالسُّ

َكِثً�� مَِّن �ْلُجهَّا1ِ.

َ��آلياِ%  �للَِّساِ�   Gُِجَها Rِالَّ   Gَِجَها َفَال  �ْلِقَتا1ِ،  Rَِلى  َه  �ََتَوجَّ َ�َال   Zَْلَحْر� َ�َضَع   �ْ�َ ِلْي  َ�َسَبَق   ، َعَليَّ ُحرَِّمْت   Zَْلَحْر�  َّ�Rِ�َ
ا1ِ، َبْل ِبَما1ِ �ْلِعْلِم  َ��ْالِْسِتْدَال1ِ. َ�َكَذِلُك ُ�ِمْرُ% َ�ْ� َ�ْمَألَ ُبُيوَ% �ْلُمْؤِمِنَني َ�ُجُرَبُهْم ِمَن �ْلَما1ِ، َ�َلِكْن َال ِباللَُّجْيِن َ��لدَّجَّ

َ��لرُّْشِد َ��ْلِهَد�َيِة َ��ْلَيِقِني َعَلى َ�ْجِه �ْلَكَما1ِ، َ�َتْبِشِ� �ْلُمْثَقِلَني َتْحَت �ْألَْثَقا1ِ.  (�خلطبة �إلfامية)
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 Óتر»ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد�  �هللا  Rال  Rله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� ªمًد� عبد� 
من  باهللا   sفأعو بعد  �ما  �سوله. �
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Zِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوT �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  R�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Rيَّاَ� 
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوZ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Nمني) َ�ال �لضَّ

خطبة 
جلمعة 

لعزيز Fبنصر Hهللا تعا
 FيدK دLK �مسر� 
Mلقاها سيدنا مرK Oل


� Pملهد
 Rإلما
� Tملوعو

خلليفة 
خلامس للمسيح 
١١ /٢٠١٤/٠٤ Tيو

H مسجد بيت �لفتو� بلند�

 vل� Gية �ملسيح �ملوعوN Tكر �ليوsسأ
ظهر% H مثل هذ� �ليوb� T بتا�يخ 
T١٩٠٠/٤/١١. �هذ� �آلية هي Nية 
على  جر%   vل� �لعربية   H �خلطبة 
بتأييد   �  Gملوعو� �ملسيح  لسا� 
خاÇ من �هللا تعا�، بل كانت fRاما 
لذ�  fRامية  Nية  فكانت  �حلقيقة.   H
eع  لقد  �إلfامية“.  ”�خلطبة  eِّيت 
هذ� �خلطبة �إلfامية حينها قر�بة مئَتي 
شخص �شاهد�� كيفية �إلfاT. لقد 
 Tحد �إلخو/ مبناسبة هذ� �ليو� Êّجه�
هذ�  �بّين   �� �يضا  �جلمعة   Tيو �هو 
 ،� Gآلية �لعظيمة للمسيح �ملوعو�
�أل�ديني  من  هنا�  يكو�  قد  ألنه 
�إلfامية،  �خلطبة  �سم  eعو�  �لذين 
ألkا منشو�/ بصو�/ كتاZ �لكنهم 
�لَشدَّ  �خلفيتها.  تا��ها  يعرفو�  ال 
ما كانت ح�¡ حني علمُت �� هنا� 
بعض �أل�ديني �لذين ال يعرفو� عنها 
فليعلم كل ��دb �� �آليا%  شيئا. 
�ملسيح  لتأييد  تعا�  �هللا  �ظهرها   vل�
لنا  �ִדيئ  Rميانا  تزيدنا   �  Gملوعو�
ماG/ إلفحاT �ملعا�ضني �تزG�ّنا بأGلة 
 �� سيما  �ال   .� صدقه  على 
�آليا%  من  هي  �إلfامية  �خلطبة  Nية 
�لعظيمة �لv �فحمت كبا� �لعلما�. 

تا�يخ   Tليو� Nنفا، سأبني  قلُت  فكما 
 ،�بإÃا �خلفيتها  �إلfامية  �خلطبة 

ÏËŸ]6¸\;ÏeŞ£\ÏËŸ]6¸\;ÏeŞ£\
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�سأsكر �يضا ما�s كا� تأث�ها حينئذ 
 vلكيفية �ل�� ،�على �ألحباZ ��ألغيا
قا1 عنها �آلخر��.   �sمر�� ֲדا، �ما
من  �يضا  �ملقتبسا%  بعض  �سأقر� 

تلك �خلطبة. 
�حلق �� عظمة �خلطبة �حقيقتها ميكن 
 vقر��ִדا، ��لفقر�% �ل Gتتبني مبجر ��
�خترִדا للقر��/ �آل� �يضا تبني عظمتها 
 .� Gتوحي مبكانة �ملسيح �ملوعو�
”�لتذكر/“   H خلطبة� هذ�  ُتنشر   o
منفصل.   Zكتا  H  /�منشو ألkا 
لكن عندb بعض �لتحفظا% H هذ� 
�ملوضو«، لذ� �sR ُنشر% ”�لتذكر/“ 
بعد �آل� H �ية لغة كانت �� �ية طبعة 
�ملعنيو�  �ملسئولو�  فليأخذ  كانت 

�لتعليما% بصدGها مÊ قبل نشرها. 
 %G��فيما يلي خلفية �خلطبة كما �
H جريد/ ”�حلكم“ �� كما sُكر% 

 .Mبيا% �جلماعة �ألخرG� H
 b�  - عرفة   Tليو �لباكر  �لصبا�   H
�ألضحى-  عيد  يسبق   bلذ�  Tليو�
 �R برسالة � Gبعَث �ملسيح �ملوعو
 Gّ�� �لدين �قا1:   �نو حضر/ موالنا 
 H لليل� �ليوT �جزً�� من   �kا قضا� 
 Zألحبا� فعلى   ،Óلدعا� ` �ألحبا�
 ` يبعثو�   �� هنا  حضر��  قد  �لذين 
بأeائهم مع عنا�ينهم لكي �sكرهم 
بأeا�  قائمة  فُأعّد%  Gعائي.   H
�ألحباZ حسب ���مر� � �ُ��سلْت 
 Ë�له. � جا� Rخو/ Nخر�� من �خلا

 /��يا �جل  من  قلقهم  عن  ��عربو� 
Rليه  يبعثو�  ��خذ��  �Gعائه  حضرته 
 Mخر� مر/   � فأ�سل  برسائلهم. 
�آل�،  �سالة  �ية   ّ̀ R �حد  يبعث  �ال 
أل� هذ� يسبب ` حرًجا كب��. � 
حضر � من �جل �ملغرZ ��لعشا� 
 Íلفر�� �بعد  �ÀÈ�Gا »ًعا،  مت  �للتني 
منهما قا1 �: أل¤ قد �عد% �هللا 
�جز��   Tليو�  �kا سأقضي   ¤� تعا� 
من �لليل H �لدعا� فإ¤ �sهب �آل� 
لكيال �خلف �لوعد. � �جع R� بيته 
�لغد،  صبا�   H� بالدعا�.  ��شتغل 
 bخل عليه �ملولوG ،صبا� �لعيد b�
عبد �لكرمي �لسيالكو¡ ��جا� �جا� 
فقا1   ،Tليو� كلمة  يلقي  بأ�  خاصا 

وهذه اآلية هي آية اخلطبة 
q العربية الp جرت على 
لسان املسـيح املوعود�
 ،�بتأييد خاص من اهللا تعا
بل كانت إtاما q احلقيقة. 
فكانـت آيـة إtامية لذا 
يت ”اخلطبة اإلtامية“. سمِّ

حضر/ مر�� مسر�� ��د - �يد� �هللا - 
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 yلقد �مر¤ �هللا بذلك. � �ضا :�
�قا1: لقد تلقيت �لبا�حة �حًيا: �َْلِق 
هذ�   �� �ظن  �كنت  بالعربية،  »ًال 
�لوحي يتعلق مبجلس Nخر، �لعله هذ� 

�ملجلس، �b مناسبة �لعيد. 
�H G �لتقا�ير �يضا: ملا جتهز سيدنا ��
�خلطبة  إللقا�   �  Gملوعو� �ملسيح 
 ��مر �ملولوb عبَد �لكرمي ��ملولوb نوَ
لكتابة  منه   Zبالقر  nباجللو �لدين 
بد�   ُ�ْهَبَتهما  �خذ�  فلما  �خلطبة،  هذ� 
بقوله:  �لعربية  �خلطبة  بإلقا�    �
”يا عباG �هللا“. �قد قاf 1ما خال1 
أل�  �آل�  �كتبا  �يًضا:  �خلطبة  Rلقا� 
 b� .هذ� �لكلما% ستغيب فيما بعد
 b� تفهما   o  �sR� بأ�1،  ��ال  �كتبا 
لفظ فاسأال¤ على �لفو�. �ملا جلس 
�ملسيح �ملوعوG � بعد Rلقا� �خلطبة 
قاT �ملولوb عبد �لكرمي لقر��/ تر»تها 
بطلب من كث� من �ألحباZ، �قبل 
�لتر»ة قا1 �ملسيح  �� يبد� H قر��/ 
�خلطبة  هذ�  كانت   :�  Gملوعو�
 vل� �ألGعية  قبولية  عالمة  ُجعلت 
عرفة   Tيو  �kا  Êع� �مس  ֲדا  قمت 
Rلقا�  �لعيد، �b لو متكنت من  �ليلة 
تلك  كل  ألجيبْت  �جتاال � �خلطبة 
�ألGعية، ��حلمد هللا �� تلك �ألGعية 
�عد  ³سب  ُقبلت  قد  �يًضا  كلها 
�هللا تعا�. � بد� �ملولوb عبد �لكرمي 

باأل�Gية، �فيما  �خلطبة  تر»ة  بقر��/ 
  Gملوعو� �ملسيح  خّر  �لتر»ة  يقر�  هو 
هللا  ساجد�   nحلما�  /�فو من   �
 Gسه من �لسجو��شكًر� له، �ملا �فع 
 Cباحل مكتوبا  حاًال  ��يت  لقد  قا1: 
�أل�ر كلمة: ”مبا��“. �كأ� هذ� 

Nية �لقبو1.
يقو1 �ملسيح �ملوعوH G كتابه ”نز�1 

�ملسيح“ : 
fRاما:  �ألضحى  عيد  تلقيت صبيحة 
كث��   %ُCفأخ بالعربية.  كلمًة  �َْلِق 
 ` يسبق   o� بذلك.   Zألحبا� من 
بالعربية قط، �لكن  �لقيُت كلمًة   ��
خطبة  بإلقا�   Tليو� sلك   H قمُت 
على  �هللا   Mفأجر بالعربية،  �لعيد 
فصيحا  بليغا  عربّيا  كالما  لسا¤ 
 Zكتا H َل مليئا باملعا�y، �قد ُسجِّ
 Zخطا �هو  �إلfامية“.  ”�خلطبة 
��لقيُته  �لصفحا%،  عشر�%  يبلغ 
�جتاًال Gفعة ��حد/ ��قًفا. �قد eّا� �
قمت   Êألن Nية؛  �حيه   H تعا�  �هللا 
�جتاال مبحِض قد�/ �هللا � Zֲדذ� �خلطا
�Gيًبا   �� �بد�   Eصّد� ال   ÊنR تعا�. 
 �عربيًّا من �هل �لفصاحة ��لعلم يقد
على �� يقف �يلقي مثل هذ� �خلطبة 
�جتاال. فهذ� هي �خلطبة �لv يشهد �

fا قر�بة ١٥٠ شخصا.
من  بشي�   � حضرته  قا1   �

�لتفصيل H كتابه حقيقة �لوحي:  
 ١٩٠٠/٤/١١ Tصبا� يو H تلقيت
تعريبه:  fRاًما  �ألضحى  عيد   Tيو
”�خُطب �ليوT بالعربية، لقد ُ�عطيَت 
 Tخر: ”كالN لقو/“. � تلقيت �حًيا�
 :b� “.كرمي ٍّZ��ُفصحْت ِمن لد� 
�� هذ� كالT ُجعل فصيًحا من عند 
 Tاfإل� هذ�  على  فأطلعُت  تعا�.  �هللا 
فو�� �خي �ملرحوT �ملولوb عبد �لكرمي 
 ،Tملحتر� �لدين   �نو  bملولو� ��خي 
�شيخ ��ة �هللا �ملحترT ��ملفª vمد 
علي  ªمد   bملولو��  Tملحتر�  EGصا
�لر�ن  عبد  �ماستر  �يه  �مي   Tملحتر�
 Ó Tماستر ش� علي �ملحتر� Tملحتر�
�يه ��حلافظ عبد �لعلي �ملحترT �كث�� 
من �إلخو/ �آلخرين. فقمُت بعد صال/ 
 ،Óلعر� باللسا�  �خلطبة  إللقا�  �لعيد 
�يعلم �هللا �نÊ ُ��تيُت قو/ من �لغيب، 
 Zٌجتاًال خطا��كا� �رË من فمي �
متاًما. �ال   ¡�قد  Eيفو فصيح   Óعر
 �يقد �لدنيا   H �حًد�   �� �بد�  �ظن 
�با¤ خاÇ- على  TاfR ��G من -
Rلقا� خطاZ ֲדذ� �لفصاحة ��لبالغة 
يبلغ عد/ صفحا% من ��G �� يكتبه 
بني  �لقيُت  عندما  ��ًال.   E�� على 
�لناn هذ� �خلطبة �لعربية �لv ُسّميت 
 Gعد -�لعل  �إلfامية“  ”�خلطبة 
�حلضو� كا� يقا�Z مائv شخص- 



١٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، االعدد الثاني - شعبان ورمضان ١٤٣٥هـ  -حزيران / يونيو ٢٠١٤ م

سبحا� �هللا! كانت عني غيبية تتدفق 
�نا  كنُت   �sR ما   b�G� �ال  عندئذ، 
�ملتكلم �T كا� مال� يتكلم بلسا¤؛ 
 H ` خلG ال �ْ� �علم  ألنÊ كنت 
�جلاهز/  �جلمل  كانت   .Tلكال� هذ� 
تلقائيا، �كانت كل  فمي  ÎرË من 
»لة منها Nية ` (فهذ� �جلمل كلها 
�eه   Zكتا  /�بصو �آل�   /�منشو
يستطيع  �بقر��ته  �إلfامية،  ”�خلطبة 
�حد  بوسع  هل   yيعر  �� �إلنسا� 
�� يقف هكذ� �يلقي خطابا طويال 
kRا  مسبق)   Gستعد��  ��G بالعربية 
معجز/ معرفية ���ها �ُهللا تعا�، �ليس 

T نظ�ها. بوسع �حد �� يقدِّ
 �R حاله  على  قائم   bلتحد� هذ� 
 H  ��ألمو بعض  sُكر%  �قد   ،Tليو�
�خلطبة  هذ�  عن  �أل�دية“  ”تا�يخ 
Nية  �خلطبة  هذ�  كانت  فلما  �fامة. 
 Gعلمية عظيمة فشجّع �ملسيح �ملوعو
� خد�مه نظر� R� �Àيتها على �� 
{فظوها عن ظهر غيب. فقد حفظها 
بنا� على �مر منه � بعض �إلخو/ 
مثل �لصوH غالª Tمد، ��لسيد م� 
 ،EGمد صاª vاعيل، �مفeR ªمد 
��ملولوª bمد علي �بعض �لصحابة 
�لصحابيا�  قر�ها   � �آلخرين. 
�ملذكو��� H �ألخ� l Hلس �ملسيح 
سطح  على  غيب  ظهر  عن   Gملوعو�

 Zملغر� صال/  بني   ���ملبا �ملسجد 
��لعشا�. من �ملعلوT �� �ملولوb عبد 
كب��  علميا  �sقا  ميلك  كا�  �لكرمي 
حد   �R �خلطبة  ֲדذ�  مشغوفا  �كا� 
 nلنا� على  يقر�ها  فكا�  يوصف  ال 
كث�� �كانت تستو` عليه حالة من 
 %���لعبا بعض  قر��ته  عند  �لوجد 
�لوجد  من  حالة  �ستيال�   �R منها. 
على عاo كب� مثل عبد �لكرمي عند 
قر��ته كالما Rعجا�يا ��H G �خلطبة 
�إلfامية ميكن �� ُيَعّد �مر� عاGيا �لكن 
�ألمر �ملح� للعقو1 �لذb �ظهر� هو 
�� �أل�الG �لصغا� �يضا o �لو� من 
�لثا¤  �خلليفة  يقو1  �متعتها.  جذֲדا 
�: o يغرZ �لنها� �لذb �ُلقيت فيها 
 �صغا  Gال�� شوهد   sR �خلطبة  هذ� 
 ١٢ ��G هم��يضا �لذين كانت �عما

 H فقر�% �خلطبة ��GGعاما �هم ير
sلك  �كا�  ��سو�قها،  قاGيا�  �قة �
�مر� غ� عاbG. ُنشر% هذ� �خلطبة 
H شهر ZN T١٩٠١، ��هتم حضرته 
بوجه  �لناسخ  على  بإمالئها   �
��أل�Gية  بالفا�سية  �تر»ها   ،Çخا
�شّكلها �يضا بنفسه. �خلطبة �إلfامية 
 ٣٨ �لصفحة  عند  تنتهي  �ألصلية 
حتت  فيه  لة  مسجَّ �هي   Zلكتا� من 
منه  �ملتبقي  ��جلز�  �أل�1“،   Zلبا�”
ُكتب بصو�/ عاGية ��حلقها حضرته 
بـ  كله   Zلكتا� �eى   ،Zبالكتا
”�خلطبة �إلfامية“. �sًR، �جلز� �أل�1 
�خلطبة  على   bتو}  Zلكتا� من 
�إلfامية �ألصلية. عندما ُنشر% �خلطبة 
علماِ�   �كباُ  Zستغر�  Zكتا /�بصو
�لنظ�  �لعدمية  لغتها   �R نظر�  �للغة 

.... كانـت اجلمل اجلاهزة xرج مـن فمي تلقائيا، 
وكانـت كل {لة منها آية | (فهـذه اجلمل كلها 
منشـورة اآلن بصـورة كتـاب اسـمه ”اخلطبـة 
اإلtامية“ وبقراءته يسـتطيع اإلنسـان أن يعرف 
هل بوسع أحد أن يقف هكذا ويلقي خطابا طويال 
بالعربية دون استعداد مسبق) إنها معجزة معرفية 
م نظ�ها. أراها اُهللا تعا�، وليس بوسع أحد أن يقدِّ
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التقوى

 /���حلقائق ��ملعا�y �لعظيمة �ملذكو
فيها �ستغر�با ما بعد� �ستغر�Z. �حلق 
ال   bملحمد� للمسيح  علمية  Nية  �kا 
هنا�  �لكرمي.   �Nلقر� بعد  fا  نظ� 
 � Gيا� سجلهما �ملسيح �ملوعوÈ�
بقلمه �ملبا�� H ”�لتذكر/“. فكتب 
للسيد  �Èيا   T١٩٠٠/٤/١٩ بتا�يخ 

عبد �هللا �لسنو�b كما يلي:
 :b��لسنو �هللا  عبد  �لسيد  ”يقو1 
 �Gقا Tمنشي غال Tحضر هنا �ملرحو
هذ�   ��خبا عن  فسألُته   ،b��لسنو
�جللسة s Hلك �لعاَلم، �ما�s يقولو� 
عنها، فقا1: هنا� ضّجة عنها H �ملأل 

�ألعلى.
للسيد  �Èيا  متاًما  تشبه  �لرÈيا  �هذ� 
 ��  M�� شا�، حيث  علي  �م�  سيد 
سيدنا �سو1 �هللا � �عيسى �موسى 
Rلقائي  �قت   ��Gموجو ��خلضر 
�خلطبَة �لعربية يوT �لعيد منصتني fا. 
�قد ��M هذ� �لرÈيا حني كنت �لقي 
عن  بذلك  عِلم  �قد  �خلطبة،  هذ� 

طريق �لكشف جالًسا مبكانه. 
�نطباعا% لبعض �لصحابة عن  هنا� 
�خلطبة، يقو1 �حلافظ عبد �لعلي �: 
�خلطبة  Rلقا�  �ثنا�   H  �Gموجو كنت 
 Gامية، كا� صو% �ملسيح �ملوعوfإل�
شخص  هنا�  كا�  متغ��.  حينها 
(كا�  سيالكو%  ªافظة  من  ملَهٌم 

�كا�   %�Gلسا� عائلة  من  ��ديا 
فقا1:   Óبقر جالسا  fRاما%)  يتلقى 

�ملالئكة �يضا حاضر�� للسما«. 
 :� بيك  فضل   ��مر حضر/  يقو1 
لقد �لقى �ملسيح �ملوعوG � �خلطبة 
�إلfامية، خطبة عيد �ألضحى باللغة 
 Zلبا�  H ��قفا   b�³ضو �لعربية، 
 Zلد�خلي ملحر�� Zلبا� Tجي �ما��خلا
 H ملسجد �ألقصى �لقدمي كما كا��
�ملسيح  كا�   .Gملوعو� �ملسيح  �من 
 .Zقفا على عتبة �لبا�� � Gملوعو�
 xثال كلمة  كل   �يكر  � كا� 
�ملولوb �حلاË (�خلليفة  مر�% �كا� 
�أل�1) ��ملولوb عبد �لكرمي يكتباkا 
�يسأال� حضرته هل هذ� �حلرy هو 
 .“�” �� “»” �� “x” T� “n”
 yألحر� صحة  من  يتأكد��  فكانا 
��لكلما% فيصححها حضرته �. 
فقا1 � للمولوb عبد �لكرمي عند 
 .�للحضو يتر»ها   �� �خلطبة  kاية 
 � تر»تها  �لكرمي  عبد   bملولو� فقر� 

سجد�� سجد/ �لشكر H �ملسجد. 
 :Tملحتر� علي  ش�   bملولو� يقو1 
لقد �لقى �ملسيح �ملوعوG خطبة �لعيد 
بصو�/ �خلطبة �إلfامية. ��سل � 
حضر/   �R �سالة  �حلج   Tيو صباَ� 
له  يكتب   �� �لدين   �نو  bملولو�
هنا  �ملوجوGين   nلنا� »يع  �eا� 

 Tملحتر�  bملولو� فجمع  fم.  ليدعو 
 vل� Tسة تعليم �إلسال��ألحبة H مد
كانت تقع H تلك �ألياT حيث تقع 
��عّد  حاليا،  �أل�دية“  ”�ملد�سة 
�ملسيح   �R �سلها �� بأeائهم  قائمة 
�ملوعوG �. فأغلق � باZ غرفته 
 ��Èلدعا�. ��لذين جا� �R yنصر��
بعد sلك ��سلو� �eا�هم من خال1 
 � Ëلصبا� خر� H� .ملغلق� Zلبا�
للعيد عC ُسّلم �ملسجد �ملبا�� �قا1: 
لقد تلقيت �لليلة fRاما �� �قو1 بضع 
 �R �سالة  �سل �� بالعربية.  كلما% 
 �نو  bملولو�� �لكرمي  عبد   bملولو�
 /Cملح�� �لقلم  مع  {ضر�   �� �لدين 
ألنه ُ�مر باإلfاT �� يقر� بعض �جلمل 
�لكرمي  عبد   bملولو� صّلى  بالعربية. 
 Gماما � خطب �ملسيح �ملوعوR nبالنا
باأل�Gية ��ال �لعله كا� جالسا على 
بد�  �أل�Gية  �خلطبة  بعد  �لكرسي. 
�طب بالعربية جالسا على �لكرسي. 
معينة  حالة  كانت  �ألثنا�  هذ�   H�
مستولية عليه، كانت عينا� مغمضتني 
كل  بد�ية  عند  عالًيا  صوته  �كا� 
»لة، � كا� ينخفض تد�Ãيا. كا� 
 ،���ملولويا� يكتبا� جالَسني على يسا
جيد�،  ما  كلمًة  �حدÀا  يسمع  فلم 
قا1:   � ֲדا،   �Cفأخ عنها،  فسأله 
جيد�،  تسمعا�   o عما   ��فوً �سأال¤ 
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أل¤ قد ال �تذكر� فيما بعد. لقد قا1 
�: ما �Gمت هذ� �لسلسلة مستمر/ 
من �لسما� فقد ظللُت �تكلم، �عندما 

�نتهت ختمُت �خلطبة. 
لقد �هتم حضرته � بإمال� �خلطبة 
 �R بنفسه  �تر»ها   ،Çخا بوجه 
�حّث  ��أل�Gية،  �لفا�سية  لغتني، 
�إلخو/ على حفظها عن ظهر غيب 
كما ُيحفظ �لقر�N �لكرمي. فحفظها 
ªمد   bملولو��  EGصا ªمد   vمف
علي �قرNها على حضرته H �ملسجد 
�خي  �ستفسر  sلك  بعد   .���ملبا
 bملولو� من  عنها  �حلي  عبُد  �حلافظ 
 /�قد  Eتفو �kا  نعلم  فقا1:   Tملحتر�
حضرته �. �كا� يقصد من sلك 
�kا كانت كالT �هللا ال كالT �ملسيح 

 .� Gملوعو�
 :� �لدين  �م�  ميا�  حضر/  يقو1 
عندما خرË �ملسيح �ملوعوG بعد Rلقا� 
�خلطبة �قاH 1 �لطريق: عندما كنت 
�b ما�s عسى G� لفظ »لة ما كنت�
�� تكو� �جلملة �لتالية فكانت �جلمل 
متثل �مامي فأقر�ها. كا� حضرته يقر� 

ببط� شديد �تأ�. 
 ��  bلبتالو� �هللا  عبد   bملولو� يقو1 
�لسيد عبد �حلي عرZ كا� قد جا� 
قاGيا�   H �مكث   Zلعر�  Gبال من 
 �لعد/ �ياT بغية �لتحرb ��لتحقيق ح

 ` حكى   �  ،Gَملوعو� �ملسيَح  بايع 
قصة بيعته قائال: كنُت قد �قتنعت من 
�ملسيح  كتب  قر��/   Gمبجر  Eألعما�
�ملوعوG � �لفصيحة ��لبليغة بأنه ال 
 ��G ميكن ألحد �� يكتب كالما مثله
كنت  ما   Êلك� تعا�  �هللا  من  تأييد 
 .� Gملسيح �ملوعو� Tقن �نه كال��
مع �� �ملولوb نو� �لدين �غ�� من 
�لعلما� كانو� يؤكد�� ` �يشهد�� 
��لة R م علىkبيا �بذلك �لكن o يقد
شبها¡، �بد�% �³ث عن �ألGلة من 
مساعد/   ��G ألتأكد  �لز��يا  §تلف 
 Gملوعو� �ملسيح   Tكال هو  هل  �حد 
 Gملسيح �ملوعو� �R فعال. فكنت �كتب
�لرسائل بالعربية ��ستلم �لرG�G عليها 
بتأمل   /��لعبا تلك  �قر�   � بالعربية 
 � بينها �بني كتبه   ����قا شديد 
��توصل R� نتيجة �� كال �لكالمني 

بعض  �الحظ  كنت   Êلك� سيا�. 
يقا1  �كا�  بينهما  �لبسيطة   Eلفر��
 �G�` على sلك �� ما يكتبه � 
�لتأييد �إلfي  على �لرسائل ال {الفه 
�إلعجا�b، �ألنه �ّلف �لكتب �لعربية 
�هللا  مشيئة  ³سب   bلتحد�  /�بصو
فإ� كتبه  لذ�   Çبأمر� �تأييد� �خلا�
حتمل H طياִדا صبغة معينة �Ãب �� 
 Eٌال ملا بقي فرR� ،يكو� �ألمر كذلك
بني �ملؤهال% �لعاGية ��لتأييد �إلfي.

من  قاGيا�   H مكثُت  قد   �باختصا
تقّصي �حلقائق لكي �متكن من  �جل 
�Èية �b ساعة ينـز1 فيها مثل هذ� 
نز�1  فحا�   ،Êعي  Tبأ �إلfي  �لتأييد 
�خلطبة �إلfامية فر�يت بأT عيÊ نز�1 
 b���إلعجا �إلfامي   Tلكال� هذ� 
هذ�  �لقى  كيف  �نه   ،¤sبأ �eعُته 
 H �فصيحا  بليغا  كالما  �إلنساُ� 

فحان نـزول اخلطبـة اإلtاميـة فرأيت بـأم عي� 
نـزول هذا الـكالم اإلtامـي واإلعجازي وسـمعُته 
بـأذ�، أنـه كيف ألقـى هذا اإلنسـاُن كالمـا بليغا 
وفصيحا q وضح النهار دون االسـتعانة بأحد. فبعد 
االسـتماع إ� هذه اخلطبة بايعُت بانشـراح الصدر. 
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التقوى

بأحد.  �الستعانة   ��G  ��لنها �ضح 
فبعد �الستما« R� هذ� �خلطبة بايعُت 

 .�بانشر�� �لصد
 Ëه �حلاe�� /هب �حد �إلخوs لقد
عبد �لكرمي مبوجب �لوظيفة �لعسكرية 
 ١٩٤٠ Tلك قبل عاs مصر، �لعل �R
�بد� ينشر �لدعو/ هنا�، �بايع �حُد 
 ،Tصدقائه، �هو "علي حسن" �ملحتر�
 �R Ùيتوجه برفقة هذ� �أل Ëفكا� �حلا
سكا� �لبلد/ من �لعرZ لكي يبلغهم 
بينهم  من  كا�  �أل�دية،  �سالة 
��لCقية،  �لCيد  مؤسسة   H موظف 
 1Gيتبا�  Tيا� عد/  معه  يتكلم  فظل 
�ألفكا�، فاتفق معه H »يع �ملسائل 
 b�) "مكانية �لنبو/ من �ألمةR" ما عد�
�ملسيح  بأ�  لإلميا�  مستعد�  يكن   o
�ملوعوG ن+ من �ألمة) فأعطا� �خلطبة 
 .Tته عد/ �يا��إلfامية ��نقطع عن �يا
�سالة من sلك  Ëتلقَّى �حلا Tيو %�s
عند�،   Tلطعا� لتنا�1  Gعا�  �لصديق 
منه  طلب   Ëحلا� Rليه  �صل  �عندما 
sلك �لصديق �� يرسل �سالة بيعته، 
فسأله �حلاË هل �jلت مسألة �لنبو/؟ 
 �فأخ�C قائال: لقد Gعو% �حد كبا
 bعند �لعشا�  لتنا�1  �أل�هر  مشايخ 
��خCته �� بعض �fنوG بلَّغو¤ �سالة 
�أل�دية، �قالو� ` �R �ملسيح عيسى 
� قد ما% ��� عيسى �لقاTG هو 

مسيحا  سيأ¡  ��نه  �ألمة،  من  �جل 
�مهديا، ��� حضر/ �مل��� غالT ��د 
�ملسيح  sلك  هو  Rنه  يقو1  �لقاGيا¤ 
فاتفقت   ،bملهد�  Tإلما��  Gملوعو�
 ���مل� كو�  Rال  شي�  كل   H معهم 
�ستسيغه �ال  �هذ� ال  �ألمة  من  نبيا 
�ستوعبه. فأنت عاG oين فأ�جو �� 
CÎ¤ هل موقفي صحيح �T ال؟ فقا1 
` sلك �لشيخ �أل�هرb: لقد قر�% 
كتب �مل��� �قابلت بعض �أل�ديني 
�يضا، �تباGلت معهم �ألفكا� �يضا، 
جا�  لو   ���مل� �Gّعاها   vل� فالنبو/ 
�لف ن+ ³سبها فال يتأثر بذلك ختم 
 �R نضم� yلنبو/. فقلت له: �آل� سو�
 vجلماعة �إلسالمية �أل�دية فمسئولي�
ستقع عليك يوT �لقيامة، فقا1 �لشيخ 
�أل�هر�R .b جو�Ó هذ� �صك �نت 
هنا فقط، فإ�s طرحَت علي �لسؤ�1 
نفسه H �لعامة فسوy �قو1: ال ميكن 
فلن  يأ¡ �b ن+ ح� من �ألمة،   ��
 ��  %G�� �sR� .nلنا�  H لكs قبل�
تنضم R� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�نا  �ما  �ملسئولية.  �حتمل  فأنا  فافعْل 
فتعترضÊ بعض �لعقبا%، �كCها �¤ 
ُ�سرَّ�   yفسو ��ديا  �صبحت   �sR
عليه حب  �ستو�  (فقد  �لعمل،  من 
فم  من  sلك  eعت  فحني  �لدنيا) 
 Tعقدُ% �لعز ،bهر�sلك �لشيح �أل

على �النضماR T� �جلماعة �إلسالمية 
�خلطبة  �قر�  �بد�%  �أل�دية، 
��يت � .Tلنو� قبل  �إلfامية، ��kيتها 
H �لرÈيا ليال �� سيدنا ��د �ملسيح 
»اعة  مع  مكا�   �R �sهب   �
هؤال�  َمن  فسألته   ،nلنا� من  كب�/ 
فقا1  تأخذهم؟  �ين   �R� ؟bيا سيد
 H سبقو¤  �لذين  �هللا  ��ليا�  هؤال� 
�لن+   /��ألمة �ملحمدية �Nخذهم لزيا
 bبعد َّ̀ � ��نا خامت �أل�ليا� �ال �
Rال من كا� من »اعv �ال ن+ بعد 
�مته.  نٌ+ من  يكو�   �� Rال   � �لن+ 
�عندما �ستيقظت كانت مسألة ختم 
�لنبو/ قد ُحلت، �كنت فرحانا جد�. 
�سلت � �لكرمي:  عبد   Ëحلا� يقو1 
 xGبيعته مع تفصيل هذ� �حلا /��ستما

فو�� R� قاGيا�. 
�لشيخ  هنا� شيخ كب� يسمى  كا� 
له  �كانت   Óملغر�  �Gلقا� عبد 
عالقا% صد�قة طيبة مع حضر/ سيد 
 ÓGأل�� �لعلمي  ملز�جه  شا�  �هللا   `�
قد  بينهما  لقا�   1�� �كا�   ،Êلدي��
 Tيو  %�s�  ١٩١٦  Tعا  H حصل 
�هللا   `� حلضر/   Óملغر� �لشيخ  قا1 
�ُنقّر  معا   �نتصو تعا1   :Tملحتر� شا� 
 bأليد� ��ضعني  �لصد�قة  عالقا% 
هذ�  فبسبب  �لكرمي.   �Nلقر� على 
�ملصلح  سيدنا  sهب  حني  �لصد�قة 
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لزيا�ته  جا�  Gمشق   �R  �  Gملوعو�
حضرته  على  �طر�   Óملغر� �لشيخ 
عليه حضر/   Gفر �ألسئلة،  من  كث�� 
�ملصلح �ملوعوG، �لكن ملا كا� عنيد� 
 Zلعر� �ننا  �متعصبا قا1 حلضرته مبا 
�لكرمي   �Nلقر� نفهم  لذ�  �للغة  ��هل 
جيد� �من �s �لذb هو �علم منا مبعا¤ 
�لقر�N �لكرمي، ��ستمر �حلديث حو1 
هذ� �ملوضو«. �قا1 له �خلليفة �لثا¤ 
Rنكم �يضا ªتاجو� مثلنا للقو�ميس، 
�هللا  علَّمه  فقد  �لكرمي   �Nلقر� �ما 
 yنعر �jن  �فهََّمنا�  jن  Rيانا   �
��بلغ منكم مع  بأفصح  �لعربية  �للغة 
لنا  يتس¿  �ال  �أل�Gية  هي  لغتنا   ��
�لكالT باللغة �لعربية، �غ� sلك من 

.��ألمو
 nلك �لقى حضرته مبنتهى �حلماs بعد

كلمة باللغة �لعربية �لفصيحة ح� قا1 
 �R Tلكال� ها  سيد من �حلضو� موجِّ
�: �R لغته �فصح منا Gلشيخ عبد �لقا�
�ما1   �Gلقا� عبد  الَ�  عندئذ  فعال، 
R� fجة لطيفة نوعا ما، �بد� يتكلم 

 .Tباحتر�
 Óعلى كل حا1 قد قا1 �لشيخ �ملغر
كتب   H  �R �يضا   Tلكال� �ثنا�   H
عليه   Gفر �خطا�،   Gملوعو� �ملسيح 
قائال   yضا�� �لثا¤،  �خلليفة  �يضا 
�sR كنت تقد� فانشر قائمة �ألخطا� 
 Gهذ� �لكتب �� �نشر �لر H /G��لو�
ر �نك لن  على هذ� �لكتب. لكن تذكَّ
 �� %G�� �sR� ،لك �بد�s على �تقد
متسك �لقلم للرG فسوy ُتسلب منك 
 .Zِّلكتابة فلك �� جتر� �لقد�/ على 
عندها بد� يقدT �ألعذ�� �يلتمس من 

 Mلدعا�� هذ�  ينشر  ال   �� حضرته 
تزيد  ألkا   Tلشا�� �مصر   Zلعر�  H
قد   sR جد�.  يضرنا  �هو   yالختال�
مشاكل  �لوهابيو�  سبَّب   �� سبق 
كث�/ سلفا، ���جو �� تنشر �لدعو/ 
��با ��  H  M���لنصا  ��لكفا  H
 �R /سل �لدعا���م�كا ��فريقيا، ��
تذكر  ال   �� فأ�جو  هنا  �ما  هنا�، 
باللغة  له  �قا1  بتاتا.  �ملعتقد�%  هذ� 
يا  �جوكم �" باهللا  متوسال  �لعربية 
حضرته  من  sلك  ��لتمس   ،"bسيد
 Mحضرته �مر/ �خر bمر/ بتقبيل يد
ضامًّا يديه بأZG، �� ال ينشر حضرته 
هذ�   H  �  Gملوعو� �ملسيح  تعاليم 
�ملناطق �ال يرسل �لدعا/، �غ� sلك 

 .�من �ألمو
Rنسانا  كا�  �نه   yنعر jن  قا1   �

مشهد عا�G Tخل �ملسجد
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لديه غ�/ على  طيبا �كانت 
�إلسالT لكننا ال نستطيع �� 
فليجمع  نبيا،  كا�  �نه  نقبل 
�هللا"  Rال  Rله  "ال  على   nلنا�
على   َّG� قد   �باختصا فقط. 
 Gملوعو� �ملصلح  سيُدنا  sلك 
كا�  لو  �نه  جليلة  بكلما% 
�لنظاT من عندنا لتخلينا  هذ� 
عنه، لكنه �ْمر من �هللا �ليس 
 b� � لنا �ال لسيدنا ��د
�هللا  من  �مر  فهو  فيه.  Gخل 

�لننشرنَّه حتما. 
�ملصلح  حضرُ/  �سل � حني 
موالنا  حضرَ/   �  Gملوعو�
 ،Tلشا� �R سÛ جال1 �لدين
�ين  سيد  حضر/  فيذكر 
 Tلعابدين �` �هللا شا� �ملرحو�
 ،Tأليا� تلك  من  حاGثا 
�نا  كنت   Tيو  %�s �يقو1: 
نتكلم  Ûس  موالنا  �حضر/ 
مع بعض �لناn عن �أل�دية 
 Óخل علينا �لشيخ �ملغرG �ح
�ملرحوT �جلس عندنا يستمع 
�ثنا�  sكر   � �حلديث.   �R
مع  �لسابق  لقا��  �حلديث 
مبنتهى  �لثا¤  �خلليفة  حضر/ 
 �باحتقا �sكر   yالستخفا�
قدمه  قد  كا�   bلذ� �قتر�حه 

 H ال تنشر�� �لدعو/ هنا b� ،حلضرته
هذ� �ملناطق، � قا1 ساخر� �مستهزئا 
ليست  �لعربية  �إلfاما%   %��عبا  �R
 H �خطا�  هنا�   b� صحيحة، 
�لعربية.   Gملوعو� �ملسيح  fRاما% 
فسلَّمُت له �خلطبة �إلfامية �قلت له: 
�قرْ�ها �بيِّن �ألخطا�. فقر�ها بصو% 
عا1 �قا1 عن كلمة �� كلمتني kRا 
Ûس  موالنا   Ëفأخر عربية.  ليست 
من   "nلعر��  Ëتا"  nقامو  ��فو
 H نفسيهما  �لكلمتني   ����� �خلز�نة 
�قلت   .��حلضو فاندهش   ،nلقامو�
�لشيخ  �يها  �لفرصة:  مغتنما  للشيخ 
�ال  كب��  �عاملا  �Gيبا  ُتدعى  Rنك 
يعرفها  مثلما  �لعربية  �للغة   yتعر
موالنا  أل�  -sلك  هذ�.   bتلميذ
�للغة �إلجنليزية   Êس كا� يتعلم مÛ
�لشيخ   Õفاستشا  -Tأليا� تلك   H
قائال   ��فو �لغرفة  من   Ëخر� غضبا 
يتابع   .yنصر�� غد�  عليك   Gّ�سأ
حضر/ �لشا� قائال: عندها ��يت �� 
�جلالسني قد تأثر�� بكالمي قلت fم 
�نا  sR كنت  �لشيَخ  قد عايشُت هذ� 
�nِّ هنا�، كا� ينبغي �� ال G� يضا�
يبدb هذ� �لر�b عن �خلطبة �إلfامية، 

بل كا� Ãب عليه �� يقبل �حلق. 
 H  bرÃ �حلديث  ظل   �باختصا
�ألصدقا�. صبا� �ليوT �لتا` قا1 ` 

موالنا Ûس �R �خلليفة �لثا¤ كا� قد 
حذَّ�� من RفساG �لعالقا% مع �لشيخ 
� �ملغرÓ، لكنك قد �غضبته، Gعبد �لقا
ن �لعالقا%.  فقلت له ال تقلق سنحسِّ
 �R توجهنا  �لتا`   Tليو� صبا�   H�
بيته   �R �صلنا  �حني  �لشيخ،  بيت 
 ��طرْقنا �لباZ خرR Ëلينا �لشيخ �فو
�N¤ عانقÊ �قبَّلÊ ��عتذ� �طلب  ��
�لعفو. �قا1 كنت ��يد �� R ¡Nليكم 
��خCْكم  �لقهو/،   Zنشر فاGخلو� 
 �R �كيف بتُّ �لليلة، فحني Gخلنا �شا
كتاZ "حقائق عن �أل�دية" حلضر/ 
 Zشا� �` �هللا �قا1: كا� هذ� �لكتا
H يدb �كنت عاقد� عزما �� �نشر 
�لتفس�  كتب  �ضعت  عليه.   Gلر�
�بد�%   vطا�ل على  ��ألحاGيث 
بكتابة �لرG بعد صال/ �لعشا�. فكنت 
�ملوضوعة  �لكتب  �قر�   � كتابه  �قر� 
على طا�لv للرG عليه. فكنُت �كتب 
�كتب   � ��مّزقه  تكلُّفا  ��جد�   �ًّG�
�N �Gّخر ��مزقه �يضا. هكذ� �نقضى 
 bيضا: ما �لذ� vج���لليل. قالت̀  
لصال/   �sّ�ُ �من.  تعا1  لك،   Mجر
بيص  �لُت H حيص  ما  ��نا  �لفجر 
كنت  ما  كل  شيئا.  �خّط   ��  ��G
 Zلكتا� (أل�  خاطئا.  �جد�  �كتبه 
كا�  عليه   Gلر�  bينو كا�   bلذ�
�ملسيح   Tمن كال  Çعلى نصو مبنيا 
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(� Gملوعو�
يتابع �لر��b �يقو1: يا صاح+ �لشا� 
�ملحترT، �عد� �نك لن تسمع مÊ بعد 
 �R ،ضتك��آل� كلمة ��حد/ H معا
تبّلغ   �� فلك  متاما  Rسالمية   ���فكا
�ستفسر   �sR� تامة،  ³رية  Gعوتك 
مÊ �حد سأقو1 ³قك كالما حسنا 
�Gئما �لكÊ لن �نضم R� »اعتكم. 
Nخر حلظة   �R �جلماعة  ميد�  (فكا� 

H حياته) 
��آل� �قدT لكم بعض �ملقتبسا% من 
بعظمتها  توحي   vل� �إلfامية  �خلطبة 
كما قلُت من قبل، Rال �نكم ستطلعو� 
على عظمتها �حلقيقية عندما تقر��kا 
 �  Gملوعو� �ملسيح  يقو1  بكاملها. 

ما نصه: 
 ،bنا �ملسيح �ملحمد� ¤R ..nيها �لنا�”
�Ó معي  �R� ،bنا �َ�ُد �ملهد� ¤R�
 ¤R� .bمهد Tِمن يو bَلْحد Tيو �R
�الًال، ُ �ماً�  �ّكاًال،  ِضر�ًما  ُ�عطيُت 
��حاّ¤.  ���بٌل  مياّ¤،  كوكٌب  ��نا 
 �ٌ��G �Gعائي   ،Zَّ�مذ ِسناٌ�  Rيذ�ئي 
�قوًما  جالال،  قوًما   b�ِ�ُ  .Zَّرl
ֲדا  �ُبيُد  حربٌة   bِبَيِد� »اال،  Nخرين 
 Mألخر� H� ،Zلظلم ��لذنو� %ِ�Gعا

“.Zشربٌة ُ�عيُد ֲדا حياَ/ �لقلو
�يقو1 � �يضا: 

 MGفاٍ% �ُفر����”�يها �لناn، ُقومو� ِهللا ُ

 bكالذ ر��  �َفكِّ �َهللا  �ّتقو�   �  ،MGُفر�
ما Þل �ما عاMG، �ليس هذ� �لوقت 
�قَت �حِم �هللا على �لعباG، ��قَت Gفِع 
�لشّر �تد�ُ�ِ� َعَطِش �ألكباG بالِعهاG؟ 
�ليس سيُل �لشرِّ قد بَلغ �نتهاَ��، �sيُل 
�جلهِل طو1َّ ��جاَ��، �فَسد �ملُلك كله 
�َهللا  Rبليُس جهالَ��؟ فاشكر��  �شَكر 
�ما  Gيَنكم  َر  �تذكَّ َركم  َتذكَّ  bلذ�
�عكم �� َحْرَثكم  �عَصم  �ضاَعه، 
�ُلعاَعه، ��نز1َ �ملطر ��كمل �بضاَعه، 
�مهديَّه  �لض�،  لدفع  مسيَحه  �بَعث 
�ماِ�   H ��Gخَلكم  �خل�،  إلفاضة 

Rمامكم بعد �ما� �لغ�.“
يقو1 � �يضا: 

�لوالية،  من  �خلتم   Tمقا على   ¤R�”
 Tملصطفى على مقا� bكما كا� سيد
�ألنبيا�،  خامت  �Rنه  �لنبو/.  من  �خلتم 

َّ̀ بعدR ،bال  ��نا خامت �أل�ليا�، ال �
 ¤R�  .bعهد �على   Êم هو   bلذ�
�بركة  قو/  بكل   Ó� من  ُ��سلُت 
 /ٍ�منا على  هذ�  قدمي   �R� �عز/، 
ُخِتَم عليها كلُّ �فعة. فاتقو� �هللا �يها 
�لفتيا�، ��عرفو¤ ��طيعو¤ �ال متوتو� 
�حا�  �لزما�،   Zقُر �قد  بالعصيا�. 

�� ُتسأ1 كلُّ نفس �ُتد�ُ�."
هذ�  �لعظيمة.  �آلية  تلك  هي  فهذ� 
��لدعو/  �لعظيمة  �لكلما%  تلك  هي 
�لعظيمة �لv �جهها حضرته � بأمر 
لقد  قلت  �كما  �بوحيه.  تعا�  �هللا 
ظهر% هذ� �آلية H ١١ نيسا�/ Rبريل 
 bُتر تز�1  Nية ال  عاT ١٩٠٠، �هذ� 
 �بريقها ح� �ليوT، حيث o يقد� ح
�ليوT �لن يقد� �بًد� �b من �كC علما� 
 ،Zبا�، �لو كا� من �لعرGلعربية ��أل�
�� يتحد�ها �لو ���s Gلك. ��ّنى له �� 
 Mجر  bلذ� �هللا   Tكال فإkا  يتحد�ها، 

 .� Gعلى لسا� �ملسيح �ملوعو
 ،oللعا يَهَب   �� تعا�  �هللا  نسأ1 
�لعقل   ،Zلعر� للمسلمني  سيما  �ال 
هذ�  Gعو/  يفهمو�  لكي  ��لشجاعة 
 ���نصاً �يكونو�  �لربا¤،   xملبعو�
 � للمصطفى   EGلصا�  TGخلا� fذ� 
H جعل �ألمة �مة ��حد/ من جديد. 
�يًضا  يوفقنا   �� تعا�  �هللا  �سأ1  كما 

أل��G ما علينا من ��جبا%.

”أيها الناس..
 إ� أنا املسيح احملمدي،
 وإ� أنا أَ$ُد املهدي، 

وإن ر� معي
دي   إ� يوم َحلْ
من يوِم مهدي."
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�ألمن  نظرية   Tتقو
 �� على   Tإلسال�  H
 bGلفر�  Tلسال�� �ألمن 
��ملجتمعي بل ��لعاملي يقوT على �فع 
�جاִדا، G �على   �R �حلسنة   Mمستو
 �R �Gناها  من  �لسيئة  مقا�مة  �على 
�قصاها، �يؤكد �إلسالT �� هذ� هي 

�لسبيل �لv ال سبيل سو�ها.
�fذ� فقد خلص �لقر�N �لكرمي تعاليم 

�إلسالH T قوله تعا�: 
َ��ْإلِْحَساِ�  ِباْلَعْد1ِ  َيْأُمُر  �هللا    َّ�Rِ﴿
َعِن  َ�َيْنَهى  �ْلُقْرَبى   bsِ R�َِيَتاِ� 
َيِعُظُكْم  َ��ْلَبْغِي  َ��ْلُمْنَكِر  �ْلَفْحَشاِ� 

ُر�َ�﴾ (�لنحل ٩١) َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
�لو�جبة؛   Eحلقو�  ��G� هو  فالعد1 
�هو ��1 مر�تب �حلسنة، ��إلحسا� 

هو ���G ما فوE �حلقوE ��لعفو عن 
�ملسي� �لذb يستحق �لعقوبة �R كا� 
 bs يتا�R� ،إلصال�� �R bGلعفو يؤ�
 ��G �إلحسا�   �صد� هو   ßلقر�
، �لوجه �هللا تعا�  تكلُّف ���G َمنٍّ
 ºألغر�� من   �ًCُم �يكو�  خالصا، 
�ملعنوية، ³يث   �� �ملاGية   yألهد���
ال يبتغي من ���ئه �ملؤمن جز�� �ال 
�لعليا  �لد�جة  هي  �هذ�   .��شكو
 Tأل� Rحسا�  متاثل   vل� �حلسنة  من 

ألبنائها.
نّبه  فقد   ،Eحلقو�  ��G� جانب   �R�
�لسيئا%   Zجتبا� �Àية   �R  Tإلسال�
لتحقيق �ألمن ��لسالT؛ سو�� كانت 
�ال  �ملر�  ֲדا   Tيقو  vل� �لفو�حش 
ظاهريا،  �حد�  تضر  �ال  �حد  يطلع 

 vهو �لسيئة �لظاهر/ �ل bملنكر �لذ��
��لبغي  �يستنكر�kا،   nلنا� ير�ها 
�لv يضر ֲדا �إلنسا�  �لسيئا%  �هو 
�يظلمهم  Rليهم  �يسي�  �آلخرين 

�يسلب حقوقهم.
بني  �لعالقة  تتبني  �لتدبر  من  �بقليل 
 ،Tهذ� �لتعاليم �حتقيق �ألمن ��لسال
 Tلتز�� هو  �ألمن   nسا�  �� فالو�قع 
 Eحقو تأGية   H بالعد1  �إلنسا� 
هذ�   �يعز  ��� �لو�جبة،  �آلخرين 
يرتقي ֲדذ�   �� باإلحسا�، �  �لعد1 
 .ßلقر� bs يتا�R مرتبة �R إلحسا��
عمليا   ��سيد �لعد�  فإ�  �بذلك 
�� �ملؤمن ��هٌد فيما بني يديه، ��نه 
��نه   ،Eحلقو�  ��Gأل �Gما  مستعد 
�ال   Eحلقو�  Eفو �Gما  سيعطي 

تـميـم Kبو Tقـة

ÎÄÅqiŸ;Ï⁄Ëæ¡;ÏÁ`

flŸ¯\;ÏÁÖæ›Â;‹˜à¸\flŸ¯\;ÏÁÖæ›Â;‹˜à¸\

ôÑ¯\;;Ì÷¡;;Î]Ë¢\;;ÏÁ\Åd

È⁄÷¡;;È›`ÖÕ;;ÑÊæfiŸ;;flŸ;
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 �� �ألمد  قريبة  مصلحة  حتقيق  ينتظر 
�حلقد،  قلبه  بعيد/. �هذ� سيزيل من 
من  �لفيض  fذ�  �ضع  سيجعله  بل 
�إلحسا� فتنقلب عد��ته R� صد�قة 

�يمة، كما يوضحه تعا�:
يَِّئُة  �لسَّ َ�َال  �ْلَحَسَنُة   bَتْسَتِو ﴿َ�َال 
 bلَِّذ�  �sََفِإ َ�ْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �Gَْفْع 
َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�ٌ/ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم﴾ 

(فصلت ٣٥)
 Tيلتز  �� ال  �ملؤمن  على  فالو�جب 
 ��تا  �� بل  فحسب،  باحلسنا% 
حسناته  ترقية   �R �يسعى  �حسنها، 
سيخلق  �نه  هي  ��لنتيجة   .�باستمر�
بل  عد��،  شر  �سَيْأمن  Nمنا،  ªيطا 
سيحوله R� صديق، � سيجذZ قلبه 
فيطبقها،  �جلميلة  �لتعاليم  هذ�  jو 
 �R قلبه   Zجنذ��  �R هذ�   bGسيؤ�
مساÀا  �لعد�  هذ�  فيصبح   Tإلسال�
�سا� �لسالª H Tيطه، �تتوسع R H
 ./��لصو ֲדذ�   Tلسال�� �ألمن  �Gئر/ 
�H �حلقيقة، لن يكو� هذ� �لصديق 
 Tَإلسال� َقِبل   �sR Rال  sلك  على  ثابتا 
�لو�جب  يصبح من  لذلك  به،  �Nمن 
�� jرÇ على تبليغه �إلسالR� Tقناعه 
 b� .Tبه للحفا¾ على �ألمن ��لسال
�� �Gفعنا من ���� �لتبليغ ��لدعو/ هو 
 oلنا مو�سا/ للعا Tحتقيق �ألمن ��لسال
 ،/��»ع، ال �� jقق مكاسب منظو

كي  �نفوsنا  عدGنا  من  نزيد   ��  ��
للمسلمني   ���Gها�� �فاها  jقق 

فحسب!
توطيد  من   Zلد��� �لعمل  �هذ� 
�Rيتا�  ��إلحسا�  �لعد1  على  �لنفس 
 º�� على  به   Tلقيا�  �  ،ßلقر�  bs
�مو�سا/  تعا�  �هللا  لوجه  �لو�قع 
عنه  ��لدفا«  تر�Ãه   � لإلنسانية، 
 H يسمى  ما  هو  �لوسائل،   �بش
مصطلح �إلسالT باجلهاG. �هذ� ألنه 
لكل  �مقا�مة  للنفس  lاهد/   Ëتا}
 yحتر قد   vل� ��لد��فع  �ملغريا% 
 Gلك هو �جلهاs� ،1إلنسا� عن �لعد�
�ألكC، �{تاR Ë� �� Ãاهد �ملؤمن 
�لشر �يقا�مه بالقر�N �لكرمي �تعاليمه 
�لسمحة �Rقنا« �آلخرين ֲדا، �sلك 
عن  يد�فع   ��  � �لكب�،   Gجلها� هو 
كانو�،  �ًيا  �ملظلومني  �ينصر  �لعد1 
�صالحيته،  مسئوليته   Eنطا ضمن 

�sلك هو �جلهاG �ألصغر.

 ��  Tإلسال� يبيٍّن  Nخر  جانب  �من 
تلقائيا   bGيؤ  bلذ� �لظلم،   nسا�
هو   ،Tلسال�� باألمن  �إلخال1   �R
�لسيئة مهما صغر%، ألkا تقوT على 
 ��G 1آلخرين �� حتو� Eسلب حقو
��Gئها. لذلك يؤكد �إلسالT على �� 
�لسيئة  مقا�مة  �ملؤمن  على  �لو�جب 
�ملستويا%، ���  ��جتثاثها على كل 
�إلنسا� لن يستطيع �لس� على طريق 
 ßلقر�  bs �Rيتا�  ��إلحسا�  �لعد1 
Rال �sR كا� H حر�G Zئمة مع هذ� 
�لسيئا%. �يعرyِّ �إلسالT �إل� على 
 �� �Gيفه  �لظلَم   Cيعت� �لظلم،  �نه 

مسمًى Nخر له.
�ألمر   Tإلسال�  Õحا� فقد  �ֲדذ�   
�ألسس  ��ضع  جو�نبه،  »يع  من 
�تعزيز�   Tلسال� إلقامة  ��لوسائل 
�sلك  طريقه،  من  عو�ئق  �ية  ��لة R�
�لبالغة  �حلكمة  على  يد1ّ   Zبأسلو
لذلك �إلله �حلكيم �لعليم �لذb �نز1 

أي أن دافعنا مـن وراء التبليغ والدعوة هو حتقيق 
األمن والسالم لنا مواساة للعا� أ{ع، ال أن �قق 
مكاسـب منظورة، أو أن نزيد مـن عددنا ونفوذنا 
كـي �قق رفاها وازدهارا للمسـلمني فحسـب!
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Þبايا  �لعليم  هو   bلذ�� �لدين،  هذ� 
�لنفس �لبشرية �طرR Eصالحها.

�ليس عجيبا �� يكو� �سم هذ� �لدين 
هو �إلسالT، �لذb من معانيه �للغوية 
تر� �b خصومة، �سد�G �لثمن سلفا 
 /��لبضائع، �H هذ� Rشا  Tقبل �ستال
 bحقيقة هذ� �لدين �تعاليمه، �لذ �R
�Gما   Gالستعد�� على  �ملسلم  {ضُّ 
 ،Tلسال� حتقيق  �جل  من  للتضحية 
³يث  �لتضحية  هذ�   Mمستو �فع �

يفيض باإلحسا� على �لعاo �»ع.
 ،oلعا� H Gتسو vما نظرية �ألمن �ل�
فهي  ��لت،  �ال  كانت  طاملا   vل��
تقوT على �� من �لو�جب حيا�/ �لقو/ 
 Eنتز�« �حلقو�� ،sلنفو� Eتوسيع نطا�
بالقو/،   -Eحقو �kا  ُيظن  ما   ��-
ثر��ִדم  �آلخرين  لسلب  ��لسعي  بل 
من   Mمستو �على  لتأمني  �مو��Gهم 
�لعيش �لكرمي ��لرفا� ��لسعة، ��لسعي 
 ��مقهو ضعيفا  �لعد�  جلعل  �لد�ئم 
 b� �تدم�  �ملقا�مة،  على   �يقد ال 
�حتما1 لنهوضه �� حتقيقه �b قد� من 
 H ���لقو/، كي ال يشكل خطر� منظو
�ملستقبل. �هذ� �لنظرية هي �لv تضع 
 Tلسال�� باألمن  لإلخال1   nألسا�
 Zو حر�j فعتG vلعاملي، �هي �ل�
���� �ملاليني � Eها�R �R %G� طاحنة

من �لبشر.

 H يا��� ªو�G Zتلعب �لقو/ ��حلر�
هذ� �لنظرية، �تصبح �حلرZ �سيلة 
الكتساZ �لثر��% ��الستيال� عليها 
��حلفا¾ عليها بقهر �ألعد�� �جعلهم 

.�ضعفا� باستمر�
هذ�   H �ملتأسلمني  كث��   �� ��لو�قع 
�لسائد/  �لنظرية  هذ�  يتبنو�  �لعصر 
�لفاسد/ عمليا. ��ملؤسف �kم ينسبو� 
 Tإلسال�  �R هذ�  �خلاطئ  فكرهم 
 Tألمن. فاإلسال�� Tين �لسالG لسمح�
H نظرهم ينبغي �� {مل لو�� �لقتا1 
 ،º�ما T�G هنالك كفا� على �جه �أل
�من ��جبه RباGִדم �� Rخضاعهم �فتح 
بلد�kم ��ستالZ خ��ִדم، ��� �لقتا1 
 !Gتعزيز �القتصا H ساسيا� ���G يلعب
 �R bGبالقو/ سيؤ Tنشر �إلسال ���
�لو�جب  حتقيق �ألمن ��لسالT، �من 

Rضعاy �ألعد�� ��لقضا� على مكامن 
 .Tلسال� هذ�  إل�Gمة   Eدª خطر   b�
هو  هذ�   ��  ��Cيعت �kم  ��ملؤسف 

�جلهاG �إلسالمي!
ليس سوM جانب  �لقتا1   �� ��لو�قع 
من جو�نب �جلهاG �ألصغر �لذb يد�فع 
فيه �ملسلمو� عن �لعد1 �ينصر�� فيه 
كيانا%  fم  يكو�  عندما  �ملظلومني 
�ألمن  نظرية   H 1لقتا�  ��G�  .1�G�
�لعد1 كما  �لقائمة على   ،Tإلسال� H
� جان+ ال �ساسي، �G ضحنا، هو��
��لعد���،  �لظلم   yيقاR �هدفه 
�يصبح من �لو�جب Rيقافه فو�� فيما 
�جنح  ��لعد���  �لظلم  توقف  لو 
�لظاملو� للسلم ��غبو� H �لكف عن 
ظلمهم. �قد تعهد �هللا بنصر/ �ملؤمنني 
بلغو�  مهما  هذ�،  جهاGهم   H �Gما 
جليا  sلك  حتقق  �قد  �لضعف،  من 
�من �خللفا�  H� � 1من �لرسو� H

�لر�شدين.
 �R �حلاجة  بأمس   Tليو�  oلعا�  �R
 H  Tإلسال� نظرية   �R �اللتفا% 
من  �لبشرية  لتجنيب   Tلسال�� �ألمن 
يتوجب  كما  ֲדا.  �ملحدقة   x��لكو�
 �R  �Gدl �اللتفا%  �ملسلمني  على 
تعاليم Gينهم �لعظيم ��� يسعو� لكي 
 �� �هللا  نسأ1  fا.  حيا  مثاال  يكونو� 

يوفقهم لذلك، Nمني. 

ليس  القتال  أن  والواقـع 
سـوى جانب من جوانب 
اجلهـاد األصغـر الـذي 
املسـلمون  يدافـع فيـه 
وينصرون  العـدل  عـن 
املظلومـني عندما  فيـه 
يكون tـم كيانات ودول. 
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 Õلشر� فعل  �أل�1  فعلني:   TزÃ  Õشر �سم  (مهما)  
��لثا¤ جو�به، jو:

* مهما تفعلو� جتد��. 
* مهما َتُقْل �ستِفْد منك.

�قتر�kا  �جب  �eية  »لة   Õلشر�  Zجو� كا�   �sفإ
بالفا�.

يقو1 �هللا تعا�: ﴿َ�َقاُلو� َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن Nيٍة لَِتْسَحَرَنا ِبَها َفَما 
(١٣٣ :yَألعر��)  ﴾َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنَني

ةَ.  َعْن َسْعٍد ُ� َقا1َ: َكاَ� �لنَِّبيُّ � َيُعوGُِني َ��ََنا َمِريٌض ِبَمكَّ
ْطِر.  َفُقْلُت: ِلي َما1ٌ �ُ�ِصي ِبَماِلي ُكلِِّه. َقا1َ: َال. ُقْلُت: َفالشَّ
َقا1َ: َال . ُقْلُت: َفالثُُّلِث. َقا1َ: �لثُُّلُث َ��لثُُّلُث َكِث�ٌ َ�ْ� َتَدَ« 
�َثَتَك �َْغِنَياَ� َخْيٌر ِمْن َ�ْ� َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَ� �لنَّاnَ ِفي َ�َ
�َْيِديِهْم. َ�َمْهَما �َْنَفْقَت َفُهَو َلَك َصَدَقٌة َحتَّى �للُّْقَمَة َتْرَفُعَها 
ِفي ِفي �ْمَر�َِتَك. َ�َلَعلَّ �هللا َيْرَفُعَك َيْنَتِفُع ِبَك َناnٌ َ�ُيَضرُّ ِبَك 

Nَخُر��َ. (صحيح �لبخا�b، كتاZ �لنفقا%)
يقو1 �ملسيح �ملوعوH � G كتابه سر �خلالفة:

�M �لصّديَق كالشمس H �لضحى  � ¤R�
                              مـآثُر�  مقبولٌة  عنـَد  هوجِر    

 �كا� لذ�% �ملصطفى مثَل  ظلِِّه    
   bكاَجلِر Tملصطفى قا� �                             مهما �شا

 َتـمَّ
 هذ� �لفعل معنا� (َكُمل، �كتمل) �لو �ستبدلنا بـ "متَّ" 

:Zفعل "�كتمل" ملا تغ� �ملع¿. يقا1 على �لصو�
.١٩٨٩/٠٥/٢٧ H َتمَّ بناُ� هذ� �ملسجد *

* �sR َتمَّ �مٌر بد� نقُصُه        َتَرقَّْب ���ًال �sR قيل َتّم
�من �خلطأ �لشائع �لقو1: «مت جلب �لقمح من �حلقو1 � 
مت فصل حبه �مت Îزينه H �ملستوGعا%» �يكفي ليتضح 

فساG �لتركيب �سوُ� �ستعما1 (يتم) �� يستعاº عنه 
بـ (يكتمل)!

��لصو�Z �� يقا1: ُجِلب �لقمح… ُفِصل… �ُخّز�… 
(بالبنا� للمجهو1).

 äعوض (xََحَد) �� (Mجر) ستعما1 فعل� äميكن �حيان�
يلي  �فيما   .Eلسيا� يناسب  ما   �� للمجهو1  �لبنا�  عن 

�مثلة عن �الستخد�T �لصحيح fذ� �لفعل:
يقو1 �هللا تعا�:

1َ ِلَكِلَماِتِه َ�ُهَو  ﴿َ�َتمَّْت َكِلَمُة َ�بَِّك ِصْدًقا َ�َعْدًال َال ُمَبدِّ
(١١٦ :Tَألنعا�) ﴾ ِميُع �ْلَعِليُم �لسَّ

�ْكَعًة ِمْن �ْلُجُمَعِة َ�ْ� َغْيِرَها َ �َ�َGْ�َ َعْن �لنَِّبيِّ � َقا1َ: َمْن
َفَقْد َتمَّْت َصَالُتُه. (سنن �لنسائي، كتاZ �ملو�قيت)

 :� Gيقو1 �ملسيح �ملوعو
معاsير  ��نقطعْت  �ملخالفني،  على  �حلّجُة  ّمتت   Tليو�"
�ملعتذ�ين، �يِئس منكم ُ�َمُر �ملضلِّني ��ملوسوسني، �لذين 
�كلو� �عما�هم H �بتغا� �لدنيا �ليس fم حّظ من �لدين، 

بل هم كالَعِمني." (�خلطبة �إلfامية)

@NNN›”@@@@@@NNN›”@@@@@
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G. �ساT �ل�Cقي
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 bلكرمي �لذ� �Nلقر� �R
عجائبه  تنقضي  ال 
��Gعها   vل�  ����سر�
 �R تدعونا   �ملحكما%  Nياته   H هللا�
تلك  لكشف  �Gما  ��لتأمل  �لتدبر 
Nياته،  بطو�   H �إلعجا�ية   ��لكنو
 H �لعلمي   ��إلعجا  �� شك  �ال 
�أل�جه  �حد  ُيظهر  �لعظيم   �Nلقر�
 ��جلمالية فيه، كما �ميثل �حد �لكنو
�لدفينة �لv �صبحت تتأللؤ H عصرنا 
 ��s �ستخرجها   �� بعد   �حلا`، 
 TGخلا� Zلبص�/ ���لو �أللبا� Zلقلو�
�لصاEG للقر�N مؤسس �جلماعة � 

�خلفا�È من بعد�.
�R �لقر�N �لكرمي ككتاZ هد�ية لكل 

�لبشر H كل �ألمكنة ��أل�منة �اطب 
��لبيولوجيا  �لطبيعة  علما�   Tليو�
��لفيزيا� بل كل �لعلما� بتخصصاִדم 
�ملختلفة �يدعوهم R� حسم خالفاִדم 
لطاملا  علمية كب�/  قضايا   H لعلمية�
 H بينة جلية  بينما هي  فيها،   ���حا

بطو� Nياته �ملحكمة .
�R من بني �لقضايا �لعلمية �لv يتنا�fا 
�لنظريا%  �لكرمي �تتفق معها   �Nلقر�
 H ��جحة  �صبحت   vل� �لعلمية 
�خللق  نشأ/  هي  �لعلمية   Õأل�سا�
�تطو�� على هذ� �أل�H� .º هذ� 
�خللق على  بد�ية  �ملقا1 سنركز على 
سطح هذ� �أل�N ºملني �� تتا� لنا 
�شكا1   �تطو عن  للحديث  �لفرصة 

Þلق  ُتوِّجت   vل�� �ملختلفة   �حليا/ 
�إلنسا� بصفته �fدy �لنهائي لعملية 
مبر�حلها  ��لبطيئة،  �ملعقد/  �خللق 
طبعا عن  ��لبعيد/  ��ملختلفة  �لطويلة 
فكر/ �خللق �لفجائي �خلر�فية �� �خللق 

�لعشو�ئي �إلحلاGية.
 ºِ��ْألَْ ِفي  ِسُ���  تعا� ﴿ُقْل  يقو1 
�هللا  ُثمَّ  �ْلَخْلَق  َبَدَ�  َكْيَف  َفاْنُظُر�� 
ُيْنِشُئ �لنَّْشَأَ/ �ْآلِخَرَ/ �Rَِّ �هللا  َعَلى ُكلِّ 
 �R  ،(٢١ (�لعْنكبو%  َقِديٌر﴾  َشْيٍ� 
��لباحثني  �ملتدبرين  حتث  �آلية  هذ� 
��سة �تتبع �آلثا� �لv  تركتها G على
�ملخلوقا% �لقدمية كاألحاف� �غ�ها 
من �آلثا�، من �جل معرفة كيفية بد� 

 .º��خللق على هذ� �أل

ôÑ¯\;Ì÷¡;Î]Ë¢\;ÏÁ\ÅdôÑ¯\;Ì÷¡;Î]Ë¢\;ÏÁ\Åd

È⁄÷¡;È›`ÖÕ;ÑÊæfiŸ;flŸ;È⁄÷¡;È›`ÖÕ;ÑÊæfiŸ;flŸ;

عبد 
لقاT� مدلل

ÎÄÅqiŸ;Ï⁄Ëæ¡;ÏÁ`

flŸ¯\;ÏÁÖæ›Â;‹˜à¸\

ôÑ¯\;;Ì÷¡;;Î]Ë¢\;;ÏÁ\ÅdôÑ¯\;;Ì÷¡;;Î]Ë¢\;;ÏÁ\Åd

È⁄÷¡;;È›`ÖÕ;;ÑÊæfiŸ;;flŸ;È⁄÷¡;;È›`ÖÕ;;ÑÊæfiŸ;;flŸ;
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تعا�  �هللا  يبني   Mخر� Nية   H  �
 vل� �صفتها  �حلية  �لكائنا%  شكل 
بد�% بالتكو� �أل�1 مر/ على هذ� 
�يًضا  �آلية  هذ�  �تش�  بل   ،º��أل
�خللق  عملية   H �حلاسم  �لعامل   �R
َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ  تعا�  يقو1  هذ�، 
(�حلجر   ﴾Tُِمو �لسَّ  �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن 
٢٨)، بد�ية Gعونا نتدبر لفظ "�جلاّ�" 
لغويا  يطلق   bلذ�� �آلية   H  G��لو�
على "كل شي� يتصف بصفة �خلفا� 
�لبعد،  �� �الختفا�، �� �النعز�1، �� 
عن  مستتر   �� مظلم  شي�  كل   b�
 yألعني كما يد1 �يضا على �ألطيا�
�لقامتة ��لظال1 �ملعتمة. �fذ� �ستعمل 
�لقر�N لفظ "جنة" �لv تعÊ حديقة 
لفظ  �يضا  �ينطبق   .��ألشجا كثيفة 
أل�  ��لثعابني،  �حليا%  على  "�جلن" 
عن  خفا�   H تظل   �� طبيعتها  من 
عن  منعزلة  حيا/  �تعيش   ،��ألنظا
 ��لصخو  Eشقو  H �حليو�نا%  بقية 
نفس  فإ�  كذلك   .º��أل �ُحفر 
�للفظ ُيطلق على �لنسا� �للو�¡ تنعز1 
H خد��ها عن §الطة �لناn، ��يضا 
تنطبق على �لقاG/ �ِعْلية �لقوT �لذين 
 .nلنا� عامة  عن  �النعز�1  ُيفضلو� 
على  �يضا  ُيطلق  �للفظ  فإ�  كذلك 
يصعب   vل� �لوعر/  �جلبا1  سكا� 
�لوصوR 1ليها، النعز�fم عن �ملجتمع 

فإ�  هذ�..  �على   .bGلعا�  bلبشر�
 nلنا� �عني  عن  بعيد�  يظل  ما  كل 
�لعني  لرÈية  �ملباشر   Eلنطا�� عامة 
لفظ  عليه  ُيطلق   �� ميكن   /Gملجر�
"�جلن". �يؤيد هذ� �ملع¿ �يضا حديث 
 nشريف للرسو1 � ينصح فيه �لنا
 �� xالستنجا� بكتلة من �لَر�� Tبعد
 Tا طعاkR حليو�� �مليت حيث� Tبعظا
”ال   :  � �هللا  �سو1  يقو1  �جلن، 
فإنه   ،Tبالعظا �ال   x�َّبالر تستنجو� 
 :bخو�نكم من �جلن". (�لترمذR Gُ��
 Zكتا  :G��G ��بو  �لطها�/؛   Zبو��
 Õستنبا� ميكن  هنا  �من   ،(/��لطها
�� ما  كا� يعنيه �لرسو1 � بلفظ 
 Mيكن سو o Eلسيا� �جلن H هذ� 
�لكائنا% غ� �ملرئية �لv تتغذM على 
�لَر�x، �على �لعظاT �لعفنة، �ما شابه 
 o هذ� �لكائنا% �لدقيقة �R� ،لكs

 oتكن معر�فة قبل �� يكتشفها �لعا
�لفرنسي "باستو�" قبل �كثر من مئة 

�åسني عاما.
 Eلسيا� هذ�   H "جن"  لفظ   �sR
بكت�يا  من  �لدقيقة  �لكائنا%   Êيع
فليس  �حقيقة  �غ�ها،  �ف��سا% 
لوصف  يصلح  لفظ  �لعربية  �للغة   H
تلك �لكائنا% �فضل من لفظ �جلن. 
 �� نستطيع   Tتقد ما  ضو�  �على 
�آلية   H G��لو� �جلاّ�  لفظ   �� نفهم 
 �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ 
 bيضا هذ� �ملع¿ �لذ� Êيع ﴾Tُِمو �لسَّ
 ،Mآلية كما سنر� Eينسجم مع سيا
�b �� لفظ �جلن هنا يعÊ �لكائنا% 
�لدقيقة غ� �ملرئية ��لv تشمل �لبكت�يا 
هذ�   �R� �غ�ها،  ��لف��سا% 
�إلنسا�  خلق  قبل  ُخلقت  �لكائنا% 
�b ُبد� ֲדا �خللق، أل� �هللا تعا� عندما 

 pلفظ اجلن هنا يع� الكائنات الدقيقة غ� املرئية وال
تشمل البكت�يا والف�وسات وغ�ها، وإن هذه الكائنات 
ُخلقت قبل خلق اإلنسـان أي ُبـدء بها اخللق.... اجلان 
انَّ َخَلْقَناُه  ُخلق من قبل أي من قبل خلق اإلنسان ﴿َواْجلَ
ـُموِم﴾ وأن هذا اجلن أو اجلاّن كما  ِمـْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ
تبني اآلية ُخلق من نار السـموم. فما هي نار السموم؟
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﴿َ�َلَقْد  قوله   H �إلنسا�  خلق  sكر 
َخَلْقَنا �ْإلِْنَساَ� ِمْن َصْلَصا1ٍ ِمْن َحَمٍإ 
َمْسُنوٍ�﴾ (�حلجر ٢٧) جا�% �آلية 
لتذكر �� �جلا� خلق  �لتالية مباشر/ 
�إلنسا�  خلق  قبل  من   b� قبل  من 
 �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ 
�جلاّ�   �� �جلن  هذ�   ���  ﴾Tُِمو �لسَّ
 .Tلسمو� �كما تبني �آلية ُخلق من نا

فما هي نا� �لسموT؟
�R من معانيها �لنا� �ملتقد/، �� �حلر 
 .(Zألقر�)  Tّملسا�  H �لنافذ  �لشديد 
ال   �"نا  :nعبا �بن  عند   Tلسمو��
��يضا  �ملحيط).  (�لبحر  fا"  Gخا� 
 �R ينفذ   bلذ� �لشي�   :Tمو �لسَّ
فيه،  �يؤثر  Gقيق  بطريق  Nخر  شي� 
 �R bيسر bمنه ُسمي �لسّم �لـذ�
 Eلعر��  Cَع �لضحية  جسم  �Gخل 
ضو�  �على  بسرعة،  عليها  فيقضي 
 "Tلسمو�  �"نا لـ   /��ملذكو �ملعا¤ 
نفهم �kا تش� R� �لطاقة �إلشعاعية 
�لطاقة  هذ�  خصائص  أل�  �لعالية 
 /��ملذكو �ملعا¤  »يع  على  تنطبق 
تسّخن  فهي    "Tلسمو�  �"نا لـ 
ال  �نه  كما   �كالنا  Tألجسا�
�لناجتة   �كالنا Gخا�   b� يصاحبها 
على   /�قد fا   �R  �  ،Eالحتر�� من 
 Tمن خال1 �ألجسا sلنفا�� Eالختر��
ضو�  �على  �لعالية،  طاقتها  بسبب 

هذ� �آلية �لقرNنية ��لv تتحدx عن 
بد�ية �خللق على سطح �أل�º فإننا 
�لص R� �� �حليا/ بد�% على هذ� 
�أل�º بكائنا% Gقيقة مثل �لبكت�يا 
هذ�   ��� �لقر�N"�جلن"  عليها  �طلق 
تستمد  كانت   �لدقيقة  �لكائنا% 
�جوGها   �الستمر� �لال�مة  �لطاقة 
من   b�  "Tمو �لسَّ  �"نا من  مباشر/ 

�إلشعاعا% �s% �لطاقة �لعالية. 
�R ما يبينه �لقرH �N هذ� �آلية يتفق 
 Õأل�سا�  H مرجحا  �صبح  ما  مع 
�حليا/ على هذ�  بد�ية  �لعلمية حو1 
�لنظريا%  تذكر  حيث   ،º��أل
"�جلن"  �لبد�ئية  �لبكت�يا   �� �لعلمية 
هي ��1 �لكائنا% �حلية �لv تكونت 

بفعل �لطاقة �ملنبعثة من �لEC ��ألشعة  

�ملنبعثة من �لشمس (�ألشعة �لكونية) 
�لناجتة  �حلر��ية  �لطاقة   �R باإلضافة 
 ¤Nلقر� باللفظ   b� �ل�Cكني  من 
 �� تبني   ��لنظرية   ،"Tلسمو�  �"نا
 ٥ حو�`  قبل  �لبد�ئي   º��أل جو 
جّو  عن  §تلًفا  كا�  سنة   %��مليا
طبقة  تكن   o حيث   ،Tليو�  º��أل
 Eلو�قية من �إلشعاعا% فو� ����أل�
�لبنفسجية قد تكونت بعد مما سهل 
�صوfا R� سطح �أل�º �بوصو1 
 "Tلسمو� �هذ� �لطاقة �إلشعاعية "نا
R� �أل�º حسب هذ� �لنظرية فإ� 
 yللغال �ملكونة  �لعضوية  غ�   /Gملا�
 H /Gلبد�ئي �� تلك �ملوجو� bجلو�
�لبحا� �لقدمية حتتاR Ë� هذ� �لطاقة 
 �R تتحو1   �ح  "Tلسمو�  �"نا

وعلـى ضوء هذه اآليـة القرآنيـة والp تتحدث 
عن بداية اخللق على سـطح األرض فإننا �لص 
إ� أن احليـاة بـدأت على هـذه األرض بكائنات 
دقيقة مثـل البكت�يا أطلق عليهـا القرآن"اجلن" 
وأن هذه الكائنات الدقيقة كانت  تسـتمد الطاقة 
الالزمـة السـتمرار وجودها مباشـرة مـن "نار 
ـموم" أي من اإلشعاعات ذات الطاقة العالية.  السَّ
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 ºا��) بسيطة  حّية  عضوية   /Gما
�مينيه) ��لv بد��ها تشكل �للبنا% 
�ألساسية �لv تكو� جزيئا% عضوية 
�كثر تعقيد� تدخل H تركيب �خلاليا 
�لكائنا%   Tألجسا �ملكونة  �حلية 

�حلية.
صاغها   vل� �لنظريا%  ضو�  �على 
�لعلما� حو1 بد�ية �خللق على سطح 
ميلر   .1 ستانلي   oلعا�  Tقا  º��أل
 ١٩٥٣  Tعا  (Stanley L. Miller)
خال1  من  �لنظريا%  تلك   �باختبا
�جاجًيا ªكم  ��جتربة صمم فيها جهاً
مشاֲדة  ظر�فا  فيه  ��جد   Eإلغال�
�أل�لية  �ملر�حل   H  º��أل  yلظر�
 �كما يظن �لعلما�، حيث مأل �جلها
ببضع لتر�% من غا� �مليثا� ��ألمونيا 
هذ�   �R  yضا�� ��fيد��جني. 
�ثر  ��ستبد1  �ملا�،  من  قليال  �خلليط 
 ،%���لñ ECها� يطلق بعض �لشر�
بينما �ستعمل لولب كهرÓ لتسخني 
�ملا� �Rبقائه H حالة غليا�. �خال1 

 Ëبد�% تترسب على �لزجا Tبضعة �يا
�جدها  حتليلها  �عند  �ر��،  طبقة 
تتر�بط   vل� �ألمينية   ºباأل�ا غنية 
 /Gتشكل �ملا vتينا% �ل�Cلتكوين �ل

�لال�مة لتكوين �خللية.
من  بالرغم  �لتجربة  هذ�  نتائج   �R
�kا  Rال  فيها   vل� ��لنقائص   Zلعيو�
تؤكد صحة �لنظرية �لعلمية �لv تتفق 
�خللق  بد�ية  �لكرمي حو1   �Nلقر� مع 
��لv تنص على ��: �لبكت�يا �لبد�ئية 
(�b �جلاّ�) هي ��1 من تكونت على 
سطح �أل�º نتيجة حتو1 �ملاG/ غ� 
�لعضوية R� عضوية بسيطة � معقد/ 
تكونت منها �خللية �لبكت�ية ��� هذ� 
من  �لناجتة   /��حلر� بفعل  مت  �لتحو1 
 /��إلشعاعا% �لكونية ��لEC ��حلر�
 �Nاها �لقرe vكني (�ل�Cملنبعثة من �ل�

 .("Tلسمو� ��لكرمي بـ "نا
�لتجربة   هذ�  نتائج  فإ�  �كذلك 
فتحت شهية �لعلما� jو �لس� قدما 
�بالتا`  حّية  خاليا  Îليق  �جل  من 

خاصة  جديد/!  حية  كائنا%  خلق 
 /Gملا� يكّونو�   �� �ستطاعو�   �� بعد 
�حلّية �أل�لية �لv تتكو� منها �خلاليا، 
»يع  جعل   ¤Nلقر�  bلتحد�  �� Rال 
هذ� �ملحا�ال% تبو� بالفشل، فليس 
مبقد�� �لناn ح� لو كانو� lتمعني 
باحليا/  تنبض  حية  خلية  �لقو�   ��
�َيَُّها  ﴿َيا  تعا�  �هللا  يقو1  �تتكاثر، 
 َّ�Rِ َلُه  َفاْسَتِمُعو�  َمَثٌل   Zَُضِر  nُلنَّا�
�لَِّذيَن َتْدُعوَ� ِمْن �Gُِ� �هللاَِّ َلْن َيْخُلُقو� 
َيْسُلْبُهُم   �ْRِ�َ َلُه  �ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  sَُباًبا 
َباZُ َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذ�ُ� ِمْنُه َضُعَف  �لذُّ

اِلُب َ��ْلَمْطُلوZُ﴾ (�حلج ٧٤) �لطَّ
 H º��R بد�ية �حليا/ على هذ� �أل
ال   bلذ�� �لكث�،  �لكث�  تفاصيلها 
 ��� ،Tهوال �كثر مما هو معلوl 1يز�
 ��هللا �حلكيم ��G« �لكث� من �ألسر�
�لبشر  �سيبقى  §لوقاته،  كل   H
عاجزين عن خلق خلية ��حد/ مهما 
ببد�ية  تتعلق  حقائق  من  �كتشفو� 

.º��حليا/ على هذ� �أل

 ��مرَّ جحا بقوT ممتطيا �ا��. فأ��G �حدهم �� ميا�حه فقا1 له: يا جحا لقد عرفت �ا
�o �عرفك. فرG عليه جحا ֲדد��: هذ� �مر طبيعي أل� �حلم� تعرy بعضها !! Ì{�

Ü{õ
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(�لقسط �خلامس ��لعشر��) 
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تعريب 
لد
عية: 3مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا% �لv بني قوسني �� �لv بعد 
"�قو1" هي من �ملؤلف.

١٥٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو1: 
عن   �  Gملوعو� �ملسيح  كتب  لقد 

�صحابه H بعض قصائد� ما معنا�: 
مبا�ٌ� sلك �لذN bمن �آل� ألنه قد حلق 

 .Ó بالصحابة من خال1 �إلميا�
 vلقد سقاهم �لساقي �خلمر نفسها �ل�
 Mخز� bسقاها �لصحابة. فسبحا� �لذ

.bGألعا�
�b مبا�� sلك �لذb يؤمن H Ó حيا¡ 
 H Gخل   vصحب  H Gخوله  عند  ألنه 
��لدليل على sلك هو  �لصحابة  »اعة 
تلقا�   bلذ�  Mلتقو�� �ملعرفة   Zشر�  ��
�عطي  قد  نفسه  هو   Tلكر�� �لصحابة 

.vلصحاب

عبد   ºعتر� ملا   Mخر� مناسبة   H�
كتب  »اعته  على  �ملرتد  خا�  �حلكيم 

حضرته �Gًّ� عليه: 
تقو1 بأنه ليس H �جلماعة �حد يتصبغ 
 bملولو� �حلكيم  ُعليا غ�  عملية  بصبغة 
نو� �لدين �ما �لبقية فهم كذ� �كذ�. ال 
على   � �هللا   Tما� جتيب  �عرy كيف 
مئة   �ّ� �حلف   ��  Êالفتر��. ميكن� هذ� 
»اعتنا   H �ألقل  على  شخص  �لف 
�يعملو�  �لقلب   Eبصد  Ó Nمنو�  قد 
ّ̀ يبكو�  R لصاحلا%. �حني �ستماعهم�
 òكب� òتغّير M�� ÊّنR .تبتّل جيوֲדم �ح
�عّدهم   ÊّنR� �تباعي  من   yآلال�  H
موسى  �تبا«  من  �ملر�%   yبآال �فضل 

 M��  ÊّنR حياته.  �ثنا�  به  Nمنو�  �لذين 
��لصال�   �إلميا�   �نو �جوههم  على 
�هللا  �ضي  �هللا  �سو1  نو� صحابة  مثل 
 �R يصل o كا� هنا� من �sR� .عنهم
بسبب  �لصال�  من  �ملطلوبة  �لد�جة 

.�Gحكم �لنا H فهو bضعفه �لفطر
 H vته »اع��M �� �لَتقّدT �لذb �حر�
�لC ��لصال� fو معجزٌ/ H حد �sִדا. 
 Eبصد مستعد��  منهم   yآلال�  َّ�R
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 Tليو� فلو Gعوִדم  �لقلب لكل تضحية، 
فإّنهم  �مو�fم،  »يع  عن  �لتخلي   �R
فأنا  sلك  �غم � لذلك.  مستعد�� 
 Tلتقّد� من  �ملزيد  على  ��حّثهم  َ�ِعُظهم 
عن  �حدثهم  ال   ÊنR �لسبيل.  هذ�   H
 H /كب� /Gفضائلهم �لكن �شعر بسعا

قل+." 
على  �ث¿ حضرته  لقد  sلك   �R Rضافة 
 ،Mخر� مناسبا%   H كثً��  »اعته 
�ألمر   H يشكو�  �جلهلة  بعض  �لكن 
 � �لن+  صحابة   H  Mنر بأننا  قائلني 
كل صال� �لكن ال ُيرM هنا Rال شي� 
قليل منه، �b �كأنه ال يوجد شي� هنا 

مقا�نة مع صحابة �لن+ �.
��لرG إل��لة هذ� �ال�د�« هو �� هنا� 
معرفة   ��G حتو1   ��ألمو من  كثً�� 
�سسها   vل� للجماعة  �حلقيقية  �ملكانة 
�ملسيح �ملوعوG � �ما مكانة صحابة 
 ��G {و1  شي�  من  فليس   � �لن+ 

معرفتها. �هي:

�لعيش   b� �ملعاَصر/،   :cأل�
 
لسبب 
�من ��حد؛ فكما �� �ملو�طنة حتو1  H
��G معرفة �لشخص مكانة غ��، �fذ� 
ِفي  Rِالَّ  َكَر�َمٍة  ِبَال  َنِبيٌّ  "لَْيَس  يقا1: 
 H َ�َطِنِه." (َمتَّى ١٣ : ٥٧) �هنا� َمثل
�للغة �لبنجابية ما معنا�: "Gجاجة �لبيت 
�ملعاَصر/   �R كذلك  �لعدn"؛   bتسا�

�ملكانة  معرفة   ��G كثً��  حتو1  �يضا 
ال  عموًما  ��إلنسا�  ألحد.  �حلقيقية 
يستعد لالعتر�y بعظمة شخص معاصر 
له. �هذ� �لعصبية تعمل عملها �G Hخل 
�إلنسا� بصو�/ طبيعية. �ملا كانت »اعة 
�لصحابة قدمية عند �هل هذ� �لعصر بينما 
»اعة �ملسيح �ملوعوG تعيش H عصرهم 
ال  عموًما  فإkم  لذلك  �عينهم   Tما��
يستطيعو� معرفة مكانتها، �لكن عندما 
 vينقضي هذ� �لعصر �تصبح �جلماعة �ل
 �  Gملوعو� �ملسيح  صحبة   H ترّبت 
من �حد�x �ملاضي فستر�� كيف ُينَظر 

R� هذ� �جلماعة H �ألجيا1 �لقاGمة.


لسبب 
لثاe: ال يعرy �لناn �لتا�يَخ 
 xإلسالمي معرفًة تفصيلية. �ما ما {د�
علم   �R �عينهم.   Tبأ يَر�نه  فإkم  هنا 
من   sٌمأخو �لصحابة  »اعة  عن   nلنا�
 �� �لظاهر  �من  �خلطبا�،  خطابا% 
�خلطيب �تا� �حد�ًثا خاصة � يقدمها 
منّمقًة ليكو� بيانه �كثر تأثً��، �يستنتج 
�لناn بسماعها �كأ� »يع �فر�G تلك 
�لصبغة.  ֲדذ�  منصبغني  كانو�  �جلماعة 
 H  /��لصو هذ�  مثل   nلنا� فينقش 
�sهاkم � يقيسو� عليها »اعة �ملسيح 
�ملوعوG �، �ألجل sلك تظهر لديهم 
هذ� �لنتيجة. ال شك �ننا ال نرH M �ية 
 bلذ� �ألعلى   Ësلنمو� �مة سابقة sلك 

بعدهم  sلك   xد}  o� �لصحابة   ����
�يضا R� �آل�، �لن {دH x �ملستقبل 
من  يثبت  �لكن  R»ا`؛  بشكل  �يضا 
�يضا  �لصحابة  بعض   �� �ألحاGيث 
من  �نو�«  فيهم  �كانت  ضعاًفا  كانو� 
نقاÕ �لضعف، �لكن ال ميكن �� يؤثر 
بل  R»اال،  �لصحابة  قدسية  على  sلك 
�مر  �لنظ�  �لصحابة عدمية  كو� »اعة 
ثابٌت �متحّقق. (�للهم جّنبÊ من �لتفّو� 
�ملقدسة  �جلماعة  ³ق  الئقة  غ�  بكلمة 
 Êفق�� � Gللن+ � �للمسيح �ملوعو

للعمل بأسوִדم �لطاهر/).

حيا/   xحد��  �R 
لثالث:  
لسبب 
مد�نًة  �مامنا   /Gموجو �لصحابة 
 xحد�� �مامنا  ليس  �لكن  �مسجلة، 
 �  Gملوعو� �ملسيح  صحابة  حيا/ 
�kم  �غم  �لشاكلة  تلك  على  مسجلًة 
معاصر�� لنا، �Rال فإنÊ �قو1 حقا �نه 
 Gملوعو� �ملسيح  حيا/ صحابة   H توجد
� �يضا مناËs عليا كث�/ تبعث على 
ُتجمع  �عندما   ،�GياG��� �إلميا�  جتديد 
�تدّ��   Gملوعو� �ملسيح  صحابة  �حو�1 
�إلسالمي  �لتا�يخ  تد�ين  شاكلة  على 
�� صحابة  �حلقيقة. ��حلق  فستنكشف 
�حو�1َ  يعلمو�  يكونو�   o  � �لن+ 
�لصحابة �آلخرين بالتفاصيل �لv نعلمها 

.Tليو�
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ميز�%  عصر  لكل  
لر
بع:  
لسبب 
�ظر�y خاصة، �لقد �تيحت للصحابة 
- بقد� من �هللا تعا� - فرÇ �لتضحية 
�ملخلصني  Rمياُ�   G�� �بذلك  بالنفس 
 oللعا ��ألقويا� منهم تأللًؤ� �بر�ًقا �بر
كله. �لكن o تكن مثل هذ� �البتال��% 
مقد�/ جلماعة �ملسيح �ملوعوR� � Gال 
يكو�   �� تعا�  �هللا  من  �مل  على  فإننا 
 oظهر للعا� Eميا� صحابته �يضا قد برR
 ºتعر لقد  مر�تبهم.   �قد على  كله 
 Gملوعو� �ملسيح  فقط من صحابة  �ثنا�* 
منهما  ُطلب   bلذ� �لوضع  fذ�   �
 oلعا� M��فيه �لتضحية بنفسيهما، �قد 
�لنموËs �لعا` �لذb �ظهر��. (�شُ� هنا 

R� شهيدb كابو1).

 nلنا� يغفله  ما  �هو  
خلامس:  
لسبب 
�جة �لصال� G نا تقديرG�� �sR عموًما �نه
بعني  نأخذ   �� لنا  بد  فال  ما   Tقو عند 
 vل� �يضا  fم  �ملعاGية   Mلقو�  ��العتبا
كانت تعترº سبيل Rمياkم. �sR كانت 
�قوية  خط�/  ما   Tلقو �ملعاGية   Mلقو�
� فإ� قطعهم مسافة يس�/ H سبيل  جدًّ
�إلميا� Ãعلهم يتربعو� على منا�1 عليا 

يكفي  ال  لذلك  عالية.  مناصب  �على 
 Tقو b� ليهاR صل� vملرتبة �ل� �R لنظر�
بل ال بد من �لنظر R� �لظر�y �ملعاGية 
 �����لقوM �ملعا�ضة �لv جاֲדوها � �حر
هذ� �لتقدT. �لو نظرنا من هذ� �ملنطلق 
 Gجة صال� »اعة �ملسيح �ملوعو�G �R
� فال بد من �العتر�k� yا معجز/، 
�sلك ألنه من �ملسّلم به لدM �جلميع �� 
�لقوM �ملعاGية لإلميا� �لv تعمل عملها 
H هذ� �لعصر يند� fا نظ� H �أل�منة 
 Eتفو �لعصر  هذ�  فنت   �R� �لسابقة، 
فنت �من �لن+ � �يضا أل� هذ� �لعصر 
�G عنه H �حلديث � bعصر �لدجا1 �لذ
�لنبوb �نه ما من ن+ Rال ��نذ� قومه من 
فتنة �لدجا1، ��نذ� �لن+ � �يضا قومه 
كثً�� من هذ� �لفتنة، �ُ�ِ»ع على �� فتنة 
�لدجا1 هي �عظم �لفنت كلها، ��حلقيقة 
 Gإلحلا�� للماGية   - �لسامة  �لريا�   ��
 H هّبت   vل�  - �لدنيا  على  ��لتهافت 
 b�  H قط  مثلها  هّب  ما  �لعصر  هذ� 
�ألGيا�  قط  تتحر�   o� مضى،  �من 
 H ية كما حتركتGملا�  Tلعلو�� �لباطلة 
�لنظ�  عدمي  لنجا�  �Rنه  هذ�.  عصرنا 
�R �ستطا« �ملسيح �ملوعوH � G مثل 
قائمة  �لعصر �خلط� تكوين »اعة  هذ� 
على �إلميا� �حلقيقي �عاملة بالصاحلا% 
�متصديًة جلميع �لقوM �ملعاGية. ال شك 
 yلشيطا� �ملتسلحني بالسيو� Gجنو ��

�من  H سبيل �إلميا� H كانو� متربصني
�لن+ � �كانو� يشّكلو� حاجًز� قويًّا، 
�إلميا�  نعمة  ينا1   �� ملؤمن  كا�  �ما 
 �sR �لكن  �لدما�.  من  kًر�   ��عبو  ��G
»ع  قد  �لعصر  هذ�   H �لشيطا�  كا� 
�فو�جه كلها �عّين جنو�Gً ال ُترM بالعني 
�ملجرG/ لينهبو� �ملا�/ �Ãّر�Gها من ثر�/ 
 Mإلميا�، فلم يكن بوسع �حد �� يتصد�
fذ� �جلنوR Gال بالقوM �لر�حانية، �عليه 
فإ� جنا� �ملسيح �ملوعوH � G مثل 
�عدمي  عظيم  لنجا�   yلظر�� هذ� 
سيدنا  جنا�  �حلقيقة   H �لكنه  �لنظ�، 
�حلقيقة   H لتلميذ� � أل� جنا�  ªمد 
��قع   H  TGخلا�  ���نتصا  ،�sستا� جنا� 
�حلالة  هذ�  ففي  سيد�،   ��نتصا �ألمر 
�sR بقي �b تقص� �� ضعف H »اعة 
ينقص  ال  فإنه   �  Gملوعو� �ملسيح 

بشكل عاT من عظمتها شيًئا.


لسبب 
لساhT: هو �� ما ميتا� به �لعقل 
§فيًّا  يظل  �إلنسا�  �� حسن  �إلنسا¤ 
 �Cعلى قيد �حليا/ �ال ت T�G عموًما ما
Rال نقاÕ ضعفه، �b �� �جلانب �لضعيف 
للصو�/ يبقى مستحضر� عموًما، �لكن 
على  ��سا  �ألمر  ينقلب  �فاته  بعد 
بعد  �لرجل  ميز�%  تتجلى   b� عقب 
ضعفه  �ما  �كثر  ُتذكر   vل� �هي  �فاته 
�تقص��ته فتخبو �تنمحي من �لذ�كر/. 

 Zلكتا� fذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  ��آل�   *

��G عدG هؤال�.
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 Gملوعو� �ملسيح  »اعة  حالة  هي  �هذ� 
�لعصر من صحابته  فعندما �لو   ،�
تضحياִדم �هي  �تلمع  Rخالصهم   �Cي
�ما نقاÕ �لضعف  �لv سُتذكر عموًما، 
�آل�  jن  به  نشعر  ما  �هذ�  فتنمحي. 
�يضا �R sR مز�يا �إلخو/ �لذين يتوّفو� 
نقوًشا   xكثر �حتد� فينا  تؤثر  بيننا  من 
عميًقة H �نفسنا مقا�نة مع مز�يا �لذين 
 Õنقا  �R كذلك  �حليا/،  قيد  على  هم 
ال  �مضو�  توفو�  �لذين   yلضعا�  nلنا�
ال  �لذين  مع  مقا�نة  قليال  Rال  فينا  تؤثر 
 ��Gيز�لو� على قيد �حليا/ �هم موجو
 �� �لتا�يخ  من  �يتضح  ظهر�نينا.  بني 
 ��لصحابة �يضا كانو� يشعر�� بالشعو

نفسه.


لسبب 
لسابع: ال يد�� �لناn عموًما 
 bGلفر� �إلصال�  بني  فرًقا  هنا�   ��
�يضا.  ��جلماعي، ��� معاي�Àا §تلفة 
 �� صاحلة  »اعة  �ية   ��عتباَ  Tيستلز ال 
 Mملستو� ���يكو� »يع �فر�Gها قد �حر
�ية   Cستعت بل  �لصال�،  من  �لعا` 
»اعة صاحلة �sR كا� �كثر �فر�Gها قد 
�خلقو�  طيًبا  تغيً��  �نفسهم   H حدثو��
كا�   �R� ��لصال�،  �إلميا�   �نو فيها 
�جة G  �R يرتقو�  ال  �فر�Gها  بعض 
 �� Tكما ال يستلز .Zإلصال� �ملطلو�
يكو� »يع �لذين �حر��� �لصال� على 

�جة ��حد/، بل ال بد �� يكونو� على G
 �R �لنظر  ينبغي  لذلك  §تلفة.   Ë�مد�
 �R Rضافة  R»اال.  �جلماعة  تلك  حالة 
بعني  �ألمر  هذ�  �خذ  من  بد  ال  sلك 
��ملو�هب  �لفطرية   Mلقو�  ��  ��العتبا
شخص  من  Îتلف  �يضا  ��لكفا��% 
من  ُيتوّقع   �� ميكن  ال  لذلك  آلخر، 
�جة ��حد/ من �لصال�، G Íجلميع بلو�
�ال نرM �فر�G »اعة من �جلماعا% على 
يكو�   �� ينبغي  لذلك  مستوM ��حد. 
�جة �لصال� �لv نتوقعها G نا هو ِمَحكُّ
�نو�«  بشرية تضم »يع  �ية »اعة  من 
 Tقد  ��  Mنر �ملنطلق  هذ�  �من   ،nلنا�
عاليًة  تقع   �  Gملوعو� �ملسيح  »اعة 

�شا§ة.

 yلثامن: لقد لوحظ �� ضعا

لسبب 
��� �كثر �لو كا� عدGهم Cية »اعة ي�
ضئيال، �sلك أل� كل عني تنتبه للسيئة 
Rال  ֲדا  يشعر  ال  فِللطافتها  �حلسنة  �ما 
الحظت  لقد  لطيًفا.  ا  حسًّ ميلك   bلذ�
 H  ��شر� عشر/   �� كا� åسة  لو  �نه 
 nللنا  Mفسيتر��  yأللو� من  »اعة 
�كأ� معظمهم كانو� �شر�ً�� ��لطيبو� 
 �Cلك أل� �لشرير يs� ،منهم كانو� قلة
كث�� لشر� �يرنو Rليه بصر كل Rنسا�. 
الحظو� �� �لعني يدخلها �fو�� كل حني 
�R �Nال �kا ال تشعر به �لكن لو Gخل 

يقيم  فإنه  �لقش  من  صغ�  شي�  فيها 
مثل  ينقضي  فلما  يقعدها.  �ال  �لقيامة 
�ألحيا�  �فر�Gها   Æيتو  b� �لوقت  هذ� 
فكأ� �لقشة خرجت �o يبق Rال �fو�� 
 1��� �لعني. ال  به  لتقّر  ��للطيف   G��لبا
�sكر �� �جال �عترº �مامي �� معظم 
سيئو�،  قاGيا�   H �لقاطنني  �أل�ديني 
بل  قا1:  قولك.  يصح  ال  له:  فقلت 
�علم يقيًنا. قلت: مما يستلزT �� يكو� 
بني  نسبتهم  تكو�   �� سيئني  معظمهم 
٦٠ �٧٠ باملئة. قا1: بل هم �كثر من 
يطلق   �� �لسهل  من  له:  فقلت  sلك. 
Rثباته  �لكن  عو�هنه  على   Tلكال� �حد 
�eا�   ¤Cخ� لك  فأقو1   ،� جدًّ صعب 
عشر/ باملئة منهم، بل åسة باملئة منهم 
�سأعطيك كذ� �كذ� جائز/. فضحك 
�لقو1   Gرl كا�  لو  �سكت.  ناGًما 
لكا�   ��ألمو مثل هذ�   H حجة كافية
 Gليهو�� �ملشركني   Tلكال  ��عتبا هنا� 

ضد �لن+ � �يضا. 

 �� �لبعض  ظن  هو  
لتاسع  
لسبب 
�من  H الR ينGيكونو� موجو o ملنافقني�
نفسه  يسمي  من  كل  بينما   ،� �لن+ 
 Gجو� �ال   ،EGصا مؤمن  فهو  ��دًيا 
للمنافقني H صفوy �أل�ديني! �هذ� 
�ملنافقو� موجو��G �آل�  خطأ ��ضح. 
�من �لصحابة، �ما �لظن  H كما كانو�
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�� sلك �لزمن كا� �من �لسيف لذلك 
 H ما� Eلنفا� Gمكانية �جوR كانت هنا�
�من �حلرية �آل� فال �جوG للنفاE �لبتة، 
فهو ظن نابع عن �جلهل، ألنه يستلزT ��ال 
 – Tكانو� ُيكرهو� على �إلسال nلنا� ��
��لعياs باهللا- �هو �مر باطل ال �ساn له 
 yمن �لصحة. لو �فترضنا جدال �� خو
�لسيف كا� سائًد� Nنذ��، نتسا�1: هل 
�لسيف �حد� مما �يف �يؤثر H طبائع 
�لناn؟ �ليس óة شي� Nخر يدفع �إلنسا� 
�نه   Mنر بل  ضم��؟  ملخالفة  �لضعيف 
مثلما   Eنفا �من مضى   b�  H يظهر  o
ظهر H عصرنا هذ� H �حليا/ �ليومية. فال 
 .Tيصح �لقو1 بأنه ال يوجد منافقو� �ليو
نرM على صعيد �لو�قع �� هنا� منافقني 
فيمن ُيدَعو� ��ديني، هذ� ينافق لسبب 
بعض  �جدنا  فلو  Nخر.  لسبب   ��s�
�لن+  �من   H �ملسلمني   H سيئة   Ësمنا
� فإننا نقو1 عن �صحاֲדا �kم منافقو� 
�نفصلهم عن �لصحابة، �ما �sR ُ�جد بني 
صفوy �أل�ديني من كا� �الف تعاليم 
 �Cأل�دية عملًيا �يصر على فعله فال نعت�
 Gمنافًقا �نعّد� من صحابة �ملسيح �ملوعو
�!! �هكذ� نشّو� eعة »اعة �ملسيح 

!� Gملوعو�
 �ال �قصد من كالمي هذ� �� كل من صد
منه ضعف فهو منافق، حاشا �كال، بل 
ينبغي  فال  منافقو�  �جلماعة   H كا�  �sR

�عتبا� كل ��حد من »اعة �ملؤمنني ³جة 
�Gعائه باأل�دية. �لكن ال يعs Êلك �� 
 Gألفر�� هؤال�  مثل  على  حكًما   �نصد
�نه  Rال  �لفتنة،   xحد�R  �R  bGألنه سيؤ
ينبغي �خذ هذ� �ألصل بعني �العتبا� عند 

Rقامة ��b شامل عن �جلماعة.

 � �لن+  صحابة   �R 
لعاشر:  
لسبب 
ميتا��� عن غ�هم من �ملسلمني ألننا من 
خال1 تد�ين �لتا�يخ علمنا �sR كا� �حد 
صحابًيا �T ال، �ما هنا فقد �ختلط صحابة 
�ال  غ�هم،  مع   �  Gملوعو� �ملسيح 
بصحبة  قد حظي  �حد  كا�   �sR  yُيعَر
�ملسيح �ملوعوT� � G ال، �للهم Rال عن 
بعض �لصحابة �خلو�Ç فقط. �s Hلك 
�لناn عن   yيعر ال  �أل��:  مشكلتا�؛ 
�من   H بايع  منهم  فالنا   �� �أل�ديني 
�ملسيح �ملوعوT� � G بعد�، ��sR عرفو� 
 �sR  yُيعَر �من حضرته فال  H بايع �نه 
 � Gكانت له صحبة مع �ملسيح �ملوعو
�T ال. ��ملعلوT �� �لصحاÓ هو َمن حظي 
بالصحبة، �ليس صحابًيا كل من يؤمن 
 Zمن ن+ من �ألنبيا�. لقد �سلم �لعر� H
حتو1  فهل   ،� �لن+  حيا/   H كلهم 
�لعرZ كلهم R� صحابة �لن+ �؟ كال، 
بل �لصحابة هم �لذين صاحبو� �لن+ �، 
��sR �عتCنا �جلميع صحابة �لن+ � فلن 
يكو� ��� لر�ينا �لذb نتخذ� �آل� عن 

 H بقي  من  هو   Óفالصحا �لصحابة. 
صحبة ن+. �ما ههنا فقد �ختلط صحابة 
 H منو�N مع �لذين � Gملسيح �ملوعو�
بل  بينهم  �لتمييز  �حد  يسع  �ال  �منه، 
بعد  به  Nمنو�  �لذين  بعض  فيهم  �ختلط 
�فاته �. فكيف ميكن H هذ� �حلالة 
 Gعن صحابة �ملسيح �ملوعو b��تكوين 
عنهم؟  معلوما%  تتوفر   o ما   �
�جلماعة   Gفر�� حالة   nقيا ميكن  �كيف 
 Gملوعو� �ملسيح  صحابة  حالة  على  �آل� 
�ملعلوما%  ُتجمع  عندما  �لكن  �؟ 
�تبد�  ��حلاال%   yلظر�� عن  تا��ًيا 
»اعة صحابة �ملسيح �ملوعوG � مميزً/ 
تقدير حالتهم  عن غ�هم، عندها ميكن 

�إلميانية ��لر�حانية.

 nعشر هو �� بعض �لنا PTحلا

لسبب 
يسيئو� �لظن باجلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 H �خلفا��   �  Gملوعو� �ملسيح  أل� 
بعض �ألحيا� sكر�� تقص��ִדا ��جر�ها 
 Tمها ِمن  أل�  ��د�«،  �لكنه  حلالتها، 
�لسابقني  مآثر  من  ينتقي   �� �لو�عظ 
�يذكرها بصيغة مؤثر/ لتبعث �لناn على 
 Zكتسا� �R ألعما1 �لصاحلة �تدفعهم�
يفصل   �� �عماله  من  كذلك  �حلسنة، 
ليد�كو�  H تقص��% §اطبيه �ضعفهم 
يذكر  �لرقي. ال  �جل  sلك �يسعو� من 
بل  �ملخاطبني،  ميز�%  عموًما  �لو�عظ 
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ليشعر  ��لضعف  �لتقص��%  على  يركز 
على  تبعث  ال  حالتهم   �� �ملخاطبو� 
حّثهم  �جل  من  sلك  �كل  �لطمأنينة، 
 Mملستو�  �إلحر� �ملتو�صل  �لسعي  على 
�ملسيح  sكر  لقد  لإلصال�.   Zملطلو�
�سالته   H �لنقطة  هذ�   �  Gملوعو�
"َ�ِعُظهم  قا1:  �ملرتد حيث  لعبد �حلكيم 
هذ�   H  Tلتقّد� من  �ملزيد  على  ��حّثهم 
فضائلهم  عن  �حدثهم  ال   ÊنR �لسبيل. 

�لكن �شعر بسعاG/ كب�/ H قل+."
 �� �لنبوية  �ألحاGيث  بعض  من  �يتضح 
هذ� كا� �سلوZ �لن+ � �يضا، لذلك 
فال ميكن �الستدال1 �ملناH ملكانة �جلماعة 
 Gملوعو� �ملسيح  تصر{ا%  خال1  من 
��خلليفة  �أل�1  �خلليفة  �بيانا%   �
�لثا¤ �ضي �هللا عنهما �� من تصر{ا% 

بعض صلحا� �جلماعة.
�kم  �لعلما�  بعض  طبع  Rليه  مييل  ما  �ما 
�Gئًما يرّكز�� على �جلانب �لضعيف، بل 
�بطريقة   T��لال من  �كثر  عليه  يركز�� 
غ� الئقة فإنه بر�يي ليس طريًقا سليًما، 
مكانة   Õطاj�  �R  bGيؤ sلك  أل� 
 �R �سيفضي  �فر�Gها  �عني   H �جلماعة 
 H �العتد�1  من  بد  فال  Àمهم.  تثبيط 
مثل هذ� �ألمو� مع مر�عا/ �حلكمة كما 
كا� طريق �ملسيح �ملوعوG �، �كما 
ما  أل�  �sلك  �لثا¤،  �خلليفة  طريق  هو 
بني  ما  حالة  هو  �إلميا¤  �لرقي  يناسب 

�خلوy ��لرجا�.

�لناn ير��  
لسبب 
لثاe عشر هو �� 
 H  � �لن+  مد� صحابة  تعا�  �هللا   ��
�ملسيح  صحابة  �ما   ،nملقد� كالمه 
عنهم   Gير  o �نه  ف���   �  Gملوعو�
شي�. �هو ��د�« �يضا، ألننا �sR �طلعنا 
على �حي �ملسيح �ملوعوG � �جدنا 
 Êقد �ث¿ عليهم. �لكن �فيه �� �هللا تعا
مد�   Gير  ��  �R حاجة  ال  بأنه  �قو1 
منفصال   �  Gملوعو� �ملسيح  صحابة 
 Mنر ألننا   ،� �لن+  صحابة  مد�  عن 
 �Nلقر�  H جانب مد� �لصحابة �R نه�
�لكرمي ��G نص صريح: ﴿N�ََخِريَن ِمْنُهْم 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة: ٤) �ُ�خCنا  َلمَّ
فيه �� صحابة �ملسيح �ملوعوG � �يضا 
� �يشكلو�  �لن+  يدخلو� H صحابة 
 Gملوعو� �ملسيح  فسر  �لقد  منهم.  جزً�� 
� هذ� �آلية H مو�ضع عد/ من كتبه، 
كتابه  من   ١٥٢ صفحة   H كتب  فقد 

"حتفة غولر�ية":
"�ما نبينا � فله بعثتا� �يد1 عليه �لنص 
ِمْنُهْم  ﴿Nَ�ََخِريَن  �لكرمية  لآلية  �لقطعي 
»يع  كتب  �لقد  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
 �� �آلية  هذ�  تفس�   H �ملفسرين  �كابر 
»اعة   b� �ألمة  هذ�  من  �ألخ�/  �لفئة 
�ملسيح �ملوعوG تكو� على س�/ �لصحابة 
�سينالو� �fدM ��لفيض من �لن+ � مثل 

 .Eفر õG� ��G ضي �هللا عنهم��لصحابة 
فلما ثبت من �لنص �لقرN¤ �لصريح �نه 
كما متتع �لصحابة بفيض �لن+ � كذلك 
 b� ��G Gستتمتع به »اعة �ملسيح �ملوعو
بد من �إلميا�  �حلالة ال  فرE؛ ففي هذ� 
�ألخ�  �لزمن   H  � للن+  Nخر  ببعث 
�يكو� H عصر �ملسيح �ملوعوH G �أللف 

.nGلسا�
تتمة كتابه  � كتب H صفحة ٦٧ من 

حقيقة �لوحي:
 b� ﴾ا َيْلَحُقو� ِبِهْم "﴿N�ََخِرِيَن ِمْنُهْم َلمَّ
�لن+   Zصحا� من   Mخر� فئة  هنا�   ��
 Zتظهر بعد. ���ضح �� �ألصحا o �
�لوقت  ن+  يعاصر��  �لذين  ��لئك  هم 
�{ظو� بصحبته H حالة �إلميا� �يتلقو� 
�نه  فيتبني من sلك  �لتعليم ��لتربية.  منه 
سُيبعث H �آلَخرين ن+ يكو� ظال للن+ 
�لن+   Zلذ� سُيَسّمى �صحابه �صحا  �
�. �كما �MG �لصحابة �ضي �هللا عنهم 
ظر�فهم  حسب  �هللا  سبيل   H خدما% 
حسب  �يضا  هؤال�  سيؤGيها  كذلك 

ظر�فهم."
�لذb ال  �لعاo بكل شي�  فإ�s كا� �هللا 
�ملسيح  »اعة  ُيدخل  شي�  عليه  �فى 
�لن+  صحابة  »اعة   H  �  Gملوعو�
�بكر  لزيد  حق  فال  عليهم   Êيث�  ،�
�� يتفلسف حو1 هذ� �ألمر؟ ��هللا َيْعَلُم 

َ��َْنُتْم َال َتْعَلُموَ�.
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التقوى

 nهله �لناÃ bلثالث عشر �لذ

لسبب 
 Gحّد قد  تعا�  �هللا   �� �هو  عموًما 
�يتبني  »اعة،  كل  لرقي  معّيًنا  طريًقا 
�قي »اعة  �ُقّد �نه  �لكرمي   �Nلقر� من 
��يًد� ��يًد� كما  � Gملسيح �ملوعو�
َشْطَأُ�﴾   Ëََ�ْخَر  »ٍ�﴿َكَزْ تعا�:  قا1 
»اعة  ستحقق   b�  (٣٠ (�لفتح: 
 vلرقي كالنبتة �ل� � Gملسيح �ملوعو�
��قها ��  º��أل من   Ëُتخِر �لبد�ية   H
�لصغ�/ �لضعيفة � تتقوM �تتقوM شيًئا 
 H � Gفشيًئا. �كتب �ملسيح �ملوعو
صفحة ١٢٣ من كتابه Rعجا� �ملسيح 

ما يلي:
َعَلى   �ُ� ﴿َ�ِشدَّ بقوله:  موسى   �"فأشا
صحبَة  �كو� G� صحابٍة   �R  ﴾��ْلُكفَّاِ
 H �غلظًة  شّدً/   ���َ�َ�  ،��ملختا نبّينا 
بالسيف  �هللا  جال1  ��ظهر��   ،��ملضما
�لبّتا�، �صا��� ِظلَّ �سِم ªمد �سو1 �هللا 
�لقّها�، عليه صلو�% �هللا ��هل �لسما� 
 .���ألخيا  ��ألبر� من   º��أل ��هل 
 Ëََ�ْخَر  »ٍ�﴿َكَزْ بقوله:  عيسى   ���شا
ِمْنُهْم﴾  ﴿Nَخِريَن   Tٍقو  �R  - َشْطَأُ�﴾ 
��َد  �eَه  sَكر  بل  �ملسيح،  �Rماِمهم 

بالتصريح."
�ملسيح  »اعة  �قي   �� يتبني  هنا  �من 
�ملوعوG � لن يكو� بصو�/ �نقالبية 
فجائية بل هو �لرقي �ملتو�صل �ملتسلسل، 
 ºألمر��  �� هو  sلك   H ��لسبب 

شاكلة  على  متنوعة  �يضا  �لر�حانية 
هذ�  �بعض  �جلسدية،   ºألمر�� تنّو« 
� ³يث جتعل �ملريض  �ألمر�º مؤo جدًّ
�kا  Rال   ،Zالضطر�� شديد  مضطرًبا 
�ينعم  �ملناسب،   Ëبالعال سريًعا  تز�1 
�ملريض �لذb كا� يعا¤ حالة مؤملة من 
 Ëبصحة �عافية بعد تلقي �لعال Zلكر�
��حلركة  �ملشي  �يبد�  صحته  �يستعيد 
sلك  مقابل  �لكن  طبيعي.  بشكل 
مزمنة   Cتعت  vل�  ºألمر�� بعض  هنا� 
 oملريض كعاهٍة، قد ال يتأ� T��هي تال
لنوبا%   ºيتعر �ال  كثً��  �ملريض  ֲדا 
�الضطر�R Zال �نه يذ��G Zخلًيا ��يًد� 
 Ëال ينفعها عال� ،����يًد� بسبب شعو
سريع بل {تاË �ألمر R� عالË طويل 
ّمل  �لدُّ هو  �أل��  �حلالة  مثا1   .Mملد�
�لكب� �مللي� بالقيح مما يسبب للمريض 
Nالًما هائلة �لكن ما �� يشّقه �لطبيب 
�يشفى   Tآلال� تز�1  �لصديد   Ëر��
�ملريض بوضع �لضما�G% على �جلر�، 
�يستعيد صحته �يأخذ ميشي �يتحر� 
�بعة �  �� ثالثة  خال1  طبيعي  بشكل 

.Tيا�
شخص  مثا1  هو  �لثانية  �حلالة  �مثا1 
 bصيب بالسّل، فإنه ليس باملريض �لذ�
عند�  كمن  عظيًما  �كرًبا  Nالًما  يعا¤ 
Gّمل مؤo، بل هو يذ��G Zخلًيا بسبب 
�فف  سريع   Ëعال له  �ليس   ،��شعو

من شعو�� بل {تاR Ë� معاجلة خاصة 
�ألخالقية   ºألمر�� �ملا كانت  طويلة. 
�لسل  تشابه  �لعصر  fذ�  ��لر�حانية 
لذلك ال تظهر نتائج عالجها سريًعا بل 
حتتاR Ë� �قت. ��علمو� �� �هللا تعا� 
ال يريد - من قوله عن صحابة �ملسيح 
�ملوعوG �: ﴿َكَزْ�ٍ« َ�ْخَرËَ َشْطَأُ�﴾ 
- Rخباَ�نا عن عدGهم فحسب بل عن 

كل نو« �قيهم. ��هللا �علم.
 H �الستعجا1   Tعد فينبغي  �عليه 
.��العتر�º ��لطعن H مثل هذ� �ألمو

 ��G حتو1  عشر/  �لثالثة   ��ألمو هذ� 
�ملسيح  لصحابة  �حلقيقية  �ملكانة  معرفة 
بل   ،�بإÃا �، �قد sكرִדا   Gملوعو�
عمًد�،  شديًد�   ��ÃRاً بعضها  ��جز% 
 H �غبة   Ó تكن   o �نه  يشهد  ��هللا 
كما  �ملوضو«،   هذ�   H  Zإلسها�
 Êن� Rال  ��ضحة،  مناسبة  له  تكن   o
شبها%  تث�   ��ألمو هذ�   �� الحظت 
�بد�  ֲדا،  ينخدعو�  �لذين   nلنا�  Mلد
�نتشا� هذ� �ال�د�«، فلم   Eيتسع نطا

�ستطع �لتز�T �لصمت H هذ� �حلالة.
هنا  بالذكر  جدير  Nخر  �مر  �هنا� 
بأ�  تعا�  �هللا  بفضل  نؤمن  �ننا  �هو 
��آلخرين  �أل�لني  �فضل  هو   � �لن+ 
�فضل  بأ� »اعته  نؤمن  كلهم كذلك 
على  صل  �للهم  »يعها.  �جلماعا% 

ªمد �على ª 1Nمد �با�� �سلم.



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل
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