



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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مو���ها
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�هبها
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٢

التقوى

�ملحد���  �لسما�ية  �لرسالة   �� شك  ال 
تغطي  ال  ��ل�  معني   �بقو �ملختصة  'منيا 
حاجا/ �متطلبا/ �لشعو, كافة.. حاضر� 
�مستقبال، هي 8سالة 7د��� �لزما� ��ملكا� �ال حتتو3 

على مميز�/ �خصائص جتعلها 8سالة عاملية.
�لقد �قتضت J8ة �هللا � FكماH �لدين �Fمتا� نعمة 
 NF خفية  Fشا�8  �ألمر  هذ�   R�  ..�باإلسال �لنبو� 
خا8جية  Tليا/   NF  UتاV لن  �لكامل  �لدين  هذ�   ��
للتصد3 لتحديا/ �3 'ما� �مكا� حيث Fنه Vتو3 
حسب  بذ�ته  �جتد�]  تطو8]  تضمن  خصائص  على 
�لعصر، �هذ] من �هم ميز�/  مستجد�/ �متطلبا/ 

�لدين �لكامل. 
�F �لتجديد R �إلسال� ال يع^ �لبتة Fضافة مو�� جديد� 
�ستقر/  مبفاهيم  �لعو��  بل  �لكرمي،   �Tللقر خا8جية 
 NF صائبة   bغ �جتها�ية   de8 �فق   gلنا�  ��فها عليها 
 Hخال من  يتم  كما  ��لطاهر.   Rلصا� �ألصلي  �لتعليم 
�لفتاكة  ��لشو�ئب  �لدخيلة   hلبد� F'�لة  �لتجديد  عملية 

لتتأصل شجر� �إلميا� R �لعقوH ��لقلو,.
��لثابت عن �لنk � �� �هللا تعاN يبعث على g�8 كل 
مائة سنة لألمة من oد� nا �ينها. �لقد شاm قد8 �هللا 
 R لربانيني� �ملجد�ين  بإقامة سلسلة  �لنبأ  �� حتقق هذ� 
 R إلسالمي. �لقد نالو� شرفا عظيما� sلعا� hبقا tش
 mنبيا� ناnا  نالو� مكانة �8حانية  uFم   tملضما8 ح� هذ� 
ب^ Fسر�ئيل. �من خالH هذ� �لد�8 �لتجديد3 �ستحقو� 
ب^   mكأنبيا �م�   mعلما" �ملحمد3  �لتكرمي  wد��8 
Fسر�ئيل"، حيث تصّدd هؤالm �لربانيو� لعبث �لعابثني 
 ��إلسال  mاz  R ثاقبًة  شهًبا  فكانو�  �لطاعنني.  �طعن 
�حّفا~ �لشريعة �لغر�m. �8غم ��8هم �لتجديد3 �ملقيد 

بالزما� ��ملكا� �تأثbهم �لذ3 ال يتجا�' بعض �ألمصا8 
 R م قدمو� للدين �حلنيف خدمة جليلةu� الF 8ألقطا��

صيانته من �نتحاH �ملبطلني �هجما/ �لشياطني.
�ملجد�ين   mؤالn �لر�حانية   /�bلتأث�  �� �لبديهي  �من 
 tمنيعا ممتد� لكل �لعصو8 �ح � ما كا� nا �� َتبقى سدًّ
�لزمن �ألخb �لذ3 �قتر� بظهو8 فتنة �لدجاH �ل� هي 
�شد �لفنت. حيث �قتضت J8ة �هللا �� يتم صيانة �لتوحيد 
�لتجديدية  �لبعثة   Hمن خال �لدجالية   /�bلتأث� �F'�حة 
��ملسيح  �ملهد3   ��إلما شخص   R ��لك  �ملوعو�� 
�ملوعو� � ليعكس �نو�8 �فيو� �ملصطفى � كبد8 
عبد   ��إلما بينه  ما  هذ�  �حتديد�   .mلليال� �لليلة   R  �تا
�ِحلكم حيث  �لقاشا� R كتابه شر� فصو�  �لر'�� 
 R خر �لزما� فإنه يكو�T R mيo 3ملهد3 �لذ�": Hقا
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 ���لعلو �ملعا�8   R�  ،� ملحمد  تابعا  �لشريعة   ��حكا
��حلقيقة تكو� �يُع �ألنبياm ��أل�لياm تابعني له كلهم. 

�ال يناقض ما �كرنا] أل� باطنه باطن 7مد  �." 
 �من هذ� �ملنطلق يتبني لنا حكمة تأكيد �لنk � على 
كل مسلم �مسلمة ببيعته. �عال�� على هذ� فلقد zا] 
 R �يفصل  Vكم  �نه  �مر��]  عدال"،  "حكما   �  kلن�
�ل�  ��خلر�فا/  �لبدعا/  �يزيل  �الختالفية  �لقضايا 
تطرقت NF �ألفها�، ��ل� ُتنسب خطأ NF �إلسال� �نبيه 
�لكرمي �. �هكذ� ُيعيد للدين حياته من جديد �oمع 
شتا/ �ألمة حتت �8ية �لنk �. �يتم هذ� �لتجديد �إلnي 
بفيو� �لنبو� �ملحمدية �باالتباh �لصا�� ��nد�ية من �هللا 
��لعصمة من �لزلل كونه نبيا ظليا نبّوته جزm ال يتجز� من 
نبو� سيدنا 7مد �. �لقد �ضح سيدنا �Jد � هذ] 

�لنقطة R �خلطبة �إلnامية حيث قاH �هللا � على لسانه: 
."d�8 من فرَّ� بي^ �بني �ملصطفى فما عرف^ �ما"

�ها �ن R عصرنا �حلا� ننعم حتت ظل �خلالفة �لر�شد� 
على منهاU �لنبو� ��ل� هي �متد�� �متثيل لدعو� �ملسيح 
�ملوعو� �8سالته �إلحيائية ��لتجديدية R �إلسال� ��ل� 
�لنبو�". �ال   Uا "خالفة على منهاuبأ � kلن� �صفها 
�هللا  �عد  �فق  �ملمتد�  �ملبا8كة  �لسلسلة  هذ]   �� شك 
�8سوله � تعمل على نفس �ملنهج �لذ3 خطه �ملسيح 
�ملوعو� إلظها8 �السال� على �لدين كله �Fشاعة �لتعليم 
�8عية  ستبقى  �ل�  �لتجديدية  �ملؤسسة  �هي  �لصحيح. 
للدين R  شخص �خلليفة �لذ3 ميثل Fما� �اعة �ملسلمني 
��لسلطة �لر�حية �لتجديدية، �nذ� ينبغي علينا كمسلمني 
 ��Jديني �� �ر� كل �حلر� على �حلفا~ على مقا
�خلالفة �معانيها ��هد�فها ��� نعو� Fليها R �ملستجد�/ 

�لفكرية �ملعاصر� ..
�إلسالمية  �جلماعة   R �لتجديدية  �لربانية  �خلالفة   �F  
�ألJدية هي حبل �هللا �لذ3 ال يبلى �ال َتزHُّ �يد3 من 
  .�تعاليم �السال بأهد�ֲדا �فيوضها F Rظها8  يتمسك 
�لسلسلة  هذ]  بركا/  علينا  يدمي   ��  Nتعا ندعو] 
لسيدنا  �ألطها8   ��لكر�  mباخللفا �ملنوطة  �لتجديدية 
عمائد  Fقامة   NF يسعو�  �لذين   � �ملهد3   ��إلما
�لدين بأֲדى صو�8 على �أل�8 كلها �Fثبا/ جد��8 
تعليم �لقر�T �كماله �لتا� �ما� كل �لتحديا/ بفيو� 

�نو�8 �ملصطفى �.
جعلنا �هللا �Fياكم ممن يستمعو� �لقوH فيتبعو� �حسنه، 
�هد�نا �Fياكم ملا Vبه �يرضا]. �Tخر �عو�نا �� �حلمد 
هللا 8, �لعاملني ��لصال� ��لسال� على �شر� �ملرسلني 

سيدنا 7مد �على Tله �صحبه ��عني.

ويتم هذا التجديد اإل�ي بفيوض النبوة 
احملمدية وباالتباع الصادق وا�داية من اهللا 
والعصمة من الزلل كونه نبيا ظليا نبّوته 
جزء ال يتجزأ من نبوة سـيدنا -مد �. 
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التقوى

 حضر� مر'� بشb �لدين 7مو� �Jد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد3 �

:g�8� من

في 
حا� �لقر��

(سو�8 �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

﴿َنبِّْئ ِعَباِ�� َ�نِّي َ�َنا �ْلَغُفوُ �لرَِّحيُم﴾ 
(٥٠)

:��لتفسـ
﴿عبا�3﴾  كلمة  هنا   /�8� لقد   
�لصا¢  يشمل  �لذ3   ��لعا مبعناها 
 �ْ� �آلية:  �تع^   ،gلنا� من  ��لطا¢ 
على  �سرفو�  �لذين  عبا�3  َطْمِئْن 
ظنًّا   �J8 من  ييئسو�  �ال  �نفسهم 
من   �bًكث �8تكبو�  قد  �uم  منهم 
للتوبة؛  بعدها  �ل� ال سبيل  �ملعاصي 
فأنا �لغفو8، سأغفر nم ما تقد� من 
�ال  �ملؤمنني  لعبا�3  �ُقْل  �نوֲדم. 
يكتفو� مبا عملو� من �لصاحلا/ ظانني 
 Hم من �لكماn 8م قد حققو� ما ُقّدu�
�لر�حا�؛ فأنا �لرحيم، سأ'��� J8ًة 
�فضًال عليهم كلما �'����� صالًحا؛ 
./�bفيجب �ال يتوقفو� عن فعل �خل

�ْألَِليُم﴾  �ْلَعَذ�ُ#  ُهَو  َعَذ�ِبي   َّ*�َ+َ﴿
(٥١)

شر0 �لكلما,:
على  شقَّ  ما  كلُّ  �لعذ�,:  عذ�2: 
�إلنسا� �مَنعه عن مر��]. �R �لكليا/: 
�لتعذيب  فهو   �Tلقر�  R ,كل عذ�"
فإ�  طائفٌة﴾  عذ�َبهما  ﴿َ�ْلَيشَهْد  Fال 

�ملر�� �لضرُ," (�ألقر,).

II€Ë·\Ödb;ÀËî;ÏŒËŒtII€Ë·\Ödb;ÀËî;ÏŒËŒt

Öçd;‹^;Ï“˜ŸÖçd;‹^;Ï“˜Ÿ
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:��لتفـس
�حد ال  �F عذ�,   :� �هللا   Hيقو  
عذ�©؛   m�'F عذ�ًبا  يسمَّى   �� ميكن 
ألحد  Fنسا�  تعذيب   �� �لك 
منه   Uٌَرª هنا»   ¬ مؤقت،  تعذيب 
 ،� �لبا8   /�� �هو  �ال  �مال� 
قوًما  يعّذ,   �� �هللا   ��8�  ��F �لكن 
 Hال �� يقوF ،بعذ�, فال منا� منه
َمْنَجى  لربه: "ال ملجَأ �ال  �إلنسا� 

منك Fال Fليك." 

4ِْبَر�ِهيَم﴾  َضْيِف  َعْن  ﴿َ+َنبِّْئُهْم 
(٥٢)

 :��لتفسـ
كا� �ملقصو� هنا �حلديث عن سيدنا 
كما   -  �Tلقر� �لكن   ،� لو° 
لو°  قصة   Hتنا� كلما   - �سلفُت 
Fبر�هيم  عن  ��ًال  حتد±  بالتفصيل 
 �Tلقر� يفعل   s�  .��لسال عليهما 
�لك صدفًة، بل قصًد�، ��لك ليبني 
�� لوًطا كا� 8سوًال تابًعا إلبر�هيم 

.�عليهما �لسال
بعد  لو°  حا�±   �Tلقر� �كر  �قد 
�هل  أل�   ��لسال عليهما   ��T قصة 
من  �نفسهم  يعت��²  كانو�  مكة 
لو°  كا�  �لذ3  Fبر�هيم  ��ال� 
�لكرمي   �Tلقر� فكأ�  �قا8به.  من 

�لوحي  بأ�  مكة  �هل  بذلك  يذّكر 
Fبر�هيم  على   Hنـز  �� سبق  قد 
�لو° �للذين تعرفو� �حو�nما، فِلَم 
 dلد ��لشبها/   gلوسا�� تنتابكم 
نز�H �لوحي �ليو� على 7مد؟ كما 
 mبائهم هؤالT بذكر �Tّذ8هم �لقرV
�إلنسا�  يعّر�  �لوحي  Fنكا8   ��

للعقوبة �إلnية. 
 �Tلقر� �� هذ� �ألسلو,   ��ال جر
يزعمو�  �لذين  ميّثل �حًضا أل�لئك 
Tيا/  بني  ترتيَب  �ال  8بَط  ال   ��

.�Tلقر�

﴿Eْ4ِ َ�َخُلو� َعَلْيِه َفَقاُلو� َسَالًما َقاَ; 

4ِنَّا ِمْنُكْم َ+ِجُلوَ*﴾ (٥٣)

شر0 �لكلما,:
َ+ِجُلو*: َ�ِجَله َيوَجله َ�َجًال: خا�. 
باخلو�.  �ستشعر  �ملفر��/:   R�

��لَوِجل: �خلائُف (�ألقر,).

:��لتفسـ
كانت  �خلو�  �ما�8/   �� يبد� 
Fبر�هيم،  ضيو�  �جو]  على  با�ية 
فأ�8» بفر�سته �� �m�8هم ما يهّمهم 

�يقلقهم.

�� توجس Fبر�هيم منهم �خلو� ألنه 
حينما قّد� Fليهم �لطعا� - كما ��8 
R سو�8 هو� - �عتذ��8 عن تنا�له، 
8مبا  �تو] ·² 7ز�  قد  �uم  فعر� 
�متناعكم   �F nم:   Hفقا هو،  ¸صه 
��خا�  يريب^،   ��لطعا  Hتنا� عن 

 .bتأتو� خل s نكم�
�قد يكو� سبب خو� Fبر�هيم �نه 
 Hضيافتهم، فقا mظن �نه 8مبا قد �سا
 R م: �خا� �� �كو� قد فّرطتn

شأنكم. 

 Iٍِبُغَال  Jَُر ُنَبشِّ 4ِنَّا  َتْوَجْل  َال  ﴿َقاُلو� 

َعِليٍم﴾ (٥٤)

:��لتفـس
 dثا8 �لقلق لدT ملا الَحَظ �لضيو� 
Fبر�هيم 'ّفو� Fليه �لبشرd �خلاصة به 
�قالو�: �F �خل² �ملحز� �لذ3 �تينا به 
 �ال ¸صك، بل نبّشر» بوال�� غال

عليم.
�ال جر� �� هؤالm �لضيو� �� �حًد� 
منهم قد تلقى �حًيا حوH ما سيحد± 
 ،��لسال عليهما  �لو°  Fبر�هيم  مع 
�ال غر�بة R �لك، �F هكذ� جر/ 
 ،mباألنبا يتعلق  فيما   Nتعا �هللا  سنة 
�لنk � ”ير�ها �ملؤمن ��   Hفقد قا
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�لرeيا)..  (�لترمذ3:  لـه"   dُتر
مبع¼ �نه � ¸² �ملؤمَن مبشيئته � 

مباشرً� �بو�سطة �آلخرين �يًضا. 
كانا  �لوًطا  Fبر�هيم   �� �عند3 
هاجر�   �F �ملنطقة  تلك   R غريبني 
 R  �8� حيث  �لعر��،  من  Fليها 
قرية  سكا�  من  كانا  �uما  �لتو��8 
8��ُ (تكوين ١١:  للكلد�نيني �zها 
 �Tلقر� ¸²نا  كذلك   .(٣١�  ٢٨
�لكرمي �� Fبر�هيم ملا 3���ُ على يد 
 ﴾©8  NF مهاجر   �F﴿  Hقا قومه 
(�لعنكبو/: ٢٧). �بعد ما �شتد/ 
 R Fحر�قه  قومه   Hحا�� �ملعا8ضة 
�لنا8 �ل� جعلها �هللا � بْرً�� �سالًما 
 �8� NF جر�nبر�هيم باF �عليه، قا
 :Nكنعا� حيث ¸²نا سبحانه �تعا
�ل�  �أل8ِ�   NF �لوًطا  ْينا]  ﴿�َنجَّ
 :mألنبيا�) لِلعاَلمني﴾  فيها  با8َْكنا 
٧٢)..�3 ّجنا] �هللا NF ��8 كنعا� 
حيث  فلسطني   ��ليو تسمى  �ل� 
مثل  لليهو�  مقدسة  �ماكن  توجد 
�يًضا  (�8جع  �غbها.  ��8شليم 

تكوين ١٢: ٥)
غريبة  شبه  �ملنطقة  تلك  �كانت 
 ،�bللو° ألنه قد �تاها قبل فتر� قص
�هلها  بني  من  خر�جه  �كا� 
من   bلكث يعّرضه  سو�  �ملجرمني 
 NF �هللا  فأ�حى   ..mلعنا�� �لصعوبة 

هؤالm �لضيو�- �لذين كانو� على 
ما يبد� من سكا� �ملنطقة نفسها- 
 ��� لو°  خاطر  بتهدئة  يقومو�   ��
�لذ3  �ملناسب  باملكا�  عليه   ��bيش

سيهاجر Fليه. 
﴿Fّنا  إلبر�هيم  �لضيو�   Hقو ��ما 
تأكيد  ففيه  عليم﴾   �بغال نبشر» 
�تسلية من �هللا تعاN إلبر�هيم � 
� حيث  �لقلب جدًّ �لذ3 كا� 8قيق 
ألّ��ٌ]  Fبر�هيم   �F﴿  Nتعا �هللا  ¸²نا 
 �� �لك   .(١١٤ (�لتوبة:  حليم﴾ 
خ² هال» �لقو� كا� سيمّثل صدمًة 
فاجعة إلبر�هيم، فتخفيًفا من صدمته 
عليم  بولد   dلبشر� لـه  �هللا   �ّ'
فكأنه  �لضيو�.   mهؤال بو�سطة 
قلب  على  �لسكينة   Hنـز�  Nتعا
Fبر�هيم �قا��F :H كنا سُنهِلك قوًما 
جهة  من  فإننا  جهة،  من  فاسدين 

صاحلة  ألمة   gألسا� نرسي   dخر�
�يًضا.

Vصل  Fمنا  �حلقيقي  �لعلم  كا�  �ملا 
 �﴿غال كلمة  تنطو3  فقد  بالنبو� 
هذ�  بكو�  �لبشا�8  على  عليم﴾ 

�لغال� �F 3سحا� نبيًّا �يًضا.

ِنَي  َمسَّ  *ْ�َ َعَلى  ْرُتُموِني  َ�َبشَّ ﴿َقاَ; 

ُر+َ*﴾  (٦٦) �ْلِكَبُر َفِبَم ُتَبشِّ

 :��لتفسـ
قد  �نه   � Fبر�هيم  سيدنا  فّكر 
�صبح شيًخا طاعًنا R �لسن، فال بد 
�uم يبّشر�نه بوال�� �البن بناmً على 
 H؟ فقاNتلقَّو] من عند �هللا تعا �nFا
هذ]  مصد8  هو  ما  مستفسًر�:  nم 

�لبشرd؟

وقو�ـم: ﴿فـال َتُكْن مـن القانطني﴾ يـدل على أن 
هؤالء الضيوف كانوا بشـًرا وE يكونوا مطلعني على 
درجـة إبراهيم N التوكل على اهللا. لو كانوا مالئكة ملا 
خاطبـوا إبراهيم مبثل هذه الكلمات ألن املالئكة كانت 
.Yالتوكل على اهللا تعا N تعرف جيًدا مقام إبراهيـم
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ْرَناJَ ِباْلَحقِّ َفَال َتُكْن ِمَن  ﴿َقاُلو� َبشَّ

�ْلَقاِنِطَني﴾ (٥٦)

شر0 �لكلما,:
َيِئَس  ُقنوًطا:  يقُنط  قَنط  �لقانطني: 

(�ألقر,).

:��لتفسـ
عن  نبشر»   s �لضيو�:  لـه   Hقا
فر�Â؛ �F ال حقَّ لنا كبشر �� ند� 
�هللا  من   dلبشر� Fمنا  كهذ�،  بنبأ 
�هللا  َمَنَحنا  مبا  Fليك  �نزّفها   ،Nتعا
Fليك  نزّفها  �ننا  �ملع¼   �� حق؛  من 
بناm على ���مر] �ل� Tتانا Fياها نظًر� 
NF �لظر�� �لسائد�، فال تقُنْط من 

J8ة �هللا.
�لقانطني﴾  من  َتُكْن  �قوnم: ﴿فال 
يدH على �� هؤالm �لضيو� كانو� 
بشًر� �s يكونو� مطلعني على �8جة 
Fبر�هيم R �لتوكل على �هللا. لو كانو� 
مالئكة ملا خاطبو� Fبر�هيم مبثل هذ] 
�لكلما/ أل� �ملالئكة كانت تعر� 
�لتوكل على   R بر�هيمF  �مقا جيًد� 

.Nهللا تعا�

﴿َقاَ; َ+َمْن َيْقَنُط ِمْن َْحَمِة َبِِّه 4ِالَّ 

الُّوَ*﴾  (٥٧) �لضَّ

:��لتفسـ
َتُكْن  قوَلهم ﴿فال  Fبر�هيم  ملا zع   
من �لقانطني﴾ 8ّ� عليهم بن�² قوية: 
Fنه ال  �إلميا�.  تظنون^ ضعيف  هل 
ييئس من J8ة �هللا Fال �هل �لضالH؟ 
Fن^ ��ثق برJة 8© �لثقة كلها، Fمنا 
�قصد من سؤ�� �� �عر�: هل هذ] 
 ��لبشرd من قبيل ثرثر� �ملنجمني، �
ֲדا  �خ²كم  �لذ3  هو   Nتعا �هللا   ��
حقيقة  كشفتم  �قد  �ما  بالوحي. 
�ألمر فلم يبق لد3ّ �آل� ��Ã شك 

 .dصحة �لبشر R
Fبر�هيم  عند  �إلميانية   �bلغ� الِحظو� 
ما  �نه  لد8جة  ِمضيا�  فهو   .�
لضيوفه  �قّدمه  ِعجًال  �بح   �� لبث 
ال  �جدهم  �حني  لذيًذ�،   mًشو�
 R °يأكلو� خا� �� يكو� قد فّر
ضيافتهم، �لكن ملا قاH له �لضيو� 
﴿فال َتُكْن من �لقانطني﴾ ثا8/ غbته 
﴿�َمن  فو8]  من  فأجاֲדم  �إلميانية، 
َيقَنُط ِمن J8ِة 8بِّه Fال �لضاّلو�﴾؟ 
�3 �� �ملؤمن ال ييئس من J8ة �هللا 
�بًد�. هكذ� يغا8 �نبياm �هللا � على 
Fمياuم ��ينهم. فكم هو حر3ّ بكل 
مؤمن �� يبد3 �لغ�b من �جل Fميانه 
متأسًيا بأسو� هؤالm �لكر��! لو كا� 
Fبر�هيم  مكا�  Tخر  شخص  هنا» 
كيف  �لضيو�:  أل�لئك   Hلقا

�ملشيب،  علي  هَجم  �قد  �صّدقكم 
 .Æقو ��ضمحلت  عظامي  ��هنت 
�لكن Fبر�هيم يقو��F :H كا� �خل² 
من �لبشر فأd8 فحصه ��جًبا، ��ما 
فإ�   Nتعا �هللا  عند  من  كا�   ��F
من �هن  �صاب^  مما  بالرغم  �صّدقه 

�ضعف.

﴿َقاَ; َفَما َخْطُبُكْم َ�يَُّها �ملرَسُلو** 

َقاُلو� 4ِنَّا ُ�ِْسْلَنا 4َِلى َقْوIٍ ُمْجِرِمَني﴾ 

(٥٨، ٥٩)

شر0 �لكلما,:
�ألمُر  �لشأُ�؛  �خلطب:  َخْطُبكم: 
خطٌب  هذ�  �منه:  عُظم،   �� صُغر 
يسbٌ �خطٌب جليٌل. �قيل: �خلطب 
�ملحبو,؛   ��� �ملكر�]  لألمر  �سٌم 
�قيل: هو �ملكر�] ��ملحبو, �يًعا 

(�ألقر,).

:��لتفسـ
 عندما تبني إلبر�هيم �uم o sد�� 
يأتو�   s تقصb كما   3� R ضيافته 
له بأ3 خª ²يف.. ��8» من فو8] 
�uم جا�m] ֲדد� Tخر، �F لو كا� 
Fليه فحسب   dلبشر� قصدهم '�َّ 
فال  ��حلز�؛  �لذعر  هذ�  �صاֲדم  ملا 
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�كثَر  �uم Vملو� خT �²ًخر  شك 
يكو�   �� ميكن  �ال  خطو�8، 
 .��لطعا عاُفو�  ملا  �Fال  سا8ًّ�  خ�²ً 
�يها  خطُبكم  ﴿ما  سأnم  �لذلك 
مذعو8ين  ��8كم  �ملرسلو�﴾؟ 
تأتو�   s �نكم  يع^  �هذ�  قلقني؛ 
لتبشر�� باملولو� فقط، Fمنا �m�8كم 

�مر Tخر �كثر خطو�8. 
�F هذ� �الستدالH من Fبر�هيم � 
�نه  على  �ضو�  بكل   Hيد �يًضا 
�من  بشًر�،  �لضيو�  يعت²  كا� 
8غم  يطمئن  ال  جند]  �لك  �جل 
تلقيه بشا�8 �البن على لساuم، بل 
يستنتج من �متناعهم عن �ألكل �uم 
قد جا��m ·² 7ز�. فلو �� Fبر�هيم 
�عت²هم مالئكة بسبب �لبشرd �ل� 
'ّفوها Fليه ملا �ندهش على �متناعهم 
﴿فما  سأnم:  �ملا  �ألكل،  عن 
ما   3� �ملرَسلو�﴾..  �يها  خطُبكم 
هو هدفهم �حلقيقي ��F؟ �لك �� 
Fبر�هيم s ينتبه m�8� �� NFهم �مًر� 
هو  ��حد،   mبشي Fال  Tخر   �bًخط
8غم   ��لطعا  Hتنا� عن  �متناعهم 
��8كم  nم:   Hفقا بشًر�.  كوuم 
تأكلو�.  ال  �لك  �ألجل  7ز�نني 
هكـذ�،  �ألمر  قائلني:  فأجابو] 
 Hنز�  ²· 8�ُسـلنا  قد  فـإننا 

�لعـذ�, على قو� Éرمـني.

وُهْم  َلُمَنجُّ 4ِنَّا  ُلوٍ_   ;ََ̀ ﴿4ِالَّ 
َ�ْجَمِعَني﴾  (٦٠) 

:��لتفسـ
�ملقد8  �لشعب  هنا حد��� إلبر�هيم 
عائلة  جنا�  لـه  مؤكدين  هالكه، 

لو° كيال Vز� Fبر�هيم عليهم.
فهو  ملنّجوهم﴾  ﴿Fنا  قوnم  ��ما    
 Nتعا �هللا   ��  NF Fشا�8  عند3 
 NF لوًطا  يأخذ��  لكي  �8سلهم 

مكا� 7فو~. 
�يتبني من قوnم ﴿��عني﴾ �� من 
 R �اعًة  كانو�   � لو°  مع  جنا 
�لتو��8  �لكن  �لكرمي،   �Tلقر� نظر 
له  بنتا�  Fال  معه  ينج   s �نه  تزعم 

فقط (تكوين ١٩: ٣٠). 

َلِمَن  4ِنََّها  َنا ْ َقدَّ �ْمَرَ�َتُه  ﴿4ِالَّ 
�ْلَغاِبِريَن﴾  (٦١)

شر0 �لكلما,:
 .mلشي� كميِة  تبيُني  �لتقدير  نا: ْ َقدَّ
يكو�   �� منه  �حلكُم  �هللا:  �تقديُر 
كذ� �� ال يكو� كذ�. ��لتقدير من 
�إلنسا�: �لتفكُر R �ألمر Êسب نظر 

�لعقل �بناmُ �ألمر عليه (�ملفر��/).
�لغابرين: �لغابر: �لباقي، ��ُعه �لُغبَُّر 
��هَله  ﴿فأجنينا]  �منه:  ��لغابر��، 
�لغابرين﴾..  من  كانت  �مر�َته  Fال 

إن هذا االستدالل من إبراهيم � أيًضا يدل بكل وضوح 
على أنـه كان يعت` الضيوف بشـًرا، ومن أجل ذلك 
جنده ال يطمئن رغم تلقيه بشـارة االبن على لسانهم، 
بل يسـتنتج من امتناعهم عـن األكل أنهم قد جاءوا 
hـ` -زن. فلو أن إبراهيم اعت`هم مالئكة بسـبب 
البشـرى الk زّفوها إليه ملا اندهـش على امتناعهم 
عن األكل، وملا سأ�م: ﴿فما خطُبكم أيها املرَسلون﴾.. 
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�3 من �لذين بُقو� R �يا8هم فهلكو� 
(�ألقر,).

:��لتفسـ
ملا كانت '�جة سيدنا لو° Ëلفت 
 ��  hستطا� فما  معه   UرË  s�

¸ّلصها من �nال». 
�يًضا  تع^  8ْنا﴾  �� كلمة ﴿َقدَّ �مبا 
يستنتج  لذلك  �قر8َّْنا"  "حَكْمنا 
كانو�  �لضيو�   �� منها  �لبعُض 
 �� nا  Vق  �ل�  هي  ألuا  مالئكًة 

تقوH "َقر8َّْنا".
�لكن هذ� �الستنتاU ليس بصحيح، 
�F ال Vق للمالئكة �يًضا �� يقولو� 
�حلكم  أل�  بذلك،  �حَكْمنا  َقر8َّْنا 
بيد  ال  �حد]،  �هللا  بيد  ��لقد8 
8ْنا﴾  �ملالئكة. فاحلق �� قوnم ﴿َقدَّ
��لتقدير.  �لتخمني  مبع¼  هنا   mجا
�يبد� �� �هللا �خ² هؤالm �لضيو� 
�� بعضهم عن جنا� HT لو° بو�سطة 
�إلnا� �� �لرeيا، �لكن s ينكشف 
لو°  '�جة   bمص �لرeيا  لصاحب 
�نكشاًفا ��ضًحا، غb �نه فهم منها 
�nالكني،  من  �يًضا  لو°  '�جة   ��
�لذلك s يؤكد هؤالm على هالكها 
Êسب  بأuا  بقوnم  �كتفو�  �Fمنا 
�لعذ�,. �قد  تنجو من  لن  تقديرنا 

قالو� �لك تعظيًما هللا �، �� Ëفيًفا 
ستصيب  �ل�  �لصدمة  �طأ�  من 
هذ�  قوnم  يكن   s�  .� Fبر�هيم 
 mيلغي �نبا Nكذًبا منهم، فإ� �هللا تعا
�ملحـتمل  فمن  �حياًنا.  �لعذ�, 
لعل  فّكر��  قد   mهؤال يـكو�   ��
لو°  '�جـة  سينجي   Nتعـا �هللا 
oزمو�  فلـم  ��بتهـاله،  لدعـائه 

بعـذ�بـها.
 �Tخر من �لقرT موضع R� ،هذ�  
�لكرمي قد نسب �هللا تعاN فعل �لتقدير 
 :Hقا حيث  صر�حًة  نفسه   NF هذ� 
(�لنمل:  �لغابرين﴾  من  8ْناها  ﴿َقدَّ
٥٨). فال ميكن n ��Fؤالm �لضيو� 
- سو�m كانو� بشًر� �� مالئكة - �� 
يقولو�: �ن َحَكْمنا �َقر8َّْنا بعذ�ֲדا. 
فاحلق �� فعل �لتقدير - كما تؤكد 
�هللا  عند  من  كا�   ��F  - �لقو�ميس 
تعاN فيع^ �حلكم ��لتقرير بأمر من 
فيع^  �لبشر  من  كا�   ��F� �ألمو8، 
�ملر��  هو  �هذ�  ��لتخمني،  �لتكهن 

R هذ] �آلية.
�لتو��8  بني  �ختالًفا  �جند  هذ�،    
هذ�  سر�  صد�   R �لكرمي   �Tلقر��
�حلا�± حيث �R �8 �لتو��8: "�ملا 
يعّجال�  �ملَلكاِ�  كا�  �لفجر  طلع 
لوًطا قائلني: ُقْم ُخْذ �مر�َتك ��بنتيك 

�ملدينة.  بإ¬  ִדلك  لئال  �ملوجو�تني 
�ملا تو�Ã �مسك �لرجال� بيد] �بيد 
لشفـقة  �بنتـيه  �بيد  �مر�تـه 
��ضعا]  ��خـرجا]  عليه،  �لر, 
 :١٩ (تكوين  �ملديـنـة."   U8خا

 (١٥ �١٦
�هللا   �� يبني  �لكرمي   �Tلقر� �لكن 
تعاN كا� قد �خ² لوًطا من قبل �� 
'�جته لن ËرU معه، بل تكو� من 
وَ»  منجُّ ﴿Fنا   :Hقا حيث  �لغابرين 
ِمَن  كانت  �ْمَر�ََتك  Fال  ��هَلك 
�لغاِبرين﴾ (�لعنكبو/: ٣٤). �كل 
عاقل سيد8» مبنتهى �لسهولة �3ٌّ من 
هذين �لبيانني �قر, NF �لصو�,. ما 
� �هللا � يعلم �� '�جة لو° هالكة ��
ُتخرجها   �� �لد�عي  فما  7الة  ال 
تدمbها؟   8 �ملقدَّ �ملدينة  من  �ملالئكة 
�لذين   ��لقو �ملالئكة   Uُتخر �ملا�� 
قّر8 هالكهم؟  قد   � �هللا   �� تعلم 
 Uملالئكة �خر�  dلو كا� �حٌد سو
ما  �لكن  معذ��8ً،  لُعدَّ  �ملر��  هذ] 
 ²· �تت  �ل�  هي  �ملالئكة  ��مت 
هال» هذ] �ملر�� من عند �هللا فكيف 
ساÂ للمالئكة �� ُتخرU هذ] �ملر�َ� 
 �Tلقر� بيا�   �� فثبت  �ملدينة.  من 
�لكرمي هو �حلق ��لصو�,، ال بيا� 

�لتو��8. 
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١٠

التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

اِلِحَني َما ال  ¬‡  �َِبي ُهَرْيَرَ� � �� �لنَِّبي  � قاH: َيُقوHُ �هللا َتَعاَلى: َ�ْعَدْ�ُ/ ِلِعَبا3�ِ �لصَّ
َبْلَه َما ُ�ْطِلْعُتْم َعَلْيِه. ُثمَّ َقَرَ� :  َعْيٌن 8ََ�ْ/ َ�ال ُ�ُ�ٌ� َسِمَعْت َ�ال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر ُ�ْخًر� 
﴿َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُ�ْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّ� َ�ْعُيٍن َجَز�mً ِبَما َكاُنو� َيْعَمُلوَ�﴾ (صحيح �لبخا38، 

(�Tلقر� bكتا, تفس

¬‡ َصاِلِح ْبِن ُسَعْيٍد َعْن َعاِئَشَة 8ضي �هللا عنها �َنََّها َفَقَد/ �لنَِّبيَّ � ِمْن َمْضَجِعِه َفَلَمَسْتُه 
َمْن  َخْيُر  �َْنَت  َها  َتْقَو�َها َ'كِّ َنْفِسي  َ�ْعِط   ِّ,8َ :Hَُيُقو َ�ُهَو  َ�ُهَو َساِجٌد  َعَلْيِه  َفَوَقَعْت  ِبَيِدَها 

اَها �َْنَت َ�لِيَُّها َ�َمْوالَها. (مسند �Jد، كتا, باقي مسند �ألنصا8) َ'كَّ

¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ� َ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاFِ :Hََ�� َماَ/ �ْإلِْنَساُ� �ْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه Fّال ِمْن َثَالَثٍة، Fّال ِمْن 
باقي مسند  (مسند �Jد، كتا,  َلُه.  َيْدُعو  َصاِلٍح  َ�َلٍد   �ْ�َ ِبِه  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم   �ْ�َ َجا8َِيٍة  َصَدَقٍة 

�ملكثرين)

¬‡ �ََنِس ْبِن َماِلٍك ��َّ  8َُسوHَ �ِهللا � َقـاHَ: َ�ْكِرُمو� َ�ْ�َالَ�ُكـْم َ�َ�ْحِسُنو� َ�َ�َبهÏْم. (سنن 
�بن ماجه، كتا, �أل�,)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

 Hاما/ �لصا�قة ال تدnصاحلة �� تلّقيه بعض �إل de8 يَة �حٍدe8 �� NF هد� من هذ� �لبيا�� e4ن
على كماله ما s تصحبها �لعالما/ �ألخرd �ل� سنذكرها R �لبا, �لثالث بإ�� �هللا �لقدير، بل 
تكو� نتيجة ُبنيته �لدماغية. لذ� ال ُيشَتَر° R �لك كو� صاحبها صاحلا �تقيا، كما ليس ضر�8يا �� 
يكو� مؤمنا �مسلما. �كما يرd بعض �لناde8 g �� يعلمو� شيئا بو�سطة nFاما/ بسبب ُبنيتهم 
فتخطر  �لدماغية،  ُبنيتها  بناm على  ��ملعا�8  �حلقائُق  �لطبائع  بعَض  تناسب  فقط، كذلك  �لدماغية 
بباH �صحاֲדا �مو8 لطيفة. ��حلق �نه ينطبق عليهم �حلديث: "Tمن ِشعر] �كفر قلبه"، لذ� فإ� معرفة 

�لصا�� ليس بوسع كل شخص بسيط. 
�، فيجب �ال ُتعَطى �ليُد (�لبيعة) R يد كل ��حد �T �8صو R تر�ة بيت فا8سي: هنا» �بالسة كُثر

منهم. 
�NF جانب �لك ال بد من �النتبا] �يضا NF �� �لرde ��إلnاما/ ألناg ֲדذ� �ملستوd تكو� R ظلمة 
شديد�، �ال يالحظ فيها بريق �لصد� Fال ما شذ �ند8، �ال تصحبها عالما/ حب �هللا �قبوله �. 
 ��F- بالبحث ��لتحقيق ���F ُ�جد فيه شيm من �لغيب كا� مشتَركا بني ماليني �لناg؛ �لكٍل �� يقو
 deمن �لر hهذ� �لنو R لز�نيا/ �يضا يشتركن� tفإ� �لفسا� ��لفجا8 ��لكفا8 ��مللحدين ح -mشا
��إلnاما/. فالذين يفرحو� ֲדا �يتبجحو� ليسو� من �لعقالª� .mد�hٌ َمن يعت² نفسه شيئا بوجو� 
ر �� َمثل �حلائز على هذ] �لد8جة  شيm من قبيل هذ] �لرde ��إلnاما/ لديه. بل ال بد من �لتذكُّ
كمثل شخص يرR d ليلة مظلمة �خانا من بعيد �ال يرd ضوm �لنا8 �ال يقد8 على �� يتخلص من 
بر�] �كآبته Êر�8ִדا. لذ� فإ� هؤالm �لناg ال ينالو� نصيبا من بركا/ �هللا �خلاصة �ِنَعمه �ال تتوّلد 
فيهم �ما�8/ �لقبوH، �ليس nم ��Ã عالقة مع �هللا تعاN، �ال حتتر� شو�ئبهم �لبشرية بشعلة �لنو8. 
�مبا �uم ال يكونو� على صلة Fخال� مع �هللا تعاN فيكو� �لشيطا� قرينهم لعد� كوuم 7ظوظني 
بقر, J8انية �هللا، �يظل حديث �لنفس غالبا عليهم. �كما ُيحجب معظم �لشمس بسبب كثر� 
 ��لغيو� �يظهر جزm منها بني حني �Tخر.. كذلك تبقى حالتهم R معظم �ألحيا� R حجب �لظال

�يكو� �e8 Rهم �nFاماִדم تأثb كبb للشيطا�.  (حقيقة �لوحي، �لتر�ة �لعربية)
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١٢

التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر© 

ال  �حد]  �هللا  Fال  Fله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� 7مًد� عبد] 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �8سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 8َ,ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  F�َيَّاَ»  َنْعُبُد  Fيَّاَ» 
�لَِّذيَن  ِصَر�°   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ°  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو, َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Tمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لn �لقاها سيدنا مرm� مسر+ �lد �يدh �هللا تعاj بنصرh �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� +�إلماI �ملهد� �
١٨ /٢٠١٣/١٠ �يو

R مسجد بيت �nدR d سيد� بأستر�ليا

ِهَي  �لَِّتي  و�  َيُقولـُ ِلِعَبـا3�ِ  ﴿ُقْل 
 َّ�Fِ َبْيَنُهْم  Âَُيْنَز ْيَطاَ�  َ�ْحَسُن �Fَِّ �لشَّ
� ُمِبيًنا﴾  ْيَطاَ� َكاَ� ِلْإلِْنَساِ� َعُد�ًّ �لشَّ

 (٥٤ :mإلسر��)
�هللا   �� �آلية  تر�ة  من  كما zعتم 
كالما  يقولو�   �� عبا�]  �مر   Nتعا
حسنا ��ئما. ��لكال� �حلسن Fمنا هو 
 Hلذ3 ُيَعّد حسًنا عند �هللا. �قد قا�
�هللا تعاN: يا عبا�3، �بذلك ��جب 
يتحر��   �� عبا�]  هم  �لذين  على 
�� يكونو� عبا�] �ال تبقى nم 8غبة 
عليهم  بل  شخصية،  مرضا�   ��
�يتحر��  مرضاִדم  عن  يتخلو�   ��
مرضاته هو سبحانه، �ليبحثو� عن 
يرضاها. �قد �ّضح  �ل�  �حلسنا/ 
�هللا تعاN هذ� �ألمر �كثر R سو�8 
ِعَبا3�ِ  َسَأَلَك   ��َFِ�َ﴿  :Hفقا �لبقر� 
 hِ� َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب َ�ْعَوَ� �لدَّ
Fَِ�� َ�َعاِ� َفْلَيْسَتِجيُبو� ِلي َ�ْلُيْؤِمُنو� ِبي 

َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�َ�﴾ (�لبقر�: ١٨٧) 
كلمة  �ملوعو�  �ملسيح  شر�  لقد 
باهللا  يؤمنو�  �لذين   �� ”عبا�3“ 
 R يدخلو�  �لذين  هم  �8سوله 
من  �لقريبو�  �هم  ”عبا�3“، 
 NF �نضمامهم  نتيجة   Nتعا �هللا 
يؤمنو�  ال  �لذين  �ما  ”عبا�3“، 
�هللا   Hفيقو  .� عنه  بعيد��  فهم 
wميع  يعملو�   �� عليهم   ��  Nتعا

﴿َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد �ِهللا َ�ْ* َتُقوُلو� َما ال َتْفَعُلوَ*﴾
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حضرt مرm� مسر+ �lد �يدh �هللا

ليكونو�  Fمياuم  �يقوُّ��  ���مر3 
هذ]  نالو�   ��F� �لصا�قني.  عبا�3 
على  حائزين  سيكونو�  �لد8جة 
��عيتهم.  �جتا,  كلها،  �حلسنا/ 
على  oب  بأنه   Nتعا �هللا   Hفيقو
ما  �يفعلو�  يقولو�   �� ”عبا�3“ 
ُيرضي �هللا تعاN، �ال بد �� يقوُّ�� 
 Nم �يبحثو� عن ���مر �هللا تعاuمياF
�oب �� oعلو� �عماnم جدير� بأ� 
ُتعّد حسنة �َمرضّية عند �هللا، �F ال 
شيئا   Hنقو� شيئا  نعمل   �� ميكن 
مع  �عمالنا  تتعا�8   ��  3� Tخر، 
���مر �هللا، ¬ ننصح �آلخرين بالعمل 
عّد  لقد  �8سوله.   Nتعا �هللا  بأ��مر 

�هللا تعاN �لتناقض بني �لقوH ��لفعل 
Tَمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا   :Hفيقو ÕFًا، 
ِلَم َتُقوُلوَ� َما ال َتْفَعُلوَ� * َكُبَر َمْقًتا 
َتْفَعُلوَ�﴾  َما ال  َتُقوُلو�   �ْ�َ �ِهللا  ِعْنَد 
�لتناقض   �F  ،��ًF (�لصف: ٣-٤)، 
بني �لقوH ��لعمل مبغو� عند �هللا 
�لعمل ال  بشد�. �إلميا� ��'���جية 

oتمعا� R مكا� ��حد. 
�zعو�   :� �ملوعو�  �ملسيح   Hيقو
 s  �F �نه  جيد�  �تذّكر��  كالمي 
يكن كال� �إلنسا� نابعا عن �لقلب 
لن  �لعمل  قو�  حتالفه   s� �لصا�� 
 �� oب   3� �بد�.   bتأث  3ّ� يتر» 
�مصحوبا  صا�قا   ��لكال يكو� 

شيئا.  ينفع  لن  �Fال  �لقائل،  بعمل 
فاملر�� من ”يقولو� �ل� هي �حسن“ 
هو �نه oب على �ملرm �� يقوH ما 
يظنه  ما  ليس  �لكن  �ألحسن،  هو 
كذلك  ُيَعّد  ما  بل  �حسن   gلنا�
�نتشا8   NF يؤ�3  ما   3� �هللا،  عند 
�حلسنا/ �مينع �ملنكر�/. ال يصح 
لكل فال� �عال� �� يقوH بناm على 
مؤمن  �نه  عند]  من  تعريف ¸ترعه 
قوله  بني  تناُقض  ال  ألنه  حقيقي 
�فعله؛ فمثال ��F قاH شا8, �خلمر 
فاشَرֲדا  �خلمر  �شر,  بأ�   [bلغ
 ،Hقو� ما  �فعل  ��نا  �يضا،  �نت 
يدخل  �ال  حسنة،  ليست  فهذ] 

لقد عّد اهللا تعاY التناقض بني 
القول والفعـل إoًا، فيقول: ﴿َيا 
ِذيَن آَمُنوا Eَِ َتُقوُلوَن َما ال  َهـا الَّ َأيُّ
َ َمْقًتا ِعْنَد اِهللا َأْن  ُ̀ َتْفَعُلوَن * َكـ
َتُقوُلوا َمـا ال َتْفَعُلوَن﴾ (الصف: 
بـني  التناقـض  إن  إًذا،   ،(٣-٤
القول والعمل مبغوض عند اهللا 
بشـدة. اإلميان وازدواجية العمل 
ال {تمعـان N مـكان واحـد. 
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التقوى

 dنر .¬F ألحسن، بل هو� R كالمه
هنا»   �� �يضا  �ملجتمعا/  هذ]   R
فو�حش كث�b ُترتكب باسم �حلرية 
��النترنيت  �لتلفا'   R �ُتنشر  علًنا. 
7توية  ��عاياٌ/  Fعالناٌ/  ��جلر�ئد 
 mيا'� ُتعر�  كما  �لفو�حش.  على 
تلبسها �لفتيا/ �هّن شبه عا8يا/. 
ال شك �� قوH هؤالm �لقو� �فعلهم 
�هللا  عند  مبغو�  �لكنه  ��حد، 
 .Nتعا �هللا  ���مر  �¸الف  �خطيئة 
فهنا» بعض �لناg �� �لشبا, �لذين 
يتأثر�� من �مثاnم، �يقولو� بأ� هذ� 
�جهني   �� �ليس  صا��  �لشخص 
فليعلمو�  سيا�.  �باطنه  ظاهر]  بل 
�لظاهر  �حد�  من   hلنو� هذ�   ��
��لباطن �عد� كونه �� �جهني ليس 
حسنة بل هي �عاية لنشر �لفو�حش 
�لُبعد عن �هللا تعاN. فالذين  �نتيجة 
8جاال  �ملجتمع،  هذ�   R يقيمو� 
 �� oب  �شيوخا  �شبابا   mنسا�
يسعو� الجتنا, هذ] �ألمو8 با�لني 
 �� �عليهم  �سعهم.   R ما  كل 
�8كعني  خاضعني   Nتعا �هللا  يدعو 
�مامه ليوفقهم للسلو» على �لصر�° 
�ملستقيم، �oنِّبهم �لشيطا�. �عليهم 
 Nتعا �هللا  يتوقعه  عما  يبحثو�   ��
 ،Nتعا �هللا  به  يأمر  �ما  �ملؤمن  من 
باألمو8  للعمل  جاهدين  �يسعو� 

عبا�]   Nتعا �هللا   dهد �ل�  �حلسنة 
�عّلمهم  قربه  لنيل  منه  J8ة  Fليها 
 � 8ضا]  على   Hحلصو� طر� 
ُمعَجًبا  للثو�,  مستحقني  �جعلهم 
بأعماnم �بصد� مقاnم. �للبحث 
عن هذ] �ألموo 8ب على �ملؤمن �� 
يتحرd ���مر �هللا تعاN ليتمكن من 
�ليعلم   [bغ� �ألحسن  بني  �لتمييز 
حقيقته فيكو� من �لذين zاهم �هللا 
بإجابة  �بّشرهم  ”عبا�3“،   Nتعا
��عيتهم. فهذ] مسئولية كب�b علينا 
ألننا  �لعصر  هذ�   R �ألJديني  �ن 
Tمنا بإما� �لعصر �تعّهدنا �� يكو� 
فعلنا يطابق قولنا، ��� نعمل �نسعى 
لكل ما كا� �حسن عند �هللا. فيجب 
ألقو�لنا،  مطابقًة  �عمالنا  تكو�   ��
�حسن،  هو  عّما  Êثا  نرجع،   ���
فيه  �لذ3 ��8/  �لكرمي   �Tلقر�  NF

�لفر�  فيه  ح  �ُ�ضِّ  ��ألحكا مئا/ 
بني �ألحسن �غb]، �ُ�كر فيه �نكم 
 ،Nفعلتم كذ� لنلتم قر, �هللا تعا ��F

���F فعلتم كذ� كنتم 7ط غضبه.
سأ�كر هنا بعض هذ] �ألمو8. منها 
ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم   :Nتعا �هللا   Hقو
ِباْلَمْعُر�ِ�  َتْأُمُر�َ�   gِلِلنَّا ُ�ْخِرَجْت 
َ�َتْنَهْوَ� َعِن �ْلُمْنَكِر َ�ُتْؤِمُنوَ� ِباِهللا﴾ 
�هللا  عّد  لقد   (١١١ عمر��:   HT)
تعاR N هذ] �آلية عبا�] �� �حلائزين 
�فضل  �لرJن  عبا�  مكانة  على 
�لناg �يعا. ملا�� هم �ألفضل؟ ألuم 
�فعال  قوال  �ألحسن  على  قائمو� 
�ألuم   ،Nتعا �هللا  قاله  ما  Êسب 
 �� من  �بدال  باملعر��.  يأمر�� 
�لنفسانية،  8غباִדم   m�8� يركضو� 
يأمر�� بالعمل بالتعليم �لذ3 �عطى 
قرَبه.  إلعطائهم  عبا�]   Nتعا �هللا 
ألنكم  �مة   bخ بأنكم   Nتعا  Hفقا
من  �متتنعو�  �ملنكر،  عن  تنهو� 
بأنفسكم �متنعو�  كل �نب �سيئة 
�هللا.  ُسخط  لتجتنبو�  �يضا  �آلخرين 
�F �Fميانكم باهللا تعاN قو3 ألنكم 
 �� يقينا  تعلمو�  �ألنكم  �مة،   bخ
�هللا تعاN يرd كل قولكم �فعلكم. 
Fنكم ثابتو� على Fميا� �� �أل8با, 
يسد��   �� يستطيعو�  ال  �لدنيويني 
�لعاملني   ,8 �هللا  بل  حاجاتكم 

{ب أن  يكون مسـتوى 
شـهادتكم رفيعا لدرجة 
ال متتنعـوا من الشـهادة 
ولـو علـى أنفسـكم أو 
فهذا  واألقربني،  الوالدين 
الصدق. إقامة  معيار  هو 
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�oيب  يسدها  �لذ3  �لوحيد  هو 
 s��² �لعاË �� عيتكم. ¬ عليكم��
بقاmكم   ��  Hلقو� هذ�  عن  �يضا 
��لعمل  به  �لتمسك  على  يعتمد 

بأ��مر] ال R �مللذ�/ �ملا�ية.
 ¬ �F �هللا � قد بيَّن تفاصيل هذ] 
�ألمو8 �حلَسنة ��حلَسنا/ ��لسيئا/ 
 Hقا فقد  �لكرمي،   �Tلقر�  R �كثر 
�لز8َ�ُّ  َيْشَهُد�َ�  ال  ﴿َ��لَِّذيَن  مثال 
ِكَر�ًما﴾  َمرُّ��  ِباللَّْغِو  َمرُّ��   ��َFِ�َ
(�لفرقا�: ٧٣). ففي هذ] �آلية uى 
��لثا�  �لكذ,  �حدÖا  �مرين،  عن 
تشهد��  ال   �� oب   3� �للغو، 
�لظر��.  كانت  مهما  �بد�  �لز�8 
oب  Tخر  موضع   R  Hقا قد  بل 
8فيعا  شها�تكم   dمستو يكو�   ��
�لو  �لشها��  من  متتنعو�  ال  لد8جة 
على �نفسكم �� �لو�لدين ��ألقربني، 
فإ��  �لصد�.  Fقامة  معيا8  هو  فهذ� 
فسو�  �ملعيا8  هذ�  �إلنسا�  حقق 
�هللا  نظر   R �ألحسن  من  قوله  ُيعّد 
�هللا  قر,   Hينا لذلك  �نتيجة   ،�
تعاN، �يتقد� على �8, �حلسنا/ 
�كثر �ُيعّد من عبا� �هللا �حلقيقيني. ¬ 
يقوH �هللا � عن �لصد�: ﴿َيا �َيَُّها 
َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �هللا  �تَُّقو�  Tَمُنو�  �لَِّذيَن 
َسِديًد�﴾ (�ألحز�,: ٧١)، �3 �يها 
�قولو�  �هللا   dبتقو حتلَّو�  �ملؤمنو�، 

فهذ�  تعقيد.   3� فيه  يكو�  قوال ال 
�لصد�  معيا8  إلقامة  �ألحسن  هو 
�لذ3 ُ�ِمرنا بالعمل به �نْشِر]، لكننا 
��F �ستعرضنا ��ضاعنا ال نرd هذ] 
خطو�  كل  فعند  للصد�.   bملعاي�
فكم  �لنفسانية.   mألهو�� تعتر� 
يستعد��  �نفسنا  فحصنا   ��F منا 
للشها�� على �نفسهم عند �حلاجة، 
 ¬ ��قا8ֲדم؟  �لو�لدين  على   ��
يرتقو� حt يصبح كالمهم �ليومي 
كل  من  م×هة  �غbها  �معامالִדم 
نوh من �لتعقيد ��اللتو�m. فاملالحظ 
�لشخصية  �ملصا¢  تعتر�  �نه حني 
ال  �ألنانيُة،   �� �ألقا8,  مصا¢   ��
يستعد �ملرm لالعتر�� ·طئه �يسعى 
يتخلص �Vقق  لكي  �ألمو8  لتعقيد 
 Hبالقو فالتمسك  �لذ�تية.  مآ8به 
�ملند8جة  �إلnية  �أل��مر  �لسديد من 
 �� ميكن   �� ”�حسن“،  ضمن 
نقو�F H �ألحسن عند �هللا �� يكو� 
�لصد� خالصا �ال يكو� فيه �ٌّ �� 
تعقيد، ���F عملنا ֲדذ� �ألمر �لو�حد 
 �mبد نز�عاتنا  �يع  Ëتفي  فسو� 
 NF لبيت� R من �خلصوما/ �لعائلية
�لشجاR /�8 �ملجتمع. فلن تبقى لنا 
 NF �ال  �ملحاكم   NF  mللجو حاجة 
��8 �لقضاm، بل سو� يسو� �لصلح 
�ترتفع  مكا�،  كل   R  ���لسال

معايb �لصد� R �ألجياH �لقا�مة.
من  فو�8  باالنصر��  �مر  كما   
�ملجالس �ل� Ëلو من �لصد� �oر3 
�لسخيفة  �ألمو8   Hحو فيها   ��لكال
�ل�  �ملجالس  حتضر��  فال  �nابطة. 
�هللا،  تعليم  ضد   �كالٌ فيها   Hيقا
�لسخيفة  �ألمو8  هذ]   �� ��ملالحظ 
 R  �� �لبيو/   R  Hُتتنا� ��لالغية 
حيث  قصد،   ��� �حيانا  �ملجالس 
يد�8 �لكال� ضد نظا� �جلماعة. لقد 
لديكم  كانت   ��F بأنه  مر��8ً  قلت 
�ملسئولني �ال  �لشكا�d ضد  بعض 
يتم تد�8كها �� Fصال� تلك �ألمو8 
 ،�ّF جلماعة فابعثوها� dعلى مستو
Éالسكم   R تنا�لتموها   ��F �لكن 
لن  uFا   �F �للغو،  من  سُتعد  فإuا 
تعّمق  بل  NF �إلصال�   HاÊ 3تؤ�
عن  �ُتسفر  ��خلصوما/  �لفتنة 

Fفسا� �ألمو8.
قذ�8   ��فال هنا»  �لك   NF Fضافة 
ُتعر� على �لتلفز� كما �uا موجو�� 
�هنا»  �يضا،  �إلنترنت  شبكة  على 
�يضا،  �لقبيحة  ��ألغا�  �لرقص 
 ��ألفال من  �ألغا�  بعض  �هنا» 
 ��nندية �ل� ُيتوسل فيها باسم �صنا
�nTة غb �هللا �� ُيث¼ عليها مما يؤ�3 
F NFنكا8 �إلله �لو�حد �لقوu� �� ،3ا 
 �توحي �كأ� هذ] �آلnة �� �ألصنا
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�سيلة للوصوNF H �هللا. كل هذ� من 
��لكذ,  ��لشر»  ��لشر»،  �للغو 
�zا� لشيm ��حد. فينبغي �جتنا, 

zاh مثل هذ] �ألغا�. 
¬ هنا» Éالس تقا� على �لفيس بو» 
�على �لتويتر �� على مو�قع �لد�8شة 
فريقني  �ألخرd، �عند �خلصا� بني 
 �يتم تبا�H �لكلما/ �لقذ�8 ��لكالِ
 �ّF لسافر ��لسافل. ��حياًنا ُيرِسل�
 Øلنقا� هذ�   dفحو �لشبا,  بعض 
�لد�ئر R تلك �ملجالس، مما يدH على 
�uم �يضا يشتركو� فيها. uFا �مو8 
 3� يسع  ال  لد8جة  �منحطة  قذ�8 
شريف �نبيل zاعها �� مشاهدִדا، 
�لشبا,  بعض  فيها  �يشتر» 
��لشابا/ من عائال/ شريفة �هكذ� 
ُيظهر�� على �لناg عو�8ִדم. فعلى 
�ألJدo �� 3تنبها كليًّا ألنه مأمو8 
بأ� يبحث عن �لقوH �ألحسن �لذ3 
��لك  حسنة،  بعد  حسنة  يزيدكم 
 Nلصني هللا تعاª ��ًلكي تكونو� عبا
�للعنة  من  �نفسكم  تنقذ��  �بالتا� 

 .mل� تقع على مثل هؤال�
 Hللقو �bكث hباختصا8، هنا» �نو�
�ألحسن علمنا �هللا تعاF Nياها، منها 
 g8شا� �لناF� bا� سبل �ل² ��خلË�
�منع  �لسيئة  عن   hالمتنا�� Fليها 
للعبد   Nتعا �هللا   Hيقو عنها.   gلنا�

�حلقيقي: oب �� يكو� كل قولك 
 :Nتعا  Hفقا �ألحسن.   Hلقو� هو 
َفاْسَتِبُقو�  ُمَولِّيَها  ﴿َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو 
�ْلَخْيَر�ِ/﴾ (�لبقر�: ١٤٩) �3 لكل 
�جهة ير�عيها �oعلها نصب عينيه، 
هي  �جهتكم  تكو�   �� �ينبغي 
 R فإ�� تسابقتم ./�bخل� R لتسابق�
�� تسعو� جاهدين  بد  �خل�b/ فال 
 Hيقو �لشيطا�.  هجما/  لتجنب 
�هللا تعاR N �آلية �ل� �ستهللت ֲדا 
ْيَطاَ� َيْنَزÂُ َبْيَنُهْم﴾  �خلطبة: ﴿�Fَِّ �لشَّ
�لشيطا�   ��  3�  (٥٤  :mإلسر��)
معاٍ�  �هنا»   .gلنا� بني  يفسد 
عديد� للشيطا�، �نعلم �� �لشيطا� 
�لرJن،  �هللا  ���مر  يعا�8  َمن  هو 

�ألضر�8  �يلحق  �يبغي  يتك²  �Fنه 
�Fنه  �تباعه،   NF �يستميلهم  بالعبا� 
 R gنا8 �حلسد، �يوسو  R تر�V
�لشيطا�   �F باختصا8،  �لقلو,. 
هو  ما  كل  ·ال�  �يأمر  يعا�8 
 Nتعا �هللا  به  �مر  ما  �كل  �حسن 
�حقو�  �هللا  حقو�   m��� �جل  من 

�لعبا�. 
�ألمو8   “Âلنـز�” كلمة  تع^ 
�لشيطانية �� �ملشو�8 �ل� يستهد� 
ֲדا تأليب �لناg ضد بعضهم �نشر 
بأ�   Nتعا �هللا   Hيقو بينهم.  �لفسا� 
�لشيطا� عدّ� مبني لإلنسا�. �لكن 
s �F تقولو� �ألحسن �s تعملو� به 
فستخرجو�   � عباً��  كونكم  بعد 

هناك �الس تقام على الفيس بوك وعلى التوي� أو على 
مواقع الدردشة األخرى، وعند اخلصام بني فريقني يتم 
تبادل الكلمات القذرة والكالِم السافر والسافل. وأحياًنا 
 N ُيرِسـل إّ� بعض الشباب فحوى هذا النقاش الدائر
تلك اجملالس،.. إنها أمور قذرة ومنحطة لدرجة ال يسع 
أي شـريف ونبيل سماعها أو مشاهدتها، ويش�ك فيها 
بعض الشـباب والشـابات من عائالت شريفة وهكذا 
ُيظهرون على الناس عوراتهم. فعلى األ�دي أن {تنبها 
كليًّـا ألنه مأمور بـأن يبحث عن القول األحسـن..... 
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 R �تقعو�  �لرJن  �هللا  عبو�ية  من 
فيكم  يولد  �لذ3  �لشيطا�  حضن 
�Vرضكم  ��لبغي  ��لك²  �لكذ, 
 gنه يوسوF .على �إلضر�8 باآلخرين
�حلسد.  بنا8  �Vرقكم  قلوبكم   R
 Æ8سو �mبقر�  �  kلن� ��صانا  لقد 
�لفلق ��لناg ثالًثا عند �لنو� ��لنفخ 
ُنعصم  لكي  �جسا�نا  على  ֲדما 
 gلوسا��� �لشيطانية  �ألفكا8  من 
��لسيئا/. �ينبغي بعد قر�mتكم nما 
�� تنتبهو� NF �نكم ال بد �� تسعو� 
 gجاهدين لتجنب �ألفكا8 ��لوسا�
�هللا  تدعو   �� �ينبغي  �لشيطانية،  

تعاN �� ينقذكم منها.
”بال�  �لعمل  Êالة  تتمتعو�  فال 
”�لتسابق  Êالة  �ال  �حسن“  هي 
Fال  �لشيطا�  �جتنب   “/�bخل�  R
Vالفكم،   Nتعا �هللا  عو�  كا�   ��F
�تتحر��  �nد�ية  منه  �تطلبو� 
 Nتعا �هللا  ��عني  بأ��مر]  �لعمل 
 Hيقو �لشيطا�.  الجتنا,  �ساعني 
�لشيطا�   �F  :� �ملوعو�  �ملسيح 
إلضالله  ��ئًما  باإلنسا�  يتربص 
يريد  �نه  �إلفسا� �عماله NF �8جة 
�يضا  �حلسنة  �عماله   R يغويه   ��
بآخر.   �� بطريق  إلفسا�ها  �يكيد 
�لشيطا�   ��8� �إلنسا�  صلى  فإ�� 
�� يفسد صالته بإضافته Fليها شيًئا 

بعض  قلبه   R يوقع   3�)  mلريا� من 
يعّر�  �Fنه  صالته)   mثنا� �ألفكا8 
Fماَ� �لصال� �يضا nذ� �لبالm. فينبغي 
هجماته  عن  �إلنسا�  يتغافل  �ال 
على  �سافر�  ��ضحة  تكو�  ألuا 
�لفاسقني ��لفاجرين �كأuم صيُد]، 
�ما �لزها� فال يتركهم �يضا �يقتنص 
 �� بطريق  �يضا  ملها�تهم  فرصة 
بآخر. فأما �لذين هم حتت فضل �هللا 
تعاN �مطلعو� على شر�8 �لشيطا� 
لتجنبها،   Nتعا �هللا  فيْدعو�  �لدقيقة 
�لكن �لذين ليسو� بالكاملني بل هم 
ضعفاm فيتعرضو� nا. �هنا» طائفة 
جتنًبا  سيئاִדا  �تظهر  حسناִדا  Ëفي 
فرقة  �� هنا»   3�) mلريا�� للعجب 
تقوo Hب �ال تظهر�� حسناتكم بل 
�ظهر�� سيئاتكم حt ال يقوH �حد 
 Hيقو ��طها�8ً)  بأ� هؤالm صاحلني 
حضرته: يظن هؤالm �كأuم ينقذ�� 
�نفسهم من هجما/ �لشيطا� ֲדذ] 
�حليلة. �لك^ �u� d8م �يضا ليسو� 
كاملني أل� �جو� غb �هللا ميأل قلبهم. 
لو s يكن �لك ملا فعلو� ما فعلو]. 
يكتمل �إلنسا� R �ملعرفة ��لسلو» 
عندما ينتفي �جو� غb �هللا من قلبه، 
 NF لذين يصلو�� mم فرقة �ألنبياuF�
هذ] �لد8جة uF �Fم حز, �لكاملني 
 bغ �جو�  من  قلوֲדم  Ëلو  Êيث 

�هللا.“ 
�حد  يفهم  �ال  ينبغي   Hية حا� على 
يرتقي NF هذ]  �نه ال �حد  من هنا 
�ملكانة غb �ألنبياm فال حاجة للسعي 
لنيلها ألuا ال تعطى ألحد سو�هم! 
 � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا بل  كال، 
 �� ينبغي   :�bكث مناسبا/   R
تو�صلو� جهو�كم لرفع مستوياتكم 
 �� حا�لو�   :Hقا بل  �لر�حانية، 
تكونو� ��لياm �هللا، �ال تكونو� عبد� 

.mأل�ليا�
 kمامنا �سو� �لن� Nهللا تعا� �لقد قّد
لكم  حسنة  �ألسو�  هذ]   Hقا�  �
حاجة  فهنا»  ֲדا.  �لتأسي  فحا�لو� 
هجمة  لتجنب  �لسعي   Hلبذ ماسة 
 Hبالقو ��لشيطا� �ال بد من �اللتز�
كما  �لغر�  هذ�  لتحقيق  �ألحسن 
مر�عا�  من  بد  ال   .Nتعا �هللا  يقوله 
 ��حكا� �هللا تعاR N كل عمل يقو
 Nتعا �هللا  علََّمنا  �لقد  �إلنسا�.  به 
�عاmً لتجنب كل نوh من هجما/ 
 R سو8تني  Tخر  �هو  �لشيطا� 
 :Nتعا �هللا   Hيقو  ¬ �لكرمي.   �Tلقر�
 Âٌَنْز ْيَطاِ�  �لشَّ ِمَن  َيْنَزَغنََّك  ﴿Fِ�َمَّا 
ِميُع �ْلَعِليُم﴾  َفاْسَتِعْذ ِباهللا Fِنَُّه ُهَو �لسَّ
�صابك   ��F  3�  (٣٧ (فصلت: 
 Hالفة ألحسن �لقوª 8لشيطا� بأمو�
 :��ّ8�  �bكث ���عو]  باهللا  فاستِعذ 
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�عو� باهللا من �لشيطا� �لرجيم؛ � ال 
 Nال باهللا. يوّلد �هللا تعاF ال قو�� Hحو
Tماال R �لقلو, بأنكم ��F �عومت �هللا 
تعاÊ Nسن �لنية فإنه سيستجيبها. 

�هنا �8يد �� ��ضح بأ� نا8 �حلسد 
فيها  �حتر�  �ل�   � جدًّ  �bخط
 Uخر�  ��T طاعة  فرفض  �لشيطا� 
منها ¬ تعّهد Êر� �لناg فيها. uFا 
تلك �لنا8 �ل� تقض مضاجع �ملجتمع 
كله، فعلى كل �Jد3 �� يتجنبها. 
 Hهللا �يدعو] بابتها� NF hيتضر ���
�لشيطا�  هجمة   �F نفسه.  إلنقا� 
على نوعني، Fنه يهاجم لقطع عالقة 
ناحية  �من   ،Nتعا �هللا  عن  �إلنسا� 
�إلنسا�  يقطع صلة   ��  Hا�V ثانية
 Hلقو� �حسن  �ما  �إلنسا�.  بأخيه 
 Nحب �هللا تعا NF فيؤ�3 باإلنسا�
¬ يولد R قلبه حبًّا للناg لوجه �هللا 
تعاN. �3 كما قلت سابقا: ال ميكن 
Fال  �لعبا�  �حقو�  �هللا  حقو�   m���
�ألحسن.   Hلقو�  hتبا� طريق  عن 
نرفعه  �لذ3  �لشعا8  هذ�  فإ�  لذلك 
كر�هية  �ال  للجميع  �حلب  ��ما: 
�ال  �يضا  �ألغيا8  به  يتأثر  ألحد، 
يأتو�  عندما  �كر]  من   � بدًّ oد�� 
É NFالسنا، �لكن لو s نظهر هذ� 
 m�8� بيننا فال طائل من فيما  �حلب 
هذ� �لشعا8 �8فع هذ� �nتا�. Fن^ 

�قد� مر� بعد �خرd �ما� �جلماعة �مر 
�هللا تعاJ8” Nاm بينهم“ �3 ينبغي 
كل  �ليعامل  �حتابو�  تتر�Jو�   ��
��ملحبة  بالر�فة  �آلخر  منكم  ��حد 
أل� مثل هؤالm �لناg مؤمنو� حقًّا. 
هذ] هي ميز� �ملؤمنني. �ما ��F �لقينا 
هذ�  Fثبا/  �حا�لنا  8نانة  خطًبا 
�ألمر �� شعا8نا هو ”�حلب للجميع 
 ���� �ال كر�هية ألحد“، ��نه ميثل 
لوحد� �اعتنا، لكن مساعينا كلها 
 ��F Fال  نتيجة حقيقية  لن تسفر عن 
�عاملنا  7يطنا   R �جلو  هذ�  خلقنا 
بعضنا برJة �عفو. هذ] �يضا حسنة 
�َمَر �هللا تعاN بالعمل ֲדا بوجه خا�، 

فقاH: ﴿�لَيعفو� �لَيصفحو�﴾.
 Fً��، هنا» عد� ���مر من شأuا �� 
نو�جه  �لكننا   .Nتعا �هللا   NF تقّربنا 
�لشيطا� عند كل خطو�، �هو يريد 

�� ُيبعدنا  عن �هللا تعاN ·لق �لتناقض 
بني قولنا �فعلنا �ال سيما R �ألمو8 
�ل� �مر �هللا تعاN ֲדا �ملؤمَن �حلقيقي 
نعر�   �� فعلينا  �لرJن.  عَبد   ��
��ئما.  عمله  سيعمل  �لشيطا�   ��
منذ   Nتعا �هللا  من  �ملهلة  طلب  فقد 
 �bبأنه سيغو3 كث  Hقا� ��T ال���
 ��� فيّتبعونه،  بأسلو,   gلنا� من 
�عبا�  قلة  سيكونو�  �لرJن  عبا� 
�لشيطا� كثر�. فقاH �هللا تعاN بأ� 
نا�8.  سأ�خلهم  يتبعونك  �لذين 
 �bكث  mشيا� هنا»  �لزمن  هذ�  ففي 
 NF gَكما �كرُ/ من قبل جترُّ �لنا
سخط �هللا تعا�F .N �ستخد�� هذ] 
ليس سيئا  بصو�8 صحيحة   mألشيا�
 NF يؤ�3  �ستخد�مها   mسو �لكن 
نشر �لسيئا/ ��أل8جاg ��لذنو,. 
��ألشياm نفسها ميكن �� تكو� سببا 

إن هجمة الشـيطان على نوعني، إنـه يهاجم لقطع 
عالقة اإلنسـان عـن اهللا تعـاY، ومن ناحيـة ثانية 
�ـاول أن يقطـع صلـة اإلنسـان بأخيه اإلنسـان. 
أما أحسـن القـول فيـؤدي باإلنسـان إY حب اهللا 
 .Yقلبـه حبًّا للناس لوجـه اهللا تعا N يولد � Yتعـا
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مَثَل  لنأخذ  �يضا.  �حلسنا/  لنشر 
�لتلفا' فهو ُيطلعنا على �مو8 علمية، 
بسببه.  تنتشر  �يضا  �لسيئا/  �لكن 
�حلق �� �ألJديني هم �لذين Vسنو� 
�ستخد�� �لتلفا' R هذ] �أليا�. لقد 
 ��يا  R �إلخو�  �نظا8  Fليه  �ّجهُت 
 �bتأث �لك  تر»  �قد  �يضا  �جللسة 
 �F فكتب .gابيا على بعض �لناoF
يشاهد��  كانو�  ما  �uم  بعضهم 
بد���  �لكنهم  قبل  من  �يه   Æ �مي 
�نظا8هم  لفّت   �� بعد  مبشاهدִדا 
Fليها. �قالو�: نتأسف �آل� على �ننا 
ֲדا  نرتبط   s� قبل من  نشاهدها   s
 dلبعض بأ� �ملستو� Hمن قبل. �قا
 �bلر�حا� ��لعلمي قد تطو8 فينا كث�
R غضو� عشر� �يا� فقط مبشاهد� 
�جلماعة  عن  علمنا  �قد  �يه،   Æ �مي 
على �جه �حلقيقة. فأكر8 ���ّكركم 
تنتهبو�   �� oب  �نه   dخر� مر� 
�هل  ��جعلو�  جيد�  �ألمر  هذ�   NF
�لنعمة  هذ]  من  يستفيد��  بيوتكم 
�ل� �كرمنا �هللا ֲדا لتربيتنا �لنـز��� 
علما ��8حانية، �لكي َتثبت �جيالنا 
 �� فعلينا  �ألJدية.  على  �لقا�مة 
نسعى جاهدين �� نربط �نفسنا مع 
�مي Æ �يه. Fضافة NF �خلطب هنا» 
مباشر�  ُتبث   �bكث  dخر� بر�مج 
حيث  من  ��8حانيا  علما  �تزيدنا 

مئا/  ُتنفق  �جلماعة  ��لدنيا.  �لدين 
Tال� من �لد�ال�8/ عليها سنويا، 
�جلماعة   mبنا� منها  يستفد   s  �F�
 �� منها. �حلق  �نفسهم  فسيحرمو� 
 bحد كب NF ألغيا8 يستفيد�� منها�
�يتضح nم صد� �إلسال� �يّطلعو� 
 ��إلسال �صد�  �هللا  �حد�نية  على 
فيجب  حقيقته.  على  �يد8كونه 
 mيع ��ا� R ديني هنا بلJعلى �أل
�لعاs �� يستفيد�� من �مي Æ �يه حق 
�الستفا��. من بركا/ �مي Æ �يه �uا 
�جلماعة  �فر��  لربط  عظمى  �سيلة 
باخلالفة، فيجب �الستفا�� منها كما 
oب. لقد �عطى �ُهللا �إلنساَ� عقال 
�مو8]  من  لنفسه  �هيأ  فاستخدمه 
َجَعْلَنا  تعاF﴿ :Nِنَّا  �هللا   Hيقو يسر�. 
لَِنْبُلَوُهْم  َلَها  ِ'يَنًة  �َأل8ِْ�  َعَلى  َما 
(�لكهف: ٨)  َعَمال﴾  َ�ْحَسُن  �َيُُّهْم 
كّل ما نكتشفه جديد� فقد عّد] �هللا 
لكل  بأ�   Hقا� �حسَن،  هنا   Nتعا
 ��F Fال  ينفع  �لكنه ال  �Öيته،   mشي
فقد  �لعمل.  بأحسن  منوطا  كا� 
 mنَصحنا �� نستفيد من هذ] �ألشيا
�لكن Êسن �لعمل. �F ُحسن هذ] 
 ��F ينفعنا  Fمنا  �جلديد�  �الكتشافا/ 
 Nتعا �هللا  8ضا  �ستخدمناها Êسب 
 s  �F� ��لفسا�.  �لفتنة  خللق  ال 
 Hستتحو �لعمل  ُحسن  هنا»  يكن 

هذ] �ألشياNF m �بتالm، لقد ضربت 
�مثلة من هذ� �لقبيل من قبل �يضا. 
نافع �مضر  فهو  مثال  �لتلفا'  خذ�� 
 bهنا» كث �F لوقت نفسه� R يضا�
�لبيو/ �ل� خربت �� R طو8  من 
�خلر�, بسبب �النترنيت ��ملكاملا/ 
��لك  �أل�ال�،  �يفسد  بو�سطته، 
 �ُتستخد �حلديثة  �الكتشافا/  أل� 
�حلرية.  باسم  شرعية   bغ بصو�8 
 Hلقو� نضع   �� مأمو��8  �لكننا 
�حلسبا�   R �حلسن  ��لعمل  �حلسن 
�حلقيقيني،  �هللا  عبا�  لنكو�  ��ئما 
8ضا  نيل  هو  ��ئما  هدفنا  �ليكو� 
�هللا تعاN. من �ملعلو� �� هنا» ���مر 
�لكرمي   �Tلقر�  R مذكو�8   �bكث
�ن^   bغ هنا،  تفصيلها  ميكن  �ال 
�مر   NF هنا  �ألنظا8  ��ّجه   �� �8يد 
�يضا،  �خلطبة  بد�ية   R �كرُته  قد 
��ئما  به  ִדتمو�   ��  Nتعا �هللا   Hقا�
 ،�bبه �هللا كثV� حلسن� Hلقو� عند 
ْن َ�َعا  فقاH: ﴿َ�َمْن َ�ْحَسُن َقْوال ِممَّ
Fَِلى �ِهللا َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َقاF Hَِنَِّني ِمَن 
فهذ�   (٣٤ (فصلت:  �ْلُمْسِلِمَني﴾ 
هو �لتعليم �جلميل ��لتصر� �جلميل 
�لذ3 ُيتوقع من �لعبد �حلقيقي. لقد 
 R آلية �ل� تلوִדا� R Nهللا تعا� Hقا
ِهَي  �لَِّتي  ﴿َيُقوُلو�  �خلطبة:  مستهل 
َ�ْحَسُن﴾ ��ملعلو� �� �حسن �حلديث 
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 Hفقا به.   Nتعا �هللا  �مرنا  �لذ3  هو 
 Hألقو�� �� كل  �آلية  تعاR N هذ] 
�لذ3   Hلقو� هذ�   R جتتمع  �حلسنة 
 Nهللا تعا� NF لدعو�� �� R يتلخص
هي �لقوH �حلسن. ��ملعلو� �� �لذ3 
نفسه  �هللا سو� Vاسب   NF يدعو 
باألمو8  يعمل   dمد  3ّ�  NF �يضا 
 R ليها. لقد قلتF gل� يدعو �لنا�
َم  ”لـِ  :Hيقو  Nتعا �هللا   �� �لبد�ية 
Fً��، ال بد  تقولو� ما ال تفعلو�“. 
فعله   Nتعا �هللا   NF �لد�عي  �� oعل 
قبل.   من  قلت  كما  لقوله،  مطابقا 
تابعني  �نفسكم  جْعل  من  بد  فال 
متاما ملرضا� �هللا �، فهذ� هو �zى 
�ْ�عو�   �� �إلسالمي  للتعليم   Hمثا
قوال  �حسن  هنا»  فليس  �هللا؛   NF
�هللا، لكن   NF من هذ�، �هو �حب
هذ] �لدعو� تقتضي منكم �� تقومو� 
بال� هي �حسن. فالعمل �لصا¢ ما 
يو�فق �nد3 �إلnي �يتبعه �هو نشر 
�حلسنا/ Êسب ما يقتضيه �لعصر، 

�يتسبب R �إلصال�. 
�قد� هنا مثاال للعمل �لصا¢ �ليس 
لكنه   hباملوضو مباشر�  عالقة  له 
قبل  قلت  لقد  للتبيا�،  ضر�38 
جيد  عمٌل  ��لصفح  �لعفو   �F قليل 
بذلك،   � �هللا  �مرنا  �قد  �حسٌن، 
�ملعتا�  �لسا�8  عن  �لعفو   �� Fال 

�ألحسن  من  ليس  �ملعتا�  �لقاتل   ��
صاحلا،  عمال  ليس  �هو   ،mشي  R
هذ]  مثل   R هنا  �لصا¢  فالعمل 
�لقضية �� يعاَقب من يرتكب هذ] 
��لك  �مر��8،  عمد  عن  �خلطايا 
 hُير�� �لضر8  من  �ملجتمع  ليسلم 
 �bكث �مثلة  �هنا»  �لسيئا/.  عن 
لذلك. باختصا8 يقوH �هللا � ليس 
هنا» �حسن من �لذ3 يدعو NF �هللا، 
فهذ� �لعمل 7بب NF �هللا كث�b، بل 
�لد�عي NF �هللا �  oب �� يتذكر 
�� Éر� �لدعو� ال يكفي، بل oب 
�� يكو� كُل عمل له صاحلا، �F ال 
ميكن �� يقوH �إلنسا� من ناحية �نا 
عبد �هللا �خلا� لذ� من �لو�جب عليَّ 
FيصاH 8سالة �هللا، �R �لوقت نفسه 
���ال�]،  '�جته  حقو�  يؤ�3  ال 

بيتها  ִדتم Êفظ  �ملر�� ال  �� كانت 
تربية ��ال�ها،  �� كانت غافلة عن 
عمل  بأ3  يعمل  ال  �حد  كا�   ��
كانت   ��F فمثال  Tخر.  Fسالمي 
ال   mباحليا �هللا  �مرها  قد  �ل�  �ملر�� 
ִדتم بلباسها �كانت نشيطة R نشر 
 ��لدعو�، فعندما سيعتنق �حٌد �إلسالَ
�لكرمي   �Tلقر� �يقر�  �عوִדا،  نتيجة 
 ،�فسيقوn Hا قد �عوِت^ NF �إلسال
 mباحليا يأمر  �لكرمي   �Tلقر� لكن 
��حلجا, �يضا ��نت ال تعملني به. 
مثل   ،�bكث سيئا/  هنا»  �كذلك 
 Hألعما�� ��لنميمة  ��لز�8  �لكذ, 
�ملنَكر�، فلن ُيعفى منها �حد ملجر� 
 � �هللا   Hيقو �لتبليغ.   R نه نشيط�
ينبغي  ”�حسن“   Hيقو �لذ3   �F
Fنه   Hيقو� �يضا  صاحلا  يعمل   ��

هـذه هي ميزة املؤمنـني. أما إذا ألقينـا خطًبا رنانة 
وحاولنـا إثبـات هـذا األمر أن شـعارنا هـو ”احلب 
للجميـع وال كراهية ألحـد“، وأنه ميثـل أداة لوحدة 
�اعتنـا، لكن مسـاعينا كلها لن تسـفر عن نتيجة 
حقيقيـة إال إذا خلقنـا هذا اجلـو N -يطنا وعاملنا 
 Yبعضنا بر�ة وعفو. هذه أيضا حسـنة أَمَر اهللا تعا
بالعمل بها بوجه خاص، فقال: ﴿ولَيعفوا ولَيصفحوا﴾.
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 Hيقو� �لكامل.  �ملطيع   3� مسلم، 
��طعنا“،  ”zعنا  �مر  كل  عند 
�لصا��.  �ملسلم  عالمة  هي  �هذ] 
فمن هذ� �ملنطلق ��� �� �لفت �نظا8 
�جلماعة R �ستر�ليا �يضا �نه صحيح 
 NF 7بب  عمٌل  �هللا   NF �لدعو�   ��
�هللا Fال �نه يقتضي �� تكو� �عمالنا 
 Uمنا�  mَبد�F�  � �هللا  ���مر  Êسب 
�لذ3  �لبلد  هذ�  �لكاملة.  �لطاعة 
مليونا   ٢٣ بـ  سكانه  عد�  يقد8 
مساحًة،  جد�  ��سع  لكنه  تقريبا، 
بل هو قا�8، لكن سكانه 7صو��8 
 �� شك  �ال  فقط،  بضع  مدٍ�   R
لكن^  شاسعة،  �ملد�  بني  �ملسافا/ 
كما قلت لكم R �جللسة �يضا، �� 
�هللا   mماF �3 جلنة  �لفرعية  �ملنظما/ 
 ��هللا �نظا ��نصا8  �خد�� �ألJدية 
�جلماعة �يضا oب �� يهتم بالتبليغ 
 HيصاF ��جبنا   �F كامال.  �هتماما 
فإ��  �هللا،  فعلى  �لنتائج  �ما  �لرسالة 
�عونا NF �هللا � مع �لعمل فسو� 
oب  �هللا،  بإ��  �يضا  �لنتائج  َتظهر 
 sلعا� R gحد من �لنا� Hال يقو ��
�F ال �عر� �جلماعة �ألJدية. لقد 
�لذ3  �ل²نامج  مصا�فًة  شاهد/ 
كا� ُيبث من ستو�يو �مي Æ �يه هنا 
�ألستا�  هنا   bألم� نائب  �zعُت 
�خلليفة   �F  Hيقو �هللا  سيف  خالد 

صال�   َّ�� قد  كا�  �هللا  J8ه  �لر�بع 
�لعيد ��جلمعة هنا R ١٩٨٩ �كا� 
�ملسجد يبد� كب�b حيث كا� عد� 
�ما  تقريبا،  مصليا   ٢٥٠ �ملصلني 
�آل� فيقد8 عد� �ملصلني بـ ٢٥٠٠ 
�لفو8ية  فعلي   ��8 فكانت  تقريبا. 
�� قلت �حلمد هللا �oب �� نشكر  
�هللا على �نه '�� عد�نا، لكن^ حني 
فكر/ قليال نشأ لد3 �ضطر�, �نه 
�غلبية هذ�   �F تقريبا  بعد ٢٤ عاما 
باكستا�  من  مهاجر��  هم  �لعد� 
�� فيجي، فلعل بضعة �شخا� من 
�Jديني  ُجعلو�  �ملحليني  �لسكا� 
 ٢٤ ففي  ֲדم،  ُيعَنت   s �يضا  �هم 
فإ��   .٢٤ mيبلغ عد� هؤال  s عاما
كا� عد�كم قد �'��� على حسا, 
�لعد� R باكستا� �فيجي،  نقصا� 
مساعي  نتيجة  �ال'�يا�  Vصل   s�
�اعة �ستر�ليا، فيجب �� ال نغمض 
 �� oب  بل  �حلقائق،  عن  �لعيو� 
ُمقلق  فهذ�   ،Hلبا�  R ��ما  نضعها 

جد� � على �ألقل.
�ملحليني  �لسكا�   NF �باإلضافة 
 mجا قد  �ستر�ليني  يسمَّو�  �لذين 
�يضا   dخر� شعو,  هنا»   NF
 ،dألخر� ��لشعو,  �لعر,  مثل 
Fليهم  �لرسالة   Hإليصا حاجة  فثمة 
�يضا، فيجب �� تكو� هنا» خطة 

 �� الحظت  فقد  للتبليغ،  مد�8سة 
�لصد8  برحابة  يتمتعو�  �ألستر�ليني 
 �� �يريد��   Hلقو� يستمعو�  فهم 
ֲדم  �لعالقا/  �نشأمت  فإ��  Vا���8، 
فسيخرU منهم بعض �لسعد�m حتما 
ممن يقبلو� �لدين �حلق. فمن ��جبنا 
��حلب  �ألمن  8سالة  نوصل   ��
طبقة  كل   NF �إلسالمية  ��لتآخي 
 R قابلو�  gلنا� �لناg، فبعض  من 
ملبو�8 فهم يعرفو� �ألJديني لكن 
�غلبيتهم ال يعرفو� �لرسالة �حلقيقية 
لإلسال�، فهم يظنو� �� �ألJديني 
�خال�  �صحا,  �عضاeها  منظمة، 
 !gنبيلة، �هم على صلِة صد�قٍة بالنا
�لرسالة   �� هذ�  ظّنهم  �سبب 
فثمة  َتبلْغهم.   s  �لإلسال �ألساسية 
 R هذ�.   NF لالنتبا]  ماسة  حاجة 
�ملخلصني  ألحد  ُمنحت  �جللسة 
 hَّ'� جائزٌ� على �نه 8غم كونه معاقا
 �لإلسال تعريفية  نشر�   ٢٠٠٠٠
 R عد�كم �F تقولو� .gلنا� على 
�لبلد كله ٤٠٠٠ �Jد�F� 3 كنت 
�ظن �� �لعد� �ك² من �لك. لو �� 
قامو�  �إلخو�  �لعد� من  نصف هذ� 
 bبتو'يع نصف هذ� �لعد� من �ملناش
ماليني  عشر�  تو'يع  من  لتمكنو� 
تبليغ  من  متكنو�  �هكذ�  منشو8ٍ، 
��لصو�8   �لإلسال  ��لسال 8سالة 
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سكا�  نصف   NF له  �لصحيحة 
�ستر�ليا تقريبا. ¬ ميكنهم �� ينشر�� 
منشوT �8خر، �لو ��صلناها NF 8بع 
ֲדا  الهتّمت  ُعشر]  بل  �لعد�  هذ� 
�سائل �إلعال�، أل� �جلر�ئد بنفسها 
باقي   Nتتو� �خل²  هذ�  مثل  تنشر 
بال�   R هذ�  حد±  �قد  �لعمل، 
عديد� منها بلد كبb مثل �لواليا/ 
�ملتحد�. �F على علم بأنكم ִדتمو� 
بوسائل �إلعال� �لكم عالقا/ طيبة 
 �� Fال  �لك،  شاهدُ/  �قد  معها، 
��جبنا �� نغتنم هذ] �لعالقا/ لنشر 
هنا   NF هاجر  لقد   .��إلسال 8سالة 
�Jديو�  �يًضا   dخر� بال�   NF�
كب�b �لسن، ��قوn Hم سو�m كانو� 
هنا �� R �3 بلد Tخر: �نه ال عمل 
عندكم عا��، بل جتلسو� R �لبيو/ 
بد�� عمل، فعليكم �� تقومو� بوقف 
��قاتكم �تقومو� بتو'يع �ملنشو�8/ 
�غbها من �عماH �جلماعة. �خرجو� 
 �bلكب��  �bلصغ� باملنشو�8/ 
 NF ���عوهم   gلنا� على  ��ّ'عوها 

 .��إلسال
Fمنا  �كرִדا  �ل�   ��أل8قا هذ]   �F
تد8كو�   �� �جل  من  �كرُتها 
مسئوليتكم. �F على علم �� �اعتنا 
R �ستر�ليا 8مبا ال تقد8 حاليا على 
Jل نفقا/ طبع �ملناشb ֲדذ� �لعد�، 

�F لو كانت تكلفة طبع منشو8 ��حد 
Ýسة �� عشر� قر�Ø، لكّلف طبُع 
Ýسمئة  منها  نسخة  ماليني  عشر� 
�لك  �مع  �ألقل.  على  ��ال8  �لف 
باملاليني  ال  باآلال�  طبعتم  لو 
صعب-  بأمر  �ليس  ممكن  -هذ� 

 .bجنا' عمل كبF فتستطيعو�
�لعالقا/   �F �لك،   NF باإلضافة 
تساعد   ��إلعال �سائل  مع  �لطيبة 
قلت  كما  �ملهمة  هذ]  Fجنا'  على 
Tنفا. لقد zعُت �نكم تعملو� ·طة 
 �� �لكن oب  �يًضا،   �بالد  h²لت�
فهذ�   ،��إلسال باسم  ֲדا  تقومو� 
سيكشف للناg تعاليم �إلسال� عن 
سيهتمو�  �بالتا�   ،���لسال �ألمن 
�سينفتح   ،Nتعا �هللا   mشا  �F به 
�ملزيد من �ألبو�, للدعو� ��لتبليغ. 
�لكن �هّم شيm إلجنا' هذ] �لعملية 
تعملو�   ��  Nتعا �هللا   Hقا كما  هو 
 R �تتسابقو�  �لصاحلة،   Hألعما�
�خل�b/، �تؤمنو� باهللا Fميانا كامال، 
�هللا   Hنسأ  .mلدعا�  NF �تتوجهو� 
�لذين  عبا�]   R يدخلنا   ��  Nتعا
 R �يتسابقو�  �لصاحلا/،  يعملو� 
�خل�b/، ��� نعمل �عماًال يرضاها، 
يز���  بثما8 طيبة، ���  يثمرها   ���
عد�نا �يًضا بانضما� �هل هذ] �لبال� 

NF �إلسال�. Tمني.

صال�  �صلي  سو�  �لصال�  بعد 
�لسيد�  �لصاحبز��3  على  �لغائب 
�مة �ملتني. �هي بنت سيدنا �ملصلح 
�ملوعو� 8ضي �هللا عنه �'�جة �لسيد 
لقد  ناصر.  �Jد  7مو�   bم سيد 
توفيت R �لساعة �لثانية عشر� ليال 
 R �لشهر  هذ�  من  عشر  �لر�بع   R
Fليه �8جعو�. قد  Fنا هللا �Fنا  8بو�. 

ُ�فنت ��H �مس يوَ� �لعيد هنا». 
 R  ١٩٣٦/١٢/٢١  R ُ�لد/  لقد 
��8 �ملسيح R قا�يا�. لقد �عْت nا 
عند مولدها �� �ملؤمنني �سيدنا �خلليفة 
�لثا� -8ضي �هللا عنها- كث�b. هي 
بنت �لسيد� سيد� مرمي صديقة بنت 
 Hِخا zFاعيل،  7مد   bم �لدكتو8 
�هللا  8ضي  �ملوعو�  �ملصلح  سيدنا 
�ية  �ملوعو�  للمصلح  يكن   s عنهم. 

��ال� Tخرين من هذ] �لز�جة. 
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  قَر�  لقد 
بعض  هذ]  لبنته  عنه  �هللا  8ضي 
�يو�نه   R منشو8  �هو  �لشعر، 
�ناشيد  صو�8  على  7مو�"   �"كال
 dحدF �مطلع  ��لبنا/،   Hلألطفا

هذ] �ألناشيد هو:
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��حـد�   mًند� uا8  ليل  �نا�3   :3�
nذ�  ��حًد�  nًFا  هنا»  بأ�  فقط 

.sلعـا�
سيدنا  ��ال�   R الحظت  لقد 
�ملصلح �ملوعو� 8ضي �هللا عنه، �ال 
يتمتعن  كلهن  �uن  بناته،   R سيما 
بزلفى عظيمة عند �هللا تعاu�� ،Nن 
�خلمس  �لصلو�/  على  يو�ظنب  ال 
فقط، بل يؤ�ينها ·شوh ��ستغر�� 

كبbين، �يصلني طويًال. 
 bم �لسيد  �هو  �ملرحومة   U�'  �F
7مو� �Jد ��قٌف حلياته، �قد عمل 
��عية F Rسبانيا ��لواليا/ �ملتحد�، 
 �� ينبغي  كما  معه  عاشت  �قد 
 R كانت  ��عيٍة.  '�جُة  تعيشها 
�لبشا�8  مسجد   mبنا عند  Fسبانيا 
Fعد��   R  �bكث عملت  �قد  هنا»، 
�لوقت، s �F تكن  �لطعا� R �لك 
لقد �كر حضر�  ��8 ضيافة.  هنا» 
�uا  �يًضا  �هللا  J8ه  �لر�بع  �خلليفة 
 ��حياًنا كانت تفرÂ من �لعمل �تنا
فكانت  تقريبا،  �لثالثة  �لساعة   R
قد  بأنه  مسر��8   Nتعا �هللا  تشكر 
�تا� nا �لنو� R تلك �لليلة. كانت 
ساعا/   R  ��أليا تلك   R تعمل 
�هللا  �بفضل  بالليل،  جًد�  متأخر� 
مسجد  �فتتا�  مناسبة  كانت   Nتعا
�لبشا�8 موفقة جد�. كانت بنفسها 

للخليفة   ��لطعا Fعد��  على  تشر� 
�لر�بع J8ه �هللا �للضيو� �آلخرين 
ضيافة   8�� هنا»  تكن   s  �F �يضا 

كما قلُت. 
كاليفو8نيا   R عاشت  كما 
تكن   s طويال.  �ملتحد�  بالواليا/ 
جيد�  للجماعة  �ملا�ية  �لظر�� 
غسالة،  بيتها   R تكن  فلم  Tنذ�»، 
فكانت تباشر بنفسها �عماH �لبيت 
كلها من غسيل �غb]، �لو عر� 
عليها �حد �ملسـاعد� s تقبلـها. 
كانت معتا�� �� تعمل �عماH �لبيت 

بنفسـها. 
لقد خدمت R جلنة Fماm �هللا �ملركزية 
 R  �bسكرت مبنصب  بباكستا� 
 mلوال� شديد�  عديد�.كانت  شعب 
 �� �بعد  خال�،  هي  للخالفة. 
�حتر�ًما   �  /���'� خليفًة  صرُ/ 
 NF  /mجا عندما  �تقدير�.  �حبا 
 �bمر� قالت للبعض مش H�� لند�
�F: ال �ستطيع �� �تباسط معه �آل� 
�جللسة  حضرْ/  لقد  �حلديث.   R
�ملنصرمة  �لسنة   R لند�  R لسنوية�
مرضها  8غم  �يًضا  �لسنة  هذ]   R�

�لشديد، �قابلت^. 
 bجها هو �لسيد م�' �F كما قلت
7مو� �Jد ناصر. �nما �8بعة بنني 
�بنائهما  من  �ثنا�  ��حد�.  �بنٌت 

�لدين �Öا  نذ�8 حياִדما خلدمة  قد 
�لذ3   ،ßفر �Jد   �غال �لدكتو8 
 R �لدكتو�8]  شها��  على  حصل 
علو� �لكمبيوتر R �لواليا/ �ملتحد�، 
مكاتب   R حاليا  �جلماعة   ��¸د
"صد8 �جنمن �Jدية" بربو�. ��البن 
�لثا� �لو�قف للحيا� هو �لسيد 7مد 
�Jد، �لذ3 كا� �ستقاH من �ظيفته 
R �لواليا/ �ملتحد� �حضر R لند� 
هنا  حضر  قد  �كا�  معي.  للعمل 
معي، �قد �هب NF 8بو� عند �فا� 
��لدته قبل بضعة �يا�. �كال �ألخوين 
¸دما� بوفاm تا�، �فقهما �هللا لذلك 
R �ملستقبل �يضا. �8فع �هللا �8جا/ 
فهي  �ملرحومة  بنت  �ما  �ملرحومة. 
تقيم R هولند�. ��حد �بناm �ملرحومة 
طبيب يعمل n� ،©� Rا �بن Tخر 
�فقهم  �ملتحد�.  �لواليا/   R يقيم 
�هللا �يًعا أل� يظلو� ��فياm للجماعة 

��خلالفة. 
يشعر  �Jد  7مو�   bم �لسيد   �F
 Nهللا تعا� Hبالوحد� �آل� جد�، ��سأ
�� يلهمه �لسكينة فضًال منه، �ميأل 
هذ� �لفر�Â برJته. بعد حيا� طويلة 
بالوحد�.   mملر� يشعر   �� بد  مًعا ال 
�كما  �ملرحومة.  �8جا/  �هللا  8فع 
صال�  عليها  �صلى  سو�  قلت 

�لغائب بعد ���m �لصال�. 
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هذ]  نسمع  ما   àbكث
ما   �bكث� �لكلمة، 
 3� على  نطلقها 
هل  �لكن  شعبية.  قصة   �� خر�فة 
تصو8نا يوما ما �� R �لدين �ساطb؟ 
هل ميكن �� يتخيل �حدنا �� R �ينه 

�ساطb؟
 R �ملاجد3  خزعل  �لدكتو8   Hيقو
كتابه (·و8 �آلnة): �F �يع �أل�يا� 
(�لبد�ئية ��لقومية ��لشمولية) حتتفظ 
 �� ميكن  ال   �F ֲדا،  خاصة   bٍبأساط
تنمو �أل�يا� �يز��� تركيبها ��� �� 

Ëلق معها �ساطbها �خلاصة ֲדا. 
(�ين  كتابه   R سو��   gفر�  dير�

�أل�يا�  من  �ين   3�  �� �إلنسا�) 
هي  8ئيسة  عناصر  ثالثة  من  يتكو� 

.bألساط�� gملعتقد�/ ��لطقو�
 s هذ]  �لنظر  �جهة   R  ���إلسال
مثقل  �يضا  فهو  �لقاعد�،  عن  يشذ 

باألساطb كغb] من �أل�يا�.
على  نز�له  منذ   �ُTلقر� �ُتهم  �لقد 
�لرسوH � بأنه �ساطb �أل�لني، �قد 
عن  �لُشبهة  هذ]  �لكرمي   �Tلقر� �فع 
لقد جعل  �ألسف  مع  نفسه، �لكن 
�ملفسر�� ��ملشايخ من �لقر�T �لكرمي 
فعال.  �أل�لني   bساط�  dوV كتابا 
 �Tلقر� نصو�   R يتدخلو�   s uFم 
باحلذ� �� باإلضافة بل �قحمو� على 

Tياته تفس�b/ �فقدته �8نقه �بالغته 
�s يبق R �جه �لكتا, �اله.

�من هذ] �ألساطb �ل� ��خلوها على 
�هللا  جتسيم  �سطو�8   � �هللا  كتا, 
� فقالو� بأ� هللا جسًما �لكنه ليس 
�جلو��8  Fليه  �نسبو�   ،�كاألجسا
��لعني  ��لسا�  ��لوجه  كاليد 
�ملقدسة،  ��ته  على  '�ئد�  كصفا/ 
يليق  له جهة �مكانá �نز�ال  ��ثبتو� 

wالله!!
�قالو� Fنه مذهب �لسلف �من حا� 
عنه فإنه من �هل �لبدh. ��حلقيقة �نه 
ليس مبذهب للسلف �s يكن له �3 
�لقدمية،  �لوثنية  بقايا  هو  بل  سلف، 

3bها� �لزه

_7übçc@‚˝ç⁄a@ø@›Á_7übçc@‚˝ç⁄a@ø@›Á
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 tح Fليه  مييل  ال  �لذ3  ��لتجسيم 
.��لعو�

ما  �ليونا�  'ينوفو�  �نتقد  لقد 
بأ�  قائًال  nTتهم   NF إلغريق� ينسبه 
�آلnة  بني   áعظيم  àحد��  ánF هنا» 
هيئته   R �لبشر  يشبه  �ال  ��لبشر، 
 ��bللث كا�  تفكb]......فلو   ��
يرzو�  �ياٍ�   Hللخيو  �� �� لألسو� 
تشبه  صو8   R nTتهم  لرzو�  ֲדا 
�جسا�   /�� �صّو8ها  صو8هم، 
تشبه �جسا�هم. (كتا, ·و8 �آلnة 

– خزعل �ملاجد3)
 � kلن� /�mنبو R خرT Hهنا» مثا�
�كأنه  عمالقة،  �سطو�8   NF  Hحتو
من �8ما �لقدمية �� 8مبا من �لعصو8 

.Hلدجا� /�mلسومرية، �هي نبو�
 �  Hلرسو� �حا�يث   R  /�8�
نبو�m/ كث�b عن �لدجاH، تتحد± 
عن �مو8 كثR �b صفته �فتنته �ما 
 Hلدجا� hموضو R� .8معه من �مو
�خلاطئ   bلتفس� �ثر  يظهر   àحتديد
 �� �ملمكن  من  حيث  �لدين،  على 
oعلها �لتفسb نبو�m/ عظيمة، �من 

�ملمكن �� oعلها �ساطb عظيمة.
 bسو� نضع �لتفس Hهذ� �ملقا R�
�حلرR �خلاطئ حتت مناظر �لفحص 
 dمد لنا  يتضح  لكي  ��لتمحيص 
هذ�  �صحا,  يوجهها  �ل�   �mإلسا�

�لفكر NF �لدين �حلنيف.
�لفكر �ألسطو38 له zا/ �مميز�/، 
شعبية  قصة   �� خر�فة  كل  �ليس 
ميكن �� يطلق عليها �سطو�8، فهنا» 
خصائص تتعلق بالفكر �ألسطو38، 
�عناصر  مبكونا/  تتعلق  خصائص 
 bألسطو�8، �خصائص تتعلق بالتعب�

�ألسطو38.
��8يا/  بعض  نستعر�  �سو� 
عليها  تنطبق  هل   dنر�  Hلدجا�

zا/ �ألسطو�8؟
 R Hُلّدجا� Uهللا �: "¸ر� H8سو Hقا
ين �Fِْ�َبا8ٍ من �لِعلم �له  ِخفٍَّة ِمَن �لدِّ
 ��8بعو� ليَلًة َيْسَبُحَها R �أل�8 �ليوُ
منها كالسنِة، ��ليو� منها كالشهر. 
��ليو� منها كاُجلُمَعِة، ¬ سائر �يامه 
كأيامكم هِذِ] �له Jا8 يركبه عر� 
 Hفيقو  ،á�8�ِع �8بعو�  ��نيه  بني  ما 
 �Fِ� �عو8ُ  �هو  8ّبكم  �نا   :gللنا
8بكم ليس بأْعَو8َ َمْكُتوٌ, َبْيَن َعْيَنْيِه 
َكَفَر ِبَهَجاmٍ َيْقَرeُُ] ُكلُّ ُمْؤِمن كاتب 
�منهل   mٍما َير� كلَّ  كاتب   bغ  �ْ�
عليه  �هللا  ًحّرمهَما  �مّكَة  �ملدينَة  Fال 
ِبأْبو�ِبهما......"  �ملالئكُة  �قاَمت 

(مسند �Jد �بن حنبل)

١. �لقصة �ملقدسة 
�F �بر' ما مييز �لفكر �ألسطو38 هو 

�ال8تبا° �لوثيق بالدين. فقد كانت 
�ألسطوR �8 �بسط �شكاnا تتضمن 
 bبعض �لد��فع �ل� تعد مبثابة تباش
حتمل  هنا  �من  عليا،  �ينية  ملثل 
طابع �لقد�سة. �يعتقد �لباحثو� �� 
كظاهر�  ُتفهم   �� oب  �ألسطو�8 
 áمطلق ُتَفسر   �� ميكن  �ال  �ينية 
فيذكر  �ينية.   bغ مبصطلحا/ 
خصائص  من   �� Fليا�)  (مbسيا 
تتكو�  مقدسة  قصة  �uا  �ألسطو�8 
ُعليا،  كائنا/  ֲדا  قامت   Hفعا� من 
جديد.  mشي ·لق   áئم�� �تتعلق 

 Hخليا� �� (8bكاس ) كذلك يذكر
�لعقيد�،  على  ينطو3  �ألسطو38 

�بد�uا تفقد �ألسطو�8 �8ضيتها.
�لو نظرنا NF �لر��ية �لسالفة �لذكر 
لوجدنا �uا تتوفر فيها هذ] �خلاصية 
�ألسطو38،  �لفكر  خصائص  من 
�لدي^،  �لُبعد  هو  �لر��ية   gفأسا
حيث �F �لر��ية �غbها من �لر��يا/ 
تتحد± عن �ثر خر�U �لدجاH على 
�ملسلمني فقط. بالرغم من �uا تذكر 
يتر»  �ال  كلها  �أل�8  يسيح  �نه 
كذلك  عليه.  �تى  Fال   �قد موطأ 
�هللا  بني  ��ضحني  �ختالفني  �كر/ 

:Hمدعي �أللوهية �هو �لدجا�
١. �نه �عو8

٢. مكتو, بني عينيه كافر
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 �� يستطيع  �لذ3   �� ���ضحت 
 Hيقر� هذ] �لكلمة على جبني �لدجا
 �� áكا� متعلم mهو �ملؤمن فقط سو�
كل  يقر�]  �لر��ية  تقل   s� جاهًال. 
شخص �� كل Fنسا�. �من هنا يظهر 

�لُبعد �لدي^ �لعقائدR 3 �لر��ية.

#. �لشخصية �ألسطوية 
ال  كائن  عن  �لر��ية  هذ]  حتدثنا 
ُيعر� له �سم لكنها تطلق عليه صفة 
مكا�  ُيعر�  ال  كذلك   ،Hلدجا�
�ال�ته �� تا8يخ �ال�ته، كذلك ال 
ُيعر� �3 شيm عن مر�حل حياته 
بأنه خْلق Tخر  يوحي  �ملختلفة، مما 
��لد��,  ��ملالئكة  �إلنسا�   bغ
��حليو�نا/ �ملعر�فة. �هذ] zة با8'� 

من zا/ مكونا/ �ألسطو�8.

w. �لبعد عن �لتعليل +�لتحليل 
 Hلدجا�  �� �لر��ية  ²Ëنا  كذلك 
 Uذ� �خلر�n áحتد� سبب s� ،Uر¸
علة   �تقد ال  �uا   3� �لفجائي، 
خلر�U هذ� �لكائن. �هذ] zة مميز� 

من zا/ �لتعبb �ألسطو38.

 xخاصية �لتعا .�
ليَلًة  �8بعو�  (�له  �لر��ية   Hتقو  ¬
منها   ��ليوُ �أل�8   R َيْسَبُحَها 

كالشهر.  منها   ���ليو كالسنِة، 
��ليو� منها كاُجلُمَعِة، ¬ سائر �يامه 
zة  تظهر  �هنا  هِذِ])  كأيامكم 
�خرd من zا/ مكونا/ �ألسطو�8 
�هى �ل� يطلق عليها خاصية �لتعا� 
��ل� تع¼ �� �ألسطو�8 تتعاN عن 
��لتجربة  ��ملكا�  �لزما�  حد�� 

�لو�قـعية.

هـ . �ملخلوقا, �خلر�فية 
يركبه  Jا8  (�له  �لر��ية   Hتقو  ¬

(áعر� ما بني ��نيه �8بعو� �8�ِع
 �هنا تظهر خاصية �خرd من zا/ 
خاصية  �هى  �ألسطو38  �ملكو� 
�ملخلوقا/ �خلر�فية. فإ� هذ� �لكائن 
يستعمله  Jا8  له   Hبالدجا �ملسمى 
متاما  ¸تلف  لكن   ،Hنتقا� كوسيلة 
�يع   dلد �ملعر��  �حلما8  عن 

�لناg، مما يوضح �� هذ� �حلما8 هو 
ªلو� ªتلف عن �حليو�نا/ �ملعر�فة 
R عاملنا، �هو بال شك كما تصو8] 

.Rلو� خر�ª لر��ية�

+ .  �لتمثيل �حلسي 
�تظهر خاصية �لتمثيل �حلسي �هى 
�ألسطو38   bلتعب� خصائص  من 
 Hلر��ية �� هذ� �لدجا� Hعندما تقو
عندما ¸رU يقد� نفسه للناg على 
�نا   gللنا  Hيقو� �ملتجسد  �إلله  �نه 
 ánF 8ّبكم. �توضح �لر��ية �نه ليس
�هللا   ���  m�8عـو عينه   �� بسبب 
ليس بأعو8. �هنا تتجلى خاصـية 
�ضو�  بكل  �حلـسي  �لتمثيل 
�مـكانية  �لر��ية  تنفـى  حيث ال 
جتسـد �هللا �Fمنا نفـت �� يكـو� 

.m�8هللا لـه عني عـو�

لكن التفسـ� األ�دي �ذه الروايات  �رجها من 
�ر سـجل األسـاط� ويكتبها N سـجل النبوءات 
الk تشـهد بصدق الن� �. أما إذا آمن أحد بتحقق 
هـذه األمور على ظاهرها فال ُتعد كونها أسـطورة.
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m . �لتصو �لد�مي للعا| 
�ملسلمو�  فيِفُد   Hقا) �لر��ية   Hتقو
فيأتيهم   �بالشا �لدخا�  جبل   NF
ِحَصا8هم  َفُيشثُد  فيحاصُرُهم 
 Hينـز ¬ ،àشديد àُيْجِهُدهم ُجهد�
فإ��   ............. مرمي  بن  عيسى 
Fليه،  خرجو�  �لصبح  صال�  صّلو� 
قاH فحني ير�] �لكذ�ُ, َيْنماُ± َكَما 

(mملا� R َيْنَماُ± �ملِْلُح
 sللعا �لد�8مي  �لتصو8  يظهر  �هنا 
بني   ��ملحتو  hلصر�� على  �لقائم 
��لشر،   bخل�� ��لقد8،  �إلنسا� 
�لكائن  فيظهر   ،mلسما�� ��أل�8 
�أل�8  فيمأل  �لشر)  (Fله  �لشرير 
�لكائن   Hفينـز  ،àشر�  àفسا�
�لطيب (Fله �خلb) فيحا8به R معركة 
عظيمة �ملحمة بديعة �ينتصر عليه 
 bخل� Fلَه  �يساعد  �ملطا�،  Tخر   R
له من  �ملخلصو�   hُألتبا� R مهمته 
�لناg، �� غbهم من �لكائنا/ �قد 
عندما  �لر��ية  هذ]   R �لك  ظهر 
 �F  tفيقتُله ح Fليه  (فيمشي   :Hتقو
�لشجر� ��حلجَر ينا�3 يا �8َ� �هللا 

. ( هذ� يهو�3ٌّ
�لر��ية كل  هذ]   R فقد جتلت  à�F
 mسو� لألسطو�8  �ملميز�  �لسما/ 
�لسما/ �ملتعلقة بالفكر �ألسطو38 
مكونا/   �� �ألسطو38   bلتعب�  ��

�ألسطو�8.
�لد�38  متيم  ��8ية   R تظهر  كما 
 dخر� zا/  مسلم  صحيح   R

للشخصية �ألسطو8ية. 

0. منوEجية �لشخصية �ألسطوية
شخصية  �ألسطو8ية  فالشخصية 
�ألغلب   R منو�جية،   �� مثالية 
جتمع بني خصائص �صفا/ متباينة 
 R لشر. فيظهر�� bتتر��� بني �خل�
 àليس شرير Hهذ] �لر��ية �� �لدجا
 bخل�  ��  Hيقو �نه  بدليل  ��ته   R
فإنه  �لك  �مع   ،�  kلن�  hتبا�  R
هو  بأنه  يدعي  ¸رU سو�  عندما 
�هللا، �ֲדذ� فقد �ع بني �خلb �ملحض 

��لشر �ملحض.
�لشخصية  خصائص  من  كذلك 
�ألسطو8ية �uا شخصية فائقة تفو� 
 b�8ئع �قو� غ Hجال /�� Hملعقو�
�لزمن.   dحتد على  قا��8  مألوفة 
فيه  "فإ��  بـ  �لر��ية  �صفته  حيث 

�عظم Fنسا� �8ينا] قط خلقا ".

_. �لبطل �ملوضوعي مبع~ ما قبل 
�لذ�تية

يظهر R هذ] �لر��ية �� �لدجاH هو 
سيطر�  ��قع حتت  �لبشر  من  8جل 
�لدجاH – يقص  فإنه – �3  �إلله. 

عليهم ما �لذ3 سيقو� به �ما �لذ3 
ال oب �� يقو� به، فهو ¸²هم عن 
�لكنه   ،sلعا�  mا�� كل   NF �هابه 
ممنوh من �لدخوNF H مكة �� �ملدينة 
حترسها.  مالئكة  عليها   �� حيث 
�ملوضوعي  بالبطل  ُيسمى  ما  �هذ� 
��8Fته   ��  3� �لذ�تية  قبل  ما  مبع¼ 
��قع  ألنه  له،   áُملك ليستا  �عقله 
حتت سيطر� �إلله �لذ3 سخر] nذ] 
�لر��ية  هذ]  صو8ته  �لذلك  �ملهمة 
 R gيديه �قدميه �7بو  R لقيو���

جزير� ��خل �ير .
zا/  �نطبا�  ��ضحنا   �� �بعد 
��ل�  �لر��ية،  هذ]  على  �ألسطو�8 
��8يا/  على  �يضا  تطبيقها  ميكن 
�خرd. فلو �صر �ملشايخ على �ألخذ 
بظاهر هذ] �لنصو� �عد� تأ�يلها 
فكر�   ��  Hنقو  �� Fال  �مامنا  فليس 
�سطو�8  Fال  هى  ما   Hلدجا� ظهو8 
�� تكو� قد صد8/ عن  ال ميكن 

 .dوn� لذ3 ال ينطق عن�
لكن �لتفسb �ألJدn 3ذ] �لر��يا/  
 bألساط� سجل  Êر  من  ¸رجها 
�ل�   /�mلنبو� سجل   R �يكتبها 
 ��F �ما   .�  kلن� بصد�  تشهد 
�ألمو8  هذ]  بتحـقق  �حد  Tمن 
كـوuا  ُتعد  فال  ظاهـرها  على 

�سـطو�8.
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(�لقسط �لثامن عشر) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرJن  �هللا  بسم   .١٢٩
�قوH: لقد كتب �ملسيح �ملوعو� � 
سو�نَح  كتبه  من   �bكث مو�ضع   R
ما  تفصيال  �كثرها  �لكن  عائلته، 
��8جه R مؤلَّفه ”كتا, �ل²ية“. ال 
 dبأ� هذ� �لبيا� قد �حتو Hميكن �لقو
كل �ألموn� 8امة �ال �نه يشمل �يع 
�ملعلوما/ �ل� �كرها �ملسيح �ملوعو� 
�نه  مبا  �لكن   dخر� �ماكن   R  �
�كثر تفصيال، كما كتبه حضرته بنفسه 
لذلك   Nتعا �هللا  من  بإشا�8/ خاصة 
�ملقتبسا/  بعض   ��لكر�  mللقر�  ��قّد

منه. يقوH حضرته:

 �”�آل� �F سو��ي كالتا�: �zي غال
�Jد ��سم ��لد3 غال� مرتضى ��سم 
��لد3  جد  ��سم  7مد  عطا  جد3 
 gقومي برال �F غل 7مد، �كما قيل
Tبائي  �ثائق  من  �يتبني    *Hملغو� من 
�لقدمية �ل� ما '�لت 7فوظة NF �آل� 

�uم �تو� NF هذ� �لبلد من ”zرقند“ 
من  مائ� شخص  قر�بة  معهم  �كا� 
�كانو�  �خَدِمهم،  ��هليهم  �تباعهم 
 mلزعما� بصفة  �لبال�  هذ]  �خلو�  قد 
هذ]   R 8حاnم  �حّطو�  �ملحترمني، 
ميال  Ýسني  ُبعد  على  �لو�قعة  �لبلد� 

*  لقد علمت قبل ١٧ �� ١٨ عاما من خالH �إلnاما/ �إلnية �ملتو�تر� �� Tبائي هم فا8سيو 
 ��ألصل، �كنت قد سجلت تلك �إلnاما/ كلها R �جلزm �لثا� من �ل�²هني �ألJدية، �منها nFا
�". ��لوحي �لثا� Êقي هو: "لو كا* �إلميا* Êقي: "خذ+� �لتوحيد +�لتوحيد يا �بنا� �لفا
�" �3 لو كا� �إلميا� معلًقا بالثريا لناله من هنا» هذ� �لرجل معلقا بالثريا لناله جل من فا
 ��لذ3 هو من �صل فا8سي. �هنا» �حي ثالث Êقي: "4* �لذين كفر+� ّ� عليهم جل من فا
شكر �هللا سعيه." ��F 3 هذ� �لرجل �لفا8سي �ألصل قد 8ّ� على �يانة �لكافرين، ��هللا تعاN يشكر 

جهد]. كل هذ] �إلnاما/ تبني �� Tباmنا �أل�لني من �لُفرg. +�حلق ما �ظهرh �هللا. منه.
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مالحظة: �لتعليقا/ �ل� بني قوسني �� �ل� بعد 
"�قوH" هي من �ملؤلف.

 Hلشما� جهِة   NF الهو8  من  تقريبا 
 �8� يومذ�»  كانت  �ل�  �لشرقي، 
قفر، فعمر�ها �zوها ”Fسال� بو8]“ 
فاشتهر/ فيما بعد باسم ”Fسال� بو8 
قاضي ماجهي“، �نسي �لناg �8يد� 
�8يد� �سم ”Fسال� بو8“، �بدال من 
”قاضي ماجهي“ بقي �سم ”قاضي“ 
�منه  ”قا�3“   NF  �bًخ�  Hحتو  ¬
حتوNF H قا�يا�. �سبب تسميتها بـ 
�ملنطقة -  ”قاضي ماجهي“ �� هذ] 
�ل� طوnا ستو� ميال تقريبا - كانت 
تسمى R �لك �لزمن بـ“ماْجهـ“، 
�لعل �لسبب R �لك �uا منطقة تكثر 
 R �“ماجهـ“  �جلو�ميس،  فيها 
فلما كا�   .gجلامو� �nندية هو  �للغة 
Tبائي قد نالو� �حلكم على هذ] �ملنطقة 
باإلضافة NF قرd �لعقا8، فقد �شتهر�� 
ملا��  �عر�  ال  ”�لقاضي“.  بلقب 
 NF رقندz بائي منT أل3 سبب �تى�
هذ� �لبلد، Fال �� �لوثائق �لقدمية تفيد 
 ��لبلد �يضا كانو� ِكر� بأuم R �لك 
�لعائال/  �من   mلزعما� �من   ��لقو
�حلاكمة، �لعلهم قد �ضطر�� للهجر� 
من هنا» خلصومة قومية �� تفرقة ما، 
�عطو� من  قد  هنا   NF  Hلوصو� �بعد 
ِقبل �ملَلك كث�b من �لقرd عقاn �8م، 
 R مستقلة  �الية  nم  تأسست  فقد 

هذ] �ملنطقة.

R ���ئل عهد �لسيخ كا� ��لد جد3 
مشهو�8  'عيًما  7مد“  غل   �'bم”
�كا�  �ملنطقة،  هذ]   R �لصيت  ��ئع 
قرية، ��نفلت من سيطرته  عند] ٨٥ 
عد� ال بأg به من تلك �لقرd نتيجة 
�لك  مع  للسيخ،  �ملتو�تر�  �nجما/ 
من  بعًضا  فوهب  كا� كرميًا �جّو��� 
لبعض   dلقر� من  �لقليل  �لقد8  هذ� 
�هي  �ملشتتني،  �ملسلمني   mلزعما�
باختصا8،  سيطرִדم.  حتت  '�لت  ما 
 R منطقته   R مستقال  'عيما  كا� 
'من �لتفر� �حكم �لطو�ئف. �كا� 
قر�بة ٥٠٠ شخص يأكل على مائدته 
�لعد�  هذ�  من  �قل  �حيانا   3� ��ًما، 
مئة  عند]  يقيم  �كا�  �كثر،  ��حيانا 
 �Tحفا~ �لقر� mلصلحا�� mمن �لعلما
مَنًحا  nم  حد�  قد  �كا�  �لكرمي 
�كُر  Éلسه   R يكثر  �كا�  شهرية، 
�من   ...Hلرسو�  Hقا� �هللا   Hقا ما 
قد  كر�ماته  من  عد��   �� �لعجيب 
 bكب Uا فوn شتهر/ لد8جة يشهد�
من �عد�m �لدين �يضا. باختصا8، كا� 
باإلضافة NF �لوالية ��إلما�8 مشهو�8 
�عزمه  �Öته  �تقو�]  بأمانته  جد� 
�مو�ساته  للدين،  �تأييد]  �لقو3، 
 R �حلاضرين  �يع  �كا�  للمسلمني 
 �bلغ� يكّنو�   mصلحا�  mتقيا� Éلسه 
��لفجو8،  �لفسق  �oتنبو�   �لإلسال

فقد  هيبة،   3��� شجعا�  �كانو� 
 ��  ��ملرحو ��لد3  من   �bكث zعت 
�حد �'m�8 �لد�لة �ملغولية �zه "غيا± 
 ��أليا تلك   R قا�يا�   8�' �لد�لة" 
 ��ملرحو  �8��F حسن  الحظ  �حني 
�فطنته  �تيقظه  7مد،  غل   �'bم
�8جاحة  �ثباته  �عزميته  Öته  �علو 
 ��إلسال لنصر�  �Jاسه  �فهمه  عقله 
�تقو�] �طها8ته ��لوقا8 �لذ3 يتسم به 
 �bلسه بالطا صغÉ لسه؛ �ملا �جدÉ
 mثابتني �متفرسني �عقال  gبأنا مليئا 
عينا]  �غر�8قت  �شجعا�،  �صاحلني 
من  8جًال   �� �علم  كنت  لو   :Hقا�
�لصفا/  ֲדذ]  �ملتحّلي  �ملغولية  �لعائلة 
�لضر�8ية إل���8 �مو8 �لسلطنة يسكن 
R هذ] �ل²ية لسعيُت - Fنقاً�� للمملكة 
 R Øلعر� يعتلي هو   �� �إلسالمية-  
�جلد��8   ��عد �لكسل   ��يا  R �nي 

�سوm �إل���8 للملو» �جلغتائيني. 
لعله ال ¸لو من �لفائد� �لذكر هنا بأ� 
 Rغل 7مد" تو �'bجد ��لد3 �3 "م
بأعر��  �ملصحوبة  �حلا'�قة  مبر� 
قد  باتفاقهم   mألطبا� �كا�   ،dخر�
 ��ستخد� �ملر�  غلبة  عند  له  �صفو� 
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�جل  من  له  عالًجا   ��يا لبضعة  Ýر 
 s �uم  Fال  �ملر�،  هذ�  من  شفائه 
يكونو� يتجر��� على �� يقولو� �لك 
�مامه، ��خ�b قاH له �حدهم بكلما/ 
لطيفة فرّ� له: ��F كا� �هللا قد قد8 � 
�لشفاm فهنا» ���ية �خرd كث�b من 
خلقه �، �ما هذ� �لشيm �لنجس فال 
�هللا  قد8  مبا  ��8ضى  �ستخد�مه،  �8يد 
 �� �قضى، ��خ�b توR بعد بضعة �يا
بسبب هذ� �ملر�. صحيح �� �ملو/ 
�ملبنية  �� طريقته  Fال  له  قّد8  قد  كا� 
�نه  لألبد  تذكا�8ً  �صبَح   dلتقو� على 

ل �ملو/ على شر, �خلمر...  فضَّ
�لقوH، ملا توR ��لد جد3  �ملخص 
مر'�  جد3   3� �لرشيد  جنُله  خَلَفه 
عطاm 7مد... �R 'منه غلب �لسيخ 
لقد   .Hلقتا�  R هللا �مصلحته� Êكمة 
Fال  �اليته  حلماية  سعيه  جد3  سعى 
 mقضا يكن   s  �F ��خفق  خا,  �نه 
يتكلل  فلم  مشيئته  يو�فق  �قد8]  �هللا 
�لسيخ  �ظل  بالنجا�،  له  سعي   3�
يبسطو� سيطرִדم يوما بعد يو� على 
بقي عند جد3  ما   tاليتنا ح� dقر
 R قا�يا�  �كانت  قا�يا�،  قرية  Fال 
�لك �ليو� على شاكلة حصن �F كا� 
فيها �8بعة �بر�Uٍ كب�b يسكنها �فر�� 
�جليش �فيها عد� من �ملد�فع، �كا� 
ما   NF �8تفاعه  يبلغ  �خلا8جي  �لسو8 

يتسع  �عرضه  قدما،  عشرين  يقا8, 
بعضها.   mذ�Ê عربا/  ثال±  جلر3ِ 
من  حزٌ,  قا�ياَ�  �خل   �� ��تفق 
�ستولو�   ¬ غرهي"   ��8" �لسيخ   hفر
 bكب بدما8  �جد��3  فأصيب  عليها، 
حيث ُ�ِسر�� على شاكلة ب^ Fسر�ئيل 
 ��uبت �مو�nم ��متعتهم كلها، �ُهد
عد� من مساجدهم �بيوִדم �لفا8هة، 
�جلهل  بد�فع  بساتينهم  �ُقطعت 
��لتعصب، �حولت بعض مساجدهم 
NF "�هر� ساله" �3 معبًد� للسيخ، �ال 
�ملساجد حتت سيطر�  هذ]  �حد   H�'
�لسيخ NF �آل�. R �لك �ليو� �حرقت 
ألجد��3 مكتبة �يضا تضم Ýسمائة 
ªطوطة قدمية للقر�T �لكرمي ��شعلت 
فيها �لنا8 مبنتهى �إلسا�m. ��خ�b �مر 
لغايٍة  منها   Uباخلر� �جد��3  �لسيخ 
 R  mلنسا��  Hلرجا� �يع  فُنفي  ما، 
�لواليا/   dحدF  NF فلجأ��  �لعربا/ 
ُسّمم   �bبعد مد� قص� �لبنجا,،   R
 R  ¬  ،mألعد�� ��لئك  مبكيد�  جد3 
���خر عهد سلطة "8جنيت سنغ" عا� 
مرتضى   �غال مر'�   ��ملحتر ��لد3 
 dقر Ýس  Fليه  فأعيد/  قا�يا�   NF
من قرd ��لد] أل� 8جنيت سنغ كا� 
سيطرته  بعد  قوية  حكومة  شكل  قد 
على معظم �لواليا/ �لصغ�b، فبذلك 
صا8/ �يع ُقر�نا �يضا حتت سيطر� 

سلطته  �متد/  �لذ3  سنغ  8جنيت 
من الهوNF 8 بيشا�8 من جهة �من 
�جلهة �ألخرNF d لدهيانة. باختصا8 
�لقدمية  �اليتنا  على   mلقضا� مت  قد 
 R فقط   dقر Ýس  Êو'تنا  �بقيت 
uاية �ملطا�، �مع �لك كا� ��لد3 
'عيما  مرتضى   �غال مر'�   ��ملحتر
مشهوR �8 تلك �ملنطقة نظر� النتمائه 
��ًما  يدعى  �كا�  �لعريقة،  للعائلة 
 mلزعما� �لعا� ضمن  �حلاكم  R بال° 
 dشتر� لقد  �لكرسي.  على  �حلائزين 
من جيبه �خلا� Ýسني فرسا ��هبها 
 �مع فرساuا للحكومة �إلجنليزية R عا
بتقدمي  �حلكومة  �عد  كما   ،�١٨٥٧
�يضا  �ملستقبل   R �ملساعد�  هذ]  مثل 
�كا�  Fليها،  �حلاجة  �قتضت  كلما 
قد تلقى 8سائل �إلعجا, �لر�ئعة من 
عصر].   R إلجنليزية� �حلكومة   �حكا
�لقد �كر] �لسb ليبل غريفن R كتابه 
باختصا8،  �لبنجا,".   mمر�� "تا8يخ 
 dلد  bكب Fعجا,  على  حائًز�  كا� 
مثل   ��حلكا بعض  �كا�   ،��حلكا
�ملفو� �نائب �ملفو� يأتو� NF بيته 
تقديًر�  به  �يلتقو�   dخر�� فينة  بني 

له. 
هذ� هو بيا� �حو�H عائل� بإoا'، �ال 

�d8 �3 سبب لإلطالة �كثر...
لقد ��جه ��لد3 قبل �ال�Æ مصائب 
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لقطع  �ضطر  مر�   /���  ،�bكب
على  مشيا  �nند   R شاسعة  مسافا/ 
 Hفقد تبد Æال�� ��ألقد��، �ما R �يا
'من ضيقه بالفرU ��لسعة، فمن J8ة 
'من  من  نصيبا  �لق   s  ��  � �هللا 
�الية  من  شيًئا  �نْل   s كما  مصائبه، 

�سلطة �جد��3...
هذ�  على  �لطفولة   R ��8س�  بد�/ 
�لسا�سة  بلغت  عندما   �� �لنحو 
معلٌم  ُ�ظِّف  عمر3  من  �لسابعة   ��
 �Tلقر�  �mقر� فعلم^  لتعليمي  فا8سي 
�لفا8سية  �لكتب  من  �عد��  �لكرمي 
nFي.  فضل  �لصا¢  �لك  �سم  �كا� 
تقريبا  سنني  عشر  �بن  �صبحُت  فلما 
�لعربية  �للغة   R �ستا�  لتربي�  ُعني 
��zه فضل �Jد، ��عتقد �� ��8س� 
هذ] ملا كانت بذ�8 �بتد�ئية لفضل �هللا 
�السم  هو  ”فضل“  كا�  لذلك   �
�أل�H لألستاَ�ين �ملذكو8َين. فاملولو3 
فضل �Jد �لذ3 كا� متدينا �شيخا 
 ���هتما wهد  يد8س^  ظل  جليال، 
بعض  يد]  على  ��8ست  كبbَين، 
�لنحو.  قو�عد  �بعض  �لصر�  كتب 
 ��  ١٧ عمر3  بلغ  حني  �لك  �بعد 
١٨ عاما تعلمت بضع سنني على يد 
شا]“،  علي  ”غل  يدعى  Tخر  شيخ 
كا� ��لد3 قد �ظفه �عّينه لتد8يسي 
 ��لعلو منه  تلقيت  �لقد  قا�يا�.   R

��ملنطق  �لنحو  من  Tنذ�»  �ملتد��لة 
كما   ،� �هللا   ��8� ما  قد8َ  ��لطب 
�8ست بعض كتب �لطب من ��لد3 
�كا�  �لطب   R  �bخب كا�   �F �يضا 
منكبًّا  يومذ�»  �كنت  حا�قا.  طبيبا 
 R كن� s ^لكتب �كأن� �mعلى قر�
مر�  يوصي^  ��لد3  �لعاs. كا�  هذ� 
بعد �خرd بالتقليل من مطالعة �لكتب، 
ألنه كا� ¸شى بد�فع �للطف �ملتناهي 
�� Ëتل صح�، كما كا� يقصد من 
�لك �� �بتعد عن هذ� �ألمر ��شا8كه 
حد±  ما  �هذ�  �غمومه.  Öومه   R
�خ�b، أل� ��لد3 كا� يرفع �لقضايا 
R �ملحاكم �إلجنليزية الستعا�� بعض 
�لقرd آلبائه، �جعل^ �نا �يضا �شتر» 
ملد� طويلة  �لقضايا، �ظللت  R هذ] 
�يؤسف^   ،Hألعما� هذ]   R مشغوال 
 hضا �لغا�  �ق�  من   �bكث  ��  � جدًّ
R هذ] �ل×�عا/ �لسخيفة. �باإلضافة 
�إلشر��   R 3لد�� �لك شغَّل^   NF
�لز�8عية R حني  �مو8 �أل�8ضي  على 
كا�  مما  طبعي  يالئم  يكن   s �نه 
يعرض^ ��ما لسخط ��لد3. صحيح 
 ،�bًكب علي  كا�  �لطفه  مو�ساته   ��
لكنه كا� يريد �� oعل^ مهتما بالدنيا 
طبعي  بينما كا�  �لدنيا،  �هل  كسائر 

.�bًينفر من �لك نفو�8 كب
 NF قا�ما  �ملفو�  كا�  مر�   /��  

��لد3  م^  فطلب  'يا�8   R قا�يا� 
الستقباله   Uخر�  �� oب  بأنه  مر��8 
NF مسافة ميلني �� ثالثة �مياH، لكن 
مريًضا  �لك، كما كنت  طبعي كر] 
معه،   Uخلر�� على  �قد8  فلم  �يضا 
فهذ� �ألمر �يضا جلب علي سخطه. 
كا� ��لد3 يريد �� �uمك R �ألمو8 
 s 3لذ� �ملا�ية كل حني ��T، �ألمر 
�ألحو�H؛  من   HاÊ م^  يتأتى  يكن 
�مع �لك �عتقد �ن^ حلسن �لنية �لنيل 
�لدنيا  لكسب  ال  فقط  �لطاعة  ثو�, 
�بًد� قد 7و/ نفسي R �المتثاH أل��مر 
��لد3، �كنت �نصر� NF �لدعاm له 
�يضا، �كا� ير�� بيقني مطلق �� بّر 

 :Hبالو�لدين، �كا� �حيانا يقو
�ب^  �نتبا]  �لِفُت  �لر�فة  ملجر�   �F”
هذ� NF �ألمو8 �لدنيوية �Fال فأنا �علم 
بأ� ما يشغل باله - �3 �لدين-  هو 
�ما �ن  �حلق،  �لصحيح �هو  �لطريق 

فنضيع �عما8نا عبثا.“ 
كذلك قضيت -�ثناm �يا� تربيته �- 
�لوظيفة   R عمر3  من   ��عو� بضعَة 
nا،  �لطبعية  كر�ه�  مع  �إلجنليزية 
��خ�b ملا كا� يشق عليه بعد3 عنه 
قدمت �الستقالة بأمر منه �كا� �لك 
عني مر��Ë� ،3ليت عن هذ] �لوظيفة 
��لد3   NF �حضر/  لطبعي،  �ملنافية 
�ملحتر�. �لقد علمت من خالH هذ] 
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٣٢

التقوى

يعيشو�  �ملوظفني  معظم   �� �لتجربة 
حيا� قذ�8.

 dملا حضر/ مر� �خر ،Hعلى �ية حا
 R جديد  من  �نشغلت  ��لد3   NF
Fال  باأل�8،   mالعتنا�� �لز�8عة  �مو8 
�� كنت �قضي معظم ��قاR Æ تدبر 
��ألحا�يث،   bلتفاس�  �mقر��  �Tلقر�
على  �لكتب  تلك  �قر�  �حيانا  �كنت 
��لد3  �كا�  �يضا،  ��لد3  مسامع 
يبقى  Tماله  حتقق   ��عد فشله  بسبب 
�ألحيا�،  �غلب   R �مهموما  حزينا 
كا� قد �نفق قر�بة سبعني �لف �8بية 
�حلصيلة  �كانت  �لقضايا  متابعة  على 
�إلخفا� ��لفشل فقط، أل� قرT dبائنا 
كانت قد �نفلتت من �يدينا منذ مد�، 
�كانت �ستعا�ִדا ُ�منية '�ئفة، �بسبب 
فشله هذ� كا� ��لد3 �ملرحو� يقضي 
��حلز�  للهّم  عميقة  ���مة   R حياته 
على  فباطِّالعي  �نا  �ما  ��الضطر�,. 
هذ] �أل�ضاh �جد/ فرصة إلحد�± 
تغb طاهر، أل� �حليا� �ملرير� لو�لد3 
كانت تعلِّم^ �8سا R �حليا� �لعفيفة 
�ملا�ية. �صحيح  �خلالية من �لشو�ئب 
��لد3  ملك  من   dلقر� بعض   ��
قبضته   R '�لت  ما  كانت   ��ملحتر
�إلجنليزية  �حلكومة  من  يتلقى  �كا� 
منحة سنوية �يضا، كما كا� له �8تب 
�حلكومية،  �لوظيفة   ��يا من  تقاعد3 

Fال �� �لك كله s يكن يسا�3 شيئا 
 R به  متتع  قد  ما  مع  باملقا8نة  يذكر 
للهّم  عرضة  كا�  �لذلك  �لسابق، 
مر��8   �  Hيقو �كا�  ��ًما،  ��حلز� 
Fنه لو بذH من �جل �لدين �جلهو� �ل� 
 ��ليو لعّد  �لدنية  �لدنيا  لكسب  بذnا 
قطب �لعصر �� غوثه، �كا� كث�b ما 

ير�� بيًتا من �لشعر ما معنا]: 
منه  يبق   s� كله  لقد مضى عمر3   
Fال �يا� قليلة، فاألفضل � �� �قضيها 
صبا�   (Nتعا �هللا   3�) �حًد�  متذكًر� 

.mمسا
 hنه كا� يقر� ·شو� �bالحظت كث�

شعًر� من نظمه هو �معنا]:
�حليلة  عدمي  كل  سند  هو  من  يا  
خا�  عتباتك  من  �عو�  لن  �ن^  Tمل 

�ليدين. 
�لتا�  بيته   hحيانا كا� ير�� ·شو��

�معنا]: 
�بغبا8  �لعاشقني   hبدمو قسًما   Hقو�
 mلدما� R Âيتمر kبعضهم �� قل ��قد�

.(N3 �هللا تعا�) من �جل �حد
 R �لقد �'��� حتسر] - يوما بعد يو
���خر عمر] - على �لذها, NF �هللا 
 Hما يقو �bصفر �ليدين، فكا� كث �
بأسف شديد بأنه قد �ضاh عمر] عبًثا 
من �جل �عماH �لدنيا �لتافهة. ���/ 
 d�8 نه� مر� قص علي ��لدe8 3يا] 

 Hبيته مبنتهى �جلال  NF قا�ما � kلن�
 hيبة على شاكلة ملك عظيم فأسَرn��
��لدNF 3 �ستقباله �عندما �قتر, منه 
�عندما  هدية  له   �يقد  �� بباله  خطر 
�8بية  فيه  �جد  جيبه   R يد]  ��خل 
�لنظر  فيها  �معن  �ملا  فقط  ��حد� 
من  عينا]  فاغر�8قت  '�ئفة  �جدها 
�لك ¬ �ستيقظ، فأ�nا �� َمَثل ُحب 
كمثل  �لدنيا  حب  مع  �8سوله  �هللا 
�لعملة �لز�ئفة، �كا� يقوH بأ� ��لد] 
 �F  gببؤ حياته  ���خر  قضى  �يضا 
 R عمر]  من   �bألخ� �لفتر�  مضت 
مصيبة �حز� �هّم، ألنه �خفق حيثما 
به،  بد�  عمل   3�  R �فشل  توجه 
�كا� ير�� شعًر� من نظم ��لد] �3 
��لد جد3، �لذ3 نسيت شطر� منه، 

�مع¼ �لشطر �لثا�:
 bكلما قمُت بتدب
ضحك علّي �لقد8.

�قد �'���/ كثÖ �bومه هذ] �Tالمه 
كا�  �لفكر�  �ֲדذ]  �لشيخوخة،   R
ب¼  قد  تقريبا  �شهر  ستة  قبل  ��لد3 
مسجد� �سط هذ] �لبلد� �هو مسجد 
 R [²جامع هنا، ���صى �� يكو� ق
�سم  يسمع  لكي  �ملسجد  من  '��ية 
 R يتسبب  �لك  �لعل  �جل  عز  �هللا 
فيه  �كتمل  �لذ3   ��ليو  R� �ملغفر�. 
 s ملسجد من كل �جه –�لعله� mبنا
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تبق Fال بضع بالطا/ كانت ستوضع 
على �أل8ضية إلكماله - توR ��لد3 
�لد�مي  �لزحا8  ملر�  تعر�   �� بعد 
لبضعة �يا� ��فن R �لز��ية نفسها من 
��قفا  حد�ها  قد  كا�  �ل�  �ملسجد 
فيها �يا� صحته، �للهم �lه +��خله 
�جلنة، Tمني. �كا� عمر] ٨٠ �� ٨٥ 

عاما تقريبا. 
�قت  من  �ضاعه  ما  على  حتّسر]   �F
 R يؤثر   H�' ما  �لدنيا  �جل  من  Õني 
�� هذ]  �علم  �Fن^  مؤملًا،   �bتأث  kقل
كل  معه  سيأخذها  نفسها  �حلسر� 

طالب للدنيا؛ فليفهم كل فهيم... 
 �� �لرeيا   R علي  �هللا  كشف  �قد 
�فا� ��لد3 �شيكة، �كنت يومذ�» 
فو�8،  قا�يا�   NF فهرعت  R الهو8، 
فوجدته مصابا مبر� �لزحاF ،8ال �نه 
 ��ليو  R سيمو/  �نه  ببا�  ¸طر   s
أل�  �السيما  Fليه  �صو�  من  �لتا� 
oلس  �كا�  خف،  قد  كا�  �ملر� 
مبنتهى �لص² ��لثبا/. R �ليو� �لتا� 
كنا �يع �ألقا8, عند] ظهر� �كا� 
��لد3  م^  طلب   �F شديًد�  �حلر 
��لك  �ستريح   �� منه  لطفا   ��ملحتر
ألننا كنا R شهر حزير�� �كا� �حلر 
شديد� فصعد/ لالستر�حة NF غرفة 
 ��خلد� �حد  �بد�  �لعلو3  �لطابق   R
ميسد قدمي، فأصاب^ نعاg، �تلقيت 

 "�+�لطا "+�لسما�  �هللا:  من  �حًيا 
�3 �قسم بالسماm مبد� �لقضاm ��لقد8، 
هذ�  سيظهر  �لذ3  باحلا�±  ��قسم 
�لشمس، �فهمت  بعد غر�,   mملسا�
�لتعزية من �هللا،  �لوحي مب×لة  �� هذ� 
 ���حلا�± هو �� ��لد3 سيتوä �ليو
حصر� بعد غر�, �لشمس. فسبحا� 
�هللا ما �عظم شأنه �F قد� �لتعا'3 على 
 hضيا على  متحسر�   Rتو من  �فا� 
ما   gلنا� �غلبية  �سيستغر,  عمر]، 
 �� معلوما  �ليكن  �هللا،  تعزية  مع¼ 
�حد   NF ينظر  حني  شأنه  جل  �هللا 
برJة فيتصر� معه كالصديق، فبهذ� 
�هللا   �� �حلديث   R �8� ملع¼ حصر��

يضحك.
ملخص �لقوH �آل�، �� حني تلقيت 
شأنه  جل  �هللا  من  �ملذكو8  �لوحي 
عن �فا� ��لد3 �ملرحو�، خطر ببا� 

مو��8  بعض   �� �لبشرية  مبقتضى 
�لدخل ترتبط Êيا� ��لد3  �ال نعر� 
�فاته،  بعد  سنتعر�   /�mبتال� ألية 
فو�8  تلقيت   �F هذ�   R �فكر  �بينما 
بكا�  �هللا  "�ليس  �لثا�:  �لوحي  هذ� 
سكينة  �لوحي  هذ�  فأكسب^  عبد]"؟ 
�طمأنينة غريبة، ��نغر' R قلk كالوتد 
�حلديد3، فو�هللا �لذ3 نفسي بيد] �نه 
بطريقة  هذ�  �ملبشر  �حيه  حقق  قد 
كفل^  فقد  �تصو8ها،   tح �كن   s
بطريقة s يتكفل ֲדا �حًد� �بو]، �قد 
نزلت علي مننه �ملتو�تر� �ل� يتعذ8 علي 
 ��ليو  R 3لد�� Rتو لقد  Fحصاeها. 
 H�� نفسه بعد غر�, �لشمس، فكا�
يو� �8يت فيه من خالH �لوحي �إلnي 
 R يوما  تنقطع  �ظنها  ال  J8ة  Tية 
حياÆ، لقد طلبت حفر كلما/ هذ� 
�لوحي R �أليا� نفسها على فص خامت 
ما 'لت �حتفظ به عند3 باهتما� بالغ، 
باختصا8 قضيت قر�بة �8بعني عاما من 
حياÆ بكنف ��لد3 �لعطو�. 8حل 
��لد3 من هذ� �لعاs من ناحية �من 
�ملكاملا/  ناحية �خرd بد�/ سلسلة 
�إلnية معي بكل قو�. ال �ستطيع �� 
��كر عمًال � كا� جديًر� بأ� تتوجه 
 R منا �شعرF� ،يةnهذ] �لعناية �إل �F
نفسي �� قلk منجذ, بطبعه NF �هللا 
� بوفاm جذًبا ال ميكن أل3 حائل �� 
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�حد]،   � عنايته  فهي  ��نه،   HوV
�ما �نا فلم �قم بالرياضا/ �لشاقة قط، 
�لشاقة  �ملجاهد�/   R �خض   s كما 
على شاكلة بعض �لصوفية �ملعاصرين، 
مدً�،  �لز��يا   dحدF  R  Hنعز�  s�
عمل   3� �لسنة  ·ال�  �8تكب   s�
يدH على �لرهبانية �يعا�8 كال� �هللا 
�؛ بل ظللت على �لد��� مت²ئا من 
هؤالm �لزها� �ملعر�فني ��ملبتدعة �لذين 
 �يغرقو� R �نو�h �لبدF ،hال �نه R �يا
�فاته  �قتربت  حني  بل  ��لد3  حيا� 
�تفق � �� �8يت مر� R �ملنا� شخصا 
�يل  �لسّن،   R متقدما  �هللا  �هل  من 
�ملظهر، فقاH � ما مفا�]: �F من سنة 
�هل بيت �لنبو� �لصياَ� لبعض �أليا� من 
 �� NF 8جل �ألنو�8 �لسما�ية، ��شا�
�لبيت هذ]. فر�يت  �تأسى بسنة �هل 
من �ملناسب �� �لتز� بالصيا� لفتر� من 
�� �ألفضل  ببا�  �لزما�. �للتو خطر 
�طلب  فكنت  سرًّ�.  بذلك   ��قو  ��
�لضيو�  �لبيت NF غرفة  طعامي من 
���'عه سرًّ� على �أليتا� �لذين كنت 
 R ليحضر�� سلفا  عليهم  �كد/  قد 
 ��صو كنت  �هكذ�  �ملحد�.  �لوقت 
هذ�  عن  يعر�   s� �لنها8،   Hطو
�لصيا� Fال �هللا. �بعد �سبوعني �� ثالثة 
من   hنو أل3  �تعر�   s �ن^  �8يت 
فيه  Tكل  �لذ3   ��لصيا بسبب   dأل��

 �� oب  لذلك  فحسب  ��حد�  مر� 
�لوحيد�  �لوجبة  هذ]  قد8  من  �قلل 
منذ  طعامي  من  �قلل  فطفقت  �يضا، 
�لك �ليو� حt كنت �كتفي برغيف 
��حد فحسب R �ليو� ��لليلة، �بقيت 
بضعة   Hيعا� طعامي  صا8   tح �قلله 
مثاقيل خالH �ليو� ��لليلة. لقد �ستمر 
Õانية  ملد�   Hملنو�� هذ�  على   Hحلا�  ©
 ��لطعا �على ضآلة  تسعة شهو8،   ��
�لذ3 كنت �تنا�له �لذs 3 يكن ليص² 
عليه �بن �لشهرين �� �لثالثة �يضا Fال 
 mقد حفظ^ من كل سو Nهللا تعا� ��
�مكر�]. �من �لعجائب �ل� حظيت 
 ��لصيا من   hلنو� هذ�   Hخال من  ֲדا 
تلك �ملكاشفا/ �للطيفة �ل� ُكشفت 
 mألنبيا� من  �لعديد  قابلت  فقد  علي؛ 
 mأل�ليا� كبا8  بعض  �لكر��، �كذلك 
من  خلو�  �لذين  �ملسلمني   mلصلحا��
� Êالة  �هللا   H�8يت 8سو قبل. �قد 
�حلسَنني  8فقة   R �هو  �لتامة  �ليقظة 

�علي �فاطمة 8ضي �هللا عنهم... 
�من �لعجائب �ل� ظهر/ علي R فتر� 
�لصيا� تلك ضر�, من �ملكاشفا/. 
�لتجربة  هذ]   Hخال من  ��ستفد/ 
�يضا �ن^ تبينت �� �قد��F ،8 �قتضى 
�حلاH، على حتمل �جلوh لفتر� طويلة 
من �لزمن. �خطر ببا� �كثر من مر� 
 hٌ8ُ�ج² شخٌص ضخٌم مصا ��F بأنه

فإنه  معي،   hجلو� ليتحمل  قو3ٌ 
 Hلتنا� �ضطر   �� قبل  ميو/  سو� 
 Hتأكد � من خال� .�شيmٍ من �لطعا
هذ] �لتجربة �� �إلنسا� يستطيع �� 
يتقد� R حتمل �جلوNF h حّد بعيد، 
�لذ3 جسمه ال   �� يقني  �Fن^ على 
 NF ¸لد  بل  ��لشد�  �ملشقة  يتحمل 
 NF يسمو  فال  ��لر�حة  �لتنعم  حيا� 
�نصح  ال  �لك^  �لر�حانية.  �ملر�تب 
 �كل ��حد �� يقو� مبثل هذ� �لصيا
على   mبنا �يضا  �نا  به  �قم   s كما 
�ختيا38... �خb لإلنسا� �ال يوقع 
نفسه R �ملجاهد�/ �لشديد� باختيا8 
متمسًكا  يظل   �� ينبغي  بل  نفسه 
�ل�  �ملجاهد�/   �F� �لعجائز.  بدين 
يقو� ֲדا معظم �لزها� �جلهلة R هذ] 
لذلك  7مو��  عاقبتها  ليست   ��أليا
�ل²ية،  (كتا,  �جتناֲדا."   ينبغي 
 �  ١٣ Éلد  �لر�حانية  �خلز�ئن 

(١٨٩-٢٠٠
�قوH: لقد �كر �ملسيح �ملوعو� � 
سو�نح عائلته R مؤلفا/ كثF �bضافة 
NF كتا, �ل²ية �Fليكم قائمتها: F'�لة 
�أل�ها�، �لتبليغ، �الستفتاm، جلة �لنو8، 
تريا� �لقلو,، كشف �لغطاm، شها�� 
�لنجمة  �لقيصرية،  �لتحفة   ،�Tلقر�
 R ��إلعال�   ،dدn� جنم  �لقيصرية، 

.�١٨٩٤ �عا



٣٥

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

�لتلفزيو�   �� شك  ال 
هو  �ألJد3  �إلسالمي 
 ��إلسال لنشر  فعالة   ����
�لعصر. �بفضل �هللا  �لصحيح R هذ� 
تعاN نرd �ثر بر�Éه على �لعديد من 
يؤمنو�  حيث  �لضا�  بلغة  �لناطقني 
  � �ملهد3   ��إلما سيدنا  بصد� 
�من ¬ يبايعو� خليفته �خلامس حضر� 

.Nد – �يد] �هللا تعاJ� 8مر'� مسر�
نافذ�   �bببص حضرته   d8تأ� �لقد 
من �هللا تعاN، بأ� �لعاs �لعر© بأمس 
تبث على مد�8  لقنا� منفصلة  �حلاجة 
8سالة  لتنقل  �لعربية  باللغة  �لساعة 
�لعر,.   NF  � �ملهد3   ��إلما
�بفضل �هللا فإ� �لفضائية �لعربية تغطي 
�خلليج.   NF �ملحيط  من  �لعر©   sلعا�
كما �uا تبث على �ألقما8 �أل��8بية 

 R لعر, �ملغتربني� لتطل على �ألخو� 
�هللا  حقق  �مؤخر�  �ملختلفة.   Hلد��
 NF ملسيح �ملوعو� " �بلغ �عوتك� �nFا
 ،dخر� مر�  �أل8ضني"  �طر��  �قصى 
بد�   ،٢٠١٣ �كتوبر  من  �لفاتح  ففي 
�لقمر   على  �لعربية  �لثالثة  قناتنا  بث 
مناطق  يغطي  �لذ3    Galaxy 19

�كند�  �ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا/ 
��لك حسب �لتر���/ �لتالية: 

MTA3 Alarabia
Intelsat Galaxy 19 (97 Degrees 
West)
Frequency: 11929 GHZ
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 22000
F.E.C: 34/
Channel: 3

من   Hا�� سو�  �لقا8  عزيز3 
خالH هذ] �لز��ية �� ننقل لكم بإoا' 
�ملبا8كة على   /�bلتأث� بعض  فعاليا/ 

�لبال�   tش من   ��لكر� �ملشاهدين 
�بعض قصص �لبيعا/ �ملميز� لألخو� 
بركب  ��للحا�  �لنجا�  Tثر��  �لذين 

سفينة �لنجا�.
بأ3  �لقنا�  تر�سلو�   �� ��ما  يسعدنا 

�قتر�� �� مالحظا/. 

باحتر��: عكرمة جنمي 
نائب مدير �لقنا� �لعربية

�nاتف: 

 �لفاكس:   

عنو�* �ملر�سلة:
 16 Gressenhall Road, London, 

SW18 5QL, UK

�ل�يد �اللكتر+�:
anajami@mta.tv   أو  arabic@mta.tv

عكرمة جنمي 

6Â|±ÛW6‰‘ÚÉ˜W6€·‚Ç≈—d–W6Á‚‡WÅ

+44 (0) 20 8877 5525

+44 (0) 20 8877 5631
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غالبا حتد± عملية �نتحاH �لشخصية 
 �� بالنفس،  �لثقة   �لعد تقمصها   ��
لألخذ بالثأ8 من �شخا� معينني �� 
ألغر�� Fجر�مية متعد�� �ألطر��.

 Hنتحا� تد�عيا/  �خطر  �من 
Êيا�  تؤ�3  �ل�  تلك  �لشخصية 
�ألبرياm �� تتسبب R �نتها» حقو� 
مثل  ��سع،  نطا�  على  �لكثbين 
 s /اVتشويه �لسمعة �� نسب تصر

يدH ֲדا �لضحية.
على   mلضو�  mلقاF  NF �آل�  ��تطر� 
ظاهر� �نتحاH �لشخصية ع² �لشبكة 
تعايشت  �ل�  �النترنت،  �لعاملية 
 ،bبقص ليس  'من  منذ  �لظاهر�  مع 
 R /منذ بد�ية ظهو8 �ملنتديا áتقريب
منتصف �لتسعينيا/.  Fال �� صد�ها 
�'��� بشكل كبb مع بد�ية �نطال� 

مثل   d²لك� �الجتماعية  �لشبكا/ 
شبك� "فيس بو»" � "تويتر".

فمثًال يقو� منتحلو �لشخصيا/ Êجز 
�الجتماعية  �لشبكا/  على   mاz�
تنتمي NF شخصيا/ شه�b، �بالتا� 
يظن ���8 تلك �ملو�قع �uا حسابا/ 
يعو�  مما  بتتبعها،  �يقومو�  حقيقية 
بالفائد� على منتحل �لشخصية ��لذ3 
يقو� بتر�يج �فكا8 ال يتبناها صاحب 
يعا8ضها،  8مبا   �� �حلقيقي  �السم 
 Hلك مقابَل مقابٍل ما�3 من خال��
 bغ شركا/   �� ملو�قع  ��8بط  نشر 
مبلغا  �لشخصية  ملنتحل  تدفع  شريفة 

m�'F �لك.
�لعاملية  �لشخصيا/  �بر'  من  �لعل 
�ل� مت �نتحاH شخصيتها هو �لرئيس 
حيث  ��باما"،  "با�8»  �ألمbكي 
�ستغل ضعا� �لنفوz� gه �خاصة 
 Nلرئاسية �أل�� �لفتر�   R بعد جناحه
�قامو� بتسجيل حسابا/ توحي �� 
تنوعت  �قد  صاحبها.  هو  ��باما 

�حلسابا/ حسب �للغا/.
�الجتماعية  �لشبكا/  تبنت  �لقد 
"تويتر"   � بو»"  "فيس  مثل   d²لك�
طريقة جيد� للحد من هذ] �لظاهر� 
حيث قامت بابتكا8 نظا� �حلسابا/ 
هاتفيا   Hباالتصا ��لك  �ملوثوقة، 
�العتبا8ية  �حلسابا/  بأصحا, 

��لتأكد من  هويتهم. ¬ تقر8 بناm على 
�ملعلوما/ �ملتوفر� Fغال� �حلسا, �� 
 áنشاهد حرب 'لنا  ما  �ننا  Fال   .[mبقاF
�لشبكا/  تلك  مسؤ��  بني   mشعو�
 gلنفو� ضعا�  �بني  �الجتماعية 
 mنشاF لذين ال يكّلو� �ال ميّلو� من�

حسا, بعد حسا,.
R �حلقيقة ليس �ما� ضحايا منتحلي 
�خليا�8/  من   bلكث� �لشخصيا/ 
للتصر� Fال �لعو�� �8��F NF �ملو�قع 
 ،dلشبكا/ �ملقصو�� لتقدمي شكا���
�حلسا,   �� على  Fثباتا/  تقدمي  مع 

ينتحل شخصيته. 

مريض  �لشخصيا,  منتحل  هل 
نفسي

يتبا�NF 8 �لذهن للوهلة �أل���N من 
يقف �m�8 �حلسابا/ �ملزيفة �منتحلي 
�لشخصيا/ مرضى نفسيو�، Fال �� 
�لك  ينفو�   Hملجا� هذ�   R  m�²خل�
�لشخصية   HنتحاF  �F �باملجمل 
خالله  من   Hا�V Fجر�مي  سلو» 
خاصة..  منافع   NF  Hلوصو�  ��ملجر
�هو ما ينفي �ية عالقة له باألمر�� 
�لنفسية �� �لعقلية، بل كمبد� قانو� 
ال oو' أل3 شخص منهم �� يدفع 
�ما� �ملحكمة باجلنو� �� مبر� نفسي 
.Hساسا على �الحتيا� �R جرمية تقو

عال� عثما*

o„6„⁄aÎ@Â≠

�نتحا; �لشخصية
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