



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



آليات �ق الفساد بال حدود   كلمة التقوى٢ - ٣

الوحي أداة رقي اخمللوقات     � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٧
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا �مد املصطفى �       أحاديث نبوية شريفة �تارة٨
"ال نحتاج في هذه األيام إلى الحرب واالنتقام"      مقتبس من كتابات المسيح الموعود �٩

الدعاء موت يهب احلياة    خطبة الجمعة - حضرة مرزا مسرور أحمد أيده اهللا١٠ - ١٩ 

 السباحة ضد تيار نهر التاريخ الجبار     فتحي عبد السالم   ٢٠ - ٢٣
 "لن أترك الصدق O أي حال، وليحدث ما Rدث!" قراءة O مواقف صدق املسيح املوعود جمال أغزول٢٤  - ٢٧

سيرة المهدي (٤٢)     مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود �٢٨ - ٣٣

كنز املعلومات الدينية     الداعية محمد أحمد نعيم٣٤ - ٣٥

حكم ونوادر٣٦


ئيس �لتحرير
�بو �ز
 	لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد 	ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد 	ملجيد عامر
!مد طاهر ندمي
!مد ��د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص% ��د قمر

من% ��د جا*يد

عبد 	ملاجد طاهر

	ملجلد 	لثامن *	لعشر*0، 	لعد. 	لسابع

!ر4 *صفر ١٤٣٧هـ ، تشرين 	لثا�/ نوفم8 ٢٠١٥ 4

�لتو�يع
مظفر ��د

:Bلتا	0 	لعنو	 CD ه Lيع 	التصاالH *	ملر	سالH ُتوجَّ

	Pاتف *	لفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768	ل8يد 	اللكتر*�:

© Lيع 	حلقو_ !فوظة للشركة 	إلسالمية 	لد*لية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

	الشتر	� 	لسنو� ٢٠ جنيها 	سترلينيا �* ما يعا.� �لك بالعملة 	لصعبة
ASI.Ltd ل8يدية باسم	ملصرفية *	 Hال	حلو	تكتب 

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا ع8 شبكة 	إلنترنت:

مسجد 	لعافية، مليكونج ، بنغال.يش

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر^

 باجلماعة اإلسالمية األbدية العاملية O لندن، بريطانيا.



اجمللد الثامن والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥ م

٢

التقوى

على  طغت  قد  �ملا�ية  �لنو���   �� شك  ال 
بص�ִדم  ��عمت  �حلا!  عصرنا   % �لنا& 
حيث يتهافتو� -و �لشهر* ��ملكاسب �ملا�ية 
��لتسيُّد على �آلخرين.  فاستسلمت شر5ة كب�* لنو��� 
�هكذ�  ��ملبا�?،  للقيم   Aعتبا�  B�  CعطاE  ��� �لنفس 
�آلخر   Hلطر�  Aحتقا�� �ألنانية   Jملجتمعا�  % تأصلت 

.Pلتكالب على �ملصا��
�لقدمي ��حلديث ظلم �إلنسا� ألخيه  �لتاAيخ  لنا   B�ير�
 Jمسميا Cإلنسا� خال\ سعيه لتحقيق نزعاته حتت غطا�
 Cلشي ال  ��بعدهم  Eليه  �لنا&  �قر_  با�  حيث  ش`، 
 Jملصطلحا�  Jفقد �هكذ�   .aملزعو� جناحه  لتحقيق  Eال 
�لنا&  eَِمم  معها  �ضا�  �لكلمة   g�A فضاعت  �الالִדا 

�شرفهم.
 iال شك �� �ملهمة �لرئيسة للدين �حلنيف هي معاجلة هذ�
�ألسقاa �هد�ية �لبشرية pE سبيل حتصيل �nدm ��لرقي. 
�لقد كا� % شخص سيدنا qمد �ملصطفى � �تعليمه 
للنا&  �لنا&  �نفع  به، حيث كا�   mُيقتد منوeجا �مثاال 
قبل �لنبو* �بعدها.. يعمل لصاحلهم �5كم % نز�عاִדم 
 yعنه قومه كل سلو Hَعر�صغ�هم، �بكب�هم  Hير��

َسوB �مو�قف عظيمة.
�E حب خدمة �خللق ��لرفق ֲדم يفيض من صميم نفس 
 iلر�ة �لعظيمة جتا��لرسو\ �لكرمي � حيث منبع �لر�فة �
خلق �هللا تعاp كافة. �Eا qبة خالصة لوجهه تعاp تر�عي 
��ا  شك  �ال  ��ملظلومني.  ��ملحر�مني  �لبائسني  حقو� 
خالية من حب �لظهوA ��لشهر* ��لرياC مما تعاHA عليه 
�لنا& من �لتسّيد ��حتال\ مناصب �جتماعية عالية. �ما 
��ألنانية  �لطمع  تقلقه حيث كا�  قومه  �نفكت مشاغل 
��ملظا� �ة عصرi، �هذ� من بني �ألسبا_ �ل� جعلته � 

 B�يأ�ملظا� ��كة % تلك �ملفاسد Aبنفسه عن �ملشا mينأ
قومه.  عن  بعيد�  يتعّبد   Cحر�  Aغا  % شديد  Aكن   pE
�هكذ� هجر � َعاَلما يعّج بالفسا� ��لظلم فأخرجه �هللا 
 iصطفا��بعني Aحز� حينما بلغ �أل�مما هو فيه من كر_ 

لرسالته.
�لقد �Aسى � منهجا ألتباعه لالهتماa باآلخرين �خدمتهم 
 iحيث تزخر كُتب �لس�*  ֲדذ Jنكر�� �لذ�� Aإليثا��
يتعر� pE �إليذ�C �ال ير�  �لعظيمة، فكا� �  �ملو�قف 
عليه باملثل. �تعد�A Jته �لق �هللا �يع �حلد�� ح` �� 
�لد �عد�ئه كا� 5ظي باحتر�a ُيتو� بالعفو �لنبوB. فيا nا 

من �Aة بال حد��.
�لبعد  حالة  ُت��  �ملسلمني  لتاAيخ  �ملستفيضة  �لد�Aسة   �E
شر�ئح  شهدִדا  �لفاضلة  �ملحمدية  �ألخال�  عن   Cجلفا��
تا�Aية عديد*. Eال ��   Jطاq ملسلمني ع�� عديد* من 

œ•;k]Ë’`œ•;k]Ë’`

ÄÂÅt;˜d;;Ä]â�’\;ÄÂÅt;˜d;;Ä]â�’\;



٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر  ٢٠١٥ م

�لعاملية % �لسنو�J �ألخ�* � يسبق  ما شهدته �لساحة 
nا مثيل حيث ال �لو نشر* EخباAية من فو�جع �مظا� 
ُترتكب باسم �لدين ��لدين منها بر�C. فاملسلمو� يذ�و� 
يكّبر��  �هم   Cسو� حد  على  �ملسلمني  �غ�  �ملسلمني 
�يهللو�!! ال شك ��ا مظا� ضد �إلنسانية ُيتهم �لدين 
 Bعلى �سا& �نه �لذ aُيوضع % قفص �الִדا�حلنيف ֲדا �

��قد فتيل AEها_ �لنا& ��لفتك ֲדم.
 aا صيحة نرفعها من هذ� �ملن� ملن �و\ له نفسه �لقيا�E
qمد  �حبيبنا  Eمامنا  باسم  ֲדا   aيقو ال   �� �جلر�ئم   iֲדذ
 �E حيث  للعاملني  �Aة  �هللا  �Aسله   Bلذ�  � �ملصطفى 
Eليه  ُينسب  ما  مع  تتنا�  �لعطر*  �سنته  �لشريفة  �خالقه 
من ظلم �ֲדتا�. �ال شك ��  �عما\ �لفسا� باسم �لدين 
�لبعض  يع� عنها  �جلغر�فية فهي كما  للحد��  ال �ضع 
 Jبلسا� حا\ هذ� �لـُمسمى شهد�". ��بال حد �فسا"
�لعاصمة �لفرنسية باAيس هذ� �لشهر �عما\ فسا� فظيعة 
eهب ضحيتها عد� كب� من �ملو�طنني �ألبرياC ُقتلو� ظلما 
�عد��نا. �قد �صدA مكتب �إلعالa باجلماعة مباشر* بعد 

�نتشاA �خل� بيانا قا\ فيه:
"�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية يدين هجما� با�يس 

$يدعو من !جل �لضحايا
�خلليفة  �لعاملية،  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   aماE  ���� 
�خلامس حضر* م��� مسر�A ��د هجماJ �لليلة �ملاضية 

�إلAهابية % باAيس.
�قا\ حضر* م��� مسر�A ��د متحدًثا من لند�:

"باسم �جلماعة �إلسالمية �أل�دية % �يع �-اC �لعا�، 
شعًبا  �لفرنسية  لألمة  �تعا�ينا  �لعميق  تعاطفنا  عن  �ع� 
�ل�  �لبشعة  �إلAهابية   Jجماn� �عقا_   % �حكومًة 
 aجوn� هذ�  يد��   �� Eال  ميكن  ال  باAيس.   % حدثت 

�لوحشي ��لالEنسا� بأشد �لعباJ�A �ملمكنة.
�إلAها_  �شكا\  �يع   �� �دً��  ��كد   ��  ��� كما 
��لتطرH ال متت بأية صلة لتعاليم �إلسالa �حلقيقية. ��� 
�لقر¢� �لكرمي يؤكد على �� قتل برCB ��حد هو كقتل 
 Hظر  B� حتت  �لقتل  ت�ير  ميكن  فال   .Cعا� �لبشرية 

قّط.
باسم  �لبغيضة  �فعاnم  لت�ير  يسعو�  �لذين  ��لئك   �E
طريقة  بأسو�  �عته  بتشويه  فقط  يقومو�  Eمنا   aإلسال�

ممكنة. 
�nجماJ �مع e�يهم   iعيتنا مع ضحايا هذ���تعاطفنا 
 �� pتعا�عو �هللا سبحانه �شكل. � Bبأ ��Aمع من تضر�
تقدمي مرتك¥ هذ�  يتم   �� ���عو  �لص�، �¢مل  يلهمهم 

�لعمل �لشرير pE �لعد�لة على جناg �لسرعة."
 فعلى �ملسلمني �ليو�A� �E a��� qق هذ� �لفسا� بال حد�� 
بينهم �مع من حوnم بسالg �ألخال�  فيما  يتحلو�   ��
�ملحمدية �ملستوحى من "�Aة بال حد��" ��� يستجيبو� 
ِهللا  �ْسَتِجيُبو�  ¢َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿يا  �جل:  عز  �هللا   Cلند�
(�ألنفا\ ٢٥) ���  ُيْحِييُكْم﴾  ِلَما  َ�َعاُكْم   �eَEِ َ�لِلرَُّسوِ\ 
يقفو� صفا ��حد� مستنكرين �عما\ �لفسا� �ل� ُتقاa باسم 

�ينهم �يسترجعو� �Aيته من �يا�B �لظاملني �لسفاكني.
�ملباAكة  �جلماعة   iهذ �سس  قد   � �هللا   �� شك  �ال 
�لوحي   g�A لنبيل حيث نفخ فيها�  Hدn� لتحقيق هذ�
 pE� ها �ملجيد�Aع� تا aد�ية �ملنوطني بأئمتها �لكر�n��

�� ير® �هللا �أل�A �من عليها. 
 Aبإظها �eلك  �حلنيف  �ينه  خلدمة  �Eياكم  �هللا  هد�نا 
 Aلنقية �ملساملة لكافة �لنا& % �يع �قطا� Cته �لسمحاAصو
�أل�A. �¢خر �عو�نا �� �حلمد هللا A_ �لعاملني ��لصال* 

��لسالa على سيدنا qمد �على ¢له �صحبه ��عني.
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 حضر* مر�� بش� �لدين qمو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

� Bملهد� aإلما�� �خلليفة �لثا� حلضر* �ملسيح �ملوعو�

:&�A� من

في 
حا� �لقر��

(سوA* �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َ$�ْألَْعَناِ'  �لنَِّخيِل  َثَمَر�ِ�  ﴿َ$ِمْن 

َتتَِّخُذ$1َ ِمْنُه َسَكًر� َ$6ْ�ًِقا َحَسًنا 1�َِّ 

ِفي Cَِلَك َآلََيًة ِلَقْوٍ� َيْعِقُلو1َ﴾ (٦٨)

شرF �لكلما�: 
²ُر  �هو:  �لعنب  �ُع  �ألعنا': 
فهو  يبس   �eفإ  ، ٌّBطر �هو   aلَكْر�

�لزبيب (�ألقر_).
ُيّتخذ  نبيٌذ  �خلمُر؛  �لسَكر:  َسَكًر�: 
من �لتمر ��لُكشو®؛ كلُّ ما ُيسِكر؛ 

؛ �لطعاa (�ألقر_). �َخللُّ

 :Iلتفســ�
تفس�   % كثً��  �ملفسر��  عا¶  لقد 
كلمة  فسر  من  فمنهم  �آلية.   iهذ
ملا  �لكنه  �خلمر.  مبع·  ﴿َسَكًر�﴾ 
��جه مشكلة �خرm - �هي �� �هللا 
�لكن  نعمه  عن  هنا  يتحد®   pتعا
قائًال:  عليها  �جا_   -  aحر� �خلمر 
�E �آلية نزلت قبل حترمي �خلمر �هي 

منسوخة! (تفس� �لقرط¥)
مبع·  ﴿َسَكًر�﴾  فسر  من  �منهم 
 .iعال� *Aجتنًبا للمعضلة �ملذكو aلطعا�
�لكن �عتر� عليه �آلخر�� �قالو�: 
أل�  عبًثا،   Aلتكر��  pE  B�سيؤ هذ� 
 pقوله تعا % iكرe قد سبق aلطعا�
�جلو�_   % فقيل  حسًنا﴾؟  ﴿��Aًقا 

k]ÕÊ÷}∏\;ÈÕÑ;Î\Ä^;ÈtÊ’\k]ÕÊ÷}∏\;ÈÕÑ;Î\Ä^;ÈtÊ’\
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�E كلمة ﴿َسَكًر�﴾ تش� pE ما % 
هذi �ألشياC من قو*، بينما يش� قوله 
فيها  ما   pE حسًنا﴾  ﴿��Aًقا   pتعا

(Bتفس� �لبغو) !Cمن غذ�
 iجهو� هذ��ملفسرين قد � �لو�قع �� 
�آلية   iֲדذ حا�لو�  أل�م  �لصعا_ 
هو  ما  تناُ�ِ\  على جو��  �الستدالَ\ 
�هللا   �� مع  عدa جو��i؛   �� (َسَكر) 
تعاE pمنا يريد �� يبني هنا �نكم كثً�� 
فتفسد��ا،  طيباتنا   % تتصرفو�  ما 
حالته   % طيًبا  يكو�   Bلذ�  Cفالشي
جنًسا  بتدخلكم  يص�  �ألصلية 

فاسًد�.
 aلك آليًة لقوe % �E﴿ � قا\ �هللا »
يعقلو�﴾.. �B �� �لعاقلني يدAكو� 
�� �ستخد�a �لشيC % غ� ما ُخلق 
 B�يؤ بل  بطائل  يأ¼  ال  �جله  من 
pE �لفسا�. فال �إلنسا� بقا�A على 
تقدمي منهج A�حا�، كما ال 5ق له 
ليصرفه  �لربا�  �لتعليم   %  Hلتصر�
عن �nدH �لذB نز\ من �جله، �Eال 

فال بد من �� يفسد ��ر_.

 1ِ!َ �لنَّْحِل  ِ�َلى  َ�بَُّك  ﴿َ$َ!ْ$َحى 

َ$ِمَن  ُبُيوًتا   Oِْلِجَبا� ِمَن   Qتَِّخِذ�

ا َيْعِرُشو1َ﴾ (٦٩) َجِر َ$ِممَّ �لشَّ

:Iلتفسـ�
ثالًثا  مثاًال  هنا   � �هللا  ضر_  لقد 
�هو  �لوحي،   *A�ضر على  للتأكيد 
فبّين  �لسابقني؛  �ملثالني  من  َ��َضُح 
 Bلذ� �لوحَي  �لنحل   pE �نز\  �نه 
 % بيوִדا  تتخذ   �� فأمرها  يناسبها، 
�هذ�  ��لعر�ئش.  ��لشجر  �جلبا\ 
�لوحي عباA* عن �لغريز* �ملو�عة % 
�لنحل. �قد �كد �هللا بذلك �� كل 
 A�تد �لكو�  هذ�  مصنع   %  Cألشيا�
بفضل �لوحي، فبعضها يد�A بوحي 
مبع·  جلّي..  بوحي  �بعضها  خفّي 
�لغر� من   B�منا يؤE  Cكل شي ��
خلقه بالس� �فق ما ���� �هللا فيه من 
عنها   Hر-� �نه  �لو  �ميو\،   mقًو
قليًال ملا حقق �nدH من �جو�i كما 

ينبغي. 
نطا�   �� �آلية   iهذ ��ضحت  لقد 
يظن   .� جدًّ ��سٌع  �إلnي  �لوحي 
�لبعض �� ال �حَي مطَلًقا بعد Aسو\ 
�هللا � (ختم �لنبو* ��حلركة �أل�دية 

تؤكد  �آلية   iهذ �لكن   ،(٧٤  Â
�لوحي  تتلقى   Jحلشر�� ح`  �نه 
 iحي هذ�من  �ملر��� .pمن �هللا تعا
�حليو�ناJ ما جبلها �هللا � عليه من 
�لنو�  �هذ�  طبيعية.  �ميو\  غر�ئز 
متقطع  بشكل  ينـز\  �لوحي  من 
حيث  �لعا�يني،  �لبشر  على  ح` 
نافعة  فكرٌ*  فجأً*   Cملر� بقلب  �طر 
�. �E �يع �ملخترعني تقريًبا  لـه جدًّ
قد   iخترعو� ما  معظم   �E يقولو� 
 �� فجأً*،  قلوֲדم   % فكرته  �ُلقيْت 
��م فّكر�� % بعض �ملخترعاJ من 
�جل �ثهم �لعلمي، �لكنهم �جد�� 
حلوًال لكث� من �ملشاكل �ل� كانت 
 Jتعتر� طريقهم نتيجة موجة تولد
% �جد��م فجأ*. فهذ� ��يسو� مثًال 
 Bيخ �لبشرAتِر� عرفه �لتاÃ ك�� -
- يعترH بذلك صر�حة حيث يقو\: 
Ãتَر�،  �لف  حو�!  �خترعت  لقد 
�كانت �ك� هذi �ملخترعاJ نتيجة 

فهذا أديسـون مثًال - أك� �ـِ�ع عرفه التاريخ 
البشـري - يع�ف بذلك صراحة حيث يقول: لقد 
اخ�عـت حوا7 ألـف �َ�ع، وكانـت أك� هذه 
اخمل�عات نتيجة فكرة أُلقيت B ُروعي فجأًة. واحلق 
أن هذه هي احلالة الL يطلق عليها الصوفية اإلGام.
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التقوى

فكر* �ُلقيت % Aُ�عي فجأً*. ��حلق 
�� هذi هي �حلالة �ل� يطلق عليها 

.aاnلصوفية �إل�
 Cلعلما�  aقا فقد   Jحلشر�� �ما 
ببحو®  ��لنمل  �لنحل   Âصو�
تعيش  �لنمل   �� تؤكد  مستفيضة، 
فهي  مذهل؛  �Aئع   aنظا �سب 
تتحا�A باأليدB، �حتافظ كاإلنسا� 
على موتاها، �تّدخر �لغال\، �جتّهز 
�لطقس؛  تالئم  Ãتلفة  مساكن  nا 
مسكن  �للصيف  مسكن   Cفللشتا
من  بأكثر   Hلغر�  Åتب كما  ¢خر، 
 Âمن نو� خا *��� yهنا�طابق. 
�لنمل  تستخدمها  ما�*  منها  تسيل 
 Aخا�ّ� كاللنب، �هي حريصة على 
 Åتعت� بيوִדا   % �لديد��   iهذ
 % ��ا  لدAجة   Aباستمر� بتغذيتها 
�لديد��   iهذ ُتطعم   Cلغذ�� قلة   aيا�
 .Cًال، « تأكل ما يتبقى من �لغذ���
كما �� �لنمل تتحاA_ فيما بينها، 
 The Book Of).يًضا�  Pتتصا�

  (Knowledge, Word: Aunt

فهناy نظاa ��سع qكم تعيش �لنمل 
للوحي  نتيجة  هذ�  �كل  مبوجبه. 

�لذB يسمى �لوحي �خلفي. 
 aنظا �سب  تعيش  �يًضا  ��لنحل 
�Aئع ح` �E بعض �لعلماC يقولو� 
�E نظاa خلية �لنحل �فضل من ُنظم 

ا %  �إلنسا�، ���ا �Aهف منه حسًّ
بعض �ملجاالJ. توجد % كل خلية 
مِلكٌة تطيعها �لنحُل كلها. ��جيا\ 
كالبشر  تعيش  ال  �ملختلفة  �لنحل 
منفصًال  منها  كل  يعيش  بل  مًعا، 
��� �ختالÕ مع من ليس من جيله. 
يسعى  جديد*  مِلكٌة  توَلد  عندما 
�لكن  عليها،   Cللقضا �لقدمي  �جليل 
حلر�ستها  يهّب  كله  �لشا_  �جليل 
�ملِلكة  تك�  �عندما  عنها،  �يد�فع 
جيلها  مع  تشن  فإ�ا  �جلديد* 
 i�تطر� �لقدمي  �جليل  على   aَجوn�
 aتنهز �من �خللية لتستقل ֲדا هي، �
�تط� Öيلها لتصنع nا خلية جديد* 
مذهلة  تفاصيل   yهنا� مستقلة. 
ال  �لكن  �لنحل   aنظا عن   mخر�
�لسابق  (�ملرجع  هنا  لذكرها  �ا\ 

 .(٤١٦ - ٤٢١ Â
�لنحل  مثا\   � �هللا   Aختا� �لقد 
ليوّجه نظر �إلنسا� pE �لذB منح 
هذ�  nا  �جعل  �لعلَم  هذ�  �لنحَل 
 �� ميكن  ال   Bلذ� �ملذهل   aلنظا�
يكو� �ليَد تفك�ها. �هناy سبب 
 �� �هو  �لنحل  مثا\   Aخر الختيا¢
نظامها ينكشف للعيا� بأ�¶ تدبر، 
قد   Cغذ� ִדيئ  �لنحل  أل�  ��يًضا 
�ألغذية  �فضل  ِمن  �إلنسا�   iعت��
 %  aلنظا� �جو�   �E ��جو�ها. 

حياִדا يد\ على ��ا تتمتع بالعقل، 
 Aحد باستمر���لكن عيشها بنمط �
 yيد\ على �� هنا Aُّتطو ���من 
قو* خاAجية �خرm �ضعْت للنحل 
َ�ْضِعها  ِمن  ليس   Bلذ�  aلنظا� هذ� 

هي �بًد�. 
هنا  �خ�  قد   pتعا �هللا   �� كما    
تتخذ  ما  فمنها  �نو��،  �لنحل   ��
بيوִדا % �جلبا\، �منها ما تبنيها % 
تصنعها  ما  �منها  �لسهو\،  شجر 
 aعر�ئش �لَكْر �مساكن �لنا& � %
 Aََلَفَت بذلك �ألنظا �غ�ها. �لقد 
�يًضا  �لوحي  يتلقو�  �لذين   ��  pE
 JجاA� 5تلو�   B�  ..Hصنو
�جلبا\،  مقامه  من  فمنهم  متفا�تة؛ 
�منهم  �لشجر،  مقامه  من  �منهم 
�هللا  �كأ�  �لعريش.  مقامه  من 
تعاp قد ��مأ هنا pE ما صّرg به 
�لكرمي  �لقر¢�  من  ¢خر  موضع   %
بقوله: ﴿تلك �لرسل فّضْلنا بعَضهم 

على بعض﴾(�لبقر*: ٢٥٤)

�لثََّمَر�ِ�  ُكلِّ  ِمْن  ُكِلي  ﴿ُثمَّ 
َفاْسُلِكي ُسُبَل َ�بِِّك Cُُلًال َيْخُرXُ ِمْن 
ِفيِه  َ!ْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف  َشَر�ٌ'  ُبُطوِنَها 
ِ̂ 1�َِّ ِفي Cَِلَك َآلََيًة ِلَقْوٍ�  ِشَفاٌ_ ِللنَّا

ُر1َ$﴾ (٧٠) َيَتَفكَّ
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شرF �لكلما�: 
َسْلًكا:  �ملكاَ�  سَلك  َفاْسُلكي: 
 B� كذ� سَلك �لطريَق�َخل فيه، �
�َخله �ساAَ فيه مّتِبًعا Eياi (�ألقر_). 
للمزيد �Aجع شرg �آلية Aقم ١٣ 

من سوA* �ِحلجر. 
�لبعُ�: ضدُّ   َّ\e eَلو\.  Cُُلًال: �ُع 
�لقو�%:  له  eّلْت  يقا\:  َصُعَب، 
(�ألقر_).  eَلو\  فهو  سُهلْت، 
Aبك  سـبَل  ﴿َفاسÛُلِكي  �قا\ 
متصعبة  غَ�  منقا�ً*   B� eُُلًال﴾ 

.(J��ملفر�)
!لو��A :1جع شرg �آلية Aقم ١٤.

 :Iلتفسـ�
�صف  من  مزيد  �آلية   iهذ  %
�لنحل، حيث قا\ �هللا تعا�E :p مما 
على   mتتغذ  �� �لنحل   pE نوحيه 
عسل،   pE لتحوِّله   Aأل�ها� Aحيق 
من  جسمها   % خلقنا  مبا  مستعينًة 

�جهز*، �متبعًة ���مَرنا.
�ر�  عسلها   ��  pتعا �هللا  بّين   »
قاِسٌم   yهنا �لكن  ��نو�ًعا،  �لو�ًنا 
منه،  �نو�  لو�  كل  بني   yمشتَر
نّبه  �قد  للنا&.   Cًفيه شفا  �� �هو 
على   iنزلنا� ما   ��  pE بذلك  �هللا 
�يًضا نز\ %  �لبشر من �حي فهو 
��قاÃ Jتلفة �بألو�� ش`، حيث 

بعض   % Ãتلًفا  ن¥  تعليم  كا� 
�ألحيا� عن تعليم ن¥ ¢خر % بعض 
�لنو�حي، �مع eلك صاA تعليم كل 

ن¥ شفاCً ملن نـز\ من �جلهم. 
�لقد �شاA �هللا � بقوله ﴿َفاْسُلكي 
تلقي   ��  pE eُُلًال﴾  Aبك  سبَل 
شريطَة  Eنسا�،  لكل  ممكن  �لوحي 
�هللا  �Aه   Bلذ� �لطريَق  يسلك   ��
يلّوَ®  ال   ��� كاملة،  طاعة  له % 
عامًال   Ýعا فلو  �لنقية.  فطرَته 
ينـز\   Bلذ� �خلفي  بالوحي 
كـل  على  بل  كلهم  �لبشر  على 
Ãلو�، لَشرََّفه �هللا � بوحي يكو� 
�شفائـه  نقائه   % كالعسـل 
يزيـل  بوحي   B� للنـا&.. 
�Þعلهـم   Bلبشـر� ضعَفـهم 

كامـلني % �لر�حانـية.
 aلك آليًة لقوe % �E﴿ نّبه بقوله »
يتفّكر��﴾ pE �نه من �ملستحيل �� 
يتم �B �مر % �لدنيا بد�� �لوحي، 
 i�هوÖ mدn� �نه سينا\  فمن ظن 
سيدنا  Aّكز  �لقد  على خطأ.  فهو 
هذ�  على   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ملع· خاصًة حيث قا\: �E ما يبذله 
�ملرC % �موA �نياi من جهو� فهو 
بـباله  �طر  �ما   ،Cلدعا� مبنـزلة 
مبثابة  فهو  تدبـ�  من  eلك  بعد 
 Jبركا) pلوحي من عند �هللا تعا�

 Â حانية � ٤�خلز�ئن �لر� ،Cلدعا�
.(٢٣٠

بضر_   pتعا �هللا  نّبهنا  فقد   �eE
�لناجحة  �حليا*   ��  pE �لنحل  مثا\ 
 �E `لوحي، ح� ���مستحيلة من 
�حليو�ناJ �يًضا ليست % ِغًنى عن 
�لوحي، فهي �ألخرm تتلقى نوًعا من 
�لوحي، ��لنحل ��ضح مثا\ لك. 
�لوحي  �نز\  قد   pتعا �هللا   a�� �ما 
بأسرها،   mألخر�  Jملخلوقا� لرقي 
 �Aًشعو ��قل  حياً*  �قصُر  ��ا  مع 
 aِلنظا ميكن  فكيف  �إلنسا�..  من 
nا  �ل�  �لدنيوية  �إلنـسا�  حيا* 
تأثـ�ها على حـياته �ألخـر�ية 

�� يد�A بد�� نوA �لوحي. 
�لقر¢�   � �هللا  �صف  �قد  هذ�، 
مبا  منه  عديد*  مو�ضع   % �لكرمي 
 %  ��  Åيع مما  �لعسل،  به  �صف 
 % هي  �ل�  �مليز*  نفس  �لقر¢� 
�لعسل، �عÅ ميز* �لشفاC، فقا\ �هللا 
تعاp: ﴿�ننـّزُ\ ِمن �لقر¢� ما هو 
 :Cللمؤِمنني﴾(�إلسر� ��Aٌة   Cٌِشفا
�ّيها  ﴿يا   :pتعا �قا\   ،(٨٣
من  موعظٌة  جاCتكم  قد  �لنا& 
 ﴾A�لصـد�  % ِلما   Cٌِشفا� Aبِّكم 
(يونـس:٥٨)، �قا\ تعاp: ﴿ُقْل 
 ﴾Cٌِشـفا� mهـو لِلَِّذين ¢َمنو� ُهًد

لْت: ٤٥). (ُفصِّ
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٨

التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

ْدَ� َيْهِدE Bَِلى �ْلِبرِّ، َ��Eَِّ �ْلِبرَّ َيْهِدE Bَِلى �ْلَجنَِّة.  ̌¬‡ł �َِبي َ��ِئٍل َعْن َعْبِد �هللا � ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ\: �Eَِّ �لصِّ
 .Aَِِلى �لنَّاE Bَيْهِد Aَْلُفُجو� َّ�Eِ�َ Aَِِلى �ْلُفُجوE Bْلَكِذَ_ َيْهِد� َّ�Eِ�َ .يًقا َ��Eَِّ �لرَُّجَل لََيْصُدُ� َحتَّى َيُكوَ� ِصدِّ

�ًبا. (صحيح �لبخاBA، كتا_ �أل�_) َ��Eَِّ �لرَُّجَل لََيْكِذُ_ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ

̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ*  �� Aَُسوِ\ �هللا � َقاَ\: َمْن َقاَ\ ِلَصِبيٍّ َتَعاَ\ َهاyَ، ُثمَّ َلْم ُيْعِطه، َفِهَي َكْذَبٌة. (مسند ��د، 
كتا_ باقي مسند �ملكثرين)

 �eَEِ�َ ،�َْ�ُتِمَن َخا� �eَEِ�َ ،_ََكَذ ®َ ̌¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ* � َ��َّ Aَُسوَ\ �هللا � َقاَ\: ¢َيُة �ْلُمَناِفِق َثَالٌ®: �eَEِ َحدَّ
(J��كتا_ �لشها ،BAصحيح �لبخا) .َعَد َ�ْخَلَف�َ

̌¬‡ َعْبِد �هللا ْبِن َعْمٍر� َ��َّ �لنَِّبيَّ َ� َقاَ\: Aْ�ََبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَ� ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َ�َمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة 
 �eَEِ�َ ،Aََعاَهَد َغَد �eَEِ�َ ،_ََكَذ ®َ ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن �لنَِّفاِ� َحتَّى َيَدَعَها. �eَEِ �ْ�ُتِمَن َخاَ�، َ��eَEِ َحدَّ

َخاَصَم َفَجَر. (صحيح �لبخاBA، كتا_ �إلميا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

بالسيف  للمذهب  علينا  �حٌد  يسطو  ال  �ما�  هذ�  �ماننا   �� تعلم  "$!نت 
��لسنا�، �ال ُيجِبر �حٌد لنّتبع �ينه �نترy �ين �هللا خ� �أل�يا�، فال -تا� 
 ،aتشه� �حلسا�تثقيف �لعو�!  pE ال� ،aالنتقا��حلر_ � pE aأليا� iهذ %
بل صاJA هذi �ألموA كشريعٍة ُنسخْت، �ُطرٍ� ُبّدلت. فلما ما بقي حاجة 
�لقطعية  �لو�ضحة  بالدالئل  Eمتاaُ �حلّجة  �ُقيم مقاaَ هذ�  �لَغز�* ��ملحاAبة.   pE
موضعها  ُ�ضعت  �كذلك  �لصحيحة،  �لصا�قة  بال��هني   B�لدعا�  JثباE�
 pE �قتنا هذ�   % Jشتّد� قد  �حلاجة  فإ�  �لكب�*،   �Aخلو��� �ملن�*   Jآليا�
 Cلدما� ُيفيدهم سفك  �لر�ن، �ال  تقوية �إلميا�، �نز�\ �آلياJ �جللّية من 
�ضر_ �ألعنا�، بل يزيد هذ� �نو�� �لشكوy ��لشقا�. فاملهدB �لصد�� 
فنو�  يتقّلد �ألسلحة �يعلم  ليس Aجال  �لزما�  �لذB �شتّدJ ضر�Aته nذ� 
�لدين  تضر   J��لعا�  iهذ �� �حلق  بل  ��لسنا�،  �لسيف  ��ستعما\  �حلر_ 
% هذi �أل�قاJ، ��تلج % صد�A �لنا& من �نو�� �لشكوy ��لوسو�&، 
�يزعمو� �� �ملسلمني قوa ليس عندهم Eال �لسيف ��لتخويف بالسنا�، �ال 
يعلمو� Eال قتل �إلنسا�. فاإلماa �لذB تطلبه % هذ� �لزما� قلوُ_ �لطالبني، 
�تستقريه �لنفو& كاجلائعني، Aجٌل صاP مهّذ_ باألخال� �لفاضلة، �ُمّتصٌف 
بالصفاJ �جلليلة �ملرضية، « مع eلك كا� من �لذين ُ��تو� �حلكمة ��ملعرفة، 

��Aُقو� �ل��هني ��أل�ّلة �لقاطعة، �فا� �لكلَّ % �لعلوa �إلnية".

(١٨٠-١٨١ Â Bباقة من بستا� �ملهد ،Bحقيقة �ملهد) 

‹]Á¯\;‰É·;∫;s]i®;ˆ‹]Á¯\;‰É·;∫;s]i®;ˆ

‹]Œi›ˆ\Â;gÖ¢\;∞b;‹]Œi›ˆ\Â;gÖ¢\;∞b;

مقتبس من كتابا� 
� eياfسيدنا مر�6 غال� !�د �لقا
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التقوى

 áتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   iحد� �هللا  Eال  Eله  ال   �� �شهد 
 iمًد� عبدq �� شهد��شريك لـه، 
من  باهللا   eفأعو بعد  �ما  �Aسوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا Aَ_ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوa �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   yَيَّاE�َ َنْعُبُد   yَيَّاE
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو_ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¢مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لp !لقاها سيدنا مر�6 مسر$� !�د !يدl �هللا تعاn بنصرl �لعزيز

� Qإلما� �ملهد�$ fخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٥/١٠/٣٠ aيو

% مسجد بيت �لفتوg بلند�

لقد eكر �ملصلح �ملوعو� � % 
حيا*  من  �حد�ًثا  �ملختلفة  خطاباته 
بعض  �سر�   � �ملوعو�  �ملسيح 
 aليو� سأتنا�له  ما  منها   ،Jيا��لر�
من  ش`  �ماكن  من   *eمأخو �هي 
 % A��ية   �� ��قعة  �كل  خطاباته. 
حّد �eִדا تتضمن جانًبا من �لنصيحة. 
يزيد�� من   �� ينبغي ألفر�� �جلماعة 
علمهم، �على علماC �لدين �يضا �� 
حوnم   BرÞ مبا  علم  على  يكونو� 
 �� ينبغي  كما  �لساعة  �حد�®  من 
يكو� لديهم Eملاa بالتاAيخ، �ال سيما 
مهمة  Eليهم  ُفّوضت  �لذين  ��لئك 
�لتبليغ ��لدعو* �B �ملبلغني ��لدعا*. 
من �جل تنبيه �فر�� �جلماعة pE هذ� 
�ألمر eكر �ملصلح �ملوعو� � A��ية 
عن �ملسيح �ملوعو� � �فيها حثٌّ 
على �يا�* �لكفاC* �لعلمية، كما تنّبه 
��ملحل  �ملناسبة  ير�عي   ��  pE  Cملر�
�يبقى ضمن حد��i �لعلمية، �حتث 
 gعليا للصال Jحر�� مستوياE على
�عنا   :� حضرته  يقو\  �حلقيقي. 
كا�  �نه   � �ملوعو�  �ملسيح  من 
 Pصا بأنه  Aجل  عن  �شُتهر  يقو\: 
�حد  ��يُر  �صبح   �� ��تفق  كب�، 
�عاية  يعمل  فأخذ  له،  تابًعا   yمللو�
مكا�،  كل   % ��اليته  لصالحه 
 Pصا Eنسا�  بأنه  عنه  يقو\  �شر� 

Î]Ë¢\;f‚Á;kÊŸ;Ô]¡Å’\Î]Ë¢\;f‚Á;kÊŸ;Ô]¡Å’\
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حضرu مر�6 مسر$� !�د - !يدl �هللا بنصرl �لعزيز - 

حضَّ  Eنه  ح`  باهللا؛  ���صل  كب� 
 .iA�قا\ له ال بد �� تز�مللك �يضا �
 aيو  %  A�سأ� طيب،  �مللك:  فقا\ 
كذ� هذ� �لشخص �لذB تر�i صاًحلا. 
هذ�   pE �ألمر  هذ�  �لو�ير  ��صل 
 % iA�بلغه بأ� �مللك سيز�� Pلصا�
يوa كذ�، فتكلْم معه بكالa يؤثر فيه 
 �eE� ،ح` يصبح هو �آلخر تابًعا لك
صاA �مللك تابًعا لك فسيلتفت Eليك 

�لشعب كله �يضا.
يقو\ حضرته: ال نعر�eE H كا� 
هذ� �لشخص صاًحلا % �حلقيقة �a ال 
Eال �� ما يتضح من �ألحد�® �لتالية 
عن  ُ�خِبر  فلّما  ��ق.  كا�  �نه  هو 

يتكلم   �� ينبغي  ��نه  �مللك،   *Aيا�
معه كالًما مؤثًر� فيه، فّكر % بعض 
 iCهنه. فلما جاe % عّدها�� Aألمو�
�مللك!  �يها  له:  قا\  لزياAته  �مللك 
ينبغي �� تكو� عا�ال. �نظر pE �مللك 
�ملسلم �إلسكندA! كيف كا� عا�ال 
 pE ئع �لصيت�e Aمنصًفا �يث صا�

 .aهذ� �ليو
قد  كا�   Aإلسكند�  �� �حلقيقة 
خال قبل �لن¥ � ح` Eنه كا� قبل 
 Pلصا� هذ�   �� Eال   ،� �ملسيح 
 iعت���جعله ملكا بعد �لرسو\ � 
 � �ملوعو�  �ملصلح  يقو\  مسلما. 
بعد  �منه  يعت�  كا�  �نه   Åيع هذ� 

�لن¥ � مبئاJ �لسنني �eلك ألنه ال 
 Aميكن �� يكو� ملك مثل �إلسكند
% �من �خللفاC �ألAبعة ألنه % تلك 
�ال  5كمو�.   Cخللفا� كا�  �لفتر* 
ميكن �� يكو� % �من معا�ية ألنه 
كا� ملًكا % eلك �لوقت، �ال ميكن 
 Åخلالفة ب p�أل� aيكو� % �أليا ��
 ،�Aلعبا& أل�م كانو� 5كمو� �أل�
مسلًما  ملًكا   Aإلسكند� كا�  فإ� 
�خلامس،   �� �لر�بع  �لقر�   % لكا� 
�لكن �حلقيقة �نه كا� قبل �من �لن¥ 
� مبئاJ �لسنني. �من كا� قد خال 
قبل �لن¥ � مبئاJ �لسنني جعله هذ� 
�من   � �لرسو\  �مة  من  �لشخص 

ينبغـي ألفـراد اجلماعـة أن 
يزيـدوا مـن علمهـم، وعلى 
علماء الدين أيضـا أن يكونوا 
علـى علم مبا Xـري حوGم 
مـن أحـداث السـاعة، كما 
ينبغـي أن يكـون لديهم إملام 
بالتاريخ، وال سيما أولئك الذين 
ُفّوضـت إليهم مهمـة التبليغ 
والدعوة أي املبلغني والدعاة. 
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التقوى

بدال  �نه  �لنتيجة  �كانت  �ملسلمني، 
�مللك  منه  نفر  �مللك  يؤثر %   �� من 

 .�Aًفو iخر� من عند� aقا�
ال   :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
علم  حيا�*   gلصال�� للزهد   Õيشتر
eلك  له  تعر�   Bلذ� �لكن  �لتاAيخ 
فَمن  سببه،  هو  كا�   aملزعو�  Pلصا�
من  �لتاAيخ؟   % يتدخل   �� له  قا\ 
 Cلك، ينبغي �� يكو� علم �ملرe جل�
�إلنسا�  يكو�   �� �ينبغي  صحيًحا، 
كا�   �eفإ يقو\،  مبا  �مطمئًنا  ��ثًقا 
�ألمر يتعلق بالتاAيخ فينبغي �� تكو� 
 yهنا كا�   �eE� صحيحة،  معلوماته 
يكو�   �� فيجب  ¢خر  علمي  �مر 
هذ�   m�A� لقد  صحيًحا.  به  علمه 
�إلنسا�  �لشخَص هو�i. عندما 5يد 
 Cتد�A� �5ا�\  �لصد�  جا�*  عن 
فإنه  �ملزعومني  ��لعلم   gلصال� لبا& 
يو�جه مثل هذi �لذلة ��nو�� �يلقى 

مثل هذi �لنهاية.
« يذكر �ملصلح �ملوعو� � عن 
طريق �ملولوB عبد �لكرمي ��قعة تد\ 
للمسيح  �لقل¥  ��للني  �لرفق  على 
�إلنسانية  �مو�ساته   � �ملوعو� 
من �جل �ألمة بل من �جل �لبشرية، 
 Cلدعا�  % �لنا&  يستعجل  فيقو\: 
على �آلخرين، Eال �نه ينبغي �� نتبع 
�حد،  على  ندعو  بأال  �لقاعد*   iهذ

أل�م  ملعاAضينا،  ندعو   �� ينبغي  بل 
�لنهاية. كا�  هم �لذين سيؤمنو� % 
كنت  يقو\:  �لكرمي  عبد   Bملولو�
�قيم % �لطابق �لعلوB، (كا� �ملسيح 
فو�  له غرفة  قد عّمر   � �ملوعو� 
�لكرمي  عبد   Bملولو� �كا�  غرفته 
 � �ملوعو�  �ملسيح  �ما  فيها،  يقيم 
�ألAضي)  �لطابق   % يسكن  فكا� 
ففي Eحدm �لليا! تناهى pE ��اعي 
 äكأ� �مر�* تصر�مؤ�  Cبكا Jصو
�ملخا�، تعجبت من   aمن شد* ¢ال
�ملسيح  فسمعت  �تنّصّت  �ألمر  هذ� 
�يقو\:  �هللا  يدعو   � �ملوعو� 
��لنا&  �لطاعو�،  تفشى  قد  �للهم! 
 Cيهلك هؤال �E ،ميوتو� بسببه، �للهم

كلهم فمن سيؤمن بك!
هو  �لطاعو�   �E �آل�!  الحظو� 
 ،� �لن¥  عنها  �نبأ  �ل�  �آلية  تلك 
�ملوعو�  �ملسيح   J�Cنبو من  �يتضح 

�لطاعو�،   Aبانتشا �عيد  �يضا   �
�لطاعو� �سب  ينتشر  �لكن عندما 
�لطاعو�  يأ¼   Bلذ� فإ�   Cألنبا� تلك 
 pهللا تعا� aصدقه يتضر� �ما Aإلظها
�يقو\: �للهم �E هلك هؤالC �لنا& 

فمن سيؤمن بك؟
فعلى �ملؤمن �ال يدعو على �لنا& 
عامة ألنه �قيم إلنقاeهم، فإْ� قاa ��عا 
عليهم فمن ينقذهم �eًE؟ لقد �قيمت 
��قيمت   aإلسال� لتنقذ  �أل�دية 
nم  �تعيد  �ملسلمني  لتنقذ  �أل�دية 
 �E :� �دهم. يقو\ �ملصلح �ملوعو�
�لشوكة ��لعظمة �ل� ناnا �ملسلمو� 
 �� �أل�دية  تريد  �مية   Åب عهد   %
 Âمع �حلر aملسلمني �ليو� pE تعيدها
�لعبا&   Åب  Jسيئا Eليهم  تدخل  �ال 

�بÅ �مية ��خطا�هم.
ُبعثنا  �لذين  على  ندعو   �� لنا  فأ¶ 
لنوصلهم pE مقاa �على؟ يقو\ �ملسيح 

الحظـوا اآلن! إن الطاعـون هو تلك اآليـة الL أنبأ 
عنها النـi �، ويتضح من نبوءات املسـيح املوعود 
� أيضـا وعيـد بانتشـار الطاعون، ولكـن عندما 
 jسـب تلك األنباء فإن الذي يأm ينتشـر الطاعون
 nالطاعـون إلظهـار صدقـه يتضرع أمـام اهللا تعا
ويقول: اللهم إن يهلك هؤالء الناس فمن سـيؤمن بك؟
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�ملوعو� % بيت شعرi ما تعريبه: ِ�هتْم 
 Bֲדم يا قل¥ فإ�م يّدعو� حّب سيد
�حبي¥ � على �ألقل. �Þ Bب عليك 
يا قل¥ �� تر�عي عو�طفهم �مشاعرهم 
ح` ال يتكّدA صفو قلوֲדم، �ينبغي 
�ال تسأa منهم ��ال تدعو عليهم. فهنا 
قائال  نفسه  �ملوعوُ�  �ملسيُح  �اطب 
بأ�م 5بو� Aسولك �ألكرa � على 
حّبهم  على   Cبنا �يسبونك  حا\  �ية 

للرسو\ �.
�E ،�eًE عامة �لنا& يعو�هم �لعلم بوجه 
عاa �ال يقولو� Eال ما يلقِّنهم �ملشايخ. 
يكتبو�  �أل�ديني  من  كث�   yهنا
يو�جهو�ا،  �حد�ثا   !ّE Aسائلهم   %
يقولو� فيها �نه عندما ُ�خ� �ملعاAضو� 
حقيقة �أل�دية تغّيرJ حالتهم �Aسا 
على عقب. كذلك يبعث E! بعض 
غ� �أل�ديني Aسائل يتحدثو� فيها 
حقيقة  على  �طالعهم  كيفية  عن 
�آل�  علمو�  ��م  �يذكر��  �أل�دية 
كيف �ضّلهم �ملشايخ ��غو�هم. لقد 
�لقبيل  حدثت عد* �حد�® من هذ� 
ست فر��  % �فريقيا �يضا حيث ُ�سِّ
�صحا_  �يقو\  مؤخر�.  �جلماعة 
�عطوهم  �ملشايخ  بأ�  �لرسائل 

معلوماJ خاطئة عن �أل�دية. 
ينقذ   ��  pتعا �هللا  ندعو   �� فعلينا 
�يوفق   ،Cلسو�  Cعلما من  �ألمَة 

سيدنا  يقو\  �حلقيقة.  ملعرفة   aلعو��
�ملصلح �ملوعو� � مبيِّنا �� مو�جهة 
 *Aمقّد Aألخطا��ملصاعب ��ملصائب �
للمسلمني �حلقيقيني، �عند مو�جهتهم 
�خل�  �سبا_  nم  �هللا  �لق  �ملصائب 

��ل�كة. فيقو\ �: 
يقو\ �لشاعر �لفاAسي "جال\ �لدين 
 :i�مفا ما   iشعر بيت   % �لر�مي" 
مشكلة   aقو على  �هللا  ُينـز\  عندما 
يقو\  كب��.  كنـز�  حتتها  يوِ�� 
�ملصلح �ملوعو� � بأ� �ملسيح �ملوعو� 
بكثر*  �لبيت  هذ�  ير��  كا�   �
�اعة   ��  aقو �سلم   �eE بأنه  �يقو\ 
�ل�   Aألخطا��ملصائب � تصبح �يع 
لنجاִדم �تقدمهم،  يو�جهو�ا مدعا* 
عن  �تسفر  Eال  مصيبة  ֲדم  حتل  �ال 
سعا�* nم. �B عندما حتل ֲדم مصيبة 

تأ¼ �C�Aها سعا�* �ُيسر. 
فاملسلم �حلقيقي % �لعصر �لر�هن هو 
�لوقت   aماE بأهد�_  يتمسك   Bلذ�
 �eE�  .� للن¥  �لصا��  ��ملحب 
��جهتنا مشاكل فهي تأ¼ لتزE Hّلينا 
مستقبلية. �هذ� qك كب�   J�Aبشا
 C�A� *�لصد� �� تأ¼ �لسعا� Aالختبا
�ملصائب. �E تاAيخ �جلماعة �إلسالمية 
 Cبتال� كل   �� على  شاهد  �أل�دية 
نو�جهه يأتينا بأسبا_ جديد* لتقدمنا 

 .pبفضل �هللا تعا

تؤثر  �لسيئة   Aألفكا�  ��  � eكر   »
�ألسبا_  �بغ�  �لصحبة  مبجر� 
كا�   �eE �نه  مبع·  �يضا،  �لظاهرية 
 Pطا صحبة   % ��قاته  يقضي  �حد 
تتطر� �لسيئة pE جليسه تلقائيا ��� 
�� يشعر ֲדا ��E � يرّغبه صاحبه % 
 yلشخص �لسيئ يتر� �� B� ،لسيئة�
�ملصلح  فقا\  يصاحبه.  فيمن   iتأث�

�ملوعو� � % eلك: 
�لكلية   %  &Aيد طالب   yهنا كا� 
Ãلصة  عالقة  على  �كا�  �حلكومية 
 J�e سلAفأ � �مع �ملسيح �ملوعو
مر* pE �ملسيح �ملوعو� � Aسالة- 
�% A��ية �نه �Aسلها بو�سطة سيدنا 
�خلليفة �أل�\ �- قا\ فيها �نه كا� 
 yلشكو�  Jبد� �لكن  باهللا  يؤمن 
��لشبهاJ �اجله عن Eميانه. فرّ� عليه 
�ملسيح �ملوعو� � قائال: عليك �� 
�لكلية،   % صفك   % مكانك  تغّير 
ففعل �قا\ بعد بضعة �ياa بأنه � َيُعد 
�Bّ شك % J�e �هللا �اå قلبه. eُكر 
 � �ملوعو�  �ملسيح  عند  �ألمر  هذ� 
�كا�  ملحد�  جليسه  كا�  فقا\: 
يؤثر فيه، �عندما غّير مكانه تالشى 
تأث�i فيه �بالنتيجة تالشت شكوُكه 

تلقائيا. 
 Cملر� تؤثر %   Pلطا� فإ� صحبة   ،�eًE
��E � يتفوi بكلمة، كذلك �eE جالس 
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 � �E� صحبته فيه Jصاحلا �ّثر Cملر�
 Aفكا�  �E  ،Aباختصا بكلمة.   iيتفو
�آلخرين    % تؤثر  �لدنيا   % �لنا& 
 �� �لشبا_  فعلى  يشعر��.   ��  ���
ينتهبو� pE هذ� �ألمر جيد� �يصا�قو� 
�Þالسو� �ناسا ال يتركو� فيهم تأث�� 

سيئا. 
كذلك Þب على �لكباA �� يتذكر�� 
��م مينعو� �لصغاA من مشاهد* بعض 
تأث��   yتتر �ل�  �لتلفزيونية  �ل��مج 
مكتوبا  �يكو�  �خالقهم-   % سيئا 
تصلح  ال  ��ا  �ل��مج  بعض  عن 
�لكن   -Aلصغا� �ألطفا\  ملشاهد* 
�eE كا� �آلباC يشاهد��ا فال بد �� 
يّطلع �أل�ال� على eلك % حني من 
�ألحيا�. ��eE كا� �آلباC يشاهد�� 
بد  فال  �ل��مج   iهذ مثل  �لبيت   %
على  تأث�ها  �ل��مج   iهذ  yتتر  ��
�جلو �لعائلي �عليهم ��� �� يشعر�� 
به، �يفسد �أل�ال� من حيث �لتربية 
تلقائيا. ��آلباC �لذين يشاهد�� مثل 
 �� حا\   Bبأ ميكن  ال  �ل��مج   iهذ
 .mعلى من �لتقو� mيبقو� على مستو
 pE تلك �ل��مج ��من يشاهد yهنا�
�قت متأخر % �لليل فال يستطيعو� 
�لفجر صباحا.  لصال*  يستيقظو�   ��
�جلو  ُيبقو�   ��  Cآلبا� ��جب  فمن 
�لسائد % �لبيت طاهر� �نـزيها أل� 

eلك يؤثر % �أل�ال� تلقائيا �يلعب 
���A % تربيتهم ��� �� يشعر��. 

 � �ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  يقو\ 
بأ� �ملسيح �ملوعو� � كا� يقو\ 
 ��  Cلدعا� عن  �حيانا  �لنا&  لبعض 
�لدعاC يقتضي عالقة متبا�لة فعليكم 
�� حتد��� نذ�A �سأ�عو لكم. كا� 
 mلتتقو �ألسلو_  هذ�   Aتا�  �
�لعالقة �ملتبا�لة. J�e مر* سر� �ملسيح 
�ملوعو� � حكاية % هذ� �ملجا\ 
 Pصا Aجل   pE eهب  شخصا   ��
 ��A�أل� كانت   eE  Cلدعا� منه  طالبا 
�لر�ية �ملتعلقة ببيته قد ضاعت منه. 
فقا\ له �لرجل �لصاP: سأ�عو لك 
 mب �� حتِضر ! بعض �حللوÞ لكن�
كث��  �لشخص  هذ�  �ستغر_  ��ال. 
 Cقا\ % نفسه بأ� جئُته طالبا �لدعا�

من �جل ����A �لبيت �ملفقو�* �لكنه 
 .mحللو� له   Bشتر�  ��  Åم يطلب 
 Cلدعا�  pE �اجة  كا�  ملا  �لكن 
 mشتر��  Jحللويا� qل   pE eهب 
�لبائع �� يضع  �حللوm. �ملا ��شك 
�حللو % m�Aقة ليعطيها �بوَنه �هّم 
بتمزيق �لوAقة A¢ها �لزبو� �قا\ من 
 ��A�أل�  iمتّز� هذ �ال  �Aجو   :iAفو
كنت  �ل�  �لر�ية   ��A�أل� أل�ا 
 Cلدعا� �طلب  �eهبت  عنها،  ��ث 

للحصو\ عليها. 
�لرجل   pE �لشخص  عا�   ،Aباختصا
�جد  بأنه   iخ���  mباحللو  Pلصا�
�لرجل  له  فقا\  �ملفقو�*.   ��A�أل�
�لصاP: � �قصد من �حللوE mال �� 
 ،Cلدعا� �جل  من  عالقة  بيننا  تنشأ 
ظاهرية  فائد*   Jستفد� �لكنك 

إًذا، فـإن صحبة الطـاx تؤثر B املـرء وإن v يتفوه 
بكلمة، كذلـك إذا جالس املرء صاحلـا أّثرت صحبته 
فيـه وإن v يتفوه بكلمة. باختصـار، إن أفكار الناس 
B الدنيـا تؤثر على اآلخرين دون أن يشـعروا. فعلى 
الشـباب أن ينتهبـوا إn هذا األمر جيـدا ويصادقوا 
وXالسـوا أناسـا ال ي�كـون فيهـم تأثـ~ا سـيئا. 
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�يضا. 
هذ�  من  �ألحد�®  من  كث�   yفهنا
�لقبيل من حيا* �ملسيح �ملوعو� � 
خاصة  �رقة  حضرته  �عا  حيث 
 �� �ملخلصني  �حد   *Aجتا ن  لتحسُّ
صحِته نظر� ألنه كا� يقدa مساعد* 
جلماعته  عا�ية  غ�   �� كب�*  مالية 
 ،aإلسال� لنشر  �هد�فه  �لتحقيق 
فكانت قد نشأJ له عالقة خاصة به 

 .Jلتضحيا� iبسبب هذ
�فر��  ناصًحا  بيَّن حضرته  مر*   J�e
�مر�   Jخل��� ليستبقو�  �جلماعة 
 ��  � �ملوعو�  �ملسيح   aكال من 
�ثنني من  حضرته كا� يتحد® عن 
صحابة �لن¥ � جاC �حدæا �صانه 
عن  �لثا�  �سأله  للبيع  �لسو�   pE
 Bملشتر� لكن  عنه،   iفأخ� �لسعر 
قا\ له �E سعرi �حلقيقي كذ� �كا� 
�كثَر مما طلب �لبائع، �مع eلك كا� 
�لسعر  يستلم   �� على  مصرًّ�  �لبائع 
 Bملشتر� بينما   ،i� حدَّ هو   Bلذ�
�لسعر  له  يدفع   �� على  يصّر  كا� 
�كا� حضرته  �Aيه.   % له  �حلقيقي 
من  بسيط  هذ� حا�®  يقو\:   �
�مانتهم  على  �يد\  �لصحابة  حيا* 
�Eخالصهم. فكانو� يريد�� �لتسابق 
 .gلصال�� �ل�  من  ميد��  كل   %
 ﴾Jيقو\ �هللا � �� ﴿�ستِبقو� �خل��

�ينيا،  عمال  ينجز  �حًد�  �Aيتم   �eفإ
و�  فاسعو� جاهدين لتسبقوi فيه �ضحُّ
بأنفسكم مقابله. فإ�e كا� كل ��حد 
منا يفكر �نه ينبغي �� يسعى ليسبق 
بدال   Jحلسنا� Eحر��   % �آلخرين 
�يسعى  شخصية،  فو�ئد  حتقيق  من 
على   Jلثبا�  % �آلخرين  يسبق   ��
فهذ�  به،  ��لتمسك  �لصد�   _A�
�ألمر لن يتسبب % تربيتنا �حصولنا 
على �لثو�_ فحسب بل سُيسهم % 
�لوقت نفسه % تربية �جيالنا �لقا�مة 
�جلماعة   a تقدُّ  % �يتسبب  �يًضا، 
����هاAها. فهذi هي معاي� �إلميا� 

�ل� Þب �� نسعى الAتقائها. 
هناy �مر مهم ¢خر Þب �� ينتبه Eليه 
كل ��دB �يع�i �هتماًما ملحوًظا، 
 �� ��ًما  تتذكر��   �� �نه Þب  �هو 
صاحب �يع �ملحامد ��ملحاسن هو 
فعل  ِمن  �كذلك   ،iحد�  � �هللا 
�هللا �حدi �� يهدB �حًد�، �ما -ن 
فقد عهد �هللا � Eلينا مهمة ��حد* 
�لرسالة،  �نبلِّغ   mدn� ننشر   �� هي 
�هللا، Þب  فْعل  فمن   mدn� منح  �ما 
�يع  ببذ\  �ملهمة   iهذ ننجز   ��
�لنتائج  �ما  حد،  ألقصى   J�Cلكفا�
فُيظهرها �هللا بنفسه. Þب �ال �طر�َّ 
فال�   mهتد�  �eE �نه  �حدكم  ببا\ 
�بايع فسوH تتقدa �جلماعة. يقو\ 

�لنا& �حياًنا Eنه �eE بايع فال� �عال� 
فسوH تتقدa �أل�دية �سوH نبايع 

-ن �يضا. 
عن eلك قا\ سيدنا �ملصلح �ملوعو� 
كانو�  �لنا&  بعض  موضع:   %  �
 � �ملوعو�  �ملسيح   pE يأتو� 
�يقولو� له: �eE بايع فال� من قريتنا 
كلُّنا  �لقرية  �هُل  ننضم -ن   Hفسو
هذ�  �ْعمهم   �� مع  �أل�ديني،   pE
لو  ح`  ألنه  صحيًحا،  يكو�  ال 
يبايع  فال  �لفال�  �لرجل  eلك  بايع 
�لكث��� �ال يكفُّو� عن �لتكذيب. 
« eكر قصة من قرية معينة، �نه كا� 
يقيم فيها ثالثة مشايخ �كا� سكا� 
�لقرية يقولو� �eE ¢من �حدهم بامل��� 
�جلميع،  -ن  نؤمن   Hفسو  aملحتر�
للبيعة،  ��فَّقه  �حدهم  �هللا   aفأكر
قد  �حدهم  كا�   �eE �جلميع:  فقا\ 
فقَد  فقد  شيئا   Åيع ال  فهذ�  بايع 
بعُد  �آلخر��  يؤمن   �  eE صو�به، 
 Cفهؤال حاnما،  على  ��ال  ما  فهما 
�متعلمو�   Cصلحا قريتنا  من  �لثالثة 
�يضا.  نؤمن   Hفسو هم  ¢منو�   �eE
فحني ¢من �حدهم فرمبا فقد صو�به 
�ْ� بايع  �ضا� عقُله. �لكن حد® 
ال  �لنا&  فقا\  منهم،  ¢خر  ��حد 
تؤثر بيعة هذين �لشيخني، فُهما من 
�لسفهاeE C � يبايع �لثالث بعُد، لذ� 
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�لنو�  لن نؤمن. فاألحد�® من هذ� 
ال  جتاAֲדم  �لذين  �ما  ��ًما،  حتد® 
 �eE ما �نه��سعة فهم يتمنو� ��تكو� 
بايع فال� فسوH يؤمن �جلميع، لكن 

eلك ال 5د® % �غلب �ألحو�\. 
ز�  مركَّ �هتمامنا  يكو�   �� Þ �eEب 
Þب  �هللا،  �فضا\  لنيل  �لسعي  على 
على  ��عتما�نا  �تِّكالنا  يكو�   ��
 pE  Hننصر  �� �Þب   ،iحد� �هللا 
Eلينا ��تم به ��� ��  Eجنا� ما ُعهد 
يعتمد عليهم  �لنا&. كث���  نترقب 
ُيعتمد  �لذين  لكن  �حياًنا،  �لبعُض 
�حياًنا  يتعرضو�  �نفسهم  هم  عليهم 
 !E يكتب  �حيانا  �مشاكل.   Cالبتال
معيَّن  شخص  عن  �أل�ديني  بعض 
 �� فنرجو   ،Õ�لشر�  iهذ  a قدَّ �نه 
ينضم  لكي  شر�طه  لتحقيق  تدعو 
 Hفسو ¢من   �eفإ �جلماعة،   pE
يظهر �نقال_ % منطقتنا، مع �نه ال 
�د�®  ��حد  إلميا� شخص  عالقة 
�النقال_. لذ� Þب �� تدعو� �هللا � 
�� يهب للجماعة �ناًسا يتقدمو� على 
�A_ �إلخالÂ ��لوفاC، �يتسابقو� 

.Åلدي� a % Eحر�� �لتقدُّ
كم كا� سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
يتأ� �يلتا� إلنقاe �لبشر من �لضال\؟ 
قد قدa �ملصلح �ملوعو� � من حياته 
� حا�ًثا يسلط �لضوC على eلك، 

�ملوعو� �  �ملسيح  يقو\: % �من 
J�e يوa جاJC �مر�* �مِّية من �لطبقة 
يهتم  �nند  ففي  �لدنيا–  �الجتماعية 
كانت   iهذ�  Jبالعائال كث��  �لنا& 
من عائلة بسيطة جد�- فقالت حلضرته 
�: يا سيدB، قد تنّصر �بA� ،Åجو 
�� تدعو ليعو� pE �إلسالa، فقا\ nا 
ليسمع  Eليه  ترسله   ��  � حضرته 
 Cجا �قد  مريًضا،  �كا�  �هللا،   aكال
�خلليفة  عند  �لعال�  بغية  قا�يا�   pE
قد جاC سلًفا  فلما كا�   ،� �أل�\ 
pE قا�يا� لذ� قد قا\ حضرته � 
nا �� ترسله pE حضرته للزياA* بني 
e �Eلك  يقو\ حضرته  حني �¢خر. 
فكلما  بالسل،  مصاًبا  كا�  �لشا_ 
��A حضرَته نصَحه، �شرg له مسائل 
قد  كانت  �ملسيحية  لكن   ،aإلسال�
Aسخت فيه  pE�Aجة حني شعر �� 
كالa حضرته بد� يؤثِّر % قلبه خشي 
�� ُيسِلم، فذ�J ليلة حني �جد �مَّه 
غافلة عنه هر_ pE بطاله ليال حيث 
علمْت  فلما  �ملسيحيني،  مركز  كا� 
�مُّه بذلك، توجهت % �لليلة نفسها 
pE بطاله مشيا على �ألقد�a، فأعا�ته 

pE قا�يا� من جديد.   
 يقو\ �ملصلح �ملوعو� � EنÅ �تذكر 
جيد� �� تلك �ملر�* كانت ترمتي على 
�كانت   � �ملوعو�  �ملسيح   aقد��

�حب  ما   Aبقد  Åب� �حب  تقو\: ال 
�لوحيد   Åب� �نه  صحيح   ،aإلسال�
�لكنÅ �مت· �� ُيسلم، ��E ماJ بعد 
eلك بسبب مرضه فلن �حز�. فتقبل 
��سلم  �ملر�*  تلك  �لتما&   � �هللا 
eلك �لولد �ُتو% بعد بضعة �ياa من 
 Hسالمه. كانت تلك �ملر�* �يضا تعرE
�نه �E كا� هناy تدب� �خ� �� �سيلة 
بشرية إلعا�ته pE �لدين فهو �ملسيح 
 Bلذ� هو  ألنه   iحد�  � �ملوعو� 
�هو   aلإلسال حقيقيا  �لـًما  ميلك 
�حلقيقي  �أل�  بذلك  يستطيع   Bلذ�
�� يبّلغ Aسالة �إلسالa، �يستطيع �� 

يبشر ֲדا �ُيقنع. 
يقو\ �ملصلح �ملوعو� � �هو يذكر 
�سلو_ Eصالg �ملسيح �ملوعو� �: 
بعض   % �يضا   gإلصال�  % ��آل� 
�لنا& ما يفسد  �ألحيا� يقو\ بعض 
بد\ �� يصلح. يقو\ �ملصلح �ملوعو� 
�: كا� �سلو_ �ملسيح �ملوعو� � 
�عجيب.  لطيف  جد   gإلصال�  %
قلة  يو�جه  كا�  شخص   iCجا مر* 
 Cجا Eنه  يقو\  فبد�  �ملا�ية،  �لوسائل 
ع� �لقطاA ��خذ �لتذكر* بتخفيض، 
 iله، فأعطا ��لك غ� مشرe كا��
�ملسيح �ملوعو� � A�بيًة �قا\ له، 
مالية  قيمة  للر�بية  كانت  �نه  علما 
جيد* % eلك �لزمن: �Aجو �نك لن 
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حتتا� لفعل eلك عند �لعو�*. �هكذ� 
�فهمه بأ� على �ملرC �� يقوa ��ما مبا 

هو مشر�� له. 
« �ّجه �ملصلح �ملوعو� � �جلماعَة 
�لعمل   pE� �لـِمَهن  تعلُّم   pE كث�� 
Öهد، �قد بّين حا�ثا من �من �ملسيح 
�ألمر  هذ�   pE موّجها   � �ملوعو� 
�لفهم  قليل  شا_   yهنا كا�  �قا\: 
للغاية �كا� يقيم عند �ملسيح �ملوعو� 
 :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\   ،�
�تذكر �� شابا كا� يقيم عند �ملسيح 
ا"،  "َفجَّ ��ه  �كا�   � �ملوعو� 
 Cعند بّنا � �فوّظفه �ملسيح �ملوعو
قص�*،  مد*   %  Cلبنا� مهنة  �تعّلم 
جد�  قليال  فهمه  كا�   :� يقو\ 
�لكنه كا� Ãلصا �متدينا، كا� قد 
فيما  جاiC �كا� غ� ��دB �لكنه 
بعد �صبح ��ديا. بّين �ملصلح �ملوعو� 
 Aقصو�ثا يد\ على قلة عقله �حا �
�ملسيح   pE  Cجا مر*  فقا\:  فهمه 
 �  ،Hلضيو� بعض   � �ملوعو� 
يكن حينها �مر ��A �لضيافة منفصال، 
Eنه حا�® من �ألياa �البتد�ئية، �كا� 
�لطعاa يأ¼ للضيوH من بيت �ملسيح 
�هللا  �لشيخ �Aة   Cجا ،� �ملوعو� 
��لدكتوA مر�� يعقو_ بيك �خو�جه 
حسني  qمد  �قريشي  �لدين  كما\ 
 gمفر" �لطبية  �لوصفة  صاحب 

¢خر  شخص  معهم  �كا�   ،"Bعن�
�يضا. حّضر nم �ملسيح �ملوعو� � 
 Cؤالn  aيقّد  �� لفّجا  �قا\   Bلشا�
�لضيوH �لشاB ��ّكد � له ح` 
�قا\:   Hلضيو� من  �حد  يفوته  ال 
�نتبه! Þب �� تعطي �لشاB كال من 
 yكا� هنا�ال تنسى �حد�، �خلمسة �
خا�a قدمي ¢خر للمسيح �ملوعو� � 
 �� منه   � فطلب   "éتشر�" ���ه 
 Bا بالشاæهب كالe ملا�ير�فق فجا، 
 Hلضيو� �لضيوÞ � Hد�  pE غرفة 
eهبو�  قد  كانو�  كلهم  أل�م   yهنا
فذهبا  للقائه،   � �أل�\  �خلليفة   pE
بالشاpE B �خلليفة �أل�\ �، يقو\ 
 éتشر�  �� مبا   :� �ملوعو�  �ملصلح 
 aيقد  ��  ��Aفأ قدميا  موظفا  كا� 
�لشاB ��ال للخليفة �أل�\ � مر�عا* 
ملقامه ��حتر�ما له �لكن فّجا �مسك 
 � �ملوعو�  �ملسيح   �E �قا\   iبيد
 *Aبإشا é\ تشر��يذكر ��ه، فحا �
بأنه  ُيفهمه   �� �ملرفق  �ِبـهّز*  �لعني 
� ��E � يذكر �سم �خلليفة �أل�\ 
 �� ينبغي  لذلك  �عزهم �يعا  �لكنه 
a له �لشاB ��ال، �لكن فّجا ظل  ُيقدَّ
يكرA بأ� �ملسيح �ملوعو� � eكر 
 Åيع ��ه،  يذكر   ��  Cا�� êسة 
هذ� كا� مستوm عقله بأنه � يكن 
 Cلشي� هذ�  مثل  يفهم   �� يستطيع 

�لبسيط �يضا، �لكنه عندما عِمل مع 
بسرعة.   Åيب ماهر�   Cًبّنا فأصبح   Cبّنا
�eًE، يوّجه �ملصلح �ملوعو� � pE هذ� 
�ألمر بأ� �لذين يبقو� �Aيًَّة عاطلني، 
بعضهم % �لبال� �لفق�* ��لبعض بعد 
�ملجيpE C هذ� �لبلد �يضا، يستطيعو� 
�� يتعّلمو� مهنة ما �عمال ما، �بذلك 
بل  �ملا\،  يكسبو�   �� يستطيعو� 
ميكنهم �� ينفقو� % �ألعما\ �خل�ية 

�ُيسهمو� % خدمة �خللق �يضا. 
�ملسيح  غ�*  عن  حا�ثا   � يبني   »
كا�  �يقو\:   � هللا   � �ملوعو� 
Ãلصا  ��ديا  �صبح  شخص   yهنا
باملسيح  متعلقا  �كا�  بعد  فيما 
 �� قبل  �لكن  جد�،   � �ملوعو� 
�ملوعو�  �ملسيح   iهجر ��ديا  يصبح 
 �� هو  ��لسبب  سنة،  عشرين   �
�ملسيح �ملوعو� � كا� قد �نقبض 
ُتو%  عندما  �نه  �eلك  له،  فعل  من 
�ملوعو�  �ملسيح  Eليه  eهب  له  �بن 
من  �كا�  للتعزية.  �خيه  مع   �
عا�ִדم �نه عندما كا� يأتيهم للتعزية 
شخص يتوّ���� Eليه جد�، فيعانقونه 
�يبكو� �يصيحو�. ��سب عا�ִדم 
هذi عانق هذ� �لشخص �خا �ملسيح 
 pهللا تعا� �E :قا\ باكيا� � �ملوعو�
ظلمÅ ظلما عظيما، ��لعياe باهللا. �ملا 
 aهذ� �لكال � �ع �ملسيح �ملوعو�
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التقوى

 mنفر منه ح` � يكن 5ب �� ير
�جهه، �لكن �ّفقه �هللا � بعد eلك 

فخر� من جهله �َقِبل �أل�دية. 
كا�   :� �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
حا�ثا  يسر�   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � فقا\   ،pتعا �هللا  �جو�  عن 
بأ� ملحد� من �صل هند�سي كا� 
يدA& مع �لسيد م� qمد �Eاعيل 
�، فمر* حد® �لز�\ فخر� من 
تلقائيا "B� "a�A a�A �هللا  �مللحد  فم 
�هللا، فلما سأله �لسيد م� � بأنك 
 a�A" قلت   �eفلما �هللا  �جو�  تنكر 
a�A" فقا\: لقد �خطأJ �خر� من 

فمي بغ� قصد!
يقو\ �ملصلح �ملوعو� �: �حلق �� 
باهللا  ��ملؤمنو�  �جلهالة   % �مللحدين 
هم على �لعلم، �من �جل eلك جند 
 Hخلو� �� Jمللحد يقو\ عند �ملو�
لعلي �كو� على �خلطأ، eE لو كا� 
لآلخرين  موته  عند  لقا\  علم  على 
�لَّو عن �æكم بوجو� �هللا، فليس 
�ل�  �ملشاهد  �لكن  Eله.  من   yهنا
نر�ها عن �مللحدين هي على عكس 
على  �لعظيمة  �ل��هني  فمن  eلك. 
 iهذ جند  �ننا   pتعا  ?Aلبا� �جو� 

 .aلفكر* عند كل قو�
�هو   � �ملوعو�  �ملصلح  يقو\ 
�نصرته  �هللا  تأييد  عن  يتحد® 

Þو\  �عما   � �ملوعو�  للمسيح 
% قلبه من مشاعر �كيفياJ: ميكن 
�ملوعو�  �ملسيح  قلب  حالة  تقدير 
 % مر*  كتبها  �ل�  بامللحوظة   �
�فتر يومياته �خلاصة ��ل� نقلُتها منه 
�مللحوظة  تلك  يكتب   � �نشرִדا. 
كتبها  �نه  ُيَظّن  ح`  �لعا�  ل�يها 
تلك  كانت  Eمنا  �تصنعا.  تكلفا 
Aبه،  مع  �æًسا  مناجاً*  �مللحوظة 
�ند�C متو�ضعا �ماa �هللا تعاp �نطلق 
 �  .pتعا �هللا   pE ��صل  قلمه  من 
يكتبها لتصل pE �لنا&، �ما كا� nا 
 % pلقاها �هللا تعا� �� تصلهم لوال 
يدB مبشيئته فنشرُتها. يقو\ �ملسيح 
�مللحوظة  تلك   %  � �ملوعو� 
مناجيا Aبه: A_، �¶ ! �� �تركك 
ال  �تنصر� حني   Åتو�سي �نك  مع 
��ملتعاطفني  �صدقائي  من   B�  Aيقد
ما   aمفهو هذ�  ينصر�؟!   �� معي 

كتبه �. 
 Bد�� مسلم  كل  يكو�   �� Þب 
�ألخال�،  من  عا\   mمستو على 
 � �ملوعو�  �ملسيح  حثنا   �قد 
�ما   .mخر� بعد  مر*  eلك  على 
كيف كانت �سوته % هذ� �لشأ�، 
�ملعاAضني،   pE كا� 5سن  �كيف 
 J�e  :� �ملوعو�  �ملصلح  فيقو\ 
مر* مرضت ��جة هند�سي مرضا 

�ملعاAضني  �شد  من  �كا�  شديد� 
�لطبيب  nا  فوصف   ،� حلضرته 
مبا  ش`  عقاق�  من  تتركب  �صفة 
�nند�سي  Þد  فلم  �ملسك،  فيها 
�ملسك عند �حد، فجاpE C �ملسيح 
 �eE \قا�ما �خجال نا � �ملوعو�
كا� عندy �ملسك فآتنا من فضلك. 
جد�  قليل   Aمقد�  pE �اجة  �كا� 
�ملوعو�  �ملسيح  �لكن  �ملسك،  من 
�nند�سي   B�ير كما   –  �
نفسه- جاiC بقاA�A* مليئة باملسك 
�قا\ �E ��جتك % معانا* شديد*، 

فخذ �لقاA�A* كلها. 
 � �ملوعو�  �ملسيح  تعليم  �ما 
�قت   aالنتقا� عن  �إلعر��  بشأ� 
 :� �ملوعو�  �ملصلح  فيقو\  �لفنت، 
يقو\:   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
 Åيع  Bلذ� �لطعن  من  �لطاعو� 
 % mA� Bإلصابة بالرمح. فاهللا �لذ�
�من �ملسيح �ملوعو� � جتليا قهريا 
موجو��،  حيا   \�� ما  �عد�ئه،  ضد 
�ال بد �� ُيرB جتلًيا لقدAته �قوته، 
صامتني  سنظل  صامتا.  يظل  �لن 
�ننصح �جلماعة بضبط ثو�ئر �نفسهم 
تكو� %   �� �نه ميكن  �لعا�  �ُير�� 
�لدنيا �اعة تظل مساملة Aغم �Aية 
��ا� �لكث� مما يهيج ثو�ئر �لنفس 

�يؤججها.



١٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر  ٢٠١٥ م

لقد حكيُت لكم من قبل قصة �ملسيح 
كا�  كيف  تبني  �ل�   � �ملوعو� 
شديد*.  �رقة  للمعاAضني  يدعو 
ندعو  ال   �� �حدæا  �مر��:   yهنا
��لثا�   ،aلقو� عامة  من  �حد  على 
�� نظل مساملني عند كل فتنة مث�* 

لثو�ئر �لنفس. 
لقد نّبَهنا �ملصلح �ملوعو� � pE �مر 
 ،Cلدعا�  % �لرقة  خلق  على  يساعد 
 � �ملوعو�  �ملسيح  كا�  فقا\: 
يقو\: �eE �تفق �� يرm �ملرC �نه ال 
 ،Cلدعا� �لتضر� �حلقيقي �قت  Þد 
�لو  تكلًفا،   Cللبكا يسعى   �� فعليه 
فعل eلك لتولدJ فيه �لرقة حقيقة. 
« يزيد �ملصلح �ملوعو� � �ألمر بيانا 
�يذكر �لكيفية �ل� Þب �ستيال�ها 
 �E فيقو\:   Cلدعا� �قت   Cملر� على 
�Eحاطة  �لقضايا  بعض   % فشلنا 
 �� pE جع�A منا هوE ًما��بنا  Cألعد��
فئة منا تتكاسل % �لدعاC (يقو\ �م� 
 aليو� �هذ� �لوضع موجو�ملؤمنني: �
يعرفو�  ال  كث���   yهنا� �يضا) 
هو  ما  يعرفو�  �ال  يْدعو�،  كيف 
�النقال_  عن  نتحد®  Eننا   .Cلدعا�
 .Cلدعا�  % مقصر��  �لكننا  كث�� 

لقد قا\ �ملسيح �ملوعو� �:
 �1 �لدعا_ �سم wخر لقبوO �ملو�. 
�لسؤ�\   ��A� من  يقو\:   � كا� 

�لسؤ�\   �� مبع·   ،Jميو  �� فعليه 
نو� من �ملوJ، �ال ميكن �� يسأ\ 
سائل بد�� �� ميوJ موتا. فما � 
 Jملو� من  نوًعا  نفسه  على   �Aيو
 Åيع Cفمن �ملحا\ �� يسأ\. فالدعا
من  نو�  �لد�عي  على  يستو!   ��
�نه  يعلم  كا�   �eE  Cملر� �ملوJ، أل� 
 B�ينا فم`   Cشي فعل  على   A�قا
هل  Eجنا�i؟  على   iليساعد  iغ�
يأتو�   �� �حلي  �هَل  �حدكم   B�ينا
 �� �لثو_  لبس  على   i�ليساعد
غسل �لصحن، �� هل يكو� qتاًجا 
Eمنا  مثال؟  �لقلم  حلمل  �آلخرين   pE
يظن  عمل  على   iبغ�  Cملر� يستعني 
فإ�  Eجنا� ،i�Eال  قا�A على  �نه غ� 
 aلقيا� على   A�قا �نه   yAيد  Bلذ�
بعمل فإنه ال يستغيث باآلخرين من 

فالدعاء يع� أن يستو7 
نوع من  الداعـي  على 
املوت، ألن املرء إذا كان 
يعلم أنه قادر على فعل 
شيء فم� ينادي غ~ه 
إجنازه؟  على  ليساعده 

�جله. Eمنا يطلب �لعو� من �آلخرين 
من يرm �نه غ� قا�A على Eجنا� ما 
يريد Eجنا�i. كذلك ال يستعني باهللا 
حًقا Eال من يرm نفسه ميتا �ماa �هللا 
�مامه نفسه كمن ال  تعاp �يعر� 
 pتعا �هللا  يقو\  قو*.  �ال  له  حيلة 
حقيقيا   Cعا� �عا�كم  يكو�  لن 
�Eال  موتا،  سبيلي   % متوتو�   � ما 
على   Aيقد من  كمثل  مثلكم  لكا� 
�ل �لقلم �مع eلك يدعو �آلخرين 
تصرفه  �ليس  على �له.   i�ليساعد
�آلخر   a�� ما  للضحك؟  مثً��  هذ� 
يدyA �� هذ� قا�A على �ل �لقلم 
فلن يساعدi على �له، كذلك فإ� 
على   A�قا �نه  نفسه   % يظن   Bلذ�
من   pتعا �هللا  يدعو   »  Cشي فعل 
 Cعا� iعا��فلن يكو�  iجنا�E جل�
حقيقيا، �Eمنا يكو� �لدعاC �حلقيقي 
�يعّد  نفسه  على   Jملو�  �Aيو ممن 
 Bلذ��ال قو* متاما. �نفسه بال حيلة 
تتولد فيه هذi �حلالة فهو �لذB ميكن 
 pهللا تعا� aيكو� من �لفائزين �ما ��

�حتظى ��عيته بالقبو\. 
�على  نبلغ  أل�   pتعا �هللا  �فقنا 
�ملستوياJ % �ألخال�، �-قق �على 
�هللا  يوفقنا   ���  ،J��لعبا�  % �ملعاي� 
من  Þعلنا   ��� مقبولة،  أل�عية   pتعا
�لذين يؤ��� �لدعاC حق �أل��C. ¢مني
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 فتحي عبد �لسال�

يقضي  �هللا  كا�  بينما 
 % �لتفتيش  qاكم  على 
كا�  �تساعه  على  �لعا� 
تفتيش  qاكم   Cينشي �لعر_  عا� 
 gتستعمل سال� �لعقيد*  على  تقتل 

.Bمو�لتكف� بشكل �
كانو� خا�A �لتاAيخ ال يدA�� شيئا 
عن  �ال  �حلق،   aإلسال�  g�A عن 
 %� ��لعبا�،  �هللا  بني  �لعالقة  تاAيخ 
 Cغذ� يقدمو�  �نطلقو�  �لسهو  غمر* 
به   ��Aي�  aإلسال�  Cألعد� جديد� 

�ִדاماִדم.
��ملاكر�� من جهابذ* �لتنص� عندما 
بعد   ،BرÞ ما  حقيقة  ��عو�  �طلعو� 
 ،Aلتيا� هذ�   Aظهو على  قر�   A�مر

�Aسو� جد��i �عرفو� ضرiA ��سعدهم 
�عملو�  للعو�   iصطفو��  ،i�جو�
على ضخ ماC �حليا* فيه،  ���صى من 
�لساسة  من   iCصدقا� منهم  �ستطا� 
 ،Aلتيا� هذ�  يساعد��   �� ��ملحاAبني 
ضمانا لبقاC �لف �ملسلمني �ضعفهم 
 *Aصو�ִדم Aصو Cبقا�لي �هللا عنهم ��

�ينهم مشوهة.

عاx جديد يتشكل
 B�مليال� عشر  �لثامن  �لقر�   %
يعمل  �إلسالمي  �لتر�®   aكاA كا� 
عمله،  ��ملسلمني  �لعر_  بال�   %
بعنف،  تستعمله   Jاعا� ���جد 
 Jباإلسر�ئيليا �ملشو_  �لتر�®  �هو 

ينتج   �� ميكنه  يكن   ��  ،Cألخطا��
تاAيخ   Aتكر مستبد*   Jكيانا  mسو
�لعباسيني % �تعس عصوAهم، حيث 
��الضطها�   Bلفكر� �لقهر  يستحل 
من  ��حلرما�  �لكبت  �ت�ير   Åلدي�
�حلرية.  غافلني جاهلني �نه % نفس 
A�يًد�  �حلرية  ينشر  �هللا  كا�  �لوقت 
�لدين   %  iإلكر�� �يغد�  A�يًد�، 
شيئا من �ملاضي، �حركة �الستقال\ 
 Aستو� nا  لد�لة  بسبيلها  �ألمريكية 
 *Aلثو� *�ê� ،يؤسس للحرية �لدينية
سة  مؤسِّ لتنفجر،  تنمو  �لفرنسية 
�حلقو�،   JعالناE من  ملجموعة 
 JياAفرنسا خال\ �هو % Aستتطو

عد* ح` تنضج.

Ñ]e°\;~ÁÑ]i’\;Ö‚›;Ñ]Ëh;Åî;Ït]eâ’\Ñ]e°\;~ÁÑ]i’\;Ö‚›;Ñ]Ëh;Åî;Ït]eâ’\
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 كانت �لكنيسة بني جناحني
١. جناg بر�تستان� يتعصب ككل 
 iستهو�� �قد  �لتاAيخ   % �ملتعصبني 
ليوحنا  �لر�يا  لسفر  جنو�  تفس� 
نز�\   Aنتظا� على  يرتكز  �لالهو¼، 
�ملسيح كإله ليحكم % �لفية،  ��يلو� 
�ملسلمو�  منهم   �Aشر�� �لتفس�   %
�جند�   �Aخيا� �نفسهم  من  �نصبو� 
��Aجت  �ملعبو�،  �لر_  للمسيح 
نظرية �أللفية فصاn Aا فالسفة ��تبا� 

..HياAأل�� Hخاصة % �ألطر�
 B�îلي Jيتلقى �لضربا gجنا�٢.   
على نفسها % مبا� �لكنائس تاAكة 

�لشأ� �لعاa لتد�ب� �لعقالنية.
�لفلسفة  �معه   aيتقد �لعلم  �كا�   
عن  �لبحث  �طيس  ��ي  �آللية، 
مبد� Ãتلف للسلوy �تفس� �حليا*، 
للكتا_  �لطابع  علمي  نقد  ��نتشر 
�لفرنسية   *Aلثو� �كانت  �ملقد&، 
تتوقد،  �لرما�  حتت  �ناAها  كامنة 
�فالسفة،  �بائن  لإلحلا�   Aصا�
��لفكر  �لعقيد*   % �حلرية   JAصا�
 Aحتقا� بينهم  �منا  مقدسة،  تدÞAيا 

�آلخرين غ�هم أل�م ليسو� مثلهم.
�حلرية   Aفكا� تنامي  كا�  بالطبع 
��لفر�ية بالتو��B هو �لشرÕ �لطبيعي 
حلد�® �نقال_ % �لعا�، فسيسمح 
 ��  Bإلجنليز مبوجبه  �لربا�   Aلقد�

�من  Eسالمه،  يعلن   �� لفرنسي 
 Bلذ� �إلحلا�   ��  pتعا �هللا  حكمة 
�نتشر بعد ��ياA مكانة �لكنيسة �عقبه 
Eمكا� حتو\ بطيC -و �لبحث �لîيه 
% �إلسالa. �لو �يلنا �� �إلحلا� �� 
�لصفر �حلر�Aية  نقطة  �لال��Aية تشبه 
��إلسالa هو �AجاJ ما فو� �لصفر 
�لتجمد   JجاA� هي  له  ��لعد��* 
�Aجة  صعو�  فإ�  �لصفر،  حتت 
�حلر�A* �ملتجمد* -و �Aجة �لسخونة 
��لغليا� سيمر بدAجة �لصفر حتما، 
مما يعE Åمكانية �ملر�A بالتيه ��حل�* 
�إلحلا�ية قبل �لتوجه -و �إلميا� من 

منطقة �لعد��* nذ� �إلميا�.   
� يكن % �لعقائد �لسائد* % �لغر_ 
�هللا  معرفة  ��ختفت  صحيح،   Cشي
�لو�حد بالكما\ ��جلما\ كما يقدمه 
كذلك   iير�  Bلذ� �لكرمي،  �لقر¢� 
�ملطهر�� من لوثة �ال-يا� ��لتعصب 
�بغي �لبحث، ��تسعت �لفجو* بني 
�هللا  عن  �لبعد  �هذ�  �Aֲדم،  �لنا& 
تعاp % �لغر_ كا� ال �لف نعيما 
A�حانيا، �ظن غالبية �لنا& �لساحقة 
�ل�  هي   B�ملا�  A�لسر� بضاعة   ��
 BAتد �ل� ال   g�لر�)  g�لر� تشفي 
 iجتد�لوقة هللا كي تبحث عنه Ã ا��
�ألمل %   \Cتضا�  ،(iلقا� �يشبعها 
�ملع�  جنة �هللا تعاp، ��نتشر �أل�_ 

عن حتقيق جنة �لدنيا بالتقدa �لعلمي 
��لصناعة  �لطبيعة  على  �بالسيطر* 

��لطب ��إلنتا�.
باهللا  �لظن   Cمر�� سو�  Jستمر��  
تعاp تنخر % Aجا\ �لدين،  �قدمو� 
عليهم  �لنا&  �جتر�  قد�*،  �سو� 
�لقومية   Jصو ��Aتفع   ،yمللو��
سلطة  �لقومية  �لد�\  سلطة  �غلبت 
�لبابا �لعامة �لر�حية. �لكن �لعجيب 
�لكنيسة  سلطا�  كا�  بينما  �نه 
كا�  �لغر_   %  Aتنها �حكوماִדا 
qاكم   Cبنا يعيد��  مسلمو�   yهنا

 .aإلسال� �لتفتيش % بال�
 Aال�يا� كا�  عشر  �لثامن  �لقر�   %
�لفالسفة %  ��جد  للكنيسة  �ألك� 
�لعقل �ساسا ألخالقياJ مت تر�Þها.

�ملختلطة  �إلسالمية  �لثقافة  �كانت 
�ملر  �كلها  تؤ¼   Jإلسر�ئيليا� بثقافة 

.aإلسال� �بال %

ولكن العجيـب أنه بينما 
الكنيسـة  سـلطان  كان 
وحكوماتها تنهار B الغرب 
مسـلمون  هنـاك  كان 
�اكـم  بنـاء  يعيـدون 
اإلسالم.  بالد   B التفتيش
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� تكن ¢ثاA �لفهم �خلاطىC لدين �هللا 
تنتج % بال� �nند غ� نفس �إلنتا�، 
�هو �لبعد عن �هللا ��الهتماa بالدنيا 

�êو� �لر�g ��إلبد��.  
 JساAمما كانت   aلشا�� مصر   %�
�جلباية  �نظم  ��ملماليك  �النكشاAية 
�لسلطة  ظل   %  aلعا� ��جلهل 
قد  ��لعد\  �ألمن  �فقد��  �لعثمانية 
تقاليد  �كانت  �نتج شعوبا ضائعة، 
�جلمو� عند �لعلماC قد قضت على 
 Jسيطر�لبحث % �لتوحيد، � g�A
 yهنا ��لتقليد، �كا�   Cلببغا� طبائع 
�ملجد�ين  من  �لناֲדني   Cلعلما� بعض 
هالة  حوnم  ين���  �ملتناثرين، 
غو\  �لكن  تضعف،  ما  سرعا� 
�قدسية  �حلر%  ��لتفس�  �جلمو� 

�لتقليد كا� Ãيفا.
كا� هناy كاتب من �عالa �لتفس� 
 % تيمية،  �بن  �لشيخ  �هو  �حلر%، 
بعض كتاباته يكفر �يوصي بسفك 
�لدa مسرفا، �% بعضها ينعى على 
بعض  �كا� %  �لبد�  بعض  �لنا& 
هذ� �لبعض مصيبا، �لكنه كا� من 
�لثقا%   Aللتيا تلميذ�   mخر� جهة 
�اليهتم  �لنص،  بظاهر  يفسر   Bلذ�
 mتتحد *Aصو % aإلسال� aبأ� يقد
Þهد  �ال  ��Aقاها،  �لعقو\  ��ى 
 aكال تعمق  عن  �لبحث   % نفسه 

�هللا، �ال يهتم بعمق قوله تعاp: ال 
 Aلثما� JAتبلو�، ��ال �ملطهرE ميسه
�ملر*  % �ملذهب �لوهاá �لذB �سسه  
qمد �بن عبد �لوها_.  ففي �جلزير* 
ظهر  �لقر�  منتصف  عند  �لعربية 
للقر¢�  �حلر%  للتفس�  �ثر  �خطر 

��حلديث. 
�جلزير* �لعربية .. كانت شبه �جلزير* 
لسلطا�  �ضع  منطقة  بني  مقسمة 
�ضع  ممزقة  �بقيتها  ��ملدينة،  مكة 
لكل  �-ائها،   % �لقبائل  لسلطا� 
متاما   ،Hحال��  eنفو منطقة  قبيلة 

كعهد �جلاهلية.
�كانو� يقتتلو� �يعا، ��و� كل 
قبيلة حربا لتوسيع �لرقعة �ل� متلكها، 
« �جدJ قبيلة ¢\ سعو� �فقا جديد� 
شكل   % للتوسع،  جديد�  ��ساسا 
 Cبني �حد �لعلما�بني �لقبيلة  ��لتعا�
يتم  �لتعا��  هذ�   %�  .iتالميذ�
تقبل  ال  �ل�  ��لقبائل   mلقر� تكف� 

�خلضو� nم، �من « يتم �ستحال\ 
�يقتسم  �عرضهم،  �ماnم  �مهم 
�لصر��   Aتطو� �لغنائم،  �لطرفا� 
 pE *بني بقية �جلزير� Hبني �ألحال

توسع سلطا� �حلركة.
 كتبت �لكتب �ل� ت�A �تد�فع عما 
 ،Bملحمد�  aإلسال� �نه  على  فعلو� 
��ملثل �لذB 5تذm من قبل �إلنسا� 
فرصة  �كانت   ،áلغر�� �لشرقي 
�سيتم   ،Aالستثما� تقبل  eهبية 
�ستثماAها بعد eلك على يد �لدجا\ 

.aإلسال� iيكر Bلذ�

�لوهابية 
 Cللبقا قاسية  qلية  qا�لة  �لوهابية 
�بني  �لقبلية  بني  Þمع  �سا&  على 
�لد�لة، �تتخذ �لقتا\ ��لقتل �سيلة 
ֲדا  تغتر  فكر*  عن  تبحث  للتوسع، 
ֲדا  �يتم  Aهيبا،  متيز�  ֲדا   Aتتصو�
 �� �ملخالفة   *A�ملجا� �لقبيلة  تكف� 

B القـرن الثامن عشـر كان االنهيار األك� للكنيسـة 
ووجد الفالسفة B العقل أساسا ألخالقيات مت تروXها.

بثقافـة  اخملتلطـة  اإلسـالمية  الثقافـة  وكانـت 
اإلسـرائيليات تـؤj أكلهـا املـر B بـالد اإلسـالم.
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.i�لغز A�لشعب �ملجا�
 Jلكلما� من  بتلفيقة  تستعني 
يتحقق  ال  بد�نه   Bلذ� �لقتل  لت�ير 
من  فيهم  ما  �يهملو�  غرضهم، 
 Cلريا��كالكذ_  Jشكا\ �ملحرما�
�حب �لدنيا، �تستغل عيو_ �لنا& 
 Âما يتصل ֲדا من نصو�الفاִדم Ã�
�لتحذير من �لكفر ��لشرy كفرصة 
للحكم  �هللا  عن  �كالة  ال�اeها 
�نز\  مبا  حكما  eلك   Aباعتبا ֲדا 
بالكفر،  معها  ليس  من  �تتهم  �هللا، 
 �� يقو\  ما  �لتر�®  من  �تستمد 
�لكافر مستحق للقتل ملجر� �لكفر، 
�لقو*،  معه  من  هو  طبعا  ��لقاتل 
على  تقع  �ل�  �لقبيلة  هو  ��ملقتو\ 
حد�� �لتوسع، ��ل� ترفض بيعتهم 

على ما هم عليه.
س�*  Ãتصر  بعنو��:  كتا_  �له   
�لس�*  صياغة  يعيد  فيه  �لرسو\، 
�لنبوية % صوA* ال متت للن¥ بصلة، 
 iهل �جلزير* % عصر� Aتصو� ،�
��م  �ملذهب  يتبع  ال  من  �كل  بل 
قتلهم  Þو�  مكة،  كأهل   Aكفا Eما 
بسبب كفرهم �لفكرB، �� مرتد�� 
بكر،   á� خالفة   aيو �لر�*  كأهل 

فيقتلو� على �لر�*. 
�% نظرهم سكا� �جلزير* من غ�هم 
 aهم باإلسالAقر�E mعر�_ ال يتعد�

بربوبية  مكة  �هل   Aقر�E ��لتوحيد 
ال   �لتوحيد  من   Cجز ��لربوبية  �هللا. 
كله، �Eقر�A �لربوبية هذ� Aفضه �لن¥ 

�قاتلهم على بقية �لتوحيد.
عن   Jستفسر� لو  بأنك  �يستد\   
�لتوحيد عاميا �� ح` عاملا من غ� 
�لوهابية فسيجيب بأ� Aبنا �هللا خالقنا 
�مالكنا �مدبر �مرنا �شافينا ���Aقنا 
..  �يقو\ بأنه �ر� جو�_ مطابق 
لو سألتهم من خلق   Aلكفا� جلو�_ 

�لسما��J ��أل�A؟ فيقولو� �هللا.
فعله  ما  �لوها_  عبد  �بن   Aيصو�  
معهم من قتل على �نه عني ما فعله 
�ما  �ملشركني.  مع   � �هللا  Aسو\ 

فعله �بو بكر، Aضي �هللا عنه.
�ملهينة   J�Aلتصو�  iهذ �قدمت 

لإلسالa على ��ا �Aة �إلسالa؟! 
�فتر��  من  �لوهابية:  فعلته  ما  هذ� 
��لد�عي  �لفاهم   Hلطر� ��ا  نفسها 
�لباقي   ��� �لعليا  ��ليد   aلإلسال
 �� �ملدعو��  �لسفلى �هم  �ليد  هم 
يبايعو�، ��ضع مقيا& �لسالa �نه بيعة 
على توحيد �أللوهية لقا�* �حلركة، 
��م   ��Aيتصو� بالقو*،   �� سلما 
بذلك يستر��� �ملسلو_، �هو حق 
�هللا % �� يعبد، �يسلمو� حق �هللا 

�ملهضوE aليه تعاp طوعا �كرها.
�لكسب  به  مقصو��  تلفيقا  كا� 
�ملسلمني  قتل  ��ستحال\   B�ملا�
بال�هم.   % ��لتوسع  �حكمهم 
يقصه  كثو_  حياكته  مت  تلفيق 

��يطه حائك مبو�صفاq Jد�*. 

هذا هو مـا فعلته الوهابية: من اف�اض نفسـها أنها 
الطـرف الفاهم والداعي لإلسـالم واليـد العليا وأن 
الباقـي هم اليد السـفلى وهو املدعـوون أن يبايعوا، 
ووضع مقياس السـالم أنه بيعة على توحيد األلوهية 
لقـادة احلركة، سـلما أو بالقـوة، ويتصـورون أنهم 
بذلك يسـ�دون املسـلوب، وهو حق اهللا B أن يعبد، 
ويسـلمون حق اهللا املهضوم إليه تعاn طوعا وكرها.
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التقوى

ُخُلق �لصد� من �ألخال� 
عليها  حث  �ل�  �لعظيمة 
 &�A على  �هو   aإلسال�
 Cلألنبيا �لال�مة  �ألخالقية   Jلصفا�
�ل� تتبث صد� طويتهم ��عو�هم .. 
 Jلكماال��  yلسلو�  _�� تا�  �هو 
 iAقد عظيم  على  �هو  �لر�حانية.. 
�ل�  �إلnية   Jلتجليا�� �لنُّصر*   Aمد�
�سو�نح   iجو� على  نسماִדا  ִُדّب 
�صفياC �هللا ���ليائه ��نبيائه.. فالصد� 
هو   :Aمنظو �بن  eكر  كما  �للغة   %
نقيض �لكذ_، يقا\: َصَدَقُه �حلديث: 
قلت   :aلقو� �َصَدْقُت  بالّصد�،   iنبأ�
من  �بلغ  َصُد��  �Aجل  صدقا،  nم 
�لّتصديق،  �لّد�ئم  ��لّصّديق  �لّصا��، 
�يكو� �يضا �ّلذB يصّد� قوله بالعمل، 

��لّصّديق �ملبالغ % �لّصد�. (١)
��ليقني   pتعا باهللا  �لصا�قني  �تعلق 
ينفّك.  ال  �ثيق   ÕتباA� هو   i�بوجو
 Cلنقا��  Cلصفا� عن  ناشئة  عالقة  �Eا 
�لوهاجة  �لشمس  �شعة  كانعكا& 
�هذ�   ...*Cلوّضا� �لصافية  �ملر¢*   %
�الAتباÕ بني �لظاهر ��لباطن ثابت من 
هدB �لن¥ � حيث �A� % �حلديث 
�لر�يا %  بصد�  �لقو\  �قتر�� صد� 
�صدقكم  �Aيا  �صدقكم   ....) قوله: 

حديثا) (٢)
 yيتر �إلميا� كله ح`  يؤمن عبد  فال 
�لكذ_ �يتخلى عنه �يتحلى بالصد�؛ 
 :aيو  J�e  � �هللا  Aسو\  ُسئل  فقد 
�يكو� �ملؤمن جبانا؟ قا\: نعم. فقيل 
له: �يكو� �ملؤمن �يال؟ فـقا\ نعم، 

فقيل له �يكو� �ملؤمـن كّذ�با؟ قا\: 
ال (٣) 

�الميا�  يعكس  �لصد�  كا�   �eفإ  
ينافيه  ما   pE  i�يضا �لكذ_  فإ� 
�يقتلعه. ��eE كا� كث� من �لنا& عند 
 pE ��خلصومة % طلب غاياִדم يلجأ�
 Cفع �اليذ��لكذ_ على قصد �� �لّلد�
بالكذ_  �ستعانو�  �لو   Aالنتصا��
فال  خلصمهم  �قهر�  حلجتهم  نصر* 
بالصد�  لسا�م  ضبط  على  يقو�� 
فينصر��  ��لنـز��؛  �خلصومة  عند 
��لتعريض  ��لتبديل  بالتز�ير  كالمهم 
 A�لز� �شها�*   Aإلنكا�� ��جلحو� 
منهم  ظنا  �لكذ_  �ثن  على  عكوفا 
 Aفاألبر� �فالحهم.  جناִדم  فيه   �ّ�
 � �هللا  �لسالكو� على �A_ عبو�ية 

�ا\ �غز�\
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يستمسكو� بالصد� �Þعلونه ن��سا 
 �� بأنفسهم  صدقهم  �ضّر   �E� nم 
فال  بالشها�*،  E�الئهم   mلد بأقاAֲדم 
 :� �لن¥  يقو\  �لصد�،  ي�حو� 
"حترَّ�� �لّصد� ��A �Eيتم �� فيه �nلكة 
 �E� _جتنبو� �لكذ��فإ� فيه �لنجا*، 
�Aيتم �� فيه �لنجا* فإ� فيه �nلكة" (٤) 
�ِمَني ِباْلِقْسِط  �يقو\  �: ﴿ُكوُنو� َقوَّ
 �ِ�َ �َْنُفِسُكْم  َعَلى  َ�َلْو  هللا   Cَُشَهَد�
  .(١٣٦:Cلنسا�) َ��ْألَْقَرِبَني﴾  �ْلَو�ِلَدْيِن 
 iهذ  � �ملوعو�  �ملسيح  فّسر  $قد 
على  تثبتو�   �� عليكم   B�"  .. �آلية: 
كل  تكو�   ���  ،Hإلنصا�� �حلق 
 �E� * منكم هللا فقط. ال تكذبو��شها
�ضّر قوُ\ �لصد� بكم �� بآبائكم �� 

 (٥) ".iغ��بكم كاالبن Aبأقا
 Cَُهَد� �يقو\ � �يضا: ﴿َ�ال َيْأَ_ �لشُّ

�eَE َما ُ�ُعو�﴾ (�لبقر*: ٢٨٣)
َ�الَّ  َعَلى   aٍَقْو َشَنَآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ�ال 

َتْعِدُلو�﴾ (�ملائد*: ٩)
﴿َ��eَE ُقْلُتْم َفاْعِدُلو� َ�َلْو َكاَ� �eَ ُقْرَبى﴾ 

(١٥٣ :aألنعا�)
َيْكُتْمَها  َ�َمْن  َهاَ�َ*  �لشَّ َتْكُتُمو�  ﴿َ�ال 

َفإنَُّه َ¢ِثٌم َقْلُبُه﴾ (�لبقر*: ٢٨٤)
�ملتخلق  فيه   mيتبد موقف  �بلغ  �لعل 
ֲדذ� �خللق على سبيل �حلقيقة هو عند 
 Jقا�� ��المتحا� %  للتجربة  تعرضه 
قو\  يكو�  �يث  ��لضيق،  �لشّد* 

�لصد� يهد� حياته �مصاحله �� قر�بته 
 iفيؤثر �ملعنوية،   �� �ملا�ية   *Aباخلسا
بإ�A�ته بو��� �الميا� �خشية �هللا مهما 
�مهما  عليه،  �ملترتبة  �لعو�قب  كانت 
 Bلذ� فإ�  ظاهر�..  به  �لصد�  �ضرَّ 
 yال يتر� Cقت �البتال� % ðق�يظهر صا
�لصد�، فيثبت صدقه بالتجربة فيسمى 

صّديقا على صفة �لصديقني...
�لنا& % بعض  قد يصد� بعض  نعم 
 \��� فيها  �شو�  ال  �ل�  �ملو�قف 
معنوية   �� مالية   *Aخسا  �� مصلحة 
�� يصدقو� �لقو\ نكاية �صومهم.. 
�لكن هذ� ال Þعلهم من �لصا�قني ֲדذ� 
�ملع· �لذB نقصدi ما � يكن �لصد� 
�ل�  �لصعبة  �ملو�قف  سجّيتهم % كل 

حتيط ֲדا �ملخاطر ��خلسائر..!
�لنا&  فيه  َبُعد   Bلذ� �لعصر  هذ�   %�
�لصد�  �فضيلة   aإلسال� تعاليم  عن 
 A�لز� �ألنانية �شها�*  فيه   Jستشر��
 %  - بالكذ_   Aالنتصا�� ��لبهتا� 
  Cلقضا�� ��القتصا�  �لسياسة  عا� 
��Aتفع   -  ñ� ��ملجتمع..  ��لصحافة 
فيه �الميا� pE �لثريا، فقد �عا� سيدنا 
 � �ملوعو�  ��ملسيح   Bملهد�  aإلما�
 ،Cلغ���  pE  Cلعليا� �لصد� من  فضيلة 
��لعمل كما  �لقو\   % iAنو�� �جتلت 
 mلفضيلة % �قو� iجتلت % سو�-ه هذ
 Aالختبا�� �لتجربة  qك  عند  جتلياִדا 

�لعملي من خال\ �لتحدياJ ��لقضايا 
 eE �ملحاكم،   %  iضد Aفعت  �ل� 
كانت سببا % جتلي Eشر�قاJ صدقه، 
يتخذ   ��  ��A� ملن  �ع�   &�A� �هي 
بسّر  �5يط  �منهاجا  شرعة  �لصد� 
��لنجا*  �الnية  ��لنصر*  �ملعية  نو�\ 
 Aكما �� هذ� �الختبا...Cمن كل بال
 � �ملوعو�  �ملسيح  �لعملي ألخال� 
شاهد قوB على صد� �عو�i �برها� 
عظيم لكل متفر& باحث عن صدقه 
عن  تبليغه   %  Bأل�د�  Åُيْغ  ،�
َلَجِج �لنقاشاJ ��لّسجاالJ �لكالمية 
قلو_  يطمئن  كما  �ملخالفني،  مع 
�ملستبصرين �حلائرين....فكيف ال �قد 
عظيم  هرقل  �eته  �ل�ها�  هذ�  �غ· 
�لرسو\  سو�نح  عن  حتّريه   %  a�لر�
�ألعظم qمد �ملصطفى � ح` شهد 

له �عتر�فا كما جاC % �ألثر �خلالد:
ليَذAَ �لكذ_  َيُكن   فقد عرH �نه � 

على �لّنا& �يكذ_ على �هللا! (٦) 
�لصحيح  �جلو�_   % تيمية  �بن  يقو\ 
ملن بّد\ �ين �ملسيح: "��الئل صد� 
�لن¥ �لصا��، �كذ_ �ملتن¥ �لكذ�_ 
�لنبو*  ��عى  من  فإ�  جد�،  كث�* 
�كا� صا�قا، فهو من �فضل خلق �هللا 
��كملهم % �لعلم ��لدين.... فالكذ_ 
�صل للشر، ��عظمه �لكذ_ على �هللا 
��عظمه  للخ�،  �صل  ��لصد�   ،�



اجمللد الثامن والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٥ م

٢٦

التقوى

(٧)  «.pتعا� yAلصد� على �هللا تبا�
كاeبا   � ��د  سيدنا  كا�  فهل 
ليصُد�  �لظاملو�  على �هللا كما يزعم 
مع �لنا&؟! تعالو� نستقر? معا بعضا 
من �مثلة شو�هد متسك �ملسيح �ملوعو� 
�بشها�* �لصد� % qك �لتجربة 

��الختباA �لعملي:

 z {لن !تر| �لصد " : O$أل� Oملثا�
!Q حاO، $ليحد~ ما �د~!"
:Bل�يد� �لطر�� a�A لياA قضية·

ير�B سيدنا ��د �: 
�لعبد  هذ�   ��  �eلنما� تلك  �من 
�ملتو�ضع �Aسل للنشر قبل êس عشر* 
سنة تقريبð �� �كثر بقليل مقاًال- نصر* 
 gمفتو �يه - % طرAضد �آل aلإلسال
طرفاpE i مطبعة مسيحٍي ُيدعى Aليا 
�مرتسر   % يسكًن   ðاميq �كا�   a�A
�كا� يصدA جريد* �يضð، ��ضعت 
qتو�ها   ،ðيض� Aسالة  �لطر�  هذ�   %
كا� يومئ pE تأييد �إلسال a�Eبطا\ 
نشر  على  �تأكيد   mألخر� �أل�يا� 
�ملسيحي  eلك   Õفاستشا �ملوضو�؛ 
غضبð بسبب �ملخالفة، ��نتهز �لفرصة 
للهجوa �لعد�ئي لوضعي Aسالًة مستقلًة 
قانونية،  Ãالفًة  eلك  كو�  �لطر�   %
 Hيعر يكن   � �ملتو�ضع  �لعبد  �هذ� 
�ملخالفة   iهذ �عقوبة  مطلقð؛  بذلك 

A�بية  �ل�يد êسمائة  قو�نني  حسب 
مسئو!  فأخ�  �شهر.  ستة  �� سجن 
�ل�يد �جعلهم يرفعو� �لدعوm علّي، 
فأ��A �هللا  �  % �Aيا قبل �� �علم 
بأمر هذi �لدعوA �� mليا a�A �ملحامي 
مثل  فقليتها   ،Åلتلدغ  !ّE حية  �Aسل 
 iعلم �� هذ��ليه، E عدִדا��لسمكة �
كانت EشاpE *A �� هذi �لقضية كما 
للمحامني.  ع�*  هي  فيها  �حلكم  مت 
ُطلبُت pE مركز غوA��سبوA بناC على 
هذi �ملخالفة، �كل ��حد من �ملحامني 
 ��� Âبأ� ال خال Aين �شاAملستشا�
�لكذ_، �طلبو� �� �قو\ �E � �ضع 
 a�A لياA ضعها�بل  �لرسالة % �لطر�
 Aطمأنو� �� �حلكم سيصد�بنفسه، 
 aسنقد� �لبيا�  هذ�  مبثل  لصاحلك 
شاهد� B�A �يضð فتخر� بريئ ،ð�Eال 
 Âال ميكن �خلال� ôفالقضية صعبة جد
 :ðم �يعn قلت Åلك�بطريق ¢خر، 
 Q!  z �لصـد}  !تـر|  لـن   e�
�ـد~.  ما  $ليـحد~   ،Oحا
 aيو بعد   �� نفسه   aليو�  % Jفحضر
مسئو\  �حضر   BجنليزE قاٍ�   aما�
حكومي  كمدٍ�  �ل�يدية  �ملكاتب 
�عتر�%  �لعد\  ضدB، �كتب حاكم 
هل   :Cشي كل  قبل   Åسأل�  iبيد
�ضعت هذi �لرسالة % طر�y، �هل 
فقلت  ِملُكك؟  ��لطر�  �لرسالة   iهذ

�هذ�  Aسال�   iهذ نعم   ،Aلفو� على 
�لرسالة   iهذ �Aسلت  �قد   B�طر
Eياها % �لطر�، �لكن � �قم   ðضع��
�خّسر  لكي  سيئة  بنية  �لعمل  ֲדذ� 
 iهذ �عت�   � بل  ضريبتها،  �لد�لة 
كما  �ملوضو�،  عن  مفصولة  �لرسالة 
 Oنه ال يوجد فيها �مر شخصي. فَأَما�
�هللا � قلب هذ� �إلجنليزQ �ّ� بعد 
�ا� Cلك، �صرä مسئو\ مكاتب 
 % aبكال ��طا\   ôكث� Bل�يد ضد�
فقط  �فهمت  �فهمه،   � �إلجنليزية 
�� �حلاكم كا� ير� عليه بعد كالمه 
 aقد �ملا  بـ"No No»؛  باإلجنليزية 
�ملسئو\ كل ��لته ��فرé كل غضبه، 
توجه �حلاكم pE كتابة �حلكم، �بعد 
�نصفه   ôسطر  ��  ôسطر كتب   ��
قا\ !: حسنð، ��ح لك بالذها_، 
 Åسq Jشكر�فخرجت من �لغرفة 
�ملسئو\  على   Åغّلب  Bلذ� �حلقيقي 
 � �هللا   ��  ðيقين ��علم   ،Bإلجنليز�
ب�كة  حينئذ  �لبلية   iهذ من   Åخّلص

�لصد� (٨)
  

�ملثـاO �لثـاe: "سـأقوO �لـو�قع 
$�حلق!"

ضد  ��د  سلطا�   mعو� قضية   *
هند�سي 

كتب �عن هذi �لقضية قائال: 
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سلطا�   Åب�  ��  �eلنما� تلك  �من 
�نه  هند�سي  على   mعو� Aفع  ��د 
 mلدعو� �كانت  �Aضنا،   % بيته  ب· 
 mلدعو�  iهذ  % �كا�  �لبيت،   aدn
 mلدعو� �تسقط  Eجر�ئية،  Ãالفة 
بل  ��د  سلطا�  على  �كا�  بثبوته، 
علّي �يضð �� �حتمل خساA* تلف هذ� 
 ،mلدعو�  Õسقو حالة   % �ُملمَتلك 
شها�¼  �ملخالف  �لفريق  �كتب 
�eهبت pE بطالة �نزلت % بيت بابو 
فتح �لدين مسؤ�\ �ل�يد �لو�قع قر_ 
 mلدعو� iكا� �لقاضي % هذ�بطالة، 
هند�سيا، ال �eكر �آل� ��ه، �لكنه 
qامي  حينئذ   �Cفجا �عر�،  كا� 
ستقو\   �eما  :Åسأل� ��د  سلطا� 
�لو�قع  سأقو\  فقلت:  �ملحكمة؟   %
��حلق، فقا\ !: فما �حلاجة لذهابك 
عن  ��تنا�\  سأeهب  �ملحكمة،   pE
 Bبيد mلدعو� iفخّربت هذ ،mلدعو�
�لصد�  �Aجحت  �لصد�،  بسبب 
 *Aكتر® خلسا� ��مرضا* �هللا  Cبتغا�

مالية. .... (٩)
 iهذ عظيمة  هي  كم   ?Aلقا� �خي 
�ملو�قف �ملشرقة بنوA صد� سيدنا ��د 
 iAيثاE� ؛ �ملعّطر* بعبق مرضا* �هللا�
على كل شيC، فهالَّ متسكنا بالصد� 
�جعلناA iكيز* �ساسية لالميا� ملجاֲדة 
عنه  �نبأ   Bلذ�  A�لز�� �لكذ_  �من 

�لنَِّبيِّ � عن عصرنا حيث قا\: "َخْيُر 
ُثمَّ  َيُلوَنُهْم،  �لَِّذيَن  ُثمَّ  َقْرِني،  �لنَّاِ& 
�لَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيْفُشو �ْلَكِذُ_ َحتَّى 
َ�َيْحِلُف  ُيْسَتْشَهُد،  َيْشَهَد �لرَُّجُل َ�َال 
�لرَُّجُل َ�َال ُيْسَتْحَلُف "(١٠)، (�B ��م 
َهاَ�َ* َقْبَل َ�ْ� ُيْسَأُلوَها َيْعِني  ُيْعُطوَ� �لشَّ

.(! Aِ�َُّ* �لز�َشَهاَ
فطوõ للصا�قني �لذين يسلكو� على 
خطى �خلا�a �لصا�� إلماa �لصا�قني 
qمد � �بشرn mم من �هللا �مالئكته 
بالفضل �ُحسن �لعاقبة. يقو\ حضرته 
�هللا  أل�  ��بتِهجو�  "�فرحو�   :�
بالصد� ��إلميا�  Eْ� متسكتم  معكم. 
عليكم   \îست� �ملالئكُة،  فستعلِّمكم 
�سُتنَصر��   ،Cلسما� من  �لسكينُة 
معكم  �هللا  �سيكو�  �لقد&،   g�بر
عليكم  يتغلب  �لن  عند كل خطو*، 

�حد �بد�." (١١) 
 % صا�قة  بشها�*  هللا  "�قومو� 

 pE ينتمي  من  كل  على   .Jملر�فعا�
بالصد�  يتمسك   �� �جلماعة   iهذ

بكل قلبه �كل قوته".  (١٢)

�fملصـا�
١٠/ ١٩٢ � A(١)  لسا� �لعر_ البن منظو

(٢)  صحيح مسلم، كتا_ �لر�يا
(٣)  موطأ �إلماa مالك

(٤)  �بن �á �لدينا، مكاaA �ألخال�
�ملوعو�  للمسيح   ،aإلسال� تعاليم  فلسفة   (٥)

�

(٦)  صحيح �لبخاBA- كتا_ بدC �لوحي.
�ملسيح،  �ين  بد\  ملن  �لصحيح  �جلو�_    (٧)

١٢٧ Â البن تيمية �حلّر��
aإلسال� J(٨)  مر¢* كماال

(٩)  �ملرجع �لسابق
.J��كتا_ �لشها ،B(١٠)  جامع �لترمذ

�لر�حانية  �خلز�ئن  �لشها�تني،  (تذكر*   (١١)
(٦٨ Â لد ٢٠�

 ٣ �لد  �جلديد   Aإلصد��  Jمللفوظا�)  (١٢)
(٦٢٠ - ٦٢١Â

فجاء� حينئذ �امي سلطان أ�د وسأل�: ماذا ستقول 
B احملكمة؟ فقلت: سأقول الواقع واحلق، فقال 7: فما 
احلاجة لذهابك إn احملكمة، سأذهب وأتنازل عن الدعوى، 
فخّربت هذه الدعوى بيدي بسبب الصدق، ورجحت 
الصدق ابتغاء ملرضاة اهللا وv أك�ث خلسـارة مالية. 
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التقوى
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٧
 Jفقر� بعض  يلي  فيما  �نقل  �قو\: 
�ملولوq Bمد حسني �لبطالوB مدير 
على  تقريظه  من  �لسنة  Eشاعة  �لة 
مؤلف �ملسيح �ملوعو� � "�ل��هني 

�أل�دية“.
�لعصر  هذ�  نضع  حني  �Aينا-   %”
��حو�له % �العتباA-  � ُينشر nذ� 
 pE  aإلسال�  Cبد منذ  مثيل  �لكتا_ 
�أل�دية  �ل��هني   B�)  aليو� هذ� 
��لر�بع  ��لثالث  ��لثا�  �أل�\   Cجلز�
 ،(� �ملوعو�  �ملسيح  تأليف  من 

�ما �eE حد® شيC ¢خر % �ملستقبل 
فال نعلمه، لعل �هللا ُيحد® بعد eلك 
�قد  بش�  �لفق�  �لعبد  (يقو\  �مر�. 
صد� �هللا قو\ هذ� �ملولوB ��حد® 
بعد eلك �مًر� عظيًما eE جعل مصّنف 
 Bملهد�� �هذ� �لكتا_ �ملسيَح �ملوعو
�ملعهو� �جعله Eماًما عدال �لذB مأل 
 �Aًجو ُملئت  بعدما  قسًطا   �Aأل�
�لثريا �كسر  �²Eًا، �نا\ �إلميا� من 
فقتله  �لدجا\   _Aحا� �لصليب 
�لكن يا حسر* على �لعبا� ما يأتيهم 
به يستهزئو�)  من Aسو\ Eال كانو� 

�يضا  �لكتا_  هذ�  مؤلف   �E�
خدمة   % مثابر  Aجل  �نه  �ثبت  قد 
��حلا\  ��للسا�،  بالقلم   ،aإلسال�
من  Eنه  ح`  eلك.  �غ�  ��ملا\، 
�لنا�A �� جتد له مثيال بني �ملسلمني. 
�من يعت� قولنا هذ� مبالغة متشًيا مع 
يدلنا   �� فعليه  ¢سيا   �هل  �سلو_ 
 mَّحد على �ألقل تصد��على كتا_ 
جلميع فر� �عد�C �إلسالa، �خاصة 
بكل  ��ل��æو�ا�،  �آلAيا�ا�  من 
 Cلنا ��ا aعليه �� يقد�برها�، �قو* 
 aلإلسال قدمو�  ممن  �Aبعة   �� ثالثة 
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�لرجل،  هذ�   aقد مثلما   Jخدما
�دمو�   � ��م  لنا  ي�هن   �� �عليه 
�إلسالa بأقالمهم ��لسنتهم ��مو�nم 
فحسب بل �بأنفسهم �يضا، ��لذين 
حتّد�� �عد�C �إلسالa �منكرB �لوحي 
 % يرتا_   Bلذ�  �� مبّينني   aاnإل��
Eلينا   aفليتقد  aليو� �لوحي  نز�\ 
فيه �Þر_ eلك  يرتا_  ما  ليشاهد 
 mقو� �مللل �ألخر�e� م�E� بنفسه بل

طعم �لتجربة ��ملشاهد* �يضا.
لنا،  مو�طن  �ل��هني  مؤلف   �E
(حيث  �لطفولة   aيا� منذ  ��ميلنا 
 gشر"� ندA&"�لقط¥"  سويا  كنا 
 pE لزمن� مال جامي")، �منذ eلك 
عن  �لتو�صل  بيننا  يستمر  هذ�  يومنا 
طريق �ملر�سلة ��للقاC ��منا �نقطا�، 
هذ�  قولنا   Aعتبا� ميكن  ال  لذلك 
مبالغًة ألننا �كثر من يعرفو� �حو�\ 

.iAفكا��مؤلف"بر�هني ��دية" 
�E مؤلف �ل��هني �أل�دية قد صا� 
 Cعد��  mحتد� �ملسلمني،   Hَشر
للعا�  ��علن  �بر�عة،  بقو*   aإلسال�
��ع �� َمن لديه ��¶ شك % صد� 

�إلسالa، فعليه �� يأ¼ Eليه.
عنك،  �لباحثني   Bَ�ها �يا   ،_Aيا
¢بائه،  �من  نفسه  من  �كثر  �Aَحْمه 
كله،  �لعا�   % �لر��ني  من  ��كثر 

�نا   Åق�A�� ب�كاته.  ��شبعهم  �لنا&،  قلو_  �لكتا_ %  هذ�  ��نُفخ ُحبَّ 
�لعبد �ملتو�ضع �لنا�a ��ملذنب - بوسيلة �حد عبا�y �لصاحلني - بفيوضك 
 aمن كأ& �لكر� �Aلأل�هذ� �لكتا_، ¢مني.  Jبأخص بركا�نعاماتك E�

نصيب."
�B: عندما يشر_ كباA �لنا& يسقط شيCٌ من كأسهم على �أل�A �يضا أل�م 
لكثر* شرֲדم ال يكترثو� مبا يقع على �أل�A منه �يضيع. فاللهم هب لنا مما 
�عطيَته حلضر* �ملر�� من شر�ٍ_ نصيًبا على �ألقل بقدA ما يقع على �أل�A عند 

�لشر_ �يضيع. �لعبد �ملتو�ضع: �ملؤلف. (�نظر�� Eشاعة �لسنة �ملجلد ٦)
�قو\: لقد eكر �ملسيح �ملوعو� � تقريظ �ملولوq Bمد حسني % �بياته 

�لشعرية بالعربية �ملذكوA* % �ل��هني �أل�دية �جلزC �خلامس، فقا\:

�يا �Aِشـقي قد كنت متدg منِطقي
�هللا �yَُّA حـني َقرَّْظـتَ Ãِلًصـا
��نت �لـذB قد قـا\ % تقريظه
عرفـَت مقامي « �نكـرJَ مْدبًر�
كِمْثِلـَك َمـْع ِعلٍم �ـا! �ِفطنٍة
با قطعَت ���ً�� قد غرْسـناi % �لصِّ
على غ� شـيCٍ قلَت ما قلَت عْجلًة

 � �ملوعو�  �ملسيح  �لف  لقد  �قو\:  �لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٨
 ١٨٩١ aئل عا���  % iنشر� "a١٨٩٠ كتابه "فتح �إلسال aخر عا���  %
�ملسيح  �فا*  فيه حضرته  eكر   Bلذ� �أل�\  �لكتيب  هو  �هذ�  لدهيانه.   %
�لناصرB ��نه �ملثيل له. �B �� هذ� هو �إلعال� �أل�\ ال�عائه بأنه �ملسيح 
 iعو��عالًنا عن E قد نشر � �يذكر �لبعض �� �ملسيح �ملوعو�. �ملوعو�
هذi قبل نشرi هذ� �لكتا_، �هذ� خطأ �سب �ث �جريته. ��لصحيح �� 
�إلعال� �أل�\ قد ّمت من خال\ "فتح �إلسالa"، �ما �إلعال� بعنو��: "ليهلك 

�ُتَوقِّـُر بُأْلفـٍة  علـيَّ   Åُتْثـ�
كتاá �صـْرJَ لكل ضـاٍ\ ُمَخفُِّر
َغَضْنَفُر فينـا  ليس  �ملؤلـف  كمثل 
فما �جلهل بعد �لعلم �E كنت تشـُعُر
عجْبـُت لـه يبِغي �nـدm « يأَطُر
ُر �ليـس فـؤ��B % �لـو��� ُيَقصِّ
Aُِّ��� ال  صـا��  Eنــي  ���هللا 
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٣٠

التقوى

من هلك عن بينة �5يا من حّي عن 
�لكتا_  نشر  بعد  ُنشر  فقد  بينة" 
"فتح �إلسالa"، بل Eنه ُنِشر بعد نشر 
"توضيح �ملر�a" �هو �جلزC �لثا� من 
من  eلك  يظهر  كما   ،aإلسال� فتح 
خال\ قر�C* هذ� �إلعال� نفسه. فإ� 
�عتباA هذ� �إلعال� Eعالًنا ��ال عن 
�ملوعو� خطأ  �ملسيح  هو  �نه   iعو��
صريح كما ��A�i ب� سر�� �حلق % 
كتابه "تذكر* �ملهدB" �لعل �خلليفة 
�لثا� للمسيح �ملوعو� �يضا �خذ من 
بعنو��:  هناy �نشر eلك % كتيبه 

س�* �ملسيح �ملوعو� �.
عن   aلعا� �أل�\  �إلعال�   �� �حلق 
من  ّمت  قد  �ملوعو�  �ملسيح   mعو�
 »  ،"aإلسال� "فتح  كتا_  خال\ 
 »  ،"aملر�� "توضيح  كتا_  ُنشر 
نشرJْ بعض �إلعالناJ �بعد eلك 

."aها�لة �أل��E" _ُنشر كتا
ُيذكر صر�حًة  �نه �  بالذكر  �جدير 
% كتا_ "فتح �إلسالa" عقيد* �فا* 
�ملسيح �Eعال� كونه �ملسيح �ملوعو�، 
بصبغة  يتسم  Eعال�  يتم   � �نه  كما 
�النقال_ �يث يفهم منه �كأنه ُيعلن 
عن بد�ية عهد جديد، بل eُكر هذ� 
 iهذ ُتذكر  فلم   .Aلسطو� بني  �ألمر 
�ألموA بصر�حة تامة �� ير�فقها حتدٍّ 

 gبوضو �ألمُر  eكر  �لقد  ��لة.  �ال 
 % » ،"aكثر % كتا_ "توضيح �ملر��
�لنهاية eُكرJْ هذi �ألموA بكل قو* 
 ."aها�لة �أل��E" _لة % كتا�مع �أل
لقد �ثت كثً�� ألجد Eعالًنا يذكر فيه 
حضرُته عن �كتشاHٍ جديد �� يعلن 
�ملسيح   ��  iخ��  pتعا �هللا  بأ�  فيه 
�ملسيح  هو  ��نه  تو%  قد   Bلناصر�
�ملوعو� �ملزَمع �يئه -�قصد �E Bّعال� 
يش� بصوA* ��ضحة pE بد�ية عهٍد 
جديد- Eال �نÅ � �جد شيًئا كهذ�، 
بل ثبت �إلعال� �ألّ�\ عن eلك من 
�الطال�  �بعد   ،aإلسال� فتح  كتيب 
 B� ،iعال� Jُكرe جدُته كما�عليه 
ال  بشكٍل   Aألمو�  iهذ فيه   Jْكرeُ
يوحي �نه قد بد� عهٌد جديد، �ليس 
بل  جديد،   Cٍشي عن  Eعال�   yهنا
 aلكال� Cثنا� Aألمو� iَكر حضرُته هذeَ
عن منصب �ملجد�ية �لذB �عطاi �هللا 
تعاp. �لعل �لسبب % eلك هو �� 
حضرَته كا� يتلقى �لوحي عن كونه 
�لبد�ية Eال �نه �  �ملسيح �ملوعو� منذ 

يتم شرحه Eال �آل�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٧٩
كونه  عن   � �علن  ملا  �قو\: 
�ملسيح  �فا*  �عن  موعوً��  مسيًحا 

طوفا�  �لبلد   % حد®   Bلناصر�
يلقى   � كا�  للمعاAضة.  عظيم 
�ملعاAضة قبل هذ� �يضا من فئة معينة 
من �ملسلمني Eال ��ا كانت % نطا� 
شديد*  تكن   � ��ا  كما  qد��، 
�مليئة باحلما& �ملفرÕ؟ �ما بعد هذ� 
 *Aإلعال� �ألخ� فكأنه قد حدثت ثو�
عظيمة % �لعا� �إلسالمي كله فاضطر 
حضرته للخو� % �ملناظر�J، ��ًال 
 % ��خً��  �nي،   %  » لدهيانه،   %
 � �نه  �ملشايخ   m�A فلما   .Aالهو
ال يرتعب من �ملشايخ بل يتأثر كثٌ� 
�لطريق جلأ��  بكالمه ֲדذ�  �لنا&  من 
pE طريٍق ¢خر ���ُلهم �ملولوq Bمد 
 Cًستفتا� �عّد   Bلذ�  Bلبطالو� حسني 
�لتكف�   mفتو  Cلعلما� من  فيه  طلب 
ضد �ملسيح �ملوعو� �، فقد حصل 
سيد  شيِخه  من   mلفتو�  iهذ على 
نذير حسني �لدهلوB ��ال. �ملا كا� 
�ملولوB نذير حسني �eئع �لصيت % 
�nند كلها �كا� Eماًما ألهل �حلديث 
 iكا� يسّمى بشيخ �لكل، فبعد فتو��
-�ال سيما �eE كا� �ملستف� هو �يضا 
 Bلذ� Bمد حسني �لبطالوq Bملولو�
كا� شيًخا شهً�� �يضا- �خذ �ملشايخ 
 iيطبعو� �و�متهم على هذ ��آلخر�
 iهذ JAقد �صد�لوثيقة �لتكف�ية، �
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�لفتوm % ١٨٩٢ بتوقيع ٢٠٠ شيخ، 
�بذلك حتققت �لنبوC* �ل� تقو\ بأنه 
 mفتو �ملوعو�  �ملسيح  ضد   Aستصد

�لتكف�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٨٠
�قو\: لقد �خذJُ -من تأليف شيخ 
ن¥"-  "حيا*  �لعرفا�  علي  يعقو_ 
A��يَة �ملولوB م� حسن �لسيالكو¼ 
 %  � �ملوعو�  �ملسيح  Eقامة  عن 
سيالكوJ % فتر* شبابه، ���A�ُتها 

% هذ� �لكتا_ على Aقم ١٥٠.
 Bملولو�  pE Aسالًة  كتبُت  لقد 
فصّدَقها  �لر��ية،   iهذ عن   Aملذكو�
��جا�� بنشر هذi �لر��ية، �Eضافة 
 Aملذكو� Bسل ! �ملولوA� لكe pE
بعض �ألحو�\ �ألخرm حلضرته من 

تلك �ألياa �ل� ��A�ها فيما يلي:
:aملحتر� Bيقو\ �ملولو

حضر* جنل �ملخد�a صاحب �لسمو 
��ملعا! ��� �لطافكم!

�هللا  ��Aة  عليكم   aلسال� بعد 
قد  بأنه  حلضرتكم  �قو\  �بركاته 
حصل �لتأخ� % تنفيذ �مركم بسبب 
 �� ��Aجو  ��ملو�نع،  �لعو�ئق  بعض 

تعفو عÅ هذ� �لتقص�.
 Jمبا �� حقبة طويلة من �لزمن قد مّر

على هذi �ألموA �ل� � تكن حلينها 
 Âخلا� Jاللتفا��لعناية � iحتظى ֲדذ
من  معظمها  �منحت  لذلك  Eليها 

�لذ�كر* �� �عْد �eكرها. �ملخصها 
�� �لتدبر �لقليل % شخصية حضرته 
مميًز�  كا�  �نه  للر�ئي  يكشف  كا� 

سيدنا مر�6 غال� !�د �لقاfياe عليه �لسال�
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عن غ�i % �يع �قو�له ��فعاله. 
�لر�قم 

�ملخلص لكم
م� حسن ٢٦ نوفم� ١٩٢٢

 aيا� خال\  �لس�*  �لد  سأAجع   -
قليلة قا�مة. فقط

�لكتا_  هو  �ملجلد  هذ�  من  (�ملر�� 
�ملذكوA لشيخ يعقو_ علي، �كنت 
لقد   .aملحتر�  Bملولو�  pE بعثته  قد 
صّد� �ملولوB م� حسن % Aسالته 
�لثانية A��يَته �لو�A�* % هذ� �ملجلد، 
بعض  �لثانية  Aسالته   % كتب  كما 
على   � �ملوعو�  �ملسيح  �حو�\ 

�لنحو �لتا!:)
يقيم %   aملحتر� �ملر��  "كا� حضر* 
بيٍت قد �ستأجرi % حّي �لكشامر* من 
� من  �ملدعو "عمر�"، �كا� قريًبا جدًّ
بي� �ملتو�ضع. �كلما Aجع حضرته 
من عمله % �ملحكمة �نشغل بتال�* 
�لقر¢�  يتلو  فكا�  �لكرمي؛  �لقر¢� 
شديد،   Cببكا �ماشًيا  �قائًما  قاعًد� 
 Aكا� يتلو �لقر¢� �لكرمي �شو� يند
نظ�. �كما هو معر�H �سائد  له 
يتوجهو�   Jحلاجا� �صحا_   ��
�ملناصب  �صحا_   pE لقضائها 
��لوظائف، فكانو� يأتو� pE حضرته 
فضل  يدعو  حضرته  فكا�  �يضا، 

�لبيت  لصاحب  �ألك�   äأل�- �ين 
"عمر�"، �لذB كا� شخصية qترمة 
% �حلّي- فكا� يقو\ له حضرته: يا 
ميا� فضل �ين! �فِهْم هؤالC �ال يأتو� 
pE هنا، �ال يضيعو� �قتهم �ال �ق� 
شيئا  �فعل   �� �ستطيع  ال   Åفإن �نا، 
يفّو�  ما  كل  �اكٍم،  لست  nم. 
�ملحكمة   % ُ�جنزها  �عماٍ\  من   !ّE
 Cين يفّهم هؤال�كا� فضل �. �عو��

�ُيرجعهم. 
كا� �ملولوB عبد �لكرمي قد �لد % 
هذ� �حلّي نفِسه �شّب فيه ��خً�� ُعدَّ 

من �خص مقّرá حضر* �ملر��.
بعد eلك �قاa حضرته % غرفٍة مقابل 
"منصب  �لسيد  مع  �جلامع  �ملسجد 
علي حكيم" �لذB كا� يعمل كاتبا 
% �ملحكمة. �كا� قر_ هذi �لغرفة 
 Bين" �لذ�لٌّ لعجو� ُيدعى "فضل q
�كا�  نفسه.  �ملحل   % يبيت  كا� 
 pE يأتو�  ��صدقائه  معاAفه  معظم 
qله مسا C�Þلسو� عندi. �ملا كا� 
فضل �ين Aجال صاًحلا �تقيًّا لذلك 
 Jكانو� شخصيا مرتا�يه  فإ� �يع 
جيد*. �كا� حضر* �ملر�� �يضا يأتيه 
�حياًنا، كما �� مسيحًيا ُيدعى "نصر 
�حياًنا �كا�   iA�يز �يضا كا�  �هللا" 
مديًر� % مدAسة مسيحية. �كثً�� ما 

كا� �لنقاÝ يد�A بني حضر* �ملر�� 
�لدينية   Aألمو�  % �ملدAسة  �مدير 
 aبكال يستفيد��   Aحلضو� �كا� 

حضر* �ملر��.
شخًصا  عا�  qبو_   Bملولو� كا� 
 Jباملجاهد�  aيقو �تقيًّا  صاًحلا 
 iA�كا� حضر* �ملر�� يز�حية. �لر�
ֲדيم  "الله  يوصي  كا�  كما  �يضا، 
 Bملولو� عند  5ضر   �� �يضا  سني" 
 A�يز �آلخر  هو  فكا�   ،Aملذكو�

�ملولوq Bبو_ عا� �حياًنا.
كلما eُكرJْ بيعُة �حد �� جرe mكر 
�ملشيخة �� �لتلمذ* قا\ حضر* �ملر��: 
ينبغي على �إلنسا� �� يسعى بنفسه 
﴿َ��لَِّذيَن   :pتعا �هللا  يقو\  �Þاهد، 
ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد�� 
 Bملولو� �كا�   ،(٧٠  :Jلعنكبو�)
�لفكر*   iهذ  �Aيعا علي  qبو_ 
 Bيهتد  �� ميكن  ال  يقو\:  �كا� 

�حد سبيال بد�� �لبيعة للشيخ.
 aتفّو� حضر* �ملر�� % �ا\ علو �E
�لدين كا� ��ضًحا جليًّا للجميع بل 
�E تفّوقه % �لقوm �جلسدية �ال سيما 
% �جلرB قد ثبت ملن كا� موجوً�� 
�تفصيل  �لوقت.  eلك   %  yهنا
 ��A� ملا aلك كاآل¼: % �حد �ألياe
 Cبيوִדم بعد �نتها pE *�ملوظفو� �لعو�
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 Bكُر �َجلرe mملحكمة جر� % a��لد�
��حد  كل  ��خذ  صدفًة،  ��لعْد� 
من  �كثر  بسرعة  يعد�  �نه  يّدعي 
غ�pE i �ْ� قا\ شخٌص ُيدعى "ِبّال 
سنغ": سأسبق �جلميع % �لعد�. قا\ 
له حضر* �ملر��: �eE سابقَتÅ % �لعْد� 
فسيثبْت للجميع َمن �ألسر�. فعيِّن 
 Aتقّر�" حكًما بينهما ���له E شيخ"
 pE مكا�ما  من  حافَيني  Þريا   ��
�جلسر �لفاصل بني �ملحكمة ��ملدينة. 
�ل �حٌد حذ�ئيهما، �A�ُِسَل شخص 
�آلخر  يسبق  َمن  ليشهد  �جلسر   pE
 »  ،iغ� قبل  �جلسر   pE يصل   ��

سنغ"  �"بال  �ملر��  حضر*   mجر
�لنا&  �مشى  ��حد  �قت  مًعا % 
�آلخر�� بسرعة عا�ية -و �جلسر، 
 �� عرفو�  �جلسر   pE �صلو�  فلما 
حضر* �ملر�� كا� قد �حر� قصب 
 % سنغ"  "بال  عنه  �تأخر  �لسبق 

هذ� �لسبا�."
�قو\: تظهر �لغ�* �لدينية �حياًنا % 
قصة   yفهنا �يضا.  �لدنيوية   Aألمو�
مشهوA* عن �ملولوq Bمد �Eاعيل 
جندًيا   �� �بلغه  �حًد�   �� �لشهيد 
سيخيا يّدعي بأنه ال يسع �حًد� �� 
 Bملولو� Jيه % �لسباحة. فأخذAاÞ

 �Aًبد� فو�اعيل �لغ�ُ* �لدينية �E مدq
مماAسة �لسباحة pE �� كسب خ�* 
يسبح   �� يستطيع  كب�* �يث كا� 
قا\:  eلك  �بعد  طويلة،   Jساعا
 ��Aليبا �لسيخي  eلك  �آل�   Jفليأ
% �لسباحة. فكأنه � يقبل �� يتفو� 
غ� مسلم على �ملسلمني % �لسباحة 
 .� �يضا، مع �نه �مر �نيوB عا�B جدًّ
�يبد� �� �حلديث قد جرm على هذ� 
�لنحو فأخذJ �ملسيح �ملوعو� � 
 *�Aلغ�* �لدينية �ل� شجعْته على مبا�
"بال سنغ"، �كا� حضرته % eلك 

�لوقت % عنفو�� شبابه �يضا.

َما  جئتكـم  z  غIِ  $قٍت  عابًثا

صا�� بـالfُ �لدين ِمن َجدٍ' عتا

 هـل بقي   قو�   خاfمو1   لديِننا

 فاهللا   !�سـلـ�  ُألحيَي   fينـُه

قـد جئُتكم  $�لوقـت  ليٌل مظِلُم

َ!ْقَو� $!قَفـَر بعـد  �$ٍ�  تعَلُم

ُم !� هل �!يَت �لديـن كيف ُيحطَّ

حقٌّ  فهل  من ��شـٍد يستـسلُم

(١٢٧ Â ،Bحجة �هللا، باقة من بستا� �ملهد)
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سيدنا علي �ملرتضىسيدنا علي �ملرتضى ��

^: م� كانت $الfته $!ين؟
�: �لد مبكة سنة ٢٣ �.هـ �ملو�فق 

،a٦٠٠

^: ما هي كنيته؟
 á�� �حلسن   áبأ يك·  كا�   :�
ُتر�_. �ما كّناi "�بو ُتر�_" Eال �لن¥ 
فاطمة،   ðيوم  � غاضب   eE �؛ 
 %  Aجلد��  pE فاضطجع  فخر�، 
قد   i¢A�  � �لن¥   iCفجا �ملسجد، 
 � �لن¥  فجعل   ،ðتر�ب  iظهر �متأل 
�يقو\:   iظهر عن  �لتر�_  ميسح 
 iهذ �كانت  تر�_.  �با  يا  �جلس 

�لكنية هي �ألحب لديه �.

^: ما هو لقبه؟
 .*Aحيد :�

�مي   Åت�  Bلذ� �نا   ":� يقو\ 
 iبو� كا�  �ال�ته  فعند   ."*Aحيد
�بيها  باسم  �سًد�  �مه  فسمته  غائبا، 
 iجع �بوA فلما ،*Aقيل �َّته حيد� -

�اi عليًّا.

^: ما �سم !بويه؟
�: �بوi �بو طالب بن عبد �ملطلب 
�nاøي �لقرشي، ��مه �لسيد* فاطمة 

عبد  (�خو  هاشم  بن  �سد  بنت 
�ملطلب). 

يتصل بسيدنا  قر�بة كا1   Qبأ  :^
�سوO �هللا �؟ 

�: كا� �بن عمه باإلضافة pE كونه 
 � �هللا  Aسو\  �ّ�جه  قد   eE  iِصهر
�بنته �لسيد* فاطمة Aضي �هللا عنها. 

^: كم كا1 عمرl يو� !علن سيدنا 
�مد � !نه �سوO من �هللا؟ 

�ُيَعّد  به.  فآمن   ،Jسنو� عشر   :�
��\ طفل مسلم.
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 uضيفا بعد ��جر Oعند من نز :^
�n �ملدينة؟

 .� aدnِ� بن aكلثو :�

^: هل شهد بد��؟
�: نعم. 

^: من با�z l6 بد�، $ما كانت 
�لنتيجة؟

�: باAَ� �لوليَد بن ُعْتبة - �هو من 
 i��A�� - � سو\ �هللاA Cشد �عد��

قتيال.

 uبالسيد نكاحه  !علن  من   :^
فاطمة �ضي �هللا عنها؟ 

�: سيدنا Aسو\ �هللا � بنفسه.

^: ما�C با� لتأمني مبلغ �ملهر عند 
�لز$�X؟

�: با� �Aعه.

^: !يًّا من !عد�_ �لرسوO � قتل 
z غز$u �خلند}؟

�لعامرB؛   �ّ� عبد  بن  عمر�   :�
فعندما متكن بعض فرسا� �ملشركني 
فيهم  �كا�  �خلند�،   aقتحا� من 
 -Bلعامر�  �ّ� عبد  بن  عمر� 
 % �شجاعها  قريش   &Aفا �هو 

 ðفاتك  ðسAفا �كاَ�  �جلاهلية، 
�حٌد-  �مامه  يصمد  ال   ôAمغو�
علّي  له  فخرَ�   ،*�Aملبا� �َطَلَب 
ح`  به   \�� �ما  طالب،   á� بن 
�جهز عليه، ففّر �صحابه ���زمت 

خيوnم.

^: $من قتَل z خي�؟
�: لقد قتل "مْرحب"؛ سيَِّد يهو� 

خي�. 

 u$غز z يستطع �ملشا�كة xْ َx :^
تبو|؟ 

�م��  عيَّنه   � �هللا  Aسو\  أل�   :�
على �ملدينة.

!�سله   َx تبو|،   u$غز بعد   :^
�سوO �هللا � للحّج؟

�لتوبة،   *Aسو نز�\  بعد   :�
بأ�  �لنا&   %  �ِّeيؤ كي  �Aسله 
 yمـشر aال يقربنَّ �ملسجد �حلر�
يطوفنَّ  �ال  هذ�،  عامه  بعد 
بالبـيت ُعريا�، �من كا� بينه 
فله  عهد   � �هللا  Aسو\  �بني 

عهدpE i مدته.

^: كم تز$z X حياته؟
 .Jجا�عشر � :�

بنت   uفا$ بعد   X$تز لقد   :^
عنها،  �هللا  �ضي  فاطمة   Oلرسو�
�بها  كا1   pل� �هللا   Oسو�  uحفيد

كث�I، فهل تعر  ��ها؟ 
 á� بنت  �مـامة  �لسيد*  هي   :�
بنت  �ينب  ��مها   ،�  Âلعا�

Aسو\ �هللا. 

^: هل تعر  �سم قاتله؟
�: هو عبد �لر�ن بن ملجم- �حد 
غيلًة  عليه   mعتد� �قد   -�Aخلو��
عند خر�جه من �ملسجد % �لكوفة، 

 .aتو% بعدها بثالثة �يا�

^: يو� شهاfته، !Qٌّ من �لصحابة 
تعّر� للهجو� �ا$لًة للقتل !يًضا؟

سفيـا�،   á� بن  معـا�ية   :�
�هللا  Aضي   Âلعـا� بن  �عمـر� 

عنهما. 

^: م� �سُتشهد � $كم �fمت 
خالفته؟

Aمضا�   ١٧  % �سُتشهد   :�
خالفته  ���مت  هـ.   ٤٠ سنة 
�سبعة  ميال�ية،   Jسنو� �Aبع 
شـهوA، ��سبـو� ��حد، �له 
 Hألشر� بالنجف   Aمشهو  Aٌمز�

بالعر��. 
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التقوى
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* جاA Cجل pE �إلماa �لشافعي �قا\ له: فال� 
 �eE� ،aصدقت فأنت منا �eE :فأجابه .Cبسو yيذكر

.Hنصر��كذبت فأنت فاسق. فخجل �لرجل 
* �لعقالA� Cبعة: من ترy �لدنيا قبل �� تتركه، �من 
ب· ق�i قبل �� يدخله، �من �Aضى خالقه قبل �� 

يلقاi، �من صلى قبل �� ُيصلى عليه.
 aيل ملن نا��لنا& يدعو� له، �� Jهنيًئا ملن با *
��لنا& يدعو� عليه. �بشرm ملن �حبته �لقلو_، 

�خساA* ملن لعنته �أللسن.
* ال يوجد Aجل فاشل، �لكن يوجد Aجل بد� من 

�لقا� �بقي فيه.

ðمعاتب Aكنَت % كل �ألمو �eE *
                   صديقك � تلق �لذB ال تعاتبه

* ال حتسّنب �ملجد مترô �نت ¢كله 
                لن تبلغ �ملجد ح` تلعق �لص��
* �لّضرباJ �لقوّية ִדشم �لّزجا� لكّنها تصقل 

�حلديد.!
* ال حتا�\ �النتصاA % كل �خلالفاJ، فأحياًنا 

كسب �لقلو_ ��p من كسب �ملو�قف.
* ال حتر� �جلسوA �ل� قمت بعبوAها فرمبا حتتاجها 

للعو�* يومð ما.
* من با�yA بتقبيل �Aسك معتذ�A؛ فقبِّل يدi شاكر�.

فينـا ��لعيـب  �ماننـا  نعيـب 
eنـب بغـ�  �لزمـا�   �e ��جـو 
eئب يـأكل حلـم  �لذئـب  �ليـس 

سـو�نا عيـب  لزماننـا  �مـا 
هجانـا لنـا  �لزمـا�  نطـق  �لـو 
عيانـا بعضـا  بعضنـا  �يـأكل 

(�إلماa �لشافعي، �Aه �هللا)



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






