



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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لقد تنا�لت �قال� عديد� �بلغا� ش� س�� 
�لرسو) �ألعظم $مد �ملصطفى � � �لشر� 
�لفينة  بني  �لنشر   -�. /�لت  �ما  ��لغر2، 
ُتطالعنا ببحو> جديد�. هذ� 89 جانب �هتما�   Aألخر��
��ملعاهد  ��لكليا�  ��لتا-Dية  �لدينية  �لد-�سا�  مر�كز 
Iو�نب �لس�� �لنبوية �لعطر�. �هذ� يد) على ما تزخر به 
شخصية -سو) �هللا � من مقوما� �خالقية �9نسانية تركت 
Nيع   89 ��نتشر�  -سالته  �متد�  حيث  ميحى؛  ال  �ثر� 
 Uنقا� Uبالرغم من صفا�ملعمو-� -غم كل �ملعوقا�. � UاY�
�لرسالة �ملحمدية �كيفية �نتشا-ها فإننا ال /لنا نسمع �نقر� 
بني �لفينة ��ألخرA من يضفي عليها صبغة �إلكر�[ �لدي\ 
gد �لسيف، �َمن يستغل كتابا� بعض َمن ضّل به فكُر[ 
�لسيف كشاهد عليها.. �هكذ�  نظرية  ليثبت  �ملشايخ  من 
شرعت �ألقال� �ملعا.ية mط kgها �لز�ئف �مللو> بالكر�هية 

��لبغضاU عملية تشويه �حلقائق �تزييف �لتا-يخ..
�لعل �لنقاq �لp يركز عليها خصو� �إلسال� � �لس�� هي 
مقولة �s �ملسلمني ما s9 �صبحت rم �ملدينة مثابة �مركز� 
�ملناطق  على  �/حفو�  سيوفهم  ��شهر��  جيا.هم  �متطو� 
�ملجا�-� إلكر�[ �ملخالفني قهر� �ج�k على قبو) �إلسال�!. 
�لألسف �لشديد فقد �ستند هؤالU �ملغرضوs على بعض 
�ألفكا- �لفاسد� �لp تنسب صفة �النتها/ية للرسو) �، 
 yتتنا} كليا مع ُخلق �لنبو� بكل ما حتمله من معا pل��

�لصد� ��حلق ��لفضيلة ��لقيم �لعليا..
خصوصا  �حلنيف  �لدين  على   s�حلاقد� �ستغل  �لقد 
�لقسا�سة ��ملستشرقوs �ملتعصبوs هذ� �ألمر �ميا �ستغال) 
��صمو� �إلسال� بطابع �جلkية. �صنفو� حتاليلهم �لال.غة 
 sكا حيث  �ملكية  �لفتر�  فترتني:  �جو.  �سا~  على 

�الضطها.، � �لفتر� �ملدنية حيث �لغز� ��إلكر�[.. 

�يبد� ��م تناسو� �s �حلر2 � تكن �.�� �منهج �ملصطفى  
 sتستهويها نفوسهم يوما ما كما �شا- �لقر� ��صحبه �
�لكرمي rذ� IالU: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُ) َ�ُهَو ُكْرٌ[ َلُكْم﴾  
�لدفاعي � يكن من  بالقتا)   sإل�� s9� .(لبقر� :٢١٧�)
 � �هللا  بأمر   sكا �9منا  ��مر[   � �لرسو)  �فكا-  بنا� 
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم   sَُيَقاَتُلو لِلَِّذيَن   sَ�ِ�ُ﴿ تعا8:  قا)  حيث   -
َ�s9َِّ �هللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾ (�حلج: ٤٠) – �بينت �آلية 
�قو� �لظلم على Nاعة �ملؤمنني �فعل �لقتا) �لشنيع �لذ� 
�قع عليهم من ِقبل �ألعد�U، حيث � يعد هنا� ِمن سبيل 
لوقف ظلم �لظاملني جتا[ Nاعة �ملصطفى � بعد هجرִדم 
�لظلم  لرفع  �لدفا�  حق  غ�   Aأل�� �حتملهم  �صkهم 
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.sلطغيا��
�� يتوقف �ألمر 89 هذ� �حلد بل �ستغلو� �قائع �لعقوبا� 
�لp �ُنزلت على بعض �لقبائل �ليهو.ية، �نسبو� للمصطفى  
على  Dفى  ال  �كما  باهللا).  (��لعيا�  ��لغطرسة  �لظلم 
�ياٍ.  mّطها   � �لتا-يخ  ما.�  من  هائال  ا  كمًّ  sفإ �ملطلعني 
فأصبحت  ��ألحقا.  ��لكر�هية  �لضغينة  �تدخلت  �مينة 
خال)  من  خد�عهم  تبني  �لقد  �كتبو[.  خّطو[  ما   kَح
مع  تو�فق  9 ا.   � فشلو�  �لذين  جلدִדم   Uبنا� .-�سا� 
شخصية �ملصطفى � من خال) �لكتا2 ��لسنة �لعطر�. 
 .yيتعا-¢ فعل �لرسو) � مع �لنص �لقر� s� �9 يستحيل
�هكذ� ُ�جهت �صابع �الִדا� 89 �الستنتاجا� �لز�ئفة من 

�قائع �لتا-يخ. �قبلو� �s ما نز) ֲדذ[ �لقبائل �ليهو.ية من 
9جالU هو نتا¤ عد� �لتز�مها بالعهو. �ملعقو.� مع �لرسو)  
كل  من  �بالرغم  �ملسلمني.  ملحق  �لعد�  مع  ��حتالفهم 
�عا.��  �لكنهم  ��حتر��  بر�فة   � �ملصطفى  عاملهم  هذ� 
�لكر�، �هكذ� � يبقو� للتفا�¢ ¥اال. �مثل هذ[ �لقو�نني 
ال /�لت جا-ية 89 يومنا هذ� 89 حد �s من Dوs مصا¦ 

بلد[ �يساعد �ألعد�U الحتالrا غالبا جز�§[ �إلعد��.
�تزخر �.بيا� �جلماعة �إلسالمية �أل¨دية بأعما) متميز� 
 � �ملهد�  �إلما�  حضر�  �لف  حيث  �ملجا)  هذ�   �
�خلفا§[ �لكر�� �لكث�. �هكذ� مت بفضل �هللا ت©يه �لس�� 
�ملطهر� من تلك �لفرية.. �مت تبياs حقيقة �جلها. �ملحمد� 
�لعظيم �لذ� �حد> ثو-ً� � جند ��حلجا/ �كل �جلزير� 
�لعربية �هو جها.[ بالقر�s �لذ� يتضاU) �مامه �� جها. 
�خر باعتبا-[ �جلها. �لعظيم �لذ� عمل به � طو) حياته 
منذ �s �جتبا[ �هللا تعا8 بالنبو� 89 يو� -حيله.. فأحد> به 
�لباطلة  ثو-� عظيمة طهر� �لقلو2 ��لعقو) من �لعقائد 

�نفخت فيها -�® �إلمياs باهللا �لو�حد �ألحد..
� عصرنا �حلا¯ �-جع سيدنا �¨د � بتأييد �نصر من �
�لعربية  �لتأث� �لكب� �لذ� غيَّر ¥رA �حد�> �جلزير�  �هللا 
من ظلما� �لكفر ��لشر� ��لضاللة 89 نو- �rدA ��حليا� 
من خال) .عو�� �ملصطفى � � �لليا¯ �حلالكة ��لدمو� 
�لشريفتني شفقة على  عينيه  تنهمر من  �لp كانت  �لغالية 

خلق �هللا تعا8.
قد  �لقليلة  �لسطو-  ֲדذ[   sنكو �لقا-°  عزيز�  �هكذ� 
�ضعنا بعض �لنقاq على بعض حر�± �لتا-يخ �ملزيفة. 
هد�نا �هللا �9ياكم ملا ³به �يرضا[. �للهم صلِّ على سيدنا 
ّ́ه �غّمه �حزنه rذ[ �ألمة،  $مد �با-� عليه ��له بعد. 

��نز) عليه �نو�- -¨تك 89 �ألبد.

٣
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نكـون  القـارئ  عزيـزي  وهكـذا 
قـد  القليلـة  السـطور  بهـذه 
علـى  النقـاط  بعـض  وضعنـا 
بعـض حـروف التاريـخ املزيفـة. 
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 حضر� مر/� بش� �لدين $مو. �¨د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثاy حلضر� �ملسيح �ملوعو. ��إلما� �ملهد� �

من .-�~:

في 
حا� �لقر��

(سو-� �حلجر)

﴿َ��ْلَجا�َّ َخَلْقَناُ� ِمْن َقْبُل ِمْن َناِ� 
ُموِ�﴾ (٢٨) �لسَّ

 
شر# �لكلمـا�:

َجنًّا  ُ ّن  �لليُل  عليه  َجنَّ  �جلاّ�: 
َجنَّ  عليه.  ��ظَلَم  سَتر[  �ُجنوًنا: 
�لليُل: َ�ظلَم ��ختلطت ُظلمُته. �َجنَّ 
: �سُم  ُّsجلا��لرحم: �ستتر. � ��جلنُني 
 Uَُحّيٌة بيضا�ٍع للِجّن؛ N سُم��فاعل؛ 
(�ألقر2).  تؤ��  ال  �لعِني   Uَُكْحال

��جلاsّ �بو �جلّن. (�لتا¤).
ا:  َسمًّ يُسّم  �لطعاَ�  َسمَّ  مو�:  �لسَّ
سَبر[  �ألمَر:  �َسمَّ   . �لسمَّ فيه  جَعل 
ِت �لريُح ُسموًما:  �نَظر َغوَ-[. �َسمَّ
�حلاّ-�.  �لريح  موُ�:  ��لسَّ �حرقْت. 
مو� بالنها- �قد  �قا) �بو عبيد�: �لسَّ
�حلر  مو�:  �لسَّ �قيل:  بالليل.   sتكو
(�ألقر2).  �ملساّ�   � �لنافذ  �لشديد 
ال  نا-  عبا~:  �بن  عند  ��لسمو� 

.خاr sا (�لبحر �ملحيط).
�عال[  �ملذكو-�   yملعا�  89 بالنظر    
مو�: �لشيU �لذ� ينفذ 89  يع\ �لسَّ
فيه،  �يؤثر  .قيق  بطريق  �خر   Uشي
�منه ُسمي �لسّم �لـذ� يسر� 89 
�لعر��   kَع �لضحية  جسم  .�خل 
من  �هنا�  بسرعة،  عليها  فيقضي 

�لسمو� ما يؤثر ح� بالشّم ��ملّس.

¨β !$pgø: $#uρçµ≈ uΖø)n=yzÏΒã≅ ö6s%ÏΒÍ‘$ ¯ΡÏΘθ ßϑ ¡¡9$#∩⊄∇∪

fl°\;ÿ]⁄¡^Â;k]�êfl°\;ÿ]⁄¡^Â;k]�ê

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;∫;€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;∫;

;Gä�fi’\;ÓÊ·;flŸ;€“iÒp;]ŸÂ

ÑÊ‚æ’\;–]içŸ;jfi—;]ŸÂ

›flbÿ€a@Üib»€a

ÂÌäÅŁa@…–‰Ì@à€a@ÏÁ

<1ë’\;flŸ;ÖŸ^;gÊ÷ÕÂ;◊â¬’\;flŸ;Ì÷t^;Ïfiâ’^

]›Ê⁄÷¡;\É“·

Ï…˜£\;‹]ŒŸ;‹\2t\;

;
˛
Ï…˜z£\;ą̈

Ž
e
˛
’

„Žz›]ŸÜ;;
ćÍÖzŒe¡

Ć

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

ijk∩⊇∪



٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني عشر -جمادى األولى والثانية، ١٤٣٤هـ  - نيسان / ابريل ٢٠١٣ م

�لتفسـ+:
تع\  �جلن   sفإ �نًفا  سّجلنا  �كما   
لغًة: كل شيU يغطي �لشيUَ �آلخر 
 Uكل شي �ُيظِلم عليه؛ � �يستر[ ��

مظلم �� مستتر عن �ألعني.
�تع\ �جلن عرًفا: كائن يظل مستتًر� 
عن �عني �لبشر 9ال �s يظهر بنفسه 
كائن  بوجو.  ��العتقا.  �حد.  على 
كهذ� سائد � �لعا� عموًما. فهنا� 
�ملالئكة   sبأ تعتقد   pل� �ألمم  من 
نفسها تصبح شرير�، لذلك فاملالئكة 
عندهم نوعاs: نو� خ� �هو عا�، 

�نو� شر �هو �جلن ��لشياطني.
  يقو) �rند�~ �s هنا� نوعني من 
�أل-��® �لp ال ُترA �´ا "غندهر��" 
برية،   ®��-� ��ُأل�8  �"�بسر�". 
�باتصا)  gرية؛   ®��-� ��لثانية 
 �  yإلنسا� �لنسل  خر¤  �الثنتني 
 pل� "يامي"  �ُ�خته  "ياما"  شكل 
ُخلقْت معه توَ�ًما، فكانا ��) /�¤ 

.y9نسا
�يًضا  �rند�سية  �لفكر�  �تقو) 
 ¢-� rا  "غندهر��"   ®��-�  s�
منفصلة �خيل خاصة، ��s موطنها 
مدينة   s�� �لسند،  �ر   U�-� ما  هو 
�أل-�ضي   � تقع  �يًضا  "تيكسال" 
�لkيطانية،  (�ملوسوعة  �لغندهر�ية. 

كلمة: غندهر�� ��بسر�)
 Aلد توجد  نفسها  ��لفكر� 
�لز-�.شتيني مع شيU من �الختال±، 
9له �خل�  يعتقد�s بوجو. r9ني:   �9
��¼ه  �لشر  �9له  "�هرمز."،  ��¼ه 
ميكن  جنٌد  �خل�  �إلله  "�هرمن". 
تسميته باملالئكة gسب مصطلحنا، 
ميكن  جنٌد  �يًضا  �لشر  إلله  كما 
مصطلحنا.  �فق  بالشياطني  تسميته 

(�ملرجع �لسابق كلمة .مين)
�جند عند �ليوناs �يًضا فكر� �جو. 
�خل�   ®��-� بنوعني:  �أل-��® 
�تبا�   sكا حيث  �لشر،   ®��-��
 s�يعتقد  sفالطو�� فيثاغو-~ 
بعضها  مرئية  غ�  كائنا�  بوجو. 

خّيٌر �بعضها شّرير.
��ما �ليهو. فيعترفوs بوجو. كائنا� 
غ� مرئية باسم �ملالئكة ��لشياطني 
مذكو-�  �هي  �لشرير�،  ��أل-��® 
 Uجا فقد   .� موسى  � صحف 
�كر �ملالئكة � حلم يعقو2 � 
حيث قيل: "�-�A حلًما، ���9 ُسّلٌم 
ميس  �-�سها  �أل-¢  على  منصوبة 
�لسماU، �هو �� مالئكة �هللا صاعد� 

�نا/لة عليها." (تكوين ٢٨:١٢)
قصة   � �لتو-��   �  sلشيطا� �ُ�كر 
 sلشيطا� قا�  حيث   ،�  �.�

�لشجر�  من  فأكال   ،Uحّو��بإغو�ئه 
�ملمنوعة (تكوين ١: ٣- ٥). علًما 
�حلية،  �سم  هنا  تذكر  �لتو-��   s�
�لكنها تع\ �لشيطاs. �9طال� �حلية 
على �جلن �� �أل-��® �خلبيثة هو من 
 ��لتعاب� �لقدمية حيث تسمَّى �حلية 
يعتقد  بينما   ."sّجلا�" �لعربية  �للغة 
�حليا�  بعض   s�  sليونا�� �rند�~ 

تكوs من صنف �جلن.
  ��ما �أل-��® �لشرير� فقد �كرִדا 
  *sٍثا�أل "�gو�  يلي:  كما  �لتو-�� 
يعِرفوها..   � آلrٍة  �هللا..  ليسِت 
 � قريب  من   �Uجا قد  �حد�ٍ> 
يرَهْبها �با§كم". (تثنية ٣٢: ١٧) 

9ال  هنا  �لشياطني  من  �ملر�.  �ليس 
�لتو-��   s� �لك  �لشرير�،  �أل-��® 
�حد�>..  �لشياطني  هذ[   sبأ تعلن 
9سر�ئيل،  ب\  عن  غريبة  ��ا   ��
9سر�ئيل  بنو   sفكا �لشياطني  �ما 

يعرفو�ا.
 �عال�� على �لتو-��، فإs �لر��يا� 
�ليهو.ية �يًضا قد -ّكز� على �كر 

� �لطبعة �أل-.ية "شياطني" بدًال من  .-� *

"��ثاs". (�ملترجم)
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�ليعا�-  �لرِّبِّّي  يقو)  خاّصًة.  �جلن 
 �  sيسكنو �جلن   sبأ �لشركي 
 Àمليغا�  �  .-�� �لشمالية.  �ملناطق 
 �  .-�� كاملالئكة.   s�يط� بأ�م 
 sيتصلو �جلن   s� "شبا�"  �لتلمو. 
¼ا�  على   s�-.قا ���م  بُأنا~، 
�ليهو.ية  (�ملوسوعة   .Uلسما� �خبا- 

(Demonology حتت
��ما �ملسيحية فتحتل لديها �أل-��® 
 sأل خاصة،  مكانة  �لشرير� 
يسو�  طر.  عمليَة   kتعت �ألناجيل 
�هم  من  �لشرير�  لأل-��®  �ملسيح 
�حلو�-يني   s9 تقو)  بل  معجز�ته، 
�لشرير�  �أل-��®   s�.يطر يز�لو�   �
 sبيا من  �يبد�  �يًضا.  �ملسيح  بعد 
�ألناجيل �كأs �جلن � تلك �لفتر� 
كانو�  حيث  غريب،  بشكل  ثا-�� 
يستولوs على �هل كل قرية �مدينة، 
 sيستولو كانو�   sألحيا� بعض   ��
�لبشر. (م� ٨: ٦  على �ملئا� من 

- ٢٨ �مرقس ١: ٣٢ - ٣٤)
عموًما   s�فيعتقد  sملسلمو� ��ما 
�s �أل-��® غ� �ملرئية ثالثة �نو��: 
�أل�): �ملالئكة �لp هي �-��® خّير� 
بعض   s�  Aير من  �هنا�  كلها، 
مثل ها-��  �ملالئكة تصبح شرير� 
 � sمثل 9بليس �لذ� كا�، ��ما-�

�لشياطني   :yلثا�� مَلًكا.  �ألمر   (��
�جلن  ��لثالث:  شرير�.  كلها  �هي 
�لp بعضها خ� �بعضها شر، ���ا 
تستحو� على �لنا~، ��نه باستخد�� 
عليها  �لقبض  ميكن  �حليل  بعض 
(معا�  �ألعما).   � �تسخُ�ها 
 :Ãلقرط��لبقر�؛ � �لتنـزيل: سو-� 

سو-� �جلن؛ �تا¤ �لعر�~)
فقد  �لكلما�  بظاهر  يتعلق  �فيما 
�كر �لقر�s �لكرمي بالفعل كالًّ من 
�ملالئكة ��لشياطني ��جلن، ��s بعض 
��لك  شّرير،  �بعضها  خّير  �جلن 
 s�. مّنا� sم: ﴿مّنا �لصاحلوrكقو
�لك﴾(�جلن:١٢). كما يتضح من 
للبشر   sضعوD ��م  �لكرمي   sلقر��
�يعملوr sم، حيث �-. عن سيدنا 
سليماs � ﴿�ِمَن �ِجلنِّ َمن يعَمُل 
 .(١٣ -بِّه﴾(سبأ:   sِبإ� يديه  بني 
�جلن  بعض   s�  sلقر�� من  �يبد� 
�نبينا  موسى�  بسيدنا  �منو� 
�ألحقا±:  سو-�  (�نظر   � �لكرمي 

.(٣٠ – ٣٣
� �ألحا.يث �يًضا �s �فًد� من  .-��
�لنÃ �. (مسلم:  �جلن جاU ملالقا� 
(�Uكتا2 �لصال�، با2 �جلهر بالقر�

-سو)   s� �ألحا.يث  تذكر  كما 
بالرَّ�>  تستنجو�  "ال  قا):   � �هللا 

�ال بالعظا�، فإنه /�ُ. 9خو�نكم من 
�لطها-�؛  �بو�2  (�لترمذ�:  �جلن". 

��بو .��.: كتا2 �لطها-�)
�إلما�   sبأ �لسندهي  �لعالمة  �قا)   
�با حنيفة يرs� A ثو�2 صا¦ �جلّن 
فحسب،  �لعذ�2  من  �لسالمة  هو 
��لبخا-�  مالك  �إلماَمني  �لكن 
يرياs� s ثو�ֲדم �لسالمة من �لعذ�2 
 Äحتد> �بن �لعر�مع �لفو/ باَجلنة. 
�جلن   s� على  �ملسلمني  N9ا�  عن 
يأكلوs �يشربوs �ينكحوs. (¥مع 

gا- �ألنو�-، حتت "جنن")
  �عند� �s كلمة (�ِجلّن) قد �-.� 
� �لقر�s �لكرمي ��حلديث �لشريف 
تد�- كلها حو)  عديد�  مبدلوال� 
معÆ �لساتر �� �ملستتر. فاجلن: كل 
شيU �� -�® �� 9نساs يستر غ�[ 
�� يبقى هو بنفسه خفيًّا عن �ألعني 
عموًما. �ملا كاs هذ� �لفعل يصد- 
فلذلك  كث��  �كائنا�   Uشيا� عن 
�ملصطلح   � �لتسمية  هذ[  ُ�طلقت 
 ��  Uشي من  �كثر  على  �إلسالمي 

كائن.
�جلن  �لكرمي   sلقر�� �كر  لقد 
�ملو�ضع   � �لتالية  باملو�صفا� 

�آلتية: 
مو�.  �- لقد ُخلق �جلّن من نا- �لسَّ
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Yن   pل� �آلية  هذ[   �  .-� (كما 
بصد. تفس�ها)

�لشعلة  من  ُخلقو�  لقد   -2
�لنا-:  من  �لشديد  �للهب   ���
ِمن  ماِ-ٍ¤  ِمن   َّsجلا� ﴿�َخَلَق 

نا-﴾(�لر¨ن:١٦)
¤- قا) 9بليس هللا تعا8: ﴿خلقَت\ 
ِمن نا- �خلقَته من طني﴾(�ألعر�±: 

 .(٧٧ :Ç� ١٣
9بليس  عن  تعا8  �هللا  �قا)   -.
�مر  عن  ففَسق  �جلن  ِمن   sكا﴿
 s� يع\  مما  -به﴾(�لكهف:٥١).. 
 89 -�جع  �لطبع  نا-�َّ  9بليس   sكو

كونه من �جلن.
شهو�نيًة   Aقو  sميلكو �جلن  هـ- 
�يًضا حيث قا) �هللا تعا8 عن ُحو- 
�َجلنة: ﴿� َيْطِمْثهنَّ 9ْنٌس قبلهم �ال 
 � �لر¨ن:٥٧)..  (سو-�   ﴾ٌّsجا

َيْطِمْثهن: �� � ميسسهن.
 Aلر¨ن لد� قا) �هللا � سو-�   -�
ال  ﴿فيومئذ  �حلسا2  عن  �حلديث 
 ﴾sّجا �ال  9نٌس  �نبه  عن  ُيسَأ) 
(�آلية: ٤٠).. �� يومئذ لن ُيسأ) 
بل  �نوֲדم،  عن  �جلن  �ال  �لنا~ 
 Uسو± ³يطهم .ما- شامل من جر�

�لذنو2. 
�هللا  عبا.�  �جل  من  ُخلقو�  لقد   -/

9ال  ��إلنس  �جلن  خلقُت  ﴿�ما 
ليعبد�sِ﴾(�لذ�-يا�:٥٧)

للجن   sبأ  sملشركو� يقو)   -®
تعا8:  �هللا  مع  �َنَسًبا  قر�بة 
َنَسًبا﴾  �ِجلّنة  �بني  بينه  ﴿�جعلو� 

(�لصافا�:١٥٩)
�جلنَّ   sملشركو� �mذ  لقد   -q
﴿َ�َجَعُلو�  سبحانه:  �هللا  مع   Uشركا
�َخَرُقو�  �َخَلَقهم  �ْلِجنَّ   Uَُشَركا ِهللا 
ِعْلٍم﴾  بغ�  �َبناٍ�  َبِنَني  لـه 
(�ألنعا�: ١٠١). كذلك �-. عنهم 
�ملالئكة  يسأ)  سو±  تعا8  �هللا   s�
 sملشركو�  sكا هل  �لقيامة:  يو� 
كانو�  ﴿بل   :sفيجيبو يعبد�نكم؟ 

﴾ (سبأ: ٤٢) يعُبد�s �جلنَّ
 Uبإغو� �جلن  من  طائفة  تقو�   -�
ُيَوْسِوُ~  ﴿�لَِّذ�  �تضليلهم:  �لنا~ 
ِفي ُصُد�ِ- �لنَّاِ~ ِمَن �ْلِجنَِّة َ��لنَّاِ~﴾ 

(�لنا~: ٦-٧).
﴿�قا)  تعا8:  �هللا  قا)  �كذلك   
�لِذيَن كَفر�� َ-بَّنا َ�ِ-نا �ّلَذيِن َ�َضّالنا 
حتَت  َنجَعْلهما  ��إلنِس  �ْلِجنِّ  ِمَن 
�ألسَفلني﴾  ِمن  ليُكونا  �قد�ِمنا 

لْت:٣٠) (ُفصِّ
َجَعْلنا  �يًضا: ﴿�كذلك  �kDنا �هللا 
لكلِّ نÃٍّ عد�ًّ� شياِطَني �ِإلنِس ��ِجلنِّ 
ُ/ْخُرَ±  بعٍض   89 بعُضهم  ُيوِحي 

�لقوِ) ُغُر�ً-�﴾ (�ألنعا�:١١٣) 
﴿يا  تعا8  �هللا  قا)  �كذلك   
من  �ستكَثرمت  قِد  �ِجلنِّ  معشَر 

�إلنِس﴾(�ألنعا�:١٢٩)
﴿قا)  �جلحيَم:  �جلنُّ  يدخل   -�
ِمن  َخَلْت  قد  �مٍم   � �ْ.ُخُلو� 
�لّنا-﴾   � ��ِإلنِس  �ِجلنِّ  ِمن  قبلكم 

(�ألعر�±:٣٩)
�خر:  موضع   � تعا8  �هللا  �قا) 

فاجلن: كل شيء أو روح أو إنسان يس0 غ-ه أو يبقى هو 
بنفسه خفيًّا عن األعني عموًما. وملا كان هذا الفعل يصدر 
عن أشياء وكائنات كث-ة فلذلك أُطلقت هذه التسمية 
Q املصطلح اإلسـالمي على أكثر من شـيء أو كائن.
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�لقوُ)  عليهُم  َحقَّ  �لذين  ﴿��لئك 
من  قبلهم  ِمن  َخَلْت  قد  ُ�َمٍم   �
�ِجلنِّ ��إلنِس �9م كانو� خاسرين﴾ 
�لكفا-   s�  �� (�ألحقا±:١٩).. 
�يًضا سينضموs 89 طو�ئف �لنا~ 
��ُقيمت  قبلهم  خلت   pل� ��جلن 
�لنا-،  فاستحقو�  عليهم  �حلجة 

.sكانو� من �هل �خلسر��
عليهم  ﴿�َحقَّ  �يًضا:   � �قا) 
�لقوُ) � ُ�َمٍم قد َخَلْت ِمن قبلهم ِمن 
�ِجلنِّ ��إلنِس �9م كاُنو� خاسرين﴾ 

(ُفّصلت:٢٦)
َ�َ-ْ�نا  ﴿�لقد  تعا8  �هللا  �قا)    
ِلجهّنَم كثً�� ِمن �ِجلنِّ ��ِإلنِس rم 
قلو2ٌ ال يفَقهوs ֲדا �rم �عُيٌن ال 
 sال يسَمعو sٌ��� مr� ֲדا s�ُيبِصر

ֲדا﴾ (�ألعر�±:١٨٠)
باجلن:  �لنا~  بعض  يلو�   -(

�ِإلنِس  ِمن  -جاٌ)   sكا ﴿��نه 
فز�.�هم  �ِجلنِّ  ِمن  برجاٍ)   s��ُيعو

َ-َهًقا﴾(�جلن:٧)
�لنا~:  لبعض   sيعملو �جلن   -�
﴿�ُحِشَر ِلسليماsَ ُجنوُ.[ ِمن �ِجلنِّ 
(�لنمل:١٨)؛   ﴾ِ� ��لطَّ ��إلنِس 
﴿�ِمن  تعا8:  �هللا  قا)  �كذلك 
�ِجلنِّ َمن يعَمل بني يديه بِإsِ�ْ -بِّه﴾ 
﴿قا)  �يًضا:  �قا)  (سبأ:١٣)؛ 
 s�َ ِعْفريٌت ِمن �ِجلنِّ �نا �ِتيك به قبَل
(�لنمل:٤٠)..  َمقاِمك﴾  ِمن  تُقوَ� 

�� �تيك بعرÍ ملكة سبأ.
يصنعو�   s� �جلن  بوسع  ليس   -s
﴿ُقْل  �لكرمي:   sلقر�� مثل  كتاًبا 
 s� ِجلنُّ على��لَِئِن �ْجتَمعِت �ِإلنُس 
يْأُتو� مبِْثِل هذ� �لقر�sِ ال يْأُتوs مبْثِله 
َظهً��﴾  لبعٍض  بعُضهم   sكا �لو 

(٨٩ :Uإلسر��)

 �  Ãلن� ¥لَس  �جلنُّ  حضر   -~
9ليك  َصَرْفنا   �ْ9ِ�﴿ :sلقر�� �¼عو� 
 sَلقر��  sيستِمعو �ِجلنِّ  ِمن  َنَفًر� 
فلّما  �َْنِصتو�  قالو�  حَضر�[  فلّما 
ُمنِذ-ين﴾  قومهم   89 َ�لَّو�  ُقِضَي 
 � تعا8  �قا)  (�ألحقا±:٣٠)، 
�نُه   َّ̄ 9 ُ��ِحَي  ﴿ُقْل  �خر:  موضع 
�ْستَمَع َنَفٌر ِمَن �ِجلنِّ فقالو� 9ِنا َسِمْعنا 

قر�ًنا َعَجًبا﴾ (�جلن:٢)
�- لقد �من �جلن بالنÃ � حيث 
يقو) �جلن عن �لقر�s 9نه: ﴿َيهِد� 
89 �لرُّْشِد فآَمنَّا به �لن ُنشِرَ� بَربِّنا 

َ�َحًد�﴾ (�جلن: ٣)
  هذ� ما سّجله �لقر�s �لكرمي عن 
 - عند�   - �هي   ،Ç من  �جلن 
 �تؤكد �s تسمية �جلن قد ُ�طلقت 

�لقر�s على عد� �شياU: (يتبع) 

(١٩ Ç لظر�ئف��للطائف �)

��9 ِشـئَت �s تلقـى عـد�َّ� -�ِغًمـا

فَسـاِ� �لُعـال �/.ْ. ِمـن �لِعلـِم 9نَّـُه

ّ́ـا �حترَقـُه  حزًنـا  �تقتَلـُه 

ا َمـِن �/.�َ. ِعلًمـا /�. حاِسـد[ غمًّ
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�ألسو� �لحسنة

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

َعـْن َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمـٍر� s�ََّ �لنَِّبيَّ � َقـاَ): َ�ْ-َبٌع َمْن ُكنَّ ِفيـِه َكاsَ ُمَناِفًقـا َخاِلًصا َ�َمْن 
 ��َ9ِ�َ sََكاَنـْت ِفيِه َخْصَلـٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمـَن �لنَِّفاِ� َحتَّى َيَدَعَهـا: 9َِ�� �ْ§ُتِمَن َخا
(sصحيح �لبخـا-�، كتا2 �إلميا) .9َِ�� َخاَصَم َفَجَر�9َِ�� َعاَهَد َغـَدَ-، َ�َكـَذ2َ، َ <َ َحـدَّ

ْدُ�  َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� s�ََّ َ-ُسوَ) �هللا � َقاَ): َال َيْجَتِمُع �ِإلميَاsُ َ��ْلُكْفُر ِفي َقْلِب �ْمِرٍ°، َ�َال َيْجَتِمُع �لصِّ
َ��ْلَكِذ2ُ َجِميًعا،  َ�َال َتْجَتِمُع �ْلِخَياَنُة َ��ْألََماَنُة َجِميًعا. (مسند �¨د بن حنبل، كتا2 باقى مسند �ملكثرين)

ْبَع �ْلُموِبَقاِ�. ِقيَل َيا َ-ُسوَ) �هللا َما ِهَي؟ َقاَ):  ��� �َِبي ُهَرْيَرَ� s�ََّ َ-ُسوَ) �هللا � َقاَ): �ْجَتِنُبو� �لسَّ
، َ�َ�ْكُل �لرَِّبا َ�َ�ْكُل َماِ) �ْلَيِتيِم، َ��لتََّولِّي َيْوَ�  ، َ�َقْتُل �لنَّْفِس �لَِّتي َحرََّ� �هللا 9ِالَّ ِباْلَحقِّ حُّ ْرُ� باهللا، َ��لشُّ �لشِّ

(sصحيح مسلم، كتا2 �إلميا) .�َِقْذُ± �ْلُمْحصَناِ� �ْلَغاِفَالِ� �ْلُمْؤِمَنا�لزَّْحِف، َ�

���� �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ): َقاَ) َ-ُسوُ) �هللا �: َ�ْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني 9ِميَاًنا َ�ْحَسُنُهْم ُخُلًقا، َ�ِخَياُ-ُكْم ِخَياُ-ُكْم 
لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. (سنن �لترمذA، كتا2 �لنكا®)



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني عشر -جمادى األولى والثانية، ١٤٣٤هـ  - نيسان / ابريل ٢٠١٣ م

١٠

التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

�ما �-سل\ -Ä 9ال ليكّف عنكم �يد� �لكّفا-، �يهّيئكم لنـز�) �ألنو�-، فما لكم 
ال تشكر�s بل تعرضوs عن �rُدA؟ �تعلموs �نكم ُتتَركوs ُسدA؟ �s9 مع �ليو� 
 s� ما كنت مشتا� �لظهو-، بل كنت �حّب�لنفس، � Aما جئتكم من هو�غد�. 
 ��عيش مكتوًما كأهل �لقبو-، فأخرج\ -Ä على كر�هp من �خلر�¤، ��ضاU �¼ي 
�لعا� مع هرÄ من �لشهر� ��لعر�¤، �لبثُت عمًر� كالسّر �ملستو-، �� �لُقْنُفذ �ملذعو-، 
ُيحِفظ  ما   Ä-  yعطا�  � �حلسا2.  من  خا-¤  كفتيل   �� �لتر�2،   � كرميم   ��
فهاU �ظلمو�، �كاs بعضهم من �لبعض  �لعد�، �منَّ علّي بوحي �جلى. فاشتعل �لسُّ
�ْطغى، �سَفْت منهم علّي �ألعاصُر ��لصر�صر �لعظمى، فر�يتم مآrم يا ��¯ �لنهى. 
� بعدهم �.عوكم 89 �هللا، فإs تقبلو� فاهللا حسبكم، �s9 تكفر�� فاهللا حسيبكم، 

.Aدrُ� لسال� على من �ّتبع��
يا فتياs -¨كم �هللا.. تر�s �نقالًبا عظيًما � �لعا�، �تشاهد�s من �نو�� �ملعا�. 
 .s�كث� منهم من �لدين يرتّد�ُنهب ُ.نياهم،  .sهذ� �لزمن �ملسلمو ���شقى �لناِ~ 
ال ينـز) بالUٌ 9ال عليهم، �ال ُتهِلك .�هية 9ال قومهم. ما حدثْت بدعة 9ال �َلجْت 
تركو�  شّبا�م   Aنر عينهم.  ֲדا  فقأْ�  9ال  عيَنها  �لدنيا  عليهم  عَرضْت  �ما  بينهم، 
شعا- �ملّلة �إلسالمية، �$و� �ثا- �لسنن �لنبوّية. ³ّلقوs �للُّحى، �يعّظموs �لسبا)، 
�يطّولوs �لشو�-2، مع تلبُّس �حللل �لنصر�نية. فهم � هذ� �لزمن �شقى َمن �ظّلْته 
 ��9 �هللا  �تى، �يفّر�s من -حم   ��9 �هللا  يعرضوs عن فضل   .U�kلغ� �لسماU، ���ْته 
و� عن ِخو�s �هللا ��9 .نا، ��ّتبعو� طرًقا ُ�خرA. ال Dافوs حّر �لنا- ��لّلظى،  ��}. َتنحَّ
فسبقو�  �لشيطاs �طئو� كّله،  نّصفه  ما  �لذ�  ��لطريق  �لدنيا،  مر�-� هذ[   sافوD�

(٦٥٢ - ٦٥٥ Ç  - حانية ¤ ٢٢�خلز�ئن �لر� ،Uالستفتا�)  .خلّنا~ �ألطغى�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �
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قا) �إلما� مالك موصيا �حد تالميذ[: 

ال  ��آلخرين..  �أل�لني  بطب  ��صيك   *
ترفع يد� من �لطعا� 9ال ��نت تشتهيه. 

* �علم �أل�لني ��آلخرين.. ��9 ُسئلَت عما 
ال تعر± فقل ال �.-�..

* ���صيك gكم �أل�لني ��آلخرين.. ��9 
كنت � ¥لس فكن �صمتهم.

قا) حضر� علي �: 
�.   �لناُ~ �عد�Uُ ما جهلو�.

2.   قيمُة كل �مر° ما ³سن.

�لطعن  طلب  بأ-¢   sجلبا� ما خال   ��9  *
�حد[ ��لّنز�).

* خ� �لنا~ من فر® للنا~ باخل�.

* من تعر¢ للمصاعب  ثبت للمصائب.

   

��9 سـاU ِفـْعـُل �ملـرUِ َسـاUْ� ُظنوُنه    

�عـا.A ُمـحبيـه بقو) ُعد�ِتـــِه 

َ� مـا يعتـا.ُ[ مـن توهُّـِم �صــدَّ

فـأصَبَح � لـيٍل من �لشـكِّ ُمْظِلـِم

(Ãملتن�) 9بيا� 6ا معا�: 

ِحَكٌم ونوادرِحَكٌم ونوادرُ
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ِشْقَوُتَنا  َعَلْيَنا  َغَلَبْت  َ-بََّنا  ﴿َقاُلو� 
َ�ْخِرْجَنا  َ-بََّنا   * َ َقْوًما َضالِّني َ�ُكنَّا 
ِمْنَها َفِإsْ ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموsَ * َقاَ) 
9ِنَُّه   *  sُِتَكلُِّمو َ�َال  ِفيَها  �ْخَسُئو� 
َكاsَ َفِريٌق ِمْن ِعَباِ.� َيُقوُلوsَ َ-بََّنا 
�َمنَّا َفاْغِفْر لََنا َ��ْ-َحْمَنا َ��َْنَت َخْيُر 
ِسْخِريًّا  َفاتََّخْذُتُموُهْم  �لرَّ�ِحِمَني * 
َحتَّى �َْنَسْوُكْم ِ�ْكِر� َ�ُكْنُتْم ِمْنُهْم 
�ْلَيْوَ�  َجَزْيُتُهُم  9ِنِّي   *  sََتْضَحُكو
 ﴾sَ�ْلَفاِئُز� ُهُم  �َنَُّهْم  َصَبُر��  ِبَما 

(١٠٦-١١٢ :sملؤمنو�)
مستهل   � لكم  شرحُت  لقد 
�خلطبة �ملاضية �نطالقا من مقتبس 
من كال� �ملسيح �ملوعو. � ما 
 sر/ �لسلو�Y كيف� ،Uهو �لدعا
��لطمأنينة بالدعاU، �ما هي فلسفة 
�لدعاU �كيف ينبغي �s ندعو، �� 
 s� لذ�  ب� Uما هو معيا- �لدعا

يتخذ[ �ملؤمن. 
�حلقيقة �s �لقر�s �لكرمي نفسه قد 
تنا�) فلسفة �لدعاU هذ[ �-�حه، 
�ملوعو.  �ملسيح  سيُدنا  لنا  �بيَّنها 
�لعلم من �هللا.  تلقا[ من  � مبا 
بعض  هنا�   Çخلصو� هذ�   ��
 ،� حلضرته   Aألخر� �ألقو�) 
�هي موجز�، 9ال ��ا تبني �لطر� 
حقيقة  على  لالطال�  ��ألساليب 

 Äة: �ملكتب �لعرNتر

ال  �حد[  �هللا  9ال  9له  ال   s� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �s $مًد� عبد[ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �-سوله. 
�لشيطاs �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ-2ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�9يَّاَ�  َنْعُبُد  9يَّاَ� 
�لَِّذيَن   qِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   qََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو2 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لH 9لقاها سيدنا مر�E مسر�� D9د 9يد� �هللا تعا@ بنصر� �لعزيز

� Iإلما� �ملهد�� Mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو� ١٥ /٢٠١٣/٠٣

sمسجد بيت �لفتو® بلند �

Ô]¡Å’\;Ï�â÷…; ćf
ˇ
’Ô]¡Å’\;Ï�â÷…; ćf
ˇ
’

�لذI ال ينسى �هللا Q �ألمن ال ينسا� �هللا Q �ملصيبة�لذI ال ينسى �هللا Q �ألمن ال ينسا� �هللا Q �ملصيبة
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حضرV مر�E مسر�� D9د 9يد� �هللا

 sإلنسا� ��9 عمل ֲדا   pل�  Uلدعا�
 A.-� مغز��ي rفا/ بالقر2 �إل
 ��لدعاU. فقد قا) حضرته � 
تتطلب   Uلدعا� 9جابة   s9 ¥لس: 
من �إلنساs� s ُيحد> � نفسه 
تغي�� طاهر�، فإ�� كاs ال يستطيع 
�جتنا2 �لسيئا� �يتعدA حد�. 
�هللا فال يبقى � �لدعاU �� تأث�. 
� يقو) حضرته � � موضع 
�خر: إلنشاU �لعالقة باهللا � هنا� 
حاجة ماسة للتفا ،y�Yن ننصح 
يتمسكو�   s� مر�-�  Nاعتنا   Uبنا�
�حلما~  ينشأ   � ما  ألنه  بذلك، 

بعد   yلتفا�� �لطبا�   � �لطبعي 
يفتر   � �ما  �لدنيا  عن  �النقطا� 
حُب �لدنيا � �لقلو2، ال يتحقق 

�لثبا�. 
�� �حلما~ �لطبعي ُينشئ �لعالقة 
فيجب  �يقّويها،  �عبد[  �هللا  بني 
علينا �s �تم ֲדذ� �حلما~ �لطبعي 
�هذ�  �هللا،   89 �لتا�  ��اللتفا� 
�حلما~ �لطبعي هو �آلخر ال ينشأ 
 �  .Uبالدعا� �هللا،  من  بفضل  9ال 
موضع   �  � حضرته  يقو) 

�خر: 
� �لدعاU متوجها  s��9 -كز �إلنسا

خا-�،  تأث�  فيه  ينشأ  �هللا   89
يتمتع   Uلدعا�  s� تذكر��  لكن 
�حد[،  �هللا  من  بفضل  باإلجابة 
�للدعاU �قت معني، فكما يتمتع 
ֲדا  تتمتع  ال  مبيز�  �لصبا®  �قت 
 Uللدعا كذلك   ،Aخر� ��قا� 
تأث�  له  فيها  ينشأ  مو�قيت  �يضا 
 sقبو). كل عمل ينجز[ �إلنسا�
صباحا حني يكوs منتعشا، تظهر 
كمثل  (�ليس  -�ئعة،  نتائُج  له 
�لذين  �حلاضر  �لعصر   � �لنا~ 
 sيقضو  �� كله  �لليل   sيبيتو
�ما�  جالسني  منه  طويال  �قتا 

فإذا كنا تريد أن توطد صلتنا 
باهللا، وتتحقق أمانينا الطيبة 
آمال  خيبـة  مشـاهد  ونرى 
األعداء. فال بد أن نركز على 
عبادة اهللا تعا^ ونسعى لنكون 
عابدين حقيقيني له سبحانه. 
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التقوى

�النترنت  مستخدمني  �حلاسو2 
�مو-   �  sيشتغلو� �لتلفا/،   ��
كافيا،  �قتا   sينامو �ال  .نيوية، 
كيف  صباحا   sيستيقظو �حني 
 ��� ناعسني،  يصّلو�   s� ميكن 
بركة حتد> � �عماrم �ألخرA؟ 
فكل 9نساs سو�U كاs -�حانيا �� 
ما.يا ³ب �s ينجز �عماله �ملهمة 
يفقد  لكيال  منتعشا   sيكو حني 
لعمله  لتظهر  ��الهتما�،  �لتركيز 
 s� �يضا  فعليكم  ممتا/�)،  نتائُج 
 Uتبحثو� عن مو�قيت ممتا/� للدعا
حتد> فيها �لكيفية �لp  ا2 فيها 

 .Uلدعا�
�ملوعو.  �ملسيح  سيدنا  يقو)   �
� موضع: s9 �هللا يرحم من  �
Dا± � �ألْمن خوَ± َمن حلَّت 
�هللا  ينسى  ال  فالذ�  �ملصيبة.  به 
� �ألمن ال ينسا[ �هللا � �ملصيبة، 
�ما �لذ� يقضي �يا� �ألمن بتر± 
�حني حتل به �لشد�ئد ينصر± 89 
فحني  �.عيُته.  ُتجا2  فال   Uلدعا�
با2  يغلق  �إلrي  �لعذ�2  ي©) 
 �ينشغل  َمن  �لتوبة، فما �سعد[ 
�لعذ�2 �إلrي،  �لدعاU قبل نز�) 
�ُيخر¤ �لصدقا�، �يعّظم �أل��مر 
ليستجيب  يسعى   ��) �إلrية 

�الحتر��  مبنتهى  �هللا  أل��مر 
�هللا،  خْلق  على  �ُيشفق  ��لعز�) 
�ما-��  �عماله، فهذ[ هي  �يتقن 
�لسعا.�، فالشجر� ُتعر± بثما-ها 
�لسعيد  معرفة  تسهل  �كذلك 

��لشقي �يضا. 
للسعيد  �حلسنة  �ألعما)   s�  ��
 pل� �حللو�،  �للذيذ�  �لثمر�  تشبه 
هذ[   s9 �جلميع:  يقو)  بتذ�قها 
�ما  حلو�،  Óا-�  حتمل  �لشجر� 
�هللا  حقو�  يؤ.�  فال  �لشقي 
كمثل  فمثله  عبا.[،  حقو�  �ال 
شجر� حتمل Óا-� مر� ��� -�ئحة 

كريهة. 
 pل� �ملقتبسا�  بعض  فهذ[ 
 Uِبإنشا نز.�. معرفة  تنا�لُتها لكي 
 89 نتعر±  �لكي  باهللا،  �لصلة 
�لكي  ��ساليبه،   Uلدعا� طر� 
9صال®   89 �اللتفا�  لنا  ³صل 
�ألعما)   89 �ننتبه  �نفسنا، 
�لفر�  مالحظة  نتيجة  �لصاحلة 
 89 �نلتفت  ��لسيئ،  �حلسن  بني 
�لصحيح  �ألسلو2  باmا�   Uلدعا�
 sمن �لذين ينالو sلكي نكو�له، 
حظا من حسنا� �لدنيا ��آلخر�، 
حتقيق   � �هللا  �فضا)  ننا)  �لكي 
�لشخصي  �لصعيد  �ألهد�± على 

�على صعيد �جلماعة. 
هذ� هو �ملضموs �ملهم �لذ�  ب 
�s يستوعبه �يعمل gسبه �ملسلُم 
 Ãللن �ملخلص  باملحب  �لذ� �من 
 sنا) سعا.� مبايعة 9ما� �لزما� �
�ملهد�،  ��إلماِ�  �ملوعو.  �ملسيِح 
�ملؤمن  بني  �لفر�  يتبني  لكي 
�يتضح   ،sإلميا� �مّدعي  �حلقيقي 
علنا َمن هو �ملؤمن �حلقيقي �من 
فقط.   sإلميا� يّدعي  �لذ�   ��
علينا �s نستوعب جيد� موضو� 
�لدعاU �لذ� تنا�له �لقر�s �لكرمي 
�لذلك  عد�.  �يا�   �بالتفصيل 
بنظر�  9ليه  لننظر  حاجة  هنا� 
قلُت  كما   � �ملوعو.  �ملسيح 
بعد   Uبالدعا �تم  لكي  سابقا، 
�فلسفته   Uلدعا� حكمة  �ستيعا2 
��سلوبه، �ليس �لك فحسب بل 
أل.عيتنا  لتظهر  نسعى   s� ينبغي 
نقو�   s� ينبغي   �� جيد�.  نتائُج 
 sأل نتائج،   89 يؤ.�   Uبدعا
 ،A�جلد� �لك عدمية   s�. حليا��
مؤثر�  �.عية   89 gاجة   sفاإلنسا
 � �هللا  ُيهم  فال  لتحسني حياته، 
 �� �� نسأله شيئا  �� ال  نعبد[   s�
ال. فنحن Yتا¤ 89 �لدعاU �ملؤ.� 
89 �لنتائج gسب ما �َمَرنا �هللا �. 
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�ما �هللا � فليست له �� حاجة 
89 �� شيU، فهو �لغ\، �لذلك 
َما  ﴿ُقْل  يعلن:   s�  �  َّÃلن� �مَر 
ُ.َعاُ§ُكْم﴾  َلْوَال  َ-بِّي  ِبُكْم  َيْعَبؤ� 

.(٧٨ :sلفرقا�)
يقو) �ملسيح �ملوعو. �: �لعابد 
�آلخرين.  ينفع  �لذ�  هو  �لكامل 
�هنا� تصريح �خر �يضا � هذ[ 
�آلية �قد ِ/يَد �ألمُر شرحا �ُ�علن 
للنـا~ �s �هللا لن يبا¯ بكم لو � 
بكلما�  �لقو)  ميكن   �� تدعو[. 
�خرA �نه تعـا8 يهتم بالعابدين 
فقـط، �يعبؤ� بالذيـن يدعونه، 

�يعبد�نه. 
د صلتنا  فـإ�� كنا نريـد �s توطَّ
 Aنر�تتحقق �مانينا �لطيبة �باهللا، 
مشـاهد خيبة �ما) �ألعد�U. فال 
بد �s نركز على عبا.� �هللا تعا8 
�نسعى لنكوs عابدين حقيقيني له 
سبحانه. ندعو �هللا تعاs� 8 يوفقنا 
لذلك فنكـوs عابدين حقيقيني 
هللا تعا ،8�Dلق فينا -�® �لعبا.� 
�حلقيقيـة لنرA بـأ� �عيننا عاقبة 

�ألعد�U �لوخيمة. 
s9 قلو2 �لذين يعا.�s �ملسـيح 
 �� sباكستا ��ملوعو. � - 
بعـض �ملناطق � �rنـد - مليئة 

بالبغض ��لشـحناU ��لعد��� 89 
 Uُيظهـر �ألعد��. �قصـى �حلد�
.ناUִדـم � بعض �لقرA �لصغ�� 
� بعض �لبال. �ألفريقية �يضا، مع 
 sباكستا ��sّ �ملشايخ �ملزعومني 
³تلوs -�~ �لقائمة � هذ� �ملجا) 
�ال يتركـوs فرصـة تفلت من 
منحطة  �عما)  ال-تكا2  �يديهم 
�ملوعو.  �ملسيح  للغاية ضد  �.نيئة 
9ليه �جتريح قلو2   �Uلإلسا �
 s� ملسـلمني �أل¨ديـني. �حلق�
�أل¨ديني ³بوs �ملسـيح �ملوعو. 
� �Dلصوs لـه ألنه �ملحب 
�ألعظم للنÃ �. هذ[ هي �جلرمية 
 !sيرتكبها �أل¨ديو pلوحيد� �ل�
�لسبب �لوحيد �-�U حبنا للمسيح 
�ملوعـو. � �9خالصنا له هو 
�نه � خلـق � قلوبنا � هذ� 
�لزمن �حلـبَّ �حلقيقي لسـيدنا 

�ملوعو.  �ملسيح  �. �Yب  $مد 
� ألننا �.-كنا حقيقة �لتوحيد 
بو�سـطته هـو �. فالذيـن 
يتجـا�/�s �حلـد�. � عد��� 
�ملسيح �ملوعو. � فليعلمو� ��م 
 � Ãملحب �لصا.� للن� s�/-يبا
تعا8،  �هللا  بوحد�نية  ينا.�  �لذ� 
�يتصد�s لعبد يهتم به �هللا تعا8، 
�كما يقو) �ملسيح �ملوعو. � 
بأs �هللا تعا8 يهتم بالذ� يعبد[، 
�ال يوجد � هذ� �لزمن عابد هللا 
تعا8 �عظم من سـيدنا �ملسـيح 
عاقبة  -�ينا  لقـد   .� �ملوعو. 
� �لسابق �نر�ها � هذ[  Uألعد��
�أليا� �يضا. حتد> �ألحد�> من 
 s� يضا� sباكسـتا �هذ� �لقبيل 
بأسلوبه �طريقته  تعا8 بطش  �هللا 
بذيئا  لسانا   sبالذين يسـتخدمو
ضـد[ � �كاs بطشـه هذ� 
 �kال يـز�) ع�للكث�ين  �kعـ
� �ملستقبل �يضا.  �kع sسيكو�
 �� بعض �ألماكن  s�Uلر�� Aير
باكستاs �يضا – �لكن\ لن ��كر 
 pتلـك �ألماكن �ل Uحلكمة �¼ا
حدثت فيها مثل هذ[ �ألحد�>- 
كيـف بطش �هللا تعـا8 بالذين 
�ملسيح  بذيئا ضد  �طلقو� لسـانا 

 �ملسيح �ملوعو. �
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التقوى

 s9ليه. كا  ��Uسا�� � �ملوعو. 
 sهنا� بعض من سـليطي �للسا
�لذين كانو� ُيعّد�s �تقياU ��-عني 
 Uثنا� �ظاهريـا �لكن ُبِطَش ֲדم 
�-تكاֲדم جر�ئم شنيعة، �قد بطش 
ֲדم ��لئك �لذين كانو� ³سبو�م 
�خرجوهم  صاحلـني كبـا-� � 
مـن مناطقهم بعـد �s �هانوهم 
��خَز�هم بشد�. �قد �خزA �هللا 
تعا8 بعضا بأسلو2 �خر ��خجل 
مؤيديهم مـن ناحية، �من ناحية 
�خرA قّوA 9مياs �أل¨ديني. لقد 
�-تكب بعض �لذين يوجهوs ִדًما 
 � �ملوعو.  �ملسـيح   89 سيئة 
جر�ئم شـنيعة �قامو� بتصرفا� 
منحطة -كمـا يكتب 9¯ بعض 
�فعاrم  �ُتنشر  �أل¨ديني  �إلخو� 
� �جلر�ئـد �يضـا - لد-جة ال 
�ستطيع �s ��كرها هنا. s9 طر� 
تفك�هم منحطة جد� �تصرفاִדم 
�يضا مشينة جد�، � يعا.�s 9ما� 
 sباكستا ��لزماs9 !s �غلبية �لنا~ 
9ما فقد�� �لشـعو- �ائيا �� هم 
خائفوs.كذلك يرA بعض �لنا~ 
 �هذ[ �ألحد�> � بعض �ملناطق 
 sيتعلمو �rند �يضا �مع �لك ال 
�لذ�   sو�r�� �خلز�   s� .-سـا 

 sملشـايخ �ملزعومو� Uيالقيه هؤال
سببه عائد 89 عد��ִדم ملبعو> �هللا 
 � sلك لكا� �تعا8. �لو تأملو� 
�لك عـ�k كافية rم. �� بعض 
�نفا،  قلت  كما  �ألفريقية،  �لبال. 
 Uمتبا.لة بني هؤال ��هنا� عـد�
�لنا~   Aعندما يـر�ملشـايخ، �
 sملنحط مييلو� سلو� مشـاDهم 
�أل¨دية.  �إلسالمية  �جلماعة   89
لقد �نتشـر� �جلماعة �إلسالمية 
�أل¨دية � كث� من �ملناطق ֲדذ[ 
�لطريقة؛ �� عر± �لنا~ �حلقيقة 
بعد مشاهد� تصرفا� مشاDهم. 
يتعلموs .-ًسا من تصرفا�  �9م 
�حلق  عن   sيبحثـو� �ملشـايخ، 

�يتحلوs بشجاعة لقبوله. 
على �يـة حا)، �-يـد �s �قو) 
لأل¨ديـني �ال يقلقـو� نتيجـة 
يرتكبها   pل� �لدنيئـة  �لتصرفا� 
كتب   .sملزعومو� �ملشايخ   Uهؤال
9¯ �حد �إلخـو� �أل¨ديني قبل 
بضعـة �يا� �s معا-ضة �ملسـيح 
بلغت  منطقتهم   � � �ملوعو. 
�لذ�-� بل جتا�/� �حلد�. كلها، 
�-تكا2  �لعز� على  ��لعد� عاقد 
كل نو� من �إلسا�U ��لبذ�g �Uق 
 s9 .� .سيدنا �ملسـيح �ملوعو

�ألعد�U يشـوهوs صو-� �ملسيح 
9ليها   sيسـيئو  ��  � �ملوعو. 
نعد   �� قلوبنا،   sّرحو  �بذلك 
قا.-يـن على �حتمـا) �لك بل 
�لوقاحة تكا.  عندما نرA هـذ[ 
 sيلصقو sقلوبنا تنخلع. �ملعا-ضو
الفتا� مسـيئة   s�-جلـد� على 
لد-جـة �s بعض  �لنبالU من غ� 
 s-جد� من  نزعوهـا  �أل¨ديني 
 s�� بيوִדم قائلني بأ�ا سيئة جد�
 �ملصقيها جتا�/��  كل �حلد�. 
�إلسا�U ��لوقاحة. �ضا± صاحب 
�لرسالة �قا) بأننا حني نرA هذ[ 
�لالفتا� تنهمر �لدمو� من عيوننا 
�تصعـد صرخاتنا عفويا. كتبُت 
9ليـه �s يصـk�� �يرّكز�� على 
�لدعاU. لقد ُعلِّمنا .-سا �s نلجأ 
89 �هللا تعا8 .�ئمـا كلما �/.�. 
�لعد� � عد��تنا �معا-ضتنا. علينا 
�s جنعل هذ� �لد-~ نصب �عيننا 
�Yا�) �s نرّكز على �لدعاU �كثر 
من �� قبل. �قد ُعلِّمنا .-سـا 
� �هللا بتوطيد �لعالقة معه  Uللفنـا
� �كثر فأكثر. s9 هؤالU �لنا~ 
��لدما- ألنفسهم.  �rال�   sلبو 
 sلذين يسـيئو� s� من �ملعلـو�
 s89 مبعوثـي �هللا تعـا8 يهلكو
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�يبا.�s .�ئمـا. �s9 � يرتدعو� 
عن تصرفاִדم هذ[ فسو± يسلُط 
عليهم �يضا سيف �لدعاU بإ�s �هللا 
كما ُسلِّط على ليكهر�� من قبل. 
فعليكـم �s تقدمـو� �المكـم 
�هللا  �ما�  �تضرعاتكم  �معاناتكم 
 .�ًkألشر�- ع� Uتعا8 ليجعل هؤال
 �لقد قا) �ملسيح �ملوعو. � 

 :�١٩٠٤/٤/١٩ �¥لس 
 pبينما كنت �.عو �ليو� جلماع”
�لتا¯:  �إلrا�  تلقيت   sلقا.يا�
”�بَتَعد�� عن منط �حليا�، فسحَقهم 
خطر  حضرته:  قا)  تسحيقا.“ 
ّ̄ فعل �لتسحيق  ببا¯ ملا�� ُنسب 9
�نا كذلك  � هذ� �إلrا�، �بينما 
�9 �قع نظر� على �لدعاU �ملكتو2 
على ��جهة بيت �لدعاU منذ سنة 

�هو:
�مّز�  .عائي  فا¼ع   2ّ- ”يا 
�عد�  ��َْنِجْز  ��عد�ئي   �Uعد��
��نصر عبد� ��-نا �يامك �شّهر 
لنا حسامك �ال تذ- من �لكافرين 

شريًر�.“
�ملنكر�s �نو�� �هذ� �لدعاD Uص 
 sيبلغو �لذين  منهم   � جدًّ �ألشر�- 

�لِذ-�� � شر�-هم.
هذ�  -�يُت  ”ملا  حضرته:  قا) 

قد  �نه  �إلrا�  من  فهمُت   Uلدعا�
حاs �قت �ستجابة .عائي.“

� قا) �: "لقد جر� سنة �هللا 
 sلو�منذ �أل/) �نه يزيح �لذين ³ا
عرقلة مبعوثيه. s9 هذ[ �أليا� أليا� 
�يز.�.  تعا8  �هللا  من  كب�  فضل 
�إلمياs ��ليقني بر§ية تلك �ألمو- 

�لp يظهرها �هللا تعا8.“
Nاعة  ير�  تعا8  �هللا  يز�)  �ال 
�ملسيح �ملوعو. � هذ[ �ملشاهد 
ناحية  فمن  �يضا.  �ليو�  هذ�   89
هم يسبوs �يشتموs �من ناحية 
�حتقق  �جلماعة  تز.هر   Aخر�
كثً��   s� شك  ال  ملحوًظا.  -قًيا 
�لبلد   sيقطنو �يضا   Uلنبال� من 
 sيز³و �صفُت  كما  �بعضهم 
من  للجماعة  �ملعا.ية  �لالفتا� 
ُنبَل  �لكن  بيوִדم،   s�-جد
معظِمهم �بكم، كما كاs �خلليفة 

�لثالث -¨ه �هللا يصف نبَلهم بأنه 
 sآل� �لكن  له،  صو�  ال  �بكم 
�لذين  منهم  �ملثقفني  فئُة  �خذ� 
� �جلر�ئد �إلجنليزية ترفع  sيكتبو
 Aصوִדا ضد هذ� �لظلم �لذ� تعّد
 89 gاجة  �9ننا  كلها.  �حلد�. 
�إلrامي   Uلدعا� هذ�  من  �إلكثا- 
للمسيح �ملوعو. � ح� ُيقضى 
على �ألشر�- �يتم 9نقا� �لبلد من 
شر�-  من  ُيعصم  �لكي  �لدما-، 
 89  Uلنبال� �لبلد   sُسكا �ألشر�- 
حاجة  فهنا�  �أل¨ديني.  جانب 
للتحلي  �أل¨ديني  لكل   Aقصو

 .Uلتركيز على �لدعا�� kبالص
�ألشر�-   Uهؤال  s� شك  ال 
 sمد  �مكائد ش�  لنا   s�يكيد
هو  r9نا  �لكن  ×تلفة  �مناطق 
خ� �ملاكرين، فإنه ير. مكائدهم 
حفظنا  �لذ�  �هو  Yو-هم،   �
 .sآل�  89 �خلط��  مكائدهم  من 
�هللا  بأهد�2  بالتشبث  فعليكم 
عنه  �لتخلي  �عد�  .�ًما  تعا8 
�بًد�. �لقد نّبهُت �جلماعة 89 هذ� 
�9 قلت rم  �يضا  فتر�  قبل  �ألمر 
�9م ��9 جعلو� �عماrم متو�فقة مع 
�مامه  �خضعو�  تعا8  �هللا  -ضى 
³د>   s� فيمكن  ¥تمعني   �

NÈ€@pÏï@¸@·ÿic@@·ËŽ‹j„NÈ€@pÏï@¸@·ÿic@@·ËŽ‹j„

�خلليفة �لثالث للمسيح �ملوعو. � 
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التقوى

فتر�  خال)  عظيم  �نقال2  بذلك 
بسيطة.

 ÇصوØ � .قا) �ملسيح �ملوعو
:Uملثابر� على �لدعا�

 sباإلنسا ³ل  كث��   sٍحيا�  �"
بني  ما  فتر�   �  Uٍبتال� تلو   Uٌبتال�
بعض   �� ��ستجابته.   Uلدعا�
 ��Uالبتال� تلك   sتكو  sألحيا�
�لسعيد  �لكن  للظهر،  قاصمة 
�ملحِن  هذ[  على  ��لصابر 
�يضا  ثناياها   � يشتمُّ  ��ملصاعِب 
 Aير� تعا8،  �هللا  �فضا)   Aشذ
بعني �لِفر�سة �s �لنصر �ٍ� بعدها 
 � �لكامنة  �ألسر�-  �من  حتما. 
 89  Uملر� تدفع  ��ا   ��Uالبتال�
بقد-  ألنه   ،qمفر gما~   Uلدعا�
��الضطر�2ُ  �الضطر�ُ-  يز.�.  ما 
بقد- ما تذ�2 �لر�®، �ألمر �لذ� 
 .Uلدعا� �ستجابة  .��عي  من  ُيَعدُّ 
�بد�   sُإلنسا� يقلق  �ال   ب   ،��ً9
�ال يسيU �لظن باهللا تعا8 نتيجة 
يظن  �ال  �لصk.  ب  �قلة  �لقلق 
�حد �بد� �s .عاU[ ال يستجا2، 
�لنو�  هذ�   s9 يستجا2.  لن   ��
�هللا  لصفة  -فضا  ُيعدُّ  �لوهم  من 
(�مللفوظا�،  �لدعو��".  "¥يب 

(٤٣٤Ç ،٤¤

�تفك�  �ألقو�)  هذ[  مثل   s�  ��
9نكا-[  مبنـزلة  هو  9منا   sإلنسا�
لصفة �هللا ¥يب �لدعو�� بطريقة 
هو   sآل� فو�جبنا  مقصو.[.  غ� 
 Uلدعا� على  ��ملثابر�  �لثبا� 
 pل� شر�طه  �فق  عليه  ��لتركيز 
�كرُ� بعَضها من خال) مقتبسا� 
 ،� �ملوعو.  �ملسيح  كال�  من 
تا�  يقني  على   sنكو  s� �ينبغي 
.�ئًما بأنه ال ميكن �D sطئ قو) 
�هللا تعا8 �9 يقو): ﴿ُ�ِجيُب َ.ْعَوَ� 
�ِ� 9َِ�� َ.َعاsِ﴾ (�لبقر�: ١٨٧)  �لدَّ
�� ��9 قمتم بالدعاU بكل شر�طه 
فإن\ سأستجيبه، فال .�عي لليأ~ 
قد  تعا8  �هللا   s� �لعلم  مع  �بًد�؛ 
جعل الستجابة �لدعاU �قًتا معيًنا. 
��9 كاs كل �بتالU يؤ.� بنا 89 
 Aفسنر تعا8  �هللا  �ما�  �خلضو� 
�لدعو�� �يضا بإ�s �هللا  �ستجابة 

تعا8. 
للمسيح  �خر  مقبتًسا   sآل� �قد� 

�ملوعو. � يقو) فيه:
فيو¢  ينا)  �حد  �sْ ال  "تذكر�� 
 89  kلص� يوصل   � ما   Uلدعا�
 Uعلى �لدعا ��ما � يد��منتها[، 
�لظن   Uيسي ال   s� �ينبغي   kبص
باهللا �بد�، ��s يؤمن بأنه صاحب 

يو�ظب   �  �.�-9� قد-�  كل 
 sما/  Àفسيأ  ،kبص  Uلدعا� على 
 s9� ،يبه � ]Uيسمع �هللا فيه .عا
�لوصفة  هذ[   sيستخدمو �لذين 
��لشقا��،   sحلرما� يو�جهو�  فلن 
مر�مهم   �  sيفلحو سو±  بل 
�هللا  لقد-��  حصر  ال  بالتأكيد. 
�تعا8  سبحانه  سّن  فقد  �قو�ته، 
قانونا لبلوÙ �إلنساs �لكماَ) �هو 
سنته  يبدِّ)  فال  طويال،   kيص  s�
�s9 �لذ� يريد �s يغ� �هللا تعا8 
 Uقانونه هذ� من �جله فكأنه يسي
89 �لذ�� �إلrي، �يتجاسر عليه. 
بعض   s� تتذكر��   s�  ب   �
 s�يريد�  kلص�  sيتركو �لنا~ 
به  يقو�  مثلما  �ماrم  تتحقق   s�
 kلذ� ال يص� s9 (ملشعو�، فأقو�
بل  بعجلته،  شيئا  �هللا  يضر  فلن 
فليستعجل  نفُسه،  هو  سيتضر- 

�ليالحظ �ين �ملفر."
عندما  "�نظر��،  حضرته:  �يقو) 
�حلبيب  �بُنه  يعقو2  عن  ُفرِّ� 
يوسُف عليهما �لسال� جر�U كيٍد 
شريٍر من 9خوته، ظّل يعقو2ُ � 
يدعو للقائه طيلة �-بعني سنة. فلو 
كاs مستعِجال ملا �سفر .عا§[ عن 
�ية نتيجة ُتذكر، 9ال �نه ظل يدعو 
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�هللا  بقد-��  مؤمًنا  سنة  أل-بعني 
.عو�ُ�  �ستجلبت   s�  89 تعا8 
لقد  9ليه.  يوسَف  عاًما  �-بعني 
قا) له بعض �لالئمني خال) هذ[ 
يوسف،  تذكر  عبًثا  بأنك  �لفتر� 
�لكنه -ّ. عليهم بقوله: y9 �علم 
من �هللا ما ال تعلموs. ال شك �نه 
يوسف  عن  شيًئا  يعر±  يكن   �
ِ-يَح  َألَِجُد  ﴿9ِنِّي  قا):  �لك  مع 
 sُيوُسَف﴾ (يوسف: ٩٥). 9منا كا
طالت،  قد  .عو�ته  فتر�   s� يعلم 
من  سيحرمه  تعا8  �هللا   sكا فلو 
�ما  سريًعا،  ألجابه   Uلدعا� Óر�� 
�آلs فقد طالت فتر� �لدعاU هذ[ 
�ستجابته،  على  .ليل  �نه  بد  فال 
��لك ألs �لكرمي ال ³ر� �لسائل 
��9 جعله ينتظر مد� طويلة، بل ال 
ميكن ألØل �لنا~ �s يفعل �لك، 
�9 9نه �يضا يعطي �لسائل شيًئا ��9 

جعله ينتظر على عتبة بابه مد�."
�ما .عا§نا ��ضطر�2 قلوبنا فليس 
نابًعا عن تعرضنا لعد��� شخصية 
هدًفا  �فئدتنا �صرنا  تنجر®  �9منا 
 ،sللمظا� ألننا �منا بإما� هذ� �لزما
بعثه � هذ�  �لذ�  �صّدقنا gبيبه 
نتحمل  �ننا  شك  فال  �لعصر. 
 � ��الضطها.   Aأل�� هذ�  كل 

سبيل �هللا تعا8. �ما .منا نتحمله 
بد  فال  �تعا8  سبحانه  لوجهه 
 s9 بإ�نه.  أل.عيتنا  يستجيب   s�
لدليل  �ملطر.  �أل¨دية  �/.ها- 
قاطع على �s �هللا معنا. �كما قلت 
 sال يز�لو�كانو�  Uألعد�� sنًفا، فإ�
�هللا  �لكن  ُكّباً-�،  مكًر�   s�ميكر
تعا8 كاs �ال يز�) ³بط مكرهم 
هذ[  نو�جه  ال  كث��.  مو�طن   �
بل  فقط،   sباكستا  � �ملعا-ضة 
�مع  كث��،  بال.   � نو�جهها 
�لك � يتوقف تقد� Nاعتنا. ملا 
�هبُت 89 �لkملاs �أل�-�Ä سأل\ 
ممثل جريد� قائال: ما هو عد.كم 
مقا-نة باملسلمني �آلخرين؟ فخطر 
ببا¯ �نه بعد معرفة عد.نا سيوجه 

 ��. ما  �يقو):  �خر  سؤ�ال   ¯9
فما  �لد-جة  rذ[  ضئيًال  عد.كم 
قيمة جهو.كم �لp تبذلو�ا لنشر 
 �هذ� �لتعليم �لد�عي 89 �لسال� 
�لعا�؟ فتذكرُ� على �لفو- جو�ًبا 
-.َّ به �خلليفُة �لثالث -¨ه �هللا على 
�حد �لصحفيني � مؤمتر صحفي 
هو  ما  سأله:  حيث  ��-�با،   �
عد. �ملسلمني �أل¨ديني؟ فأجا2 
 sلشخص �لذ� كا� s9 :حضرته
 sحيًد� قبل ٩٣ عاًما قد صا- �آل�
 s� عشر� ماليني تقريًبا، فيمكنك
 sتقو� باحلسا2 لتعر± كم سيكو
 .Aخر� عاًما   ٩٣ بعد  عد.نا 
فقلت �نا �يًضا rذ� �لصحفي: لقد 
عاًما،  على Nاعتنا ١٢٣  مضْت 

قد قال له بعض الالئمني خالل هذه الف0ة بأنك عبًثا 
تذكر يوسـف، ولكنه رّد عليهم بقوله: إb أعلم من 
اهللا ما ال تعلمون. ال شك أنه f يكن يعرف شيًئا عن 
ِجُد ِريَح ُيوُسَف﴾ (يوسف:  يوسف مع ذلك قال: ﴿ِإbِّ َألَ
٩٥). إمنا كان يعلم أن ف0ة دعواته قد طالت، فلو كان 
اهللا تعا^ سيحرمه من tرات الدعاء ألجابه سريًعا...
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التقوى

عشر��   89 عد.نا  �صل  �قد 
�ملاليني، �سترA بعد فتر� ليست 
�تأث��  نفو��  �s جلماعتنا  بطويلة 
كب�ين � �لعا� s9 شاU �هللا تعا8. 
�بعد هذ� �جلو�2 قلت له: لعلك 
فهل  هذ�،  تسأ)   s� تريد  كنت 
�طمأننت Iو�Ä؟ قا): نعم، هذ� 

�لذ� كنت �-يد معرفته. 
غ� �s علينا �s نتذكر �s نفو�نا 
لن يكوs من �جل حتقيق �ملآ-2 
 Uِمن �جل 9-سا sملا.ية، 9منا يكو�
ُحكم �هللا � �أل-¢، �لنشِر �حلّب 
�بًد�  .�عَي  فال  �لعاَلم.   ���لوئا� 
بأs �ضطها.هم  �� �خلو±  للقلق 
ميكن �s ³و) .�s 9جنا/ مهمتنا 
�هللا   sفإ كال،  تقدمنا.  يعيق   ��
�لذ�   � �لتقدُّ َمشاِهَد  ُيرينا  تعا8 
�ليس  باستمر�-،  Nاعتنا  حتر/[ 
�نز) علينا  �لك فحسب، بل قد 
�لسكينة بإخبا-نا � �لقر�s �لكرمي 
مبص� �لذين يو�لوs �حّبته �مبص� 
 pل� ��آلياُ�  يعا-ضو�م،  �لذين 
لنا  ترسم   pخطب ֲדا  �ستهللُت 
حيث  �آلخر�   � �لفريقني  مص� 
َغَلَبْت  َ-بََّنا  ﴿َقاُلو�  تعا8  �هللا  قا) 
 * َ َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َ�ُكنَّا َقْوًما َضالِّني
َفِإنَّا  ُعْدَنا   sَْفِإ ِمْنَها  َ�ْخِرْجَنا  َ-بََّنا 

َ�َال  ِفيَها  �ْخَسُئو�  َقاَ)   *  sََظاِلُمو
ِمْن  َفِريٌق   sََكا 9ِنَُّه   *  sُِتَكلُِّمو
َفاْغِفْر  َ�َمنَّا  َ-بََّنا   sََيُقوُلو ِعَباِ.� 
لََنا َ��ْ-َحْمَنا َ��َْنَت َخْيُر �لرَّ�ِحِمَني 
َحتَّى  ِسْخِريًّا  َفاتََّخْذُتُموُهْم   *
ِمْنُهْم  َ�ُكْنُتْم  ِ�ْكِر�  �َْنَسْوُكْم 
�ْلَيْوَ�  َجَزْيُتُهُم  9ِنِّي   *  sََتْضَحُكو
 ﴾sَ�ْلَفاِئُز� ُهُم  �َنَُّهْم  َصَبُر��  ِبَما 
فبني �هللا تعا8 ��ًال مص� �لذين قد 
�بتعد�� عن منط �حليا�، فأخkَ ��م 
�حلقيقة  �نكشا±  عند   sسيقولو
غلبْت  قد  -بنا  �آلخر�   � عليهم 
علينا شقوتنا ح� �ّ.� بنا 89 هذ� 
�ملص�، فربنا �-ِجْعنا 89 �لدنيا فلن 
�بًد�، �9ال لكنا من  ثانية  نعصيك 
�لظاملني. ف�ّ. �هللا عليهم: هذ� ليس 
 s� sمن نو�ميسي، لذ� عليكم �آل
ع\  ��بتِعد��  �لعذ�2،  تذ�قو� 
فا.خلوها،  �لنا-،  مص�كم   sفإ
�لن �ستمع لصر�خكم �عويلكم. 
 Ûلصر� يستجيب  9منا  تعا8  فاهللا 
�لصاحلني �لذين يقوموs به � هذ[ 
 Ûلصر� يستمع  لن  �لكنه  �لدنيا، 
�ملؤمنني   sيظلمو �لذين  �لظاملني 
� �آلخر�.  sلدنيا � يصرخو� �
َمن   s�.يعا �لذين  هذ� هو مص� 
 s� فتر�s كيف  تعا8.  �هللا  يبعثه 

�هللا �لذ� ينتظر كل حني �s يسأله 
سو±  عنهم،  ليعفو  �لعفو  عبا.[ 
يرفض طلب هؤالU �لظاملني للعفو 
عنهم قائال: لقد �ّلى /من �لعفو، 
ُتجَز��  �لن   ،sآل� جئتمونا  �قد 
 �  sتعملو كنتم  ما  9ال   sآل�
�لدنيا. لقد جئتمونا بعد �s قطعتم 
قلو2 عبا.� تقطيًعا، ��ضطهدمت 
�ملنيبني 9¯ ��لعاملني على  عبا.� 
9-ساU عظمة .ي\، �عرقلتم طريق 
 ،pكلم لرفع   sيعملو كانو�  من 
فحسب،  طريقهم  تعيقو�   ��
�ملنتهى،  ظلمهم   � بلغتم  بل 
عبا.�  من  �سخرمت  �ضحكتم 
 ،À.بشها  sينطقو كانو�  �لذين 
عفو  فأ�  .ماUهم،  سفكتم  بل 
�ليو� ال �¼ع لكم،  تطلبوs م\. 
هي   pل� جهنم  ��.خلو�  فا�هبو� 

مص�كم.
 � يقو) �هللا تعاs9 :8 عبا.� �لذين 
هم  ��عدִדم  �مرִדم  كما  �منو� 
�لذين يستحقوs �ليو� �s �-¨هم 
جنا�  �ُ�.خلهم  rم  ��ستجيب 
له  تعّرضو�  ما   Uجز�  s9  .yضو�-
�نظر   s� �لدنيا   � �ضطها.  من 
9ليهم نظرَ� حب �لطف، ��َ��فيهم 

جز�Uهم �ضعاًفا مضاعفة. 
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ظلمتم  َمن  يا  تعا8:  �هللا  سيقو) 
عبا.� �سخرمت منهم ح� تعاميتم 
�نسيتم  ع\،  �تغافلتم  �لك   �
9عالy بأs جتريح مشاعر �ملؤمنني 
سُيدخلكم  ֲדم   Uالستهز��� عمًد� 
نا- جهنم، �نسيتم عهدكم معي 
�لعبا.،  �حقو�  �هللا  حقو�   U�.بأ
���مر�  نسيتم  قد  .متم  فما 
�حّرفتم  �كر�،  عن  �غفلتم 
�هو�ئكم،  gسب  �حكامي 
سلبتم  لقد   .Uشي  � م\  فلستم 
��شعلتم  عقا-�ִדم،  �ملظلومني 

��ستوليتم  مقتنياִדم،   �  sلن���
�خلسائر  ��حلقتم  ممتلكاִדم،  على 
بغ�  �مو�rم  ��كلتم  بتجا-�ִדم، 
� جتا-�ִדم،  Uكنتم شركا s9 حق
فهنا� قائمة طويلة من جر�ئمكم، 
فليس مص�كم �آلs 9ال نا- جهنم. 
هذ� ما يعلنه �لقر�s �لكرمي، حيث 
سيقو) �هللا تعاr 8ؤالU �لظاملني ال 
تطلبو� م\ �ليو� �لعفو ��لرفق بأ� 
�لذين  �ما  �ألشكا).  من  شكل 
يؤمنوs �يسألوs �هللا تعا8 �لرحم 
�نكم  فيقو) rم ال شك  ��لعفو، 

يشمُلهم  �لذين  �لفائزين  من  �ليو� 
ألنكم  �عفو�،   p¨-� حّبي 
 �� عليه،  ثبتُّم   � ��منتم  صkمت، 
ّ̄ عابدين ¯. تفتأ�� معي منيبني 9

هذ� هو �لفر� بني �ملؤمن ��لكافر 
نسأ)  �آليا�.  هذ[   Uضو على 
�لذين  من   علنا   s� تعا8  �هللا 
 s�� �عفو[،  بر¨ته  �هللا  يشملهم 
 s�� ،/التنا كلها�يستر تقص��تنا 
 Uلدعا� على  نو�ظب  لكي  يوفقنا 
من   sنكـو� �نقـطا�،  بال 

�لفائزين. 

جهٍل �خـا  تصحـْب  َفـال 
A.-� جاهـٍل  مـن  فكـم 
Uِباملـر  Uُملـر� ُيقـا~ 
 Uلشـي� علـى   Uللـشـي�

ــــاُ[ ـــــا� �9يَّ �9ّي
ــاُ[ �خ حني  حلـيًما 
ماشـاُ[  Uُملــر� مـا   ��9
��شـبـاُ[ مقـايـيـٌس 

وللقلب على القلب دليل حني يلقاهوللقلب على القلب دليل حني يلقاه

.يو�s �إلما� �لشافعي
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مسلم  يوجد  بأنه  �ظن  ال 
�ألمة   sهو� ينكر  عاقل 
�ألمم  �تد�عي  �إلسالمية 
�كّفهم   sيرفعو علماUها   s9 بل  عليها، 
89 �هللا بالدعاU لنصرها �-فع �لبالU عنها، 
�³ا�لوs تkير هذ� �rو�s مبk-�� ش�، 
�لكنهم بدال من �s يضعو� �يديهم على 
�لسبب �حلقيقي �من � �لقضاU عليه فإ�م 
� 9غر�قها  s9ال من -حم �هللا- يسا´و-

بالفنت!
�ألغلبية   ��� �لد�)  حا)   89 فبالنظر 
�ملسلمة مقا-نة بد�) �لغر2 ��� �ألقلية 
�ملسلمة، فإننا جند �s حا) �أل�8 فيه من 
�لظلم ��لتقاتل ما ال يوجد � �لثانية، -غم 
�لعد) �َيعم  ُيبسط   s� بالطبع  �َأل�8   s�
�لسال� � �لد�) �لp يدين فيها �ألغلبية 
� بال.  Aن نرY لكن ها�بدين �إلسال�، 
 Uغ�ها من شحنا ��ملسلمني ما ال نر�[ 

�عنف �كر�هية �كذ2 �هر¤.. �لعل 
�لقا-° �لكرمي قد الحظ بأن\ � �عطف 
مما  �غ�ها  �آلفا�  هذ[  على  �لظلم  �فة 
�لو�قع   � �لظلم   sأل ��لك  ��كر[،   �
من  Dر¤  �لذ�  �لذميم  �خللق  هذ�  هو 
تستجلب   pل� �آلفا�  تلك  كل  عباUته 
غضب �هللا �نقمته. ففضال عن �s �لظا� 
يسلب  فإنه  ���مر[،  مبخالفة  �هللا  يعصي 
حق �ملظلو� بسوU خلقه. فحني يتشاحن 
�حليا�   �يسلبه حقه  فإنه  يقاتله   �� معه 
بسال�. �حني يكذ2 عليه �Dدعه فإنه 
�حلقيقة. �حني ال  معرفة   �يسلبه حقه 
يتقن �لعمل �ملكلف به له فإنه يسلبه حقه 
�ئتمنه عليه ضمنيا.  ما  � �حلصو) على 
�حني يتجسس عليه �Dتر� خصوصياته 
بتلك   Ýالحتفا�  � حقه  يسلبه  فهو 
�حني  ֲדا.  �لعبث  �عد�  �خلصوصيا� 
يتعامل معه بقلة ضم� �� ال ³ب له ما 

�نتز�  قد  بأنه   Æيع فهذ�  لنفسه،  ³ب 
ثقته � خا�ا. �ما حني يضطهد[ �� يقتله 
الختالفه معه � عقيدته �� مذهبه، فهو 
هنا ³ا�) سلب حقه � �الحتفاÝ بعقله 
فضال عن تعديه على حق �هللا � حسا2 
خلقه على ما يؤمنوs.. �هكذ� كل ُخلق 
 sتكو  s� البد  �تطفيف  ظلم  هو  سيئ 

عاقبته �يل �شؤ� على �لظاملني!
 � �لظلم  يرتع   s� حقا  �ملؤسف  �من 
من  9ال  أل�م-  �لك  �ملسلمني،  بال. 
�لذين  كاألعر�2  �صبحو�  قد  �هللا  -حم 
قلوֲדم،   �  sإلميا� يدخل  �ملا  �منا  قالو� 
مبا.°  عن  �حلديث  عند  تبد�  فألسنتهم 
قلوֲדم  بينما  �لعسل،  من  �حلى  �إلسال� 
 sلو .خل حقا نو- �إلميا� !kمّر من �لص�
�لُظلو�!  �سعتها  ملا  قلوֲדم   89 باإلسال� 
فبأ� حق سينتصر�s �بني �يديهم كتا2 
 8� من  rم  ما  �لظاملني   sبأ �هللا kDهم 

بقلم: هالة شحاتة عطية
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�ال نص�؟!
 s�-ها قيل عن حبس  ما  هنا   y³ضر�
�لرشيد ألÄ �لعتاهية، ألنه � يطعه حني 
 sفكا غزليا،  شعر�  يقو)   s� منه  طلب 
سجني  هذ�  /ماننا   � يوصف  حسبما 

-��، فكتب على حائط �لسجن:

لم شؤٌ�  9ما ��هللا ^�َّ �لظُّ
لوُ� �ما a�E �ملسي_ هو �لظَّ
^@ �لديا� يو� �لدين منضي
�عند �هللا جتتمع �خلصوُ�

�بكى  ند�   s� 9ال  �لرشيد  من   sكا فما 
��مر  �لعتاهية،  �بو  قاله  ما  �صله  حني 
فو-� بإطال� سر�حه! فمن يبكي �آلs من 
 s9 حاله ��9 َظلم، مثلما يبكي على حاله

كاs مظلوما؟!
 � �لظلم  �شكا)  �قبح  من   s9 �حقا، 
 ��  sإلنسا� �ضطها.  هو  �ملسلمني  بال. 
حيث  معتقد[،   �� -�يه  �جل  من  حبسه 
تسعى �ألغلبية � كث� من هذ[ �لبال. 89 
قمع  �لعقائدية عن طريق  فر¢ سيطرִדا 
عليهم،  �ألمنية   Aلقو� �تأليب  �ملخالفني 
 �. 9هد�-  حد   89 �ألمر  يتجا�/  �قد 
كل من Dر¤ عن منهجهم �� عقيدִדم. 
 s�.غلب �ملسلمني يند� sغم �لك فإ-�
بينما  غ�هم  من  عليهم  �قع   ��9 بالظلم 
لآلخرين!  بظلمهم  باملر�   s�يشعر ال 
عن  فهمهم  Dالف  ملن  ظلمهم   s9 بل 

بأسا ��شد  �لدين من �ملسلمني rو �شد 
تقو�  ما  بني  �ملقا-نة  هذ[  �لعل  تنكيال! 
به �ألغلبية �ملسلمة � باكستاs، �بني ما 
 Aميامنا-، تعكس مد � sيقو� به �لبو�يو
فما ³د>  مبكيالني،  ��لكيل  �لظلم  قبح 
للمسلمني �أل¨ديني من �ضطها. �تقتيل 
 � �لسلفية  �ألغلبية  حكم  حتت  �تكف� 
لألقلية  ³د>  ما  فا�  قد   ،sباكستا
ميامنا-!   ��لبو�يني  �ملسلمة حتت حكم 
��9ا ملفا-قة جدير� بالتأمل حني نرA ما 
تقو� به �ألغلبية �ملسلمة � باكستاs بني 
�حلني ��آلخر من هد� مساجد �ملسلمني 
 ،sيصلو �هم  -§�سهم  على  �أل¨ديني 
��جب  قتلهم   sبأ منهم  �عتقا.�  ��لك 
 sلك متاما كما يهد� �لبو�يو��شرعي، 
مساجد �ألقلية �ملسلمة � ميامنا-، �عتقا.� 
�حليا�!  تستحق  ال  �-��حهم   sبأ منهم 
 sغم هذ� �لتشابه �لعقائد� �ملخز�، فإ-�
�غلب �ملسلمني � �لعا� يسكتوs على ما 

 ،sباكستا �³د> للمسلمني �أل¨ديني 
�لعسل  من  �حلى  بكال�   sيتكلمو بينما 
�العتقا.  �حرية  �ملو�طنة  حقو�  عن 
 s�.يند عندما  ��لك   sإلنسا� �حقو� 
مبا ³د> للمسلمني على �يد� �لبو�يني 
� ميامنا-، مع �نه ال فر� هنا بينهم �بني 
�لبو�يني � قمع �ملخالفني ��لتنكيل ֲדم! 
�هكذ� يكوs غالبا حديثهم عن �ملبا.° 
 � له   sمكا ال  نظريا  حديثا  ��ألخال� 
ينظر  ال  حديثا   sيكو كما  تطبيقاִדم، 
�جتا[   �  sيكو gيث  ��حد�  بعني  9ال 

مصاحلهم ��نتما�Uִדم!
 Uعلما من  كث��  �s جند  �سفا  ��ألكثر   
 ،sما ال يفعلو s) َمن يقولو�ألمة هم ��
�لسكر  من  �حلى  كالما   sيتكلمو  �9
�حقو�  ��لعد)  ��ملحبة  �لصد�  عن 
ألنفسهم   sيستبيحو �لكنهم   ..sإلنسا�
 sيفتو لغ�هم، كما  به   sيسمحو ما ال 
قلوֲדم   sكأ� ��لقتل  ��لبغض  بالكذ2 

أغلب املسـلمني Q العاf يسـكتون علـى ما vدث 
للمسلمني األyديني Q باكستان، بينما يتكلمون بكالم 
أحلى من العسـل عن حقوق املواطنة وحرية االعتقاد 
وحقـوق اإلنسـان وذلـك عندما ينـددون مبا vدث 
للمسلمني على أيدي البوذيني Q ميامنار، مع أنه ال فرق 
هنا بينهم وبني البوذيني Q قمع اخملالفني والتنكيل بهم!  
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قلو2 �ئا2! 
�حني كثر �rر¤ � بال. �لعر2 بعد ما 
�ضر2   ،Äلعر� �لربيع  بثو-��  يسمى 
�ملسلموs -قا2 بعضهم �لبعض �حد> 
�لنا~ 89 علمائهم  � �ألمة فزعة، صا- 
لعل منهم -جًال -شيًد�، فخر¤ عليهم من 
خال) �لفضائيا� علماU من هؤالU �لذين 
يقولوs ما ال يفعلوs، خرجو� بكل �.�عة 
�لضأs من  للنا~ جلو.   sيلبسو �كأ�م 
�للني، �حتدثو� بكال� حلو، حا�) �لعامة 
بينه  �لتوفيق  ��أللبا2  �لعقو)   A�� من 
�بني �فعا) من يتعلموs على �يديهم فلم 
يفلحو�، �لك ألs هؤالU �لعلماU على ما 
 �يبد� Dلطوs �لدنيا بالدين، �ما خفي 

قلوֲדم فهو �مّر!
�لصد�  عن   sيتحدثو �لذين   Uفهؤال
﴿َيــا  تعا8  بقوله  مستدلني  ��ألمانة 
َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �هللا  �تَُّقو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها 
ميينا   sينحرفو �لو�قع   � هم   ،﴾ßَسِديد
بالتو-ية  �لسديد  �لقو)  عن  àاال   ��
��ملعا-يض! �هؤالU �لذين يتحدثوs عن 
�´ية �حلو�- مع �ملخالفني مستدلني على 
�لك بأs �لرسو) � قد حتا�- مع �لكفا-، 
�لو�قع يؤمنوs مبا يسمى مبقاطعة   �هم 
 89 �الستما�  من   s�-³ذ� �لبد�  �هل 
عن   sيتحدثو ��لذين  �آلخرين!  عقائد 
(َال  تعا8  بقوله  مستدلني  �لعقيد�  حرية 
�لذين  �نفسهم  هم  يِن)،  �لدِّ ِفي  9ِْكَر�َ[ 

9كر�ها  فيه   s�ير �ال  �لر.�  يؤمنوg sد 
�لعد) مع  يتحدثوs عن  �لدين! كما   �
�خلصو� �شها.� �حلق � حقهم مستدلني 
َقْوٍ�   sَُيْجِرَمنَُّكْم َشَنآ بقوله تعا8: ﴿َ�َال 
 sيتو-عو ال  �لكنهم  َتْعِدُلوْ�﴾،  َ�الَّ  َعَلى 
عن ظلم �ملخالفني لفهمهم �شها.� �لز�- 
�جلماعة  �ظلمو�  فعلو�  كما  حقهم،   �
�إلسالمية �أل¨دية �قالو� فيها ما � يقله 
�خلمر! �كذلك كاs حديثهم   �مالك 
��لعمل  باآلخر،  �لظن  حسن  عن  -�ئعا 
عنـي،  تسمع  �ال  منـي  �¼ع  بقاعد� 
 s9ِ﴿ تعا8  لقوله  �لنبأ  عن  ��لتحر� 
 áُتِصيُبو� َقْوم s�َ ُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنو�Uَجا
ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِ.ِمَني﴾، 
�لكن ليت ما يتحدثوs عنه بألسنتهم قد 
 sقلوֲדم، �9 ��م غالبا ما يسيئو ��قر 
بالتآمر،  �يتهمو�م  Dالفو�م  مبن  �لظن 
 s³رمو�عنهم من خصومهم  sيستمعو�
��ستمعو�  فعلو�  كما  9ليهم،  �الستما� 
�أل¨دية  �إلسالمية  �جلماعة  خصو�   89
منها،  �يسمعو�  يتبّينو�   s� ��ستنكفو� 
�لباطل � حق  �خلصو�   ��عتk�� كال� 
قر�نا  �¨د  م�/� غال�  مؤسسها حضر� 
�خذ�� � تال�ته على �لنا~، فافتر�� عليه 
��ساU�� �لظن به، ��صابو� Nاعته Iهالة 

�� يصبحو� ح� �آلs من �لنا.مني!
من  �حلى  بكال�  �لسنتهم  تقطر  �هكذ� 
�لعسل �لكن ما �ستقر � قلوֲדم �مّر من 

�هللا  �لكن  �هللا   sا.عوD فكأ�م   ،kلص�
قلوֲדم  مر�-�  على  فيجا/يهم  خا.عهم، 
تد�  �ملظلم  �لليل  كقطع  بفنت  �سو�.ها 
�حلليم منهم ح��نا! فحقا �9م �من على 
.-ֲדم مصد�� للنبو�U �لو�-.� � �حلديث 
�لشريف: "َيْخُرُ¤ ِفي �ِخِر �لزََّماsِ ِ-َجاٌ) 
لِلنَّاِ~   sََيْلَبُسو يِن،  ِبالدِّ ْنَيا  �لدُّ  sَيْخِتُلو
ْأsِ ِمَن �للِّنيِ، �َْلِسَنُتُهْم َ�ْحَلى ِمَن  ُجُلوَ. �لضَّ
َئا2ِ، َيُقوُ) �هللا  ِر، َ�ُقُلوُبُهْم ُقُلو2ُ �لذِّ كَّ �لسُّ
َعزَّ َ�َجلَّ �َِبي َيْغَترُّ�sَ َ�ْ� َعَليَّ َيْجَتِرُئوsَ؟ 
َفِبي َحَلْفُت َألَْبَعَثنَّ َعَلى ُ��لَِئَك ِمْنُهْم ِفْتَنًة 
(�لترمذ�)،  َحْيَر�ًنا"  ِمْنُهْم  �ْلَحِليَم  َتَدُ� 
�} -��ية �خرs9ِ" :Aَّ �هللا َتَعاَلى َقاَ) َلَقْد 
�ْلَعَسِل  ِمَن  َ�ْحَلى  �َْلِسَنُتُهْم  َخْلًقا  َخَلْقُت 
َحَلْفُت  َفِبي  ْبِر  �لصَّ ِمَن  َ�َمرُّ  َ�ُقُلوُبُهْم 
َحْيَر�ًنا  ِمْنُهْم  �ْلَحِليَم  َتَدُ�  ِفْتَنًة  َألُِتيَحنَُّهْم 
(كنـز   "sََيْجَتِرُئو َعَليَّ   �ْ�َ  sَ�َُّيْغَتر َفِبي 

�لعما))!
 Uلعلما�  Uهنا عند كال� هؤال �سأتوقف 
�حللو عن �جو2 �الستما� لآلخر، �عن 
�ملو�طنة، �حق �ألقليا� � �خذ  حقو� 
�إلسال�،  .�لة  ظل   � كاملة  حقوقهم 
��تساU): هل ُيسمح �ستنا.� 89 كالمهم 
 �هذ�، �s تدعو �ألقليا� 89 عقائدها 
�لبال. ��� �ألغلبية �ملسلمة، كما تدعو 
 sيقبلو �هل  لعقائدها؟!  �ألغلبية  تلك 
�لبال. ��� �ألقلية  �s يأÀ �آلخر�s من 
 89 للدعو�  �ملسلمني  بال.   89 �ملسلمة 
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 s� مr .عقائدهم، كما تسمح هذ[ �لبال
يذهبو� 9ليها للدعو� 89 �إلسال�؟! �لنتر� 
�ملسلمني  بال.  �غلب   � �ملؤسف  �لو�قع 
لإلجابة على هذ� �لتسا§) من خال) ما 
نشر  �حظر  لألقليا�  �ضطها.  من  نر�[ 
عقائدهم �منع تد��) �لكتب �لp تتحد> 
 sعن تلك �لعقائد، ليس فقط َمن يدينو
 sملسلمو� �يضا  �إلسال� �لكن  .ين  بغ� 
عن  لإلسال�  فهمهم   �  sتلفوD �لذين 
فهم �ألغلبية! فبأ� �جه يقمعوs �آلخرين 
�مينعو�م من �لدعو� 89 ما يؤمنوs، �هم 
 � 9ليه  ��لدعو�  �إلسال�  لنشر   sيذهبو

بال. �آلخرين؟! 
�حلق �s �ضطها. �آلخرين بسبب �نتما�Uִדم 
�لدينية �منعهم من �حلديث عنها rو من 
فيه  عما  ففضال  �لدين،   � �لبد�   kك�
من ظلم ال نقبله على �نفسنا فيجب �ال 
نوقعه على �آلخرين، فإs فيه ×الفة ملنهج 
�إلسال� �لعظيم �لذ� .عا 89 �الستما� 
89 �ملخالفني بل �.عوִדم للحو�- بلطف 
��.2. فلقد �مر �حلق تبا-� �تعا8 نبّيه 
بأs  ذֲדم 89 �حلو�- ��لك بقوله ﴿َ�9ِنَّا 
َ�ْ� 9ِيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدA َ�ْ� ِفي َضالٍ) مِبٍني﴾، 
�بتدبر هذ� �لقو) �لكرمي سنجد فيه .-سا 
بليغا � �.2 �حلو�- ��لعمل على .عو� 
�آلخر 9ليه، حيث نلمح فيه حتديا مهذبا 
لقبو)  �ملخالفني  تشجيع   89 يهد± 
�لك   Àيأ �ال  حجتهم،  �عر¢  �حلو�- 

�آلخرين  هد�ية  على  �حلريصني  من  9ال 
 sأل�مغة، �. بأs حجتهم  �لو�ثقني  �من 
هذ� �لتحد� مهذ2- فإننا ال نلمح فيه 
شبهة تعصب �� �ستعالU على �ملخالفني، 
مع طر±   Aدr�  sبأ مبدئيا  9قر�-�  �9منا 
9قامة  يع\ �حلرÇ على  .�s �آلخر، مما 
حو�- ها.° يتو�ضع فيه �جلميع � سبيل 

�لوصو) 89 �حلق!
 ،sافوD مّم�ألمة � Uا± علماD فعلى َمن
ح� يبتدعو� � �لدين فيحّرمو� �الستما� 
89 غ�هم؟! �Dافوs على �إلسال� من �� 
.ين Dالفه؟ فأ� .ين هذ� �لذ� ُيخشى 
منه على �إلسال� �حلقيقي �ألصيل؟! ���9 
 A�جد فما  �لنا~،  على   sافوD كانو� 
من  عليه  ُيخشى  هّشا   sكا  ��9 9ميا�م 
 �  s9  sإلميا�  A�جد �ما  �لصمو.؟! 
ُيْفَتُن �لنا~ فيه �قد قا) �حلق عز �جل: 
﴿َ�َحِسَب �لنَّاُ~ sْ�َ ُيْتَرُكو� sْ�َ َيُقوُلو� �َمنَّا 

َ�ُهْم ال ُيْفَتُنوs﴾ ؟! 
�الستما�  �منع  �ملخالفني  �ضطها.   s9
على   Ýللحفا �لسبيل  هو  ليس  9ليهم، 
�9منا  �لشبها�،  فنت  من  ��لوقاية   sإلميا�
9ليهم  ��الستما�  باحلجة   sإلميا� تقوية 
هو �لسبيل �لذ� قد يأÀ ֲדم 89 حظ�� 
�إلسال� فضال عن �لوقاية من شبهاִדم! 

�لتوقف هنا لإلشا-� 89 ظلم  �البد من 
علماU هذ� �لزماs لإلما� �ملهد� ��ملسيح 
�ملوعو. حضر� م�/� غال� �¨د، �خلا.� 

�لعاشق لسيد �ملرسلني � �¥د. .عوته، 
�الستما�  من  ��لتحذير  Nاعته  فتكف� 
89 .عوته، قد منع عن �ملسلمني- 9ال من 
-حم �هللا- �لتسلح باحلجج �لد�مغة للز�. 
عنهم  �حجب  �ألصيل،  �إلسال�  عن 
معرفة حقائق �لزمن �ألخ� �.��U �لعصمة 
من �لفنت، ح� �نه بسبب �ملفاهيم �لباطلة 
ميسى  َمن  منهم  �صبح  قد  �إلسال�  عن 
حجب  �قد  هذ�  كافر�!  �يصبح  مؤمنا 
��لرجل   sلزما� مزكى  معرفة  عنهم 
عا.   pل� �ألمة  9ليه  حتتا¤  �لذ�  �لرشيد 
�فر�.ها بسبب عد� معرفتهم به كالكفا- 

يضر2 بعضهم -قا2 بعض!
فال ينبغي لعلماU �لزماs� s ينشغلو� بقمع 
�ملخالفني � �ملعتقد �� �لتسلح بالسيو± 
على  �النفتا®  عليهم  �9منا  لقتلهم، 
�آلخرين ��لتسلح باحلجة إلحياU قلوֲדم! 
�لفكر   � 9ال  توجد  ال  �حلجة  �تلك 
�أل¨دA �لذ� ُيظهر عظمة �إلسال� على 
 sبرفع �لظلم عن 9ما� �لزما�لدين كله! �
�ملفاهيم،  ح  سُتصحَّ �ملبا-كة،  �Nاعته 
�يعم  �لعد)  �ُيبسط  �ألخال�،  �تسمو 
�لسال�، �ينصلح حا) �ألمة لتصبح gق 

خ� �مة �خرجت للنا~!
�ال يسع\ � �خلتا� 9ال �لدعاU ألمة سيد 

�ملرسلني مبا .عا به خا.مه �ألمني: 
،I9مة سيِّد a9صلح حا ِّh� يا
 عندj َهّين عندنا ُمتعسُر! 
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التقوى

^� �ملؤمن �حلصيف يتعلم 
�لتا-يخ �يستفيد من  من 
جتا-2 �آلخرين. �عندما 
نلقي نظر� على تا-يخ �خلالفة �لر�شد� 
 Aنر �إلسال�،  من  �أل�8  �ملرحلة   �
 s� بعد   ..pل�  Uألخطا� بعض  �قو� 
تفاقمت.. �.� 89 مقتل �خلليفة �لثالث 
��لر�بع، �من � -َفَع �ُهللا نعمة �خلالفة 
�إلسالمية  �ألمة  فسقطت  �لر�شد�، 
��نشقاقا�  �منا/عا�  خالفا�   �

 .sستمر� ح� �آل�
�لّنز��  هذ�  �سبا2  حتليل  �عند 
�لنقد  بتوجيه  بد�  �نه  جند  ��لشقا�، 
�مر  �خلليفة  �ّالهم  �لذين  للوال� 
�لعل  �إلسالمية.  ��ملد�ئن  �ألمصا- 
بعض �لوال� قد �خطأ بالفعل � بعض 
يكن   � �ألمر  عال¤  �لكن  �ألمو-، 

باحلديث عن �ألخطاU بني عامة �لنا~ 
بتبليغ  �9منا  �لوال�،  ضد  ��ستعد�ئهم 
 U89 �خلليفة ليتخذ �إلجر� Uهذ[ �ألخطا
�ملناسب. �� كث� من �ألحياD sطئ 
� تقييم تصرفا� غ�[ من �لنا~،  Uملر�
ير�[  قد  خطأ..  �لبعض  يظنه  قد  �ما 
�آلخر�s صو�با، �لذلك فإs �لتصر± 
 Uيقو� �ملر s� (هذ[ �ألحو� ��ملناسب 
ير�[  عما   Çالختصا� جها�  بتبليغ 
يتنا} مع �ملصلحة �لعامة، � يتر� �ألمر 
 عله   s� بغ�  �ألمر،  أل�¯  �لك  بعد 
ما.� للتسامر ��لبحث بني �لنا~، �بغ� 
�s يدعوهم الmا� -�� يؤ.� m� 89ا� 
 s9ال فإ�مو�قف معا.ية لسلطة �لوال�، 
�ألمر يتطو- بعد �لك من توجيه �لنقد 
للوال� 89 توجيه �لنقد للخليفة نفسه، 
ينتهي  فيه،  ��جلر��  �لنقد  تز�يد  �مع 

�ألمر بالتمر. على �خلليفة نفسه. �هذ� 
 s89 حرما �إلسال�  � صد-  A.ّ� ما 

�ملسلمني من نعمة �خلالفة.
��آلs.. بعد �s تفّضل �هللا تعا8 بر¨ته 
�مّنته ��عا. نعمة �خلالفة 89 هذ[ �ألمة 
من خال) �جلماعة �إلسالمية �أل¨دية، 
�جلماعة  �فر�. هذ[  بنا Yن  فإنه خليق 
نتعلم �لد-~ �نعَيه جيد�،   s� ملبا-كة�
يو�   89 فينا  �لنعمة  هذ[  تستمر  ح� 
 ��Uلنبو�  �  Uجا ما  حسب  �لقيامة، 
�ملوعو.  �ملسيح  سيدنا  تلقاها   pل�
�. �ال بد �s نفهم �s �جو. هذ[ 
�لنبو��U ليس ضمانا بضر�-� حتققها، 
علينا  ما  نؤ.�  عندما  تتحقق  فإ�ا 
طاعة  �خلالفة  مقا�  جتا[  �لو�جب  من 
-سوله  تعا8  �هللا  �عد  فقد  تعا8.  هللا 
��ملؤمنني بالنصر، �لكن هذ[ �لوعو. � 
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تتحقق حني عصى �لرماُ� �مر -سو) �هللا 
��م  باجتها. منهم ظانني  ُ�ُحد   � �
 �� يعصو[، �عندما �عجبْتهم كثرִדم 
ُحنني. كذلك فإs �هللا �عد ب\ 9سر�ئيل 
ملا  �لكنهم  �ملقدسة،  �أل-¢  بدخو) 
خالفو� �مر موسى � بالقتا)، تأجّل 
هذ�  �على  سنة.  �-بعني  �لوعد  حتقق 
فعلينا �s ند-� جيد� �s �ستمر�- حتقُّق 
�بالتا¯  �جلماعة..   � �خلالفة  نعمة 
�بركاته..  �هللا  بأفضا)  متتُّعها   ���.
ملقا�  ��حتر�مهم  �فر�.ها  بطاعة   qمنو

�خلالفة.
�فر�.  من  �أل�8  �ألجيا)  �قد ضربت 
�جلماعة �-�� �ألمثلة � طاعة �خلليفة 
�هللا   s� �أليا�  ��ثبتت  مقامه.  ��حتر�� 
�لذين  ��لئك  جانب   �  sكا تعا8 
فأمطرهم  �خلالفة،  جانب   � كانو� 
بو�بل من بركاته، ��غد� عليهم نعمه 

��فضاله.
من  �ألفاضل  �ألفر�.   Uهؤال �حد   sكا
$مد  �لسيد  هو  �أل�)  �جلماعة  -عيل 
 sقد شّرفه �هللا تعا8 بأ� ،sظفر �هللا خا
�ملسيح  سيدنا  يد   � يد[  يضع  جعله 
تبوَّ�  �قد  مبايعته،  عند   � �ملوعو. 
�لوظيفية،  حياته   � �ملناصب  �-فع 
ح� 9نه كاs �صغر �/ير تقلد منصب 
�لو/�-� � �rند، حيث � يكن قد جتا�/ 
 pل� �جلهو.   �عاما، �شا-�  �لثالثني 

بذrا $مد علي جنا® من �جل تأسيس 
 ،sباكستا باسم  �rند  ملسلمي  �طن 
للخا-جية  �/ير   (��  sليكو فاختا-[ 
-ئاسة  تو8  �قد  �لوليد�،  �لد�لة   �
�ملتحد�،  لألمم  عشر�  �لسابعة  �لد�-� 
$كمة   �  Uلقضا� منصب  تو8   �
�لعد) �لد�لية، � �صبح -ئيس قضاִדا، 
�لعا�  ملو�  من  للكث�  صديقا   sكا�
�-§ساU �لد�) �لذين كانو� ³ملوs له 
كل تقدير ��حتر��، كما كاs صديقا 
�خلليفة  �ملوعو.  �ملصلح  حلضر�  مقّربا 

 .� yلثا�
�لعظيم  �لرجل  هذ�   sفإ �لك..  �مع 
�لعا�  ملو�  تكرمي  موضع   sكا �لذ� 
 sكا �تقديرهم،  ��حتر�مهم  �-§سائه 

يكّن �حتر�ما �تقدير� عظيمني ملنصب 
�خلالفة، �كاs  د �لشر± كل �لشر± 

� �s يكوs خا.ما للخليفة.
 ١٩٧٨ عا�   � حضر�  �ن\  ��كر 
�ملسيح  جنا�  عن   sلند  � ُعقد  مؤمتر� 
 sكا�من �ملو� على �لصليب،  �
�حد   sخا �هللا  ظفر  $مد  �لسيد 
 s� �حد>  �ملؤمتر.  هذ�   � �ملتحدثني 
جاU حضر� �خلليفة �لثالث لتحية بعض 
� صحبته �لسيد ظفر  sكا�لضيو± �
 s� s�يريد s�حلاضر� sكا� ،sهللا خا�
³ّيو� �لسيد ظفر �هللا خا s��s ُيَسّلمو� 
�لكنه  عاملية،  شخصية  باعتبا-[  عليه 
شعر �s هذ� سو± ينا) من �الحتر�� 
��لتقدير �للذين ينبغي �s يكونا حلضر� 

� حديقة � لندs عا� ١٩٥٥ yيظلل حضر� �خلليفة �لثا sمد ظفر �هللا خا$
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خلف  يس�   sفكا �ملسيح،  خليفة 
Iو�-[،  �ليس  �لثالث  �خلليفة  موالنا 
�كاs يعقد يديه خلف ظهر[، ��لك 
ح� ال ميد �حٌد يد[ ليسّلم عليه، فقد 
ينبغي  �لذ�  �لشخص   s�  Aير  sكا
�s ينا) �لتحية ��الحتر�� ��لسال� من 
�لنا~ هو حضر� �خلليفة �لثالث �ليس 

هو. 
�قد -�A ¯ �ألÛ عبد �ملؤمن طاهر 
�لسنوية  �جللسا�   A9حد  � �نه 
خا-¤  من   s�لو�فد� �لضيو±   sكا
�لضيافة   -�. من   sرجوD  sباكستا
�جلديد  �لتحريك   Æمب  U�-� (�لو�قعة 
مأ.بة   � �لطعا�  تنا�)  بعد  بربو�) 
�هللا،  --¨ه  �لثالث  �خلليفة  حضرها 
�لنا~  �صطّف  حضرته  خر¤  �حني 
على �جلانبني، �كاs حضر� شو.-� 
 Uببط يس�   �  sخا �هللا  ظفر  $مد 
�حد  فتقّد�  �ملؤمنني،  �م�  خلف 
�لضيو± �ملو-يشيني Yو حضر� ظفر 
�هللا خاs �صافحه � �-�. تقبيل يد[، 
فما كاs منه 9ال �s نز� يد[ بسرعة 

�قا) له مشً�� 89 �خلليفة: 

Those hands, 

not hese hands.. 

(تلك �أليد� ال هذ[)..
 �� ��9 �-.� تقبيل يد �حد

 فقّبْل يد �م� �ملؤمنني، ال يد�. 

 � sلسيد ظفر �هللا خا� sحينما كا�
/يا-� ملدينة كاِجلِر� � كند�.. سأله 
كنَت  لقد  قائال:  �جلماعة  �فر�.  �حد 
 �َUتبّو� كلها،  حياتك   � ناجحا 
�عظم �ملناصب ��عالها، �كنَت $ل 
�حتر�� �تقدير ملو� �لعا� �-§سائه، 
كل  �نو�)  �لنجا®  هذ�  سر  هو  فما 
هذ� �خل� ��لفضل من �هللا تعا8؟ فرّ. 
تر..:   �� �بغ�  تفك�   s�بد عليه 
ملقا�  ×لصا   Àحيا طو�)  كنت   yأل

�خلالفة.
�خلالفة  ملقا�   Çإلخال�  s9 نعم.. 
مفتا®  هي  للخليفة  �لكاملة  ��لطاعة 
لنو�) كل  �لوسيلة  كل جنا®.. �هي 
بركة.. � �لدنيا �� �آلخر�. �لذلك 
من   y9خو�� �حبائي   89 �توجه   yفإ
ُعّضو�  rم  ��قو)  �لعر2،  �أل¨ديني 

�متّسكو�  بالنو�جذ،  �لنعمة  هذ[  على 
ֲדا كما يتمسك �لغريق بوسيلة جناته، 
�ملسلمني  �جنا�  �إلسال�  جنا�   sفإ
�لنعمة.  هذ[  �جو.  باستمر�-   qمنو
���كر�� �s �لعر2 كانو� هم �لسبب 
�ملسلمني  من  �خلالفة  نعمة  ضيا�   �
� �ضة �إلسال� �أل�8، فكّفر�� عن 
�لعر2  �نو2 9خو�نكم من �ملسلمني 
�أل¨ديني  �نتم..  �كونو�  �لسابقني، 
.عائم  تثبيت   � �لسبب  �لعر2.. 
�لوقت  بالتعلق Øليفة  �خلالفة، ��لك 
�طاعته، �تقدمي �¼ى �يا� �الحتر�� 

��لتقدير ��لتبجيل ملقا� �خلالفة. 
جنو.�  .�ئما  �هللا   علنا   s� عسى 
ملقا� �خلالفة،   Uفيا�� ×لصني �خّد�ما 
ح� Yظى .�ئما بفضل �هللا �بركاته.. 

� �لدنيا �� �آلخر�. �مني. 

   

حضر� مر/� طاهر �¨د يستمع 89 �خلليفة �لثالث -¨ه �هللا
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يــا سـيِّدI! َمـن �m ُيجيـُد  قصيد�

َلِبـَس �خلـالفـَة عبقــرE  ُّIمانoه

9مَّـٍة ُســرَّ� مبسـر�ٍ� خو�فــُق  

فاليــوَ� عيــٌد، عيُد كــلِّ َمـِزيٍَّة

ِمن َنْسـِل D9َد، فالّسـماُ_ َغـَدْ�  به 

9ُِِخـَذ� بـه – بعَد �لرحيـِل – لو�حٌظ

Vً_َ� 9بقــاjَ �بِّـي شـعـلًة  ضــوَّ

�هــل �َحلمـاُ� سُيحِسـُن �لّتغريد�؟؟

�Mُصر� aِلرِّجـا� �َ�M فَسـَمت بــه

لبَسـْت لـُه كـلُّ �لبــالMِ جـديد�

بـانـت بــِه، �9 بايعتــُه عمـيد�

َتَهـُب �لدُّ� – ^ْثـَر �حلفيـِد – حفيد�

�َمَشـْت ^ليه  �لّســا�اُ� نشــيد�

�9َصبـَت Mْ�ًمــا Q �لبعيـِد بعيـد�

نظمها �ألستا� �سعد موسى �سعد عو.� بعد �نتخا2  حضر� مر/� مسر�- �¨د  - �يد[ �هللا - خليفة خامسا  لسيدنا �ملسيح �ملوعو. �
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(�لقسط �لثاy عشر) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لp بني قوسني �� �لp بعد 
"�قو)" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٧
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
�قا): لقد �علن �ملسيح �ملوعو. � 
لدهيانه   � �أل�8  �لبيعة  �خذ  عن 
�لبيعة  قبل �خذ  � ١٨٨٩، �لكنه 
لدعو�  تلبية  هوشيا-بو-   89 سافر 
�لشيخ مهر علي -ئيس هوشيا-بو- 
لالشتر� � حفلة /��¤ �بنه. كنت 
حامد  �شيخ  علي  عبا~  �م�  �نا 
�خkَنا  �لسفر.  هذ�   � معه  علي 
�لذ�  �العتكا±  �حو�)  عن   �
قا� به  �صا� فيه لستة �شهر، فقا) 

: كاs عند� سّلة صغ�� �.ليها من 
�لطابق �لثاy فيوضع فيها طعامي � 

�سحبها 89 �ألعلى. 
�لشيخ   sكا �هللا:  عبد   sميا يقو) 
لطعا�  غرفة  قد خصص  علي  مهر 
ملر�فقيهم   Aخر� �غرفة   Uلزعما�
�خد�مهم، �لكن كاs .�2 �ملسيح 
�ملوعو. � �نه �ثناU تنا�) �لطعا� 
 sهنا �يضا كا�ُيجلس معه �صحابه، 
يدخلنا Yن �لثالثة 89 غرفة �لطعا� 
ُيجلسنا   sكا  � هو،  .خوله  قبل 
/يا-�  �تز�منت  �يسا-[.  ميينه   89

�ملولو�  $اضر�  مع  هذ[  حضرته 
 � هز�-��“  شش  شا[  ”$مو. 
هوشيا-بو-، �كاs شيًخا مشهوً-� 
�كبً�� ���ئع �لصيت، فأ-سل\ � 
9ليه مع 9عالنه �ملنشو- ألخذ �لبيعة 
�لنا~  مسامع  على  �قر�  له:  ألقو) 
تر�[  �لذ�  �لوقت   � هذ�   y9عال
�سأحا�)  $اضرتك،   Uثنا� مناسًبا 
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فوعد  �عظك،   � �حلضو-  �يضا 
$اضرته   � فحضر  بذلك. 
�لكنه � يِف بوعد[ �� يقر� فيها 
�ملحاضر�  بعد  قر�[  بل   ،sإلعال�
لقد  �لنا~.  معظم  �نصر±  عندما 
تأ� �ملسيح �ملوعو. � كثً�� �قا) 
كنا قد �تينا 89 هنا نظًر� 89 �عد[ 
ألs �لك سيؤ.� 89 تبليغ .عوتنا 
�9ال فما كانت بنا حاجة للحضو-، 

9ال �نه �خلف �لوعد.
يقو) مياs عبد �هللا: بعد فتر� يس�� 
���جه  بالسرقة  �لشيخ  هذ�  �تُّهم 

.sو�r�� لذلة�

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٨
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
�قا): ملا �خذ �ملسيح �ملوعو. � 
�ليو�   � جلس  لدهيانه   � �لبيعة 
حامد  شيخ  �عني  غرفة   � �أل�) 
�.ِخل  له  �قا)  �لبا2  على  علي 
 � فدعا  عليه،  �نا.�  من  �لغرفة 
�لدين) �خلليفة �أل�)  (�ملولو� نو- 
 sبعد[ ميا�م� عبا~ علي،  � ،�
 ،١qمد حسني مر�. �با.� �خلّطا$
�.عاy -�بًعا، � .عا �حًد� �� �ثنني 
 s� خرين � قا) لشيخ حامد علي�

 .A.يدخل �إلخو� فر�
يأخذ  �لبد�ية   �  �  sكا �قو): 

مفر.�  على  �لبيعة  ��حد  كل  من 
يأخذها  شر�  �لك  بعد  �لكنه 

Nاعة �يضا.
 � �خذ  لقد  �هللا:  عبد   sميا قا) 
�لبيعة � �ليو� �أل�) � ٢٠ -جب 
 ٢٣ لـ  �ملو�فق  للهجر�   ١٣٠٦
ما-~ ٢�١٨٨٩. �كانت كلما� 

�لبيعة كما يلي:
من  �¨د  يد  على  �ليو�  ”�تو2 
 pل� �لسيئة   À�.عا�  Äنو� كافة 
بقلب  ��تعهد  فيها،  متو-طا  كنت 
صا.� �عز� صميم �s �سعى بقد- 
�ستطاعp �فهمي �s �جتنب Nيع 
 ،Àحيا  � حلظة  �خر   89 �لذنو2 
�لدنيا  متع  على  �لدين  �سأ§ثر 
�لنفس. ��تعهد �s �سعى  �ملذ�� 
�لعشر�   q�بالشر للعمل  جاهد� 
 s١٢ كانو s9عال �للبيعة �ملنشو-� 
 sستغفر �هللا تعا8 �آل��يناير،  /yلثا�

�يضا من �نوÄ �لسابقة.

،Ä- ستغفر �هللا�
،Ä- ستغفر �هللا� 

 �ستغفر �هللا -Ä من كل �نب 
��تو2 9ليه.

 �شهد �s ال 9له 9ال �هللا
 �حد[ ال شريك له

 ��شهد �s $مًد� عبد[ �-سوله.
-y9 ِّ2 ظلمُت نفسي،

،Ãعترفُت بذن�� 
 ،Äفاغفر ¯ �نو 

فإنه ال يغفر �لذنو2 9ال �نت.“

�قو): كاs �ملسيح �ملوعو. � - 
عموًما - يأخذ بيد �ملبايع عن طريق 
بعض  من  �خذ  �لكنه  �ملصافحة، 
�لنا~ �لبيعة �هو ميسك برسغ يد[، 
 � �نه   � �أل�)  �خلليفة  �يقو) 

�خذ م\ �لبيعة على هذ� �لنحو.
 sهللا كا� مياs عبد   s9 �قو):  كما 
�لكرمي  عبد  �ملولو�   sكا يقو): 

١ -قمه �حلا.� عشر � �لسجل �أل�) للمبايعني �لذ� �جدته حديًثا. (س�� �ملهد� �جلزU �لثالث)

٢  يتضح من ��) سجل للمبايعني �s �ليو� �أل�) من �لبيعة كاs ١٩ -جب �� ٢١ ما-~، �مما 

يع\ �نه ليس Óة �ختال± � �لتا-يخ فحسب بل هنا� خطأ � �لتو�فق بني تو�-يخ �لسنة �لشمسية 
��لقمرية �يضا. �نظًر� 89 هذ� �الختال± ملا gثت � �ألمر � �لتقا�مي �لسابقة �ملنشو-� فقد ثبت̄  
ر�  �فق �لر��ية �ملذكو-� �s ٢٠ -جب مو�فق لـ ٢٣ ما-~. فلعل �إل.-�¤ � هذ� �لسجل مت متأخِّ
لذلك حد> هذ� �خلطأ �� كاs طلو� هال) هذ� �لشهر ×تلًفا عما ُنشر � �لتقومي سلفا. ��هللا �علم.
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 � �نه  9ال  �لبيعة  يو�  هنا�  موجوً.� 
ملزيد  (�نظر��  �أل�).  �ليو�   � يبايع 
من �لتوضيح �لر��ية -قم ٣٠٩، ٣١٥ 

من �جلزU �لثاr yذ� �لكتا2).

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .٩٩
�لسنو-�  �هللا  عبد   sميا حدث\ 
 � �أل�8  �لبيعة  �خذ[  بعد  �قا): 
�ملسيح  توجه   �١٨٨٩ عا�  مطلع 
�ملوعو. � 89 ”عليغر[“ �كنت 
حامد  �شيخ  علي  عبا~  �م�  �نا 
 �  � �قا�  لقد  َنْصَحُبه.  علي 
 sبيت سيد تفّضل حسني �لذ� كا
مشرًفا � مكتب مديرية �ملحافظة. 
على   sكا �لذ�   - �ملديرية  -ئيُس 
عالقة جيد� مع سيد تفضل حسني 
�قا� مأ.بة على شر± حضرته    -
� �.عا فيها بعض �شر�± �ملدينة 
�ملأ.بة  تلك   � لقد حضر  �يضا. 
�يسا-[.  ميينه   89 كعا.ته  ��جَلَسنا 
كاs -ئيس �ملديرية قد فرÍ منا.يل 
�لنا~  فجلس  �لطعا�  عليها  �َ�ضع 
حوrا، كما �ضعت على �لتخو� 
ضمن  �أل/ها-  باقا�  �لصغ�� 
�لكؤ�~ �لزجاجية. فلما بد� �لطعا� 
بل  9ليه  يد[  علي  عبا~  م�  ميّد   �

ظل جالًسا بصمت.
 سأله �: ملا�� ال تأكل؟ 

قا): هذ[ طريقة طعا� �لطبيعيني.
 قا) �: ليس �ألمر كذلك، بل 
ال  �لطريق  هذ�   s9� فيه،  حر¤  ال 

Dالف �لشر�. 
 Ãقل مييل  ال  علي:  عبا~  م�  قا) 

89 �كله.
قا) �: �ال يكفيك بأن\ �كله.

 s� ميكنكم  علي:  عبا~  م�  قا) 
تأكلو� 9ال �ن\ ال �ستطيع �كله. 

علي  عبا~  م�  يأكل   � باختصا- 
�لك �لطعا�.

م�  �-تّد  ملا  �هللا:  عبد   sميا يقو) 
�لو�قعة  هذ[  تذكرُ�  علي  عبا~ 
عن  �نقطع  قد   sكا بأنه  ��.-كت 

حضرته � منذ �لك �لوقت.
-�A مياs عبد �هللا �يضا �قا): لقد 
طلب بعض �لنا~ من حضرته � 
9لقاU $اضر� � عليغر[ فو�فق. فلما 
 Uمت 9عد�. كل شي�ُ�علن بني �لنا~ 
 � قا)  �ملحاضر�  موعد   sحا�
تلقيت  لقد  حسني:  تفضل  لسيد 
 U9لقا تعا8 �حًيا مينعÆ من  �هللا  من 
 .sآل� �لقيها  فلن  لذلك  �ملحاضر� 
قا): لقد جتّهز كل شيU، �سيسبب 
 :� فقا)  لنا.  كب��   �U9سا �لك 
سنعمل  فإننا  �مر  من  يكن  مهما 
 89 باإلضافة  تعا8.  �هللا  �مر  �فق 
�آلخرين  �لنا~  بعض  طالب  �لك 

 Uيضا بكل 9صر�- من حضرته 9لقا�
�قا):  ير¢   � �نه  9ال  �ملحاضر� 
كيف ميكن ¯ �m� sلى عن �مر �هللا 
 ��  �ٍU9سا ألية  �عطي  ال  بل  تعا8؟ 
باختصا-،  مقابله.  يس��  �´يًة  �لة 
��قا�  $اضر�  �ية  حضرته  ُيلق   �
هنا� لسبعة �يا� تقريبا � -جع 89 

"لدهيانه".
�هللا  عبد   sميا �كر  لقد  �قو): 
�لر��ية  هذ[   A�- عندما  �لسنو-� 
��) مر� �s حضرته � قد قا� ֲדذ� 
�لسفر � عا� �١٨٨٤. �ملا �كر� 
�ملحترمة   Àلد�� عند  هذ[  -��يَته 
�صر� � �لبد�ية �s ما �كرْته هي 
هو �لصحيح، 9ال ��ا تذّكر� الحًقا 
�قالت �s ما �كر[ مياs عبد �هللا هو 

�لصحيح.
�قو): يقو) مياs عبد �هللا: s9 سفر 
�ملسيح �ملوعو. � 89 عليغر[ قد 
 Uجا-�  � للسفر   � 9-�.ته  حقق 

�rند.
عا-¢  نفسه  �لسفر  هذ�   ��قو): 
حضرَته � �ملولو� "$مد 9¼اعيل 
عليغرهي" ��لف كتاًبا ضد[، 9ال �نه 
قد -حل سريًعا من هذ� �لعا�. (لقد 
�كر �ملسيح �ملوعو. � بالتفصيل 
�حو�) هذ� �لسفر � هامش مؤلَِّفه 

"فتح �إلسال�".)
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سيدنا مر�E غال� D9د �لقاMيا� �
 �على ميني حضرته �بنه حضر� مر/� بش� �لدين $مو. �¨د �
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٣٤

التقوى

�لرحيم.  �لر¨ن  �هللا  بسم   .١٠٠
حدث\ مياs عبد �هللا �لسنو-� �قا): 
حد> مر� � مايو �� يونيو من سنة 
 sملسيح �ملوعو. � كا� s� ١٨٨٤
قد �ستلقى بعد صال� �لفجر على سرير 
 p-� للمسجد �ملبا-� �ل�لغرفة �ملجا�
كانت با-.� حلد�ثة قصا-ִדا. � يكن 
 sسا.�، كا�ال � Íعلى �لسرير فر�
-�~ حضرته 89 ناحية �لقبلة ��لوجه 
 Aضع 9حد�قد  sكا�و �لشما)، Y
 Aغطى باألخر�ساعديه حتت -�سه 
 sكا قدميه.  �.لك  جلسُت  �جَهه. 
�ليو� هو �لسابع ��لعشر�s من شهر 
�جلمعة.  يو�  صا.±  �لذ�   sمضا-
قد  تعا8  �هللا   sأل مسر�ً-�  كنت 
Nع ¯ مثل هذ[ �ملناسبا� �ملبا-كة، 
تلك  خدمة  فرصة   ¯ ُ�عطيْت   ��
هو  ��لوقت  �ملبا-كة،  �لشخصية 
�قت �لفجر �هو مبا-� �يضا، � 9نه 
شهر -مضاs �لذ� هو شهر مبا-�، 
�لذ�   s�لعشر�� �لسابع  هو  ��ليو� 
�كانت  �يضا  �جلمعة  يو�  صا.± 
ألن\  �لقد-  ليلة  هي  �لسابقة  �لليلة 
كنت قد ¼عته � يقو) ��9 �جتمع 
 �يو� �لسابع ��لعشر�s مع �جلمعة 
ليلة  هي  �لليلة  فتلك   sمضا- شهر 
� عند  �لقد- يقيًنا. كنت مسر�ً-� جدًّ
�نا  �بينما  �ألمو-  هذ[  كل  تذكر� 

كذلك �9 -�يت �s جسم حضرته قد 
ساعد[  حضرته  فرفع  فجأ�،  �-تعش 
عينا[  �كانت   ¯9 �نظر  عينيه  عن 
ساعد[  �عا.  �لكنه  .موًعا،   sمتتلئا
مر� �خرA على عينيه. �بينما كنت 
على   Uقطرً� ¨ر� -�يت  �.لك -جله 
كعبه،  قر2  قليال  �ملتصلب  جلد[ 
 ��كانت تلك �لقطر� ندية �¥تمعة 
مكاs ��حد �لكن\ ملا �-.ُ� فحَصها 
�المستها بسبابة يد� �ليمÆ �نتشر� 
على كعبه كما تلطخت 9صبعي �يضا 
ֲדا  تكن  فلم  فشممتها  منها   Uبشي
خطر  ألنه  àمتها  �لقد  -�ئحة.  �ية 
من   Uشي ��ا  �للحظة  تلك   � ببا¯ 
�هللا فقد تكوs ֲדا -�ئحة /كية. بقيت 
�.لك حضرته ح� ��9 بلغت �ضالعه 
ر�U كب�� على قميصه،  -�يت قطر�̈ 
فجسستها فكانت هي �ألخرA -طبة. 
�تى  �ين  من  �فكرُ�  ح��  �صابت\ 
هذ� �حلk �أل¨ر، فنهضت من �لسرير 
بكل هد�U ح� ال يستيقظ حضرته 
�حا�لت تتبع �ثر هذ[ �لقطر�� �من 
 � �لغرفة صغ�� جدًّ �ين �تت. كانت 
فأجلت �لنظر � سقفها �gثت بكل 
.قة 9ال �ن\ � �جد �� مصد- rذ[ 
�نه  ببا¯  خطر   ،Uحلمر�� �لقطر�� 
�لسحليا�   A9حد �َنب  ُقطع  -مبا 
هذ[،  �لد�  قطر��  منه  فسقطت 

 � �لكن  جيًد�  �لسقف  ففحصت 
�لقبيل، ��خً��  �ثر من هذ�  �جد �� 
�.لك  �جلست  �لبحث  من  تعبت 
حضرته. �بعد قليل �ستيقظ حضرته 
�لغرفة  غا.-   � �لسرير  على  �جلس 
خلفه  فجلست  �ملسجد   � �جلس 
�طفقت �.لك كتفيه، �هنا قلت له: 
هذ[  عليك  سقطت  �ين  من  سيد� 
حضرته  علّي   .ّ-  .Uحلمر�� �لقطر�� 
عص�  من  قطر��  لعلها  بالمباال�: 
ليس  هو  سيد�  له:  فقلت  �ملاجنو. 
فحر�  �¨ر،  هو  بل  �ملاجنو  بعص� 
فأ-يته  هي؟  �ين  �قا):  قليال  -�سه 
فسحب  قميصه،  على  �لبقع  تلك 
�لقطر�،  تلك   89 �نظر  9ليه  قميصه 
بل  شيئا،  عنها   ¯ يقل   � �لكنه 
 Uليا�قصتني لبعض � �كر ¯ قصة ��
�لظاهر�  �ملا.ية  �آلثا-   ÇصوØ �هللا 
�هللا  بر§ية  �ملتعلقة  �لكشفية  لألمو- 
 U�-� 8هللا تعا� ��� sقا) بأ�تعا8، 
� �لدنيا ֲדذ[  sال ير�[ �إلنسا U�-لو�
تعا8  �هللا   Uليا�� ير�  �لكن   sلعيو�
بعض صفاته �جلمالية �� �جلاللية على 
سبيل �لتمثل. يقو) سيد عبد �لقا.- 
على   Ä- -�يت  ما  كث��   :yجليال�
 :yجليال� يقو)  كما  ��لد�.  شكل 
 yفأعطا �ملنا�   � تعا8  �هللا  -�يت 
 pقا): هذ[ معرف�قطعة من �لكركم 
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� ب �s حتافظ عليها. فلما �ستيقظ 
�جد قطعة كركم بيد[.

�كاs �حد �لصلحاU - �لذ� � يذكر 
� �¼ه – ير.. شيًئا جالًسا على 
مصال[ � حجرته بعد صال� �لتهجد 
 Uحًد� جا� s� لكشف� � A�- حني
من �خلا-¤ �سحب �ملصلى من حتته 
�خر¤. فلما /�لت عنه هذ[ �حلالة � 
 د �ملصلى حتته � ��قع �ألمر. فلما 
خر¤ من حجرته بعد طلو� �لشمس 

�جد مصال[ � �لباحة.
 :� قا)  �لو�قعا�  هذ[  �كر  بعد 
بالكشف  تتعلق  �ألمو-  هذ[  كانت 
�لكن �هللا تعا8 �ظهر �جو.ها خا-¤ 
 Uهؤال لكر�مة  9ظهاً-�  �يضا  �لكشف 

.Uلصلحا�
��آلs �ستمع لقصp. ملا كنَت تدلك 
قدمي � �حلجر� -�يُت مكاًنا فسيًحا 
عليه   لس  mت  �به  �نظيًفا  ��سًعا 
شخص كاحلاكم. �لقي � -�عي �نه 
�لعاملني،   2-  �� �حلاكمني  �حكم 
�حلاكم،  سكرت�  �كأن\  �شعرُ� 
 Uلقضا� من  �حكا�  ��y كتبُت عد� 
��لقد-، �توجهُت 9ليه ليوقع عليها. 
بكل  Iنبه  �جلس\  منه  .نو�  فلما 
� تلك  pكانت حال�-�فة. �شفقة 
�للحظة كحالة �البن �لذ� يلتقي بعد 
فر�� سنو�� طويلة بأبيه �لذ� يفيض 

ببا¯  �خطر  �حلا).  بطبيعة  -قة  قلبه 
� �لك �لوقت �نه �حكم �حلاكمني 
�� -2 �لعاملني ��جلس\ عند[ مبحبة 
له  قدمت  �لك  بعد  عجيبة.  �شفقة 
للتوقيع،  كتبتها   pل� �ألحكا�  تلك 
�ملوجو.�   �kملح�  � �لقلم  فأغطس 
على مقربة منه �هزَّ[ 89 جانÃ إل/�لة 

�حلk �لز�ئد عن -يشته � �ّقع.
حر�  لقد  �هللا:  عبد   sميا يقو) 
�هللا  هّز  كيف   ykليخ يد[  حضرته 

�لقلم �كيف �ّقع.
� قا) �: هذ[ �لقطر�� من �لك 

قا)   � �لقلم.  من  سقط  �لذ�   kحل�
¯ حضرته: �نظر ��9 كانت قطر� منه 
فتفقد�  �يضا،  عليك  سقطت  قد 
�قلت:  �هنا�  هنا  من  قميصي 
 ¯ فقا)  منه.   Uشي علّي  يسقط   �
حضرته: تفّقد قبعتك – �كنت �لبس 
تلك �أليا� طاقية من �لقماÍ �ألبيض 
فر�يت   pطاقي فخلعت   – �لرقيق 
بذلك  ففرحت  �يضا،  عليها  قطر� 
هنا�   :� حلضرته  �قلت  كثً�� 
خطر   � �يضا.   pطاقي على  قطر� 
�لقميص �صبح مبا-ًكا  ببا¯ �s هذ� 

� Iميا� عبد �هللا �لسنو�
 Uتظهر عليه بقع �لقطر�� �حلمر��89 جانب �لقميص  
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التقوى

 sطلبه منه ليكو� s� لذلك  ب � جدًّ
يرفض   s� فخشيت  عند�.  تkًّكا 
سيد�،  قائال:  فسألته   Ãطل حضرته 
 Uلصلحا� �حد  ثيا2ِ  �خذ   و/  هل 
�حتفظ  لقد   و/.  نعم  قا):  تkًكا؟ 
 Ãلن� من  بتkكا�  عندهم  �لصحابة 
هللا  �سألك  سيد�،  قلت:   �  .�
سؤ�ًال. قا): تفضل. قلت: �عط\ هذ� 
 s� قا): ال نستطيع  تkًكا.  �لقميص 
نعطيك 9يا[. قلت: لقد قلتم قبل قليل 
بتkكا�  �حتفظو�  قد  �لصحابة   s9
من -سو) �هللا �. قا): ال �عطيك 
�سيلة   sسيكو ألنه  �لقميص  هذ� 
��فاتك،   Àفا� بعد  �لشر�  لنشر 
منه   sعلو � يعبد�نه  �لنا~  �سيظل 
مز�ً-�. قلت: � ينتشر �لشر� بو�سطة 
تkكا� �لنÃ �. قا): يا مياs عبد 
�هللا، �حلقيقة �s �لصحابة �لذين كانو� 
³تفظوs بتkكا� �لنÃ � قد ��صو� 
�لتkكا�  تلك  ُتدفن   s� موִדم  قبل 
 �9 َحَصَل  �هكذ�  �كفا�م   � معهم 
 sكا ما   Äكل صحا كفن  مع  ُ.فن 
قلت:   .�  Ãلن� من   �kت من  لديه 
سيد�، سأ�صي قبل موÀ بأs يدفن 
كف\.  ضمن  معي  �لقميص  هذ� 
 s� قا): ��9 عاهدت\ بذلك فيمكنك
تأخذ[. كاs �لك يو� �جلمعة، لذلك 
ثيابه  �غتسل حضرته �غّير  قليل  بعد 

فأعطاy هذ� �لقميص فاحتفظته به.
�ملسيح   sكا �هللا:  عبد   sميا يقو) 
هذ�  البًسا  يز�)  ال   � �ملوعو. 
�لقميص �9 �كرُ� هذ[ �آلية لبعض 
ضو�حي  من  �تو�  �لذين  �لضيو± 
 � حضرته   89 فجا§��   ،sقا.يا
�قالو� له بأs مياs عبد �هللا �كر لنا هذ� 
فقا) �: نعم، 9نه صحيح. � طلبو� 
سنو/عه  قائلني:  �لقميص   � منه 
فيما بيننا ألs للجميع حقًّا فيه. قا) 
�: نعم ميكنكم �s تفعلو� �لك، 
منهم  يأخذ   �� عليهم   qيشتر  ��
عهًد�. فقلقت حينها �قلت ستخر¤ 
 Ãقل فاضطر2  �آلية،  هذ[  يد�  من 
لك  ليس  سيد�،  حلضرته:  فقلت 
ألنه  �لقميص  هذ�  على  حّق   sآل�
�صبح ملكي �آلs، ��آلs يتوقف علّي 
�s ُ�عطيهم منه شيًئا �� ال، ألن\ قد 
�خذته من حضرتكم. تبسم حضرته 
�قا): نعم، لقد �خذ[ منا مياs عبد 
�هللا سابقا، ��آلs هو َمن ميلك �خليا- 
فأصر��  عدمه.   �� منه  9عطائكم   �
9يا[، 9ال  بأs �عطيهم   yطالبو�علّي 
�هللا:  عبد   sميا يقو)  -فضت.  �ن\ 
 kللح  Uحلمر�� �لبقا�  تلك  /�لت  ال 
موجو.� على �لقميص .�s� s تتغ�. 
"نينو"  هو  �لقميص  هذ�   Íقما نو� 
باللغة �لبنجابية، �كاs حضرته يلبس 

هذ� �لقميص منذ سبعة �يا�. 
ألن\  �لبد�ية   � �لنا~  �-يه  �كن   �
كنت ��كر كلماته � بأال ُيجعل 
 sلكن �لنا~ كانو� يرغبو�منه مز�ً-�، 
�يضا،  �يزعجون\  كثً��  /يا-ته   �
فذكر� �لك للخليفة �لثاy للمسيح 
�ملوعو. � ��كرُ� له بأن\ �كر[ 
قاله  ما   89 نظًر�  لآلخرين  U�-9ته 
 sيلّحو �لنا~  � Øصوصه �لكن 
علي كث�� �يزعجون\، فما�� �فعل؟ 
 sيكو ح�  كثً��  للنا~   ]ِ-ِ� فقا): 
هنا� شهو. ُكُثر يشهد�s بأ�م -��[ 
بأ� �عينهم، بل يقو) كل ��حد من 
�يضا  �9ن\  -�يته  �يضا  �نا  Nاعتنا: 
بعد  -�ينا[.  �يضا  Yن  قا)   �� -�يته 
�لك �خذُ� �-يه للنا~، �لكن\ �-يه 
للذ� يبد� ¯ -غبة � �لك ��كر[ 
 sلك أل��طلب،  s�. يه �حًد�-� s�
كانت  �ملذكو-�  حضرته  كلما� 
 sإلنسا� sملا كا� Àكر�� �$فو-� 
ال يعر± م� ��ين يأتيه �ملو� لذلك 
�ينما  �لقميص معي  كنت �¨ل هذ� 

سافر� �حيثما �جتهت.
�قو): لقد -�يت هذ� �لقميص �لذ� 
كاs �حلk �أل¨ر عليه فاًحتا �مَيل 89 
�للوs �لو-.�، �علمت من مياs عبد 
(�نظر��  �لبد�ية.  منذ  هكذ�  �نه  �هللا 

�يضا �لر��ية -قم ٤٣٦)
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