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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

به سيد �خللـق �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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التقوى

�لسطو�  �لقا�� ع
 هذ�  سنأخذ� عزيز� 
�لظال�  عا� حالك   ��ستطالعية  �حلة   �
2و� 0ً�1 عضاًال،  +خصلة (ميمة �بُتلي ֲדا 
�إلنسا< منذ نشأته. 78ا خصلة مذمومة، شرها فتا� +3(�ها 
 �ال حد+1 له.. �حلسد، صفة 8بليس �للعني �لB تسببت 
 Jمن خال Lمعصية ��تكبها �إلنسا< على +جه �أل� J+3
J+3 جرمية قتل ﴿َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل 3َِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح 

ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ (�ملائد^  ٣١)
نتيجة  ينشأ  +غالبا  �لقلب،  ُيصيب   gخط  Lٌمر �حلسد 
+هلمَّ   Jَجلما�+ +�ملناصب   k�lأل��  �  mلنا�  n+تفا
 mلنفو� 8ثا�^  عنه  +ينتج   .n+لتفا� مقاييس  من  جر� 
ُير�قب  َمن  قلب   q8 �لد�0  هذ�   rيتسر حيث  +�نفعاtا، 
 Jحا  � 3فضاله  من  �هللا  vتاهم  ما  على  +2سدهم   mلنا�
فيتربع  +ينفعل.  ر  فيتضجَّ (لك  من  بشي0  2ظى  ال  3نه 
�لشيطا< على عرz قلبه �لعليل +يتمركز فيه +yعله مركز� 
 q8 +�ستقر���  فضا0 هد+ئه  ُيخرجه من  للفسا1. +هكذ� 
�لنفس  ثو�ئر   gتأث يدفعه حتت   | Jالنفعا�+ �لغضب   �عا
2سدهم.   َمن  جتا�  عقبا�  حتمد  ال  سلو�   q8 �لعليلة 
+ال شك � 3< �حلسد نا� ضا�ية كما بني �ملصطفى �: 
َتْأُكُل  �ْلَحَسَناnِ َكَما  َيْأُكُل  �ْلَحَسَد  َفِإ<َّ  "8ِيَّاُكْم َ+�ْلَحَسَد 
�ْلَحَطَب"، +حقد 1فني على +شك �النفجا�.  فهو  �لنَّاُ� 
+�لفضيلة،  +�لشهامة  +�لنبل  �لكر�  �و  �ملصوَّبة  كالسها� 
�لB يستحيل على �حلاسد 3< 2صل عليها 3+ يتحلَّى ֲדا 3+ 
يفقه كنهها، فهو �نفعاJ نفسي 0�l8 نعمة �هللا على بعض 
 gلتها حتت تأث�l8 J+ا، +قد 2اt�+l عبا�1 يتم� �حلاسد
�حلقد +�لغيظ بفعل يديه، فيمكر +�طط +ينّفذ إلحد�� 

�لضر� مبن 2سد�.
3قساًما  للحسد  فإ<  �ملطلع  �للبيب  على  �فى  ال  +كما 

+3بعا�1ً +لكننا سنركز هنا على �حلسد �لذ� تو�جهه �اعة 
ُتحيي  بيد� كي  �هللا  غرسها   Bل� �جلماعة  تلك  �ملؤمنني.. 
�إلسال� � هذ� �لعصر. فاجلماعة �إلسالمية �أل�دية منذ 
فجر تأسيسها تقبلت بعقلية 8ميانية منفتحة حسد �حلاسدين 
+عد+�< �لكائدين. +� هذ� �ألمر  8شا�^ �+حانية خفية 
مبثابة +قو1  نا� �حلسد هي   >3 8ليها، +هي  yد� �إلشا�^ 
سفينة جنا^ �اعة �ملؤمنني. فاجلماعاn �لربانية تتقد� بعد 
3< تتعرL حلسد +عد+�< �لكائدين. +� هذ� �ألمر �لبليغ 
+ضحه  قد  مذهل  بشكل  �لتقد�  tا  ִדب  �بانية  حكمة 
�لبا�� � من خالJ +حي لسيدنا �إلما� �ملهد� �: 

غرست  +معي،  مر��1  3نت  �3د�،  يا  لك  "بشر� 
للناm عجبا؟ قل هو �هللا عجيب.  بيد�. 3كا<  كر�متك 
yت� من يشا0 من عبا�1، ال يسأJ عما يفعل +هم يسألو<. 
+تلك �أليا� ند�+tا بني �لناm. +8(� نصر �هللا �ملؤمن جعل 
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له �حلاسدين." (�لتذكر^ � ٢٤٠)
+لو فكر معا�ضو �جلماعة من �ملسلمني � فلسفة هذ� �لسر 
++عو� مغز��  لتوقفو� عن �لكيد لسفينة �لسما0. +3نَّى tم 
يتطلعو� ملعا��   ��لدنية +  Lأل�� q8 �+لك +قد 3خلد)
 ��حلضر^ �إلtية؟! صحيح 3< �ملسلم �أل�د� يتأ(� +يتأ
من جر�0 ما ُيرتكب ضد� من �ملظا� 8ال 3نه بص
� +ثباته 
 Jتطابق �حلا rُيلحق بزمر^ �اعة �لصحابة �أل+لني من با
+�ألحو�J +ما يتعرL له من �عتد�n�0 ملجر1 شها1ته بـ 
ال8له 8ال �هللا  مد �سوJ �هللا. +هكذ� يتم �لربط �لر+حا� 
بني صحابة �لبعثة �أل+q +�لثانية لنشأ^ �إلسال� حيث +عد 
"سأlيد   :� �3د  لسيدنا  �ملخلصني  �ألتبا¡   � �هللا 
+3مو�tم،  نفوسهم   � +3با��  �ملخلصني،   ّبيك  �اعَة 
�لغلبة  �لقيامة  يو�   q8 tم  +ستكو<   ،�gًتكث +3كّثرهم 
لن  +يعا1+نك.  �لذين 2سد+نك  �آلخرين  �ملسلمني  على 
ينساهم �هللا +لن يغفل عنهم، بل tم 3جرهم على حسب 

8خالصهم." (�لتذكر^ � ١٤٠)
من  �ملتفهقني  على  �لكائدين  +عد+�<  حسد  يتوقف  +ال 
�ملسلمني بل ميتد q8 طو�ئف 1ينية عديد^ +يتعد�ها +يصل 
من  خيفة  3+جست   Bل�  �
�لك �لسياسية   nملنظما�  q8
lحف +تقد� �جلماعة �ملذهل. أل7ا تشعر بعد� �الستقر�� 
+فقد�< �لنفو( +�tيمنة حيث تظن 3< �جلماعة ستستحو( 
يكيد+<   Bل�  n�+لثر�+ +�ملو��1  +�ألقطا�  �لربو¡  على 
 >3 يفقهو�   >3 tم  فأ¥  حسرتا�  +يا  عليها.   Jللحصو
 � ال  �لطاهر^   rلقلو�  � يتمركز�<  +نفو(نا  حكومتنا 

�أل�L �لدنية +�ملكاسب �لقذ�^ �لد+نية.  
+قد تلقى سيدنا �3د ضمانا من �هللا � 3نه ليس هنالك 
قو^ على +جه �أل�L ميكنها 3< تضر §ضرته 3+ ¦ماعته 
من خالJ +حي جلي: ": لن ُيسلَّط �ملاسونيو< لُِيهلكو�." 

�لوعد مباشر^ بعد  3لقى حضرته �ألضو�0 على هذ�  +لقد 
تلقي هذ� �لوحي قائال: +قد 3ُلقَي � قل� بشأ< �ملاسونيني 

73م قو� (++ نيَّاn خفية.  (�لتذكر^ ٤١٨)
 �+من هنا نستنج 3نه بنا0 على تغلغل 3عضا0 هذ� �ملنظمة 
1+�ئر �ªا( �لقر���n �لعاملية، فإ< نياִדم �ملعلنة +�خلفية لن 
تقد� على �لنيل من �جلماعة �لB ضمن �هللا tا �لعصمة من 

 .nحلكوما�+ nملنظما�+ mيد �لنا
�لقد�  ֲדذ�  نكتفي  3ننا  8ال  �خلصو�  ֲדذ�  �حلديث   Jيطو
+نو1 3< نتطرk +نلقي بعض �ألضو�0 على خسا�^ ما1ية 
تعرضت tا �جلماعة مؤخر� من خالJ حريق شبَّ مبكاتب 
 
3ك  .. لند<  �لفتو¬-  بيت  �إل���1 � مسجد  �ملجمع 
�ملعا�ضني  بعض  3بد�  حيث  3+�با،   rغر  � مسجد 
اتتهم +فرحتهم +ֲדجتهم. +�حلمد هللا �لذ� خيَّب vماtم 
 �َتَنْل منه +  �حيث � تصل 3لسنة �لنq8 >�g �ملسجد +
�ملؤمنني   g3م 3لقى حضر^  +قد  بأ� مكر+�.  3حد  ُيصب 
 �–3يد� �هللا- خطبة ֲדذ� �لصد1 +قف من خالtا على معا
�جلماعة  3بنا0  +قو�  عزمية  يشحن  �لذ�  �ليقي¯  �إلميا< 
جتد  �ملغرضني.   +3حال�   Jماv +�يب   ،rلد�� ملو�صلة 
عزيز� �لقا�� نص هذ� �خلطبة �1خل هذ� �لعد1، +نتم� 
بنفسك على ±ر� 3حد��  قر�0^ مفيد^ لكي حتكم  لك 
هذ� �لنبأ �لعابر. +ال يسعنا � هذ� �ملقا� 8ال 3< نصر¬ بأ< 
لسا< حاJ �ملغرضني قد ع
 عنه �لقرv< �لكرمي ﴿...حسًد� 
ِمْن ِعْنِد 3ْنُفِسِهم..﴾  فما 1�l هذ� �حلسد �ملؤمنني 8ال 8ميانا 

+يقينا +تثبيتا لعز�ئمهم. 
ثبتنا �هللا +8ياكم على سبل �حلق ++فقنا خلدمة 1ينه �حلنيف. 
�لعاملني +�لصال^ +�لسال�   r� خر 1عونا 3< �حلمد هللاv+
على 3شر� �ملرسلني سيدنا +موالنا  مد �ملصطفى +على 

vله +صحبه �3عني، vمني.
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 حضر^ مر�l بشg �لدين  مو1 �3د
�ملصلح �ملوعو1 �

�خلليفة �لثا� حلضر^ �ملسيح �ملوعو1 +�إلما� �ملهد� �

:m+�1 من

في 
حا� �لقر��

(سو�^ �لنحل)

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

ijk∩⊇∪


َتِصُف َ َيْكَرُهوَ�  َما  هللا  ﴿َيْجَعُلوَ� 

َ$ْلِسَنُتُهُم �ْلَكِذَ% َ$�َّ َلُهُم �ْلُحْسَنى َال 

ُمْفَرُطو�﴾  
َ$نَُّهْم َ َلُهُم �لنَّاَ-  َجَرَ. َ$�َّ 
(٦٣)

شر2 �لكلما0: 
فيه  مبا  َنَعَته  �لشي0َ:  +َصف  تِصف: 
للمريض  �لطبيب  ++َصف  +حّال�. 
به  يتد�+�  ما  له  بّين  +صفًة: 

.(rألقر�)
�لعاقبُة  �لُسو�0َ؛  ضدُّ  �ُحلسَنى: 
�حلسنة؛ �لنظُر q8 �هللا؛ �لظفُر؛ �لشها1^ 

.(rألقر�)
ال َجَرَ.: ��جع شر¬ �آلية �قم ٢٤.

تَركه  َنِسَيه؛  �ألمَر:  3فرَ¶  مفَرطو�: 
+خلَّفه. 3فرَ¶ عليه: �َّله ما ال يطيق. 
ما   �3 3حًد�  �لقو�  من  3فرطُت  +ما 

.(rألقر�) تركُت

�لتفسـ5:
�لسابق  �ملوضوَ¡  �آلية  هذ�   J+تتنا  
حيث  vخر   rبأسلو +لكن  نفسه 
�هللا  �لكافر+< من  يتوقع  تقوJ: كيف 
مص�gً حسًنا +هم يعز+< 8ليه تعاq ما 
ال يرضو< به ألنفسهم؟ كال، بل 8< 
من يعز+ 8ليه � �لعيوr ال بد 3< ير� 

عاقبة سيئة.
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| قاJ �هللا تعاq ﴿+73م مفَرطو<﴾.. 
�3 كما 73م تركو� �هللا تعاq كذلك 

سيتركهم �هللا � �لعذ�r +ينساهم.

﴿تاِهللا َلَقْد َ$ْ-َسْلَنا ِ<َلى ُ$َمٍم ِمْن َقْبِلَك 

َفُهَو  َ$ْعَماَلُهْم  ْيَطاُ�  �لشَّ َلُهُم  َفَزيََّن 

َ$ِليٌم﴾    %ٌ�َعَذ 
َلُهْم َ �ْلَيْوَ.  
ِليُُّهُم َ
(٦٤)

 
شر2 �لكلما0: 

+�لصديق؛  �ملحبُّ  �لو¸:  
ِليُّهم: َ
فهو  3حٍد  3مَر  َ+ِلَي  َمن  +كلُّ   .gُلنص�

.(rألقر�) ليُّه+

�لتفسـ5:
�لسابقني  �ألنبيا0  معا�ضي   >3  �3  
لن  بأ7م  tم  �لشيطا<   Jبقو �ºدعو� 
8ليه  فاطمأنو�  3عماtم  على  يعاَقبو� 
�حلق  3عد�0   Jحا +كذلك  +ضّلو�؛ 
�ليو�، فإ7م �غم 8تيا< �ملعاصي yلسو< 
3ليًما  عذ�ًبا   >3 يد�+<  +ال  مطمئنني، 

يقترr 8ليهم باستمر��.
  


َما َ$ْنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ% ِ<الَّ ِلُتَبيَِّن َ﴿

َ-ْحَمًة َ Nُهًد
�ْخَتَلُفو� ِفيِه َ Qلَِّذ�َلُهُم 

ِلَقْوٍ. ُيْؤِمُنوَ�﴾ (٦٥)

�لتفسـ5:  
vخر  سبب  هنا�   :qتعا �هللا   Jيقو
�الختال�  +هو  3ال  �لوحي   J+لنـز
�لشديد �ملوجو1 بني �لناm فيما يتعلق 
باألخالقياn +�لدين. هل كا< هنا� 
من سبيل لرفع هذ� �الختالفاn بينهم 
عند�  من  �ليقي¯  �لعلم  يأتيهم   >3 8ال 
ֲדذ�   rلكتا� هذ�   Jنـز +لقد  �؟ 
�لعلم �ليقي¯. فلو ��13 �لناm 3< هذ� 
�لوحي نزJ من عند �هللا تعاq 3مكنهم 
فكيف  +8ال   ،nالختالفا� هذ�  �l8لة 
يتخلَّو< عن موقفهم +كل +�حد ير�  

3< موقفه 3فضل من موقف غ�g؟
 q8 �للو�  توجه  �آلية  هذ�   >3 كما 
�لكفا� على قوtم: ما �حلاجة q8 بعث 
ن� جديد +قد ظهر 3نبيا0 كثg+< من 
قبل. 78م ال يفكر+< 3< 3عماtم هي 
�لB �ستدعت بعث هذ� �لن� �جلديد، 
8( تركو� �حلق +�ختلفو�. لو � �تلفو� 
ن�  لظهو�  حاجة  هنا�  كانت  ملا 
8صابتهم  �غم  73م  �لغريب  جديد. 
مبرL �الختال� يعترضو< على ±ي0 
من  ليعاجلهم   � �هللا  �3سله  طبيب 

مرضهم هذ�!
�لذ�  �ملع�  على  3حد   Lيعتر قد 
 m3< �لنا Lلنفتر :Jنًفا +يقوv كرته)
من   � موسى  بشر¡  عاملني  ظّلو� 
1+< 3< �تلفو� فيه، 3ما نزلت �لشريعة 

�لكاملة عن طريق نبينا �لكرمي �؟ 
ال   Lفتر�� 8ال  هو   >ْ8  :rجلو��+
�لناm ما  ميّت q8 �حلقيقة بصلة، أل< 
عن  �لعملي  �لو�قع   � لينتهو�  كانو� 
من  بد  يكن   � +بالتا¸  �الختال�، 

نز+J هذ� �لشريعة �لكاملة. 
+لو سّلمنا جدًال بإمكانية +قو¡ هذ� 
�ملستحيل فقد سبق 3< 3جاr �هللا � 
كا<  لو  ﴿ُقْل  بقوله  3يًضا  (لك  على 
مطمِئنِّني  ميُشو<  مالئكٌة   Lأل��  �
مَلًكا  �لسما0  ِمن  عليهم  لنـّزْلنا 
 >3 لو   �3 (�إلسر�0:٩٦)  �سوال﴾ 
كاملالئكة  صاحلني  صا�+�  �لبشر  كل 
بل  ن�،  لبعث  حاجة  ¿ة  كانت  ملا 
لصا� �جلميع 3نبيا0 يتلقو< �لوحي من 
منكر  هنا�  +ملا كا<  �ملالئكِة،  �سِلنا 

هناك سبب آخر لنـزول 
االختالف  أال وهو  الوحي 
الشـديد املوجـود بـني 
يتعلـق  فيمـا  النـاس 
هل  والدين.  باألخالقيات 
كان هنـاك مـن سـبيل 
لرفـع هـذه االختالفات 
بينهـم إال أن يأتيهم العلم 
�؟ اليقيـ; من عنـده 
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+ال كافر. +لكن � يصبح 3هل �لدنيا 
كلهم 3بر�ً�� قط، +بالتا¸ � يتوقف 

بعث �ألنبيا0 من عند �هللا 3يًضا.
+بّين بقوله تعاq ﴿+هًد� +��ًة لقو� 
يؤمنو<﴾ 3نه yب عليك يا  مد 3< 
بالقرv< إل�lلة �الختال� من  تسعى 
جهة،  من  3مرهم   � �ملختلفني  بني 
تسعى   >3 عليك  3خر�  جهة  +من 
لكي يعمل �ملؤمنو< بالقرv< ليز1�1+� 

.qلفى عند �هللا تعاl+ ًة��

َفَأْحَيا   Uًَما  Uَِما �لسَّ ِمَن   Vَْنَز$َ �هللا 
﴿
Wَِلَك  ِفي   َّ�>ِ َمْوِتَها  َبْعَد   Zَ-َْْأل� ِبِه 

َآلََيًة ِلَقْوٍ. َيْسَمُعوَ�﴾ (٦٦)

�لتفسـ5: 
على  +�لدليل  �لوحي،  يع¯  هنا  �ملا0 
(لك 3< �هللا � قد قاJ بعد �حلديث 
عن نز+J �ملا0 ﴿8< � (لك آليًة لقو� 
ال  �ملا�1  �ملا0   J+نز+ يسمعو<﴾؛ 
يكو< vية لقو� يسمعو<، 8منا هو vية 
لقو� يشاهد+< +يتدبر+< فيد�كو<. 
فكلمة ﴿يسمعو<﴾ توّضح جليًّا 3< 
فاهللا  �لوحي.  هو  هنا  �ملا0  من  �ملر�1 
تعاq يلفت �ألنظا� q8 +حي �ألنبيا0 
�لسابقني موضًحا: كم من مر^ 3نزلنا 
من �لسما0 �ملا0 �لر+حا� فأحيينا به 
�لعا�، +لو 3نكم Âعتم 3خبا� �ألنبيا0 

 Jلذين خلو� من قبل لصّدقتم مبا نز�
8ليكم من �حلق.

به  ﴿فأحيا   qتعا بقوله  جا0  +قد 
 >vلقر� كو<  على  كدليل   ﴾Lَأل��
 >3  � بني  ﴿هًد� +��ًة﴾ حيث 
 � �ملوتى  3حيا  قد   ��1 ما  �لوحي 
سبب   >vلقر� يكو<  ال  فلم  �ملاضي 
هًد� +��ة +حيا^ للمؤمنني. 8< ما 

+قع � �ملاضي ال بد 3< يقع �ليو�.


ِ<�َّ َلُكْم ِفي �ْألَْنَعاِ. َلِعْبَرً[ ُنْسِقيُكْم َ﴿
ٍ. َلَبًنا  َ̂ 
ا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍ_ َ ِممَّ

اِ-ِبَني﴾ (٦٧) َخاِلًصا َساِئًغا ِللشَّ

شر2 �لكلما0:  
�ألنعا.: �لنََّعم: �إلبُل +�لشا0ُ، +قيل: 
�ملصبا¬:   �  Jقا+ باإلبل.  خا� 

ال  �ٌع  +هو  �لر�عي،   Jُملا� �لنََّعم: 
+�حد له من لفظه، +3كثر ما يقع على 
 Jلنََّعم: �ِجلما� 3بو عبيد:   Jإلبل. قا�
ر، +�ُعه 3نعا�.  فقط، +يؤنَّث +يذكَّ
+قيل: �لنََّعم: �إلبُل خاصة، +�ألنعاُ�: 
�إلبل  +هي  +�لظلف  �خلف   nُ�+)
�ألنعا�  ُيطَلق  +قيل:  +�لغنم.  +�لبقر 
على هذ� �لثالثة، فإ(� �نفرn1 �إلبل 
فهي َنَعٌم، +8< �نفرn1 �لغنم +�لبقر 

.(rألقر�) تسمَّ َنعًما �
 zلِكْر�  �  ��1 ما  ْرِجني  �لسِّ َفْر_: 

.(rألقر�)
من  �ملدَخِل  �لسهُل  �لسائغ:  سائًغا: 

.(rألقر�) rلطعا� +�لشر��

�لتفسـ5:
 8< قوله � ﴿+8ّ< لكم � �ألنعا� 
لع
ً̂﴾  من �لر+عة +�لشفافية مبكا<. 

آية لقوم يسمعون،  املادي ال يكون  املاء  ونزول 
إمنا هو آية لقوم يشاهدون ويتدبرون فيدركون. 
فكلمة ﴿يسمعون﴾ توّضح جليًّا أن املراد من املاء 
 Mيلفت األنظار إ Mالوحي. فاهللا تعا هنا هو 
وحي األنبياء السابقني موضًحا: كم من مرة أنزلنا 
...Vالعا به  فأحيينا   Xالروحا املاء  السماء  من 
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8< �ألنعا� ִדيئ لإلنسا< �لغذ�0 على 
شكل لنب +حلم، كما تنفعه � �ل 
�لنقل  +سيلة  �جلمل  +كا<  3ثقاله. 
لند�^  �لعربية  �جلزير^   � عموًما 
�لبقر +�لثو� هنا�، +لكن � �ملناطق 
ªد�   ��لعا من  �ألخر�  �ملختلفة 
�3اله.  نقل   �  �gًكث �إلنساَ<  �لبقر 
3ما �ملعز +�لنعاÇ فهي 3يًضا ُتستخد� 
�جلبلية،  �ملناطق   �  Lلغر� tذ� 
�جلباJ؛  3عا¸   ��لسفر  3ثنا0  خاصة 
فإ< �لرعا^ يضعو< على ظهو� هذ� 
�لسيا¬   J3ثقا  ^gلصغ�  nحليو�نا�
 � �3يت  +لقد  �لنقو1.  بعض   gَنظ
من  قا1مني  �عاً̂  "كانغر�"  منطقة 
�3اtم  جباJ "الهوJ" +قد +ضعو� 
على متو< مئاn من �لغنم، على كل 
كيلو  عشرين   +3 عشر^  حو�¸  شاٍ̂ 

غر�ًما. +يا لـه من منظر ��ئع! 
 ﴾^
+جدير باملالحظة 3< كلمة ﴿ِع
�لذ�  �لعبو�  من  مشتّقة  هنا  �لو��1^ 
يدJ على �لسفر 3يًضا. +قد 3شا� �هللا 
 � باستخد�مها q8 مع� ��ئع لطيف جدًّ
 �+هو 3نكم تستعينو< ֲדذ� �ألنعا� 
3سفا�كم �ملا1ية، +لكن ال تستعينو< 
ֲדا � �حلتكم �لعقلية، فال تتدبر+< 
� حالة هذ� �حليو�ناn حÈ يع
 بكم 
1نيا   q8 �جلهل   �عا من  �لتدبُر  هذ� 
�لعلم +�ملعرفة. +هذ� هو مع� كلمة 

�لذهن   Jَنتقا� تع¯   )8 3يًضا،   ^
�لع
برÉية شيq8 0 3مر vخر +بالتا¸ فهُم 
حقيقة �ألمر قياًسا على (لك �لشي0. 
 ﴾^
﴿ع كلمة   1+�+  >3 جر�  فال 
خالJ �حلديث عن �ألنعا� قد 3ضا� 

q8 �ملوضو¡ شفافية ��ئعة.
+ما هي تلك �لع
^؟ لقد فّصلها �هللا 
تأكل  �ألنعا�  8< هذ�   :Jقا  )8  qتعا
�لعشب +�لكأل �لذ� يتحوq8 J �لفر� 
�لذ� � �لكرz، | ينقلب بعض هذ� 
من  يصبح جز0ٌ   | �لد�،   q8 �لفر� 
�لد� لبًنا خالصË سائًغا لد�جة 3< 3شد 
�لناm نفاسًة +حساسية 3يًضا يشربونه 
 � yد+<  +ال  +�ملتعة،  �للذ^  مبنتهى 
شربه �3 غضاضة +�نقباL؛ مع 3< 
�للنب هو نتاÇ �لد�، حيث يتولد �لد� 
من �لفر� �ملتكو< � كرz �حليو�< 
من غذ�ئه، +�لذ� يصل q8 �ألمعا0، 
| ُينقل ع
 �لعر+q8 k �لقلب +حني 
+من  �لد�.   q8  Jيتحو هنا�  يصل 

�لد� ما يصل q8 �لضر¡ +يصg لبًنا. 
�لكأل  هذ�   >3 هنا  ينبه   qتعا فاهللا 
+�لعشب - �لذ� ال يستطيع �إلنسا< 
3كله - حني يصل q8 بطن �حليو�< 
يتحوq8 J لنب خالص من �3 جناسة 
ال  �إلنسا<   >8 للشا�بني.  +سائٍغ 
يقد� على حتويل هذ� �لعلف q8 لنب، 
+لكن �هللا � 2ّوله q8 لنب � جسم 
يتلقى   >3 لإلنسا<  فينبغي  �حليو�<؛ 
(لك   >3 3ال +هو  �1ًسا..  (لك  من 
يستطيع  ال  �لذ�  �لفطر�..  �لتعليم 
به �إلنسا< 8حر�l �ليقني، +8منا يبقى 
ًخا بصنو� �لر(�ئل +�لنقائص..  ملطَّ
يصبح كاللنب �خلالص �لسائغ بعد 3< 
�لر+حانية  �آللة   
عَ �لتعليم  هذ�  مير 
�لB خلقها �هللا �، فال يضر بصحة 
 ��إلنسا< �لر+حانية شيًئا، بل ينفعه 
كل ±اJ. فلم ال تأخذ+< �لع
^ من 
عملية صناعة �للنب � �حليو�<، +� ال 
تد�كو< 3< �مليوJ �إلنسانية �لطبيعية 

... فلـم ال تأخذون الع]ة من عمليـة صناعة اللنب 
^ احليـوان، وV ال تدركـون أن امليـول اإلنسـانية 
الطبيعيـة ال ميكـن أن تص` غـذاء روحانيًّا حقيقًيا 
 .Xلـنب روحا Mـا اهللا � إdّوe V لإلنسـان مـا
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ال ميكن 3< تصg غذ�0 �+حانيًّا حقيقًيا 
لنب   q8  � �هللا  2ّوtا   � ما  لإلنسا< 
 Çحا�. +لكن هذ� �لعمل هو خا�+�
نطاk قد�^ �إلنسا<، +ما ��1 �إلنسا< 
لنب   q8 �لكأل  حتويل  على  يقد�  ال 
فكيف يستطيع 3< 2ّوJ �مليوJَ �لطبيعية 

بة q8 تعليم ساٍ�. غgَ �ملهذَّ
¿ة 8شكاJ لفظي � �آلية +هو 3< �هللا 
 gبطوِنه﴾ ضم﴿ �تعاq قد �ستخد� 
�لو�حد للغائب مع 3نه ��جع q8 �ألنعا� 
�ملفسر+<   r3جا +لقد  هي �ٌع؟   Bل�
عليه بوجهني: 3حدÌا 3< ضمg �لفر1 
+ليس  �ملذكو�  �ملع�   q8 نظًر�   1�+
َ(َكْرنا)؛  ما  (بطوِ<  بتقدير  �للفظ،   q8
+ثانيهما 3< �لضمg ��جع q8 كل فر1 
فتح   gتفس (�نظر  �ألنعا�  جنس  من 
+فق  صحيح  �لوجهني  +كال  �لبيا<). 

�لقو�عد �لعربية.
هذ�، +تشكل هذ� �آلية برهاًنا عظيًما 
�لذ�  هو   >َvلقر�  J3نز �لذ�   >3 على 
كيفيَة   >3 (لك  3يًضا،  �لكو<  َخَلَق 
 �تكوُِّ< �للنب - كما (كرִדا �آليُة - 
lمن   � �إلنسا<  لد�  معر+فًة  تكن 
نز+J �لقرv<. +عملية تكوُّ< �للنب تتم 
 zكما يلي: عندما يصل �لغذ�0 من كر
�لفر�،   q8 J3معائه يتحو  q8 >حليو��
+من هذ� �لفر� ما يتحوq8 J �لد�، | 
 �يصg بعض �لد� لبًنا. +هذ� �حلقيقة 

 >vلقر� J+يكتشفها �إلنسا< 8ال بعد نز
�ملفسرين  جند  +لذلك  طويل،  بزمن 
�ملتأخرين يشq8 >+g 3خطا0 �ملفسرين 
 gبيا< كيفية تكوُّ< �لد�. غ ��لقد�مى 
يتفق  ال  3يًضا  �ملتأخر+<  (كر�  ما   >3
�لعلمية،  �لبحو�  3كدته  ما  مع  متاًما 
متطابقة  �لكرمي   >vلقر�  nكلما +لكن 
+هي:  �حلديثة   nالكتشافا� مع  متاًما 
 q8 �حليو�<  معد^  من  يصل  �لغذ�0   >3
هذ�  من  لطيف  جز0ٌ  +هنا�  �ألمعا0، 
�لغذ�0 �ملهضو� يصل مباشرً̂ q8 �لقلب 
 q8 لد� +صوله  +ينقلب   k+لعر�  
عَ
�أل+�1^ 1ًما، +هنا� جز0 لطيف vخر 
�لكبد، |   q8 ^ملعد^ مباشر� يصل من 
 gيص+ �أل+�1^   
عَ �لقلب   � ينصّب 
�لضر¡   � �لد�   rنصبا� +لد�  1ًما؛ 
2د� من �لتفاعل ما 2ّوله q8 �للنب. 

هذ�  yهلو<  �ملاضي   �  mلنا� كا< 
�حلقيقة §يث 8< �ملفسرين �لقد�مى قد 
� شر¬ هذ� �آلية،  ^gعانو� مشكلة كب
 �أل7م ظنو� §سب �ألفكا� �لسائد^ 
lمنهم 3نه خالJ حتوJُّ �لغذ�q8 0 �لفر� 
+�لد� يقع تفاعٌل ُينتج �للنب. فقد كتب 
صاحب �لكشا�: "8(� 3كلت �لبهيمُة 
�لعلَف فاستقّر � كرشها َطَبَخْته، فكا< 
3سَفُله فرًثا، +3+َسُطه لبًنا، +3عال� 1ًما" 
 .(gجع 3يًضا �لبحر �ملحيط، �بن كث��)
مع 3< �آلية تقوJ 8< �لغذ�0 يتكو< لبًنا 

بعد مر+�� مبرحلB �لفر� +�لد�، +Ìا 
�لشيئا< �للذ�< ال يرضى 3حد بتنا+tما، 
+لكن عندما يصg �لغذ�0 لبًنا يستسيغ 
ألنه  +متعة،  شهية  بكل  شربه   mلنا�
 �عندئذ يكو< خالًصا نقيًّا مما يوجد 
�لفر� من جناسة +� �لد� من Âو�.  

3< ال  تع¯  �آلية ال  3< هذ�  �لعلم  مع 
3حد يقد� على صنع �للنب +لو بكمية 
ضئيلة، فقد يتمكن �إلنسا< � �ملستقبل 
+لكنه ال  قليل،  مبقد��  �للنب  من صنع 
�لغذ�0  �لدنيا كلها ֲדذ�  تز+يَد  يستطيع 
صنع  �ستطا¡  قد  �إلنسا<  فإ<  �tا�. 
+لكن   ،n�lلغا� بعض  بتفاعل  �ملطر 
تلك �لقطر�n �لقالئل من �ملا0 ال ميكن 
3< تغ¯ غنا0َ �ألمطا�. كذلك ال غر�بة 
َن �إلنسا< � �ملستقبل من صنع  لو متكَّ
�لبشر  تز+يد  أل<  �لعلف،  من  �للنب 
باللنب سيبقى منوًطا باألنعا� شأَ< �ملا0 

�لذ� هو منو¶ بالسحب.
 >3  q8 �إلشا�َ̂  تتضمن  �آلية   >3 كما 
�إلنسا< ميكن 3< يفسد غذ�0 �حليو�<، 
منه،  �للنب  صنع  على  يقد�  ال  لكن 
بتعاليم  يتالعب   >3 فيمكنه  +باملثل 
�ألنبيا0 +يفسدها، لكنه غg قا�1 على 
�إلنسا�  �لعقل   � يوجد  ما  حتويل 
�لصـافية   gِغ �لفطرية  �حلقائق  من 
من  خـالص  ساٍ�  �+حا�  تعليم   q8

�لشـو�ئب. 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ُسو�  نَّ 3َْكَذrُ �ْلَحِديِث. َ+َال َتَحسَّ نَّ َفِإ<َّ �لظَّ ̌¬ْ‡ 3َِبي ُهَرْيَرَ̂ � 3<َّ �لنَِّبيَّ � َقاJَ: 8ِيَّاُكْم َ+�لظَّ
َتَباَغُضو�، َ+ُكوُنو� ِعَبا1َ �هللا 8ِْخَو�ًنا. (صحيح  َتَد�َبُر+� َ+َال  ُسو� َ+َال َتَحاَسُد+� َ+َال  َ+َال َتَجسَّ

(r1أل� rلبخا��، كتا�

 1َ ̌¬‡ł 3َِبي ُهَرْيَرَ̂ 3َ<َّ َ�ُسوJَ �هللا � َقاJَ: َال َيْجَتِمَعاِ< ِفي �لنَّاِ�.. ُمْسِلٌم َقَتَل َكاِفًر� ُثمَّ َسدَّ
َ+َقاrَ�َ. َ+َال َيْجَتِمَعاِ< ِفي َجْوِ� ُمْؤِمٍن ُغَباٌ� ِفي َسِبيِل �هللا َ+َفْيُح َجَهنََّم. َ+َال َيْجَتِمَعاِ< ِفي 

َقْلِب َعْبٍد �ْإلِميَاُ< َ+�ْلَحَسُد. (سنن �لنسائي، كتاr �جلها1)

̌¬‡ł 3َِبي ُهَرْيَرَ̂ 3َ<َّ �لنَِّبيَّ � َقاJَ: 8ِيَّاُكْم َ+�ْلَحَسَد َفِإ<َّ �ْلَحَسَد َيْأُكُل �ْلَحَسَناnِ َكَما َتْأُكُل 
(r1أل� r�1++1، كتا Ï3 سنن)  .لنَّاُ� �ْلَحَطَب�

�ْلَحَسُد  َقْبَلُكْم:  �ْألَُمِم   0ُ�1َ 8ِلَْيُكْم   َّr1َ :� هللا� Jَُ�ُسو Jََقا  :Jََقا  � �ِ� �ْلَعوَّ ْبِن  �لزَُّبْيِر   Ž‡¬̌
ٍد ِبَيِدِ� َال  َعِر. َ+�لَِّذ� َنْفُس ُمَحمَّ يِن، َال َحاِلَقُة �لشَّ َ+�ْلَبْغَضا0ُ. َ+�ْلَبْغَضا0ُ ِهَي �ْلَحاِلَقُة َحاِلَقُة �لدِّ
َالَ� َبْيَنُكْم. (مسند  ُتْؤِمُنو� َحتَّى َتَحابُّو�. 3ََفَال 3َُنبُِّئُكْم ِبَشْي0ٍ 8َِ(� َفَعْلُتُموُ� َتَحاَبْبُتْم، 3َْفُشو� �لسَّ

�3د، كتاr مسند �لعشر^ �ملبشرين باجلنة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لصحابة +3هل �لبيت كانو� �+حانيني منقطعني q8 �هللا +متبتلني، فال 3قبل 3بًد� 73م تناlعو�  �>"
للدنيا �لدنّية، +3سرَّ بعُضهم ِغلَّ �لبعض � �لطوّية، حÈ �جع �ألمر q8 تقاُتل بينهم +فساn�) 1 �لبني 
+عنا1 مبني. +لو فرضنا 3< �لصّديق �ألك
 كا< من �لذين vثر+� �لدنيا +lخرفها +�ضو� ֲדا +كا< من 
�لغاصبني، فنضطر حينئذ q8 3< نقّر 3ّ< عليًّا 3سد �هللا 3يضا كا< من �ملنافقني، +ما كا< كما ºاله من 
�ملتبتلني؛ بل كا< يكّب على �لدنيا +يطلب lينتها، +كا< � lخا�فها من �لر�غبني، +ألجل (لك ما 
فا�k �لكافرين �ملرتدين، بل 1خل فيهم كاملد�هنني، +�ختا� �لتقّية q8 مد^ قريبة من ثالثني. | ملا كا< 
�لصّديق �ألك
 كافر� 3+ غاصًبا � 3عني علّي �ملرتضى �ضي �هللا تعاq عنه +�3ضى، فِلَم �ضي بأ< 
ُيبايعه؟ +ِلَم ما هاجر من L�3 �لظلم +�لفتنة +�ال�تد�q8 1 بال1 3خر�؟ 3� تكن L�3 �هللا +�سعة فيهاجر 
فيها كما هي ُسّنة (+� �لتقى؟ �نظر q8 8بر�هيم �لذ� +ّفى.. كيف كا< � شها1^ �حلق شديد �لقو�، 
فلما ��3 3< 3با� ضّل +غو�، +��3 �لقو� 73م يعبد+< �ألصنا� +يتركو< �لرr �ألعلى، 3عرL عنهم 
+ما خا� +ما باq، +13ُِخل � �لنا� +3+(� من �ألشر��، فما �ختا� �لتقّية خوفا من �ألشر��. فهذ� هي 
سg^ �ألبر��، ال �افو< �لسيو� +ال �لسنا<، +2سبو< �لتقية من كبائر �إل| +�لفو�حش +�لعد+�<، 

+8< صد�n ٌّة منها كمثل (ّلة فgجعو< q8 �هللا مستغفرين". (سر �خلالفة، � ٤١-٤٢)


لو 3ُْحِيَي �ألّ+لو< من �لصحابة +3هل �لبيت +3قا�r خg �ل
ية، +ُعرضت عليهم هذ� �لِقصص، "
لتعجبو� +حولقو� +�سترجعو� من مفترياn �لناm، +مما طّولو� �ألمر من �لوسو�m �خلّناm، +جعلو� قطرً̂ 

كبحر عظيم، +3َ�+� كجباJٍ (ّ�َ̂ عظٍم �ميٍم، +جا0+� بكذr �د¡ �لغافلني.
+�حلق 3< �لفنت قد متوجت � l3منة +سطى، +ماجت كتموÇُّ �لريح �لعاصفة +�لصر�صر �لعظمى. 
ْن +ال تكن من �ملستعجلني. +لو 3ُعطيَت مما  +كم من ��3جيف �ملفترين ُقبلت كأخبا� �لصا1قني، فَتفطَّ
3فاL �هللا علينا لقبلَت ما قلُت لك +ما كنَت من �ملعرضني. +�آل< ال 3علم 3نك تقبله 3+ تكو< من 
�ملنكرين. +�لذين كانت عد�+^ �لشيَخني جوهَر �+حهم، +جز0َ طبيعتهم، +1يدَ< قر2تهم، ال يقبلو< 
 �قولنا 3بد� حÈ يأÒ 3مر �هللا، +ال يصّدقو< كشـوفا +لو كانت 3لوفا، فليتربصو� lمانا ُيبد� ما 

صـد+� �لعاملني".  (سر �خلالفة، � ٤١)

;ØË›]tÂÑ;\Ê›]—;€‚÷—;;jËe’\;◊·^Â;Ïd]uë’\;;ØË›]tÂÑ;\Ê›]—;€‚÷—;;jËe’\;◊·^Â;Ïd]uë’\;
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�لذين يبسطو< يديهم q8 عرL �لصحابة +2سبو< َصْحَب �سوJ �هللا � من �لكفر^ �لفجر^،  �>"
�لذين ما عرفو� �سوJ �هللا  3+لئك  فّرقو� 1ين �هللا +كانو� كاملفسدين.  ليسو� منا +لسنا منهم،  3+لئك 
حق �ملعرفة، +ما قد�+� حق قدِ� خgِ �ل
ّية، فقالو� 8< صحبه 3كثرهم كانو� فاسقني كافرين. ما �تقو� 
�لفو�حش، +خانو� كل خيانٍة، ما ظهر منها +ما بطن، +كانو� منافقني، فصر� �هللا قلوֲדم عن �حلق، 
يتكّبر+< � �أل�L بغg �حلق، يقولو< �ن �ّب Jv �سوJ �هللا +ما كانو� ُمحّبني. (سر �خلالفة، � ١٠١)

�لكاسد^،  �ألمتعة   Ç�+كر +ُ�ّ+جْت  �لفاسد^،  �لعقائد  بعُض  �ملسلمني  بعض   � شا¡  
كذلك "
 JÓمن �ملغا�^، +يأخذ �ملنكرين على �لَغر��^، +�ملسيح ي mعلى �لنا Çفمنها 73م يقولو< 8< �ملهد� �ر
من �لسما0، +معه مالئكة حضر^ �لك
يا0، | ُيحيا �لشيخاِ< +�آلخر+< من �ألعد�0، فيقتلهما �ملسيُح 
+�ملهد�ُّ بأشّد �إليذ�0، +يومئذ ُيعطى لكل من كا< من �لِفرk �إلمامية �جلناحا< كجناَحي �لصقر مبا 
3كلو� حلم َصْحِب �لن�ِّ بالِغيبة، فيطq8 >+g �لسما0 الستقباJ �ملسيح كاملالئكة، | يبّتكو< 3عناkَ كّل 
 �َمن كا< من 3هل �لُسّنة، مبا كانو� ُيكِرمو< صحابة خgِ �ل
ّية، +مبا كانو� يعا1+< �لشيعَة، +ال يدُخلو< 
ل  هذ� �لفرقة �ملعصومة �ملطّهر^، +يومئذ ال يسَلم ِمن 3يديهم +ال يبقى حيًّا على ظهر �أل�L 8ال َمن فضَّ
على �يع �لناm عليًّا، +حِسبه +صيًّا، +ألمر�L �لناm 3سيًّا، +vمَن Ôالفته �حلقة من غgِ فاصلة، +لَعن 

�لصحابَة كّلهم 8ال قليال �لذين كانو� lهاÕ 0َسة". (جلة �لنو�، �خلز�ئن �لر+حانية ±لد ١٦ � ٤٤٣-٤٤٤)

�ملسلمني عامة
تتقد. $سر[ �لتقوN لقر�ئها �ألفاضل خاصة 
�لسنة �nجرية �جلديد[ ١٤٣٧ Vمبناسبة حلو pلتها� بأحر 


تدعو �هللا عز 
جل $� ينقذ $مة �إلسال.
s-خلا�
 من مكائد �ألعد�U من �لد�خل 

�لسبيل كي تتعرu على <ما. �لزما� U�
يهديها سو 
 منقذ $مة خ5 �ألنا. صلى �هللا عليه 
سلم.
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 Ïتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  +حد�  �هللا  8ال  8له  ال   >3 3شهد 
شريك لـه، +3شهد 3<  مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو(  بعد  3ما  +�سوله. 
�لشيطا< �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا r�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+8يَّاَ�  َنْعُبُد  8يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�¶   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ¶  �لصِّ
3َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوr َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (vمني) َ+ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز wبنصر xهللا تعا� wد $يدy$ -
� مسرzل} $لقاها سيدنا مر�

� Qملهد��إلما. 
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو^ 
يو� ٢٠١٥/١٠/٢

� مسجد �لفضل بلند<

 uِْلَخْو� ِمَن   Uٍَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشـْي
َ﴿
 Vِ��ْألَْمَو ِمـَن  
َنْقٍص َ �ْلُجـوِ� 
َ
اِبِريَن  ِر �لصَّ 
َبشَِّ 0ِ��لثََّمَر
�ْألَْنُفِس َ
َ
� َ$َصاَبْتُهـْم ُمِصيَبـٌة Wَ>ِ لَِّذيـَن� *
َقاُلـو� ِ<نَّا هللا َ
ِ<نَّا ِ<َلْيـِه َ-�ِجُعوَ�﴾

 nصفا nهذ� �آليا � nلقد ُ(كر
 Jحلو عند  ُيبد+7ا   Bل� �ملؤمنني 
�هللا   Jيقو ֲדم.  +�ملصاعب  �ملصائب 
تعاq بأ< �ملؤمن يكو< مؤمنا حقيقيا 
عندما يتحلى ֲדذ� �لصفاn. 3حيانا 
بصفتهم  خسا�^  �ملؤمنو<  يو�جه 
�لشخصية +3حيانا 3خر� يو�جهو7ا 
�ملؤمن  +لكن  �جلماعة،  حيث  من 
�حلقيقي �رÇ من كل موقف يو�جه 
فيه �خلسا�^ ناجحا +نائال �ضا �هللا 
تعاq، +هكذ� yب 3< يكو< �ألمر 
�1ئما. لقد 3لقى �ملسيح �ملوعو1 � 
�ملوضو¡  بالتفصيل على هذ�  ضو�0 
� كتبه +ملفوظاته +بّينه من Øتلف 
لكم  +سأقد�  +�لنو�حي.  �لز+�يا 
بعضا من مقتبساته � حوJ هذ� 

 :Jملوضو¡ حيث يقو�
من  يستا0  3ال  �ملر0  على  "yب 
ليس  منها  يستا0  +�لذ�  �ملصائب، 
مؤمنا. يقوJ �هللا تعاq: ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم 
ِبَشْي0ٍ ِمَن �ْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص 

\ ⁄Åą̂t̨;III "
";III;€ Ž‚ Žâ ˇ�ł›^; ŽÅ łfi Ž¡; łfl ŽŸ;

=;€‚fiŸ;]zfiâ’Â;]zfiŸ;\ÊâË’;”Ò’Â^;=

Ï¡]fiê;flŸ;Î1¬’\;É|^
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�لعزيز -  wهللا بنصر� wد - $يدy$ -
� مسرzحضر[ مر

 nِلثََّمَر��+َ َ+�َألْنُفِس   Jَِألْمَو�� ِمَن 
 �)َ8ِ �لَِّذيَن   * اِبِريَن  �لصَّ ِر  َ+َبشِّ
َ+8ِنَّا  ِهللا  8ِنَّا  َقاُلو�  ُمِصيَبٌة  3ََصاَبْتُهْم 
8ِلَْيِه َ��ِجُعوَ<﴾، +عندما حتل �ملعانا^ 
 ،nنفسها بالرسل تبشرهم باإلنعاما
تدّمرهم.  بغgهـم  حتل  +عندما 
فعلى �ملر0 3< يقـوJ: ﴿8ِنَّا ِهللا َ+8ِنَّا 
طالبا  �ملصائب  عند  َ��ِجُعوَ<﴾  8ِلَْيِه 

 .qضا �هللا تعا�
 Bل� �حلسنة  جز�0<.  �ملؤمن  حليا^ 
 �� يكسبها �ملؤمن يكو< 3جرها مقدَّ
عليه  يترتب  �لص
 شي0  +لكن  له، 
 rحسا+ عدٍّ   gبغ +�ألجر   rلثو��
+لكن  طبعا  ثو�با  للحسنة   >3  �3)
 qهللا تعا� Jيقو .(
ثو�r �لص
 3ك

78م هم �لصابر+< +هم �لذين عرفو� 
 
�لص مع�  يد�كو<  �لذين  �هللا. 
yعل �هللا تعاq حياִדم جز3ين. 3+ال: 
عندما يدعو �لصابر yيب �هللا 1عا�0 
3َْسَتِجْب  ﴿�1ُْعوِني   :Jيقو كما 
َلُكْم﴾ +يقوJ 3يضا: ﴿3ُِجيُب 1َْعَوَ̂ 

�ِ¡ 8َِ(� 1ََعاِ<﴾.  �لدَّ
ثانيا: � بعض �ألحيا< ال يستجيب 
فينقا1  ما  حلكمة  �ملؤمن  1عا0  �هللا 
على   Jيقا  .qتعا ألمر�  �ملؤمن 
يعامل   qتعا �هللا  بأ<   Jlلتنا� سبيل 
 �)8 فكما  �لصديق.  معاملة  �ملؤمن 
كا< هنا� صديقا< فيمتثل 3حُدÌا 
3خر�  3حيانا  +يريد  3حيانا  لآلخر 
َمثل  هو  هذ�  �آلخر.  له  �ضع   >3

فيجيب  �ملؤمن  مع   qتعا �هللا  عالقة 
قوله:   � كما  3حيانا  �ملؤمن  1عا0 
+يريد  َلُكْم﴾  3َْسَتِجْب  ﴿�1ُْعوِني 
من �ملؤمن 3< �ضع أل+�مر� 3حيانا 
ِبَشْي0ٍ  ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم   :Jفيقو 3خر� 
 >3 �إلميا<  فمن  �ْلَخْوِ�...﴾.  ِمَن 
ز على  يد�� �ملر0 هذ� �ألمر +ال يركِّ

جانب +�حد. 
عند  2ز<  3ال  �ملؤمن  على  yب 
 kفو ليس  ألنه  �ملصائب   Jحلو
�ألنبيا0. �حلق 3< ينبو¡ �حلب يتفجر 
مصيبة  من  ما  �ملصيبة.   Jحلو عند 
vال�  ֲדا   k+يتذ+ 8ال  باملر0  حتل 
�للذ�n.... �ملصائب على 3حبا0 �هللا 
ال تنـزJ بسبب �لذنوr... �نظر+� 

أحيانا يواجه املؤمنون خسارة 
وأحيانا  الشـخصية  بصفتهم 
أخـرى يواجهونهـا من حيث 
اجلماعة، ولكن املؤمن احلقيقي 
nرج مـن كل موقف يواجه 
ونائال  ناجحـا  اخلسـارة  فيه 
وهكـذا   ،Mتعـا اهللا  رضـا 
qـب أن يكون األمـر دائما.
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مثال كيف 3ُظهرn 3خالkُ �لن� � 
� lمن �ملعانا^ +� lمن �لنصر^. لو 
� يو�جه �لن� � �ملصائب ما(� كا< 
بإمكاننا 3< نبّين عن 3خالقه �آل<؟ 
ال شك 3< �آلخرين ير+< مصائب 
ال  �ملؤمن  +لكن  كمعانا^  �ملؤمن 

ير�ها كذلك. 
 Jِّفباختصا�، من �لضر+�� 3< ينـز
3كثر  vالما  مقربيه  على   qتعا �هللا 
 nملو� يو�جه  �ملؤمن  �آلخرين.  من 
كل يو�. +من �لضر+�� 3< يثبت 
3نه  �ملر0 على توبته �لصا1قة +يفهم 
فإ<  جديد^.  حيا^  بسببها   Jينا
�لتوبة  ¿ا�  جتنو�   >3 تريد+<  كنتم 
 mيغر عندما   .Jباألعما فأكملوها 
�لبستا� شجر^ يسقيها +يعت¯ ֲדا. 
بشجر^  يتعلق  فيما   Jحلا� كذلك 
لذ�   .Jباألعما ُتسقى  فهي  �إلميا< 
 Jألعما�  q8 ماسة  حاجة  هنا� 
 Jُتر�فق �ألعما �لتكميل �إلميا<. لو 
�إلمياَ< لكانت كأشجا� يابسة 1+< 
خائبني  3صحاֲדا  +سيكو<  شك 

خاسرين.
 :� Jيقو |

+3نتم  �البتال0  من  تتحّرجو�  ال 
من  8ال  منه  يستا0  لن   )8 مؤمنو<؛ 
 >vلقر�  Jيقو كامال.  مؤمنا  ليس 
ِمَن  ِبَشْي0ٍ  ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم  �لكرمي: 

 Jِْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص ِمَن �َألْمَو��
اِبِريَن  ِر �لصَّ َ+�َألْنُفِس َ+�لثََّمَر�nِ َ+َبشِّ
* �لَِّذيَن 8َِ(� 3ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� 8ِنَّا 
 Jيقو  �3 َ��ِجُعوَ<﴾.  8ِلَْيِه  َ+8ِنَّا  ِهللا 
3حيانا  سنبتليكم  بأننا   qتعا �هللا 
باألمو�J 3+ باألنفس 3+ باأل+ال1 3+ 
بالنقص � �لز�+¡ +غgها. +�لذين 
رهم  فبشِّ +يشكر+<  فيها   >+
يص
3< 3بو�r ��ة �هللا مفتوحة tم على 
�هللا   nبركا  Jستنـز+ مصا�عها. 
على �لذين يقولو< عندئذ: ﴿8ِنَّا ِهللا 
َ+8ِنَّا 8ِلَْيِه َ��ِجُعوَ<﴾ �3 3ننا +كّل ما 
 qيتعلق بنا 8منا هو من عند �هللا تعا
 �+8ليه نعو1 � 7اية �ملطا�. فال يؤ
مقا�   � يسكنو<  بل  حزٌ<  قلوֲדم 
�لرضا. 3+لئك هم �لصابر+< �لذين 

 .rحسا gم 3جر عند �هللا بغt
 :� Jيقو |

بعض �لناm يتهمو< �هللا 3نه ال yيب 
 >3 �أل+ليا0   �يطعنو<   +3 1عا0هم 
�حلق  ُيقبل.   � +كذ�  كذ�  1عا0هم 
3< قليلي �لفهم هؤالy 0هلو< قانو< 
�ملعاملة  هذ�  يو�جه  �لذ�   >8 �هللا. 
مع �هللا تعاq يكو< على معرفة تامة 
بقانو< 3< �هللا تعاq جعل منو(جني؛ 
فإما yيب 1عا0 �لعبد +8ما يريد منه 
هذين   Jقبو  >8+ ملشيئته.  ينقا1   >3
�ألمرين هو �إلميا<. فال ترّكز+� على 
جانب +�حد فقط لئال ªالفو� مشيئة 

�هللا � +تنقضو� قانونه �جلا��.
هنا� سبيال< �ثنا< لتقد� �إلنسا<: 
تلقا0  من  �إلنسا<  يعمل  3+ال: 
�لشريعة مثل �لصال^  نفسه بأحكا� 
+�لصو� +�لزكا^  +�حلج +غgها من 
�لتكاليف �لشرعية §سب 3+�مر �هللا. 
ا كانت هذ� �ألمو� بيد  +لكن لـمَّ

احلق أن ينبوع احلب يتفجر عند حلول املصيبة. ما 
من مصيبة حتل باملرء إال ويتذوق بها آالف اللذات.... 
املصائب على أحباء اهللا ال تنـزل بسبب الذنوب... 
انظروا مثـال كيف أُظهرت أخالُق النy � ^ زمن 
 � yيواجه الن V املعانـاة و^ زمـن النصرة. لـو
املصائب ماذا كان بإمكاننا أن نبّني عن أخالقه اآلن؟ 
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3حيانا  �لكسل  منه  يصد�  �إلنسا< 
� �13ئها، 3+ يوِجد لنفسه فيها سببا 
�لثا�  +�لطريق  +�لسهولة.  للر�حة 
�إلنسا<  على  يِر1  �لذ�  (لك  هو 
سبب  +هو  مباشر^   qتعا �هللا  من 
لتقد� �إلنسا< بصو�^ حقيقية. أل< 
�لشرعية  �لتكاليف   � �إلنسا< yد 
+�لر�حة.  للتخلص  سبيال  لنفسه 
فمثال لو 3ُعطي 3حد سوطا � يد� 
+ُطلب منه 3< يضرr به نفسه فال بد 
3< يهيج � قلبه �حلب لنفسه. من (� 
�لذ� يريد 3< يوقع نفسه � �ملعانا^. 
لذلك فقد سّن �هللا تعاq طريقا vخر 
لتكميل �إلنسا< +قاJ: ﴿َ+لََنْبُلَونَُّكْم 
ِبَشْي0ٍ ِمَن �ْلَخْوِ� َ+�ْلُجوِ¡ َ+َنْقٍص 
 nِلثََّمَر��+َ َ+�ْألَْنُفِس   Jِْألَْمَو�� ِمَن 
 �)َ8ِ �لَِّذيَن   * اِبِريَن  �لصَّ ِر  َ+َبشِّ
3ََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� 8ِنَّا ِهللا َ+8ِنَّا 8ِلَْيِه 
yتهد  كيف  �نظر+�  َ��ِجُعوَ<﴾... 
�حلا�� +2ر� �أل�L +يسّويها | 
يز�عها | يتحمل مصاعب �لسقي 
+�لرّ�، | حني تصبح �ملز�عة جاهز^ 
بعد حتمل 3نو�¡ �ملشاكل +�ملساعي 
+�حلماية ينـزJ �لَبَر1 3حيانا نتيجة 
حكمة �هللا �لدقيقة، 3+ تدمَّر �ملز�عة 
بسبب �جلدr 3حيانا 3خر�. فهذ� 
تكاليف  تسمَّى   Bل� �ملشاكل  َمثل 
�لتعليم  هو  +كم  +�لقد�.  �لقضا0 

 � �ملسلمو<  3ُعطيه  �لذ�  �لطاهر 
 k1صا  m�1+  Ç)منو �حلالة  هذ� 
+هذ�  +قضائه،  �هللا  بقد�  للرضا 

نصيب �ملسلمني فقط“.
فيجب 3ال �طر ببالنا 3بد� ملا(� يبتلينا 
�هللا Ôسائر كبg^ +�بتالn�0 قاسية، 
كذلك yب 3ال نقلق على سخرية 
�هللا  كا<  لو  بأنه  +قوtم  معا�ضينا 

معكم ملا تعرضتم للخسا�^. 
�ملوعو1  �ملسيح  بّينها   Bل� �ألمو� 
3قد� لكم   nملقتبسا� � هذ�  �
فقد  3خر�،  مر^  نقاطها  بعض 
�ملصائب   >3 تذكر+�   :�  Jقا
+3حبائه  �هللا  برسل  حتّل  +�ملصاعب 
 nماعا¦ حتل  +بالنتيجة  3يضا 
�ألنبيا0 3يضا �لذين يّتبعو< تعليمهم 
�هللا  3حبا0   >8 باختصا�،  �لصحيح. 
مير+< باملصائب +لكن �هللا تعاq ال 
ليُصّب عليهم معانا^ 3+  يبتليهم ֲדا 
 .nباإلنعاما يبشرهم  بل  ليعاقبهم 
�ملصائب  هذ�  مثل  حتل  +عندما 
�ألشر��  +على  +�سله  �هللا  بأعد�0 
جتيحهم +ִדلكهم. | قاJ � بأ< 
�لصابرين على �ملصائب يرثو< 3جر� 

 .rال 7اية له +ال حسا
 .
�لص مع�  يفهم   >3 �ملؤمن  فعلى 
ليس �ملر�1 من �لص
 3ال ُيبد� �ملر0 
3سفه على خسا�^، بل �ملر�1 منه 3ال 

يتأثر من �خلسا�^ 3+ �إليذ�0 لد�جة 
يفقد فيها صو�به 3+ يقنط y +3لس 
عاطال 1+< �ستخد�� قو�� �لعملية. 
�خلسا�^  على  �لتأسف  8ظها�   >8
q8 حد معقوJ جائز +مسمو¬ به 
(لك  جانب   q8 +لكن  لإلنسا<. 
yب عليه 3< يسعى 3كثر من (� 
 q8 قبل +يعقد عزما صميما للتقد�

 طاn تالية. 
| ال بد من �لتذكر 3يضا 3< �لصابر 
�لدعا0،  حقيقة  يد��  �لذ�  هو 
 �+ فو��  1عا�0  �هللا  yيب  فأحيانا 
يقبله  ال  �ألخر�  �ألحيا<  بعض 
حلكمة ما. +لكن yب على �ملؤمن 
 qتعا �هللا  برضا  ��ضيا  يكو<   >3
من  يشكو  +3ال   ،Jألحو�� كل   �

ميـرون  اهللا  أحبـاء  إن 
اهللا  ولكـن  باملصائـب 
تعـاM ال يبتليهـم بهـا 
ليُصـّب عليهـم معاناة 
أو ليعاقبهم بل يبشـرهم 
وعندمـا  باإلنعامـات. 
حتل مثل هـذه املصائب 
بأعداء اهللا ورسله وعلى 
األشرار جتيحهم وتهلكهم.
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هذ�   .qتعا �هللا   J3فعا من  فعل   �ّ3
حتّلى   �)8+ �حلقيقي،   
�لص هو 
ُينعم �هللا   
�لص �لنو¡ من  �ملر0 ֲדذ� 
�ملسيح   Jيقو  .^gكث  n8نعاما عليه 
�ملوعو1 � بأ< عبا1 �هللا �حلقيقيني 
3يضا  �لصعبة  �لظر+�   � يتلذ(+< 
�ملصائب  هذ�   0��+  >3 ير+<  أل7م 
8نعاماn �هللا +3فضاله �لB ال ُتَعّد +ال 
�ملوعو1  �ملسيح   Jيقو  ،�)ً8 حتصى. 
ال  +�ملصائب  �ملشاكل  بأ<   �
تنـزJ على �ملؤمنني بسبب (نوֲדم 
ليعر�  �هللا،  من  �متحانا   Òتأ بل 
��ضني  يكونو<  �هللا  عبا1   >3  mلنا�
 �  Jيقو  .Jألحو�� كل   � باهللا 
8نسا<  3حب  كا<   � �لن�  بأ< 
q8 �هللا تعاq +لكنه مع (لك +�جه 
مشاكل كثg^، منها ما كانت متثل 
 r3صا ما  +منها  شخصية  مصائب 
3حد  يو�جه   �3نه  +�ملعلو�  �اعته. 
 Jمن �ملصائب ما +�جهه سيدنا �سو
�هللا �. +لكن منو(Ç �لص
 +�لرضا 
مبشيئة �هللا �لذ� نر�� � حياته ال نر�� 
� غ�g. +هذ� �ألخالk �لفاضلة هي 
كلهم.  للمسلمني  �حلسنة  �ألسو^ 
يقوJ �ملسيح �ملوعو1 موجها 3نظا�نا 
3يضا  �لتوبة   >3 �لصا1قة  �لتوبة   q8
 �ضر+�ية جد� لنجاحكم +فوlكم 

 .n�0البتال�

 q8 يلتفت   >3 �ملؤمن  +�جب  فمن 
�لتوبة 3يضا مع �لعمل، y �3ب 3< 
مشكلة  كل   � بتقص�gته  يعتر� 
+�متحا<   منيبا q8 �هللا � | يستمر 
 Jحلسنة، يقو� J8صالحه باألعما �
يسقي  �لبستا�   >3 كما  حضرته 
�لشجر^ بعد �lعها +يعت¯ ֲדا +يهتم 
ֲדا كذلك yب على �ملؤمن 3< يسقي 
شجر^ �إلميا< مبا0 �ألعماJ �حلسنة، 
+8< فعلتم (لك فيصبح (لك حصر� 
+سيلة لنجا¬ �ملؤمن، فقاJ �: ال 
 gفكث ،mلنا� J�1عي للقلق من 3قو�
ظلو�   mفالنا يتكلمو<،   mلنا� من 
 >3 3يضا  �هللا  3+ليا0  على  يعترضو< 
 �1عا0هم �لفال� � ُيَتَقبَّل +�لعال� 
هؤال0   >8 حضرته   Jفقا ُيستجب، 
سنة  yهلو<  �حلقيقة   � �ملعترضني 
�هللا، 3ما �ملؤمن فيعر� 3< �هللا 3حيانا 
يستجيب للعبد +3حيانا يفرL عليه 
مشيئته، فقد نصحنا قائال ال تكونو� 
من �لذين ينقضو< هذ� �لسنة. فقد 
صديقه   >3 �أل�ديني  3حد   �
3خ
�حلريق  3ثنا0  له   Jقا �أل�د�   gغ
كانت   >8 �لفتو¬:  بيت   � هنا 
شب  فلما(�  ُتقبل   ^gلكث� 13عيتكم 
tذ�  تعرضتم  +ملا(�  عندكم  �حلريق 
 �3 �أل�د�:  له   Jفقا �ملشكلة، 
 Lلن�َّ 3+ 3ال يتعر� ُتِصب �ملشاكُل 

�ملؤمنو< للمشاكل؟ لكن �ملعترضني 
 ،Jحا كل   �  nالعتر�ضا�  >+gيث
فيقوJ حضرته ال تكونو� من �لذين 
تد+�  ال   Jفقا �لسنة،  ينقضو< 
�ملؤمنني،  على  +�ملشاكل  �ملصائب 
فاجذبو�  +تنقضي،  تصيب  فهي 
3فضاJ �هللا بالص
 +�لدعا0 +3عمالكم 
�ملشاكل  +�جهتم  فكلما  �لصاحلة، 
+تعرضتم للمسائل فكونو� من �لذين 
يقولو< 8نا هللا +8نا 8ليه ��جعو<، فإنه 
ر هؤال0، فحني نقوJ ”8نا هللا“  يبشِّ
�خلسائر   +3 �ملصائب  مو�جهة  عند 
فمعنا� 3نه ما 1منا هللا � فلن يضيِّعنا 
3بًد�، 8(� كانت قد 3صابتنا �3 مصيبة 
فلعل �هللا يريد y >3هزنا لتلقي 8نعا� 
3ك
 من (� قبل، | نقوJ ”+8نا 8ليه 
��جعو<“ منيبني 8ليه سائلني 8يا� 3< 
8نعا�  تلقي   � عائق   �3 2د�  ال 
تقصgنا،  بسبب  �ملستقبل   �  
3ك
لذ� نسألك هذ� �إلنعا� منيبني 8ليك، 
فوفقنا  1+ًما،  3فضالك  +نسألك 
 � 3يضا  3عمالنا  +حتسني   
للص
�ملستقبل، +�إلنابة 8ليك 1+ما. فعندما 
�قق هذ� �حلالة فسو� �رl �لرقي 
+يظهر  �هللا،  شا0   >8 3يضا  +�لتقد� 
من   gبكث 3كثر  �جلماعة  �1lها�  لنا 
(� قبل، فليس بإمكا< �لعد+ بعد�ئه 
+سخريته 3< يلحق بنا �3 ضر�، 8(� 
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كانت لنا عالقة حقيقية باهللا �. 
3ضر��  +قعت  �ملاضي  �ألسبو¡   �
�حلريق  بسبب  3خ
تكم  كما  بالغة 
باملسجد،  �ملتصلتني  �لقاعتني   �
فحني  جد�،  Øيفة  �لنا�  كانت 
نشرn �لقنو�n �لتلفزيونية ++سائل 
3بد�   
�خل هذ�  �ألخر�  �إلعال� 
+�حلقد  �لبغض   � �ملتما1ين  بعض 
فرحة كبg^، كما (كرnُ لكم مثاال 
جد�  +قالو� حسن  3يضا،   قبل  من 
يقولو<  هم  بل   k2تر �ملسجد   >3
 k8نه ليس مسجد� بل معبدهم 2تر
مسلمني،  ليسو�  �أل�ديني  أل< 
لكنهم الحقا حني عرفو� 3< �ملسجد 
 � ملا(�  3نه  �ألسى  3بد+�   k2تر  �
2ترk �ملسجد ملا(� �حترقت قاعتا< 
 �فقط، فهذ� حاJ بعض �ملسلمني 
كلهم  ليسو�  لكنهم  �لر�هن  �لعصر 
سو�0، فقد قد� �ملسلمو< � بعض 
�ملناطق مو�سا^ لنا، 73م vسفو< على 
 kحتر� قد  3< جز�0 من مسجدكم 
3نه  +قالو�  قاعتا<،  �حترقت  قد   +3
 � �حلريق  نشب  3شهر  بضعة  قبل 
�ملسجد  +كا<  3يضا  مسجدهم 
قبل  +�آل<  3شهر،  عد^  من  مغلقا 
+قد  جديد،  من  ُفتح  3يا�  بضعة 
 gغ �ملحليني  �إلجنليز  بعض   Jقا
�جلماعة   nمعتقد� (على  �ملطلعني 

+(لك  جيد�،  حصل  3نه  +3عماtا) 
 � �ملسلمني  ضد  نفو��  هنا�  أل< 
+�لذين  لكن ج�gننا  �ملناطق،  بعض 
على   �+ُّ1� قد  �جلماعة  يعرفو<  هم 
3يضا  �أل�ديني   gغ+ �ملسلمني   gغ
78ا �اعة  ª >3جلو�،  +قالو� yب 
تعمل بتعليم �إلسال� �لصحيح، كما 
نّبههم q8 هذ� �ألمر قنو�n ++سائل 
 .��لعا  � 3يضا  �ألخر�  �إلعال� 
3+�+بية   nقنو�  �  
�خل هذ�  ُنشر 
 
3ك  � نشب  حريقا   >3  nكر)+
 n3+�+با، +ظلت �لتعليقا �مسجد 
هذ�  ما  فيها:  مبا  ُتطر¬،  +�ألسئلة 
�جلماعة +من هم هؤال0 �لناm؟ فهذ� 
�جلماعة  تعريف   q8  �1ّ3 �حلا�1 
على نطاk +�سع � �لعا�. صحيح 
+ص
نا  (لك  على  متأسفو<  3ننا 
8ليه  8نا هللا +8نا  على �حلا�1 +قر3نا 

��جعو< 3يضا، +لكن �هللا تعاq 3قا� 
+قت   � �جلماعة  تأييد   �  mلنا�
تكبَّدִדا   Bل� +�خلسا�^  �البتال0  هذ� 
3نه   mللنا +بذلك كشف  �جلماعة، 

مع هذ� �جلماعة. 
 rنشو  0��+ �لسبب  كا<  ما(� 
على  +�ضحا  ليس  هذ�  �حلريق؟ 

+نا بشي0، � ��لشرطة q8 �آل<، +
+لكن �الحتماJ �ألك
 هو 3< �حلريق 
بد3 من �ملخز<، حيث كانت بعض 
�ألشيا0  +بعض  �لبالستيكية  �ألشيا0 
�لنا�   Jشتعا�  q8  �1ّ3 مما  �ألخر�، 
تنتشر  +ظلت  سريعا،  +�نتشا�ها 
3كثر فأكثر بو�سطة خشب �لسقف 
3يا  �لكهربائية.  �ألسال�  +بو�سطة 
فإنه يشq8 g ضعف  �لسبب،  كا< 
تدبg �لعاملني +�ملسئولني +�ملشرفني 
+عليهم  �ملسجد،  شئو<   ^��18 على 

املشـاكل واملصائـب ال تنـزل على املؤمنني بسـبب 
ذنوبهم بل تأ� امتحانا من اهللا، ليعرف الناس أن عباد 
اهللا يكونـون راضني باهللا ^ كل األحـوال. يقول � 
بأن النy � كان أحب إنسـان إM اهللا تعاM ولكنه مع 
ذلك واجه مشـاكل كث`ة، منها ما كانت متثل مصائب 
 V شـخصية ومنها مـا أصاب �اعتـه. واملعلوم أنه
يواجه أحد من املصائب ما واجهه سيدنا رسول اهللا �.
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 r8< 3سلو .�g3< يستغفر+� �هللا كث
بأنه  �لنا� +�نتشا�ها يوحي   rنشو
كا< من �ملمكن 3< يؤq8 �1 خسائر 
�إلطفا0  فريق   Jقا+  .gبكث  
3ك
خسا�^  من  3نقذكم  �هللا  بأ<  3يضا 
كبg^ أل< �1جة �حلر��^ كانت قد 
بلغت �ملئاn بل q8 �أللو� +كا< 
 
باإلمكا< 3< تؤq8 �1 خسا�^ 3ك

مقا�نة باخلسا�^ �لفعلية. 
 qتعا �هللا  3نشأ  كيف  3(كر  كنت 
بو�سطة  �جلماعة  عن  جيد�  �نطباعا 
+سائل   >3 �ملعلو�  من  �آلخرين. 
نشر  على  معتا1^  تكو<  �إلعال� 
�ألخبا� �ملباَلغ فيها فأصحاֲדا يبحثو< 
عن 3خبا� لينشر+� بو�سطتها �لرعب 
+�لضجة +�حلساسية �ملفرطة. عندما 
كانت �لنا� مشتعلة جا0 ممثل 8حد� 
مقابلة  بإجر�0  +سائل �إلعال� +بد3 
 � +�لصحافة  �لنشر   gسكرت مع 
�اعتنا +�قفا � �خلا�Ç ألنه � يكن 
مسموحا ألحد 3< يقترq8 r مكا< 
�حلريق، فسأله: ما طبيعة عالقاتكم 
كا<  �نطباعاִדم؟  +ما   >�gجل� مع 
 Jلسؤ�� طر¬  طو�   � �ملمثل  هذ� 
8(� بسيا�^ تقف ¦نبهما +خرجت 
3نا  +قالت:  8جنليزية  سيد^  منها 
�ملسجد،   rقر +3سكن  جا�تكم 
جا0  كذلك  خدماִדا.  عرضت   |

3ناv mخر+< 3يضا بكثر^ مبن فيهم 
ممثل  Âع  فحني  �لكنيسة.  مند+بو 
 :Jقا مباشر^  �نطباعاִדم  �لصحافة 
لقد +جدnُ جو�با على سؤ�¸ +ال 

حاجة ¸ ألسألكم شيئا. 
ناحية هذ� هو موقف �ألكثرية  من 
�لB هي ليست مسلمة، +من ناحية 
3خر� موقف بعض �ملسلمني �لذين 
يفرحو< +ير11ّ+< ”سبحا< �هللا“، 
�هللا“  يقولو< ”سبحا<  كانو�   �)8+
�هللا   ^gغ بذلك   �+gليث �ستهز�0 
 qتعا �هللا  بفضل  +لكننا  فليقولو�، 
 �) من  +�3ل  3حسن  مب�  سنب¯ 
قبل +سنقوJ كلمة ”سبحا< �هللا“ 

+“ما شا0 �هللا“ مبعناها �حلقيقي. 
�هللا  سنة  من  �البتال0   >3 قلُت  كما 
�لسبب  نعر�  ال  �آل<   Èح+  ،�

كيف حد� هذ� �حلا�1 كله، 8(� 
كا< مؤ�مر^ +فتنة فال ميكن 8يقا� 
�قي �جلماعة مبثل هذ� �ألشيا0، 8ال 
3نه yب 3< يكو< هذ� �حلا�1 باعثا 
��18ُتنا q8 تقص�gִדا +تتمعن  لتنظر 
قلُت  كنت  +كما  tا.  +تنتبه  فيها 
� خطبة �لعيد 8< كا< �tد� من 
8حلاk �لضر� باجلماعة +8شعاJ �لنا� 
على   +3 عليها  �لقضا0  هو  ضدها 
�لغاية �لB من 3جلها �3سل �سوله، 
فإ7م لن ينجحو� � (لك 3بد�، +8(� 
كا< 3حد 2مل نية سيئة فقد ينجح 
 rضر� بسيط، +8ْ< 3صا k8حلا �
يعطي   qتعا �هللا  فإ<  بسيط  ضر� 
 n33يضا. قد بد nلصابرين بشا���
 >�gلن�  J8شعا+  nملؤ�مر�� سلسلة 
ضد �ملسيح �ملوعو1 � منذ بد�ية 

كان هذا املمثل̂  طور طرح السؤال إذا بسيارة 
تقف �نبهمـا وخرجت منها سـيدة إجنليزية 
وقالت: أنا جارتكم وأسـكن قرب املسـجد، � 
عرضت خدماتها. كذلك جاء أناس آخرون أيضا 
بكثرة مبن فيهم مندوبو الكنيسة. فحني سمع ممثل 
الصحافة انطباعاتهم مباشرة قال: لقد وجدُت 
جوابا على سـؤا� وال حاجة � ألسألكم شيئا. 
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�عو��، �لكن ما هي �لنتيجة؟ نر� 
�قي �جلماعة � كل مكا�. 

�حلسد  نا�  �هنا$  ما�ية،  نا�  هنا$ 
��حلقد ��لبغض �ل* تشتعل � ��خل 
�إلنسا�، صحيح �6 �جلز4 �ملالصق 
ملسجدنا قد 6صيب ;ريق � �لظاهر، 
تد��$  سيتم  قلت-  –كما  �لكن 
خسا�تنا بفضل �هللا تعاB �سنكو� 
ممن ينالو� نصيبهم من بشا��G �هللا 
�، �صْبرنا هذ� ��6عيتنا ستأخذنا 
 � ظله   ��  Bتعا �هللا  حضن   �
�لنا�  هذ�  بسبب  �لكن  �لد�فئ، 
�حلسد  نا�  �شتعلت  قد  �لظاهرية 
�كما  �جلماعة.   Tمعاند  Uقلو  �
قلُت �Z كثX� من �لناW فرحو� ֲדذ� 
يأسفو�  [لك  مع  �لكنهم  �حلريق 
تر_ مسجدهم   ̀a �]6يضا على 6نه ملا
�ملا[� حصلت خسائر بسيطة �كا� 
 .Xخلسائر 6كثر بكث�ب �6 تكو� f
�كأ� ما 6شعلو� من نا� ضدنا هي 
�ملسيح  معا�ضي  حتر_  �حلقيقة   �
حسدهم   i�صو  �  � �ملوعو� 

�حقدهم �بغضهم. 
�ألjدية  �جلماعة   l6عما تتوقف   a
ال  �حلريق.  هذ�   oحد� 6ثنا4   qح
 r�خا  �6 لند�   r�خا عن   o6حتد
لند�  ��خل   � كنا  بل  بريطانيا 
6يضا مستمرين � 6عمالنا. ال شك 

كما  �لكن  قلقني  كانو�  ُعمالنا   �6
6خGُt بأ� �إلنسا� يشعر باألسف 
ال  �لكن  طبيعي  6مر  �هذ�   i�خلسا

ينبغي �6 يستوv �ألسف عليه. 
موجو�  6يًضا  6يه   y 6مي  من  جز4 
هنا بل �جلز4 �ألكt هو هنا، �كا� 
 �ِ��” برنامج  �ليو{  [لك   � سُيبث 
� �لtنامج �6م  هد�“ حيًّا فر�6 ُمِعدُّ
Zستديو   BZ  lلوصو� يستطيعو�  ال 
 Tرf ما[�  يعرفو�  �ال  Zيه   y 6مي 
هنا$ �ال يستطيعو� �خوله فقّر��� 
�لtنامج حيًّا � [لك  يبثو� هذ�  6ّال 
مسجال.  برنا�ا  سيبثو�  بل  �ليو{ 
�عندما عِلمُت بذلك قلت سيكو� 
�لtنامج حيًّا من مسجد �لفضل �ال 
 �6 �م  ينبغي  �ال  [لك.   � مانع 
يتخذ�� مثل هذ� �لقر���G بأنفسهم 
من ��� �لرجو� vZ، كا� fب �6 

يسألو� فو�� عما fب فعله بالنسبة 
�ذ� �لtنامج �حلّي. �Zم 6����� Zلغا�4 
�6 قنطو� a �6 يستطيعو� ��ا[ �لقر�� 
هذ�  بّث  يكن   a فلو  �لفو�،  على 
 BZ� دينيjأل� BZ نامج لذهبتtل�
كله  نظامنا   �6 �سالٌة  كله   aلعا�
�ختل  قد  يكن   a 6نه  مع  �ختل  قد 
هد�“   ���” برنامج  فُبّث  حقيقة. 
حيًّا من �ستديو مسجد �لفضل فو�� 
�جاG4 مكاملاG �مت �لر� عليها مما 
طمأ� �لناWَ �6��حهم. فال ينبغي �6 
جنلس قانطني على خسا�i �6 نذهب 
هنا$ ملجر� �6 نتفرr ��قفني، كا� 
مع  �تمعني   Wلنا� من   Xكث هنا$ 
 BZ �ب عليهم �6 يذهبوf 6نه كا�
فو��  ُيسعى   �6 fب  بل  6عما�م، 
�لباقي  �ُيتر$  �إلمكا�  قد�  لبديل 

 .Bهللا تعا�على 

إن كان ا�ـدف مـن إحلاق الضرر باجلماعة وإشـعال 
النـار ضدها هو القضـاء عليها أو علـى الغاية ال� 
من أجلها أرسـل رسـوله، فإنهم لن ينجحوا , ذلك 
أبـدا، وإذا كان أحـد :مـل نية سـيئة فقـد ينجح 
, إحلـاق ضـرر بسـيط، وإْن أصاب ضرر بسـيط 
فـإن اهللا تعـاG يعطـي الصابرين بشـارات أيضا.
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التقوى

كا� �لسيد مX �مو� j6د موجو�� 
بأنه   t6خ �هو  �أليا{  تلك   � هنا 
�بد6   iبو�  BZ  iجر�� متت  عندما 
عمر��ا فكانت حالة �جلماعِة �ملا�يُة 
ضعيفًة للغاية �كا� هنا$ حتدٍّ لبنا4 
مدينة جديدi �كانت سُتشيَّد مكاتب 
�كانت  �ملساجد،  �ُتب�  �جلماعة 
ر مدينة جديدi � قفر، �كا�  سُتعمَّ
فحني  �6له.  من  شي4  كل  سُيشّيد 
ُجهَِّز � [لك �لوقت سقف �ملسجد 
 a ملسجد�شُتهر �6 سقف �$ �ملبا�
كا�  �غالبا  صحيح،  بشكل  ُيْبَن 
 � iجيد ��ُتستخد{ مو a ُيعتقد 6نه
بنا4 �لسقف �6نه سو� ينها�. جا4 
للصالi ��َقف   � �ملوعو�  �ملصلح 
 �  iنظر �نظر  �ملسجد  ��خل   �
ميكن  �لسقف  هذ�  بأ�   lيقا  :lقا
�د��؛  لبنائه  �سُنضطر  يسقط   �6
من   Xكث توجد  حيث  ألنه  فليكن 
��حد�  هذ�  فليكن  6خر�   G�4بتال�
�نقسا{  بعد  �لزمن  [لك   � �خر. 
هنا$  كانت  ��لباكستا�  ��ند 
�بتال4�G كثiX �ال يقد� على فهم 
 �6 يستطيعو�  �لذين  Zال  �ألمر  هذ� 
يقّد��� حالة �جلماعة �ملا�ية �نذ�$، 
أل� �لظر�� �ليو{ �تلف كثX� عن 

ظر�� [لك �لزمن. 
�ال  �ألمو�  �ذ�  نقلق   a كل  على 

 oحلا�� �كا� هذ �Z .ينبغي �6 نقلق
�بتال4ً فَعلينا �6 نتعهد �نثبَت بعملنا 
خاضعني  �البتال4  ֲדذ�  سنمّر  6ننا 
�لدعا4،  على  �عاكفني   Bتعا هللا 
�جلماعة  على   Bتعا �هللا  فضَل   �Z
�سيتم   ،Xكب �ملا�ية  �لناحية  من 
6حسن  بوجه   i�خلسا� هذ�  تد��$ 
�Z شا4 �هللا. 6يا كا� �لسبب ���4 
هذ� �خلسا�i �6يا كا� �ملسبِّب �ا 
فإ�ا Zما نتجْت عن تقصXنا �6 عد{ 
طا� ،   oحا� هو   �6 �حتياطنا 
مهما كا� �لسبب فإننا سنعيد بنا�4 
بشكل ¡يل مرi 6خر� بفضل �هللا 

 .Bتعا
ال ��عي ألT مشر�� خا¢ ֲדذ� 
�ال حاجة أل�عو �جلماعة BZ [لك 
�لكن �لناW تلقائيا بد£�� يرسلو� 
 lألطفا�� بأنفسهم،   l�ألمو�
�ذ�  يتtعو�  بد£��  خصوصا 
بل  حّصاالִדم  بأنفسهم  �يقّدمو� 
�6عطو�  كاملة  حّصاالִדم  6�سلو� 
كل ما ¡عو� من نقو�. فقد قالت 
�بنُة سبِع �6 ¥ا� سنو�G لو�لدها: 
 Gلقاعا� تلك   BZ نذهب  كنا  Zننا 
 Gمناسبا �¦ضر  �نلعب  �نأكل 
بنائها   � نسهم   �6 fب  لذلك 
من جديد، هذ� هي عو�طف بنت 
صغiX �قالت: لذلك 6قّد{ ما ¡عُته 

فإ[�  ;ّصالتها.   G4جا� نقو�،  من 
مبثل  يتحلو�  6يضا  قو{  �6ال�  كا� 
�لعز{ فمن يستطيع f �6علهم  هذ� 
 i�خلسا� هذ�  قيمة  �ما  قانطني، 

�لبسيطة؟!  
ا�لو� �6  �هنا$ جX�ننا فهم 6يضا̀ 
يؤّ��� حقهم. 6خt 6مX �جلماعة بأ� 
مدير �ملد�سة هنا 6�سل �سالة تفيد 
بأ� طالU هذ� �ملد�سة يريد�� �6 
fمعو� تtعا �يعطو� لبنا4 هذ� �ملب� 
من جديد. هذ� هي �ألخال_ �لعالية 
�ملسلمو�  يظهرها   �6 fب  �ل* 
�لكن يظهرها غX �ملسلمني. بغض 
�لنظر عن 6ننا نأخذ منهم شيئا �6 ال 
نأخذ فإ�م 6بد�� عو�طفهم، �ال بد 

�6 نقّد� عو�طفهم. 
 qح iشديد �لنا�كما قلُت كانت �
�حلديدية  �لعو��»  بعض   Gْْلَتَو�
�لكن  �لقش  ُيلو�  مثلما  ��لقناطر 
�ملكاتب  بعض  ُحفظت  [لك  مع 
�سجالִדا 6يضا مثل مكتب �لوصية 
�ملكاتب  �بعض  �لقضا4  �مكتب 
 y ألخر� 6يًضا، �مكتب قناتنا 6مي�
فيه  �كانت  �فوظا  كا�  كله  6يه 

6غر�» ¥ينة جد�.
�قد بد6 �لعمل 6يضا من �ليو{ بفضل 
متصال  كا�  �جلز4  هذ�   .Bتعا �هللا 
عندما  �ملذكو�تني.  بالقاعتني  متاما 
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 ،lحلا� بطبيعة  قلقت  بذلك  علمت 
عن  علمت  بعدما  بالدعا4   G6بد�
 BZ حلريق�ملوضو�. ألنه لو �صل �
[لك �ملكا� كا� مع� [لك 6نه ميكن 
�6 تصل �لنا� BZ �ملسجد. على 6ية 
حاl، قد 6نقذ� �هللا بفضله. صحيح 
 �Xكث �يه قد تضر�.y.ميZ شيف��6 6
�لكننا كنا قد نقلنا سبعني باملئة من 
�ملا�i �ملخز�نة فيها BZ مكا� �خر. 
�لبث  بقسم  �ملتعلق  �جلز4  كذلك 
بإ[�  فقد سلم  �ملكتبة  �ملحفو � 
�هللا. 6�� �6 �ألشرطة �ل* ضاعت 
شابه  �ما   Gجلوال� تفاصيل  كانت 
 i�خلسا� �تلك  فيها  مسجلة  [لك 
ليست بال* ميكن �6 يقاl عنها بأ�ا 
BZ G�6 ضيا� تا�®نا أل� �ألجز�4 
�ملختا�i منها �فوظة. j �Zاية �مي 
أل�  [�ִדا  ;د   iمعجز 6يضا  �يه   y
6حرقت   �6 بعد  تر�جعت  �لنا� 
سقف �لبنا4 �مللتصق به، �6 �فق �هللا 
تعاB فريق �إلطفا4 للسيطرi عليها. 
��ملسجد  ”طاهر“  قاعة  كذلك 
�فوظا� متاما بفضل �هللا تعاB كما 
تر��. كذلك 6نقذ �هللا تعاB �جلماعة 

من 6ية خسا�i � �أل���¯. 
كا� 6حد �لعاملني يعمل � �ملكتبة 
 �]Z  r�خلا�  �  Tرf ما يد�$   a�
كا� منهمكا � عمله، فيقوl عندما 

�خل  منه  �خرجت   Uلبا� فتحت 
�ألسو�  �لدخا�  من   Xكث �لغرفة 
 U6هر  �6 �حا�لت   iبشد �قلقت 
�لدخا�  كا�  �لكن   r�خلا�  BZ
 a� مكا�  كل   � منتشر�  �ألسو� 
 G£ية شي4 �شعر�على  ��6عد قا�
 G6بد بأن°   lيقو� �لنفس.  بضيق 
جد���  �ملست  �جلد���  6حتسس 
6مشي   G6بد�  r�خلا�  BZ  Tيؤ�
6يضا  �6عو  �كنت  �جلد��.  المسا 
أل� ±* كا�G ִדبط �كنت 6شعر 
قبل.   T] من  6كثر  �لنفس  بضيق 
 lقا  Bتعا �هللا  بأ�  نفسي   � قلت 
خا�مة  �لنا�  بأ�  �ملوعو�  للمسيح 
�6نا  خد�مك،  خا�مة  هي  بل  لك 
فأنقذ�  �ملوعو�  �ملسيح  6حد خد�{ 
يا �³. لقد  �6شكت على �لسقو² 
سقط  لو   :l6قو  .G�مر  oثال
 i��حلر� كانت   iحد�� للحظة 
�لكنه  متاما.  تشويه  سو�  �لعالية 
من  نفسه �±ته �ظل ميشي  متالك 
 a� �لسائد  �ألسو�  �لدخا�   lخال
 Uلبا� BZ ال عندما �صلZ �لنو�ير 
نظفت  عندما   :lيقو  � �خلا�جي. 
�جهي �مضمضُت باملا4 خرr من 
��خل �لفم ما4 6سو� �للو� Z[ كا� 
كانت  هذ�  بالسو��.  مليئا  �لفم 
حالته، �لكن �هللا تعاB 6نقذ حياته 

بصو�i معجزi. ال شك �6ا كانت 
معجزi عظيمة بالنسبة له. على 6ية 

حاj ،lا� �هللا بفضله ��jته. 
ال شك �6 �حلاسدين سو� يز����� 
حسد� لذ� fب عليكم �6 تركز�� 
على �أل�عية مثل: ”�U كل شي4 
��نصر�  فاحفظ°   U� خا�مك 
 � جنعلك  Zنا  �"�للهم   ."°j���
¦و�هم �نعو[ بك من شر��هم". 
�لدعا4:  تر����   �6 fب  �كذلك 
 iآلخر�لدنيا حسنة �� �بنا �تنا � �"

حسنة �قنا عذ�U �لنا�". 
 oحلا�� �4 هذ��لسبب �� Z[� كا� 
هو خطأ �لعاملني هنا$ �6 تقصXهم 
�الستغفا�،   � �إلكثا�  من  بد  فال 
مسؤ�ليتنا  أل��4   Bتعا �هللا  ليوّفقنا 
على 6حسن �جه �يبعد تقصX�تنا، 
 Bهللا تعا�بتال4 فوفَّقنا � �كا� هذ �Z�
بإنعاماته  �6كرَمنا  بنجا¯  به  لنمرَّ 
نا من �6لئك  6كثر من [T قبل �َعدَّ
يبّشرهم �نر�  �لذين هو  �لصابرين 

�ال¶�ها� 6كثر من [T قبل. 
يصلح   �6  Bتعا �هللا  ��عو�   ...
¡يع  �يلهم  سو�ية،   � �أل�ضا� 
�لعقل ��لصو�U، �يوفقهم  �ملسلمني 
متر�jني  حقيقيني  مسلمني  ليكونو� 
�ليؤمنو� بإما{ هذ� �لزما� بدًال من �6 

يضرU بعضهم �قاU بعض. �مني.
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التقوى

 فتحي عبد 	لسال�

·الفة   حتلمو�  من  يا 
���لة تطر_ باU ��ما 

�تفتحها بالسيف:
من  عرفت   iقو مع  ستفعلو�  ما[� 
ألحد  يد��  ال  6نه  مسلم  صحيح 
 rمأجو� rبقتا�ما؟ جا4كم يأجو
 aلعا� ليحكمو�   Uصو كل  من 

بـ"�لبزنس". 
�تص  ال  فيهم   i���لو� ��لنصو¢ 
 lخيا �مناظر  خر�فية   Gبكائنا
كانو�  ��ميني   Wبنا بل  علمي 
فكانو�  �6�با  شر_  يسكنو�  قدميا 
 T] لة�� :W�فا lاº يتعد�� على

�لقرنني. 
�لزما�  �خر  6حا�يث   Gفسر لو 
حرفيا فسو� نقع � �لتناقض، فلو 
كا� تنفس سيدنا عيسى � يقتل 

�لكفرi لغاية مد �لبصر لكا� كائنا 
بتنفسه   ��لك  طبيعيا،   ال  خياليا 
 lلدجا�لو كا� � .rمأجو� rيأجو
�لسما4  �يأمر  حرفيا  �ملوتى  `يي 
�Zا.  لكا�  فتنبت  ��أل�»  فتمطر 
 Uملغر� من  �لشمس  6شرقت  �لو 
حرفيا لتوقفت �أل�» عن �لد���� 
للنصو¢  �الجتا�.   عكست   �
معا� عميقة �ال تؤخذ باحلر� بل 

بداللتها. 
 o�مبع� 6حد G4لساعة جا� Gعالما
 Gالتصاال� عن  ناجتة   i�جبا عاملية 
��لتكنولوجي.  �لعلمي  ��لتقد{ 
فتمطر  �لسما4َ   lِلدجا� 6مُر  مثال: 
هو حيلة �ملطر �لصناعي .. �شر�_ 
 oد` كما   Uملغر� من  �لشمس 
 Uلغر� ¦و   iطائر  Uكو� من 

 Gلشمس عا��فتجد  Uملغر�ساعة 
 � Uلغر�6بنا4  lتطلع. �منها �خو
�إلسال{. �مثال:  �لعشا� عطلت = 
�لقال¢ فال يسعى عليها  �لتتركن 
  .i�جبا Gلسفن ;مال�� �لقطا� =
ير��   rمأجو�  rيأجو �كذلك 
ֲדما 6مم تصX مالكة لقوi عسكرية 

جا�فة.. 

�هم مال� 	لقو� 	لنو�ية حاليا 
كفى خد�عا للنفس �تعزية ¶�ئفة �ا 
 .rمأجو� rيأجو ��6 هؤال4 ليسو
�لنا�   lستعما� على   lيد �½هما 
��لسال¯    Gآلال�  � �ملتأججة 
 .��Xلط�� ��لسفن   G�ملتفجر��
�أل�»   W�6قو كل  من  �جا�4� 
(�6�با   .(Uمن كل حد) �لكر�ية 

6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚
X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚

6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚
X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚
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��ألمريكتا�).
 Uقلو فتح  هو  معهم  ��لتعامل 
�جلميل  �لتوحيد  بسيف  شعوֲדم 
�لوحش  يأسر   lفاجلما �حلقيقي، 
�عوִדم  هو  �لفتح  6نيسا.  �fعله 
لدين �هللا �جلميل بشكل ¡يل، مع 
��عائه  با�د�ية،   Bتعا �هللا  �عا4 

 .tمتج À�6 يهد{ كل طا Bتعا

$� 	لسد �	اللتفا!
�لسد �لقدمي صا� �كا4 أل�م �لتفو� 
�لر�سي  �المتد��  عليه من جغر�فيا 

�أل��³. 
 Uلسد `جزهم قدميا  جنو� كا� 
��سيا، �لكنهم هاجر�� �تكاثر�� 
بال�  �غز��  ��لتفو�  �6�با  �مأل�� 
�إلسكند�،  6يا{  �لقرنني   T]
عو�مل  من   �Xملص �لسد  �تركو� 
 � بنا  بعضهم  ��صطد{  �لتعرية، 
6�ضنا  فتحسسو�  �لصليبية   Uحلر�
لأل�»  �هاجـر��  ���سونا، 
�سرقو�  �ألمريكتني،   � �ملكتشفة 
�ملسلمني من Zفريقيا، �سرقو� علو{ 
ألنفسهم  �بنو�  �شتمو�،  �إلسال{ 
�ألطر��  متر�مية  منظمة   i�حضا
�هم  فيزيائية.   6سس  على  تقو{ 
�لو  �لنو�ية  �لقو�   U6صحا �آل� 

�ستهبلتم �جتاهلتم.

هم شعوU ���سة .. �لقد عرفو� 
[�ִדم من �قائق ثقافتنا �فهمو� من 

هم فيها، �هم ليسو� بأغبيا4.
�عرفو� من �لد��سة �6 �إلسال{ لو 
كا� �ينا حقا فهو كما شرحه �بن 
 iفر�ملتو� كتبه   �  ،Tملحمد� مرمي 
�إلسالمية  �جلماعة  موقع  على 

�ألjدية. 

	قتر' 	لوعد 	حلق
علم يأجوr �مأجوr من كتبنا 6نه 

`و¶ قوi منيعة على ��زمية. 
 rمأجو�  rيأجو �هللا   r6خر لقد 
��لسال¯  منيعة  علوما  �6عطاهم 
ثقافتنا  من  �عرفو�  �جلبا�،   Tلنو��
±هم  ��ضعو�  سيكتسحو�،  �6م 
� �لنفو[ �"�لبزنس"، �لذلك فهم 
�لصر��   �  Uلشعو� يصابر�� 

�لكن لو �ستعصت عليهم 6مة فهم 
جاهز�� ملحوها من �خلريطة.

عش   rمأجو�  rيأجو نكش  لقد 
كتب �إلسال{  �عرفو�  �حلقيقة.

6مة �إلسال{ عصت �ֲדا   �6 عرفو� 
فغضب عليها ��6م � فرصة طاملا 

�لتمر� على �هللا � �ملسلمني.  
�6ا   rمأجو�  rيأجو �عرفت   
َيد�ِ�  ال  �6نه   rمأجو�  rيأجو

ألحد لقتا�ما.
 ��6�� �ملوعو�  �ملسيح  �عرفو� 
هو  6نه  �عرفو�  صدقه،   Gعالما
�بن   Gمو من  سر�  �تيقنو�  �مّنا، 
مرمي �أل�l �عد{ عو�ته.. �عاصر�� 
�كانو�  مسيحنا   iعو� تفاصيل 

 .lأل��ليو{ �معايشني له منذ 
له  �ملشايخ  بتكذيب  سعد�4  �هم 
أل� هذ� يطيل �م  فسحة �لتمد�.

... واصطدم بعضهم بنا , احلرب الصليبية فتحسسوا 
أرضنـا ودرسـونا، وهاجــروا لألرض املكتشـفة , 
األمريكتني، وسـرقوا املسـلمني من إفريقيا، وسرقوا 
علوم اإلسالم وشتموه، وبنوا ألنفسهم حضارة منظمة 
م_اميـة األطـراف تقوم على أسـس فيزيائية.  وهم 
اآلن أصحاب القوى النووية ولو اسـتهبلتم وجتاهلتم.
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متصال  صا�   aلعا�  �6 �يعلمو� 
 Uلقلو�ملتا¯ هو فتح �لفتح � Uبا�

 .Wلنفو�تز�يج �
�ملبد6  حيث  من  ميانعو�  ال  �هم 
�6 تنا�T بدينك � شعوֲדم، ��6 
�يقنعهم  مبز�جهم  غالب  يغلبهم 
برضاهم. �تتحمل شر�² �ملناقشة 

 .iحلر�
�ملشوهة   i�لصو� يسعدهم  �لذلك 
تتبعها  �ل*  �إلكر�هية  لإلسال{ 
 ،Tملحمد�ملسيح �تكذيب  Gاعا¡
يفعل �هللا  ما[�  �يرقبو� بكل حذ� 

 .i�ملنصو�جلماعة �مع  Bتعا

�لقد علمو	 .- 	لدعا, هو 	حلربة
 iلقو�لتضر� لألحد هو ��6  �علمو
�لربانية �ل* 6عطيت ملسيح �إلسال{ 
 �6 �علمو�  قاطعة.  ماضية  ��6ا 
�ملصX حتد� �هو  �6 �هللا سيستجيب 
�عا�4 عندما `تشد �ملسلمو� خلفه 
قائلني: �مني، فيهدT �هللا من يشا4 

�يضرU بالطو�عني من يشا4. 
�عرفو�  منا  جا4  �ملسيح   �6 عرفو� 

عالماته كما يعرفو� 6بنا4هم. 
�تيقنو� �6 �لذT بشر به �هللا ��سوله 
 � حر�  لكل  �ققا  �صل  قد 
�حلق،   lقا 6نه  �علمو�   .G�4لنبو�
��6 من �لعبث شن �حلر�U عليهم 

 Gلعبث �ا�ال�لفتح بال�هم �من 
Zنشا4 �خلالفة بالطر_ �لصناعية بغية 
 �6� حرֲדم،   تبتغي   iلقو �النتها4 
من �لعبث �ستدعا4 �لذ�كرi �لتا�®ية 
ضدهم ֲדد� هزميتهم ..�عرفو� �6 
�إلسال{   6مة  من  طلب  �هللا  مسيح 
�الحتشا� خلفه للتأمني على �عائه، 
له  �ملرجو  �لنقي  �خلالص  �6نه 

.U�جلو�

	هللا يرسل 4 	لوقت 	لصحيح 
 BZ  ١٢٥ من   Gلصفحا� �قر�6� 
١٤٦ من تذكرi �لشها�تني �متعنو� 

..Bأل�� Gبع صفحا�أل� �
لقد بعث �هللا مسيحه  حني كا� من 
�ترjه   �¡اله  لكماله   T�لضر��
تعاB �6 يبعثه. بعثه � �للحظة �ل* 
 Tتنصر فيها نصف مليو� مسلم هند
;ريتهم  منهم،   مسلم   aعا  ٧٠�
Zكر��،    ��� �مبز�جهم  Ëتا�ين 
عن   Gشبها� ��جل   Gغبا��  lمبا
�هللا  �علم  �بوكة،  كا[بة  �إلسال{ 
لو مرG ١٠٠ سنة  6نه  جل جالله 
�ينه،  يبا�  فسو�   l�ملنو� هذ�  على 
�كتب  بقلم،  �جال  فبعث  ل  فتدخَّ
للقر��.  �تفهيما  نو��  �لدنيا  �مأل 
�قضى على هذ� �لدجل بنو� �لتفهيم، 
 .Xلتنص� vقتلت كتبه كتب �جا�

�جعل �هللا تعاB له عالماG صد_ 
يشر�   Tلذ� شرحه  ��عة  �منها 
�لعربية  �هللا  علمه  �كذلك  �إلسال{ 
�لبليغة �لفصيحة �ألصلية فصا� �  
يكتب شعر� كامر�4 �لقيس  �نثر� 
6¡ل من مقاماG �حلريرT. ناهيك 
��خلسو�  �لكسو�   oحد� عن 
�ملبشر به � �لقيامة ��ختصاصه مع 
بكر�مة هي عالمة صد_  ¡اعته  
�هي �لنجاi من طاعو� عا{  قضى 
على �ملاليني � �لبنجاº Uاl ��ند 
 ٨-١٠ من  ��ستمر   ١٨٩٨ منذ 

 .G�سنو
 rمأجو� rهللا من هم يأجو�عرَّفه �
�لصحيحة  �ألحا�يث   �6 �عرَّفه 

تنطبق عليهم. 

... نــد	, 
�ليقظة   6حال{  6سر�  هم  من  فيا 
�ألما�  �¡و¯  �خلبل   Gخياال�
 rيأجو �ستيقنت  لقد  �ستيقظو�. 
 Tلعسكر� مستقبلها  من   rمأجو�
فصا�G ִדز6 بأحالمكم �لعسكرية. 
يغلبها سو� �عا4  لن  6نه  �عرفْت 

مسيح �هللا من 6متكم.
 Gعصابا  Gركا; 6نكم  �علمْت 
ُيذكر  شيئا  تضر�هم  لن  عسكرية 
بعضكم،    Xتدم ميكنكم  لكنكم 
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يريد  من  َمدِّ  من  عندها   Wبأ فال 
�ألحا�يث  طمأنتها  فقد  بالسال¯ 

�لنبوية على نفسها.
من   rمأجو�  rيأجو  Gْتأكد�
ֲדد�   l�� عمل   Gا�ال� فشل 

نشر �إلسال{ � ��ما بالسيف.
ما  �لعقل  من  عندهم  قو{  هؤال4   
 � �إلكر��  عن  يكفو�  جعلهم 
�لدين، �هجر�� هذ� �ملسلك  �مّلو�، 
 Wلنا�ليتر$  Uحلر�عن شن  �توقفو�
�ينهم،  �عرفو� �6 �جلها� � �لقر�� 
هو جها� 6مة تغز�نا ֲדد� �6 نتر$ 
�ين �إلسال{ قهر� بالسيف فتفا��� 
 lملا� Uعملهم على حر� �قصر��

��أل�» ��لبزنس ��لنفو[. 

نتائج ?كو' 	لر.= �	لعنا$..
 يقوl �لناW أل�ال�هم عن �خلالفة 
ليست  هذ�  �ألjدية:  �إلسالمية 

�خلالفة.
من  بد  ال  �لكن  �م:  يقولو�   �

�خلالفة.
 rيأجو ملكر  ضحايا  ��لنتيجة: 
�خطط مأجوr، ضائعو� Ëد��� 
�ليبيا  �سو�يا  �لعر�_   � يصنعو� 

فضائح Ëزية.
مشايخ  �جه  على  عا��  ليكو� 
باكستا� �مناهج �لوهابية �شيعتهم 

¥ا�هم..  ينظر   aلعا�� مصر.   �
�ير� 6طفاl �لعرU �كيف تربيهم 
��لفعل  �لقتل   iلذ على  ��عش 

�جلنو� �هذ� عا� �T6 عا�..
يد  على  تربيتهم  �فض  �لسبب: 
خالفة �بن مرمي .. حيث Zسال{ �هللا 
�حلق يثمر حتوl �لوحش Z BZنسا� 

نعم �ملو�طن.  
 � �إلسال{  تشر�  خالفة   G4جا
ليست  هذ�  عنها:   lلألطفا  lيقا

�خلالفة ..
��لنتيجة: 6طفاl سنهم ١٥ يقتلو� 
6ما{  تدمر  مسا�¯   � �جلنو� 
هي  هذ�  �م.   lيقا�  G�Xلكام�
 rال عمالة يأجوZ خلالفة.. �ما هي�

.rمأجو�

حـاشا هللا
 iلنجد�يرسل  a 6نه Bحاشا له تعا

بعد �a يقم �حلجة بعد. تعاB �هللا 
فاهللا  �لبيا�..  يؤخر  6نه  ظن  عن 
�jة  سنة   ١٢٦ منذ  بعث  قد 
6صليًّا  للقر��  �فهما  �خطابا 
 lو` كي   قويـا  �عونا  �نو�� 
Zنه  �لعـا�..  هذ�   oحد�  ���

مسيح �هللا  �..
  ،Xبالتكف �شتغلو�� �فضو�ملشايخ ��
مسلسل  فبد6  قلد�هم،   Wلنا��
�لعذ�U ��لعقاU.. �ما `دo �آل� 
هو عقاU ملن جا4هم �لنو� فآثر�� 
يفسد��  �ملشايخ  �طاملا  �لظال{.. 
�هللا  ¡اعة  عن  بصرفهم  �لنش4 
�يش��X با¶���4 ¦و خالفة �ملسيح 
عليه �لسال{ قائلني: هذ� كفر،  فاهللا 

يعذU كل من تبع �ملشايخ . 
نشأִדم  سو�  ألبنائنا  صال¯  �ال 
 iلصال� عليه  �مد  خد�{  �ج  على 

��لسال{.  
 

حاشا له تعاG أنه c يرسل النجدة بعد وc يقم 
احلجة بعد. تعاG اهللا عن ظن أنه يؤخر البيان.. 
فـاهللا قد بعث منذ ١٢٦ سـنة رgـة وخطابا 
وفهما للقرآن أصليا ونورا وعونا قويا كي  :ول 
دون حـدوث هذا العار.. إنه مسـيح اهللا �..
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 Uة، تشّق عباËَباسقٌة شا
نضيٌد  طلُعها  �لسما4، 
طّيبة  مبا�كٌة  �لثما�،  6غ�  تطر¯ 
�يًة  بأكثر من عشرين  جر� [كرها 
� �لقر�� �لكرمي، ليس فيها شي4ٌ ال 
 Wإلنسا�! عر��ملنفعة  ��يؤكل �6 ُيد
�ستد�مت  ما  ��َنها  هي،   Gحا�لو�
سبَل  ساكنوها  تلّمس  �ما   Gٌحا��

بقا4.
6طلق عليها �لرسوl �لكرمي "�بنة عّم 
منتصٍب  جذٍ�   Gُ�] فهي  �إلنسا�" 
 �]Z الZ ألنثى، ال تثمر�لّذكر ��منها �
 �]Z� ،6سها ماتت�ُقطع  �]Z� ،ُلّقحت
هلكت،  قويٍة  لصدمٍة  قلبها  تعّر» 
�Z[� ُقطع سعفها ال تستطيع تعويضه 
تعويض  تستطيع  ال  كما  �له  من 

كالشعر  بليٍف   iمغّشا مفاصلها، 
تستو�   iحد��  iشجر �إلنسا�.   �
 i6كثر هي شجر� Gلصفا�يع هذ� ¡

�لنخل �ملبا�كة. 
�لّتمر  �لّنخلُة ¡عها Ðٌل �Ðيل، Ðلُة 
 Phoenix لعلمي�½ها �لبَلح �لُة Ð �6
 G6بد �لِقد{   � موغلٌة   dactylifera

مليو�   ٨٠ منُذ  �لطبيعية  �حلتها 
تأقلمت   (TXلطباش� (�لعصر   àعام
 Gلّصعبة فصمد�لبيئية � G�Xملتغ�مع 
خصائص  بفضل  هذ�  يومنا   qح
ملوحة  مقا�مة  على  كقد�ִדا  ���ثية 
�أل��ضي ���تفا� �حلر��i، �خصائص 
 Tّ�فزيولوجية مهمة من �موٍ� جذ
مترين  من  6كثر   BZ يصل  ضخٍم 
طوًال �ميتد على �جلو�نب عدi 6متا�، 

��6��قها �لريشية �ل* ُتعر� باجلريد 
تقيها  ºعّية  بطبقة  تغّطى  (�لّسعف) 

�لغبا� ��حلر.

	ملَوطن 	ألصلّي للنخيل
�بال�  �خلليج  �منطقة  مصر  تعد 
�لر�فدين �ملوطن �ألصلي للنخيل حيث 
عرفت �لعر�_ بو��T �لر�فدين �بـ " 
 Gلتكاثف غابا à" 6يض ��لسو�» �6
معابد  �لنخيل  ¶ّين  فيها.  �لنخيل 
 iXكث  Gبنقوشا �لقدمية  �مصر  بابَل 
كما عرفها �آلشو�يو� ��لسومريو� 
�نقلت  ¡ة،  طبية   Gما�باستخد
�لوسطى  �لعصو�   iفتر  iلشجر� هذ� 
لبعض ��l �6��با كإسبانيا �Zيطاليا 
كما  �ألندلس،   Uعر  tع �فرنسا 

;=;‡]â›¸\;€¡;Ïfid\;=;II◊}fi’\;ÎÖqå;=;‡]â›¸\;€¡;Ïfid\;=;II◊}fi’\;ÎÖqå;;
]‚¬…]fiŸÂ;]‚iË⁄·^]‚¬…]fiŸÂ;]‚iË⁄·^

686€XÑÿ˜W6÷º6ÁŸ_W686DD“xŸ–W6ÊÄlá6
X›ΩƒXŸ‘‡6X›d„’‹Y
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¶�عت ��حاG � صحر�4 
Ðيل  بأصنا�  كاليفو�نيا 
"مكة"  تسمى  قرية   �

.Indio مدينة Uقر à6يض

 -Mلقـر	  4 Nكرهــا 
�	ألحا$يث 	لنبوّية 

 v�لنخل ;و� ���يكن � a
٢٣ �ية � �لقر�� �حّض 
 iلصال�مد عليه � lلرسو�
�لتمر   lتنا� ��لسال{ على 

àعبـثّي ã6مـر ã��مـر
 ، äْلَهَو�� َعِن  َيْنِطُق  ﴿َ�َما 

﴾ �لنجم (٤- äالَّ َ�ْحٌي ُيوَحىZِ ُهَو �ْZِ
٥). ��ئمà ما تطلب �ألمر سنينà طويلة 
�6طبا4  علما4  من  حثيثة   ãجهو��
ليسوقو� لنا نتائج 6;اo كانت لدينا 
¶من  منذ  فو�ئدها  حصدنا   Gبديهيا
بتأّسينا برسوl �هللا فكنا �لر�;ني �نلنا 
 GنعاماZ �لر�حانية   Gكاtل� فو_ 
جسدية 6يضà فما مر�� �أل��مر �إل�ية 

6¡ع Zال �ملنفعة �لبشرية �ايًة !؟.

	لفو	ئد 	لطبية �تركيب 	لتمر
"مبنجم   Uلعر� عند  �لتمر  عر� 
�عناصر  معا��  الحتو�ئه  �ملعا��" 
تشكل  تكا�  �لتغذية   � مهمة 
��عتما�  متكامًال،  غذ�4ً  لإلنسا� 

سكا� �جلزيرi �لعربية �لقد�مى بشكل 
كبX على �لتمر ��للنب مّتعهم بصحة 
 ،iحليا�على حتمل مشا_  i�قد� iجيد
فكا� من �لند�Z iصابتهم بعلل �لعصر 
 Gلسرطانا�لقلب ��» �كأمر vحلا�
�لطويلة  ألعما�هم  Zضافًة  �غXها 

 .i�ملجا��ملناطق �نة بسكا� �مقا
ما4، �عد�  �لتمر من ٢١٪  يتركب 
كبX من �لفيتاميناG، ١,٢٪ بر�تني، 
6ليا�  .   ٪٣  �  ،àهون�  ٪١٨�
من  عالية  نسبة  �لتمو�   Tحتو كما 
من   ٪٧٥ عن  تزيد    Gلسكريا�
�عتبا�ها  ميكن  �منه  �جلا�  �¶�ا 
من  مبحتو�ها  قاطبة  �لفو�كه  6غ� 
�لكيلو  يعطينا  فحني  �حلر��ية  �لطاقة 

 i٥٠٠ سعر lتقاtل�حد من �لو�{ �غر
��ملو¶ ١٠٠٠  ��لعنب٨٠٠  حر��ية 
ميد  �لتمر  من  غر�{  �لكيلو   �6 جند 
 iسعر  ٣٠٠٠ عن  يزيد  مبا  �جلسم 

حر��ية!.
قاl �هللا تعاB: ﴿�ُهزZ Tِِّلَْيِك ِبِجْذِ� 
َجِنيًّا﴾  ُ�َطًبا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  �لنَّْخَلِة 

(مرمي:٢٦)
�لرطب  �حتو�4   Gسا��لد� �ّلت 
�لنضج  متا{  قبل  �لتمر  هو   Tلذ�  -
للرحم  مقبضة   iما�  - ��لتجفيف 
حافظة   ã��مو� �ألكسيتوسني،  تشبه 
للضغط �لدموT. يساعد تنا�له على 
بعد   �êل� �تقليل  �جلنني   rخر�
�لطاقة  يؤمن  بالسكر  �غنا�   ،iلوال��
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التقوى

 .iملجهد� iلوال��لال¶مة لعملية �
*  �لتمر مضا� ملر» �لسرطا�، خاصة 
��لقولو�  �لغليظة  �ألمعا4   Gسرطانا
عناصر  على  الحتو�ئه  �ملخ  �سرطا� 
كما  ��ملغêيو{.  �لسيلينيو{  �لبو���، 
 rلعال�لوقاية ��6ليافه �  iيساعد بوفر

من �لبو�سX ��لر�ماتيز{. 
من  عالية  نسبة  على  �لتمر   Tتو`  *
للقو�   àمنشط  tيعت  Tلذ� �لفوسفو� 
�لعنصر  باعتبا��  ��جلسمية  �لفكرية 
�خللية   � �حليوية   Gلعمليا�  � �ألهم 

�توليد �لطاقة.
* غ° بفتيامني A �لذT يعد عامل منو 
 Uألعصا�  Tيقو �لو¶�،  يزيد  مهم 

�لبصرية �يكافح �لعشى �لليلي.
* غ° بفيتاميناB1، B2، B6 G �ملقوية 

لألعصاU ��مللينة لأل�عية �لدموية.
* غ° بسكرياG �لفركتو¶ ��لغلوكو¶ 
من  سريع  بشكل  متتص  �ل*  �لبسيطة 
 BZ  iمباشر فتذهب  �لدقيقة  �ألمعا4 
 ��� �جلسمية  للخاليا  �منه  �لد{ 
�حلاجة لعملياG هضم معقدi كما � 
 �6 نر�  لذلك  ��لدهو�،   Gلنشويا�
�سوl �هللا صلى �هللا عليه �سلم كا� 
يفطر قبل �6 يصلي على �طباG فا� 
a تكن �طباG فتمX�G فإ� a تكن 
متX�G حسا حسو�G من ما4  ��حلكمة 
� [لك �6 معدi �لصائم تكو� ها�ئة 

مسترخية طو�l ساعاG �لصيا{ فيحبذ 
صحيà �لبد4 مبا�i غذ�ئية سهلة ��ضم 
 Gبالسكريا غنية  �المتصا¢  سريعة 

متد بالطاقة �تعو» فاقدها. 
 iملوجو�� �لقلوية  �ألمال¯  تعمل   *
�لد{  jوضة  تصحيح  على  �لتمر   �
�للحو{   lتنا�  � �إلفر�²  عن  �لناجتة 
�إلصابة  تسبب  ��ل*   Gلنشويا��
 Tثية كالسكر��لو�» �ألمر�من  Xبكث
 Gلتهابا�لكلوية �� G�حلصو�� Wلنقر��
 ،Xس�لبو�لد{ ��تفا� ضغط ��� i��ملر�
عليه   lلرسو�  lلقو مصد�_  �هذ� 
يذهُب  �لّتمر   �Z" ��لسال{:   iلصال�
عليه   lقا كما  فيه".   4َ�� �ال  �لّد�4 
�جلّنة  من   iُلعجو�" ��لسال{:   iلصال�

�فيها شَفا4." 
�ينظف  �لكلى  يغسل   ،lللبو مد�   *
بعنصر  لغنا�  �لسمو{  من  �لكبد 

�ألمعا4   Gحلركا ملني  �لبوتاسيو{، 
�ألليا�  من   iجيد نسبة  الحتو�ئه 

�لغذ�ئية.
 òلعص� �لتهيج  سرعة  من  يقلل   *
�لناتج عن فر² نشا² �لغدi �لد�قية 
بفر²  �ملصابني   lلألطفا فيوصف 

�لنشا² �حلركي.
�حلديد  من   àطبيعي  àfمز  Tو`  *
�جلر�ثيـم  ينـقل  ال  ��لكالسيو{، 
��ملكر�باG أل� نسبة �لسكر �لعالية 

تقتلها �متنعها من �لنمو.  
مع  خلطت  ما   �]Z لقاحه   Uحبو  *
للعقم   àمثالي  àعالج كانت  �لعسل 

��ل��t �جلنسي.
�ألنيميا  �جللد،  جفا�  من  يقي   *
�نقص  �ملستمر   �êل� �خلبيثة، 

 .Gلفيتامينا�
* � حتنيك �ملو�ليد: 

الفاكهة  تزال  وال  كانت  ال�   - النخيل  لرمبا شجرة 
املتصدرة vميع اجلوانب الصحية واالقتصادية والبيئية 
- c تأخذ حقها الكاف كثروة غذائية واقتصادية متلك 
القدرة على إقامة اقتصاد دول بأكملها! إذا ما وجه 
استثمارها بالطريق األمثل، واسُتغلت |يع أجزائها 
العظيمة.  فوائدها  أيضًا  الناس  وأدرك  صناعيًا، 
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��� �لبخا�T � كتاU �لعقيقة "َعْن 
ُغَالٌ{  ِلي  ُ�ِلَد   :lََقا  � ُموَسى  6َِبي 
Zِْبَر�ِهيَم  اُ�  َفَسمَّ  � �لنَِّبيَّ  ِبِه  َفَأَتْيُت 
َفَحنََّكُه ِبَتْمَرiٍ َ�َ�َعا َلُه ِباْلَبَرَكِة َ�َ�َفَعُه 
 ." ُموَسى  6َِبي  َ�َلِد  6َْكَبَر  َ�َكاَ�  Zَِليَّ 

(���� �لبخا�T �مسلم �j6د.)
�لتمر  �حتو�4  فعًال   Gسا��لد� 6ثبتت 
كالبنسيلن  قوية  حيوية   G�مضا�
��ملايكوستاتني   ��لستربتومايسـني 
�لكانديد�  لفطو�   G�كمضا� تعمل 
عند   lألطفا� تصيب  �ل*  �لبيضا4 

�ال�ִדم.  
a تقتصر فو�ئد �لنخيل على �جلانب 
 ،Tقتصا��لصحي فقط، بل �ا جانب �
فوجو� Ðلة معنا� �جو� عدi مصانع 

الستغال�ا: 
 .iلعجو�١. من بلحها 

 ،Xحلص� �لو�_،  جريدها:  من   .٢
�حلقائب ��لقبعاG ��لسالl �6سقف 

 l¶ملنا�
٣. من نو�ها: �لزيوG، �لفحم، �قو� 

�علف للمو�شي 
Zضافة ملا عر� منذ �لقد{ عن �لنخيل 
 àئية، عرفت 6يض�ئد طبية �غذ�من فو
�جلو،  يلطف  طبيعي   �tكم  àبيئي

 .oلتلو�د `� ،Gعا��ملز�مي `
حيث 6ظهرG �لرسو{ �ألثرية �لقدمية 
تو�جد �لنخيل قرU منافذ ��و�4 �لعلوية 

للمنا¶l تنظف ��و�4 
فتعـمل  �تلطفه، 
 iكمصـفا �أل���_ 
 G��]� لألتـربة 
��و�4  �تغ°  �لغبا� 
باأل�كسجني كأحد 
نو�تج عملية �لتركيب 
�لضوئي، كما تعمل 
�ألشجا� على تنظيم 
 i��حلر�� �لرطوبة 
ֲדا،  �ملحيط  �جلو   �
 Gمللـوثا� �متتص 
�جلـوية، فيمر ��و�4 
�لنخيل  6شجا�   tع

.àطب�� àنظيف lêمل�يدخل �
كانت  �ل*   - �لنخيل   iلرمبا شجر
óميع   i�ملتصد� �لفاكهة   l�تز �ال 
��القتصا�ية  �لصحية  �جلو�نب 
�لكا�  حقها  تأخذ   a  - ��لبيئية 
متلك  ��قتصا�ية  غذ�ئية   iكثر�
 l�� �قتصا�  Zقامة  على   i�لقد�
�ستثما�ها  �جه  ما   �]Z بأكملها! 
��سُتغلت  �ألمثل،  بالطريق 
 $��6�  ،àصناعي 6جز�ئها  ¡يع 
�لعظيمة.  فو�ئدها   à6يض  Wلنا�
عنها-  �هللا  -�ضي  َعاِئَشَة  عْن 
َقاَلْت: َقاlَ َ�ُسوlُ �: ”يا َعاِئَشُة 
َيا  6َْهُلُه،  ِجَياٌ�  ِفيِه  َتْمَر  َال  َبْيٌت 

6َْهُلُه  ِجَياٌ�  ِفيِه  َتْمَر  َال  َبْيٌت  َعاِئَشُة 
6َْ� َجاَ� 6َْهُلُه.َقاَلَها َمرََّتْيِن 6َْ� َثَالًثا". 

(صحيح مسلم)
 Gبآيا �ملبا�كة   iلثمر� هذ�  [كر 
�لنبوية  ��ألحا�يث  �لكرمي  �لقر�� 
�لعلمية   oأل;ا� �تأكيد  �لشريفة 
 tبنا �6 نوليها 6±ية 6ك T6±يتها حر
بإخر�جها من ��ئرi �لتخصيص لشهر 
�مضا� �ملبا�$ فقط ��Zخا�ا نظامنا 
فكما  ��ئم،  بشكل  �ليومي  �لغذ�ئي 
 Xلتفك�� باملطالعة  Zال  ينمو  ال  �لعقل 
كذلك ليس جلسد �6 ينمو ��� غذ�4 

متو�¶� صحّي.
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التقوى
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تعريب 	لد	عية: Uمد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٦٩
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 
على  بنا4  ثانًيا  ¶��ًجا   Gقصد ملا 
حاجة حقيقية قاv l حضرته: ينبغي 
�لتحصن ֲדذ� �حلصن � 6قرUِ �لفر¢ 
�ملتاحة، �عد{ �الكتر�o بأقو�l ¶يد 

�بكر � هذ� �خلصو¢.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٠
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
كل   �  lجلما� `ب  كا�  حضرته 
�هللا ¡يل �`ب   :lيقو شي4 �كا� 

.lجلما�

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧١
حدث° ميا� عبد �هللا �لسنو�T 6نه ملا 
6نه  Zعالًنا   � �ملوعو�  �ملسيح  نشر 
Z[� كا� 6حد 6تبا� �لدياناG �ألخر� 
 Gفليأ �ية  �6 ير�  يريد  �6 معا�» 
vZ �ميكث عند]Z � T� a ير 6ية �ية 
 iجائز lملا� فسأعطيه قدً�� معيًنا من 
له؛ � 6حد أليا{ قاv l  �: لقد 
�إلعال�  بنشر  هؤال4   �Xًكث �عونا 
�لقس  6حد.  يأتنا   a 6نه  Zال  6يضا 
”��يت بر®ت“ مقيم حالًيا � بطالة 
فا[هب Zليه كباحث عن �حلق �قل له 
�Z مر¶� غال{ j6د �لقا�يا� نشر مثل 
�ليس  �با�¶�،  فا[هب  �إلعال�  هذ� 

�ألمر صعًبا عليك �Z ]Z قا�يا� ليست 
فلو  هنا.  من   l6ميا بضعة  على  Zال 
 i¶�ملبا� هذ�   � صاحب  مر¶�  ��ز{ 
 �6 كما  عذ�،   ô�6 بال  �حلق  قبلت 
هنا$ عدً�� كبXً� من �لناW سيقبلونه. 
�قاv l حضرته ألقوl له: fب �6 
بالفر��  يلو[   �6  BZ  U]لكا� نطا�� 
BZ بيته. فهذ� فرصة نا��i أل� ”مر¶� 
صاحب“ 6ثا� ضجة كبiX فإ[� هزمَته 
[لك  فسيكو�   iجلائز� منه   Gَ6خذ�
 T6 مبيًنا للمسيحية، �لن يسع �نصًر
مسلم بعد [لك �6 يو�جه �ملسيحية، 

�غX [لك.
�لسنو�T: كا�  �هللا  عبد  ميا�   lيقو
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�لوقت مسا4 ملا 6مر� حضرته بذلك 
�كانت �لسما4 متطر � 6يا{ �لشتا4. 
 Uلذها� من  علي  حامد  ميا�  منع° 
6ن°  Zال  غًد�   Uلذها� ميكنك   lقا�
قلت: ما ��{ حضرته قد 6مر� بذلك 
كانت  مهما  �آل�  6[هب   �6 بد  فال 
�لظر��. فخرجت على �لفو� مشًيا 
 � بطالة   BZ ��صلت  �ألقد�{  على 
مبلال  ليال   iعشر �حلا�ية   �6  iلعاشر�
 ،�tل�  iشد من  �مرتعًشا  باملطر 
 ��� �لوقت  [لك   � فوً��   Gقصد
 õطّبا خدم°  لقد  �ملذكو�.  �لقس 
�لقس كثXً� �6عطا� مكاًنا للنو{ �قّد{ 
v طعاًما �هّيأ v 6سباU �لر�حة كما 
�عد� 6نه سيدبر v �للقا4 مع �لقس 
�لقس  مع  �للقا4   v �ّبر   � صباًحا. 
6يضا جالسة  صباًحا �كانت ¶�جته 
معه. [كرG له �حلديث كما 6فهم° 
 :lفضا باتًّا �قا�فض �ال 6نه Z حضرته
لقد  �ألمو�.  هذ�  مثل   � ندخل  ال 
 Gُ6ظهر�  �Xًكث غXته   i�ثاZ حا�لت 
�نتصا�  عند  �حلق   lلقبو  T��ستعد�
�ملسيحية Zال 6نه ظل يرفض [لك. �� 
 Gلنهاية يئسُت �6تيت قا�يا� �[كر�

حلضرته كل �لقصة.
يأخذ   �6 قبل  [لك   oحد  :l6قو

حضرته �لبيعة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٢
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
�ستفq حضرته  شخًصا من ”6نباله“ 
 iعاهر y�حد� 6خوZ قائال: كانت iمر

�قد كسبت 6مو�ال طائلة مبهنتها هذ� 
� ماتْت فو�ثُت ¡يَع تركتها. �بعد 
[لك �فق° �هللا تعاB للتوبة ��إلصال¯، 

فما[� 6فعل ֲדذ� �ملاl؟

سيدنا مر\	 غال� .Zد 	لقا$ياY عليه 	لسال�
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 lملا� قاl حضرته: نر� �6 مثل هذ� 
ميكن �6 ينفق � هذ� �لعصر � خدمة 
 :lفقا  lمبثا �ألمر  �إلسال{. � �ضح 
Z[� هاجم 6حًد� كلٌب مسعو� �ليس 
عند� � [لك �لوقت ما يد�فع به من 
عصا �6 حجر �غX±ا Zال بعض �لقطع 
مقربة  �لقذ��i على  �ملرمية �  �لنقدية 
منه، 6فال يرمي ֲדا �لكلب حفاًظا على 
أل�  [لك  عن  ستمتنع  �هل  حياته؟ 
�مليا�   T�ا�  � مرمية  �لنقدية  �لقطع 
 BZ �نظًر l؟ كال! كذلك نقوi�لقذ�
حالة �إلسال{ � هذ� �لعصر بأنه ميكن 
بذl هذ� �ألمو�l � خدمة �إلسال{.

يقوl ميا� عبد �هللا �لسنو�a :T تكن 
كال*  �أليا{  تلك   � �لنقدية  �لقطع 
تستخد{ حالًيا من �لقطع �إلجنليزية بل 
�كانت  مستوية   Xغ� ½يكة  كانت 

ُتدعى بالنقو� �ملنصو�ية.
هذ�  على  حضرته   q6ف لقد   :l6قو
�لربوية   l�ألمو�  lببذ نفسه   Wألسا�
مع  �لعصر  هذ�   � �إلسال{  خلدمة 
 �6 �لعلم  مع  �لكن  �لشر�²،  بعض 
ببعض  �منوطة  مؤقتة  �لفتو�  هذ� 
فقد  �عتد�  �من  �خلاصة.  �لشر�² 

ظلم �حا�U �هللا.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٣
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 

��ًما:   lيقو كا�   � حضرته 
�الستقامة فو_ �لكر�مة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٤
 �6  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  حدث° 
�ملسلمو�  يكر�   :lيقو كا�  حضرته 
لد�جة   iشديد كر�هة  �خلنـزير 
[لك   �� فطرִדم.  من  جز4ً�   G�صا
يريد   Bتعا �هللا   �6 �هي  �Zية  حكمة 
Zخبا� �ملسلمني 6نه Z[� 6��� �إلنسا� فإنه 
مثل   Gملنهيا� ¡يع  يكر�   �6 بإمكانه 
هذ� �لكر�هة، �6نه ينبغي على �إلنسا� 

�6 يكرهها مثل هذ� �لكر�هة.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٥
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 
لقد حضرGُ 6نا 6يضا مناظرiَ حضرته 
 � حضرته  [كر  فلما  ”�ִדم“.  مع 
 òلن�خر بياناته فيها �6 �ִדم �صَف �
� � كتابه ”6ند��نه بائيبل“ �جاًال 
-��لعيا[ باهللا- بد� �جُه �ִדم كإنسا� 
لسانه   r6خر  � مذعو�،  خائٍف 
�6ين   qم  :lقا� بيديه  6[نيه  �المس 
كتبُت هذ�؟ �كا� يقصد: a 6كتب 

مثل هذ� �لكال{.

�لرحيم.  �لرjن  �هللا  بسم   -٢٧٦
 :lقا� T�لسنو�هللا �حدث° ميا� عبد 

كنت 6يضا موجوً�� � مناظرi حضرته 
 � Tلبطالو�مد حسني � Tملولو�مع 
منفصال  fلس   � كا�  لدهيانه. 
حسني  �مد   Tملولو�� خد�مه  بني 
عنه،  منفصال  �فقائه  مع  fلس  كا� 
 a �ملكتوبة.  �ملباحثة  تبد6  كانت   �
 Tملولو�� حضرته   iملناظر�  lخال  �6
بينهما.  فيما  يتحدثا�  حسني  �مد 
كانت هنا$ ضجة كبiX قد حدثت 
كا�  �أليا{.  تلك   � ”لدهيانه“   �
 Uلدين من بني 6صحا�نظا{  Tملولو�
�ملولوT �مد حسني، �كا� قد حّج 
مر¯.  بطبع  يتسم  مر�G �كا�   iعد
حضرته   BZ  iمر �لشخص  هذ�  جا4 
 iفا�  iعقيد �خترعَت  لقد   :lقا�
 lقا �لكرمي.  للقر��  خالًفا  �ملسيح 
بل  قّط.  �لقر��  6خالف   a حضرته: 
Zن° مستعد �آل� 6يضا ألتوU فوً�� عن 
هذ� �ملعتقد Z[� 6ثبَت 6حٌد حياiَ �ملسيح 
من �لقر�� �لكرمي. قاl �ملولوT نظا{ 
�لدين فرًحا: 6تتخلى عن هذ� �ألفكا� 
مقابل �آلياG �لقر�نية؟ قاl حضرته: 
 Tملولو� lنعم، ال بد �6 6فعل [لك. قا
نظا{ �لدين: حسًنا، ليس � �ألمر من 
  Tملولو�  BZ �آل�  سأ[هب  صعوبة، 
 v مد حسني �6طلب منه �6 يكتب�
 iلكرمي على حيا�لقر�� �سني �ية من ö
 BZ له حضرته: ال حاجة lملسيح. قا�
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�ية   v 6خرجَت   �]Z بل  �ية،  öسني 
ففر¯  �ألمر.  قبلُت  فحسب   iحد��
�[هب  �لدين  نظا{   Tملولو� بذلك 
�6سه.  خافًضا  عا�  6نه  Zال  مسرًعا 
سأله حضرته: هل 6تيَت باآلياG 6يها 
�لدين:  نظا{   Tملولو�  lقا �ملولوT؟ 
�مد   Tللمولو �قلُت  [هبُت  لقد 
حسني: لقد �6قعُت ”مر¶� صاحب“ 
 �Z بأن°  �عًد�  منه   Gُ6خذ� �لفخ   �
قّدمت له �ية ��حدi على حياi �ملسيح 
فسيتوU عن معتقد�ته، �لقد قلت له 
بأن° سآy إلثباG هذ� �ألمر ·مسني 
�ية �ليست �ية ��حدi. فأ�جو منك 
�6 تستخرv r بعض �آلياG أل[هب 
معتقد�.  عن   Uيتو �6جعله  Zليه  ֲדا 
فاستشا² �ملولوT �مد حسني غضًبا 
كنا  فعلَته؟!   Tلذ� ما  �`ك!   :lقا�
Ðرجه من �لقر�� BZ �ألحا�يث �6نت 
�لقر��. قلت   BZ 6خر� iجعته مر�6
له: يا حضرi �ملولوT، 6فال توجد � 
 iُتثبت حيا  iحد�ية �� �لكرمي  �لقر�� 
حسني:  �مد   Tملولو�  lقا �ملسيح؟ 
¦و  جتّر�   �6 ينبغي  كا�   ،òغ 6نت 
 iِحيا [كر  يوجد  ال  ألنه  �ألحا�يث 
نظا{   Tملولو�  lقا �لقر��.  �ملسيح � 
هذ�   � له:  قلت  [لك  عند  �لدين: 
 �]Z .لقر���حلالة ال بد �6 نكو� مع �
�ملسيح فما[�   iيثبت �فا �لقر��  كا� 

�ملخالفة  باألحا�يث  نفعل   �6 عسى 
يكيل  �مد حسني   Tملولو� فبد6  له؟ 
v �لشتائم �قاl: 6نت j6ق �غò �ال 

تفقه شيئا، �غXها من �ألمو�.
بعد   :T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�   lيقو
هذ� �حلا�ثة بايع �ملولوT نظا{ �لدين 

على يد حضرته �.
6قوl: لقد [كر بX سر�r �حلق هذ� 
مؤلفه  من   lأل�� �جلز4   � �حلا�ثة 
تذكرi �ملهدT �¶�� �6 �ملولوT نظا{ 
 Tللمولو قلت  ملا  6يضا:   lقا �لدين 
�مد حسني بأن° مع �لقر�� � هذ� 
�حلالة، ثا� �ملولوT �مد حسني غضًبا 
�لطعا{.  يقطعو� ع°   �6 �فقا�4  �6مر 
 Tملولو�  �6 �حلق   r�سر  Xب  lيقو)
نظا{ �لدين كا� يتلقى �لطعا{ من قبل 

 .(Tلبطالو�مد حسني � Tملولو�
�لسخرية  سبيل  (على  له  فقلت 
�لال[عة) شابكا 6صابع يدT: ال تقطع 
ع° �لطعا{ ألن° سأتر$ �لقر�� بسببه! 
هذ�  حسني  �مد   Tملولو� ½ع  فلما 

�لكال{ ند{ على فعله ندًما شديد�.
6عا�  فلما  �حلق:   r�سر  Xب �كتب 
حضرته  6ما{  �لدين  نظا{   Tملولو�
 Tملولو� �بني  بينه  جر�  ما   �
�مد حسني عند َشْبك يديه ضحك 
 T6 BZ �نظر�� :lقا � �Xحضرته كث

مد� تر�G حالة هؤال4 �ملشايخ؟!

 :lيقو  T�لسنو� �هللا  عبد  ميا�  كا� 
حسني  �مد   Tللمولو 6كّن  كنت 
عظيمني،  ��حتر�ًما  تقديًر�   Tلبطالو�
�كنت 6[هب Zليه �6مكث عند�، � 
كلما  6يضا   � ;ضرته  لقائي  بعد 
 BZ �سالة   lإليصا حضرته  6�سل° 
�ملولوT �مد حسني [هبت ��لتقيت 
به بالتقدير ��الحتر�{ نفسهما. �لكن 
 a� » حضرَته نفر منه طبعي�ملا عا

6حب �6 6�� صو�ته 6يضا.
 :T�لسنو�هللا �سألت ميا� عبد  :l6قو
�مد   Tملولو� عالقة  كانت  كيف 
معا�ضته؟  قبل  حضرته  مع  حسني 
عالقة  �لعالقة  هذ�  كانت  هل 
يكّن  كا�  6نه   }6  lملتبا�� �الحتر�{ 
ميا�   lقا �Zخالًصا.  تقديًر�  حلضرته 
عبد �هللا: كا� يكّن حلضرته تقديًر�، 
فكلما طلب منه حضرته عمًال 6جنز� 
يتضح  �كا�  �Zخال¢،  شو_  بكل 
�بة  حلضرته  يكّن  6نه  6حا�يثه  من 

��حتر�ًما.
6قوl: يتضح من �لتقريظ �لذT كتبه 
�لt�هني  على  حسني  �مد   Tملولو�
حسني  �مد   Tملولو�  �6 �ألjدية 
عظيًما  تقديًر�  حلضرته  يكن  كا� 
�لتقريظ مفصل  هذ�  معا�ضته.  قبل  
كتابا   tيعت بأ�  �جدير  �شامل، 

مستقال بسبب طوله �ºوليته.
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=: من هو 	خلليفة 	لثالث لرسو[ 
	هللا �؟

r: 6بو عبد �هللا (6بو عمر�): سيدنا 
عثما� بن عفا� بن ³6 �لعا¢ بن 6مية 
�لقرشي �. ��سم ��لدته؛ 6���، 
عمة  �لبيضا4،  6{ حكيم  بنت  �هي 
�سوl �هللا �، �قد نسبه Zليها بعض 
ثابت  بن  �لشعر�4 - �منهم حسا� 

- بقو�م عنه �: �بن 6���. 

=: مc ُ�ِلد �؟ 
 ،}٥٧٧ سنة  بالطائف  ُ�لد   :r

.iجر��لك سنة ٤٧ قبل ]�

=: ماN	 كا- يعمل؟
.i�كا� يعمل بالتجا :r

ـر باإلسـال�  =: على يد من ُبشِّ
فتشر! بقبوله؟ 

r: بدعوi سيدنا ³6 بكر �. 

=: مc هاجر hi 	حلبشة؟
r: � شهر �جب من �لعا{ �خلامس 
للبعثة، �يتميز بكونه l�6 �ملهاجرين 
� �إلسال{، �كانت معه ¶�جته - 
كرمية �لنò � - �لسيدi �قية �ضي 

�هللا عنها. 

=: مc هاجر hi 	ملدينة؟ 
 �  � �هللا   lسو� سبق  لقد   :r
�لثالث  �لعا{   � �ملدينة   BZ  iجر��

عشر من �لبعثة.

=: على من نز[ ضيًفا 4 	ملدينة؟
 ،� ثابت  بن   W�6 بيت   �  :r

��خا� � � �ملؤ�خاi �إلسالمية. 

	شتر	ها  بئٍر  	سم  تعر!  هل   :=
 pqّملدينة، �ت	سيدنا عثما- � 4 
للمسلمني  	لشر'   tميا لتأمني  ֲדا 

�z مينع غwَهم؟

سيدنا عثما- بن عفا- �N 	لنو?ينسيدنا عثما- بن عفا- �N 	لنو?ين ��
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من  �شتر�ها  �قد  ��مة،  بئر   :r
�ليهو� بعشرين 6لف ��هم.

=: zْ َz يشا?� 4 بد?؟
 (i���مد)  iعيا�  � النشغاله   :r
فا�قت  �قد  �قية،   iلسيد� ¶�جته 
�حلياi قبل �6 يعو� �سوl �هللا � من 
 lسو�. �مع [لك فقد جعل له �بد

�هللا � نصيًبا من غنائم بد�.

تبو�  غز�|   4 .ْسَهَم  بَكْم   :=
(غز�| 	لُعسر|)؟ 

مسئولية  عاتقه  على  6خذ  لقد   :r
�إلسالمي.  �جليش  ُثـُلث  جتهيز 
�لُعسرi؛   iبغز�  iلغز�� هذ�  �½يت 
﴿�لَِّذيَن   Bتعا قوله  من   i]مأخو
(�لتوبة:   ﴾iِْلُعْسَر� َساَعِة  ِفي  �تََّبُعوُ� 

 .(١١٧
�قد جهزهم فيها بتسعمائة �öسني 
6نفق  �قد   .àفرس �·مسني   ،ãXبع

� [لك �جليش نفقة عظيمة a ينفق 
 � عثما�  جا4  كما  مثلها.  6حد 
 lسو�نثرها � حجر � �بألف �ينا
حجر�   � ُيقلِّبها   � فأخذ   ، �هللاَّ
�يقوl: "ما ضرَّ عثما� ما عمل بعد 
�ليو{". �قاl �سوl �هللا: "من جهز 

جيش �لُعسرi فله �جلنة".

=: 4 .� يو�  بويع خليًفة؟ 
r: كانت مبايعتة � ٢٨ [T �حلجة 
سنة ٢٣ هـ، ��ستقبل �خلالفة � 

�لر�بع من �ملحر{ سنة ٢٤ هـ

 pألسبو	 .يا�  من  يو�   َّ�.  :=
	سُتْشِهَد �؟ 

r: يو{ �جلمعة �ملبا�$.

�قت  يعمل  كا-   	Nما  :=
	لشها$|؟ 

r: كا� يتلو �لقر�� �لكرمي.

	ملصحف  من  Mية  .ية  على   :=
حني  	لطاهر  $مه   �قطر	 سقطت 

تعرضه للهجو�. 
ِميُع  r: ﴿َفَسَيْكِفيَكُهُم �هللا َ�ُهَو �لسَّ

.(١٣٨ :iلبقر�) ﴾ْلَعِلْيُم�

=: .� من 	لز�جا� كانت جتلس 
�انبه �قت 	لشها$|؟

r: �لسيدi نائلة �ضي �هللا عنها. 

�صو�  عا$ته  كانت   	Nما  :=
عتق 	لعبيد؟

كل  عبًد�  يعتق   � كا�   :r
6سبو�.

=: مc 	سُتْشِهَد � �كم $	مت 
خالفته؟ 

r. � �ملدينة �ملنو�i � ١٨ [T �حلجة 
سنة ٣٥ هـ. ���مت خالفته ١١ سنة 

ميال�ية �٧ شهو�، �6سبوعني. 

باقة من .قو	[ �N 	لنو?نني سيدنا عثما- بن عفا- �
* َهمُّ �لدنيا ظلمة � �لقلب �َهمَّ �آلخر� نو� � �لقلب.

* Zمنا 6عطاكم �هللا �لدنيا لتطلبو� ֲדا �آلخرa� ،i يعطكموها لتركنو� Zليها..
* �Z �لدنيا تف� ، ��آلخرi تبقى، فال تبطرّنكم �لفانيُة.. �ال تشغلّنكم عن �لباقية..



اجمللد الثامن والعشرون، العدد السادس - ذو احلجة  ١٤٣٦ ومحرم ٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٥ م

٣٦

التقوى

* خX �ألصدقا4 من 6قبل Z[� �6بر �لزما� عنك . (علي 
بن ³6 طالب)

ظلمه  كثر  َمْن  ��بل.  مطر  من   Xخ  lعا� ملٌك   *
��عتد�£� قرU هالكه �فنا£� . (عمر� بن �لعا¢)

.l¶ كتفى بر6يه�ستغ� بعقله ضل �من �من  *

.U�لصو�سلك سبيل  Uأللبا� T�] �ستشا�من  *

يندمل؟  �لذT ال  *قيل ألحد �حلكما4: ما هو �جلر¯ 
قاl: حاجة �لكرمي BZ �للئيم. �قيل فما �لذT 6مرُّ منه؟ 

قاl: �قو� �لشـريف بباU �لد�4 � ال يؤ[� له.

* من صفاG �ألjق: تر$ نظر� � �لعو�قب، �سرعة 
�جلو�U، �ثقته مبن ال يعرفه، �كثرi �لكال{، ��لعجلة، 

 �Z� ،فتقر قنط� �Z� ،ستغ� بطر� �Z .لسهو�خلفة، ���
 �Z� قهقه،  ��Z ضحك  6فحش،   lقا  �Z�  ،ø6  lسأ

.õبكى صر

 * �حلكمة شجرi تنبت � �لقلب �تثمر � �للسا�.

* خلق �هللا تعاB �ملالئكة من عقل بال شهوi، �خلق 
�إلنسا� من عقل  بال عقل، �خلق   iلبهائم من شهو�
من   Xخ فهو  شهوته  على  عقله  غلب  فمن   ،iشهو�
�ملالئكة، �من غلبت شهوته عقله فهو شر من �لبهائم.

 àلشر بالشر يطفأ، فإ� كا� صا�ق� :lمن قا Uكذ *
فليوقد نا�ين �لينظر هل تطفئ Zحد�±ا �ألخر� ؟!! 

Zمنا يطفئ �خلX �لشر كما يطفئ �ملا4 �لنا�. 

بفعلـِه  �لفقيـه  هـو  �لفقيـه   �Z
ُ·ْلِقـِه  �لرئيـس  هـو  �لرئيـس  �كـذ� 
;الـِه  �لغـ°  هـو  �لغـ°  �كـذ� 

�مقالـِه بنطقـه  �لفقيـه  ليـس 
��جالـِه بقومـه  �لرئيـس  ليـس 
�مبالـِه مبلكـه  �لغـ°  ليـس 

مـن هـو 	لفقـيه ؟

ŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”ŽuŁÖÅ]ÁfiÊ<‹”Žu



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل
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