



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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مسجد بيت 	لسميع
هوسنت، 	لوالياN 	ملتحد
 	ألمريكية

Yإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األ>دية العاملية : لندن، بريطانيا.
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٢

التقوى

عن  بأنبا�  �إلخبا�ية  �لتقا�ير  يوميا  تطالعنا 
�نساً�  شيوًخا  �ألبريا�  �ملدنيني  %ال# 
�لعديد   & هدً��  *ما(هم  تذهب  �/طفاًال 
مسلمني.  شبا3  /يد4  على  �إلسالمية  �ملجتمعا8  من 
 :�يعتقد هذ;  �إلجر�مية  بأعما=م  /<م  ��ألَمّر  ��أل*هى 

/<م Dاهد�: & سبيل �هللا �/<م سينالو: �جلنة. 
ا  �يرّشو<م �شًّ Fعز Hنا/ فتهجم Jموعة مسلحة على 
 Mمن غ ��جلرحى  �لقتلى  من  �لعشر�8  فيسقط  عشو�ئيا 
Tنب. هذ; �ألعماF �إل�هابية �لوحشية تتكر� يومًيا على 
 &  :�Dاهد /<م  فاعلوها  �يّدعي  �إلسالمية  �لساحة 
 Vسائل �إلعال��تنقل  .Vإلسال� Wعز�X�سبيل نصرY �لدين 
 :/ :��ملشاهد �ملأسا�ية للضحايا �%ثا� �لدما� ��لدما� *
 ]��تثM �لد��فع الaاT موقف حاسم لتفكيك �لفكر �لعد
منها  �متّكن  شبابنا  بعض   Fعقو غز�  �لذ4  �إلجر�مي 

.fيَّن =م �لضاللة هدW���ستوg على نفوسهم 
فبالرغم من %ال# ضحايا هذ� �لفكر �لوحشي �لذ4 يعيث 
& �أل�m فساً*�، k نسمع بوقفة حاWمة جا*Y جتا; �ملنابر 
�لدينية �لr متأل قلو3 �عقوF كثM من �لشبا3 بـ"ثقافة 
قيمة   sخا�X� ��ִדم T  Mتدم  gX تدفعهم   rل� �لكر�هية" 
�حلياY & نفوسهم. /ما �لسلطا8 �ألمنية فال �Wلت ُتغلِّب 
 Hتكر� �إل�هابية،   Fلألعما مو�جهتها   & zألم� �لعامل 
 mملر� {�جهو*ها على �ملعاجلة �ألمنية *�: �ستئصاF عر
�ملتحمس  شبابنا  بعض   Fعقو من  متّكن  �لذ4  �لفكر4 
*ينًيا. �من خالF ~ا�ال8 هزيلة ال تسمن �ال تغz من 
جو� ُشكلت بعض �للجا: لتوعية من �بُتِلَي بد�� �إل�ها3 
���جعت مر�جعة سطحية �ملناهج �لتعليمية ֲדد# تنقيحها 

من �لعناصر �لفتاكة، �لكن ما جد�f كل هذ� مع بقا� 
�جلذ�� �لسامة & بنية �خلطا3 �لديz؟!

�لفكر  جتا;   Yملتخذ� ��إلجر���8   Fحللو� تبقى  �هكذ� 
باملسكنا8  /شبه  سطحية  حلوًال  �إل�ها�،   ]���لعد
�ملتمكن من  �لعميق  �لد��  gX /صل  �لr ال تصل  �ملؤقتة  
 Fلسؤ����ملفاصل �لفكرية ��لثقافية �ملسيطرJ & Yتمعاتنا. 
/صحا3  يتر**   �Tملا  ..Vملقا� هذ�   & نفسه  يطر�  �لذ4 
ع�  �ملتطر#  �لفكر  من  حاسم  موقف   Tاa�  & �لسلطة 
شبابنا ضد  /خفقت & حتصني  �منابر  مؤسسا8   Mتطه
�لعامل  تغليب  Jتمعاتنا   & يتم  م�   gX �إل�ها3؟!  %فة 

�لسياسي على �لعامل �لعقائد4 �لصحيح؟!
Dب على Jتمعاتنا /: تر�جع نفسها �تقف �قفة تأملية 

;‹˜à¸\;ÎÔ\Öd;‹˜à¸\;ÎÔ\Öd
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 gX صلتنا�/ rتفحص من خال=ا �آلليا8 �لضالة �ل Y*جا
�تتسا�F ملا�T �ن & هذ� �حلاF بالرغم من  .Yهذ; �ملأسا
توفر ��نتشا� �سائل �لتوعية من ~طا�TX 8عية �فضائيا8 
*ينية �هلم جرًّ�.  �ال شك /: �يعها فشلت & Xنتا� 
ثقافة مانعة على /�m �لو�قع جتا; �لفكر �لديz �ملتطر#. 
�حو� فتاكة" ضد " gX بعض شبا3 �ملسلمني Fحتو �Tملا
�لناH؟   Yيا� �الستخفا#  هذ�   k �طا<م؟ /� Jتمعاִדم 
هذ; �لتسا(ال8 �غMها تضعنا /ماV �ألمر �لو�قع /ننا نعيش 
فزعة k يشهد =ا تا�يخ �إلسالV مثيال ميكن /: تشخص 
خلل  هو  �لذ4  بالسرطا:  �حلديث  �لطب  مبصطلحا8 
 .fִדاجم من خالله بعض مكونا8 �جلسم مكونا8 /خر
 :X حيث  حتديد�  �إلسالمية  �لساحة  على  نر�;  ما  �هذ� 
�لكر�هية ִדاجم كل معاk �ملحبة �متحقها ~ًقا حتت غطا� 

شعا��8 *ينية �Wئفة. 
�لقد �ستولت هذ; �لكر�هية �لعميا� على قلو3 �حلاقدين 
فأطالو�  ُيسمى   �/ ُيذكر  شي�   4/ حتقيق   & �لفاشلني 
 Yًعا*�  Yًنفسهم �ا/ �نصبو�  �لعبا��8،   �����َتد �للحى 
 Mكث Fنغثو� �ومهم & عقو�للدينِ، ��لديُن منهم بر��، 
من �لشبا3 �ملتحمس خلدمة �لدين �/لقو� ֲדم �بضحاياهم 
gX �لتهلكة. X: هؤال� �ملتاجرين بدما� شبابنا T�ياִדم ال 
�Wلو� � & /من �نعمة بينما %ال# �لشباT 3هبت *ما(هم 
�لدين  �لشريعة �إلسالمية �عفو  هدً��.  �تناسو� �احة 
 sنصو على  مبنية  خاطئة  باستنباطا8  قامو�  �حلنيف 
مشوهة  قر���8  جانب   gX هذ�  سياقها.  من  جر*�ها 
/يديولوجيا ي���: من  �aذ�ها صرًحا   Vيخ �إلسال�لتا
للدين �حلنيف �لرسوF �ألمن  فوقه جر�ئمهم �Xسا�ִדم 

��لسالV سيدنا �موالنا ~مد �ملصطفى �.
ممن  هم  �لثائر  �لشبا3  من  �لشر�ة  هذ;   :/ شك  �ال 
/حالمهم   �/ مصاحلهم  /جل  من   Vباإلسال  :�يتاجر
�لدين  قد�سة  بني   لطو:  /<م  شك  �ال  �هامهم. /�
�جا; �لدنيا. ��حلقيقة �لr ال بد من �جلهر ֲדا هي /<م 
�ملسلمني  من   Mلكث� أل:   Vإلسال� على  �خلطر   �شديد
 & �يتطوعو:   :�فينقا* �جلياشة  �لعو�طف  حتملهم 
��ملسلمني على حد سو��  Vصفوفهم. فيسيئو: لإلسال
�هم �سبو: /<م �سنو: صنعا. فشتا: بني ��ة �لدين 

�حلنيف ��احته �بني �حشيتهم �غطرستهم.
له   Fتسو من  لكّل   fلتقو� من�   من   Fنقو �ن  �ها 
 .. عليكم  "باهللا  �لوحشية:    Fألعما� للقياV ֲדذ;  نفسه 
ال ترتكبو� �جلر�ئم ��ملظاk باسم حبينا �ملصطفى �". 
Xال  �لبتة  سيفه  يرفع   k قاطبة  لإلنسانية  �لر�ة   Fفرسو
�لعد��: ضد �اعته، �k يهجم قط على  لر*  مضطًر� 
 Y*عبا *ير   Vيهد  k� نباًتا  �ال  W�ًعا  �ر}   k� مدنيني 
ناهيك عن �ملساجد، بل على �لنقيض من Tلك /مَّن =ا 

�حلماية ��لرعاية �لكاملة.
X: هذ� هو فكر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �ملستوحى 
�لذ4  ألحد"  كر�هية  �ال  للجميع  "�حلب  شعا�ها  من 
/ثبت جناعته على ما مدf تا� ها �ملجيد منذ مائة �¥سة 
�عشرين سنة �ملنصرمة �هو �حد; لقا*� على تفكيك 

�/: �ل ~له. ]���لفكر �لعد
*�عني   �لشامخ  �ملن�  هذ�  من  نرفعها  صا*قة   Yعو* X<ا 
�ملوg عز �جل /: ينو� بصMتكم �يهدينا �Xياكم لسو�� 

�لسبيل. �%خر *عو�نا /: �حلمد هللا �3 �لعاملني.



اجمللد السابع والعشرون، العدد الرابع - شوال وذو القعدة ١٤٣٥هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٤ م

٤

التقوى

 حضرY مر�W بشM �لدين ~مو* /�د
�ملصلح �ملوعو* �

�خلليفة �لثا[ حلضرY �ملسيح �ملوعو* ��إلماV �ملهد4 �

:H�من *�

في 
حا� �لقر��

(سو�Y �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

َماَ��ِ� َ��ْألَْ�َ ِباْلَحقِّ  ﴿َخَلَق �لسَّ

ا ُيْشِرُكوَ�﴾ (٤) َتَعاَلى َعمَّ

شر% �لكلما�: 
�حلق.  على  غَلبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
�جَبه؛ كا: على /�حقَّ �ألمَر: /ثبَته 
على  �َقف  �خلَ�:  َحقَّ  منه.  يقني 
�لباطل؛ �ألمُر  حقيقته. ��حلق: ضدُّ 
�ملوجوُ*  �ملِلُك؛   .Fُلَعد� �ملقضّي؛ 
�ملو8ُ؛  �لشك؛  بعد  �ليقُني  �لثابت؛ 

�حلزVُ (�ألقر3).

�لتفس*:
 8ِ���لسما تعاg: ﴿خَلق  لقولـه   
 :F��أل معنيا::  باحلق﴾   m�أل��
حقَّها  منهما   Yحد�� لكل  /نه حد* 
 gنصيَبها من �لعمل، مبع® /نه تعا�
 8��بالسما  ِّVملها� بعِض   WَجناX /نا¯ 
لكي   ،m�باأل  fألخر� �بعِضها 
�لتفاعل   Fخال من  �الثنتا:  تأ° 

.Y*بينهما بالنتائج �ملنشو
��ملع® �آلخر هو /: �هللا � قد خلق 
كل ��حدY منهما �كمة بالغة، �فيه 
�هللا   Mغ شي�  ال   :/ لإلنسا:  تنبيه 
فالسما�  �Tته؛  حد   & كامل   gتعا
 Vباملها  Vللقيا  m�أل�  gX �اجة 

t,n=y{ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#š⇓ö‘ F{$# uρÈd,ysø9 $$ Î/44’n?≈yè s?$ £ϑtãšχθ ä. Ì�ô± ç„∩⊆∪šYn=y{
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 السماوات واألرض السماوات واألرض
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/يًضا  �لعكس   :/ كما  ֲדا،  �ملنوطة 
�لذ4  هو  �هللا   :/� متاًما؛  صحيح 

سّخر كلَّ شي� كما /��*.
عما   gتعا﴿  � بقولـه  �بّين 
بأ:  يؤمن  ال  �لذ4   :/ ُيشركو:﴾ 
��أل�m قد ُخلقتا باحلّق  8���لسما
مشر±؛  /نه   & شك  فال  ��حلكمة 
/حد   Fيقو  :/ �ملستحيل  من   TX
�لكو:  خالق  �هللا   :X �لعقال�  من 
 4/  :�بد خلقه  �لكنه  شك،  بال 
كا:   �TX /نه  Tلك  غاية.   �/ هد# 
�هللا هو خالقه فال بد /نه خلقه باحلق 
هدًفا  خللقه  جعل   4/ ��حلكمة.. 
 ����ليس   :/ قبلنا   �TX �/ما  �غايًة؛ 
 Fلقو� ميكن  فال  غاية  �لكو:  خلق 
 :/ Fمنا نضطر للقوX�X: �هللا خالقه، 
 :/ zهذ� سيع��لكو: ُ�جد بنفسه، 
�لكو: شريك مع �هللا  كل T�Y من 
/Wليًة مثَله  تعاg أل<ا سُتعت� عندئذ 

.gتعا�سبحانه 
 8���قد تعz �آلية /ننا خلقنا �لسما
��أل�m �ق.. مبع® /ننا �ن �لذين 
لذلك  =ما،   g��أل  Y*ملا� خلقنا 
�هكذ�  فيهما.  �لتصر#  حق  منلك 
تبطل هذ; �آلية Wعم �لذين يقولو: 
 Y*ملا خالًقا  ليس  �هللا   :/ جهة  من 
جهة  �من   ،m�أل��  8���لسما

�لذ4  هو   gتعا Xنه  يقولو:   fخر/
�َصَنَع  g�تصر# & هذ; �ملا*Y �أل
بركـا�  (ستيا�³  �لكو:  منها 
(تر�ة /�*ية) s ٢٧٤). مـع /: 
�ـق  ال  �لشيَ�  ميلـك  ال  �لذ4 
 :/� فـيه،  يتـصر#   :/ لـه 
هـذ�  حكـمه  حتت  ُيخـضع 
هذ�  مثل  أل:  بذ�تـه،  �ملوجوَ* 

.:���لتصـر# ظـلم �عـد
 ،gشر�± باهللا تعاX مثل هذ� �لظن :X ·
بوجو*  �العتقا*   gX بنا  يؤ*4   TX
 gX FWكائنا8ٍ ال حصر =ا منذ �أل

.gتعا�جانب �هللا سبحانه 

َفِإَ/� ُهَو  ُنْطَفٍة  ِمْن  ﴿َخَلَق �ْإلِْنَساَ� 

َخِصيٌم ُمِبٌني﴾ (٥)

شر% �لكلما�: 
 �/ قلَّ  �لصا&  �ملاُ�  �لنطفة:  نطفة: 
عذبًة؛  نطفًة  سقا[   :Fتقو كُثر، 
�قيل: قليُل ماٍ� يبقى & *لو /� ِقربة؛ 
��ُعه   ،Yِ/ملر�� �لرجل  ماُ�  �لبحُر؛ 

ُنَطٌف �ِنطاٌ# (�ألقر3).
�ُعه  �ملخاصُم،  �خلصيم:  خصيم: 

خصما� (�ألقر3).

�لتفسـ*: 
بعد /: خلقنا  /ننا  � هنا   � �هللا 
خطة  �فق   m�أل��  8���لسما
لـه  �/نزلنا  �إلنساَ:،  خلقنا  معينة 
�لتعليما8 كحق لنا. ��غم /ننا �ن 
�إلنسا:  خلق  بتطوير  قمنا  �لذين 
 fلقو� فيه  �جعلنا   YMحق  Y*ما من 
/نه  Xال  �=ائلة،  ��لكفا��8  �لعظيمة 

خلق  من  ا�دف  يكون  أن  يرفض  السليم  املنطق 
السماوات واألرض خلَق كائن كافر لنعم اهللا تعا�؛ 
كال بل ال بد أن يكون ا�دف أسمى من ذلك. وحتقيًقا 
�ذا ا�دف السامي عندما يبعث اهللا تعا� أحًدا 

إ� الدنيا يستغرب أهلها ويتعجبون! ملاذا ُبعث؟



اجمللد السابع والعشرون، العدد الرابع - شوال وذو القعدة ١٤٣٥هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٤ م

٦
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/خذ & نكر�: هذ� �جلميل، �بد/ 
 اصمنا & حقوقنا �قد��تنا �Wعًما 
/نه حّر، �/نه من �ملستحيل /:  لق 
ُخلق  �Xمنا   ،Vلعد� من  �لوجوَ*  �هللا 
 :/ يّدعي  بنفسه؟ �كذلك  �لكو: 
للكو:،   g��أل  Y*ملا�  لق   k �هللا 
سبيل  على  فيها  تصر#  �Xمنا 
�لكو:  ֲדا  �خَلق   :����لعد �لظلم 
حق  بأ4   :Fيقو �%خر  لنفسه! 
يؤتيz �هللا �أل��مر ��لتعليما8؟ /نا 
حر، �سو# /ختا� بنفسي منهًجا 

�قانوًنا حليا°.
ُتبني هذ; �آلية /: �إلنسا:-  كما 
 YMحلق�  Y*ملا� هذ;  من  خلقه  �غم 
 ����لغر بالزهو  يصا3   -� جدًّ
 Vجة يتجاسر على �خلصا�بنفسه لد
مع �هللا تعاg من ناحية، �لكنه من 
�هللا  /نبيا�   & يطعن   fخر/ ناحية 
�لكر�V قائًال: كيف ميكن /: يصلو� 
gX هذ� �ملقاV �لرفيع؟ Xنه يتناسى /: 
 YMهللا �لذ4 خلق - من نطفة حق�
بذكائه   ���ملغر �لكائَن  هذ�   -
لقا*ٌ�   ..gتعا �هللا  مع  ��ملتخاصَم 
 �Mًضيًعا حق�على /: يرفع Xنساًنا 
�لشر#  من  �مينحه   ،�يبد فيما 
 gتعا �هللا  يطيع  ما Dعله   Fلكما��

�يدعو �آلخرين gX طاعته �.

 Yَ�إلشا� �آلية  هذ;  تتضمن  كما 
 :/ يرفض  �لسليم  �ملنطق   :/  gX
 8��يكو: �=د# من خلق �لسما
لنعم  كافر  كائن  خلَق   m�أل��
�هللا تعاg؛ كال بل ال بد /: يكو: 
�حتقيًقا  Tلك.  من  /�ى  �=د# 
يبعث  عندما  �لسامي  �=د#  =ذ� 
�هللا تعاg /حًد� gX �لدنيا يستغر3 

/هلها �يتعجبو:! ملا�T ُبعث؟

 BٌCْDِ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها Gََ��ْألَْنَعا﴿

َ�َمَناِفُع َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ (٦)

شر% �لكلما�: 
BٌCْDِ: َ*ِفَئ يدَفأ َ*َفًأ �ُ*فوً�� �َ*ُفَؤ 
�َجد �َن  يدُفؤ َ*فا�Yً من �ل�*: َتسخَّ
�ل�*.   Yحد نقيُض  �لِد#ُ�:  �حلرَّ. 
 :Fيقا ِكنُّه،  �حلائط:  من  �لد#� 
�قُعْد & *#� هذ� �حلائط /4 كّنه. 
�ألصو�#  من  َ/ْ*َفَأ  ما  ��لد#�: 

��أل�با� (�ألقر3).
�سٌم  �هي:  منفعة  �ُع  منافع: 
به  ُينتفع  شي�  كلُّ  �لنفع؛  من 

(�ألقر3).

�لتفسـ*:

 لقد �* �هللا � هنا بأسلو3 جد 
 & �إلنسا:  خصومة  على  لطيف 
خلقنا±  �ن   :Fفقا  ،gتعا صفاته 
متحّر�  /نك  تّدعي  Tلك  �مع 
/نت  تتصر#  بينما  طاعتنا،  من 
�تستغّلها  /نت  خلقَتها  ما  بأشيا� 
Xنك  ح�   ،Fستغال� /ميا  لصاحلك 
/حياًنا، �جة  قتلها  عن  تتو��  ال 
�حليو�نا8،  هذ;  من  /فضل  /نك 
بأH & تسخMها بل & Tبح  فال 
 Wفلو جا �ألعلى.  /جل  �أل*¿ من 
هذ� �ملنطق فكيف يسوÀ لك /يها 
حكمنا  على   mالعتر�� �إلنساُ: 
� حكم �سلنا؟ k ال تطّبق على /
نفسك �ملبدَ/ �لذ4 تطبقه على �هللا 

��سله؟
�هنا± مع® %خر =ذ; �آلية �هو /: 
�لكفا� ملا �عترضو� من قبل: كيف 
على  كالمه  �هللا   Fُينـز  :/ ميكن 
عليهم:  �هللا   *ّ�  ،Mحلق� هذ�  عبد; 
 �Mًنه حق�تر َمن   Yبالنبو شّرفنا   �TX
��الستغر�3   mالعتر�� �جه  فما 
& Tلك؟ /k تر�� /ننا قد �فعناكم 
�ملخلوقا8  بني  �فيع   Vمقا  gX
من  خلقناكم  قد  /ننا  من  بالرغم 
�آلية  هذ;   & �/ما  حقYM؟  نطفة 
%خر   mعتر�� على   � �هللا   *Mف
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�هللا   Fقو  & �لكفا�  به  يطعن  قد 
تعاg ﴿/ْ: /نِذ���﴾ قائلني: كيف 
/ناًسا  بعنايته  �هللا  يشمل   :/ ميكن 
�حيه  Fُينـز�%Áني ~تقرين مثلنا، 
حينما  =م:  �هللا   Fفيقو ملصلحتنا؟ 
نشملكم بعنايتنا �<يئ لكم �لغذ�� 
لعظمتنا،  منافًيا  تر�نه  فال  �ملا*4ّ 
بالغذ��  نزّ�*كم  عندما  �لكن 
�تقولو::  تستغربو:  �لر�حا[ 
�لر3ُ  يشّر#   :/ ميكن  كيف 
 Fبإنز�  Mحلق� �لكائَن  هذ�  �لعظيم 

كالمه من /جله؟ 
�Wلو�  ما  �حلق  /عد��   :/ �لعجيب 
هذ;  مثل  �سلهم   gX يوّجهو: 
جهة  فمن  �ملتناقضة.  �ملطاعن 
هذ�  �هللا  �ختا�  كيف  يقولو:: 
�لشخص �حلقM من بيننا؟ ��TX كا: 
ال بد من �ختيا� /حد فِلَم k  تر 
جهة  �من  �لقوV؟  ِعلية  من  /حًد� 
/�ى   � �هللا   :X يقولو::   fخر/
من /: يوجه عنايَته gX �إلنسا:.. 
 Fفيشرفه بإنز� ،Mهذ� �لكائِن �حلق
 Mألخ� mالعتر����لكالV من /جله. 
يثا� من ِقبل �لفالسفة خاصًة، �لكن 
كال �العتر�ضني باطل & �حلقيقة، 
�متعا�m مع �آلخر، أل: /حدÃا 
يدF على تفاخرهم �تعاليهم على 

�ألنبيا�، بينما �آلخر �عتر�# منهم 
�قا�Y شأ<م. فثبت /<م & �لو�قع 
يريد�: بذلك �لتهر3َ من �إلTعا: 
ملا ينـزF �هللا & �لوحي من /��مر 

�تعليما8.
�منها ﴿  gتعا قولـه  �/ما 
كلمة  فيه   Vقّد فقد  تأكلو:﴾، 
﴿منها﴾ من /جل �لتخصيص. �قد 
 :Fفيقو /حد  Tلك  على   mيعتر
�حليو�نا8  حلَم  �إلنسا:  يأكل  /ال 
 ،Vألنعا� على حلم   Y�عال  fألخر�
� /ال يأكل �خلضاَ�، فكيف يصح /
 :/ ��جلو�3  �لتخصيص؟  هذ� 
كما   Yً�تا �حلصَر  يفيد  �لتخصيص 
يفيد �إلشا�gX Y �ألهم ��ألفضل، 
�لثا[،   mللغر هنا  به  جي�  �قد 
يأ°  �لرئيسي  غذ��كم   :/ ��ملع® 
�ما   Vألنعا� هذ;  �/لبا:   Vحلو من 

شاكلها كالبقر �لوحشية ��لغزال:. 
مما ال شك فيه /: �لديك ��لطيو� 
�ألخرf �لr تصيد�<ا /يًضا مصد� 

غذ�ئكم، �لكنها مصد� ثانو4. 
طريقني  هنا   � �هللا  Tكر  لقد 
��ضًحا:  Tكًر�   Vألنعا� الستهال± 
 rل� �/صو�فها  جلو*ها  �=ما /
��ل�*،  �حلر  من  �تقاً�   Vُتستخَد
 rل� �/لبا<ا  حلومها  �ثانيهما 
 � /شا�  بينما  كغذ��؛  ُتستعمل 
gX منفعتها �لثالثة بكلمة ﴿منافع﴾ 
�لr قد تعz جتا�Y هذ; �حليو�نا8 

� �ستخد�مها للتو�لد ��لتناسل. /

ُتِرLُوَ�  َجَماNٌ ِحَني  ِفيَها  ﴿َ�َلُكْم 

َ�ِحَني َتْسَرُحوَ�﴾ (٧)

هّال فّكـرمت أن اهللا الـذي خلق اإلنسـان يود أن 
يكون Rلوقه هذا سـبًبا P جالء حسـنه وMاله 
 Sأي أن يكـون اإلنسـان ذا ُخلـق وِدين ح ..�
يقال: تبارك اهللا الذي خلـق هذا الكائن اجلميل.



اجمللد السابع والعشرون، العدد الرابع - شوال وذو القعدة ١٤٣٥هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٤ م

٨
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شر% �لكلمـا�: 
�َخللق   & �ُحلسن   :Fَُجلما�  :NٌاQ

��ُخللق (�ألقر3).
ُترLو�: /��� �لرجُل X��حًة �X��ًحا: 
�ال  �ماُله،  �غنُمه  Xبُله  عليه  ��حت 
�إلبَل   ���/�  .F���لز بعد  Xال  يكو: 

��لغنم: �*َّها gX �ملُر�� (�ألقر3).
�ملو�شَي:  �لر�عي  سَر�  َتسرحو�: 

/ساَمها /4 /�َسَلها ترعى (�ألقر3).

�لتفسـ*: 
 Yَمدعا �حليو�نا8  هذ;   :�تعت�  4/
فخر �شر# لكم، �تتباهو: قائلني: 
 Fِجلما��عند4 كذ� �كذ� من �لبقر 
 :�تعت� *متم  فما  ��خليل.  ��لغنم 
ما متلكونه سبَب فخر ��اF لكم، 
ظننتم  فكيف  aُلقو;،   k /نكم  مع 
باهللا تعاg /نه خلق �إلنسا: · تركه 
 � �هللا   & يطعن  بد/  ح�   ،fُسًد
 Hيقّد� �مد;  يسّبح   :/ من  بدًال 
على   mعتر�� مثاَ�  �/صبح   ،� له 
 & سبًبا  يكو:   :/ عوًضا  خالقه 
سبحانه  �جالله  عظمته  �نكشا# 
�تعاg؟ هّال فّكرمت /: �هللا �لذ4 خلق 
هذ�  Åلوقه  يكو:   :/ يو*  �إلنسا: 
 ..� ��اله  سبًبا & جال� حسنه 
/4 /: يكو: �إلنسا: �T ُخلق �ِ*ين 

ح� يقاF: تبا�± �هللا �لذ4 خلق هذ� 
�لكائن �جلميل.

 gتعا �هللا   :/ للنظر  �مللفت  من 
حني   Fٌَجما فيها  �لكم ﴿  Fقا
 Vفقّد َتسَرحو:﴾،  �حني  ُتِر�و: 
باملاشية  �لرجو�  �هو  ﴿تر�و:﴾ 
�هو  ﴿َتسَرحو:﴾  على  مساً�، 
 �Tفلما لترعى؛  �لصبا�   & X�سا=ا 
ُترf؟  يا  �لطبيعي  �لترتيَب  عَكس 
Tلك /: �هللا � يرّكز هنا على بيا: 
��لو�قع   ،Fَجلما�� �حلسن  موضو� 
 & �جوعا  حني  �ملاشية  منظر   :/
منه  /�َل  يكو:  �لرعي  بعد  �ملسا� 
Tلك  �لصبا�؛   & خر�جها  حني 
أل<ا تكو: لدf �جوعها /شبَع بطًنا 
�/كثَر نشاًطا بعد /: /خذ8 نصيبها 
من �لكأل ��لتجو�F & �خلا�� �رية؛ 
�أل<ا عندما aر� & �لصبا� تنتا3 
/صحاَبها ش� �ملخا�# كأْ: يشر* 
�حش  يفترسها   �/ �يضيع  بعضها 
 & �جوعها  عند  �لكن  كاسر؛ 
 :��ملسا� ساملًة يطمئنو: باًال �يشعر

& *�خلهم بنو� من �لفخا�. 

َلْم  َبَلٍد  Sَِلى  Uَْثَقاَلُكْم  ﴿َ�َتْحِمُل 
 َّ�Sِ الَّ ِبِشقِّ �ْألَْنُفِسSِ َتُكوُنو� َباِلِغيِه

َ�بَُّكْم َلَرCٌ�Bُ َ�ِحيٌم﴾ (٨)

شر% �لكلمـا�: 
: �ملشقة (�ألقر3). ِشّق: �لِشقُّ

يرَ/#  �َ�ِئَف  يرَ/#   #/َ�  :Cٌ�B�
(�ألقر3).  �لر�ة  /شدَّ  َ�ِحَم  �ْ/فًة: 
/سبا3  من  ��حد  �لر/فة   :/ �لو�قع 
كثYM للر�ة، فهي & �حلقيقة عاطفة 
�لشفقة �لr تتولد & �لقلب عند �(ية 
/حد & مصيبة /� /k. فكو: �هللا � 
�ًفا يعz /نه ال يستطيع يرضى /: ��
يرf �لعبا* & �آلالV، لذلك هّيأ =م 

/نو�َ� �ملر�فق ��لتسهيال8. 

�لتفسـ*: 
هذ;  لوال  /نه  هنا   gتعا �هللا   � 
نقل   & �ملشقة  لتكبدمت  �حليو�نا8 
�لذ4  �هللا   :/ فّكرمت  فهال  /ثقالكم. 
�ملر�فق  هذ;  �ملا*4  لسفركم  هّيأ 
ال   :/ ميكن  كيف  ��لتسهيال8.. 
لرحلتكم  ��ملر�فق  �لوسائل  يهيئ 
�لر�حانية؟ فلم تستغربو: لدf �(ية 
ما هيأ; �هللا لكم من �سائل لسفركم 
 :/ Fتقولو:: من �ملحا��لر�حا[، 
�إلنسا:  مثل   �Mًحق كائًنا  �هللا   Çيو
هذ� �الهتماVَ. ال شك /: قولكم /: 
�هللا /عظم من /: يتكلم مع �إلنسا: 
حتمل  من  �فر�ً��  خد�ًعا  Xال  ليس 
 �TX  � /نه  تنسو:  Xنكم  �ملسئولية. 
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��حيم   #��� فإنه  عظيًما  كا: 
� �لر/فة ��لر�ة �T لعظما���/يًضا؛ 
أل:  �لضعفا�،   Yَمساعد يعافو:  ال 
هذ� ال ينقص من عظمتهم شيًئا، بل 

يشّكل *ليًال على عظمتهم.

﴿َ��ْلَخْيَل َ��ْلِبَغاNَ َ��ْلَحِمَ* ِلَتْرَكُبوَها 

يَنًة َ�َيْخُلُق َما َال َتْعَلُموَ�﴾ (٩) ِ̀ �َ

شر% �لكلمـا�: 
له  ��حد  ال   Hألفر�� �خليل: �اعة 

(�ألقر3).
�لِبغاN: �ُع �لَبْغل �هو حيو�: /هلّي 
�/مه  �ا�  /بو;  ��حلمل،  للركو3 
�ُيتوسع فيه فيطَلق على كل  ،Hفر
حيو�: /بو; من جنس �/مه من %خر 

(�ألقر3).
/يًضا  �ُيجَمع  �حلما�،  �حلم*: �ُع 

�ُحُمٍر (�ألقر3). Yٍعلى /ِ�ر

�لتفسـ*:
 جا�8 كلمة ﴿Wينة﴾ هنا منصوبة 
لكو<ا مفعوًال ألجله لِفعل ﴿َخَلَق﴾ 

�ملذكو� من قبل.
�لعا*ية،  �لزينَة  هنا  �لزينة  �ليست 
 Fليها & قوX Y�قد سبقت �إلشا TX
 ،﴾Fَجما فيها  �لكم ﴿    � �هللا 
��لشوكة   Yلقو� هنا  منها  �ملر�*  بل 
 Mحلم�� Fلبغا����لرعب، أل: �خليل 
تساعد �ألمم & �حلر�3 على Xظها� 

�بث �لرعب.  Yلقو�
لنا  خَلق  /نه  هنا   gتعا �هللا  يذّكرنا 
يغّذينا  نو�  �حليو�نا8:  من  نوعني 
بلحومه �/لبانه، كما يقينا من �حلر 
�يتسبب  �/صو�فه،  Éلو*;  ��ل�* 
يساعدنا  �/يًضا  �شرفنا،  عزنا   &
%خر؛   gX بلد  من  /ثقالنا  نقل  على 
 Fِجلما� على  �لنو�  هذ�  �يشتمل 
 & به  نستعني  مما  �غÃMا  ��لبقر 
��لنو�  �ليومية.  �ألهلية  حاجاتنا 

�آلخر هو ما نستعني به & حاجاتنا 
 Fلبغا�� كاخليل  ��حلربية  �لسياسية 

 .Mحلم��
TX: فقد Tُكر8 هنا ستُّ منافع لنا 
�لغذ��،  �يًعا:  �حليو�نا8  هذ;   &
 ،Fجلا;، �ل �ألثقا���لِكسا�، �لعز 
 Yللقو  Yًمدعا �كو<ا  �لركو3، 
��ملنعة. �كأ: �هللا تعاg يذّكرنا /ننا 
قد قمنا بسد حاجاتكم �ملا*ية �لسّت 
سنتغافل  /ننا  تظنو:  فكيف  هذ;، 
حاجاتكم  من  مياثلها  ما  سد  عن 

�لر�حانية؟
/نكم  �آليا8  ֲדذ;   � نّبه  كما 
تسّخر�: هذ; �حليو�نا8 لصاحلكم 
�هللا  �/ما  aلقوها،   k /نكم  مع 
�لذ4 خلقكم ��لذ4 ليس لـه من 
حاجة Xليكم فتّدعو: /نه ال حق له 
برهاًنا  تكونو�  ح�  Xصالحكم   &
�قد�سيته  سبوحيته  على  ساطًعا 

�عظمته �؟

من �لعظماB من يشعر �ملرe B حضرته Uنه صغ*،

.Bم عظماiحضرته بأ e ق يشعر �جلميعk لكن �لعظيم� 
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١٠

التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

َعنْْ /ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاFَ: َكَتَب �لنَِّبيُّ � ِكَتاًبا َ/ْ� َ/َ��َ* َ/ْ: َيْكُتَب، َفِقيَل َلُه: Xِنَُّهْم ال 

ٌد َ�ُسوFُ �ِهللا. ٍة َنْقُشُه: ُمَحمَّ َيْقَرُ��َ: ِكَتاًبا Xِال َمْخُتوًما، َفاتََّخَذ َخاَتًما ِمْن ِفضَّ

اَعِة َ/ْ: ُيْرَفَع �ْلِعْلُم،  ِ̄ �لسَّ َعْن /ََنِس ْبِن َماِلك َقاFَ: َقاFَ َ�ُسوFُ �هللا َ�: Xِ:َّ ِمْن َ/ْشَر�

�َيْثُبَت �ْلَجْهُل، َ�ُيْشَر3َ �ْلَخْمُر، َ�َيْظَهَر �لزَِّنا. َ

 Yَُ± �لّصال�هللا، ال َ/َكاُ* ُ/ْ*ِ� Fَُسو�ُجٌل: َيا َ�َ Fََقا :Fَ4ِّ َقا�َعْن /َِبي َمْسُعوٍ* �َألْنَصاِ

 :Fَ/َْيُت �لنَِّبيَّ � ِفي َمْوِعَظٍة َ/َشدَّ َغَضًبا ِمْن َيْومِئذ. َفَقا�ِبَنا ُفالٌ:. َفَما َ Fُِّا ُيَطو ِممَّ

/َيَُّها �لنَّاX ،Hُِنَُّكْم ُمَنفُِّر�:. َفَمْن َصلَّى ِبالنَّاHِ َفْلُيَخفِّْف، َفِإ:َّ ِفيِهُم �ْلَمِريض َ��لضِعيَف 

��Tَ �ْلَحاَجِة.َ

(ُ/خذ8 هذ; �ألحا*يث �لنبوية �لشريفة من صحيح �لبخا�4، كتا3 �لعلم)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

"�ملهمة �لr قد /قامz �هللا تعاg إلجناWها هي /: /قوV بإ�Wلة �خللل �حلاصل بني 
�هللا �َخْلقه، �/�سي بينهما صلة �ملحبة ��إلخالs ثانية؛ �/لغي �حلر�3 �لدينية 
بإظها� �حلق ُمرِسًيا *عائم �لصلح؛ �/كشف �حلقائق �لدينية �لr قد �ختفت عن 
/عني �لناH؛ �/قدV منوTًجا للر�حانية �لr صا�8 مدفونة حتت ظلما8 �لنفوH؛ 
�/كشف، بالعمل ال باللسا: فحسب، تلك �لقوf �لربانية �لr تسرgX 4 *�خل 
� نتيجة *عائه؛ �فو} كل هذ�، / gقباله على �هللا تعاX تتجلى فيه نتيجة��إلنسا: 
 Çمن جديد غر�ًسا خالًد� للتوحيِد �خلالص �لنقي �لالمع �خلا Vلقو� & Hغر/ :/
 Y�من /4 شائبة من شو�ئب �لشر±. بيد /: هذ� كله لن يتم بقو° /نا، بل بقد
الهو�،   (Yُاضر~) (ليكچر   ."m�أل��  8���لسما  3� هو  �لذ4  �إلله  Tلك 

(١٨٠ s لد ٢٠J حانية��خلز�ئن �لر

"تذكر�� /نz ُكلِّفت Íدمة Xصال� �لدنيا كلها أل: سيدنا �مطاعنا � كا: قد 
�قد��8  fهذ; �خلدمة �لعظيمة قد ُ/عطيُت قو gX كافة. فنظر� Hلنا� gX جا�
كانت ضر��ية َحلمل هذ� �لعب�...... �ن ��ثة �لقر%: �لكرمي �لذ4 تعليمه 
جامع للكماال8 كلها �هو  اطب �لعاk كله، /ما عيسى � فكا: ���ثا 
للتو��Y �لr كا: تعليمها ناقصا �خاصا بقوV معني. لذ� �ضطر /: يبّين & �إلجنيل 
/موً�� كانت & �لتو��Y خافية �غامضة �/: يؤكد عليها. �لكننا ال نستطيع /: 
 4/ gX ال �تا��نضيف شيًئا gX �لقر%: أل: تعليمه /مت �/كمل من /4 تعليم، 

(١٥٥s حانية، �٢٢�Xجنيل مثل �لتو��Y". (حقيقة �لوحي، �خلز�ئن �لر
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١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد;  �هللا  Xال  Xله  ال   :/ /شهد 
شريك لـه، �/شهد /: ~مًد� عبد; 
من  باهللا   Tفأعو بعد  /ما  ��سوله. 
�لشيطا: �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�3ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوV �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �Xيَّاَ± َ َنْعُبُد  Xيَّاَ± 
�لَِّذيَن  ِصَر�¯   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̄ َر� �لصِّ
/َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو3 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (%مني) �ال �لضََّ

خطبة �جلمعة 
�لU tلقاها سيدنا مر`� مسر�� rUد Uيدo �هللا تعاp بنصرo �لعزيز

� uملهد� Gإلما�� Dخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٥/٢٣ Vيو

& مسجد بيت �لفتو� بلند:

Xِالَّ  َتُمو8َ   :ْ/َ لَِنْفٍس  َكاَ:  �َما َ﴿
ُيِرْ*  �َمْن َ ًال  ُمَؤجَّ ِكَتاًبا  �هللا   :ِTِْبِإ
ُيِرْ*  �َمْن َ ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَيا  �لدُّ َثَو�3َ 
ِمْنَها َ�َسَنْجِز4  ُنْؤِتِه   Yَِثَو�3َ �آلِخَر
َقاَتَل  َنِبيٍّ  ِمْن  �َكَأيِّْن َ  * اِكِريَن  �لشَّ
ِلَما  �َهُنو� َ َفَما   ٌMَكِث ِ�بِّيُّوَ:  َمَعُه 
َضُعُفو�  �َما َ �هللا  َسِبيِل  ِفي  َ/َصاَبُهْم 
اِبِريَن  �َما �ْسَتَكاُنو� َ��ُهللا ُيِحبُّ �لصََّ
�َما َكاَ: َقْوَلُهْم Xِالَّ َ/ْ: َقاُلو� َ�بََّنا َ *
َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر 
 Vِْلَقْو� َعَلى  ��ْنُصْرَنا َ َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ
ْنَيا  �ْلَكاِفِريَن * َفآَتاُهُم �هللا َثَو�3َ �لدُّ
ُيِحبُّ  ��هللا َ  Yِآلِخَر� َثَو�3ِ  �ُحْسَن َ
�ْلُمْحِسِنَني﴾ (%F عمر�:: ١٤٦-

(١٤٩
ِفي  ُقِتُلو�  �لَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  �ال َ﴿
ِعْنَد  َ/ْحَياٌ�  َبْل  َ/ْمَو�ًتا  �ِهللا  َسِبيِل 
َ%َتاُهُم  ِبَما  َفِرِحَني  ُيْرWَُقوَ: *  َ�بِِّهْم 
ِبالَِّذيَن   :َ��َيْسَتْبِشُرَ َفْضِلِه  ِمْن  �ُهللا 
َ/ال  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  َلْم 
 * َيْحَزُنوَ:  ُهْم  �َال َ َعَلْيِهْم  َخْوٌ# 
�َفْضٍل َ �ِهللا  ِمَن  ِبِنْعَمٍة   :َ�َيْسَتْبِشُر
�ْلُمْؤِمِننيَ﴾  َ/ْجَر  ُيِضيُع  �َهللا ال   َّ:/َ�َ

(%F عمر�:: ١٧١-١٧٢)
/نه  �منته   gتعا �هللا  فضل  ملن  Xنه 
/ناسا   � �ملوعو*  �ملسيَح  /عطى 
�يد�كو:  عهدهم   ��� يد�كو: 
يد�كو<ا  �ال  �لتضحيا8،   ���

تضحيات أبناءتضحيات أبناء
اجلماعة اإلسالمية األ(ديةاجلماعة اإلسالمية األ(دية

/ سبيل اهللا/ سبيل اهللا
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حضرY مر�W مسر�� /�د - /يد; �هللا - 

هذ�   & /يضا  يضربو:  بل  فقط 
 kلعا�  & =ا   Mنظ ال  /مثلة   Fملجا�
�لذين  /ين   :Fٌسؤ�  Mُث/  �TX كله. 
�لدين،  بأمو�=م & سبيل  يضحو: 
�إلسالمية  �جلماعة  /فر�*  فإ: 
للعيا:.  ميثلو:  �لذين  هم  �أل�دية 
�TX ُطلبت تضحية �لوقت لوجد8 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   &
�حدها منا�T سامية لتضحية �لوقت 
 Fكا: �لسؤ� �TX�من /جل �لدين. 
فتالَحظ  بالكر�مة  �لتضحية  عن 
 & /يضا  بالكر�مة  �لتضحية   �Tمنا
 �TX� �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
�لدين  سبيل   &  Yحليا� نذ�  ُطلب 

�لذين  �ملخلصني  حز3  هو  فهذ� 
 Fملجا� هذ�   & /نفسهم  يقدمو: 
 Yمشاهد ُ/�يد8   �TX� /يضا. 
تا�يخ  فإ:   ���باأل� �لتضحية 
هو  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�لذ4 يقّدV منا�T هذ; �لتضحيا8 
على �جه �حلقيقة. باختصا�، لقد 
�إلسالمية  �جلماعة   gتعا �هللا  خلق 
لتقدمي   Vأليا� هذ;   & �أل�دية 
�هللا  ��مر / �سب  �لتضحيا8 
كا:  /يا  �لكرمي  �لوجهه   gتعا
Jا=ا. لقد /عطى �هللا تعاg �ملسيَح 
 ���ملوعو* �اعة /غلبيتها تد�± �
��لوقت   ����لر  Fألمو�� تضحية 

��لشر# �هي جاهزY لتقدمي هذ; 
هنا±  �لكن  *�ئما.  �لتضحيا8 
علمهم  لقلة  /حيانا  يقولو:  بعض 
يقولو:   �/ باملؤمنني،  يليق  ال  ما 
يتأثر  ما  �لبشرية  مقتضى  �سب 
 �� /Tها: غM ناضجة /�T به سلبا
 ÇX يكتب��لذين تعوWهم �لتربية. 
بعضهم /: فترY �البتال� ��المتحا: 
قالو� بأ:   �TX /ما   .�Mقد طالت كث
فترY �البتال� ��ملصاعب قد طالت 
�ندعو �هللا تعاg /: يهيئ من /مرنا 
يسر� �يسهل �ألمو� سريعا فهذ� ال 
بأH فيه ألنه عندما تبلغ �ملصاعب 
�لرسل  ينا*4  منتهاها  ��البتال��8 

لقـد خلـق اهللا تعـا� 
اإلسـالمية  اجلماعـة 
األ\ديـة P هذه األيام 
سب  لتقدمي التضحيات̂ 
أوامر اهللا تعا� ولوجهه 
الكـرمي أيـا كان bا�ا.
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��اعة �ملؤمنني قائلني: ﴿م� نصر 
 .mلغر� =ذ�  /يضا  �يدعو:  �هللا﴾ 
�لكن �لكالV �لذ4 ينم عن �لتوجه 
��لتمّسك  �لدنيوية  �لوسائط   gX
فمثال  باملؤمنني.  يليق  ال  بأسباֲדا 
 kملظا�  :/  Yإلخو� /حد   ÇX كتب 
 & �جلماعة  /فر�*  على  ُتَصّب   rل�
 kب علينا /: ُنطلع �لعاD :باكستا
جز�   Vُيستخد  :/ �Dب  عليها. 
كبM من بر�مج قناتنا �لفضائية /يضا 
لذكر هذ; �ملظاk لنخ� �لعاk عنها، 
�Tلك باإلضافة gX �ختيا� �سائل 
/خرf لرفع �لصو8 & �لعاk ضد 
�لرسالة  من  فشعر8ُ   ،kملظا� هذ; 
 :/ يريد  صاحبها  كأ:   Y�ملذكو�
 Hلنا� �لr  تا�ها  Öتا� �ألساليب 
�لعا*يو: من Xثا�Y �لشغب ��لضجيج 
لعل  Tلك  شابه  �ما  ��الحتجا� 
Tلك يوجه �حلكوما8 �لr تعا*ينا 
 Yفتر فتنتهي  حقوقنا   ��*/  gX �آل: 
�بتالئنا �مشاكلنا. · قاF صاحب 
�لرسالة بأ: صديقه �لشيعي قاF له 
بأ: ما �د³ مع �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية لو حد³ معهم خلرجو� & 
بأسلو3  ��الحتجا�  �لتظاهر�8 
�كذ�،  كذ�  �لفعلو�  �كذ�  كذ� 
يتعرضو:  عندما  بأ<م  /يضا   Fقا�
 kلعا� �: ضجة & Mيث fT/ ¿*أل

Tلك  يفعلو:  ال  �أل�ديني  �لكن 
عليهم   Fتطو لذلك  �تجو:  �ال 

 .kملظا��فترY �البتال� 
ر; & هذ�  �F ما Dب تذكُّ/ :Fقو/
نّدعي  كنا   �TX /نه  هو  �ملوضو� 
نتذكر   :/ فعلينا  �بانية  �اعة  /ننا 
ال  �لربانية  �جلماعا8   :/ /يضا 
�لدنيوية  �حلكوما8  على  تعتمد 
��الحتجاجا8  �لتظاهر�8   �/
�ال  *خل  �ال  *نيوية،  بأساليب 
 Vملا*يني & تقد� Hلنا� Yلنصر ��*
 :/  Vملعلو� من  �لربانية.  �جلماعا8 
 :��ملساعد�8 �لدنيوية ال تكو: *
بل  معينة  /هد�#   Mبغ �ال  ¯�شر
ִדد# �لقوf �ملساعدX gX Yخضا� 
 �متلّقي �ملساعدY /مامهم بأسلو3 /
%خر. �TًX، ال ميكن للمؤمن �حلقيقي 
/: يرنو gX �لدنيا �/هلها من /جل 
لالبتال�   mنتعر فكلما   .Yملساعد�
��المتحا: �نرفع صو8 "م� نصر 
�هللا" Öضع /ماV �هللا تعاg مستعينني 
/مامنا سبل  فتفتح  بفضله ���ته، 

��لرقي.  Vللتقد Yفا} جديد%�
 & Vليو� :�X: /فر�* �جلماعة �ملنتشر
�لعاk كله ��لعائشني & ٢٠٤ من 
بال* �لعاk يشهد�: /: كل �بتال� 
 Vلتقد  Yجديد سبال  /مامهم  يفتح 
�جلماعة ��W*ها�ها، �تقطع �جلماعة 

/شو�طا جديدY & هذ� �ملجاF. فال 
قد  �البتال�   Yفتر  :/ على  تقلقو� 
 gX ��طالت كث�M بل Dب /: تنظر
تعاg علينا �على  /فضاF �هللا  سعة 
�جلماعة �تر�� كم �تسعت *�ئرִדا. 
�فيما يتعلق باaاT �لوسائل �لدنيوية 
فهذ� صحيح متاما �ال شك فيه أل: 
�aاT �ألسبا3 �لظاهرية ليس ممنوعا 
�Dب علينا �aاTها �نتخدها /يضا 
ُتصبُّ  كيف   kلعا�  �Ö� فعال، 
 kلعا�  �Ö� �اعتنا.  على   kملظا�
 Ç��لد �ملجتمع  يسع   k  :X /نه 
سو#   Vليو�  kملظا� هذ;  لر*� 
�لن يبقى �ألمر  �Mتتسع *�ئرִדا كث
مقتصر� على �أل�ديني فقط بل لن 
 kلعا�  :/ ��حلق  /حد.  منها  يسلم 
يرf �ليوV هذ; �ملظاk منتشرY على 
نطا} ��سع. �لكن بعد �aاT كل 
على  هو  توّكلنا   :X �لوسائل  هذ; 
 �/ حكومة  على  �ليس   gتعا �هللا 
على /ية منظمة Xنسانية، �هذ� هو 
�ملوضو� �لذ4 /شرحه منذ خطبتني 
� ثال³ خطب ماضية �قلُت فيها /
 Yمرّكز تكو:   :/ Dب  نظرتنا   :/
�لنتائج.  على   Fللحصو �هللا  على 
 Hلنا� �ملؤمن.   YMس هي  �هذ; 
�: �لشغب ��لضجيج، Mلعا*يني يث�
� رجو:  جلسا8   :��يعقد
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 Fبأعما �يقومو:  تظاهر�8   &
�ينتقمو: من �لظلم  Vد=���لكسر 
بالظلم، �لكنهم k ُيعَطو� �عد� بأ: 
�النتصا� �لنهائي هو & نصيبهم. /ما 
 kبأ: �ملظا gعدنا �هللا تعا��ن فقد 
��إليذ���8  عليكم  ُتصّب   rل�
مبو�فقة  �Tلك  تو�جهو<ا،   rل�
مبو�فقة   �/ �حلكوما8   �/ �حلكومة 
�لعاملني   �/ �ملسؤ�لني & �حلكومة 
حتت مظلتها- Xال /: �هللا تعاg قد 
قريبا  مقابلها  ستنالو:  /نكم  قّد� 
Xنعاما8 يتلقاها �ملؤمنو: بفضل �هللا 
هذ;  Xنعاما8  �سترثو:   ،sخلا�
 :X /يضا.   Yآلخر� �Xنعاما8  �لدنيا 
لن  تضربو<ا   rل� �لتضحية  /مثلة 
 Mألخ� �لفتح   :X�  fسد تذهب 
سيكو: & نصيبكم /نتم. �لطريقة 
�لفتح  هذ�  على   Fللحصو �ملثلى 
ما  فبقد�  �أل*عية،  هي  ��النتصا� 
هذ;   F�ستز �لدعا�   & تستغرقو: 
 :��ملشاكل سريعا. �بقد� ما تلجأ
كنفه   &  :�Tتلو�  gتعا �هللا   gX
�سريعا  /كثر   gتعا �هللا  يتجلى 

 .Y*قة للعا�ُير4 %ياته �خلا�
منهج  بني  شاسع  ُبعد  هنا±   ،�TًX
�آلخرين.  �لدنيا  /هل  �فكر  فكرنا 
لقد بايعنا XماV �لوقت �لذ4 �عدنا 
�قد   ،gتعا �هللا  من  بالفتوحا8 

من   Yجديد %فا}  بفتح  �عدنا ُ
�كما  ��النتصا��8.  �لفتوحا8 
 Vليو� �ملشاهد  هذ;   fنر Xننا  قلُت 
/يضا. �لكن هذ; �لوعو* k ُيعطاها 
�آلخر�:. /ما �لذين يذكر�: سلو± 
فليعلمو�  �ملوضو�  هذ�   & �لشيعة 
/: �لشيعة /يضا k �ققو� /هد�فهم 
بالتظاهر�8 ��الحتجاجا8 حسبما 
 Fما �د³ هو /عما :/ Mغ ،f�/
�ما T gXلك، �هذ�  Vد=���لكسر 
يؤ*gX 4 �نتشا� �لفسا* /كثر من 

4T قبل. 
لن  �حلالة  فإنه & هذ;  قلت  فكما 
يكو: �النتقاV من �لظلم Xال بالظلم 
 .Fحا بأ4  نفعله  لن  �هذ�  فقط، 
 fهنا /ضر3 مثال على سلو± �لقو
�لدنيوية، فكما قلُت من قبل بأ<م 

فيهتمو:  /حد   Yمساعد  ��*�/  �TX
مؤخر�  ُنشر  لقد  �ال. / مبصاحلهم 
فيه  مقاF & جريدY ~لية هنا قيل 
ليسو�  هنا  �لساكنني  �ملسلمني   :/
لذ�  يسكنو<ا   rل� للبال*  Åلصني 
�لغربية.  �لبال*  من  ُينفو�   :/ Dب 
بالنشر   zملع� �ملكتب  عليه  فرّ* 
هذ�   :/ هنا  �اعتنا   &  Vإلعال��
يأمر   Vإلسال� بل  صحيح   Mغ
�حب  �لد�لة  بقو�نني   Vبااللتز�
 Y�ملذكو�  Yجلريد� فكتبت  �لوطن، 
�ملسلمني  من   fألخر� �لِفر}  بأ: 
 :/ عليكم  لذ�  �ملبد/  ֲדذ�  تعمل  ال 
حسنا،  قلنا  به.  بالعمل  تنصحوها 
لنشر   Yكانت جريدتكم جاهز �TX
 Fبياننا فال مانع عندنا & كتابة �ملقا
حوF هذ� �ملوضو�. �عندما كتبنا 

أما hن فقد وعدنا اهللا تعا� بأن املظاe الd ُتصّب 
عليكم واإليذاءات الd تواجهونها، وذلك مبوافقة احلكومة 
أو احلكومات أو مبوافقة املسؤولني P احلكومة أو العاملني 
حتت مظلتها- إال أن اهللا تعا� قد قّدر أنكم سـتنالون 
مقابلها قريبا إنعامات يتلقاها املؤمنون بفضل اهللا اخلاص، 
وسvثون إنعامات هذه الدنيا وإنعامات اآلخرة أيضا.
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�فينا /� شر�طهم  �سب  مقاال 
��للجنُة  Yفض مديُر �جلريد�بوعدنا 
متذ�عني  نشر;،  باملوضو�  �ملعنية 
 fخر/ مقاال8  �صلتهم  قد  بأنه 
من هذ� �لقبيل لذ� ال نستطيع نشر; 
Tلك  �ستطعنا   �TX  fسنر بل  �آل: 
 k ;هذ�فيما بعد.   fمبناسبة /خر
تكن Xال مماطلة �تلكؤ�، ��حلق /<م 
ِفرقا  لُيسخطو�  ميلكو: شجاعة  ال 
�إلسالمية  �جلماعة  /فكا�   m�تعا
�ققو�   :/  :�يريد ال   �/ �أل�دية 
��إلنصا# أل<م  Fلعد� مقتضيا8 
 #�يكّنو: & /نفسهم بعض �ملخا
من  �لِفر}  بعض   :�ير �عندما 
تز*�*   Yلقسو�  gX ميالني  �ملسلمني 
 Fقو/ *�ئما  /نا  /كثر.  Åا�فهم 
�لوسائل  �قا*ִדا  �لبال*  لزعما� 
 :�تريد كنتم   :X /نه   Vإلعال�
Xقامة �ألمن فعليكم /: تعدلو� �ال 
فيعتر#  تسلكو� سلوكا مز*�جا، 
 :��يقّر هذ�  بسلوكهم  معظمهم 
/: هذ� �لعيب موجو* فيهم، �هذ� 
هو �حلق، ح� يقوF بعضهم بأننا 
مصا×  لنا   :/ بوضو�  نعتر#  ال 
/ننا  �قد خططنا =ا �لكن �حلقيقة 
 Hلنا� Vقامة �ألمن /ماX نتحد³ عن
نريد  شخصية  مصا×  لنا  �لكن 

حتقيقها. 

لنا   Fيقا �لذين   Fحا هو  هذ�   ،�TًX
 Yملساعد� طالبني  Xليهم  نتوجه   :/
منهم. من �ملعلوV /: �العتما* على 
/صحا3 سلو± مز*�� غM ممكن 
حل  على   Y�قد ميلكو:  �ال  قطعا 
هذ;  مثال   ��خذ /صال.  �ملشاكل 
 k فهي  %نفا  Tكرִדا   rل�  Yجلريد�
جتر( على /: تنشر مقاال يرّكز على 
حب �لوطن فقط *�: /: يكو: فيه 
ما يؤ*gX 4 فسا* /� نز�� *�خلي 
ح� تكو: لديهم حتفظا8 عليه. 

نرّكز   :/ علينا   :�Mيش فالذين 
عليهم  نعتمد   �/ Xليهم  /نظا�هم 
�العتما*  ميكننا  كيف   ��يفكر  :/
/�د4  كل   ±�*/ فلو  عليهم؟ 
 gتعا �هللا  على  �لتوكل  حقيقة 

�=و��   & يتبخر  به سو#  ��لعمل 
ب على  ب�كة *عائهم كل ما ُيصَّ
��لضيق   Yلقسو� من  �أل�ديني 
هو  �لشر¯  �لكن  كانت.  حيثما 

/: يؤ*�� حق �لدعا�. 
Dب /: نتذكر /يضا /: �ملضايقا8 
 rل� kملظا� ��لr تو�جهها �جلماعة /
باكستا:   & /فر�*ها  على  ُتَصّب 
�لقانو:  مظلة  حتت   fخر/ �بال* 
�ال  حديثة   Yظاهر ليست  فهذ; 
عقدين   �/ عقد   gX تا� ا  يعو* 
 :/ منذ  جا�ية  هي  بل  �لزمن  من 
*عو�;   � �ملوعو*  �ملسيح  �ّ*عى 
�/سس �اعته. لقد ظلت �اعته 
��لقسوY منذ �لبد�ية،  kتو�جه �ملظا
/نه  ُظّن  حني  Wمن  هنا±  كا:  بل 

اإلعالم  ولوسائل  وقادتها  البالد  لزعماء  أقول  دائما 
أنه إن كنتم تريدون إقامة األمن فعليكم أن تعدلوا وال 
تسلكوا سلوكا مزدوجا، فيعvف معظمهم بسلوكهم هذا 
 Sويقّرون أن هذا العيب موجود فيهم، وهذا هو احلق، ح
يقول بعضهم بأننا ال نعvف بوضوح أن لنا مصاx وقد 
خططنا �ا ولكن احلقيقة أننا نتحدث عن إقامة األمن 
نريد حتقيقها.  لنا مصاx شخصية  ولكن  الناس  أمام 
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قريته  من   Yللهجر سيضطر   �
 Yجد�* منذ مد/��لr ملكها %با(; 
~فوظا  حضرته  يكن  فلم  طويلة. 
�لو���   gX ُعدنا لو  بل  /يضا.  فيها 
 Yحيا مر�حل  ُجّل   :/ لر/ينا  /كثر 
�لنØ � مر8 & مو�جهة �ملظاk من 
�جته W جهت��ِقبل �ألعد��. كم 
�لعزيزY على قلبه - �لr كانت متلك 
ثر�Y ُتَعّد مبئا8 �آلال# �عشر�8 
�لعبيد �كانت من /غ® نسا� مكة 
- من �ملشاكل بعد Xسالمها! فقد 
 & �طنها  من   Yللهجر �ضطر8 
�ليس Tلك فحسب  .Yسّن متأخر
 gX ْعب بل �ضطر8 للبقا� & �لشِّ
فترY طويلة & حالة ُيرثى =ا حيث 
��ملا�، �هذ;  Vعانت من قلة �لطعا
صا�8  نفسها  �لقاسية   #��لظر
كّل  حتملت  �لكنها  ملوִדا.  سببا 
هنا±   :/ %ملة  نبيل،  =د#  Tلك 
بعد  ��النتصا�   Yبالنصر �عو*� 
�لتضحيا8 �ستتحقق حتما.  هذ; 
من  بنفسه   �  Øلن� ��جه  كم   ·
ُصّبت  لقد  ��ملصائب.  �ملصاعب 
عليه �ملظاgX k ١٣ عاما متتالية & 
مكة. �قد تعّرm للهجوV بالعصي 
Tلك،   gX �ما   Y�حلجا��  Vلسها��
بل k يدخر �ألعد�� جهد� إليذ�ئه 
� حتّمل  �لكنه  بأية طريقة ممكنة 

��لبسالة،  بالشجاعة  Tلك  كل 
�gX جانب Tلك حتمل تضحيا8 
�أل���� �لr قدمها /قا�به �/صحابه 
�كلما ُطلب منه � �لدعا�  ،Vلكر��
�لصاحلهم  =م  *عا   kلظا� على 
�ما. لقد ُ/*مي 8�T يوV جُسمه *
�قد  Y�ميه باحلجا�لشريف نتيجة �
ّعد �لنØ � بنفسه هذ� �ليوV /قسى 
يوV & حياته، �& هذ� �لوقت سأله 
�هللا تعاX g: شا� /: يسحق هؤال� 
�لظاملني بني �جلبلِني �لكنه � *عا 
 Fجلبا� عليهم  ُيطِبق  /ال   gتعا �هللا 
يقبلو:  �لذين  منهم  سيكو:  لعله 
�حلق �قاF بأنه يأمل /نه يصبح منهم 
نو:  حتما �لذين يقبلو: �حلق ��سِّ
*نياهم �/خر�هم. · بد/8 سلسلة 
 ��لعد أل:   Yجر=� بعد   3��حلر

كا: يشّن �=جوV بالتكر��. 
طويل  تا�يخ  هنا±  فباختصا�، 
تا�يخ  هنا±  �كذلك   ،kللمظا
 Fسو�لرضا سّجله ��طويل للص� 
�هللا �، TX كا: مقد�� عند �هللا /: 
جانب  /على & كل  مثال  يضر3 
�كذلك ضر3  ،Yمن جو�نب �حليا
/صحابه /يضا منا�T عليا للتضحيا8 
على   Yمرّكز كانت  نظرִדم  أل: 
مقد��  كا:  �ملا   .gتعا �هللا  �عو* 
 � �ملوعو*  �ملسيح  ُيبعث   :/

�هللا   Fلرسو صا*}  �مطيع  كتابع 
فقد قاF بكل �ضو� /نه ��اعته 
�لظلم  من  �لنو�  =ذ�  سيتعرضو: 
 Yملعانا� فتر�8  �ستأتيهم   :����لعد
بأ:   � �ّضح  �قد  ��ملصاعب. 
باألWها�  مفر�شا  ليس  طريقه 
Dهل  /حد�  يتر±   k�  *���لو�
 gX هذ� �ملوضو�. فكل من ينضم
على  جيد�  مطلعا  يكو:  �جلماعة 
��ملصائب.  �ملصاعب  ستأتيه  /نه 
�ملبايعني   Fسأ/ �ألحيا:  بعض   &
�جلد* ألعلم هل هم مطّلعو: على 
مفر�شا  ليس  �أل�دية  طريق   :/
 gX جا� Vفقْبل بضعة /يا .*�بالو�
�جلد*  �ملبايعني  بعض   Y�للزيا هنا 

 وقـد وّضـح � بـأن 
مفروشـا  ليس  طريقـه 
 eو والـورود  باألزهـار 
يـvك أحـدا �هل هذا 
املوضوع. فكل من ينضم 
إ� اجلماعة يكون مطلعا 
جيـدا على أنه سـتأتيه 
واملصائـب. املصاعـب 
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هذ�  عليهم  فطرحُت  بريطانيا  من 
 Fصو/ من  كانو�  أل<م   Fلسؤ��
�جلو�3   & فقالو�  باكستانية، 
جيد�   ��فّكر  :/ بعد  بايعو�  بأ<م 
 :�جاهز �/<م  �ألمو�  هذ;   &
نوعها.  كا:  /يا  �ملشا}  لتحمل 
�لسيد�8  بعض  هنا±  كانت 
�للو�° �ضطر�: لتحمل مثل هذ; 
�ملشاكل �لكن k يتركن �إلميا:. 
إل*��كهم  Tلك  كل  فعلو�  �قد 
�لدنيا،  على  �لدين  تقدمي  حقيقة 
��ملو8 بيد �هللا.  Yكو� /: �حليا�*/�
��لسعد�� هم �لذين ُيبد�: �لصمو* 
��لثبا8 & سبيل �هللا فيجعلهم �هللا 
��ثة �جلنة & �لعاَلَمني. �هذ� ليس 
كالما فحسب بل �ملشاهد من هذ� 
 Vليو� �جلماعة   & تالَحظ  �لقبيل 
هذ;   �Tمنا  Yإلخو�  Vيقد� /يضا، 
�لتضحيا8 لد�جة تتر± �إلنسا: & 
حYM من /مر;. �كما قلت من قبل 
X: �ملسيح �ملوعو* � قد �ضح 
لنا كل Tلك منذ �لبد�ية �نصحنا 
للشماتة  Jاال  لألعد��  نفسح  /ال 
�ملصاعب  هذ;  لكل   mلتعر� بعد 
لكم  /عّد  قد   gتعا �هللا  أل:  /يضا 
نتيجة  �لد��ين   &  YMكب Xنعاما8 
�ستقامتكم �صمو*كم. لقد Tكر 
�هللا تعاg هذ� �ألمر مر��� & �لقر%: 

�لكرمي، كما & �آليا8 �لr تلوִדا 
& مستهل �خلطبة. 

ال شك /: �ملو8 سيو�جهه �جلميع 
�هللا  �ّضح  لقد  %جال.   V/ عاجال 
هو  بيد;   Yحليا�� �ملو8   :/  gتعا
 ��يأ° بإTنه. فأكثر ما ميكن للعد
�ملو8؛  من   وِّفنا   :/ هو  فعله 
�لكننا ال نباÇ به �TX جا� & سبيل 
باإلنعاما8  �عوٌ*  هنا±  أل:  �هللا 
تا�يخ   &  fنر ��لبشا��8. 
كا:  �لوليد  بن  خالد   :/  Vإلسال�
على فر�� �ملو8 �Tهب شخص 
بر(يته.  بالبكا�  �/جهش  لعيا*ته 
ظن هذ� �لز�ئر /: خالد بن �لوليد 
لقد  خالد  يا   :Fفقا �ملو8   ا# 
�قعَت مر��� كثYM & شر± �ألعد�� 

�تا�  شجاعة  *�ئما  �/ظهر8َ 
 �Tليها فلماX إلنسا: من /مر; نظر��
aا# �ملو8 �آل:؟ فقاF له خالد 
�، ��فع ثو� عن جسمي ففعل 
�جد; مليئا بآثا� �جلر�� حيث �
طعنا،  يتلق   k مكا:   4/ يكن   k
· طلب منه /: يشمِّر عن ِ�جليه 
 ���جلر %ثا�  �جد  /يضا  �هنا± 
كلتيهما.  �جليه  على   Yملنتشر�
/بكي  ال  /نا   � خالد  له   Fقا  ·
بكائي   Mيث �Xمنا  �ملو8  من  خوفا 
 & ُ/ستشَهد   k  ]/ على  ر  �لتحسُّ
�ملعا�± �/مو8 �آل: على فر�شي، 
بينما Tهبُت gX كل معركة متمنيا 
ما   :X� �د³،   k� �الستشها* 
ُيبكيz هو �خلو# /: يكو: مو° 

لقـد أُدمـي ذات يوم جُسـمه الشـريف نتيجة رميه 
باحلجارة وقد ّعد الن� � بنفسـه هذا اليوم أقسـى 
يوم P حياته، وP هذا الوقت سـأله اهللا تعا� إن شاء 
أن يسـحق هؤالء الظاملني بـني اجلبلِني ولكنه � دعا 
اهللا تعا� أال ُيطِبق عليهم اجلبال لعله سـيكون منهم 
الذين يقبلـون احلق وقال بأنه يأمـل أنه يصبح منهم 
ـنون دنياهم وأخراهم. حتما الذين يقبلون احلق و�سِّ
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 :/ فأخا#   ،Çعما/ على  عقابا 
باالستشها*   zيكرم  k �مبا  �هللا 
هو  فهذ�  علي.  �لسخط  بسبب 
 fكو: مغز�لذين كانو� ُيد� Vمقا
 �تقدمي �لتضحيا8 & سبيل �هللا /
حالة  كانت  فهذ;   .Yباحليا �جلو* 
�لعو�طف  فهذ;   � خالد  قلب 
كانت عند هؤال� للمو8 & سبيل 
�هللا، لكن �هللا � يقوF عن هؤال� 
�ملجاهدين /: =م /يضا بشا��8. 
· & هذ� �لعصر /يضا توجد �ألمثلة 
=ذ� �إل*��± ألÃية �لتضحية، فحني 
قاF �مللك لصاحبز�*; عبد �للطيف 
�تكر���  مر���  بإصر��  �لشهيد 
�ملوعو* �  /نكر �ملسيح   �TX /نه 
فسو#  لي سبيله، فأغر�; بذلك 
 �TX :Yله كل مر Fلكن �لشهيد قا
كا: �هللا � مين علي �ليوV مبو8 
ُيكسب �إلنسا: Xنعاما8ِ �هللا فأ¿ 
Ç /: /نكر; من /جل هذ; �لدنيا! 
فأنت تطلب مz كاجلاهلني صفقة 
�ملؤمنني  شأ:  هو  فهذ�   .Yخاسر
عنهم & هذ;   � �هللا   Fقا �لذين 
Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  ﴿َ�بََّنا  �آلية: 
َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ
 F%) ﴾ْلَكاِفِريَن� Vِْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْو��َ
عمر�:: ١٤٨)، �X: ما يثM نقمة 
�ليوV /يضا /<م ملا�T ال  �ملعا�ضني 

يِهُن �أل�ديو: �ملا�T ال  ضعو: 
ال  لكنهم  �ضطها*نا؟  نتيجة  لنا 
يعرفو: /: �أل�د4 �حلقيقي ينظر 
 ،:%� حني  كل  �حد;  �هللا   gX
فقد  �ما. * �ضو�نه  لنيل  �يسعى 
لطلب  /يضا  �لدعا�  �هللا  علََّمنا 
Tلك  ��لثبا8،  �هللا  من  �لرضو�: 
أل: قوY �إلميا: تأ° من �هللا فقط. 
فأهل �لدنيا يستنـزفو: جهو*هم 
إلضعا# Xميانكم، فحذ�� /: تؤثر 
قر/ُته  ما  �لدعا� هو  فيكم، فذلك 
Tُُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  /4 ﴿َ�بََّنا  عليكم 
َ/ْقَد�َمَنا  �َثبِّْت َ َ/ْمِرَنا  ِفي  �Xِْسَر�َفَنا َ
�ْلَكاِفِريَن﴾،   Vِْلَقْو� َعَلى  ��ْنُصْرَنا َ
فإ�T كا: �هللا � علَمنا �لدعا� /: 
نركن gX �هللا & كل ميد�: �قضية 
ففي �لوقت نفسه علمنا /: �لنجا� 
 gX /نيبو�  لذ�  فقط.  بالدعا�   Fُينا
يدعو  فحني  ��سألو;،  �حد;  �هللا 
ير³  فهو   sبإخال �َهللا  �إلنسا: 

ثو�3 �لدنيا ��آلخرY /يضا.
 Y�سو من   fألخر� �آليا8   :X  ·
قلت  /يضا كما  ففيها  %F عمر�: 
مَطمئنة  كلما8  �هللا   *��/ لكم، 
 � �هللا   Fقا فقد  �إلميا:،  لتقوية 
X<م ليسو� /مو�تا بل /حيا�، فامليت 
من k يؤخذ ثأ�;، ��لذ4 ال  لفه 
ال  ��لذ4  /هد�فه،  لتحقيق  /حد 

ميوتو:  فالذين  �ز:.  �ال  ييئس 
بل هم  /مو�تا  ليسو�  �هللا  & سبيل 
/حيا� TX سو# يأخذ �هللا ثأ�هم، 
�/: �لذين  لفو: هؤال� �لشهد�َ� 
بل  يستكينو�،  �لن  َيضعفو�  لن 
سو# تبقى *�ما فئٌة تتم® �ملو8 
& سبيل �هللا، �/: هؤال� �لشهد�� 
عالية  مكانة  �هللا  عند  َيكسبو: 
�Wقا  �هللا  عند  يعَطو:  �سو# 
يفرحو: به، فموִדم ال يبعث على 
سبب  قد  بل  ��حلز:،  �ألسف 
/<م  يفرحو:  فهم  �لفرحة،  =م 
بأ:  �آلخر   kلعا�  &  :�سيستبشر
تضحيتهم قد َخلقت �اعة تتم® 
�هللا  سبيل   & �لتضحيا8  تقدمي 
 gX تؤ*4  سو#  تضحياִדم   :/�
�النتصا� �لنهائي على �لعد�. فهذ; 
��البتال��8  ��ملحن  �لتضحيا8 
�ال  منا  تقدُّ سرعة  تزيد  �ملؤقتة 

 .Hليأ� gX تدفعنا
فقد قاF �هللا � & موضع %خر: 
ُثمَّ  �ُهللا  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ:X﴿
�ْلَمالِئَكُة  َعَلْيِهُم   Fََُّتَتَنز �ْسَتَقاُمو� 
 ���/َْبِشُرَ َتْحَزُنو�  �ال َ َتَخاُفو�  َ/ال 
ِباْلَجّنِة �لِتي ُكْنُتْم ُتوَعُد�َ: * َنْحُن 
�ِفي َ �لدْنَيا   Yِْلَحَيا� ِفي  �لَِياُ(ُكْم ْ/َ
(ُفّصلت:٣١-٣٢)..   ﴾Yَِآلِخَر�
/4 /: �لذين قالو� �بنا �هللا �aلو� 
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�ستقامو�،   · �لباطلة،  �آل=ة  عن 
�الختبا��8  /نو��   & ثبتو�   4/
عليهم   FÙتت �لباليا،  �صنو# 
�ال  aافو�  ال  قائلني:   Yملالئك�
��فرحو�  �بتهجو�  بل  حتزنو�، 
 Y*ثَة تلك �لسعا��ألنكم /صبحتم 
�ليا(كم & / Xننا  �عدمت ֲדا. ُ rل�
 Yآلخر�  &� �لدنيا   Yحليا� هذ; 
�لكلما8  ֲדذ;  نبه  �لقد  /يضا. 
�ضى  ُتكسب  �الستقامة   :/  gX
�الستقامة   :/ �حلق   .gتعا �هللا 
�الستقامة   Fكما��لكر�مة.  فو} 
من  حاصرتنا  قد  �لباليا   fنر  :/
/نفسنا  �/: جند  �أل�بع،  �جلها8 
للخطر  عرضًة  �شرفنا  �ِعرضنا 
سبيال  جند  �ال  �هللا،  سبيل   &
/يضا  �هللا   :X ح�  للسلو�:.. 
�X=امه  ;�)��ُيمسك عنا كشوفه 
�يتركنا  �الختبا�،  سبيل  على 
كل  ��غم  مهولة..  /خطا�   &
Tلك ال ُنبد4 فشال، �ال نتقهقر 
كاجلبنا�، �ال Öِّل & �فائنا، �ال 
نقصر & صدقنا �ثباتنا، بل نفر� 
على �لذلة، �نرضى باملو8، �ال 
ننتظر صديقا يكو: لنا عونا على 

(Vفلسفة تعاليم �إلسال) .لثبا8�
فلتحقيق هذ; �حلالة Dب /: يسعى 
مستحيل  �هو  منا،  ��حد  كل 

�: �لفضل من �هللا، فحني يستعد *
�هللا  يتركه  فال  تضحية  لكل  �ملر� 
/بد�، بل يتقدgX V عبد; ليمسكه، 
�علَّم  باجلنة،  �عدهم  �لذلك 
��النتصا�   Vألقد�� لثبا8  �لدعا� 
على �ألعد��. فاملر�* من Tلك /: 
�هللا سيتقبل /*عيتهم �يفتح /بو�3 
 �للعد يبقى  لن  �يث  �لفتو� 
 rل� �لوعو*   :X� مهر3.   4/
قطعها �هللا � مع �ملسيح �ملوعو* 
 :X� �هللا  شا�   :X حتما  ستتحقق 
 gفإ حليفنا.  هو  �لنهائي  �لفتح 
�لتضحيا8  هذ;  يقدمو:  �لذين 
من  �لبشا��8  يتلقو:  ��لذين 
لنا  %خر   Ú/  Vليو� �نضم  قد  �هللا 
/قصد خليل /�د �ملحترV �بن فتح 

 F��~مد �ملحترV، من بلدY ֲדو4 
حيث  شيخوبو�;،  ~افظة  من 
�شُتشهد & ٢٠١٤/٥/١٦ Xنا هللا 

�Xنا Xليه ��جعو:. 
�تفصيل Tلك /: �ملعا�ضني كانو� 
نشر�8ٍ  �لقرية   & /لصقو�  قد 
معا*ية للجماعة فبعض �أل�ديني 
/�Wلوها مما /*gX f مشا*Y كالمية، 
فبنا� على Tلك خر� �ملعا�ضو: 
�/لقيت  �لقرية   &  Yمظاهر  &
من  �جلماعة  ضد   YMملث� �خلطب 
خالF مك��8 �لصو8، �طالب 
تسجيل  �لشرطة  من   :��ملتظاهر
 ،���ملر حركة  �قفو� /� �لقضية 
�لشرطة  َسجلت  =م  فاستجابًة 
�أل�ديني  من  /�بعة  �لقضية ضد 
 Vغال�  ،Vملحتر� /�د  مبشر  هم 
 ،Vخليل /�د �ملحتر� Vد �ملحتر�/
��عتقلْت  ،Vحسا: /�د �ملحترX�
�ملذكو�ين  �ملتَهمني  من  �لشرطة 
/�د  خليل  �ملبدئي  �لتقرير   &
�ضعْتهم � /قا�به  �بعَض   Vملحتر�
�ملتهمني  بقية  /ما  �لزنز�نة.   &
ُ/طلق  قد  كا:  فقد  �ملذكو�ين 
 Vملرحو� /ما  بكفالة.  سر�حهم 
�إلجر���8  فكانت  /�د  خليل 
قيد  بكفالته  سر�حه  إلطال} 
�لعمل، TX جا� شا3 يدعى سليم 

إذا كان اهللا � مين علي 
ُيكسب  مبوت  اليوم 
اهللا  إنعاماِت  اإلنسان 
أنكره من  أن  فأ� � 
أجل هذه الدنيا! فأنت 
تطلب م� كاجلاهلني 
صـفـقة خــاسرة.
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��لربع &  Yَلساعة �لثانيَة عشر� &
�لقرية  ٢٠١٤/٥/١٦ من سّكا: 
�لشرطة  مركز  �*خل   Y���ملجا
/�د  �لطعاV خلليل  Xحضا�  �جة 
�عند �قتر�به من �لزنز�نة  ،Vملرحو�
�عند  /�د،  خليل  هو  َمن   Fسأ
 Hباملسد �لنا�  عليه  /طلق  تعيينه 
 ��Éر فأصيب  �جهه  على 
Xطال}   Vملجر�  F�حا  ·  ،Yشديد
/يضا  �أل�ديني  بقية  على  �لنا� 
ينطلق   k  TX ~ا�لته  تنجح  فلم 
�لقبض  �لشرطة  /لقت   .Hملسد�
خليل  �َ/خرجت  �لقاتل  على 
كا:  /نه  Xال  �لزنز�نة  من   Vملحتر�
قد جتر� كأH �الستشها*، Xنا هللا 

�Xنا Xليه ��جعو:. 
�لقبض  /لقت  �لشرطة   :/ صحيح 
على �لقاتل & �لظاهر لكن �حلقيقة 
/: كل ما Dر4 من هذ; �ألحد�³ 
ضد �أل�ديني كا: /ماV �ملسئولني 
هذ�  �لشرطة،   Fجا�� �حلكوميني 
قد  �ملشايخ  كا:  �لذ4  �لشا3 
�َفع  لأل�دية  عد�ئه   & /عَمو; 
نلُت �جلنة"، فهذ� ما  �=تا# "قد 
�لر�هن،  �لعصر   & �ملشايخ  يعلِّمه 
TX يقوF �هللا ��سوُله X: جز�� قاتل 
بينما  جهنم،  بالشها*تني  �لناطق 

هؤال� يبشر�<م باجلنة. 

من  تنحد�   Vملرحو� عائلة  كانت 
�أل�دية  �كانت   ،F�� ֲדو4 
طريق  عن  �لعائلة   gX جا�8 
حيث   ،Vملحتر� ~مد  فتح  ��لد; 
كا: قد بايع برفقة /خَوين سر*�� 
�تشو*�4 عمر *ين  Vمد �ملحتر~
 ١٩١٨  & �لثا[  �خلليفَة   Vملحتر�
 ،Y*بالوال /�ديا  �لشهيد  �كا: 
�كا:  عاما،   ٦١ عمر;  �كا: 
�كا:  �لثانوية،  ح�   H�* قد 
مديرية  �لوظيفة &  من  تقاَعد  قد 
�نصف.  شهر  قبل  �لكهربا� 
على   V�يد�  Vملحتر�  Vملرحو� كا: 
�لصلو�8 �خلمس ��لتهجد /يضا، 
كما كا: يقر/ �لقر%: �لكرمي /يضا 
�كا: Åلصا جد�  ،Vبانتظا يوميا 
للخالفة، كا: يستمع gX خطب 
 rل�  fألخر� ��ل��مج  �جلمعة 
شو}  بكل  �خلليفة،  فيها  يشا�± 
�أل�ال*  ينصح  �كا:   ،Vهتما��
��قفي  �ب  كا:  بذلك.  /يضا 
��ترمهم جد�، �كا: يتميز  Yحليا�
يفتخر  �كا:  �لضيف،   Vبإكر�
�ملركز،  من  �لضيو#  بتضييف 
جد�.  �Åلصا  /مينا  /�ديا  كا: 
 Yباإلخو لالعتنا�  يسعى  كا: 
 Vخد �لقد  ��لفقر��،  �لضعا# 
 Yللدعو  Mلسكرت� بصفة  �جلماعة 

gX �هللا �Wعيما ملجلس /نصا� �هللا. 
/حدÃا  ��بنني  �بنتني  /�ملة  تر± 
�هو لئيق /�د �هو يقيم & /ملانيا 
��لثا[ يقيم & �لقرية نفسها �هو 
كتب  لقد  �أل�دية.   Vخد� قائد 
 :/ قريتهم   & �أل�د4  �لد�عية 
�لدعا�،  من  ُيكثر  كا:   Vملرحو�
�خلشو�  مبنتهى  يدعو  �كا: 
��لنو�فل،  �لسنة  �كعا8  �يطيل 
بعد  �لغائب   YWجنا عليه  سأصلي 

 .Yلصال�

للد�عية   fخر/  YWجنا �هنا± 
 Vملحتر� X=ي  Xحسا:  �أل�د4 
�لذ4 كا: يقيم هنا & لند: بعد 
/٥/١٧  & تو&  فقد  �لتقاعد، 

٢٠١٤ عن عمر يناهز ٨٤ عاما، 
Xنا هللا �Xنا Xليه ��جعو:. 

هي  هنا   Y*موجو  YWجنا �هنا± 
 rنسرين َبّت �ملحترمة، �ل Yللسيد
توفيْت & ٢٠١٤/٥/١٨ Xثر نوبة 
قلبية عن عمر يناهز ٤٨ عاما، Xنا 

هللا �Xنا Xليه ��جعو:.

 
�غفر  �يعا  *�جاִדم  �هللا  �فعهم 

=م ���هم.       
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لو ُعثر على جثة سليمة 
مضى  شهيد   �� لنّ� 
 � �ما�،  �فاته  على 
ع!  تتحّلل   % 'ل&  'جلثة  هذ(   �ّ,
على  ُعرضت  قد  �'لسنني  'لقر�� 

'لفضائيا6، فما5' سيحد4؟ 
سيأ? 'لنا< من كل حد9 �صو9 
5لك   �� 'لنّ�  هذ'  جثة   Bملشاهد
عن  يتحدثو�  �سيظّلو�  'لشهيد، 
5لك �ياًما، �حني َيذكر Jم 'لشيخ 
 M'مصد هو  'جلثة  هذ(   Oبقا  �ّ�
�بو  �خرجه   Rلذ'  Rلنبو' 'حلديث 
ملحٌد  يبقى  فلن  سننه،   W  X�'X
هذ'   �ّ� 5لك   ،YZأل' �جه  على 
كله  'لعاُ%  �سيضطر  ,جلائّي،  Xليل 

لإلميا�، �سيضحكو� مبلO فيهم 
 Mعتنا'  cعد على  �صّر  َمن  على 

 .cإلسال'
 W سر'ئيل, gب Oجثث �نبيا Xُعد
 iآلال' �فلسطني �حدها يتجا�

حسب 'لر�'يا6 'لتالية: 
 ،(٦ / ٢٨٦)  R!لط' u١: تفس
 ،Bبا عبيد� يا   : "قاZ xسوx 'هللا 
قتلْت بنو ,سر'ئيل ثالثة ��Zبعني 
ساعة   W  Zلنها'  x�� من  نبيًّا 

!"Bحد'�
 ،(١٢٨ /  ١)   Zملنثو'  Zلد'  :٢
"�خر{ �بو X�'X 'لطاليسي �'بن 
 :xقا  Xمسعو 'بن  عن  حامت   ��
كانت بنو ,سر'ئيل W 'ليوc تقتل 

ثال�ائة ن�!! � يقيمو� سوM بقلهم 
."Zخر 'لنها� W

مبالغا6  تصديق  ميكن  ال  �نه  �مع 
هذ( 'لر�'يا6، ,ال �نه يستفاX منها 
�� �نبياO بg ,سر'ئيل % يكونو' قلة، 

�هي حجة على 'لقائلني بذلك.  
 �يتجا� فهو   O'لشهد'  Xعد �ما 
ُيقتلو�  'ملؤمنو�  ظّل  فقد  'ملاليني، 
عهد   W�  ،Oألنبيا' تاZيخ  ع! 
'لصحابة �حَدهم كا� ُيقتل 'ملئا6 
'لفر<  مع   �Zملعا'  W  iآلال'�

�'لر�c �'لقبائل 'لعربية 'ملعتدية. 
'للحظة  هذ(  ح�  ُيعثر   % فلما5' 
 Bكثر مع   Oهؤال من   ٍّR� جثة  على 
 �ّ� �مع  'لعا%،  متأل  'ل&  'حلفريا6 

 هانـي طاهـر

Z◊
fl
÷uih;◊·;Ô\Å‚ç’\Â;Ô]Ëe›¯\;Ä]âp^Z◊
fl
÷uih;◊·;Ô\Å‚ç’\Â;Ô]Ëe›¯\;Ä]âp^
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هنا± Xمكانية الكتشا# ما & باطن 
 Hلقد� فمدينة  �تصوير;؟   m�أل�
مثال -�هي /كثر بلٍد ُتوّفي فيها /نبيا� 
فيها  ش�  كل  ُحفر  قد  �شهد��- 
ُيعثر   k �لكن   ،Yعديد /متا�  بعمق 
�ال لشهيد.  ،Øّلن Yحد��على جثة 
/ما   ،kلعا� فضائيا8  لبثَّته  ُعثر  �لو 
�ما  �لنجا�ية  �لزغلولية  �حلكايا8 
شاֲדها حوF مثل هذ; �ملو�ضيع فهي 

/تفُه ِمن /ْ: ُيلَتَفت Xليها.  
من   �Mكث �هللا  بعث   Vإلسال� قْبل 
�ألنبيا�، �هنا± ماليُني �ملؤمنني ֲדم، 
��حد� &  ا  نصًّ نقر/   k�نسمع   k�
/جسا*   :ّX  Fيقو �ملقدسة  كتبهم 
�ال   m�أل� تأكلها  ال  �ألنبيا� 
هذ�  مثل  يتركو:   �Tفلما تتحلل. 

�ألمر �ُيخفونه؟ 
بل �جدنا عكس Tلك، فمثال: 

عظاما،  صا�8  يوسف   جثة   .١
�/خذها موسى � معه gX نابلس، 
 :*�� حيث   ،���خلر ِسفر  حسب 
َمَعُه،  ُيوُسَف   Vَِعَظا ُموَسى  �َ/َخَذ َ"
َألنَُّه َكاَ: َقِد �ْسَتْحَلَف َبِني Xِْسَر�ِئيَل 
َسَيْفَتِقُدُكْم  �َهللا   َّ:Xِ َقاِئًال:  ِبَحْلٍف 
َمَعُكْم".  ُهَنا  ِمْن  ِعَظاِمي   :َ�َفُتْصِعُد

(١٣: ١٩ �ُ�(�َْلُخُر
�كرَّ� هذ� �لكالV يشوُ� & ِسفر;، 
�لَِّتي  ُيوُسَف   Vُِعَظا�َ"  :Fيقو حيث 

ِمْصَر  ِمْن  Xِْسَر�ِئيَل  َبُنو  َ/ْصَعَدَها 
َ*َفُنوَها ِفي َشِكيَم، ِفي ِقْطَعِة �ْلَحْقِل 
�لَِّتي �ْشَتَر�َها َيْعُقو3ُ ِمْن َبِني َحُموَ� 
َفَصاَ�8ْ  َقِسيَطٍة،  ِبِمَئِة  َشِكيَم  /َِبي 
 :٢٤ (َيُشو�  ُمْلًكا".  ُيوُسَف  لَِبِني 

(٣٢
�لرَُّجَل  "َفَطَرُحو�  /َلِيَشع:   Vعظا  .٢
�لرَُّجُل   Fََنَز ا  َفَلمَّ /َلِيَشَع،  َقْبِر  ِفي 
َعَلى   Vََقا�َ َعاَ�  /َلِيَشَع   Vَِعَظا �َمسَّ َ
ِ�ْجَلْيِه". (�َْلُمُلوِ± �لثَّاِني ١٣: ٢١)

�لنَِّبيِّ   Vَِعَظا�َ ِعَظاَمُه  "َفَتَرُكو�   .٣
(�َْلُمُلوِ±   ."Yِاِمَر �لسَّ ِمَن  َجاَ�  �لَِّذ4 

�لثَّاِني ٢٣: ١٨)
 ، ٤. "ِفي Tِلَك �لزََّماِ:، َيُقوFُ �لر3َُّّ
 Vَِعَظا�َ �Tَُمُلوِ± َيُهو Vَُيْخِرُجوَ: ِعَظا
 Vَِعَظا�َ �ْلَكَهَنِة   Vَِعَظا�َ ُ�َ(َساِئِه 
ِمْن  �ُ�َشِليَم /ُ اِ:  ُسكَّ  Vَِعَظا�َ �َألْنِبَياِ� 

ُقُبوِ�ِهْم". (Xِْ�ِمَيا ٨: ١)

 sلنصو� هذ;  لتكذيب  م��  �ال 
�لبّتة، فهي موWَّعة ع� /سفا� �لكتا3 
�قُ� يوسف � موجو*  .Hملقد�
& نابلس �ال Dهله /حد من /هلها 
�ما  .Y��� من �ملد: ��لقرf �ملجا/
ْكِر Xِْ: ُكْنُتْم  مع® ﴿َفاْسَأُلو� َ/ْهَل �لذِّ
َال َتْعَلُموَ:﴾ �TX كانت �لتو��Y كلُّها 

باطلة؟ 
�لو كانت /جسا* �ألنبيا� ��لشهد�� 
ص �لرسوFُ � خطبًة  ال تتحلل خلصَّ
�هذ; �آلية �لعظيمة،  Vֲדذ� �ألمر �=ا
شهد�ئهم  عن  �لصحابة  �لتحد³َّ 
 Fلقا بل  قّط!  يأُسنو�  لن  �لذين 
�لصحابة عند �فاY �لرسوF �: ال 
بل   ،� *فنه   &  Fلالستعجا م�� 
بيننا شهًر�  �لشريف  سُنبقي جسد; 
على �ألقل، لنرf معجزY عدV حتّلل 
�جلثة بأVّ /عيننا �يز*�* Xمياننا، �ُنر4 

فلماذا e ُيعثر حS هذه اللحظة على جثة أيٍّ من 
هؤالء مع كثـرة احلفريات الd متأل العاe، ومع أّن 
هناك إمكانية الكتشاف ما P باطن األرض وتصويره؟ 
فمدينة القدس مثال -وهي أكثر بلٍد ُتوPّ فيها أنبياء 
وشهداء- قد ُحفر كل ش� فيها بعمق أمتار عديدة، 
ولكن e ُيعثر على جثة واحدة لنّ�، وال لشـهيد. 
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لعلهم  ��ملنافقني  للمشركني  �جلثة 
يتوبو:! 

�د³   k �لنقا�  هذ�  مثل  لكّن 
قط، بل �لذ4 حد³ عكُسه متاما، 
عنه  �هللا  �لعباH �ضي   Yُعو* �هو 
 Fلرسو� جسد  *فن   & للتسريع 
ألنه  يأُسن،   :ْ/ ِمن  خوًفا   �
�ْلَبَشُر،  َيْأُسُن  َكَما  �َيْأُسُن  بشر 
 Fُُسو�َ ُتُوفَِّي   :Fََقا ِعْكِرَمَة  فَعْن 
َبِقيََّة  َفُحِبَس  �ِالْثَنْيِن،   Vََيْو  � �هللا 
لَْيَلَة  ُ*ِفَن  َحتَّى  ��ْلَغَد َ �لَْيَلِتِه َ َيْوِمِه 
�هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ �َقاُلو�: َ �َألْ�ِبَعاِ�، 
ِبُر�ِحِه  ُعِرَ�  �َلِكْن َ َيُمْت  َلْم   �
 Vََفَقا ُموَسى،   �ِ�ِبُر ُعِرَ�  َكَما 
 � �هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ  :Fََفَقا ُعَمُر 
ِبُر�ِحِه  ُعِرَ�  �َلِكْن َ َيُمْت،  َلْم 
َكَما ُعِرَ� ِبُر�ِ� ُموَسى، َ��هللا َال 
َيْقَطَع  َيُمو8ُ َ�ُسوFُ �هللا � َحتَّى 
 Fَْيَز َفَلْم  �/َْلِسَنَتُهْم. َ  Vٍْقَو�/َ /َْيِد4َ 
ا  ُعَمُر َيَتَكلَُّم َحتَّى َ/Wَْبَد ِشْدَقاُ; ِممَّ
 :Fََفَقا  Hُْلَعبَّا�  Vََفَقا  ،Fَُيُقو�َ ُيوِعُد 
Sِ�َنَُّه  َماَ�  َقْد   � �هللا   Fَُسو�َ  َّ:Xِ
َيْأُسُن  َكَما  َيْأُسُن  Sِ�َنَُّه  َلَبَشٌر، 
َفاْ*ِفُنو� َصاِحَبُكْم   ،Vَِقْو �ْلَبَشُر.َ/4ْ 
ُيِميَتُه   :ْ/َ ِمْن  �هللا  َعَلى   Vُْكَر/َ َفِإنَُّه 
Xَِماَتًة  َ/َحَدُكْم  /َُيِميُت  Xَِماَتَتْيِن، 
َعَلى   Vُْكَر/َ �ُهَو َ Xَِماَتَتْيِن  �ُيِميُتُه َ
َفاْ*ِفُنو�   Vَِقْو  4ْ/َ Tَِلَك؟  ِمْن  �هللا 

َتُقوُلوَ:  َكَما  َيُك  َفِإْ:  َصاِحَبُكْم، 
َيْبَحَث   :ْ/َ �هللا  َعَلى  ِبَعِزيٍز  َفَلْيَس 
َعْنُه �لتَُّر�Xِ ،3َ:َّ َ�ُسوFَ �هللا � َ��هللا 
 Ûَنْهج ِبيَل  �لسَّ َتَرَ±  َحتَّى  َما8َ  َما 
 Vَََّحر�َ  Fَْلَحَال� َفَأَحلَّ  ��ِضًحا، َ
�ْلَحَر�Vَ. (سنن �لد��مي، ��بن سعد 

& �لطبقا8)
قائال:  /حٌد   Hعبا �بَن  يقاطع   k
ִדني   �Tملا تقوF؟   �Tما ��ك، 
/جسا*   :ّ/ تعلم  /ال  �؟   Fلرسو�

�ألنبيا� ال تأُسن �ال تتحّلل؟ 
�أل*لة  هذ;  ُترفض   :/ ميكن  هل 
من  عدٌ*  /علَّها  بر��ية  كلها 
�ملحدِّثني، �هي نفسها ال تفيد ما 

يذهبو: Xليه كما سنرf؟ 
/صحا3  /خرجها  �لر��ية  هذ; 

�لسنن غM �لترمذ4، �فيها: 
َقاFَ َ�ُسوFُ �هللا �: Xِ:َّ ِمْن َ/ْفَضِل 
 Vُ*َ% ِفيِه ُخِلَق �ْلُجُمَعِة   Vََيْو /َيَّاِمُكْم 
ْعَقُة  �ِفيِه ُقِبَض َ�ِفيِه �لنَّْفَخُة َ�ِفيِه �لصََّ
َفِإ:َّ  ِفيِه   Yَِال �لصَّ ِمْن  َعَليَّ   ��َفَأْكِثُر
َيا  َقاُلو�:   . َمْعُر�َضٌة َعَليَّ َصَالَتُكْم 
َ�ُسوFَ �هللاَِّ، َ�َكْيَف ُتْعَرmُ َصَالُتَنا 
�هللاََّ   َّ:Xِ  :Fََفَقا َ/ِ�ْمَت؟  �َقْد َ َعَلْيَك 
َعزَّ َ�َجلَّ َحرVََّ َعَلى �ْألَْ�mِ َ/ْجَساَ* 
��لنسائي ��بن  *��ْألَْنِبَياِ�. (/بو *�

ماجة �غMهم)
�لر��ية،  هذ;  صّحة   mسنفر

 Øشيٍ� على �لن mُهل َعْر :Fفالسؤ�
� يستلزV /: يكو: جسد; كما هو؟ 
/ليست �لر�� هي �لr حتّس؟ �هل 
 :/ قبل   Hبالنا �ألمو�8  �ّس عامة 
تتحلَّل /جسا*هم؟ هل يفقد �إلنسا: 
 V/ ;بعد حتلل جسد kصلَته ֲדذ� �لعا
 �مبجر* �فاته؟ ��TX ّمت حتنيُط جسٍد /
يظّل  فهل  يتحلَّل،  ال  جتميُد; �يث 
�مبا Dر4 حوله  kبالعا HحساX لديه

�مبا ُيعرm عليه؟
هذ� ال يقوF به /حد. 

TX:، هم يستنبطو: من �لر��ية ما ال 
يؤمنو: به. 

 Fَُسو�َيا َ :� Fفحني سألو� �لرسو
َعَلْيَك  َصَالُتَنا   mُُتْعَر �َكْيَف َ �هللاَِّ، 
قد  يكو:   :/ بدَّ  فال  َ/ِ�ْمَت؟  �َقْد َ
قاF عبا�Y تفيد /ّ: �ألنبيا� �ّسو: مبا 
ُيعرm عليهم من صالY عليهم، فاهللا 
 m�مَنع �أل�تعاg منحهم هذ�، 

 .Hبني �لنا�من /: َتحوF بينهم 
 4��هذ� �لذ4 قاله � َعبَّر عنه �لر�
 �/ �لر��ية،   & �لذ4  �لنص  ֲדذ; 
ֲדذ�.  �لسلسلة   Y��� /حد  عنه  عبَّر 
�هللا   Fَُسو�َ  َّ:/َ  4�� /نه  خصوصا 
� َقاFَ: َما ِمْن َ/َحٍد ُيَسلُِّم َعَليَّ Xِالَّ 
َ�*َّ �هللا  َعَليَّ ُ��ِحي َحتَّى َ/ُ�*َّ َعَلْيِه 
هو  فاملهم   ..(*��* (/بو   .Vََال �لسَّ

�ليس �جلسد. ���لر
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��لـنُّـوِ� �لـتُّـقــى   mَ�ْ/
لـلـنُّـوِ� ِبـَهـا  منـِضـي 

f�َلـو لـِ �ملÜَزِكـي  /نـَت 
�ملـْعُمـوِ� بيـِتـَك  ِمـْن 

ْلُعـَال لـِ  �Mًسـ /كَمـْلـَت 
�لـَميـسـوِ� �Tِتـَنـا  ِمـْن  
/َتـى قـد  Xماًمـا  ِعيـسـى 
�ِ��لـمبــُر هÝديـِه  مـن 

�لـنََّظـْر فÞيـِه  فْلُتـْتـِقَنـْن 
ْلخÞنـزيـِر لـِ ��لـمـو8ُ 
ـما �لسَّ  & َيعßُلـو  ـهم  كالسَّ
ـوِ� لـلطُّ َمـًعـا  ِســْرَنا 
Vْألَنـا�  Mَخـ َعلـى  َصّلـى 
�ِ��لـَمسـر عـَلـى  ثــمَّ 
��لـنُّـوِ� �لـتُّـَقـى   mَ�/
لنُّـوِ� لـِ ِبـَهـا  نـْمـِضـي 

fَد �=ـُ �ـَر  يـا   �ُ�َمـسـر
بيـعـًة َنبـِغـي  جئـَنـاَ± 

�لرَِّضـا ُحـْز8َ  �لـذ4  /نـَت 
َفـا �لصَّ َنـبـِع   gX ُخـْذَنـا 

َيـا مـْن َخلـفـَت �ملُرَتضـى
�لَوَفـا <ـَج  بنـا  �سـُلـْك 
مـهِديُّنـا َجـا�نـَا  َقـد 
�ملصَطَفـى حـديـُث  هـذ� 

�خلَبـْر صـحَّ  هديـِه  مـن 
ُكِسـْر قـد  ِليـُب  �لصَّ هـذ� 
لـلدَُّعـا عـبـاً*�   Wِّْحـر
�ُملجßَتَبـى  Vِإلَمـا� خـلـَف 
Vْـال �لـسَّ ِهللا  �حلــمـُد 
Vْإلَمـا� علـى   Vُـال �لسَّ ُثـم 
fد �=ـُ ْ�ـَر  يـا   �ُ�َمسـُر
َبيـعـًة َنبـغـي  جئـنـا± 

uدr zعلي بن صا
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٢٦

التقوى

�ألحد�³  من   Mكث
�ال   YMحق تكو: 
قيمة =ا، �مع Tلك 
لإلعالميني  �لشاغل  �لشغل  يكو: 
& �يع �سائل �إلعالV هو Xخبا� 
�ألحد�³  �بعض  �لناH �د�ثها، 
فإ<م  Tلك  �مع  جلال،  تكو: 
يسكتو: عنها كسكو8 �لشياطني 
�خلرH عن قوF �حلق �بيا: �ألمو� 

�لD rب عدX Vغفا=ا. 
 Vسائل �إلعال�فمن منا k تالحقه 
�شخصيا8  /حد�³  عن  بأخبا� 
تافهة، k يكن ليعر# �لناH عنها 
عليها  �لضو�  تسليط  لوال   Ûشيئ
�=شيم،  كالنا� &  لتنتشر  Éنو:، 
�إلعالميني  من   Mكث بفضل 

�لذين  /صبحت �ظيفتهم & هذ� 
�لبحث  هي   �يبد ما  على  �لزما: 
�لر�Tئل   �/ لنشرها  �لفضائح  عن 
 gX ..لفنت إلشعا=ا�  �/ لتر�Dها، 
%خر كل هذ; �ألمو� �لr جعلت 
يعد  /حد�³  عن  غفلة   &  Hلنا�

�لسكو8 عنها كا�ثة!
�سائل  تسابق  على  �للداللة 
على  �لضو�  تسليط   &  Vإلعال�
ح�  تافهة  �شخصيا8  /حد�³ 
عليها  �لضو�  تسليط   & كا:  لو 
Xشاعة للفاحشة، �على تعامي هذ; 
�لوسائل عن شخصيا8 �/حد�³ 
يكفي  =ا-   kلعا� يهتز   :/ Dب 
عد*  كم  �هو:   F)لتسا� طر� 
 & �ملهد4  عليا�  يعرفو:  �لذين 

يعرفو:  من  مقابل  �لعر�،  �لوطن 
مهد4 علي؟! �لوال �ضطر��4 & 
�ملهد4  بعليا�  /ضر3  أل:   Çمقا
�بقد�  ،Ûكر8 عنها شيئT مثًال، ملا
/سفي على �ضطر��4 لذكر ��ها 
�سم  بذكر  /تشر#  ما  بقد� 
 :/ من  �لرغم  فعلى  علي،  مهد4 
 :/ Xال  مشتقا8 �ال�ني متشاֲדة، 
صفو#   & /حدÃا  يضع  �لو�قع 
�آلخر  Dعل  بينما  �إلنس  شياطني 

& صفو# �ملالئكة!
فمهد4 علي تشو*�4 فرWند هو 
 &  Mشه �طبيب  /�د4،  مسلم 
كا:  ��لعاملية،  �لعلمية  �أل�سا¯ 
 fعلى مستو �لقلب  لعال�   Ûطبيب
على   Fللحصو يؤهله   Àلنبو� من 

 هالة شحاتة عطية
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﴾﴿

 kكالعا �لطب،   & نوبل   Yجائز
�لذ4   Vلسال� �أل�د4 ~مد عبد 
نوبل   Yجائز على  بالفعل  حصل 
ميهل   k �لقد�  لكن  �لفيزيا�،   &
�لدكتو� مهد4 علي، حيث لقي 
�إل�هابيني  /يد4  على  مصرعه 
 -٢٦  & باكستا:   & �لسلفيني 
٥- ٢٠١٤ حني قر� /: يذهب 
gX بلد; خلدمة /هلها بعد /: هاجر 
gX كند� نتيجة �ضطها* �أل�ديني 
�حلق  ضيا�  �لديكتاتو�  عهد  منذ 
�ملشايخ   fفتو على  صّد}  �لذ4 
من  ��عتبا�هم  �أل�ديني   Mبتكف

�ملرتدين!
علي  مهد4  �لدكتو�  كا:  فلقد 
 4/  :�* �ملرضى  لعال�  يتطو� 
�Tلك  �أل*يا:،  كافة  �من  مقابل 
من منطلق Xميانه كإميا: كل /�د4 
 rلر�ة �ل� Íدمة �إلنسانية �نشر 
فقر�   ،Vإلسال� /جلها  من  جا� 
باكستا:   gX  áمؤخر يذهب   :/
فشا�  بلد;،  /هل  خلدمة  للتطو� 
على  حتفه  فيه  يلقى   :/ �لقد� 
/يد4 �ملتربصني به من �إل�هابيني، 
 Yملق�  Y�ياW  & كا:  حني 
 fحدX عليه  فأطلقت  �أل�ديني، 
�ثنني  بو�سطة  �صاصة    Yعشر
*��جة  يقو*�:  كانا  �ملجرمني  من 

نا�ية، فأ��* �هللا له  �لشها*Y على 
 kِلظا�  Yِلبلد� ُيِرْ* ֲדذ;   k��لفو�، 
��النتفا�  منه   Y*الستفا� /هُلَها 
�/فكا�هم  /عما=م  بسبب  بعلمه 

�إلجر�مية!
�ال  F��ليس هذ� هو �حلا*³ �أل
�ألخM �لذ4 �د³ لأل�ديني، بل 
�د³ مثل هذ� �/شنع منذ عشر�8 
�لسنني على /يد4 شياطني �إلنس 
�إلسالمي   kلعا�� �لتكفMيني،  من 
ال يستنكر ما �د³ =م، �مشايخ 
�لفتنة مستمر�: & غيهم، ��ملرتزقة 
 :�يتحر ال  �لذين  �لصحفيني  من 
�حلق  عن  يبحثو:  �ال  �لصد} 

�ألكاTيب  �لصق  بقص  يقومو: 
�إلسالمية  �جلماعة  عن  �ملعلبة 
 mكتبو� عنها فبغر :X��أل�دية، 

�لتشويه �Xثا�Y �لفتنة �لطائفية..
�حلني  بني  �ألمة  ُينذ�  �هللا  �لكن 
�لذ4  بعض  �يذيقهم  ��حلني، 
كما  يرجعو:،  لعلهم  عملو� 
/صحا3  X�ها3  من  /�Tقهم 
��ملتسترين خلف  4Mلفكر �لتكف�
بعد  �حلكم  �عتلو�  حني  �لدين، 
بالربيع  �يت   rل� �لفوضي  تلك 
�لعر�، �ما هو & �لو�قع بالربيع، 
�Xمنا Xنذ�� من �هللا لعلهم يستفيقو: 
�يتقو: فتنة ال تصينب �لذين ظلمو� 

 �لشهيد �لدكتو� مهد4 علي تشو*�4 مع جنليه 
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التقوى

منهم خاصة! ��غم ما يرسله �هللا 
�لفكر  يبقي  لألمة،  Xشا��8  من 
بالصيت  ��الستعال�   4Mلتكف�
/كثر  معتقد�8   & Ûكامن Yلكثر��
ح�  منه   ل   k  TX �ملسلمني، 
�ألWهر �لشريف �لذ4 يلمع صيته 
عن  ��ألصح  �لوسطي  �لفكر  بأنه 
�لدين �حلنيف، �لكن �حلق /: هذ� 
�للمعا: يشوبه كثM من �لتزييف، 
TX قد صّد} �ألWهر كما صّدقت 
باكستا:   & �لتكفMية  �جلماعا8 
�أل�ديني،   Mتكف  fفتو على 
�ضر3 بعرm �حلائط قوF �سولنا 
�لكرمي (من صلى صالتنا ��ستقبل 
قبلتنا �/كل Tبيحتنا فذلك �ملسلم 
�لذ4 له Tمة �هللا �Tمة �سوله فال 
aفر�� �هللا & Tمته)! فبتكفM هذ; 
�ملسلمني،  من  جلماعة  �ملؤسسة 
من  =م  �د³  ما  على  �ِبَصْمتها 
�ضطها* من ِقبل �لتكفMيني، �من 
Xشاعة �ألكاTيب ��الفتر���8 عن 
/منلة  قيد  aر�  ال   rل� معتقد�ִדم 
يصبح   - �ألصيل،   Vإلسال� عن 
هذ� �لتكفM �ملتعمَّد جرمية ال تقل 
 k :X نفسه  جرما عن �الضطها* 

تكن سببا �ئيسÛ فيه!
�لو�قع   & �ملكفرين   :X فاحلق 
من  /ك�  %خر   Ûجرم لMتكبو: 

كا:   �Tفإ �الضطها*،  هذ�   Vجر
�الضطها* هو جرV & حق �لعبا*، 
لذ��ִדم  �ملكفرين  تأليه هؤال�  فإ: 
باحلكم على هؤال� �لعبا* بتكفMهم 
 Y/جر فأ4  �هللا،  حق   & Vجر =و 
�هللا �/4 جرV & حقه /ك�  على 
 & �خفر;  /لوهيته،  مناWعته  من 
Tمته! Xنه ملن �لعا� /: ُيكفَّر �لذين 
�عو� منا*يا ينا*4 لإلميا: /: %منو� 
�ملهد4   Vباإلما فآمنو�  بربكم، 
 Fملسيح �ملوعو* �لذ4 /ظهر �ا��

�لدين �عظمته..
من   :��ملكفر هوال�  ينقم   �Tفما
Xميا<م  منهم  /ينقمو:  �أل�ديني؟! 
�لذ4 صحح   Mألخ� �لزمن  مبجد* 
 V/ �لدين؟!  عن  �لباطلة  �ملفاهيم 
�لصاحلا8  عمل  منهم  ينقمو: 

 Vعد� �جلميع  حب   gX  Yلدعو��
كر�هية /حد!

 kلعا�  & �آل:  �لعقال�  كا:   �TX�
�لعر� ��إلسالمي ينا*�: بتصحيح 
=م  تبني  بعدما   zلدي� �خلطا3 
 ،���ملطر �خلطا3  كو��³   Ûعملي
فإ<م لن Dد�� Xال �لفكر �أل�د4 
�لصحيح،   Vلإلسال  �Mسف ليكو: 
�حلق  �خلطا3  معرفة  �لسهل  �من 
جا�  �لذ4   Vفاإلسال �لباطل،  من 
�لنبيني ال ميكن /: تشوبه  به خامت 
شائبة /� تؤخذ عليه �ملآخذ، �من 
 m�َثم فلو ُ�W: كل خطا3 معر
مبيز�:  ��ملذ�هب  �لفر}  ش�  من 
كميز�: �لذهب، سيتبني /: �لفكر 
يظهر  �لذ4  �لوحيد  هو  �أل�د4 
�سيعر#  �نقه، ��  Vإلسال� نقا� 
�لعاقل حتمÛ /: ليس كل ما يلمع 

 !ÛهبT
يلمع   :/  Ûحق �ملؤسف  من  �لكن 
من  يأ°  ال  �لذ4   zلدي� �خلطا3 
Wمن  ففي  �ألمة،  صال�  ���ئه 
�لدجاF ُيسلط �لضو� على �ألخبا� 
منها  طائل  ال   rل� ��ألحد�³ 
�ألحد�³  على  �لضو�  � فت 
يغفل  �لزما:  هذ�   &�  ..Vجلسا�
شخصيا8  عن  �إلسالمي   kلعا�
مالئكية مثل �لدكتو� مهد4 علي، 

كل خطـاب  ُوزن  فلـو 
 Sشـ مـن  معـروض 
مبيزان  واملذاهـب  الفرق 
كميزان الذهب، سـيتبني 
أن الفكـر األ\ـدي هو 
يظهـر  الـذي  الوحيـد 
ورونقه،  اإلسـالم  نقـاء 
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شيطانية  شخصيا8  /خبا�  �يتابع 
جتر*8  فلقد  �ملهد4،  عليا�  مثل 
�إلنسانية  معا[  كل  من  عليا� 
��حليا�، �/��*8 /: تدخل �لتا�يخ 
�لو كا: Tلك من /قذ� �ألبو�3، 
فكا: =ا ما /��*8 بفضل �سائل 
�سطر8 & �لتا�يخ فعلتها  ،Vإلعال�
من  بالتجر*  قامت  حني  �لشنيعة، 
مالبسها بدعوf �حلرية، كما سطر 
 ،YMفعلته �لشه :��ألعر�� منذ قر
 ،VمزW حلجا� عند بئر� f/� حني
فرفع ثوبه �باF & �لبئر، فا<اF عليه 
�لناH بالضر3، �ملا سئل ملا فعلت 

 !Hلنا� zح� يعرف Fهذ�، فقا
 Mيس �ُخلطى،  هذ;  على  فهكذ� 
/غلب   Mكما يس ،Hلنا� كثM من 
عن  يبحثو:  �لذين  �إلعالميني 
�لو عن طريق  {�Wالستر�� Yلشهر�
� على حسا3 / �لكذ3 ��الفتر�� 
فكم  ��ألخال}..  ��لدين  �لقيم 
عليها  يسلط  �/�ا�  /حد�³  من 
�لضو� على ُخطى �ألعر��، �كم 
�/�ا�  /حد�³   Hلنا� عن  حتجب 
 kلعا�  Mضم عنها  �إلخبا�  يوقظ 
%فا8  بوجو*  �ينذ�  �إلسالمي، 
عقائدية & /شهر �جلها8 �إلسالمية 

�*عا� للمنهجية ��لوسطية!
��حلق /: �لظلم �لو�قع على �جلماعة 

�أل�دية من خصومها،  �إلسالمية 
�ما يستخدمونه من ش� �لوسائل 
 Vمنا هو /شبه باستخد�X ملحا�بتها، 
 rل�  Yلفاسد� لألسلحة  �ملحا�بني 
فكلما  /صحاֲדا،  �و�   & ترتد 
 *�*W�  ،Ûجر�مX�  �Mتكف  ��*�*W�
�لتضحية  على  �جلماعة  /فر�* 
بفضل  �جلماعة   8*�*W��  ،á�صر�X
�هللا   Mتد�ب  :/ فاحلق   ،á�ها*W� �هللا 
& �لكو: تعمل *�ئما لصا× �اعة 
�هللا   Fسو� القى  فكما  �ملؤمنني، 
 á*ضطها� F��صحابته & �لزمن �أل
من �ملجرمني، جا� بعد; �الستخال# 
��لتمكني & �لدين، فإ: سنة �هللا لن 
 :/ فالبد   ،Mألخ� �لزمن   &  Fتتبد
�حلر3  بعد هذ;  �ملبني  �لنصر  يأ° 

خامت  ظل  /تبا�  على  �لشرسة 
�لنبيني، فهكذ� �عد �هللا �لذين %منو� 
�عملو� �لصاحلا8 ليستخلفنهم & 
من  �لذين  �ستخلف  كما   m�أل�
�لذ4  *ينهم  =م  �ليمكنن  قبلهم 
بعد  من  �ليبدلنهم  =م  ��تضي 

خوفهم /منا!
فمخطئ من يظن /: �حلاF سو# 
 Ûمنا حتمX�يبقي على ما هو عليه، 
سيأ° يوV يستفيق �لعاk �إلسالمي 
�ملسيح  جنم  �يسطع  غفلته،  من 
Tلك  �ح�  ��اعته..  �ملوعو* 
يشيع  من  كل  �آل:  فلينعم  �حلني 
 ،m�أل� �لسافل &  باملجد  �لباطل 
باملجد  ��إلميا:  �حلق  /هل  �لينعم 

�لعاÇ & �لسما�!

فكلمـا ازدادوا تكف�ا وإجرامـًا، ازداد أفراد اجلماعة 
على التضحيـة إصـرارًا، وازدادت اجلماعة بفضل 
الكـون   P اهللا  تدابـ�  أن  فاحلـق  ازدهـارًا،  اهللا 
تعمـل دائمـا لصاM xاعـة املؤمنـني، فكما القى 
رسـول اهللا وصحابتـه P الزمـن األول اضطهـادًا 
 P مـن اجملرمني، جاء بعـده االسـتخالف والتمكني
الدين، فإن سـنة اهللا لن تتبـدل P الزمن األخ�... 
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٣٠

التقوى

Xعد�* �لد�عية: ~مد /�د نعيم

‹]Ëë’\

ÿ]êÊ÷’;fl|]à;ª|

Ì÷¡;ÈtÊ’\;ÿÂá›

rÁÑÅi’]d;Ô]Ëe›¯\;

Ïzizd]l;ÏzËz6b;Ïzfizà

<‡]ïŸÑ;‡ÊŸÊëÁ;‹\ÊÕ^;ÿ]d;]Ÿ

ÎÔÂÖ∏\;‹Å¬d;!\;‡Ê⁄‚iÁ;€‚›b

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—

بعا³- �هي  �نتها� حر3  بعد   :{
 H��أل بني  نشبت   rل� �حلر3 
��خلز��- �لتقى � & شهر �جب 
�لبعثة  من  عشر  �حلا*4   Vلعا� من 
 Yفأبلغهم *عو يثر3،  /هل  بعد* من 
%يا8  بعض  عليهم  �قر/   Vإلسال�
�لقر%: �لكرمي، فتأثر�� به ��قتنعو� مبا 
 4/ من  كلهم،  �/سلمو�  منه  �عو� 

قبيلة كانو� �كم كا: عد*هم؟ 
�خلز��،  قبيلة  من  هؤال�  كا:   :�

�هم: Fجا�كانو� ستة �
١./بو /مامة "/سعد بن W���Y" � من 

بz �لنجا�، �كا: /�F �ملصدقني.
٢. عو# بن �حلا�³ � �هو �آلخر 

 Fخو�/ �لنجا�  �بنو  �لنجا�،   zب من 
جّد �لنØ � عبِد �ملطلب.

٣. ��فع بن مالك � من بW z�يق. 
 Fنز قد  ما   � �هللا   Fسو� له  �هب 
�من هنا  .Vليو� �لقر%: T gXلك  من 
ُيكَتب  كا:  �لقر%:   :/ على   ُّFُيستَد
كتا3   Y�بصو Dمع   :/ �قبل  فو�� 

كا: كله مكتوًبا.
٤. قطبة بن عامر � من بz سلمة.
.Vحر� z٥. عقبة بن عامر � من ب

 � �ئا3  بن  �هللا  بن عبد  ٦. جابر 
من بz عبيد.

هؤال� �لستة َ�َعـُد�� �سوFَ �هللا � 
 Yعو*  :�سينشر /<م  �لو*��  عشية 

�إلسالV & يثر3. 

�لعقبة  بيعة  عن   Cتعر ما/�   :{
�أل�p؟ 

 *��: لقد ظلَّ � ��جيا �منتظر� �*
 V/ يقبلونه  هل  يثر3؛  /هل  فعل 
كاملة  سنة  �نقضا�  �بعد  يرفضونه. 
توجه � & /ياV �حلج gX �لعقبة ِمب®، 
هؤال�  للقا�  شوًقا  �لنظر  Dيل  �بد/ 
�لستة - �لسابق Tكرهم- فوقع نظر; 
 Vحني تقد�على نفر من /هل يثر3، 
Xليهم عرفو; فو��، �قابلو; مبنتهى �حلب 
�كانو� �ثz عشر �جال مبا  sإلخال��
فيهم ¥سة من �لستة �لذين صدقو; & 
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جد*   :�%خر �سبعة  �لسالفة،  �لسنة 
��خلز��، �هم:  H�من �أل

١. معاT بن �حلا�³ � من بz �لنجا� 
من �خلز��.

 zكو�: بن عبد قيس � من بT .٢
W�يق من �خلز��.

٣. /بو عبد �لر�ن يزيد بن ثعلبة � 
من حلفا� �خلز�� من بz بلي.

 zب من   � �لصامت  بن   Y*عبا  .٤
عو# من �خلز��.

٥. �لعباH بن عبا*Y بن نضلة � من 
بz ساk من �خلز��.

 zمن ب � �لتيِّها:  بن  �=يثم  /بو   .٦
.H�عبد �ألشهل من �أل

 �٧. عومي بن ساعدY � من بz عمر
 .H�بن عو# من �أل
فبايعو� �سوFَ �هللا �.

 Nمن هو �لد�عية �إلسالمي �أل� :{
(�لسف* �أل�N) للن~ �؟

�جلد*  �ملبايعو:  هؤال�   *��/ حني   :�
يثر3-  /هل  من  Tكرهم  �لسابق   -
 Fسو�ملدينة، �لتمسو� من � gX Y*لعو�
�هللا � /: يرسل معهم �جال يعلمهم 
 ،Vإلسال�  gX �ملشركني  �يدعو  �لدين 
بن  مصعب  معهم؛   �  Øلن� فأ�سل 
بصفة   � ُعر#  �لكن؛   .�  Mعم
قا�ãٍ (مقرãٍ)، TX /: مهمته �ألساسية 

/: يقر/ على �لناH �لقر%: �ُيقرئهم. 

Uهل  فعل   D�D� كانت  كيف   :{
يثر�؟

 ،Vإلسال� & YMغبة كب� ���: لقد /بد
َيـقبلونه  عليه  ُيـقبلو:   ���بد/
�يعتنقونه، ح� /سلم �لزعيم ُ/َسيد بن 
�خالF /ياV تّشر# Wعيُم  � Mُحَض
 (�  Tمعا بن  (سعد  بأسرها   H��أل

.Vإلسال� Fبقبو

 e سعد  Lو`  كا�  مكانة   َّuU  :{
�ألنصا�؟

 & مكانٌة   Tمعا بن  لسعد  كانت   :�
 &  � بكر   �/ كمكانة  �ألنصا� 

�ملهاجرين. 

�لعقبة  بيعة  عن   Cتعر ما/�   :{
�لثانية؟ 

Tها3  على  سنة   ��مر بعد   :�
مصعب gX �ملدينة جا� سبعو: �جال 
من �ملدينة gX �سوF �هللا � & مكة، 
 :�يريد �بعضهم  /سلمو�  قد  بعضهم 
 �  Fلرسو� =م  فحد*  يبايعو;.   :/
موعد �للقا� بعد �نتها� شعائر �حلج & 
�لعقبة نفسها & منتصف �لليل �سط 
Xليهم  �خر�  فاجتمعو�  �حلجة.   4T
عمه  معه  ��صطحب   � �هللا   Fسو�

�بايعه هؤال� �لسبعو:.  � Hلعبا�
�حني /بدf هؤال� �لرغبة & /: يهاجر 
�سوF �هللا � gX �ملدينة �شتر¯ عليهم 
 Fسو�بأ: يضمنو� �اية  .� Hلعبا�

�هللا �. 

عشر  �الث�  عن   Cتعر ما/�   :{
نقيبا؟ 

 Fسو� Fبعد بيعة �لعقبة �لثانية قا :�
من  موسى  جعل  كما  بأنه   � �هللا 
سأعيِّن  نقيبا،  عشر   zث� Xسر�ئيل   zب
عليكم /نا /يضا �ثz عشر نقيبا يعتنو: 
 Ç :يكونو�بكم ��افظو: عليكم، 
كا:  حو��يا كما  �ثz عشر  مبنـزلة 
حو��يا.  عشر  �ثنا  مرمي  بن  لعيسى 
عن  عند4  مسئولني  �سيكونو: 
�حني  �أل�ا�،   Ç حو�  فرشِّ قومهم؛ 
��فق  ��ا،  عشر   zث� �لصحابة   Vقّد
عليهم �، �هؤال� �الثنا عشر نقيًبا: 

بن  ُ/سيد  �هم:   ،H��أل من  ثالثة 
�سعد بن خيثمة، �/بو �=يثم  ،Mُحلض�
عنهم  �هللا  �ضي  �لتِّيها:  بن  مالك 
بن  /سعد  �هم:  �خلز��،  من  �تسعة 
�سعد بن �لربيع، �عبد �ّهللا بن  ،Y���W
بن  ��ل���  مالك،  بن  ���فع  ��حة، �
�عبا*Y بن �لصامت، �سعد بن  ،��معر
 ،Vبن حر� ��عبد �ّهللا بن عمر ،Y*عبا

��ملنذ� بن عمر� �ضي �هللا عنهعم.
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٣٢

التقوى

 (:�(�لقسط �لسابع ��لعشر

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا8 �لr بني قوسني /� �لr بعد 
"/قوF" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٥
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
ُ/هدgX 4 حضرته � ساعة جيب. 
بل  بسلسلة  يربطها  يكن حضرته   k
 & �يضعها  منديل   & يلفها  كا: 
�لوقت  معرفة   *��/ �كلما  �جليب. 
�ألعد�*  بعدِّ  �بد/  �لساعة  /خر� 
منها  عد*  كل  على  Xصبعه  ��ضًعا 
 k /يضا.  مسمو�  بصو8  �مرّ*ً*� 
�لوقت  معرفة  يستطيع  حضرته  يكن 

بالنظر �لسريع gX �لساعة.

/حّب  كنت  �هللا:  عبد  ميا:   Fيقو
طريقة حضرته & Xخر�� �لساعة من 

; �لساعا8. �جليب �عدِّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٦
 :F4 فقا�ميا: عبد �هللا �لسنو zحدث
�آليا8   :X  :Yمر حضرته   Ç  Fقا
صعبة  �لظاهر   &  �تبد  rل� �لقر%نية 
�العتر�ضا8  عليها  �َتِر*  �لفهم 
�لكثYM توجد حتتها خز�ئن كبYM من 
�ألمر.  حقيقة   & ��حلقائق  �ملعا�# 

· قدV مثاال فقاF: مثل هذ; �آليا8 
 ،Yشديد حر�سة  عليها  خزينة  كمثل 
توضع مثل هذ; �خلزينة & غرفة متينة 
�لبنا� جد��<ا �يكة �/بو�ֲדا ضخمة 
�مسلحة باحلديد �عليها /قفاF غليظة 
�لغرفة  هذ;  مثل   & �توضع  �قوية، 
على  ~توية  صلبة  حديدية  صنا*يق 
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�لصنا*يق  هذ;  مثل  �توضع  �خلزينة، 
�ألجل  ،m�غر# مظلمة حتت �أل &
Tلك ال يقد� كل من هب �*3ّ على 
/ما  عليها.  ��الطال�  Xليها   Fلوصو�
غر#  فهي   Hللجلو  Yملعد� �ألماكن 
مما  �لزجا�  من  /يضا  �/بو�ֲדا  ��سعة 
 Yلنظر� Xلقا�  �خلا��  يتيح ملن هو & 
 *��/ ملن  �لسهل-  �من  �لد�خل،   gX

- �لدخوX Fليها.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٧
�لسنو�4  �هللا  عبد  ميا:   rحدث
 gX هبT كا: حضرته كلما :Fقا�
�ملسجد �لكبM & /ياV �لصيف طلب 
من  �شر3  �لبئر  من  �ملا�  �ستخر�� 
�لدلو مباشرY. كا: حضرته �ب /: 
 Yمن �جلر �Xنا� فخا�4 / يشر3 & 

�لفخا�ية. 
كا:   :Fفقا �هللا  عبد  ميا:   zحدث
�ملقلية  "ِبَكْوَ�;"١  �لـ  �ب  حضرته 
 ،Y�حلا� بالبها��8  �ملخلوطة  جيًد� 
كا:  جللبها.   zيرسل /حياًنا  �كا: 
 & �لتمشي  /ثنا�  يأكلها  حضرته 

�ملسجد.

كا: �ب /كل �لدجا� �ملقلي /يضا، 
/ثنا�  معنا  مقلًيا  *جاًجا  /خذنا  فلقد 

سفرنا gX "هوشيا� بو�". 
�لفجل،  صلصلة  /كل  �ب  كا: 
 "fمونغر" �ملسّمى   Yباخلضر ��للحم 
 - �فيعة  خضر��  فاصوليا�  �هي )
�للحم  �ب  كا:  كما  �ملترجم)، 
�ملشو4 شو�� جيًد�. كا: �ب �خلبز 
�ملخبوW جيًد� �يث يكو: قاسيا نوًعا 
ما. كا: �ب مر} �للحم �لذ4 ُطبَخ 

�للحم  فيه  نضج  ح�  طويلة   Yمد
جيًد�. 

�كا: �ب عصM �لليمو: �كا: ميا: 
 .Mجا: ~مد �ّضر له هذ� �لعص

 :/ /يضا  �هللا  عبد  ميا:   zحدث�
حضرته قاF مرY: ينبغي عدV �إلكثا� 
/كل  ��صل  من  �للحم.   F�تنا من 
�للحم أل�بعني يوًما بكثرY �سوّ* قلبه، 
 ��باملجر �للحم   Fستبد�� فينبغي 
��خلضا� /يضا. k يكن حضرته �ب 
 Úملطبو� Wكا: �ب �لر� ،Yحلم �لشا
 & حضرته  كا:  �لبلد4.  بالسكر 
 & �لبلد4  �لسكر   Vيستخد �لبد�ية 
�لشا4. كا: يقوF عن مر} �لطبيخ: 
كالوحل،  �لثخني  �ملر}  يعجبنا  ال 
لو  �يث  سائال  يكو:   :/ ينبغي  بل 
من  (جز�  "%نة"  بقيمة  �للحم  طبخ 
ستة عشر جز� من �لر�بية- �ملترجم) 
كانت   .sشخا/ Áانية  /كله   Yحد��
تكفي   Vأليا� تلك   &  Yلو�حد� �آلنة 

لشر�� كيلوغر�ما من �للحم.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٨
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
جا� /حد gX حضرته مبسبحة هديًة، 
فأعطانيها حضرته قائال: خذها ��قر/ 
�كانت  .� Øعلى �لن Yعليها �لصال

 .� تلك �ملسبحة �يلة جدًّ
1 /كلة هندية تصنع من *قيق �حلمص �لذ4  لط فيه �ملا� ��لتو�بل ��لبصل ��لبطاطا �/حياًنا بعض �خلضا� 

/يضا فتقلى بقطعا8 صغYM، لعل �ألقرX 3ليها من �ألطعمة �لعربية هي ”�لعجة“. (�ملترجم)

سيدنا مر`� غالrU Gد �لقاDيا� �
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 � �ملوعو*  �ملسيح  يكن   k :Fقو/
�ب �ستخد�V �ملسبحة عموًما.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٦٩
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
يقوF: سيمثل شخص  كا: حضرته 
/ماV �هللا يوV �لقيامة فيسأله هل عملَت 
/4 عمل صا×؟ فلن يستطع /: يرّ* 
عليه بشي�، فيقوF له �هللا: هل �لتقيت 
بأحد �لصلحا� & حياتك؟ فMّ* عليه 
 · � له �هللا: فّكر جيدًّ  Fبـ ال. فيقو
كنت  �لشخص:  هذ�   Fفيقو /جْب، 
ما�ًّ� من /حد �ألWقة فمّر � شخص 
 :gهللا تعا� Fصاًحلا، فيقو Hيدعو; �لنا

�Tهب فقد غفر8 لك بسببه.
حضرته   Fقا �هللا:  عبد  ميا:   Fيقو
مرY: من يصلي ���� شخص كامل، 
ُتغفر له Tنوبه قبل /: يرفع �/سه من 

.Yلسجد�
�لسحر  قبيل  من  Tلك  ليس   :Fقو/
�صحة �لنية  sبل �إلخال YTلشعو��
 .Yما: & مثل هذ; �لصالWشرطا: ال
(�نظر ملزيد من �لتفاصيل �لر��ية �قم ٤٢٥ 

& �جلز� �لثا[ من هذ� �لكتا3)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٠
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
جا� مرY شخص gX حضرته �سأله: 

 Fملهد4 حقًّا؟ فقا��هل /نت �ملسيح 
��ملهد4  �ملسيح  /نا  نعم  حضرته: 
�حلق. �لقد قا=ا حضرته بثقة متناهية 
/ميا  �لشخص  هذ�  ֲדا  تأثر  �بطريقة 
تأثر  لقد  فوً��.  بيعته   & �*خل  تأثر 

قلØ /يضا تأثر� عظيما لر* حضرته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧١
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
من   ��يتز من   :Yمر حضرته   Fقا

�ثنتني يصبح *��يشا.
 rل�  ¯��لشر /حد  ��عى  لو   :Fقو/
ميكن  فال  ُيعدِّ*  ملن   Vإلسال� �جبها /
/: يتحوF �لز��� من �ثنتني /� /كثر 
يكو:  بل  بامللذ�8،  للتمتع  T�يعة 
 & ֲדا   Vللقيا �ملر�  يضطر  تضحية 

ظر�# خاصة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٢
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
لدf بعض   Y*هنا± عا :/  Yكر مرTُ
 Vليو� & Vعو: �لطعاWملقلدين /<م يو�
 Mغ /ما  /حدهم،   Yفا� بعد  �أل�بعني 
 � جدًّ Tلك   & فيخالفو<م  �ملقلدين 
 VطعاX  :�تريد كنتم   �TX �يقولو: 
 Vيو  4/  & Tلك  فيمكنكم   Vلطعا�
 ���� �حلكمة  حضرته:   Fفقا %خر، 
XطعاV �لفقر�� �لطعاV & �ليوV �أل�بعني 

�*�� <ائي لر�� �مليت،  Vهي /نه يو
تو*يع  عند  شي�   �Wيو /نه  فكما 
على   Vلطعا�  �Wيو كذلك  �لبنت 
من  �مليت   ���  ��*�  fلد �لفقر�� 
/جل XيصاF �لثو�X 3ليه. �X: عالقة 
�لر�� مع هذ; �لدنيا تنقطع <ائيا بعد 

/�بعني يوما. 
 ����/قوF: لقد Tكر � �حلكمة من 
حضرته  يكن  فلم  �Xال  �لتقليد،  هذ� 

ا مبثل هذ; �لتقاليد ��لعا*�8. مهتمًّ

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٣
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 
�جللسة  فيها  عقد8   rل� �لسنة   &
�خطب فيها حضرته  g��لسنوية �أل
تكلم فيها عz قبل خطابه: ميا: عبد 
Wمِن  منذ  لنا  صديق  �لسنو�4  �هللا 
تتعرفو�  لكي  لكم  �Tكرُته   ،Çو¥

عليه، · بد/ حضرته بإلقا� خطابه.
 Vعا & g�(/قوF: عقد8 �جللسة �أل

(V١٨٩١

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .١٧٤
 :Fقا�حدثz ميا: عبد �هللا �لسنو�4 

:Fما كا: حضرته يقو �Mًكث
خد� *��4 جه غم *��4

حز:  فأ4  معك  �هللا  كا:   �TX  :4/
تعانيه؟!
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�ساV �ل��قي .*

Nمـن خـال
كل  بني  ما  ُمْنَفَرُ�  «�َخلَلُل:  �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 

«.Fجلمع خال��شيئني، 
 Mُفُتث �لرياَ�  ُيرِسل  �لذ4  ﴿�هللا  �لعزيز:  �لتْنزيل   & �جا� 
 fفتر Ûعُله ِكَسفD�سحابÛ فيبُسُطه & �لسما� كيف يشا� 

�لَوْ*َ}  رُ� من خالله﴾. 
 Yََُّمر ْبُن   ��َعْمُرَ ُحَصْيٌن  َ/ْخَبَرِني  ُشْعَبُة  َثَنا  َحدَّ َعفَّاُ:  َثَنا  َحدَّ
َسِمَعا َساِلًما َقاFَ َسِمْعُت َجاِبًر� َقاFَ:  "َ/َصاَبَنا َعَطٌش َفَجَهْشَنا 
Xَِلى َ�ُسوFِ �هللا � َقاFَ َفَوَضَع َيَدُ; ِفي َتْوٍ� ِمْن َماٍ� َبْيَن َيَدْيِه 
َفَجَعَل َيُثوُ� ِمْن ِخَالNِ َ/َصاِبِعِه َكَأنََّها ُعُيوٌ:." (مسند /�د، 

كتا3 باقي مسند �ملكثرين)
يقوF �ملسيح �ملوعو* �: "�كانو� ال �فظو: فر�جهم، 
 Vكانو� على هجو �إلسال��جهم، �*ُ��ال يتركو: َ*ْ�َ�َقهم 
ظلمة  مع  �لسبا�  غضب  يغضبو:  �كانو�  �ملصرين.  من 
�ملعاصي ��لظلم ��إليقا�، كأ<م سحا3 �كاV فيه شغب 
�َ*ٍ} من خالله، َ Yال  ر� قطر��لرعد ��ل�} ��لصاعقة، 
فنعوT باهللا من شر �ملعتدين. �بينما هم كذلك TX �صطفا[ 

�� لتجديد *ينه..." (�لتبليغ)
�حلقيقة،  على   (Fمن خال) �ستعملت  �لسابقة  �ألمثلة   &�
 Nخال من  /ملح   ]X�" كقولنا:  �ملجا`  على   Vتستخد �قد 

كتابا8 �ملسيح �ملوعو*  � تأييد� �بانيا عجيبا…"
�مثاF على �ستعماF (من خالF) جاَنَبه �لتوفيق:

 F�تقوV ~طتنا �لفضائية من خالN برنامج �حلو�� �ملباشر بتنا
مو�ضيع حساسة من خالN �تصا=ا باملشاهدين �~ا��ִדم.

برناJها…   & �لفضائية  ~طتنا   Vتقو  :Fلقو� ��لصو�3 
بتنا�F مو�ضيع حساسة باتصا=ا…

�الجتنا3 هذ� �خلطأ �لشائع Dب /: ُيختا� - عوضÛ عن 
(من خالF) - ما يناسب �ملقاV مما يلي: 

بـ، &، من طريق، بو�سطة، /ثنا�، باستعر�m، �نطالقÛ من، 
 Y*باالستفا ،Þسة، بفضل، بسبب، نتيجة ل�مبما ،Fباستعما

...ê� ،gX لك /:، بإجر��، بالرجو�T�من، 

�خلطأ e �ستعماN: (عال�ً� على /لك)
تعبM "عال�Yً على Tلك" خطأ & مو�ضع   Vستخد�� يشيع 
يقصد منها: Xضافة T gXلك، /� Wيا*Y على Tلك /� فضال 
على Tلك �لr تكو: منصوبة على �ملصد�ية (مفعوF مطلق) 
�يكو: �لتقدير: /ضيف Xضافًة على Tلك، �/Wيد Wيا*Yً على 

Tلك، �/ُْفِضل فضال على Tلك. 
�قيل  ،H/على �لر/ :Y��قد جا� & (لسا: �لعر3): «�لِعال
�هو  ،;Mغ� Mما ُيحمل على �لبع :Y�/على �لُعُنق… ��لِعال
 D�` ما :Bقيل: عال�� كل شي�ما ُ�ضع بني �لِعْدلني… 

عليه…» 
فنقوF على �لصو�3: ُ/عِطَي فالٌ: عال�Yً على مرّتبه قد�ها 
على  منصوبة  �ليست  به،   Fمفعو هنا   Y�(عال  YMل مئة 
 fنر كما   -  Y�فالِعال مصد�á)؛   ليست  أل<ا  �ملصد�ية، 
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�ملصا*�  Íال#   ،á�مصد ليست   -
 ،Y*ياW (Xضافة،   Ûنف%  Y�ملذكو� �لثالثة 
 Fَفضل)، فال يصحُّ �ستعماُلها �ستعما

تلك �ملصا*�. 
ملحوظة:

 gX باإلضافة) :Fֲדذ� �ملع® ال نقو� *
Tلك…) أل: مع® هذ� �لتركيب هو: 
بسبب �إلضافة T gXلك: فنقوF مثال 
يكتسب  حاال8  Áة  �لصو�3:  على 
فيها �السم تعريفÛ، باإلضافة gX �سٍم 
 gX Xضافته  بسبِب  ِبِعلَِّة/   :4/ معرفة. 

�سٍم معرفة. 
مثل   & عن)  (فضًال   Fستعما� /ما   *
فضًال   ÛÃ�* ميلك  ال  (فالٌ:  قو=م: 
 ÛÃ�* ميلك  ال  فمعنا;:  *ينا�)،  عن 
 ÛÃ�* كأنه قيل: ال ميلك .á�ال *ينا�

فكيف ميلك *ينا�á؟

د د �تأكَّ Uكَّ
د  «/كَّ �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 
�قرَّ�;  �/حكمه  �ثَّقه   :áتأكيد �لشيَ� 

د: �شتد �َتَوثََّق.» د. �تأكَّ فهو مؤكَّ
د على �لشي�)، �Xمنا  TX:: ال يقاF: (/كَّ

د �لشيُ�). د �لشيَ�! فتأكَّ يقاF: (/كَّ
مثًال:   Fنقو  :/ يصح  ال  هذ�  �على 
كذ�)،   ³�حد من  نتأّكد   :/ (Dب 
د  يتأكَّ  :/ (Dب  هو:  �لصو�3  أل: 
لنا حد�³ كذ�) /� (Dب /: نتحقق 

نسَتْيِقَن   �/ نتيقَّن   �/ كذ�،   ³�حد
 �/ كذ�  من  َنَتوثَّق   �/ كذ�،   ³َ�حد

نستوثق منه). 
/نت  (هل   :Fتقو  :/ يصح  �ال 
متأّكد؟)، أل: �لصو�3 هو: (هل /نت 

متحقق؟ / متيقن؟ / مستيقن؟).
 ���َجَحُدَ﴿  :gتعا� تبا�±  �هللا   Fيقو
�ُعُلوًّ� َ ُظْلًما  /َْنُفُسُهْم  َ��ْسَتْيَقَنْتَها  ِبَها 
�ْلُمْفِسِديَن﴾  َعاِقَبُة  َكاَ:  َكْيَف  َفاْنُظْر 

(�لنمل: ١٥)
�ملا "  :� �ملوعو*  �ملسيح   Fيقو
بلغت /شد عمر4 �بلغت /�بعني سنة، 
جا�تz نسيم �لوحي ِبَريَّا عنايا8ِ ��، 
 Øحج �يرتفع   ،zيقي�  rمعرف ليزيد 

�/كو: من �ملستيقنني." (�لتبليغ)

على �لرْغم
«�لرَّْغم:  �لوسيط):  (�ملعجم   & جا� 
�لرَّغاV (/4 �لتر�3). �يقاF: فعله على 
منه، �على �غم  �لرغم  �غمه، �على 

/ْنِفِه: على ُكْرٍ; منه.»
كذ�،  �غم  (على  �لعربية:   &  Fيقا
كذ�،  �برغم  كذ�،  ِمن  �لرغم  �على 

�بالرغم من كذ�).
 :/ /حّب  كنت  (ما  مثًال:   Fيقا�

.(Ûْغم�حضر8ُ  zلك�/حضر، 
 Mغ  & (�لرغم)  كلمة  تستعمل  �ال 
�لr - لدf �ستعما=ا  �لتر�كيب  هذ; 

 �- يكو: مع® �لُكْرِ; �عدV �لرغبة /
 Ûملحوظ  Yملعانا�  �/ �ملُغالََبة   �/ �لَقْسِر 
 gX طفله  �أل3  (/خذ  �و:   ،Ûغالب

�ملد�سة على �لرغم منه...)
َ�ُجٍل  Uَْنُف  "َ�ِغَم   � �هللا   Fُُسو�َ  Fََقا
Tُِكْر8ُ ِعْنَدُ; َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ َ�َ�ِغَم Uَْنُف 
َ�ُجٍل َ*َخَل َعَلْيِه َ�َمَضاُ: ُثمَّ �ْنَسَلَخ َقْبَل 
 ±َ�َ*ْ/َ َ�ُجٍل  Uَْنُف  َ�َ�ِغَم  َلُه  ُيْغَفَر   :ْ/َ
ِعْنَدُ; /ََبَو�ُ; �ْلِكَبَر َفَلْم ُيْدِخَالُ; �ْلَجنََّة". 
�لدعو�8 عن  �لترمذ4، كتا3  (سنن 

�سوF �هللا)
�ستعماال8ٍ  من  منوTجا:  يلي  �فيما 

جاَنَبها �لتوفيق �تصويبهما:
على �لرغم من /: مسألة �فع �ملسيح 
عيسى � gX �لسما� غM صحيحة 
Xال /: هنا± من ال يز�F يد�فع عنها. 

�فع  مسألة   :/ مع  ��لصو�3: 
�ملسيح…

فقد�<م  من  �لرغم  على  �ملشايخ   :X
�فع  نظرية  على  ��إلثبا8  �لدليل 

�ملسيح ينا*�: ֲדا.
��لصو�3: �X: �ملشايخ على فقد�<م 

�لدليل...
قاF �لشاعر:

ما َسِلَم �لظØُ على ُحْسِنه
          كّال �ال �لَبْدُ� �لذ4 يوصف

�لظْبُي  فيه َخَنٌس  َبيٌِّن   
��لبد� فيه َكَلٌف ُيعر#               



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






