



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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التقوى

ال شك �1 	لنو	�� 	ملا/ية قد بلغت �B*ִדا � 
	لنا� �� تسّلق  عصرنا 	حلا� حيث ִדافت 
ُيَد	ِعُب خياLم **جد	�م سعيا �و  ما  كل 
	لشهر
 *	ملكاسب 	ملا/ية *	لتسيُّد على 	آلخرين. فعمد� 
 Bعتبا	 E� 1*/ لنفس *�مانيها	 ��	لتلبية نو 
شر¤ة كب%
للقيم *	ملبا/§، فتأصلت � 	ملجتمعا� نو	�� 	ألنانية *حب 
	لّذ	� *	حتقاB 	آلخر *	لتكالب على 	ملصاª 	لشخصية.. 
 �Bتطو 
*® يتوقف 	ألمر �� هذ	 	حلد بل �1 هذ 	لظاهر
*�*جد�  *	النتها�ية  	لعنصرية  �شكا?  من  شكل   ��

..
�مر	ضا 	جتماعية *�خالقية عديد
*لطاملا ظلم 	إلنسا1 �خا 	إلنسا1 نتيجة سعيه �� حتقيق 
نـزعاته حتت غطا³ مسميا� ش²، �� ير*E لنا 	لتاBيخ 
	لقدمي *	حلديث كيف سا/� قبيلة على قبيلة *�مة على �مة 
حتت هذ 	ملسميا� *كيف با� 	إلنسا1 �قرF 	لنا� �ليه 
 µلنجا	" Bحتت شعا ªبعدهم ال لشي³ �ال لتحقيق مصا�*
بأE *سيلة". *هكذ	 فقد� 	ملصطلحا� /الالִדا فضاعت 

µ*B 	لكلمة *ضا� معها �مم 	لنا� *شرفهم.  
لقد ُبعث 	لرسو? 	ألكر6 !مد 	ملصطفى � ليعا¹  هذ 
 ºدL	 حتصيل  سبيل   �� cعا³  	لبشرية  *هد	ية  	ألسقا6 
�لو	�م  	ختال«  على  	لنا�  كل  ينفع  مبا  *	لرقي  *	خل% 
  � 	لطاهر  شخصه  كا1  *لقد  *�جناسهم.  *�عر	قهم 
*تعليمه منو�جا *مثاال ُيقتدº به، حيث كا1 �نفع للنا�  
منا�عاִדم  *يفض  لصاحلهم  يعمل  *بعدها..   
	لنبو قبل 
*ير�« بكب%هم *صغ%هم، *عر« عنه قومه كل سلو� 
َسوE *موقف عظيم، ح² لقبو بالصا/_ 	ألمني.. كما 
 ºهللا عنها لد	ضي B ةÁجه خد*� 
تصد� � 	ألفق شها/
بشائر نبوته � بعباB	� نوB	نية ُتعرفنا Âدمته �  للخلق: 
*	هللا ما ُيخزيك 	هللا �بد	. �نك لََتِصُل 	لرَِّحَم، *حتِمُل 	لَكلَّ 

نو	ئب  على  *ُتِعُني  ْيَف،  	لضَّ  Eَتْقِر* 	ملعد*6َ،  *َتْكِسُب 
	حلّق... 

�1 حب خدمة 	خللق *	لرفق بالنا� 	لÅ تفيض من سلو� 
خلق  جتا  	لعظيمة  *	لر�ة  	لر�فة  من  نابعة   � 	لرسو? 
باليائسني  Çلصا  	هتماما  ִדتم  !بة  ��ا  كافة.  تعا�  	هللا 
*	لبائسني *	ملحر*مني *	ملظلومني. كما ��ا خالية من حب 
	لظهوB *	لشهر
 *	لريا³ مما تعاB« عليه 	لنا� � سعيهم 
	جتماعية  /Bجا�   �	� مناصب  	حتال?   *� 	لتسّيد   ��
عالية. *لقد باتت هذ 	لسمة مميز
 �يا عن كل بÉ قومه. 
*ما 	نفكت مفاسد قومه تقلقه حيث كا1 	لطمع *	ألنانية 
*	ملظا® Ëة عصر 	لÅ ال تلقي باال �ال لألنانية *	ملصلحة 
 Åل	  Fألسبا	 بني  من  *هذ	  	لقبلية،  *	لعصبية  	لشخصية 
 E*ملفاسد *يأ	كة � تلك Bملشا	بنفسه عن  ºجعلته � ينأ
بعيد	 عن  فيه  يتعّبد  بنفسه �� Bكن شديد � غاB حر	³ 

َخْ�ُ النَّاِسَخْ�ُ النَّاِس
أْنَفُعُهْم للنَّاِس!أْنَفُعُهْم للنَّاِس!
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قومه، حيث كانت نفسه 	لشريفة تكر 	لفسا/ *	ألنانية 
	لشائعة � مكة، *تنفر من 	آلثا6 *سو³ 	ألعما?، *كا1 
�ليه   ?Í ملا  �ملا  يفيض  تعّبد  حني  *	لسال6   
	لصال عليه 
*ُبعد  *�نانيته  *قسوته  	إلنسا1  مفاسد  من  *	لبحر  	ل9 
عن 	هللا تعا�.. *كا1 	هللا عليما بص%	 حينها ֲדذ	 	لعبد 
باملتع  *	النشغا?  *	لظلم  بالفسا/  يعّج  عاملا  هجر   Eلذ	
*	مللذ	� فأخرجه 	هللا مما هو فيه من كرF *حز1 حينما 
 
يبلغ /عو  1� ُ�ِمَر  برسالته حيث  ليصطفيه  	ألBبعني  بلغ 

Bّبه �� 	لعاملني! 
*من ضمن تعليمه � ألتباعه 	الهتما6 باآلخرين *خدمتهم 
*	إليثاB *نكر	1 	لذ	�.. *	لشو	هد على هذ	 كث%
 جد	 
�� يضيق 	ملجا? لعرضها *سر/ها هنا بالتفصيل، *بوسع 
*سلو�  مو	قف  من   Òلنما�	 هذ  Áد   1� باحث  كل 
	لرسو? 	لكرمي *صحبه � كتب 	لس%
 	ملطهر
 �* س% 

	لصحابة 	لكر	6 	ألمر 	لذE يؤكد على عظمة ُخلقه على 
لسا1 	خلالق مر
 ﴿*�نك لعلى ُخُلٍق عظيم﴾ *على لسا1 
	ملخلو_ �خرº "كا1 ُخلقه 	لقر1Í". لقد كانت تعاليمه 
	ملؤمن  �1 ¤ب  	لسمة حيث حّث على  تتسم ֲדذ   �
ألخيه ما ¤به لنفسه، كما شجع على 	لتسابق � ميا/ين 
 
Bلقد	 نفسه  	إلنسا1 ميلك �  ما Áعل  	خل%	�، *هذ	 
على مقا*مة *×طي 	مليو? 	ملا/ية من حب 	لذ	� *	لتد� 
�� 	لدنيا 	لدنية ليتحو? من �نساB� 1ضي �نا� �� كائن 

B*حي Ëا*E ُيحلق � فضا³ 	لر*حانية.
 *هكذ	 جعل 	هللا �مة !مد � خ% �مة ُ�خرجت للنا�،  
�� �1 	ألمة 	ملحمدية ® تؤسس على عنصر قومي �* عرقي 
Bَِياَ/ِتَها � عمل 	ملعر*«،  �* جغر	� *لكن على �سا� 
*هو كل عمل صاª خّير لصاª 	لنا�، *	لتناهي عن كل 
 B	إلضر	 �� E/عمل منكر، *هو كل ما من شأنه �1 يؤ

بالنا�..!
فحرE بنا معشر 	ملسلمني 	أل�ديني �Ø 1د6 خلق 	هللا 
�خ9  ما  مصد	_  *نكو1  	لكرمي  	هللا  *جه  	بتغا³  تعا� 
	لّنا�  خـ%   ..� 	ملصطفى  !مد  *موالنا  سيدنا  به 
	لقو6  لـ"سّيد  جتسد	  *نصبح  للنـا�،  �نفعـهم 

خا/مهم".
*� هذ	 	ملقا6 ال يسعنا �ال �1 ندعو 	هللا عز *جل �1 
 Eهد بغ%  يدعو1  	لذين   
	لدعا بر	ثن  من  	ألمة  ينقذ 
 Fٌ	نتاجها خر Åل	م Lفال �مل منهم *من �عما ،� Ûلن	

.Fٍ	على خر
	لر*حانيني  	جلند  من  نكو1   1� *�ياكم  	هللا  *فقنا 
للمصطفى �. *Íخر /عونا �1 	حلمد هللا FB 	لعاملني 
*	لصال
 *	لسال6 على �شر« 	ملرسلني سيدنا !مد *Íله 

*صحبه �cعني.

وW هذا املقام ال يسـعنا إال أن ندعو 
اهللا عز وجل أن ينقذ األمة من براثن 
الدعـاة الذين يدعـون بغ� هدي 
النe �، فال أمل منهم ومن أعماcم 
الh نتاجهـا خراٌب علـى خراٍب.
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التقوى

 حضر
 مر�	 بش% 	لدين !مو/ ��د
	ملصلح 	ملوعو/ �

� Eملهد	إلما6 	ملوعو/ *	ملسيح 	 
	خلليفة 	لثا� حلضر

:�*B/ من

في 
حا� �لقر��


 	حلجر)Bسو)

﴿َ,َلَقْد َخَلْقَنا �ْإلِْنَساَ# ِمْن َصْلَصاٍ� 

ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍ#﴾ (٢٧) 

 شر3 �لكلما1: 
	لشي³ُ: صوََّ�.  صْلَصَل  صلصا�: 
صوَته.  Bّجع  	جلرُ�:  *صلصل 
*هّد/.  �*َعَد  فالًنا:  *صلصل 
*صلصل �يد: قَتل Bئيَس 	لعسكر. 
 ßد¤ 	جليش  قائد  قتل  أل1  (�لك 
*صلصل  	لقو6).  بني   
كب% ضجة 
*	لصلصا?:  صوُته.  صفا  	لرعُد: 
*قيل:  بالرمل؛  ُخِلط  	ُحلّر  	لطُني 
.(Fألقر	) لطني ما ® ُيجعل خزًفا	

يابس  *ُكلُّ  *صلصَل  	للجا6ُ  *َصلَّ 
B*	ية:   �* صوُته.  	متد  يصلصل: 
مثَل  	لوحي)   E�)  Éيأتي "�حياًنا 
صلصلة 	جلر�". *	لصلصا?: 	لطني 
يتصلصل   Bفصا بالرمل  ُخِلط  	حلّر 
 .Bلفّخا	 فهو  ُطبخ  فإ�	  جّف،   	��
َحَمٌأ  	لصلصا?:  äاهد:  *قا? 
�*َعَد  	لرجُل:  *صلصل  مسنو1. 
/؛ *�يًضا ��	 َقَتَل سيَد 	لعسكر.  *ִדدَّ
*تصلصل 	لغدير: ��	 جّفْت َحْمَأُته. 
	لصو�  حاّ/  صلصاٌ?:  *فر� 
 :Eلعسكر	 ��د  �بو  *قا?  /قيُقه. 
يقا? للحماB 	لوحشي 	حلا/ِّ 	لصوِ� 
صاّ? *صلصاٌ?، *به ُفّسر 	حلديث: 
�حتّبو1 �1 تكونو	 مثل 	حلم% 	لصاّلة؟ 
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كأنه يريد صحيحة 	ألجسا/ شديد
 Òتا) *نشاطها.  لقّوִדا  	ألصو	� 

	لعر*�)
هو  	لصلصا?  عبا�:  	بن  *عن   
	ملا³ يقع على 	ألçB فتنشّق فيجّف 
*	لصلصا?:  	لصو�.  له  *يص% 
	لطُني 	ليابس يصّل �E يصّو� عند 
	لنقر؛ �* (	لطُني) 	ملنِتُن. (	نظر äمع 

èاB 	ألنو	B حتت "صلصا?")
نـز�  	لبئَر:  ¤َمُأ  َحَمَأ  َحَمٍأ: 
َحْمَأَتها. *	َحلَمُأ *	َحلْمُأ: كلُّ ما كا1 
 .Fأل	*  êأل	 مثل   Ò*لز	 ِقبل  من 

.(Fألقر	) /ألسو	لطني 	َحلَمُأ: 	*
َسنًّا:  يُسّن   َ ني 	لِسكِّ َسنَّ  مسنو#: 
 *صَقله. *هذ	 مما يسنُّك على  �َحدَّ
�كله  على  يشّحذ�   E� 	لطعا6.. 
َعِمَله  	لطَني:  *سنَّ  �ليك.  *يشّهيه 
 .Bلشي³َ: سّهله؛ صّو	سنَّ * .	Bًفّخا
*َصفها.  ُسّنًة:  	لقو6  على  *سنَّ 
�قّر  	ملسنوE� ..1 ما  	لعمل  (*منه 
لنا 	لنÛ �). 	حلمُأ 	ملسنو1: 	ملنُنت. 
نباُتها  ُ�كل   Åل	  çBأل	 *	ملسنونة: 

 .(Fألقر	)

�لتفسـ7:
تفس% كلمة  	ملفسر*1 �  	ختلف   
 �  
/B	لو	 مسنو1﴾  �ٍأ  ﴿ِمن 
قولـه تعا�: ﴿من صلصا? من �أ 

�1 ﴿ِمن  بعضهم:  فقا?  مسنو1﴾، 
�ٍأ﴾ � موضع جرٍّ صفٌة لصلصا?.. 
من �أ  تكو1َّ   Eلذ	 	لصلصا?   E�
مسنو1 (	إلمال³، *	لكشا«). بينما 
يرº 	حلو� �1 ﴿ِمن �ٍأ مسنو1﴾ 
بدٌ? من قوله تعا� ﴿ِمن صلصا?﴾. 
(	لبحر 	ملحيط ألî حيا1، *�مال³ ما 

من به 	لر�ن ألî 	لبقا³)
	أل*? -  	لقو?  	آلية - على   Éفتع
�1 	إلنسا1 � حالته 	أل*� كا1 �ًأ 
 Éحتوََّ? �� صلصا?؛ *تع ï مسنوًنا
- على 	لقو? 	لثا� - �1 	لصلصا? 
*	حلمأ 	ملسنو1 �منا تش%	1 �� شي³ 
	ملتر	/فني  ֲדذين  جي³  *قد  *	حد، 

توضيًحا للمر	/ فحسب.
 ºB� لثا�	 Eلر�	حالة قبو?  �*  
"ِمن  نعت9 كلمة  �ال  �1 	ألصح هو 
�أ مسنو1" بدًال، بل نعت9ها عطَف 
يكو1  "	لبد?"  حالة   � ألنه  بيا1ٍ، 
	السم 	لثا� هو 	ملقصو/، بينما ُيؤتى 
باالسم 	أل*? لتقريب 	ملعð فحسب؛ 
*لكن � حالة "عطف بيا1" يكو1 
	السم 	أل*? هو 	ملقصو/ بينما ُيؤتى 
�كثر.  	ملر	/  لتوضيح  	لثا�  باالسم 
هذ   � صلصا?"  "من   1�  ºB�*
"من   1�* 	ألصلي،  	ملر	/  هو  	آلية 

�أ مسنو1" بيا1 *توضيح له.
فاملر	/ من 	آلية �1 	هللا تعا�  *عليه 

�خ9 	ملالئكة �نÉ سأخلق بشًر	 من 
 ñَمن �أ قد �ُفر E� ،�ِّمصو F	تر
على شكل معني؛ مبعð �1 	إلنسا1 
ُخلق من تر	Fٍ ممز*Òٍ باملا³، موضوٍ� 
 ßباطُنه، ُيحد ñٍBقالب معني، فا �

.Fلضر	صوًتا عند 
 
  *قد �شَ% � هذ 	جلملة �� عد
�موB هي: 	أل*?: �1 	إلنساÇ 1لو_ 
Bُّكب  قد  �نه  *	لثا�:   .F	لتر	 من 
 � يشُعر  �نه  èيث  خاًصا  تركيًبا 
 ßنه ُيحد� /	خله بفر	ñ. *	لثالث: 
�نه   ðمبع  ..Fلضر	 عند  	لصو� 
مثل  	إلLي،  	لند	³  تلبية  على   B/قا
	إلنا³ 	ألجو« 	لذE ��	 ُضرB Fّجع 
حينما  تعا�  	هللا   1� �لك  	لصو�. 
لو  فإنه  òت9   E� 	إلنسا1َ   Fيضر
يستجيب  	لباطن  كا1 صاًحلا سليم 
ما  هو  *هذ	   .� ند	³َ  *يلّبي  له 
	ملخلوقا�  سائر  عن  	إلنسا1  ميّيز 
 ªصا 	إلنسا1   1�  Éع�  ..ºألخر	
*الستجابة  	إلLي   Bالختبا	 لقبو? 

ند	ئه.  

 	لÅ ُخلق عليها 	إلنسا1 Bلصو	ما �  
كلمة  �ليها  تش%   Åل	* 	لبد	ية   �
 1Íلقر	أ مسنو1﴾ فلم ¤ّد/ها �﴿
	لكرمي، *من 	ملمكن �1 تكو1 تلك 
كليًة  مرئية  غَ%  	لبد	ئية   
Bلصو	
بالعني 	ملجر/
. *مهما يكن من �مر 
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	لتر	بية  	إلنسانية   
Bلصو	 تلك  فإ1 
	لبد	ية صلصاًال،  منذ  	أل*� كانت 
مبعð ��ا كانت صاحلة ألò 1ت9ها 

	هللا فتستجيب له �.    
 1Íلقر	  1� �لك  من  	تضح  لقد    
	لكرمي يسّلم بتطوB 	َخللق 	إلنسا�، 
منذ   �*Bمد ط  Çطَّ  Bٌتطو *لكنه 
عشو	ئيًّا   	Bًتطو *ليس  	لبد	ية، 
 1�  1Íلقر	 9òنا  صدفة.   ßحد
مرحلًة  بالتدBيج  مت  	إلنسا1  خلق 
فمرحلة، *لكنه ال يسّلم بأ1 	خللية 
	حلياتية 	لÅ قدL Bِّا �1 تصبح �نساًنا 
كانت � �E *قت شيًئا غ% �نسا1، 
بل �نه يؤكد �1 تلك 	خللية، منذ �1 

 ُخلقت، كانت Bُخلقت *بأية صو

 على �1 تصبح �نساًنا Bبقد 
مز*/
*�1 تتلقى 	إلLا6. ��ا � كل مر	حل 
 
خلقها كانت متجهًة �� غاية !د/
نظرية  تقو?  كما  *ليس  Çططة، 
تز?   ® �جز	ئها  بعض   1�  1*َB	/
تتفر� عنها � حالتها 	لناقصة، بينما 
 � 	لصاحلة  �جز	ئها  بعض  تز?   ®

	لتطوB *	لتقد6 منفصلة.
كلمة  عموًما  	ملفسر*1  فّسر  لقد   
"مسنو1" مبعð "ُمنِتن"، بينما فّسرُتها 
�با  	لعالمة  أل1  �لك   ،Bَّمصو  ðمبع
غُ%  "*قا?  تفس%:   � قا?  حيا1 
 	�� 	ملا³ُ:  َ�َسَن  ِمن  "	ملسنو1"   1�

تغيََّر. *ال يصّح الختال« 	ملا/تني". 
	آلية)..  هذ  	ملحيط، حتت  (	لبحر 
ّن" تعÉ �يًضا  فما /	مت كلمة "	لسَّ
*تشحيذ  *	لتصوير،  	لعمل،   B	قر�
 ..Bِلفّخا	 *عمل  *صقله،  	لشي³ 
 ðمبع 	ملسنو1   1� نقو?   1� فيجب 
	ملتغ% 	ملننت äا�، *�1 معنا 	حلقيقي 
 
Bصو على  	ملعمو?  	لشي³  هو 
ب تركيًبا ُيحدß فيه  معينة �* 	ملركَّ

	لصو�.
	لذين  على   	ًّ/B متّثل  	آلية  هذ 
يستغربو1 من ظاهر
 	لوحي 	إلLي 
	هللا  يكّلم   1� ميكن  كيف  قائلني: 
ليس غريًبا  	هللا عليهم:  ف%ّ/  	لبشَر؟ 
�1 يكلم 	هللا � 	لبشَر، *�منا 	لغريب 
	إلنسا1   1� �لك  يكّلمهم.  �ال 
äبو?، منذ بد	ية خلقه، على تلقي 
	لوحي من عند 	هللا تعا�، *�نه � 

 1� 	إلنسا1  خلق  غاية  حد/  قد 
بوحيه  فيتشر«  	لكما?،   �� يصل 
تلقى !مد  تقولو	: كيف  فال   .�
� 	لوحي من 	هللا تعا�، �* كيف 
باإلLا6 �  �تباُعه  يتشر«   1� ميكن 
	لنا�? عليه  	لوحي  	ملستقبل حلماية 
على  تتعجبو	   1�  Eحلر	 بل   ،�
كونكم  Bغم  ألنكم-  حالتكم، 
تز	لو1  ال  صلصا?-  من  Çلوقني 
	إلLي،  	لوحي  نعمة  من  !ر*مني 
فيجب �1 ִדتمو	 بإصالµ �نفسكم.

عن  	لسابقة  	آلية   � 	حلديث  كا1 
تعا�: ﴿*�1  	هللا  قا?  	حلشر حيث 
َحِكيٌم  �نه  َيحُشرهم  هو  Bَبََّك 
َعِليٌم﴾، *�ما 	آل1 فبد� 	حلديث عن 
خلق Í/6. فهل هذ	 	ألسلوF !ض 

صدفة، يا ُترº؟
تكشف  	لكرمي   1Íلقر	 /B	سة   1�

وأنه � قد حدد غاية خلق اإلنسان أن يصل إi الكمال، 
فيتشرف بوحيه �. فال تقولوا: كيف تلقى $مد � 
الوحي من اهللا تعاi، أو كيف ميكن أن يتشرف أتباُعه 
باإلcام W املستقبل حلماية الوحي النازل عليه �...



٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

َخْلق  موضوَ�  تنا*?  كلما  �نه  لنا 
 *� هو  عما  /	ئًما  قبله   ßحتد  6/Í
	ملو�.  بعد  	لبعث   *� باحلشر  صلة 

*�ليكم بيا1 �لك:
قبل   
	لبقر  
Bسو  �  /B* ?,ًال- 
﴿كيف   :6/Í خلق  عن  	حلديث 
َتكُفر*1 ِباِهللا *كنتم َ�مو	ًتا فَأحياكم 
�ليه   ï ُيحِييكم   ï ُيِميُتكم   ï

ُترَجعو1﴾(	آلية: ٢٩)
تنا*?  	ألعر	«   
Bسو  �* ثانًيا- 
	هللا تعا� موضو� 	حلشر من بد	يتها 
ح² 	آلية Bقم ١١، B� ï/فه èديث 

.6/Í خلق
 ßِحلجر حتد	 
Bثالًثا - *هنا � سو
.6/Í كَر خلق� ï ،حلشر	ًال عن *�


 	لكهف �كر 	هللا Bسو � ï - بًعا�

 6/Í قصة ï ³	جلز	لبعث *	حلشر *	
 ºتر* 	جلباَ?  ُنسيُِّر  ﴿*يو6َ  فقا?: 
 Bْ/ِحَشْرناهم فلم ُنغا* 
ً�Bبا çَBأل	
Bبََّك  على  *ُعِرضو	   * َ�َحًد	  منهم 
َصفًّا لقد ِجئُتموَنا كما َخَلْقناكم �ّ*َ? 
مّرٍ
 بل �َعمتم �َلَّْن جنَعَل لكم َموِعًد	 
	ملجرمني   ºفتر  Fُلكتا	 *ُ*ِضَع   *
َ*يَلَتنا  يا  *يقولو1  فيه  مما  مشِفقني 
 
صغ%ً  Bُ/ِيغا ال   Fِلكتا	 هذ	  َماِ? 
**َجد*	  �حصاها  �ال   
كب% *ال 
Bبُّك  يظِلم  *ال  حاضًر	  عِملو	  ما 
	ْسُجد*	  لِلمالئكِة  قلنا   �ْ�* َ�َحًد	 * 

�بليَس…..﴾  �ال  فسَجد*	  آلَ/6َ 
(	آليا�: ٤٨-٥١)

	هللا   �كر  طه   
Bسو  �* خامًسا- 
��*ًال موضو� 	حلشر مفصًال ِمن 
 Bِو قولـه تعا� ﴿َيو6َ ُينَفُخ ِفي 	لصُّ
Bْ�ًُقا﴾  َيوَمِئٍذ  	ْلُمجِرِمَني  *َنحُشُر 
ح² قوله ﴿*ُقْل FBَِّ ِ�ْ/� علًما﴾، 
﴿*لقد  *قا?   6/Í عن   ßحتد  ï
 -١٠٣ Íَ/6َ..﴾(	آليا�   ��ِ َعِهْدنا 

.(١١٦

 û ُ�كر� Bسو � ï - سا�ًسا
خلق  عن  	حلديث  قبل   Bلنا	* 	جلنة 

Í/6 (	آليا�:٥٠- ٨٩)
  فبالنظر � هذ 	ألماكن كلها ميكن 
ح² ملعاBضي 	لقر1Í �1 يدBكو	 �1 
	لذE �نـز? 	لقر1Í قد B	عى ترتيًبا 
معيًنا، سو	³ً فهمو �6 ال، *�1 	لقو? 
 � Bبٍط  *ال  ترتيٍب  *جوِ/  بعد6ِ 
	لوحي 	لقر�Í �عٌم باطل متاًما. *�ال 
فلَم ® يتنا*? 	لقر1Í موضو� 	حلشر 
من  موسى *غ%  	حلديث عن  قبل 
 ßبينما حتد 	لسال6،  عليهم  	ألنبيا³ 
/	ئًما عن هذ	 	ملوضو� بالذ	� قبل 

�1 يتطر_ �� قصة Í/6؟ 
�لك  على   
كث% �مثلة  هنا�    
�ماكن معينة من   � �Bحيث تكر
	لقر1Í 	لكرمي بعُض 	ملو	ضيع 	ملعينة 
*على   .
مر كل   � معني   Fبأسلو

�نبأ 	هللا � عن  	ملثا?، كلما  سبيل 
 	Bًنتشا	  Bنتشا	* 	إلسال6   Bها/�	
مشفوًعا  	لنبأ  هذ	  سّجل  عامليًّا 
بذكر 	ملسيح �. لقد تكرB هذ	 
	ملوضو� � ثالثة �ماكن، *� كل 

مر
 تطر_ 	حلديث �� 	ملسيح. 
كلها   1Íلقر	  »Bملعا  1�  ºB�*   
يّطلع   µملفتا	 *هذ	  *سرًّ	،  مفتاًحا 
عليه 	إلنسا1 من خال? 	إلLا6 	إلLي 
بإعما?   ºخر� �حيا1   �* �حياًنا، 
 1Íلقر	 Íيا�   � *	لتدبر  	لفكر 
 1� 
	لكرمي. فقد �ُلقَي � B*عي مر

 	لبقر
 هو قوله Bسو »Bمعا µمفتا
Bسوًال  فيهم  َ*	ْبَعْث  ﴿Bَبَّنا  تعا�: 
*يعلِّمهُم  Íياِتك  عليهم  َيتُلو	  منهم 
�نك  يهم  *يزكِّ *	ِحلكمَة   Fَْلكتا	
�نت 	لعزيُز 	حلكيُم﴾ (	آلية:١٣٠). 
 µملفتا	 هذ	   
مبساعد  - فتمكنُت 
	لصعبة  	ألماكن  cيع  حل  من   -
	هللا  �لقى  كذلك   .
	لبقر  
Bسو من 
 µلبسملة مفتا	  1� 
� � قلÛ مر
 1Íلقر	 Bمن سو 
Bكل سو »Bملعا
 � �/B* لك� �جل  *من  	لكرمي، 
	لعـلم  مع   .
Bسو كل  مستهل 
	لبسملة  من  خالية  	لتوبة   
Bسو  1�
 
Bلسـو تكملًة  	لو	قع   � لكو�ا 

	ألنفا?. (ُيتبع)
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�ألسو� �لحسنة

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

ُسو	  ُسو	 َ*ال َتَجسَّ نَّ َ�ْكَذFُ 	ْلَحِديِث َ*ال َتَحسَّ نَّ َفِإ1َّ 	لظَّ ��� �َِبي ُهَرْيَرَ
 Bَ َّ1�َُسوَ? 	هللا � َقاَ?: �ِيَّاُكْم َ*	لظَّ
َتَباَغُضو	 َ*ال َتَد	َبُر*	 َ*ُكوُنو	 ِعَباَ/ 	هللا ِ�ْخَو	ًنا. (صحيح مسلم، كتاF 	ل9  َتَناَفُسو	 َ*ال َتَحاَسُد*	 *ال  َ*ال 

(F	/آل	لصلة *	*

���� 	لنَّوَّ	ِ� ْبِن ِسْمَعا1َ 	ْألَْنَصاEBِِّ َقاَ?: َسَأْلُت Bَُسوَ? 	هللا َصلَّى 	هللا َعَلْيِه َ*َسلََّم َعِن 	ْلِبرِّ َ*	ْإلِْثم. َفَقاَ?: 	ْلِبرُّ 
ِلَع َعَلْيِه 	لنَّاُ�. (صحيح مسلم، كتاF 	ل9 *	لصلة  ُحْسُن 	ْلُخُلِق، َ*	ْإلِْثُم َما َحاَ� ِفي َصْدBَِ� َ*َكِرْهَت 1ْ�َ َيطَّ

(F	/آل	*

���� B�َ î�ٍَّ َقاَ? َقاَ? ِلَي 	لنَِّبيُّ َصلَّى 	هللا َعَلْيِه َ*َسلََّم: َال َتْحِقَر1َّ ِمَن 	ْلَمْعُر*ِ« َشْيًئا َ*َلْو 1ْ�َ َتْلَقى َ�َخاَ� ِبَوْجٍه 
(F	/آل	لصلة *	ل9 *	 Fصحيح مسلم، كتا)  .َطْلٍق

اِعِدBَ َّ1�َ ِّEُسوَ? 	هللا َ� َقاَ?: 1�َِّ 	لرَُّجَل لََيْعَمُل َعَمَل َ�ْهِل 	ْلَجنَِّة ِفيَما َيْبُد* لِلنَّاِ�  ���� َسْهِل ْبِن َسْعٍد 	لسَّ
َ*ُهَو ِمْن َ�ْهِل 	لنَّاBِ، َ*1�َِّ 	لرَُّجَل لََيْعَمُل َعَمَل َ�ْهِل 	لنَّاBِ ِفيَما َيْبُد* لِلنَّاِ� َ*ُهَو ِمْن َ�ْهِل 	ْلَجنَِّة. (صحيح مسلم، 

(Bلقد	 Fكتا
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من كال� �إلما� �لمهد�

َشْمُس الهُدى طلعْت لنا من مكةَشْمُس الهُدى طلعْت لنا من مكة

?نـت �لـذM شـَغـف �َجلنـاَ# Iّبـًة

PُوQ Rقلـ Tقـد جـذ Mنـت �لـذ?

,Wـّبــِه  Pبـو���  Mلـذ� ?نـت 

Xد��, �لشـريعة  ?عطـى   Mلـذ� ?نت 

^مــنـُت  بالقر^# ُصحـِف ِ[�ــنا

Xتشـتر, تضـا`  ال  �ملحّبـة   #ّ]

,حتـّنًنـا 
dـًة  �نُظـْر  fَسـنا  يـا 

gهـو عـني كل سـعا� Mنـت �لـذ?


?نـت �لـذM هـو مـبـدl �ألنـو�ِ

�ملتهلـِل ,جهـك   o  X
?  p]

َشـْمُس �ُ�ـدX طلعـْت لنا مـن مكٍة

َضاَهـْت َ?يـاgُ �لشـمس بعـَض ضيائه

ُمَحمَّـٍد بديـِن  َكِفْتـيـاٍ#  َنْسـعى 

ِ�ينــِه  o َهمَّنـا  �ملَُهيِمـُن  َ?ْعَلـى 

فندَمـُغ  wكالسـيو ُجِعـْلنـا  [نـا 

َحوبائـي  o كالـرُّ,3   Mلـذ� ?نـت 

lِقـد قـا} لإلصــبـا Mنـت �لـذ?

lِإللـقـا�, باإل�ــــا}  ُ?يِّــد1ُ  

lِعـبـا? مـن  �لّنـا{   Tقـا
 ّجنـى 

lِنبـا? مـن  ?خبــر1َ  مـا  ,بـكل 

lِسـخا  lَُ�كا يـا  Qّبــك  [ّنـا 

lِكا
لـإل �خلْلـق  [ليـك   َيــْسـَعى 

lِصفـا ?هـل   Tقلـو [ليـك   Mَتهـو

lِ1َ ,جـــه �ملـد#  ,�لبــيد�
نـوَّ

lُِ�كا ,جـِه  شـؤ,َ#  يفـو�  شـأًنا 

lِــر�Wِ لنـا  نَبعـْت  �لنـد�  عـُني 

بـكائـي منـه   �فهـاَ 
?يـُت  فـإ�� 

lِألعضـا� فاِقــِد  كرُجـٍل  َلْسـَنا 

lَِنبـ� مـ�َنـاِ�لـنـا علـى �جلـو��

lِألعـد�� ,هــامـَة  �للـئـا}   }?


(	الستفتا³)
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 îلعر	ملكتب 	ة: cتر

ال  *حد  	هللا  �ال  �له  ال   1� �شهد 
شريك لـه، *�شهد �1 !مًد	 عبد 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  *Bسوله. 
	لشيطا1 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا FBَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو6 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ*�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
	لَِّذيَن  ِصَر	>   * 	ْلُمْسَتقيَم  َر	َ>  	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوF َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Íمني) َ*ال 	لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل� ?لقاها سيدنا مر�� مسر,
 ?dد ?يدP �هللا تعا� بنصرP �لعزيز

� Mخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ,�إلما} �ملهد�
يو6 ٠٢ /٢٠١٣/٠١

� مسجد بيت 	لفتوµ بلند1

قبل  	جلمعة  لقد حّدثتكم � خطبة 
 ١٢  � �  Ûلن	 ميال/  عن  	ملاضية 
من Bبيع 	أل*?، *قلت �نه ُتعقد � 
باكستا1 ند*	� *تقا/ مس%	� ֲדذ 
 FBلتجا	 ضو³   � *قلت  	ملناسبة، 
��م  قويا  	حتماال  هنا�   1� 	لسابقة 
لن يتحدثو	 عن س%
 	لنÛ *حبه � 
بل  قليال،  �ال  	الجتماعا�  هذ   �
 � 	ملوعو/  	ملسيح   �� يوّجهو1 
 ،

 *يسيئو1 �ليه بكثرBلقذ	لشتائم 	
 ßحد ما  *هذ	   .
Bبو  � *خاصة 
	لتقاBير  èسب  	لو	قع   çB� على 

 من هنا�، حيث كانت قد /B	لو	
 
Bبو  �B	شو  � مس%	�  خرجت 
*�قيمت 	جتماعا� *تكلمو	 بكال6 
بذ³E ضد 	ملسيح 	ملوعو/ �، �� 
 µمسمو 	لقبيل  هذ	  من  شي³  كل 
ُيسمح  فال  	أل�ديو1  �ما  Lم،  به 
Lم بذكر 	سم 	هللا � *Bسوِله �. 
�عما?  هي  هذ  حا?،  كل  على 
	لشعب  	هللا  Bحم  	لسو³.  علما³ 
هنا� �يضا ح² يتخلصو	 من بر	ثن 
فإطال_  	ملزعومني،  	لعلما³  هؤال³ 
هؤال³  شْغل   Fلسبا	* 	لشتائم 
	لشاغل، *سو« يستمر*1  	لعلما³ 
� �لك، �ال �1 بذ	³ִדم *شتائمهم 
طريق  يعيق  لن  	لعر	قيَل  **ْضعهم 

!\;ÿÊàÑ;]Á;”
˛
›_å;€̨æ¡^;]Ÿ!\;ÿÊàÑ;]Á;”
˛
›_å;€̨æ¡^;]Ÿ
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حضرg مر�� مسر,
 ?dد ?يدP �هللا

كل  بل  *	�/هاBها،  	جلماعة  Bقي 
على  سرعة  	جلماعة  تزيد  معاBضة 

 .Bال�/ها	لتقد6 *	 FB/
بعض  عليكم   çعر� سو«  	آل1 
	ملسيح  سيدنا  كتب  من  	ملقتبسا� 
 � Ûلن	ملوعو/ � � بيا1 شأ1 	
على  تد?   Åل	* 	لسامية  *مكانته 
حبِّه � *غ%ته لسيد *موال � 
نرº هؤال³ 	ملعاBضني 	لذين يطيلو1 
�لستنهم 	لسليطة على 	ملسيح 	ملوعو/ 
�، بينما نرº كيف يبني حضرته 
� عظمة 	لنÛ �. لقد قا? � 
سائر  على   �  Ûلن	 فضل  بيا1   �

	ألنبيا³: 
*�عالهم  	ألنبيا³  �فضل   1� *	حلق 
شأًنا 	لذE هو 	ملرّبي 	ألعظم للدنيا؛ 
صُلح   Eلذ	 	إلنسا1  �لك   Éْع�
	ملنتشر �  	لفسا/ 	ألعظم  على يد 
	ملفقو/  	لتوحيد  �قا6   Eلذ	* 	لدنيا، 
*جعل  جديد،  من   çBأل	 على 
	أل/يا1 	لباطلة كلها مغلوبة باحلجة 
*	ل9ها1، *��	? شبها� كل ضا?ٍّ 
 
للنجا *هيأ  ملحد،  كل  **سا*� 
	حلقة  	ملبا/§  بتعليم  حقة  *سائل 
/Bجة  �فضل  فكونه  جديد...  من 
*�على مرتبة من 	جلميع ثابت بدليل 

�فاضًة *بركًة من 	جلميع.  �كثر  �نه 
 Fلكتا	* 	لتاBيخ  يشهد  *	آل1 
	لسما*E *كل من له عينا1 على �1 
	لنÛ 	لذE ُيَعّد �فضل 	ألنبيا³ قاطبة 
	ملبد�؛ هو سيدنا !مد  èسب هذ	 
	أل�دية،  (	ل9	هني   .� 	ملصطفى 
	لر*حانية،  	خلز	ئن  	أل*?،  	جلز³ 

äلد ١، ٩٧û 	حلاشية)
ï يقو? سيدنا 	ملسيح 	ملوعو/ � 
 Ûلسامية للن	ألخال_ 	بيا1 عظمة  �

   :�
�نبيا³  cيَع   � موسى  سَبق  لقد 
يبُلغ   ®* *ِحلًما،  Bفًقا  �سر	ئيل   Éب

والسباب  الشتائم  فإطالق 
الشاغل،  العلماء  شْغل هؤالء 
وسوف يستمرون W ذلك، إال 
أن بذاءتهم وشتائمهم ووْضعهم 
العراقيَل لن يعيق طريق رقي 
كل  بل  وازدهارها،  اجلماعة 
معارضة تزيد اجلماعة سرعة 
على درب التقدم واالزدهار. 
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سو	³  �سر	ئيل-   Éب �نبيا³  من   ٌّÛن
	لعليا  	ملرتبَة  �6 غ%-  �كا1 عيسى 
*	لثابت   .� موسى  	حتّلها   Åل	

 �1 موسى � قد فا_ 	Bلتو	من 
	لرفق   � �سر	ئيل   Éب �نبيا³  سائر 
حيث  	لفاضلة،  *	ألخال_  *	ِحللم 
جا³ � ِسْفر 	لَعَد/ ١٢: ٣: ”َ*َ�مَّا 
 	 ِجدًّ َحِليًما  َفَكا1َ  ُموَسى  	لرَُّجُل 
َعَلى  	لَِّذيَن  	لنَّاِ�  َجِميِع  ِمْن  َ�ْكَثَر 
َ*ْجِه 	َألçِBْ“. فقد �شا/ 	هللا تعا� 
 ® بكلما�  موسى  èِلم   
	Bلتو	  �
 Éب �نبيا³  من  �حد  èق  يستخدمها 
�سر	ئيل. *لكن �خال_ سيِدنا خاَتِم 
 �  
Bملذكو	 	لفاضلة   � 	ألنبيا³ 
	لكرمي تفو_ �خال_ موسى   1Íلقر	
تعا�  	هللا  أل1  	ملر	�،  Íال«   �
*صف سيدنا خاَتم 	ألنبيا³ � بأنه 
 Åل	 	لفاضلة  	ألخال_  جامٌع جلميع 
ُ*جد� � 	ألنبيا³ متفرقًة، كما قا? 
� � حق 	لنÛ �: ﴿َ*�ِنََّك َلَعَلى 
*حينما   .(٥ (	لقلم:  َعِظيٍم﴾  ُخُلٍق 
ُتستخَد6 كلمة ”عظيم“ ملدµ شي³ 
�لك   � تكو1   ،Fلعر	 كال6   �
فلو  منتها.  	لبالغ  
 �� كماله Bشا�
عظيمة،   
	لشجر هذ  مثال:  قيل 
لكا1 	ملعð �1 هذ 	لشجر
 تبلغ من 
	لطو? *	حلجم ما ال ميكن �1 تبلغه 

	آلية  مفهو6   1� كذلك   .Bألشجا	
 Bلقد	نفا هو �1 Í 
Bملذكو	نية Íلقر	
	لذE ميكن �1 حتو� 	لنفس 	لبشرية 
من �خال_ فاضلة تامة *ÿائل حسنة 
!مد  نفس   � موجو/  هو  كاملة، 
*�Bفع  �على  هو   µملد	 فهذ	   .�
èيث  	إلطال_  على   µملد	 �نو	� 
ما  *هذ	  منه.  �على   µٌمد يستحيل 
�شَ% �ليه � Íية �خرº �يضا حيث 
﴿َ*َكا1َ   :�  Ûلن	 èق   � قا? 
(	لنسا³:  َعِظيًما﴾  َعَليَك  	ِهللا  َفْضُل 
 ٍّÛن Eّ� ال ميكن �1 يبلغ E� ،(١١٤
مرتبتك، أل1 فضل 	هللا عليك �ك9ُ 
*لقد  cيعا.  	ألنبيا³  على  كا1  مما 
 
نبو³ً 	ملز	م%   � نفسه   µُملد	  /B*
èق 	لنÛ �حيث جا³: ”َمَسَحَك 
ِمْن  َ�ْكَثَر   Òِالْبِتَها	 ِبُدْهِن  L�َُِك  	ُهللا 
 µإلصحا	 (	ْلَمَز	ِمُ%؛  Bَُفَقاِئَك“. 
	ألجز	³  	أل�دية،  (	ل9	هني   .(٤٥
äلد١،  	لر*حانية،  	خلز	ئن  	ألBبع، 
 � 	حلاشية   ،٦٠٥-٦٠٦û

	حلاشية)
 ï يذكر 	ملسيح 	ملوعو/ � �لك 
 � Ûللن 	لذE *هب  	لنوB 	ألجلى 

*قا?:
”�1 �لك 	لنوB 	ألجلى 	لذE ُ*هب 
لإلنسا1، �عÉ لإلنسا1 	لكامل، ® 

*ال  	ملالئكة،   �  Bلنو	 �لك  يكن 
	لشمس،  *ال  	لقمر،  *ال  	لنجو6، 
*ال   çBأل	  Bاè  � يكن   ®*
��اBِها، *ال � 	للَّْعِل، *ال 	لياقو�، 
	للؤلؤ؛  	ملا�، *ال  	لزمّر/، *ال  *ال 
 E� � Bلنو	يكن �لك  ® ،Bباختصا
*�منا  	لسما³،   *�  çBأل	 من  شي³ 
كا1 � �نسا1 كامل، �لك 	إلنسا1 
	لذE كا1 �متَّ *�كمَل *�على *�Bفَع 
سيدنا  *هو  	لبشر،  نو�  من  فرٍ/ 
*موالنا، سيد 	ألنبيا³، سيد 	ألحيا³ 
!مد 	ملصطفى � . فقد ُ�عطي هذ	 
ُ�عطيه  كما  	إلنسا1،  لذلك   Bلنو	
	آلخر*1 �يضا - èسب مر	تبهم - 
�*لئك   E� ،بصبغته 	صطبغو	لذين 	
بالصبغة  مصطبغني  كانو	  	لذين 
هذ  *لكن   ... ما  حد   �� نفسها 
*�كمل  �على  بوجه  ُ*جد�   
	مليز
 Ûلن	مت � سيدنا *موالنا *ها/ينا �*
!مد  *	ملصد*_  	لصا/_  	ألّمي 
	ملصطفى �، حيث يقو? 	هللا تعا� 
 َّ1�ِ ﴿ُقْل  	لكرمي:   1Íلقر	  � نفسه 
َصَالِتي َ*ُنُسِكي َ*َمْحَياEَ َ*َمَماِتي ِهللا 
FBَِّ 	ْلَعاَلِمَني * ال َشِريَك َلُه َ*ِبَذِلَك 
ُ�ِمْرُ� َ*�ََنا َ�*َُّ? 	ْلُمْسِلِمَني﴾، ﴿َ*1�ََّ 
َ*َال  َفاتَِّبُعوُ  ُمْسَتِقيًما  ِصَر	ِطي  َهَذ	 
َفَتَفرََّ_ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه  ُبَل  َتتَِّبُعو	 	لسُّ
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َتتَُّقو1َ﴾،  َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكْم  َ*صَّ َ�ِلُكْم 
َفاتَِّبُعوِني  ُتِحبُّو1َ 	َهللا  ُكْنُتْم   1ْ�ِ ﴿ُقْل 
ُ�ُنوَبُكْم  َلُكْم  َ*َيْغِفْر  	ُهللا  ُيْحِبْبُكُم 
َ*	ُهللا َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾، ﴿َفُقْل َ�ْسَلْمُت 
ُ�ْسِلَم   1ْ�َ ﴿َ*ُ�ِمْرُ�  ِهللا﴾،  َ*ْجِهَي 

ِلَرFِّ 	ْلَعاَلِمَني﴾. 
 E� *نسكي  صال�   1� فقوله: 
*تضحيا�   
	لعبا/  �  E/جهو
*حيا� *مما� كلها هللا FB 	لعاملني 
له،  شريك  ال   Eلذ	 سبيله،   �*
	ملسلمني،   ?*� *�نا  بذلك  *ُ�مرُ� 
مبعð ليس � 	لدنيا منذ بد	يتها �� 
 � تفا�  مثلي  كامٌل  �نسا1  �ايتها 

	هللا تعا� */فع �ليه �ماناته كلها.
 (فاملر	/ من �عا/ته cيع �مانا� 	هللا 
 � 	لقمة  بلغ  قد   �  Ûلن	  1� �ليه 
	لÅ *َكَلها 	هللا  تأ/ية cيع 	ألعما? 
�� 	إلنسا1، *�/	³ كل 	ملسؤ*ليا� 
ُعهدْ�   Åل	 *	لفر	ئض  *	لو	جبا� 

�ليه �)
 ï يقو? حضرته �: فهذ 	آلية 
B/ٌّ على هؤال³ 	ملوّحدين قليلي 	لفهم 
 � نبينا  �فضلية  بأ1  يقولو1  	لذين 
غ%  	لسابقني  	ألنبيا³  على  	لكلية 
�حا/يث  لذلك  *يقدمو1  ثابتة، 
ضعيفة *يقولو1 بأ1 	لنÛ � مَنع من 
ل على يونس بن مّتى. *لكن  �1 ُيفضَّ

�نه  يدBكو1  ال  هؤال³  	لفهم  قليلي 
لو كا1 �لك 	حلديث صحيحا فهو 
	لذE كا1 من  	لتو	ضع  على سبيل 
*	ملعلو6  عا6.  بوجه   �  Ûلن	  
عا/
�1 لكل كال6 سياقه *!له؛ فمثًال لو 
كتب �حد 	لصاحلني � �اية Bسالته: 
 
*B� هللا“، �فليس ِمن	حقُر عباِ/ �”
	لغبا*
 *	لتجاسر �1 ُيستنج من قوله 
ح²  cيًعا  	هللا  خلق  �سو�  �نه  هذ	 
ُيقّر  حيث  *	لفاسقني؛  	لوثنيني  من 

بنفسه �نه �حقر عبا/ 	هللا؟!
Áب 	النتبا جيد	 �� �1 	هللا جّل شأنه 
ما /	6 قد Ëَّى 	لنÛ � �ّ*َ? 	ملسلمني 
*َعّد  �cعني،  	ملطيعني  سيد    *عدَّ
� �ّ*َ? من �عا/ له 	ألمانا� كلها، 
بالقر1Í 	لكرمي  فهل يبقى ملن يؤمن 
�ّيا كا1  äا? بعد �لك �1 ينقد - 

نو� نقد - شأ1َ 	لنÛ � 	لعظيم؟ 
 
Bملذكو	آلية 	هللا تعا� � 	لقد بّين 
Íنفا مد	ÒَB كث%
 لإلسال6 *بّين �1 
 Åل	 تلك  	لدBجا� هي  هذ  �Ëى 
ُ�*/عْت فطرَ
 	لنÛ �. سبحا1 	هللا 

ما �عظَم شأَنك يا Bسو? 	هللا!
ï يقو? �: هنا� بيت فاBسي: 

موسى ,عيسى �ه خيل تو �ند
       �له �
ين 
�P طفيل تو �ند

�E: �1 موسى *عيسى كال�ا من 
هذ	  سلكا  *لكنهما  �نت،  حزبك 

	ملسلك بفضلك �نت. 
Lم  قل  لرسوله:  تعا�  	هللا  يقو?   ï
 ،Eلسو	 	لصر	>  هو  صر	طي   1�
 ºألخر	 	لطر_  تتبعو	  *ال  فاتبعو 
*قل  تعا�.  	هللا  عن  تبعدكم  *�ال 

واملعلوم أن لكل كالم سياقه و$له؛ فمثًال لو كتب 
أحد الصاحلني W نهاية رسالته: ”أحقُر عباِد اهللا“، 
الغباوة والتجاسر أن ُيستنج من  أفليس ِمن ذروة 
قوله هذا أنه أسوأ خلق اهللا �يًعا ح� من الوثنيني 
والفاسقني؛ حيث ُيقّر بنفسه أنه أحقر عباد اهللا؟!
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فاتَِّبُعوِني  	هللا  حتبو1  كنتم   1� Lم: 
 Eلذ	سبيلي  	ّتِبعو	 E� ،ُهللا	ُيْحِبْبُكُم 
لإلسال6، *عندها  	لعليا  	حلقيقة  هو 
Lم  *قل  لكم  *يغفر  	هللا  سيحّبكم 
�سّلم  بأ1   Bمأمو بأ�  سبيلي،  هذ 
*�خلص  تعا�  هللا  كله   E/جو*
لرF 	لعاملني، �E �1 �ُفÉ نفسي � 
سبيل 	هللا، فأكو1 خا/6 	لعاملني كما 
له  كّليا  *�كو1  	لعاملني،   FB هو 
*لسبيله. لذ	 فقد سلَّمُت هللا نفسي 
*كل ما كا1 �، فلم يعْد � شي³ 
 FB هللا Bبل كل ما كا1 � فقد صا

	لعاملني.
	خلز	ئن  	إلسال6،  كماال�   
Íمر)  
-١٦٠û äلد٥،  	لر*حانية، 

(١٦٥
 Åل	سوُته �* � Ûلن	فهذ هي مكانة 
تركها لنا حيث كا1 قد ُبعث B�ًة. 
	لذين  فانظر*	 	آل1 �سو
 معاBضينا 
	لناطقني  ح²  *يضطهد*1  يؤ�*1 

بالشها/تني.  
� سعة  	ملوعو/  	ملسيح  يذكر   ï
نبوته  *Ëو   � 	ملصطفى   çفيو

فيقو?:
”�1 �له موسى *عيسى *!مد عليهم 
ثالثة،  *ليس  *	حٌد  �لٌه  هو  	لسال6 
 ßُإلله نفسه ثال	 *لكن ظهرْ� � 

	ملختلفة.  جتلياته  حيث  من   Bصو
 � موسى   
Bقد نطا_  كا1  *ملا 
�سر	ئيل *فرعو1   Éب مقصوBً	 على 

 	هللا فيه Bقتصر جتلي قد	فقط، فقد 
 
نظر كانت  *لو  �يًضا.  	حلد  Lذ	 
 �  6/Í  Éب كافة   ��  
ممتد موسى 
	ملستقبلية  	أل�منة   �* 	لزمن  �لك 

 !د*ً/	 	Bلتو	كلها، ملا كا1 تعليم 
*ناقًصا كما هو 	حلا? 	آل1. كذلك 

 عيسى  � كا1 Bفإ1 نطا_ قد
 Åل	ليهو/ 	على بضع ِفر_  	Bمقصو
كانت بني ظهر	نيه Íنذ	�، *® تكن 
مو	ساته لألقو	6 	لÅ � 	أل�منة 	ملقبلة؛ 

 	هللا � /ينه Bقتصر جتّلي قد	فقد  	لذ
على قدB /	ئر
 قدBته �، *	نقطع 
	ملستقبل!  	إلLي �  *	لوحي  	إلLا6 
 ðُيع �يضا  	إلجنيل  تعليم  كا1  *ملا 
*	ألخالقي  	لعملي  	لفسا/   µبإصال
 
� 	ليهو/ فقط *® تكن نظرته ممتد
عجز  فقد  	لعا®،  كل  مفاسد   ��
 µإلصال	 عن  �يضا  	إلجنيل  تعليم 
	لعا6، *�منا �صلَح سو³ �خال_ 	ليهو/ 
	لذين كانو	 بني ظهر	نيه Íنذ	�، *® 
تكن لإلجنيل عالقة مع سكا1 	لبال/ 
	ألخرº �* 	لذين كانو	 سيأتو1 � 
	إلجنيل  كا1  لو  	لالحقة.  	أل�منة 
	لِفر_ *طبائعهم  ُيعð بإصالµ كل 

	لذE جند  بالتعليم  �تى  ملا  	ملختلفة 
حاليا. *لكن 	ألسف كل 	ألسف �1 
تعليم 	إلجنيل كا1 ناقصا من ناحية، 
	ألخطا³ُ  �َحلَقْت  ثانية  ناحية  *من 
	لÅ �/خلوها فيه �ضر	B	 فا/حة؛ �� 
*ُ�*صَد  �لـًها،  �نسا1ٌ عاجٌز  ُجعل 
�ائًيا باFُ مساعي 	إلصالµ 	لعملي 

 	ملخَتَلقة. *	آل1 Bلكّفا	ا/ مسألة Áبإ
 
بشقا*  
مبتال 	ملسيحية  	ألمة  فإ1 
مضاعفة؛ فأ*ال: ال ميكن �1 يتلّقو	 
	لعو1 من 	هللا تعا� بالوحي *	إلLا6 
عندهم،  	نقطع  قد  	إلLا6  أل1 
يتقّدمو	   1� يستطيعو1  ال  *ثانيا: 
*ضعْت   
Bلكّفا	 أل1  	ألما6   ��
	 للمجاهد	� *	لسعي *	جلهد.  حدًّ
�ما 	إلنسا1 	لكامل 	لذE نز? عليه 
 ®* 
	لقر1Í، فلم تكْن نظرته !د*/
	لعا6  *تعاطفه  مو	ساته   � يوجد 
 
�E قصوB، بل كا1 � قلبه مو	سا
كاملة لكل �ما1 *مكا1، *لذ	 نا? 
	إلLية.  	لتجليا�  من  كامال  نصيبا 
*لكن  	ألنبيا³،  خاَتم   �  Bفصا
فيٌض  منه  ُيستَمّد  لن  �نه   ðليس مبع
�نه   ðمبع بل  	ملستقبل،   � B*حا� 
صاحب 	خلاَتم فلن ينا? �حٌد فيًضا 
 Fبا ُيغَلق  *لن  خاَتمه،  بفضل  �ال 
�مته  على  *Çاطبتها  	إلLية  	ملكاملة 
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هنا�  *ليس  	لقيامة.  يو6   �� �بًد	 
نÛ صاحب 	خلامت �ال هو �. *هو 
	لوحيد 	لذE ميكن �1 توهب بفضل 
خامته 	لنبوُ
 	لÅ ُيشتر> لصاحبها �1 
يكو1 من �مته �. *® يتر� �قد	ُمه 
*مو	ساته 	ألمَة � حالة ناقصة. *® 
ُير/  �1 يبقى باF 	لوحي -	لذE هو 
	ألسا� لنيل 	ملعرفة- مغلقا عليهم. 
نعم، قد �B	/ من �جل 	لتأكيد على 
على  	حلصو?  يتم   1� Bسالته  ختم 
فيض 	لوحي بو	سطة 	تِّباعه � *�1 
ليس   Eلذ	 على  	لوحي   Fبا ُيغلق 
من 	ألمة. فبهذ	 	ملعð جعله 	هللا تعا� 
خاَتم 	ألنبيا³. فتقرB �� يو6 	لقيامة 
�1 	لذE ثبت �نه ليس من �مته � 
من خال? 	ّتباعه 	لصا/_ له، *ليس 
فلن   ،� متابعته   � كلية  متفانًيا 
	لقيامة،  يو6   �� كامال  *حيا  ينا? 
 
*لن يكو1 ملهما كامال، أل1 	لنبو
 .�  Ûلن	 عند  	نتهت  قد  	ملستقلة 
تلقي  معناها   Åل	 	لظلية،   
	لنبو �ما 
*حد،   Eملحمد	 بالفيض  	لوحي 
	لقيامة، لكي ال  يو6   �� باقية  فهي 
تبقى  *لكي  	لنا�  Bقي   Fبا ُيغلق 
 Ûلن	  
Bلدنيا عالمة على �1 قد	  �
	ملكاملة   F	بو� تبقى   1� شا�³   �
يو6   �� مفتوحة  	إلLية  *	ملخاطبة 

 Åل	ية Lإل	ملعرفة 	لقيامة، *�ال ُتفَقد 	
على  تعثر*	  لن   .
	لنجا  B	مد هي 
حديث صحيح يقو? �نه سيأ� بعد 
� نÛ هو ليس من �مته، �E ليس 
 ".� 	تباعه   çفيو من  مستفيضا 
	لر*حانية،  (حقيقة 	لوحي، 	خلز	ئن 

(٢٨-٣٠ û ،لد ٢٢ä
ما   � 	ملوعو/  	ملسيح  �كر   ï
بفضل  Bقي  من  	لصحابة  �حر� 

/عو	� 	لنÛ � *تربيته فقا?:
 Ûلن	  Fصحا� Fلقد نشأ � قلو”
 � *ظهر  	إلLي  	حلب  ��ا� 
 Ûللن 	لقدسية   
	لقو تأث%  �فئدִדم 
 � Bقاֲדم  ُتقطع   1� قبلو	  �èيث 
سبيل 	هللا مثل 	لشيا *	خلرفا1. هل 
من  على  يطلعنا   *� يرينا   1� ألحد 

�مة   � مماثال  *صفا³  صدقا  �بد*	 
سبقت؟“ 

لقو6  مثاال  هنا  حضرته  قّد6  (لقد 
يتحلو1  يكونو	   ® 	لذين  موسى 

بالوصف 	ملذكوï ،B قا? �:)
”فاËعو	 	آل1 قصة �صحاF 	ملسيح 
عند  cيعهم   Fهر ...(فقد  �؛ 
بل  �حد  منهم  يصمد   ®* 	ملصيبة) 
غلبهم 	ُجلنب. �ما �صحاF نبينا � 
فقد صمد*	 *	ستقامو	 حتت ظال? 
 1� ح²  باملو�  *Bضو	  	لسيو« 
 � بالغا  �ثر	  تتر�  سو	�هم   
قر	³
 µ*B فيهم  نفخ   Eلذ	 ما  	لنفو�. 
فيهم  �حدثت  يد  *�ية  هذ؟  	ملحبة 
�من  كانو	 �  	حلد؟  هذ	   �� تغ%	 
	جلاهلية مثل /يد	1 	ألçB *® يكن 

أما النبوة الظلية، الh معناها تلقي الوحي بالفيض 
احملمـدي وحده، فهي باقية إi يوم القيامة، لكي ال 
ُيغلق باب رقـي الناس ولكي تبقى W الدنيا عالمة 
علـى أن قدرة النe � شـاءت أن تبقـى أبواب 
املكاملة واخملاطبة اإلcيـة مفتوحة إi يوم القيامة، 
وأال ُتفَقـد املعرفة اإلcية الh هي مـدار النجاة. 
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هنا� نو� من 	ملعصية �* 	لظلم �ال 
	تباعهم  بعد   ï عنهم،   Bصد *قد 
	لنÛ � ُجذبو	 �� 	هللا *كأنه تعا� 

سكن فيهم.
هذ	  تأثُ%  �نه  *حقا  صدقا  �قو? 
من  �خرجهم   Eلذ	 	ملقد�   Ûلن	
 .
	لطاهر  
	حليا  �� 	لسفلية   
	حليا
�فو	جا  	إلسال6  /خلو	  *	لذين 
 �� عائد	  �لك  سبب  كا1  ما 
	لسيف، بل كا1 �لك تأث% 	أل/عية 
 
	ملمتد *	البتهاال�  *	لتضرعا� 
 � Ûلن	قا6 ֲדا  Åل	على ١٣ عاما 
 �� مكة   çB� فصرخت  مكة.   �
َمن �ثاB قلُبه  حتت 	لقد6 	ملباBكة لـِ
صرخة 	لتوحيد ح² 	متأل� 	لسما³ 
بابتهاالته. �1 	هللا غÉ ال يأبه ֲדد	ية 
 Eلذ	 	Lد	ية   Bفنو ضالله.   *� �حد 

 خاBقة Bبصو Fلعر	 
ظهر � جزير
تأث%	  	لدنيا كلها كا1  	نتشر �   ï
	بتعد�  لقد   .�  Ûلن	 قلب  حلرقة 
�ما  *هَجَرْته،  	لدين  عن  �مة  كل 
	إلسال6 فظلت عني 	لتوحيد متدفقة 
	ل9كا�  هذ  كل  *كانت  فيه. 
يقو?  كما   ،�  Ûلن	 أل/عية  نتيجة 
	هللا تعا�: ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َ�ال 
 ®  (٤ (	لشعر	³:  ُمْؤِمِنَني﴾  َيُكوُنو	 
ينشأ 	لصالµ *	لتقوº � �مم 	ألنبيا³ 

	لسابقني �� هذ	 	حلد، *	لسبب � 
�لك هو �1 	حلرقة � قلوF هؤال³ 
هذ   �� تصل   ® ألممهم  	ألنبيا³ 
 1� 	ألسف  كل  	ألسف  	لدBجة. 
 	*Bِّيقد  ® 	لزمن  هذ	   � 	ملسلمني 
*تعثر*	  	لتقدير،  	ألكر6 حق  نبيهم 
من  يستنتجو1  ��م  شي³.  كل   �
هجو   ��  E/يؤ  ðمع  
	لنبو ختم 
 � *كأنه  مدحه،   �� ال   �  Ûلن	

 على 	إلفاضة *تكميل Bميلك قد ®
شريعة  ليعّلم  �ال  يأ�   ®* 	لنفو� 
جافة، مع �1 	هللا تعا� يعّلمنا /عا³: 
صر	>  	ملستقيم  	لصر	>  ﴿	هدنا 
	لذين �نعمت عليهم﴾ فإ�	 ® تكن 
	لسابقني  لألنبيا³  *	Bثة  	ألمة  هذ 
*® يكن Lا نصيب من هذ	 	إلنعا6 
	لدعا³؟ (حقيقة  ُعلِّمت هذ	  فلما�	 

	لوحي)
 ï �كر 	ملسيح 	ملوعو/ � بعض 

	ملعجز	� 	لشخصية للنÛ �فقا?:
من   Bتصد هذ  	للقا³  /Bجة   �*
كأ�ا  تبد*  �عماٌ?  �حيانا  	إلنسا1 
يصل   E�) 	لبشر   �	Bقد تفو_ 
	إلنسا1 �� مرتبة èيث تصدB منه 
معجز	� ×رÒ � ظاهرها عن نطا_ 
بصبغة  *تّتسم  	لبشرية)   �	Bلقد	
*موالنا  سيدنا   1� كما  	هللا،   
Bقد

حني   � 	ألنبيا³  خامت  	لرسل  سيد 
 Bلكفا	  ��  
Bحلجا	 من  Bمى èفنة 
بو	سطة  Bُميت  ما   ،Bبد معركة   �
/عا³ بل Bماها � بقوته 	لر*حانية، 
 
Bظهر� قد� Bألحجا	لكن تلك *
	هللا تعا� *تركت � صفو« جيش 
èيث   
للعا/ خاBقا  تأث%	  	لعد* 
عيُنه  ُتَصب   ® �حد  منهم  يبق   ®
 � 	لعاصفة   1� شك  (ال  بتأث%ها، 
قانو1  èسب  هّبت  	لوقت  �لك 

 	هللا �ال ��ا كانت تلك 	حلفنة Bقد
 	*Bلعاصفة) فصا	ستجلبت تلك 	 Åل	
 
	حل% *سا/ْتُهم  كالعميا1  cيعا 
ح² بد�*	 يهربو1 كاملذهولني. فإ� 
هذ 	ملعجز
 يش% 	هللا جّل شأنه حني 
يقو?: ﴿َ*َما Bََمْيَت ِ�ْ� Bََمْيَت َ*َلِكنَّ 

 	هللا Bقد عملت قد E� ﴾َمىBَ َهللا	
تعا� � 	خلفا³، *® يكن �لك بوسع 


 	لبشرية فعل �لك.Bلقد	
	لثانية،   �  Ûلن	  
معجز  1� كذلك 
 
Bلقمر، قد ظهر� بقد	هي شق *
/عا³ أل�ا  ير	فقها   ® �� نفسها  	هللا 
كانت  �صبع   
Bبإشا حدثت  �يضا 

 	هللا. *هنا� معجز	� Bمشحونة بقد
�خرº كث%
 من هذ	 	لقبيل �ظهرها 
 ®* منه  شخصية   
ٍBكقد  �  Ûلن	
ير	فقها /عا³. ففي كث% من 	ألحيا1 
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 � قليل  ما³   � �صابعه   � �/خل 
فيه  �صبعه  بإ/خا?  فكّثر  فنجا1 
منه 	جليش كله *	خليل   Fح² شر
 Bبالقد 	ملا³  بقي  �لك  *مع  *	إلبل 
نفسه 	لذE كا1 عليه من قبل. *قد 
 Ûلن	1 *ضع � 
حدß مر	� عديد
	ملباBكة على بضع خبز	�  � يد 
 �* 	جليا�؛  Íال«  بطو1  ֲדا  *مأل 
بعض 	ألحيا1 	ألخرº با�B بشفتيه 
cاعة  به  *�شبع  	حلليب  من  قدًحا 
 Òمز  ºخر� *�حيانا  	جليا�،  من 
لعابه � بئر ما³ ماª *حّوله �� ما³ 

 شفى 	ملصابني Bال?، *تا�* Fعذ
	ملباBكة  يد  بوضع  بالغة   µ*ر�
ب9كة  شفى   ºخر�  
Bتا* عليهم، 
مقلتها  خرجت   Åل	 	لعيو1  يد 
�عماال  �جنز  *كذلك   .F*حلر	  �
�خرº كث%
 من هذ	 	لقبيل بقدBته 
	هللا   
Bقد B	فقتها   Åل	 	لشخصية 
	إلسال6،  
 كماال� Íمر) 	خلافية.“ 
 û  ،٥ äلد  	لر*حانية،  	خلز	ئن 

(٦٥-٦٦
يتحدß 	لنا� عن حيا
 عيسى � 
� 	لسما³ *لكن 	ملسيح 	ملوعو/ � 
	لسما*ية  	لد	ئمة   
	حليا بأ1  يقو? 

كتبت للنÛ �، فيقو? حضرته:
	لكتب  بإcا�  	ملتحقق  ”*	لثابت 

*	أل*ليا³  	ألنبيا³   1� قاطبة  	إلLية 
يوَهبو1   E� مماִדم،  بعد  َيـْحَيو1 
حياً
 من نو� ال ُتعَطى لغ%هم. *�� 
 Ûلن	يقو?  Eلذ	حلديث 	لك يش% �
� فيه ما مفا/: ال يتركÉ 	هللا � 
	لق9 ميتا بل سُيحييÉ *يرفعÉ �ليه.“ 
	لر*حانية،  	خلز	ئن  �*ها6،  (��	لة 

(٢٢٥ û ،لد ٣ä
	حلديث   � حضرته   µيشر

	ملذكوB �عال *يقو?:
عند   EBقد  1� هو  	حلديث   ðمع”
	لق9   �  Éيترك  1� من  �ك9  	هللا 
�Bبعني يوما، �E سُأحيا خال? هذ 
ال  (*لكن  	لسما³.   �� *B�ُفع   
	ملد
 � Ûلن	ملسلمني �1 	يؤمن �حد من 
 (Eلعنصر	لسما³ �سد 	موجو/ � 
Bْفع   � 
ميز �ية  	آل1،  	لتدبر  Áب 
 
حيا من  �كثر  	لسما³   �� 	ملسيح 
Bفعه   ï ق9   �� *موالنا  سيدنا 
�� 	لسما³؟ بل 	حلق �1 حيا
 عيسى 
بن مرمي �قل /Bجة من حيا
 موسى 
*	العتقا/  �يضا.  	لسال6  عليهما 
	لسلف  عليه  يتفق   Eلذ	 	ألسلم 
 Ò	ملعر	يشهد عليه حديث * ªلصا	
 
èيا �حيا³  	ألنبيا³   1� هو  �يضا 
 � 	جلسدية   
للحيا مشاֲדة  جسدية 
	لدنيا (�E ��ا حيا
 مشاֲדة *لكنها 

	لدنيا   
	حليا عن  Çتلفة  	حلقيقة   �
�كمل  حياִדم   1�* كليًّا)،  	ختالًفا 
(ُ�مرنا  بالشهد	³.  مقاBنة   ºقو�*
�مو	�  Lم  نقو?  �ال  	لشهد	³  عن 
بل �حيا³، *لكن حيا
 	ألنبيا³ �كثر 
�يضا)  	لشهد	³   
حيا من  /Bجة 
*	حليا
 	ألكمل *	ألقوº *	ألشر« 
سيدنا   
حيا هي  �منا  	جلميع  من 
 î�* نفسي  له   ºفد  � *موالنا 
*�مي. �ما 	ملسيح � فهو موجو/ 
مرشد  مع  فقط  	لثانية  	لسما³   �
نبينا  �ما   .� 	بن خالته- ¤�   -
على  	لسما³  فمتربع �   � 	ألكر6 
 E� ؛ºمرتبة ليس فوقها مرتبة �خر

 	ملنتهى � 	لرفيق 	ألعلى. Bعند سد
عليه  *سالمها  	ألمة   
صالَ  1�*
توَصل �ليه � باستمر	B. 	للهم صّل 
سيدنا   ?Í *على  !مد  سيدنا  على 
!مد �كثر مما صليَت على �حد من 
�نبيائك *باBْ� *سلِّم. (��	لة �*ها6، 
 û  ،٣ äلد  	لر*حانية،  	خلز	ئن 

(٢٢٦
بأننا   � 	ملوعو/  	ملسيح  ï *ضح 
	ّتباعنا  ب9كة  تعا�  	هللا   �� *صلنا 

للنÛ 	لكرمي �، فقا?: 
كياننا  من   
B� *كل  �B*	حنا   1�"
تسجد لذلك 	إلله 	لقا/B *	لصا/_ 
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١٨

التقوى

كل  ُخلقْت  بيد   Eلذ	 *	لكامل 
مع  	ملخلوقا�  من   
B� µ*B *كل 
يقو6  بوجو/   Eلذ	* قو	ها،  كل 
عن  شي³   Òرò ال  *جوٍ/.  كل 
 
علمه *ال عن سيطرته *ال عن /	ئر
	لصلو	� *	لر�ا�  َخلقه. *Íال« 
!مد  	لطاهر   Ûلن	 على  *	ل9كا� 
	ملصطفى � 	لذE بو	سطته *جدنا 
	إلله 	حلي 	لذE يهبنا Íياِ� *جو/ 
تفو_  Íياٍ�   Bبإظها* بكالمه، 
	لعا/
 ُيرينا *جًها من%	 لقدB	ته *قو	 
	لقدمية *	لكاملة. فقد *جدنا Bسوال 
�B	نا *جَه 	هللا تعا�، **جدنا �لـًها 
خلق كل شي³ بقدBته 	لكاملة. ما 
�عظم قدBته 	لÅ ال òرÒ شي³ �� 
	لوجو/ بد*�ا، *ال بقا³ ألEّ شي³ 
بغ%ها. �1 �لـهنا 	حلق �* بركا� 
حسن   *�* عظيمة   �	Bقد*  
كث%
سو	.  �لـه  *ال  عظيم  *�حسا1 
	لر*حانية،  	خلز	ئن   ،
	لدعو (نسيم 

(٣٦٣ û ،لد ١٩ä
ï يقو? سيدنا 	ملسيح 	ملوعو/ � 
 � Ûلن	نه كل ما *جد فإمنا ب9كة �
�حط  بأ�  تزعمو1  �نكم  فحسب، 
من شأ1 	لنÛ � �ما �نا فأعلن �1 
 Ûلن	 Fكل ما *جدته فإمنا هو من با

� فقط.
منن  كتابه   � حضرته  يقو? 

	لر�ن: 
 ،îB ِمن يد 	هذ Eهللا �1 فو�	**”
 ،îعر  Ûن على  *�صّلي  فأَ�ُد 
	لُلْحمُة  *منه  	ل9كاُ�،  نزلِت  منه 
د	
، *هو هّيأ � �صلي *فرعي،  *	لسَّ
*�نبَت كلَّ بذB�* EBعي، *هو خ% 
	لـُمنِبتني.“ (منن 	لر�ن، 	خلز	ئن 
-١٨٦  û  ،٩ äلد  	لر*حانية، 

(١٨٧
ï يضيف حضرته � � بيا1 �1 
 � Ûلن	كل ما ناله فإمنا ناله بفضل 

**	سطته فقط: 
كما  تعا�  �نه   � به  �قسم   Éن�”
�بر	هيَم  *	ملخاطبة  باملكاملة  شرَّ« 
 Fيعقو* *�Ëاعيل  *�سحا_ 
*يوسف *موسى *	ملسيح 	بن مرمي، 
ï � 	ألخ% كلَّم نبيَّنا � - èيث 
�*ضَح  عليه  	لنا�?  	لوحي  كا1 

متاًما  كذلك   - يكو1  ما  *�طهَر 
*Çاطبته.  مبكاملته  �يًضا  �نا   Éشرَّف
	لشر«  هذ	  ُ�عطيُت  ما  *لكن 
بسيدنا  	لكامل  	قتد	ئي  بسبب  �ال 
�مته  من  �كن   ® فلو   .� !مد 
بشر«  حظيُت  ملا  به  	قتديت  *ما 
كانت   1�* �بًد	،  *	ملخاطبة  	ملكاملة 
�عما� مثل جبا? 	لدنيا كلها. أل1 
عد	  ما  	نقطعت  قد  كلها  	لنبو	� 
 Ûملحمدية. ال ميكن �1 يأ� ن	 
	لنبو
بشر� جديد، *لكن ميكن �1 يكو1 
بغ% شر� جديد *لكن بشر>   Ûن
(جتليا�  �*ال.  	ُألمة  من  يكو1   1�
�Lية، 	خلز	ئن 	لر*حانية، äلد ٢٠، 

(٤١١-٤١٢ û
 
	لصال عن   � حضرته  يقو?   ï

على 	لنÛ � حامد	 	َهللا �: 
"Íال« 	لشكر لك يا Bبَّنا، على �نك 

فلـو � أكن من أمته ومـا اقتديت به ملا حظيُت 
بشـرف املكاملـة واخملاطبـة أبـًدا، وإن كانـت 
أعمـا� مثـل جبال الدنيـا كلهـا. ألن النبوات 
كلها قـد انقطعـت ما عـدا النبـوة احملمدية.
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معرفتك،  سبيل   �� هديتنا  بنفسك 
*�نقذتنا من �خطا³ *هفو	� فكرية 
	ملقدسة،  كتبك  بإنز	?  *عقلية 
	لرسل  سيد  على  *	لسال6   
*	لصال
Íله  *على   � 	ملصطفى  !مد 
*�صحابه، 	لذB� Eشد �� 	لصر	> 
 îملر	 �لك  ضاال،  عاَلما  	ملستقيم 
	لنافع 	لذE هدº 	خللق 	لضا? �� 
�لك  جديد،  من   Eلسو	 	لصر	> 
	ملحسن �* 	ملنة 	لذE خّلص 	لنا� 
 Bلنو	أل*ثا1، �لك 	لشر� *	من بال³ 
*ناشر 	لنوB، 	لذE نشر نوB 	لتوحيد 
� 	لدنيا، �لك 	لطبيب *معا¹ 	لدهر 
 
	لفاسد  Fلقلو	 �قد	6  ثّبت   Eلذ	
على عتبا� 	لصالµ، �لك 	لكرمي، 
	ألمو	�  سقى   Eلذ	 	لكر	مة  Bمز 
	ملتعاطف  	لرحيم  �لك   ،
	حليا ما³ 
�لك   ،ºتأ�* لألمة  حز1   Eلذ	
من  	نتَشلنا   Eلذ	 *	لبطل  	لشجا� 
	حلليم  	إلنسا1  �لك  	ملو�،  فّوهة 
تربة   � �Bسه  �خضع   Eلذ	 	ملتفا� 
	لعبو/ية *سّوº �	ته بالتر	F، �لك 
	ملوحد 	لكامل *èر 	لعرفا1 	لذE ما 
B	قه �ال جال? 	هللا، *�سقط غ% من 

 	لر�ن؛ Bمن قد 
نظر، �نه معجز
	لذE غلب � cيع 	لعلو6 	لصا/قة 
مع كونه �مّيا، *�/	1 كل قو6 على 
(	ل9	هني  *تقص%	ִדم.“  �خطائهم 

	خلز	ئن  	ألBبعة،  	ألجز	³  	أل�دية، 
(١٧ û ،لد ١ä ،لر*حانية	

	ستجابة   �  Ûلن	 على   
	لصال  1�
	ملؤمن  على  *	جٌب   � 	هللا  ألمر 
معاي%  بد*�ا  تتحقق  �� ال  *	ملسلم 
	ملؤمن  يكّنه   1� Áب   Eلذ	 	حلب 
للنÛ �، *ال ينا? �E /عاB/ ³جة 
على   
بالصال 	القتر	1   1*/ 	لقبو? 
لكن  مستحيل،  هو  بل   �  Ûلن	
هو   �  Ûللن حبنا  يكو1   1� ينبغي 
 � Ûلن	حلقيقي لصالتنا على 	فع 	لد	
*Áب �1 يكو1 هذ	 	لد	فع مسيطر	 
	ملسيح  قا?  فقد  شي³،  كل  على 
 
	ملوعو/ � مبيِّنا 	لغاية من 	لصال

 :� Ûلن	على 
 Ûلن	 على  	ملر³  يصلي   1� "*جب 
لك  *ّضحُت  كما   -  � 	لكرمي 
شفويًّا - بنية �1 ُينـز? 	هللا 	لكرمي 
èيث   ،� عليه  	لكاملة  بركاته 
كله،  للعا®  	ل9كا�   Bمصد Áعله 
*ُيظهر قدسيته *علو مرتبته *عظمته 
يتم   1� *Áب  *	لعق	.  	لدنيا   �
يدعو  كما  تا6  	لدعاÂ ³شو�  هذ	 
 E�) 	ملصائب،  عند حلو?  �حدكم 
من   
	لصال هذ   Bتصد  1� ينبغي 
�ثنا³  تتضرعو1  مثلما  	ألعما_، 
	لدعا³ من �جلكم) بل �كثر تضرًعا 
*	بتهاال من �لك. *Áب �ال يتطلع 

على  جز	³   *� �جر   �� نفسه   �
على   F	لثو	 سينا?   E�) �لك، 
	لصال
 على 	لنÛ �) بل ينبغي �ال 
يكو1 هدفه من �لك �ال �1 تنـز? 
	ل9كا� 	إلLية 	لكاملة على Bسو? 
	هللا �، *�1 ُيشر_ جالُله � 	لدنيا 
*	آلخر
، 	ألمر 	لذÁ Eب �1 يعقد 
عليه  *يد	*6  عزمه  	إلنسا1  عليه 
بكل حرû *تركيز ليَل �اè Bيث 
سو	ها.“  �منية  قلبه   � تكو1  ال 
(٥٢٣ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

 ï ،� Ûحلقيقي للن	حلب 	هو  	هذ
يقو? حضرته � �حدB ºسائله �� 
م% عبا� علي شا –	لذE كا1 قد 

	Bتد فيما بعد-:  
 Bإلكثا	 على  تد	*6   1� ”عليك 
 ،� 	لكرمي   Ûلن	 على   
	لصال من 
*	سأ? 	هللا 	ل9كا� للنÛ � مبنتهى 
	لشو_ *	إلخالû كما يطلبها �حد 
تكو1   1� *ينبغي  حقيقًة،  ¤به  ملن 
يكو1   1� *Áب  متناهية.  بضر	عة 
هذ	 	لتضر� *	لدعا³ خاليا متاما من 
	لتصنع، بل Áب �1 يكو1 �خالصك 
*حبك للنÛ � صا/َقني ح² تطلب 
 �  
Bملذكو	 	ل9كا�  	لنية  بصد_ 
	حلب  *عالمة   ...� عليه   
	لصال
	خلالص هي �ال يتعب 	إلنسا1 *ال 
لتظهر   �  Ûلن	 بل يصلي على  ميل 
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التقوى

يصلي  *ال  تعا�  	هللا  بركا�  عليه 
	لشخصية.“  مصاحله  لتحقيق  عليه 
-٥٣٤ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

(٥٣٥
�حد   �  � حضرته  يقو?   ï

	ملجالس: 
”�ّنºB� É �1 	لفيوç 	إلLية تتجه 
بشكل �نو	B B	ئعة �� 	لنÛ � بفضل 
 Bصد  �  Eتسر  ï عليه،   
	لصال
*	لسال6   
	لصال عليه  	لكرمي   Ûلن	
قنو	�   �  Òر×  ï �ليه،   Fتنجذ*
*َتِصل  ُتحصى،  ال   
كث% *سو	قي 
�� كّل من يستحّقها èسب طاقته. 
من 	ملؤّكد �نه ال ميكن �1 ينا? �حد 
�E فضٍل من 	ألفضا? بد*1 *ساطة 

	لنÛ 	لكرمي (!مد) �.
ما هي 	لصال
 على 	لنÛ � �منا هي 
حتريك عرشه 	لذE َتصدB منه سو	قي  
	لنوB هذ. فَمن يرغب � 	حلصو? 
فْلُيْكِثر  *جّل  عّز  	هللا  فضل  على 
	لكرمي  	لرسو?  على   
	لصال من 
!مد � ليحّرَ� فضل 	هللا تعا�“. 
 ،٨ عد/  äلد٧،  	حلكم،   
(جريد

(٧û ،١٩٠٣/٢/٢٨ 6يو
 ºحد�  �  � حضرته  يذكر   ï
 1� Áب   Eلذ	 	لعد/  عن  	لرسائل 
هل   *�  ،�  Ûلن	 على  به  نصلي 
ينبغي �1 يكوL 1ا عد/ معني �6 ال؟ 

�نه �كر �حياًنا عدً/	 معيًنا  ال شك 
�يضا لكنه � هذ	 	ملقتبس ® يذكر، 

يقو? �:  
"*�1 �فضل صال
 على 	لنÛ 	لكرمي 
 � لسانه  من  خرجت  ما  هي   �
َعَلى  َصلِّ  ”	لّلُهمَّ  *هي:   ،�Bملبا	
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ*َعَلى Íِ? ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعَلى �ِْبَر	ِهيَم *على Í? �بر	هيم �ِنََّك 
َعَلى   �ْBَِبا 	للهم  َمِجيٌد.  َحِميٌد 
ٍد *على Í? !مد َكَما َباBَْكَت  ُمَحمَّ
َعَلى �ِْبَر	ِهيَم *على Í? �بر	هيم �ِنََّك 
 
	لصال هذ   1� َمِجيٌد...  َحِميٌد 
على 	لنÛ � هي 	ألكثر بركًة من 
غ%ها. *هذ 	لصال
 هي ِ*Bُ/ هذ	 
فيها  يلز6  �يًضا، *ال  	ملتو	ضع  	لعبد 
	لتقيد بعد/ 	ملّر	�، بل �1 ما يلزمه 
 Bحب *حضو* û³ִדا بإخال	هو قر

قلب *تضر� �� �1 تنشأ � 	لقلب 
*	لتأث%  *	لوجد  	لبكا³  من  حالة 
 “.
*لذ 	نشر	ًحا   Bلصد	 *ميتلئ 
(٥٢٦ û لد١ä ،مكتوبا� ��د)

 ³	B* حلكمة	يقو? � � بيا1  ï
 :� Ûلن	على  
	ألمر بالصال

لدعا³  èاجة  ليس   � �نه  "*	حلق 
�حد *لكن � �لك سر عميق *هو: 
*بركًة  B�ًة  �حد  يطلب  عندما 
	أل*?  ُيصبح  خالص  èب  لغ% 
جز³� من *جو/ 	لثا� بسبب عالقة 
 Eلذ	 فالفيض  بينهما.  	لذ	�  	حلب 
ينـز? على 	ملدعو له ينـز? على 
بركا�  كانت  *ملا  �يض�،  	لد	عي 
	هللا � على Bسو? 	هللا � ال تعد 
	ملصلو1  يناLا  لذلك  حتصى،  *ال 
عليه � �يضا بقدB �اسهم بسبب 

واحلق أنه � ليس �اجة لدعاء أحد، ولكن W ذلك سر 
عميق وهو: عندما يطلب أحد رXًة وبركًة لغ�ه �ب 
خالص ُيصبح األول جزءًا من وجود الثا� بسبب عالقة 
احلب الذا� بينهما. فالفيض الذي ينـزل على املدعو 
له ينـزل على الداعي أيضًا،.. لذلك يناcا املصلون 
عليه � أيضا بقدر Xاسـهم بسبب حبهم اخلالص. 
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حبهم 	خلالص. �ال �1 هذ	 	لفيض يظهر ضئيال بد*1 	حلما� 	لر*حا� �* 	حلب 	خلالص.“ (مكتوبا� ��د، äلد 
(١ ٥٣٤-٥٣٥û

 Ûلن	 µملوعو/ � � مد	ملسيح 	آل1 سأقر� عليكم بعض �بيا� نظمها 	* ،� Ûلن	على  
هذ هي 	ألساليب للصال
� باللغة 	لعربية حيث �كر � فيها شأ1 	لنÛ � *مكانته 	لعظيمة *قوته 	لقدسية *حّبه � للنÛ �، *معاملة 
	لقو6 معه Bغم هذ	 	حلب 	لعظيم. فكل هذ 	ملقتبسا� 	لÅ قر�ُتها عليكم ال يترشح منها غُ% 	حلب، لكن �غلبية 

	ملسلمني مع �لك تعاBضه. فقد تنا*? حضرته كل هذ 	ألموB � هذ 	ألبيا�، حيث قا?:

X
�لـَو خـ7ُ  Iّمـًد�   #ّ? شـكّ  ال 

كــِر��فـٍة Iمــًد�   #] ,�ِهللا 

[حـيائـه ِمـن  ُ?حِييــُت  لقـد   p]

يـا سـيِّدM قـد جئـُت باَبـك الِهًفا

,حتـنُّـٍن برحـمــٍة   َّ�] ُ�نُظــْر 

جسـمي يطـ7ُ [ليـك ِمن شـوٍ� َعال 

�ألعيـاِ# ,�بـُة  �لكــر�ِ}  
ْيـُق َ

�لّسـلطاِ#  gِبُسـّد �لوصـوُ�  ,بـِه 

!pْحيـا?َ فمـا  إلعـجـاٍ�  ,�ًهـا 

p��^ قـد   
باِإلكفـاِ ,�لقــوُ} 

يـا سـّيدM ?نـا ?حـَقـُر �لغلمـاِ#

َيـر�ِ# يـا ليـَت كانـت قــّوgُ �لطَّ

 Ûلشديد للن	حبه  ºتبّين مد Åل	له � 	فهذ بعض �قو 
�، *مدº شفقته على 	ألمة. ندعو 	هللا تعا� �1 يوفقنا 

إل/	�B مكانة 	لنÛ � *عظمته *	لعمل èسبها. 
 ،� Ûلن	لدعا³ ألمة 	 ºخر� 
*� 	لنهاية �Bجوكم مر
فإ�م مهما سّبونا *قالو	 فينا 	ألقا*يل –علًما �1 	ألكثرية 
علمائهم-  من  *خوًفا  منهم  جهًال  يعاBضوننا  منهم 
فإ�م، � كل حا?، ينتمو1 �� سيدنا *ُمطاعنا !مد 
	لتعيسة  �� حالتهم  ننظر   1� فعلينا  لذ	   ،� 	ملصطفى 
*ندعو 	هللا تعا� �ò 1رجهم من هذ	 	ملأ�_. �1 معظم 
	لد*? 	إلسالمية عرضٌة للمصائب، *قد /فعت ֲדا 	لفنت 

*	لصر	عا� 	لد	خلية �� حافة 	لدماB. نسأ? 	هللا تعا� 
�1 ير�هم *ينجيهم منها. ليس عند ساستهم *قا/ִדم 
خشية 	هللا *ال عد?، *ندعو 	هللا تعا� �ò 1لق فيهم هذ 
	ملخطئني،  قا/ִדم  يّتبعو1  فإ�م  	جلماه%  �ما  	لصفا�. 
*يهدB*1 عاطفة حبهم لوطنهم �� يعّبر*1 عنها بطريقة 
خاطئة، *يلحقو1 	لضرB ببال/هم. نسأ? 	هللا تعا� �1 
يوفقهم للتعب% عن حبهم للوطن بعد? *�نصا«، *�ال 
فإ1 	آلثاB ال تبشر Â%، بل تنتظرهم �*ضا� Çيفة جًد	. 
عندهم  ما  يفقد*	   1� فأخا«  	لوضع  هذ	  	ستمر  لو 
	لد*? حتت حكم  قليلة *تصبح بعض هذ  من حرية 
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التقوى

هنا�  لكم  �قو?  *لذلك   .Bألغيا	
	هللا  	سألو	  	لدعا³.   �� ماسة  حاجة 
تعا� �ò 1ّلص 	ألمَة *	لعا® عاجًال 
	لÅ شّكلوها  	لباطلة  	لتنظيما�  من 
	هللا   �� تسي³   Åل	* 	إلسال6،  باسم 
*Bسوله � *	إلسال6. لقد �صبحت 
يهّد/  خطًر	  	آل1  	لتنظيما�  هذ 
	إلسال6  *جه  يشوهو1  ��م  	لعا®. 
 çاعتنا �1 تعرc ألغّر، بينما تسعى	
	جلميلة،  	إلسال6  تعاليم  	لعا®  على 
*جهنا  تقف �  	لبغيضة  *جهو/هم 
 
Bلصو	 	إلسال6  معاBضو  ُيرينا   ��
	إلسالميو1.  هؤال³  يقدمها   Åل	
فا/عو	 	هللا تعا� �1 ينجينا من هؤال³ 
�يًضا. نسأ? 	هللا تعا� �1 يزيدنا حًبا 
*	جباتنا  أل/	³  *يوفقنا   ،� لرسوله 

*مسؤ*لياتنا.
�صّلي  سو«  	جلمعة،   
صال بعد   
صال
 	جلنا�
 على 	ثنني من �خو	ننا. 
*هي   ،
حاضر 	جلنا�تني   ºحد�
كا1   Eلذ	 	هللا،  �حسا1  للسيد 
 � هنا  مقيًما  *كا1  كر	تشي،  من 
 ١٩  � تو�  لقد   .
	ملتحد 	ململكة 
	لسرطا1   çلثا� مبر	 يناير/ كانو1 
هللا  �نا  عاًما.   ٥٧ يناهز  عمر  عن 
حفيَد  كا1  B	جعو1.  �ليه  *�نا 
 Fد /ين � �حِد �صحا�� 
حضر

	ملسيح 	ملوعو/ �. كا1 	ملرحو6 
خد*ًما،  	لصلو	�،  على  مو	ظًبا 
شاكًر	،  صابًر	  مو	سًيا،  شفيًقا، 
خلوًقا،  	لدنيا،  على  	لدين  مؤثًر	 
òد6  كا1  	ملخلصني.  *من   	ًّBبا
	ملعشر  حَسن  *كا1  كثً%	،  *	لديه 
مع 	ألهل، *مشفًقا على 	أل*ال/. ® 
منه   Bبد *لو  قط،   
بقسو يعاملهم 
 	Bًفو خطأ   �B/�  
قسو ِمن  شي³ 
بر�ته،  	هللا  تغّمَد  لتالفيه.  *سعى 
 1� علًما  *كَفلهم.  �*ال/  *حِفظ 
�*ال/ ال يز	لو1 � باكستا1. كا1 
 
	ملتحد 	ململكة   � مقيًما  	ملرحو6 
ُقبل طلب  منذ �و ١٢ عاًما، *قد 
جلوئه قبل قر	بة �Bبع سنو	�. كا1 
òد6 	جلماعة هنا � شعبة 	ألمال� 
� مساجدنا. لقد تر� *B	³ �*جته 
*	بًنا. كا1 	هللا كفيال  بنا�  *ست 

Lم. Íمني.
*	جلنا�
 	ألخرº هي لغائب، *هي 
 êأل	هو  Eلذ	للمرحو6 عال³ جنمي 
	ألك9 للسيد عكرمة جنمي 	ملحتر6. 
كبد   � بالسرطا1  	ملرحو6   çمر
�نه  فقا? 	ألطبا³  قبل ١٠ سنو	�، 
قليلة،   Bشهو من  �كثر  يعيش  لن 
سنو	�  عشر  بعدها  عا�  *لكنه 

بفضل 	هللا تعا�. 

 ١٢/٩/ ٢٠١٢ Éيو6 *فاته �ع �
**صلْت  *حد،  	لبيت   � كا1 
	بنته 	لكº9 من 	ملدBسة، فقا? Lا 
بأ1 تتركه لبعض 	لوقت ألنه يريد 
/خلْت  ملا  قليل  *بعد  يصلي.   1�
مستلقيا  *جدْته  غرفته،   � عليه 
على 	لسرير بعد 	لصال
 *كا1 قد 
�سلم 	لر*µ لباBئها. �نا هللا *�نا �ليه 

B	جعو1. 
*Çلًصا  صاًحلا  	ملرحو6   كا1 
كا1  فلسطني.  من  كا1  جًد	. 
	لقيا6   � *سّباًقا  للخالفة،  فد	³ 
äموعة  مع  قا6  	جلماعة.  بأعما? 
من 	لعرF بإكما? مشر*� كتابة 
 îلعر	 	ل9نامج  حلقا�  cيع 
"	حلو	B 	ملباشر". كما كا1 يساعد 
تر	جم  مر	جعة   �  îلعر	 	ملكتب 

خطب 	جلمعة *	لكتب *غ%ها. 
تر�  لقد  موصًيا.  	ملرحو6  كا1 
*B	³ *	لدين *�*جة *بنتني *	بًنا. 
 Eلذ	ليو6 	لوحيد � 	بنه 	 _�Bُ لقد
	ختا�B 	هللا فيه خليفًة، *لذلك Ëّا 

."B*مسر"
 � طاهر  ها�  	لسيد  قا?  لقد 

Bسالته �: 
	ملرحو6 *	ألستا�  �ºB كأ1ّ �خانا 
قلٌب  	ملرحو6  ثابت  مصطفى 
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Bلطها	* 	حلب   � *	حد.. 
*حتّمل  *	لص9  *	لتضحية  *	لطيبة 
*	لتو	ضع   ºلشكو	 *عد6   çملر	
*	ملعجز
.. 	ملعجز
 �1 مرç كّل 
يعيش  ال   Eلذ	 	لنو�  من  منهما 
لكنهما  ُينِجز،  *ال  به   Fملصا	
*�جنز	  *ُعّمر	  عاشا  	هللا  بفضل 

	لكثَ%. 
(�قو?: هذ	 	لقو? صحيح متاًما)

 � يساعد  عال³  	ملرحو6  كا1 
	ملوعو/  	ملسيح  كتب  مر	جعة 
	جلمعة.  خطب  *مر	جعِة   �
�Bسلها  منه  Bسالة  Íخر  *كانت 
	جلامعة   �  îخطا مر	جعته  بعد 
تعا�  	هللا  يشكر  *كا1  	أل�دية، 

كثً%	 بأنه يوفقه Lذ 	ألعما?. 
*قا? 	لسيد طاهر ندمي: 

	ملرحو6  صفا�  �بر�  ِمن  كا1 
عال³ جنمي �نه كا1 يعّجل � فعل 
�جله   1�  �B/� قد  	خل%	�. كا1 
�يا6  باقي  ميأل   1�  /	Bفأ قريب، 
حياته بالصاحلا� �كثر فأكثر. كنا 
ترcة كل خطبة cعة،  له  نبعث 
لسبٍب  له  �BساLا   � تأّخْرنا  *لو 
باإلمييل  منا  يشتكي  كا1  ما، 
على 	لفوB *يقو? ِلَم ® تبعثو	 � 
	لر�ية  يستطيع  ال  كا1  	خلطبة؟ 

ظل  �لك  *مع  مرضه  جر	³  جيًد	 
 ûإلخال	 مبنتهى  	لعمل  هذ	  ينجز 
بسبب  جًد	  يعا�  كا1  *	لتفا�. 
	لر	حة  *لكنه كا1 ال Áد   ،çملر	
 
�ال � خدمة 	جلماعة. كم من مر
 Åإلمييل قائال �1 صح	بعَث لنا � 
بعض   � فابعثو	  جًد	،   
Bمتدهو

�عما? 	جلماعة. فكنا نبعثها له. 
(*هذ	 يعÉ �1 �جنا� �عما? 	جلماعة 

(ç	ألمر	³ للشفا³ من 	*/
 ßحتد� �منا  يقو?:  كا1  *�حياًنا 
معكم عن مرضي من �جل 	لدعا³، 

*ليس أل1 ال ترسلو	 � 	لعمل. 
طاهر:  	ملؤمن  عبد  	لسيد  *كتب 
�*	صر  باملرحو6   Éتربط كانت 
!اسنه  �بر�  ِمن  كا1  قوية.  حب 

على  *	لتوكل  	هللا،  بقضا³  	لرضا 
*	حلب  حد*/،  �قصى   �� 	هللا 
*	لوال³ 	لشديد	1 باخلالفة، *طاعة 
	ملكتب   
*مساعد 	جلماعة،  نظا6 
بد*1  	لعلمية  	ألعما?   �  îلعر	
كلل *ملل، *�كر	6 	لضيف. لقد 
عّلم �*ال/ 	حلَب 	لشديد للجماعة 
يعّلمهم   1� *	خلالفة، كما حا*? 
 º9لك	 بنته   1� 	ألB/ية.  	للغَة 
حتفظ بعض قصائد 	ملسيح 	ملوعو/ 
 Bية. كا1 يسعى حلضو/Bباأل �
	جللسة 	لسنوية هنا كل عا6، *كا1 
	لضيو«  مع   çBأل	 على  ينا6 
 çمبر مصاًبا  كونه  مع  	آلخرين 
	لسرطا1. كا1 من �نصاB 	خلالفة 
	لذين يعملو1 � صمت *تو	ضع 
*تفاÍ �� 1ٍخر حلظة من حياִדم. 
Bفع 	هللا /Bجاته. كلما جرº معه 
نظًر	  �*ال/  	حلديث عن مستقبل 
�� مرضه كا1 يقو? /*ًما �1 	هللا 

 .E/تعا� لن يضيع �*ال
ندعو 	هللا تعا� �1 ¤ّقق cيَع �مانيه 
*�/عيته � حق �*ال/، *�1 يكو1 
كفيًال Lم. كما نسأ? 	هللا تعا� �1 
	لعرF سالطني نص%ين  يهبنا من 
Çلصني للخالفة مثله بل �شدَّ منه 

�خالًصا **الÍ .³ًمني. 

�ألستا� عالl جنمي، 
dه �هللا
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	ملسلمني  من  كث%  يعيب 
 � قوله  بولس  على 
كتاF 	لنصاºB 	ملقد�: 
(1ْ�ِ كا1 صد_ 	هللا قد 	�/	/ بكذ� 
ملجد، فلما�	 ُ�/	1 �نا بعد كخاطئ؟)، 
	لكذF من  يبيح  بأنه   Bباعتبا *�لك 

�جل �يا/
 äد 	إلله!
�ال �نه من 	ملؤسف �1 جند من يعيبو1 
عليه هذ	 	لقو? يبيحو1 	لكذF لنفس 
 
	لغاية، بل يبيحو1 معه �فعاال منكر
�خرº، �� يعتقد*1 بأ�م يزيد*ä 1د 
ببغض  �ليه  *يتقربو1   ،Fبالكذ 	هللا 

	آلخر *كر	هيته!
	إلسالمية   �	Bلتيا	 بر*�  *بعد 
 �	Bثو بعد  	لسياسية  	لساحة  على 
الحظ  	لعر�،  بالربيع  يسمى  ما 
تتنا�  �خالقيا�  	لنا�  من  كث% 

�فر	/  بعض  من  	إلسالمية  	لقيم  مع 
 
	لدعا من  *مؤيديهم   �	Bلتيا	 تلك 
على  بأ�م  يّدعو1  	لذين  *	ملشايخ 
 	*�B فلقد   !ªلصا	 	لسلف  �ج 
من  حتته   ÒBيند *ما   Fلكذ	 منهم 
منهم   	*�B* ..³	فتر	* *تز*ير  خد	� 
	لكر	هية، *ما يندÒB حتتها من تكف% 
*×وين 	ملخالفني Lم � 	لر�º *سبهم 
فكريا،  �Bهاֲדم   ï 	أللفا�..  بأقذ� 
 1� *�قصائهم  قمعهم  على  *	لعمل 

عابو	 عليهم ما يفعلو1!
هذ  من  	لكث%*1  ُصد6  لقد 
	ألخالقيا� *	ستنكر*ها على هؤال³ 
	لدين   
�ا بأ�م  يّدعو1  	لذين 
*	لشريعة! *با1 جليا - لكل من كا1 
له قلب �* �لقى 	لسمع *هو شهيد- 
بأ1 هؤال³ هم �*? من يز/B*1 	لدين، 

*	ملشركني   Bلكفا	 من  �عد	³  *بأ1 
*	حد  Bجل  قلب  على  	جتمعو	  لو 
	ستطاعو	  ملا  �ليه،   
	إلسا³ �جل  من 
 ðلذين هم من ب	ستطا� هؤال³ 	كما 

جلدتنا..
	لعقو?   º*� من  	لعامة  *تسا³? 
	ستنكاB	: هل يرضى 	هللا ֲדذ	؟! كيف 
يكذبو1 *يكرهو1، �� حد 	ستباحة 
	لعرç *	لدï ،6 يّدعو1 بأ1 غايتهم 
هى �عال³ كلمة 	هللا عن طريق تطبيق 
*ما  	خلالفة  /*لة  �قامة   *� 	لشريعة، 

�� �لك..
هذ  شهد  ملن  شيئا  �ملك  *ال 
فما�	  يستنكرها!   ®  ï 	ملماBسا� 
يتلقى Bساال� 	هللا ��  �ملك ملن ال 
	لبشر، �* ملن ال يرº جرما *ال حرمة 
	لدين،  باسم  	لكر	هية  	ستحال?   �

هالة شحاتة عطية

]‚öÂÖå;II;]‚ŸÊ‚�Ÿ;II;ÏdÊi’\

<;Ìefiz’\;ÍÅ·;3∆d;‡ÂÅ‚Á;Î]¡Ä̌<;Ìefiz’\;ÍÅ·;3∆d;‡ÂÅ‚Á;Î]¡Ä̌
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على  	لشر�  باسم  	لتحايل   �*
	آلخرين.. 

*لعل 	لذين البد *�1 فيهم خ%	 كث%	 
تتنا�  	ل²  	ألفعا?  هذ  الستقباحهم 
	لذين  	لر	قية، *لعل  قيم 	إلسال6  مع 
ֲדذ  �تو	  	لذين  هؤال³   � صدمو	 
	ألفعا? 	ملنكر
- يعرفو1 	آل1 كاBثية 
 ³	B* لبغض، *ما	 	³ هذ	B* إلميا1 مبا	
هذ	 	لكذF من هؤال³ 	لذين يعيبو1 
على بولس كذبه من �جل �يا/
 äد 
لنفس  *يبغضو1  يكذبو1   ï 	هللا، 

	لغاية! 
	حليل   
بعقيد يسمى  مبا  فاإلميا1 
ش²  �بو	با  يفتح  ما  هو  	لشرعية، 
للكذF، مثل 	لكذF 	لصريح، *مثل 
على  تعتمد  	ل²  *	ملعاBيض،  	لتوBية 
	لتلبيس  *على  *	خلد	�،  	لتحايل 

*	لتدليس..
نتج  فقد  *كر	هيته  	آلخر  بغض  �ما 
	لوال³   
لعقيد 	خلاطئ  	ملفهو6  عن 
*	ل9	³، *	لبغض � 	هللا، حيث يعت9 
هذ	 	ملفهو6 �1 	ل9	³ من 	ملخالف عن 
طريق بغضه شخصيا *جها/ بالقلب 
*	للسا1 *	جلو	µB- هو من �شكا? 

	لتقرF �� 	هللا!
فهذ هى 	لعقائد 	ل² من يعتقد ֲדا ال  
Áد حرمة � كر	هيته لكل من òالفه 
� 	لر�º، *� كذبه على 	لنا� باسم 

	لدين! فهل من يعتقد*1 ֲדا هم من 
 
	لدعا من   6� 	إلسال6،   ��  
	لدعا

على �بو	F جهنم!
*لست هنا بصد/ شرµ *تفنيد 	أل/لة 
	لو	هية على هذ 	لعقائد، لكن يكفى 
عليها  للتدليل  	ستند  قد  بأنه  	لقو? 
�� �سر	ئيليا�، *�� تفاس% مغلوطة 
ألحا/يث *Íيا�.. فكا1 من ضمن 
ما 	ستند �ليه للتدليل على ما يسمى 
باحليل 	لشرعية *ما حتتها من �شكا? 
	لرسو?  بأ1  ُفهم خطأ  للكذF- ما 
 Fلكذ	 µلسال6 قد �با	 
عليه 	لصال
� ثالß حاال�، *�1 �بر	هيم � 
*لكن  كذبا�..   ßثال  Fكذ قد 
حاشا خلامت 	لنبيني 	لصا/_ 	ألمني �1 
يبيح 	لكذF بأº حا? من 	ألحو	?! 
 ،Fيكذ  1�  � إلبر	هيم  *حاشا 
	لكرمي   1Íلقر	  � 	لذº ُ*صف  *هو 

بأنه كا1 صديقا نبيا!

 Fبالكذ يؤمنو1  من   1� شك  *ال 
*	لتحايل من �جل 	لوصو? �� غاية 
 ºقع يهد*1 بغ% هد	لو	ما-  هم � 
حيث  ُسنَّته،  بغ%  *َيْسَتنُّو1َ  	لن	، 
"	لغاية  ميكيافللى  بُسنَّة  هنا  َيْسَتنُّو1َ 
 	�� بأنه   ðلوسيلة"، *هو ما يع	  B9ت
�� شي³  	لوصو?  	لغاية هى  كانت 
ما، فمباµ �1 تفعل �º شي³ للوصو? 
�ليه ح² *لو كا1 حر	ما! فإ�	 كانت 
غاية 	لقائلني باحليل 	لشرعية هى غاية 
شرعية، فإ1 	لوصو? �� هذ 	لغاية 
*هنا  �ليها!  للوصو?  	حلر	6  ¤ل  قد 
لبعض  	حلر�  	لتفس%  كاBثية  ت�9 
Íيا� 	لذكر 	حلكيم، *�لك با/عائهم 
	لباطل بأ1  	خلضر � قد فعل من 
	لوصو?  �بشعها من �جل  	ملحرما� 

�� غايا� حال?!
�ما 	ملفهو6 	خلاطئ للوال³ *	ل9	³ *هو 
ما *B	³ بغض 	آلخر *كر	هيته- فقد 

احلق أن الوالء يكون للعقيدة الصحيحة، وال�اء يكون 
مما �الفها، وإن كان هذا ال يقبل املساومة وال املداهنة 
باطال،  فعل  إن  للمؤمن  الوالء  يع�  ال  فإنه  �ال، 
ونصرته على اخملالف � املعتقد إن كان له حق عنده،
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مغلوطة  بتفاس%  �يضا  عليه  	ستد? 
 ßل² تتحد	آليا� 	يا� *	لر*	لبعض 
	ملخالف،  مع  *	لغلظة   
	لشد عن 
بالكث%ين  قد *صل  	خلاطئ  فالتفس% 
ينتمى  ملن  *الئهم   � 	لغلو  حد   ��
لفكرهم، ح² *�1 ® ير	� حرما� 
ال  َمن  كّل  ِمن  بر	³ִדم  *جعل  	هللا، 
ينتمى �ليهم ح² *لو كا1 مساملا، �* 

يشهد 	لشها/تني!
 
للعقيد يكو1  	لوال³   1� 	حلق  بينما 
	لصحيحة، *	ل9	³ يكو1 مما òالفها، 
*ال  	ملسا*مة  يقبل  ال  هذ	  كا1   1�*
	لوال³   ðيع ال  فإنه  èا?،  	ملد	هنة 
للمؤمن �1 فعل باطال، *نصرته على 
حق  له  كا1   1� 	ملعتقد   � 	ملخالف 
*تعا�   �Bتبا 	هللا  قا?  ملا  *�ال  عند، 
	ِمَني هللا  ﴿َيا �َيَُّها 	لَِّذيَن Íَمُنوْ	 ُكوُنوْ	 َقوَّ
َشَنآ1ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  َ*َال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَد	³ 
 Fُُهَو َ�ْقَر 	ْعِدُلوْ	 	َقْو6ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلوْ

..﴾ºلِلتَّْقَو
من  	لت�9   ðيع ال  	ل9	³   1� كما 
*ال  سيفا،  ¤مل  ال   ºلذ	 	ملخالف 
*	ستباحة  *كر	هيته  مقاطعته   ðيع
äا?  هنا�  كا1  ملا  *�ال  حقوقه، 
للدعو
 باحلكمة *	ملوعظة 	حلسنة، *ملا 
	لبشر  بالن	 	ألكر6 على   ûحلر	بلغ 
�� حد �1 يوشك على �هال� نفسه 
*�èها من �جل /عو
 	لكافرين، ح² 

له  *تعا� مسليا   �Bتبا 	حلق  له  قا? 
َنْفَسَك  َباِخٌع  *مهونا عليه: ﴿َلَعلََّك 
 � له  *قا?  ُمْؤِمِنَني﴾!  َيُكوُنو	  َ�الَّ 
َفَما  َ�ْعَرُضو	  �عر	ضهم: ﴿َفِإ1ْ  حا? 
Bْ�ََسْلَناَ� َعَلْيِهْم َحِفيظ� 1ْ�ِ َعَلْيَك ِ�الَّ 

!﴾ñُْلَبَال	
*لكن ها �ن نرº كث%	 ممن يّدعو1 
*يهد*1  	لن	،  بسنة  يستنو1  بأ�م 
*يذèو�م  	لنا�  يكرهو1  ֲדديه-  
�1 ® يؤمنو	 مبا ير*1، فيستنو1 بسنة 
فرعو1، *يهد*1 ֲדديه 	لذº ® يكن 

 !ºال ما ير� ºيريد ألحد �1 ير
�1 جند  غر	بة  فال  تقد6،  *مما  *عليه 
ظنا   F	للخر* للقتل  òططو1  من 
منهم بأ1 	إلصالµ لن يأتى �ال به، 
*èد  	لد6،   B	بإهد يف²  من  *جند 
	لر/
 èجة �اية 	لدين، *من يْدعو1 
تقربا  	ملخالفني *على �*ال/هم  على 

�� 	هللا *طلبا لرضا! 

تز*ير  يبيح  من  جند   1� عجب  *ال 
شر�  تطبيق  �جل  من  	النتخابا� 
على  	لز*جة   Fكذ يبيح  *من  	هللا، 
ما  òالف  شيئا   �/	B�  	�� �*جها 
كلمة  �عال³  هدفها   1� طاملا  يريد، 
يتحايل  من  جند   1� غر	بة  ال  	هللا.. 
 
*يكذF، ظنا منه بأ1 � �لك �يا/

ملجد 	هللا!
من  كث%	  جند   1� حقا  *	ملؤسف 
	لذين  فرعو1  بقو6  �شبه  	لنا� 
جندهم  حيث  فأطاعو،  	ستخفهم 
يو	لو1 من يكذبو1 *يكرهو1 باسم 
على  بتشجيعهم  *ينصر*�م  	لدين، 
يت�9*1  *ال  بغيهم،   �  B	الستمر	
بأ�م  �فعاLم، *�لك العتقا/هم  من 

يهد*�م سبيل 	لرشا/!
يكذبو1  من   1� �سفا  *	ألكثر 
 1*Bيثأ 	لدين،  باسم  *يكرهو1 
 Fألنفسهم على حسابه � حا? عا

ها �ن نرى كث�ا ممن يّدعون بأنهم يستنون بسنة 
الن�، ويهدون بهديه-  يكرهون الناس ويذ�ونهم إن 
� يؤمنوا مبا يرون، فيستنون بسنة فرعون، ويهدون 
بهديـه الذى � يكن يريد ألحد أن يرى إال ما يرى! 
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	لنا� عليهم �فعاLم! �� يهرعو1 �� 
	لكتب 	ل² يتباهو1 بأ�م �لة ما ֲדا 
من علم! فيعرضو1 	لقر1Í عليها بدال 
*يفتشو1   ،1Íلقر	 على  عرضها  من 
على  يدلل  ما  Áد*1  لعلهم  فيها، 
مع  تتنا�  بر*	يا�  فيأتو1  �فعاLم، 
*	ألحا/يث  	آليا�  *ُيحّملو1  	لقيم، 
ما ® حتتمل، فيبد* بأ1 	ألهم لديهم 

هو 	لثأB ألنفسهم، *ت9ئة ساحتهم!
*لعل ما �Bينا من كذF *حقد من 
 Bكد ºلذ	لدخن 	هو  -
هؤال³ 	لدعا
 �	Bسينتج عما يسمى بثو ºلذ	خل% 	
	لربيع 	لعر�، *هو ما تنبأ به 	ملصطفى 
مع  حديثه   � *	لسال6   
	لصال عليه 
حذيفة بن 	ليما1، حيث قا? عن هذ	 
	لذين يهد*1  	لقو6  بأنه هم   	لدخن 
بغ% هديه، *يستنو1 بغ% سنته، ُيعر« 

منهم *ُينكر.. 
يفعله  مبا  يقر  ال  	ألصيل  فاإلسال6 
هؤال³ باËه، ألنه /ين 	ملحبة *	لطهر 
 6Bلسال6، بعث به نبيه ليتمم به مكا	*
 ºبأ يقبل   1� هللا  فحاشا  	ألخال_، 
فاهللا  كلمته،  إلعال³   
Bقذ �خالقيا� 
طيب ال يقبل �ال طيبا، فال يقبل من 

	ألفعا? �ال ما كا1 طاهر	.
�ما 	خل% 	لذº كدB هذ	 	لدخن، فهو 
 
	لطاهر  Fلقلو	  Fصحا� يفتش   1�
	لفرقة  حقيقة  عن   ،
	لن% *	لعقو? 

	لناجية، *عندها �1 كانو	 غيوBين 
على  *حريصني  èق،  	لدين  على 
Áد*	  فلن  	خللق-  سيد  طاعة 
مفر	 �ال �1 يلزمو	 cاعة 	ملسلمني 
	ألكر6  	لن	  �مر  كما  *�مامهم، 

حذيفة �!
 1� عاقل  لكل  	لبديهى  من  *أل1 
�سا�  على  	ملسلمني  cاعة  تقو6 
Bبا�- فتلك هى ��c 1اعة 	إلما6 
 
حضر 	ملوعو/  *	ملسيح   ºملهد	
م%�	 غال6 ��د �، *	لذº بعثه 
	هللا � 	آلخرين ليح� به /عو
 سيد 
 �� 	بتعد   1� بعد   � 	ملرسلني،  
	لثريا.. *لن تفلح !ا*ال� 	لقضا³ 
�تباعها،  *!اBبة  /عوته،  على 
	لنا� بشأ�ا، كما  *	لكذF على 
® يفلح فرعو1 مع /عو
 موسى، 
لعشر	�  �لك  بد	   1	* ح² 

	لسنني! بل سيعيب �حفا/ 	ملحاBبني 
Lا على �جد	/هم ما كتمو من حق، 
من  عّلمو  ما  عليهم  *سينكر*1 
 Fلقلو	 Fصحا� Fباطل، *سينجذ
	لطاهر
 تباعا �� 	لفكر 	أل�دº عن 
 ،çBأل	سيمكث �  ºلذ	إلسال6 	
فهو 	إلسال6 	ألصيل 	مل� عما 	بتدعه 
 ºهد بغ%  يهد*1  	لذين  هؤال³  فيه 
على  يتعلم  من  �صبح  ح²  	لن	، 
 ،F/أل	قليل من   �� Òيديهم �حو�
�كثر من حاجته �� كث% من علمهم 
ِفي   َّ1�ِ* جفا³.  سيذهب   ºلذ	 هذ	 
 *ْ�َ َقْلٌب  َلُه  َكا1َ  ِلَمْن   ºَلِذْكَر َ�ِلَك 

ْمَع َ*ُهَو َشِهيٌد! �َْلَقى 	لسَّ
 Fلقلو	 Fعل �صحاÁ 1� هللا	سأ? �
	آلخرين   � 	لسابقني  من   
	لطاهر
*Íخر  باألميني.  يلحقو	   ® 	لذين 

/عو	نا �1 	حلمد هللا FB 	لعاملني.

باسمه،  هؤالء  يفعله  مبا  يقر  ال  األصيل  فاإلسالم 
نبيه  به  بعث  والسالم،  والطهر  احملبة  دين  ألنه 
ليتمم به مكارم األخالق، فحاشا هللا أن يقبل بأى 
أخالقيات قذرة إلعالء كلمته، فاهللا طيب ال يقبل 
إال طيبا، فال يقبل من األفعال إال ما كان طاهرا.



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد العاشر -ربيع األول والثاني ١٤٣٣هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٣ م

٢٨
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M7لزه� pها

	لتوبة هي /ليل 	إلميا1 
*ال  	آلخر،  باليو6 
�ال  	ملر³ مسلم�  يكو1 
يو6  *هو  	آلخر.  باليو6  Íمن   	��
	حلساF، يو6 	لصر	> *	مليز	1، يو6 
تبيض فيه *جو *تسو/ فيه *جو، 
يو6 كا1 شر مستط%�. *ليس كل 
من يدعي 	إلميا1 باليو6 	آلخر فهو 
﴿َ*ِمْن  تعا�  قا?  حق�،  به  مؤمًنا 
َ*ِباْلَيْو6ِ  ِباهللا  Íَمنَّا  َيُقوُ?  َمْن  	لنَّاِ� 
 
(	لبقر ِبُمْؤِمِنَني﴾  ُهْم  َ*َما  	آلِخِر 

(٩
من  	لكرمية  	آلية  هذ   � *	ملتدبر 
يقولو1  كيف  يتسا³?،   1� حقه 
نؤمن باهللا *	ليو6 	آلخر، *� نفس 
ليسو	  بأ�م   � 	هللا  يقو?  	لوقت 

مبؤمنني؟

ينفي  عندما   � 	هللا  يظلمهم  هل 
عنهم 	إلميا1 باليو6 	آلخر؟

*	جلو	F: �1 	هللا � ال يظلم مثقا? 
	إلميا1  عنهم  نفى   � *لكنه   ،
B�
فيهم  تظهر   ® ألنه  	آلخر  باليو6 
عالما� 	إلميا1 باليو6 	آلخر، *من 

.Fلذنو	لتوبة عن 	ها ��
باحلب  ترتبط  ��ا  	لتوبة  *حقيقة 
*عرفه   � 	َهللا  *جد  فمن  	إلLي. 
تعاليمه  �و  تلقائي�  يندفع  *�حبه، 
ليعمل ֲדا. *تعس� للمر³ 	لذE عر« 
*َمن ®  فيه.  يسلك  	هللا *®  طريق 
 µلصال	* 	إلنابة  طر_   � يسلك 

فما *جد 	َهللا � *ال عرفه.
يقو? 	ملسيح 	ملوعو/ � "*	لتوبة 
 ºلد !بوًبا  	إلنسا1  	حلقيقية جتعل 
	إلنسا1ُ  يوفَّق  *بسببها  تعا�،  	هللا 

	هللا  *عد  كما   ،
Bلطها	*  ºللتقو
قوله:   � 	لكرمي   1Íلقر	  � تعا� 
*¤ب  	لتو	بني  ¤ب  	هللا   1�﴿
	ملتطهرين﴾.. �E �1 	هللا تعا� ¤ب 
	لذين يقومو1 بالتوبة *يتطهر*1 مما 
	حلق  �هو	³.  	لذنوF من   �� يدفع 
�1 	لتوبة لو متت èسب مقتضياִדا 
لتوِّها  	إلنسا1   �  �Bلُبذ 	حلقيقية 
*	Bًثا  جتعله   Åل	  
Bلطها	  
ُBبذ
 �  Ûلن	 قا?  لذلك  للحسنا�. 
ال  كمن  	لذنب  من  	لتائب  �يضا: 

�نب له“. (	خلز	ئن 	لدفينة)
*ال ¤ب 	ُهللا � �نسان� �ال ��	 بد� 
تعا�  قا?  �*ًال،  باحلب  	إلنسا1ُ 
﴿ُقْل 1ْ�ِ ُكْنُتْم ُتِحبُّو1َ 	هللا  َفاتَِّبُعوِني 
ُيْحِبْبُكْم 	هللا َ*َيْغِفْر َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم َ*	هللا 

َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾ (Í? عمر	1 ٣٢)

]‚öÂÖå;II;]‚ŸÊ‚�Ÿ;II;ÏdÊi’\]‚öÂÖå;II;]‚ŸÊ‚�Ÿ;II;ÏdÊi’\

<;Ìefiz’\;ÍÅ·;3∆d;‡ÂÅ‚Á;Î]¡Ä̌
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*كالمنا !صوB � �طاB 	لرحيمية، 
مبعð �1 	هللا � ¤ب 	إلنسا1 *ينعم 
	إلنسا1،  من  جهد  غ%  من  عليه 
*هو  	لر�انية،  حب  ُيسمى  *هذ	 

يشمل cيع 	لنا�.
	لرحيمية،  من  	ملنبثق  	حلب  �ما 
فهو 	حلب 	لذò Eتص به 	ملؤمنني 
	إلميا1  بعد  يأ�  *هذ	  	لنا�،  من 

 .ªلصا	لعمل 	*

كيفية حتقيق �لتوبة �حلقيقية
بقتل  	لتوبة 	حلقيقية �ال  تتحقق  *ال 
	لنفس، قا? تعا� ﴿َ*ِ�ْ� َقاَ? ُموَسى 
�َنُفَسُكْم  َقْو6ِ �ِنَُّكْم َظَلْمُتْم  َيا  ِلَقْوِمِه 
ِباتَِّخاِ�ُكْم 	ْلِعْجَل َفُتوُبو	 �َِلى َباBِِئُكْم 
َفاْقُتُلو	 �َنُفَسُكْم َ�ِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْنَد 
 Fُ	َّلتَّو	َعَلْيُكْم �ِنَُّه ُهَو  Fَِئُكْم َفَتاBَِبا

(٥٥ 
	لرَِّحيُم﴾ (	لبقر
﴿	قتلو	   � 	ملوعو/  	ملصلح  قا? 
بعضكم  ليقتل   E� �نفسكم﴾ 
بعًضا. *قيل َعð بقتل 	لنفس: �ماتة 
	لشهو	�. يقا?: قتلت 	خلمَر باملا³ 
*قتَّلته  فالًنا  قتلت  به.  مزجته   	��
 
Bسو 	لكب%-  (	لتفس%  �لّلته.   	��

(
	لبقر
	إلنسا1  تساعد   Åل	 	لعو	مل  *من 

على 	لتوبة:
 �Bيد  1� *هو  	لغفلة،  قتل  ?,�ا 

سو«  بأنه  متام�  *يقتنع  	إلنسا1 
ميو� � يو6 من 	أليا6. قا? تعا� 
﴿ ُثمَّ �ِنَُّكْم َبْعَد َ�ِلَك َلَميُِّتو1َ * ُثمَّ 
�ِنَُّكْم َيْو6َ 	ْلِقَياَمِة ُتْبَعُثو1َ﴾ (	ملؤمنو1 

(١٦-١٧
*هل  غريبة!  بد	ية كالمنا  تبد*  Bمبا 
هنا� َمن ال يقتنع بأنه سو« ميو�؟

�نه  يعر«  �نسا1  كل   1� صحيح 
سو« ميو�، *لكن �� �B/ Eجة 
	ستقر �لك � �عما_ نفسه *	نعكس 

على سلوكياته؟
	لبالغية  	للمحة  تلك  جند  *لذلك 
�ِنَُّكْم  ﴿ُثمَّ  تعا�  قوله   � 	لر	قية 
*	ستخد	مه  َلَميُِّتو1َ﴾  َ�ِلَك  َبْعَد 
 (1�) بـ  	لتوكيد   Fألسلو  �
�ثبا�  �ّكد  فقد  	لتوكيد.  *لال6 
– *�1 كا1 مما ال  تأكيدين  	ملو� 
ُينكر- *كأ1 	ملخاطبني يبالغو1 � 
	لنا�   E/ملو�، *�لك لتما	 Bنكا�
ملا  	لعمل  عن   ç	إلعر	* 	لغفلة   �
يريد   � 	هللا  *كأ1  	ملو�.  بعد 
باملو�  موقنني  كنتم   1� يقو?   1�
	لغفلة؟ �1  فكيف تعيشو1 � هذ 
مع  تتو	فق  *	البتعا/ ال  	لغفلة   
حيا

	لضيف 	لذE ينتظر 	لرحيل.
 ® فإ�	  باخلطأ،  	العتر	«  ثانيا 
يعتر« 	إلنساÂ 1طئه فعن �E شي³ 
يتوF؟ قا? تعا� ﴿َ*Íَخُر*1َ 	ْعَتَرُفو	 

ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطو	 َعَمًال َصاِلح� َ*Íَخَر 
َسيِّئ� َعَسى 	هللا 1ْ�َ َيُتوFَ َعَلْيِهْم 1�َِّ 

	هللا َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾ (	لتوبة ١٠٣)
على  نفسه   ºير ال   Eلذ	 فاإلنسا1 
خطأ، *يرº نفسه مصيب� فيما يفعل، 

فلما�	 يتر	جع عن 	لصو	F ���؟
يضع   1� /	ئما  	إلنسا1  على  Áب 
على  يكو1  Bمبا  �نه  عينيه  نصب 
�ِنََّما  ﴿ُقْل   � 	هللا  يقو?  خطأ. 
َ�ِعُظُكْم ِبَو	ِحَدٍ
 1ْ�َ َتُقوُمو	 هللا َمْثَنى 
ِبَصاِحِبُكْم  َما  ُر*	  َتَتَفكَّ ُثمَّ   º/َ	ُفَر*َ

ِمْن ِجنٍَّة﴾ (سبأ ٤٧)
 
	حتو� هذ 	آلية 	لكرمية على فكر
	العتر	« باخلطأ، حيث يطلب 	هللا 
� من 	لر	فضني لإلسال6 �1 يتفكر*	 
*يتدبر*	 *�1 يضعو	 	حتما? كو�م 
 1�* حساباִדم  ضمن  خطأ  على 
يفكر*	 بشكل !ايد، فإ�	 تبني Lم 
صد_ !مد � فقد Bجح 	حتما? 

كو�م على خطأ *�صبح حقيقة.
	العتر	«  يكو1   1� ُيشتر>  *ال 
باخلطأ �ما6 	لنا�، يكفي �1 يكو1 
هذ   � *كلماتنا  *قلبه.  	ملر³  بني 
	لنقطة ال تنطبق على 	لذنوF 	ملعر*فة 
	لÅ ال òتلف عليها �حد. �منا نتكلم 
 ºغالبا ما ير Åل	 Fلذنو	عن تلك 

.F	إلنسا1ُ نفسه على صو	فيها 
هو  �لك  على  	ألمثلة  �بر�  *من 
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قطيعة 	لرحيم بني 	ألقاFB، فقطيعة 
	لرحم من 	لذنوF 	لِعظا6. 

 ºير *هو  	لذنب  هذ	  يرتكب  َمن 
نفسه على خطأ؟

 ،F	نفسه على صو ºكل طر« ير
*	لطر« 	آلخر هو 	ملخط. *لو �1 
كل طر« عمل مبقتضى هذ 	آلية 
	لكرمية، **ضع 	حتما? كونه على 
خطأ بني يديه، *قا6 يتفكر، ï جلس 
يتدبر، ï 	سترجع *	ستغفر، عندئذ 
يكشف 	هللا � له 	حلق من 	لباطل.

على  *	ألمثلة  مثا?،  äر/  *هذ	 
 çيتعر Eلذ	فاإلنسا1  .
�لك كث%
ملشكلة ما، ï يدخل غرفته *يسأ? 
	هللا � �1 يهديه سو	³ 	لسبيل، *مييز 
له 	ملخطئ من 	ملصيب. ال Bيب �1 
	ملر³ 	لذE يفعل �لك، �منا يفعله مبا 
� قلبه من �ميا1 باليو6 	آلخر، فإنه 
òشى �1 يصيب �نب� فيؤ	خذ به يو6 

	لقيامة.
ثالثا قتل 	لكْبر. 	لكْبر �اقة يرتكبها 
	ملتهوB*1 	لذين يقتلو1 �نفسهم من 

�جل حلظة 	ستعال³ خا/عة.
فاملتك9 كأمنا يقف على جبٍل عاٍ?، 
ير*نه  *هم   ،�Bصغا 	لنا�   ºير
 ،Fلذنو	 �عظم  *	لكْبُر من  صغً%	. 
طريق  على  جلمو/ صخٍر  �نه  كما 
﴿َفاْ/ُخُلو	   � 	هللا  يقو?  	لتوبة. 

َفَلِبْئَس  ِفيَها  َخاِلِديَن  َجَهنََّم   Fَ	َْبَو�
 .(٣٠ (	لنحل  	ْلُمَتَكبِِّريَن﴾   ºَمْثَو
عن  	ملمتنعني  	ملتك9ين  جز	³  هذ	 
*	لتو	ضع.  للحق  	لكاBهني  	لتوبة، 
 � يتحو?  كْبر   � يستمر  *َمن 
هو  فالكْبر  �بليس،   �� �مر  �اية 
	لذE جعل �بليَس �بليس�، قا? تعا� 
آلَ/6َ  	ْسُجُد*	  لِْلَمالِئَكِة  ُقْلَنا   �ْ�ِ*َ﴿
َ*	ْسَتْكَبَر  �ََبى  �ِْبِليَس  ِ�الَّ  َفَسَجُد*	 

(٣٥ 
َ*َكا1َ ِمْن 	ْلَكاِفِريَن﴾ (	لبقر

ما �لذM يريدP �ملؤمن من �حلياg؟ 

ضا  يريد   {? �هللا؟  
ضا  ?يريد 

نفسه؟
	العتر	«  *Bفض  	ملر³  	ستك9   	��
باحلق، فإنه بذلك يكسب شها/تني، 
شها/
 من 	لنا� *شها/
 من 	ملالئكة. 
فاملالئكة 	لÅ تكتب 	ألعما? سو« 

 ��* 	ستك9  بأنه  كتابه   � تكتب 
بذنبه *يتوF عنه. *يو6  يعتر«   1�
	لقيامة سو« يشهد عليه 	لنا� بأنه 
	حلق.   �� ينصا�  ال  متك9�  كا1 
 
شها/ نفسه  عن  يدفع  حجة   Eفبأ

	لشهو/؟ حق� 	لكْبُر مفتا µ	Lال�.

�بع� قتل 	ليأ� من B�ة 	هللا �، 
من 	ألثقا? 	لÅ يضعها 	لشيطا1 على 
	ليأ� من B�ة  كاهل 	إلنسا1 هو 
له.  يغفر  لن   � 	هللا   1�*  ،� 	هللا 
*لو ُتليت عليه 	آلية 	لكرمية ﴿ُقْل َيا 
�َْنُفِسِهْم  َعَلى  َ�ْسَرُفو	  	لَِّذيَن   E/ِِعَبا
	هللا   َّ1�ِ  ِ 	هللا  Bَْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطو	  ال 
 Bُْلَغُفو	َجِميع� �ِنَُّه ُهَو  Fَُنو َيْغِفُر 	لذُّ
 � لوجدته   (٥٤ (	لزمر  	لرَِّحيُم﴾ 
بأ1  يثـق  ال  *كأنه  متر//�  Bيبه 
	هللا  كال6  مـن  	لكرمية  	آلية  هذ 

.�

كل طرف يرى نفسه على صواب، والطرف اآلخر 
هو اخملطئ. ولو أن كل طرف عمل مبقتضى هذه 
اآلية الكرمية، ووضع احتمال كونه على خطأ بني 
يديه، وقام يتفكر، ¢ جلس يتدبر، ¢ اسـ¡جع 
واستغفر، عندئذ يكشف اهللا � له احلق من الباطل.
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يقو? 	ملسيح 	ملوعو/ � Çاطب� Bبه �:

ما�� يريد �هللا � من �إلنسا#؟ 
�منا يريد له 	خل% *	لصالµ *	ملحبة، 
*ال َيكر 	هللا � 	إلنساè 1د �	ته، 
*�منا يكر سلوكياته 	خلاطئة، فإ�	 
	لسلوكيا�  عن  	إلنسا1  ×لى 
حسن�،  سلوك�  *عمل  	خلاطئة 
عما  *يعفو  يقبله   � 	هللا  فإ1 

سـلف.
�بعا/  *	لشيطا1 ¤ب *يعمل على 
*عن   � 	هللا  �كر  عن  	إلنسا1 
	لصال
، *¤ا*? �1 يأتيك من كل 
 ،Fبا كل  �ليك  *يطر_  طريق، 
 Fد لك باب�، �تا� من باÁ ® 1فإ

	ليأ� من B�ة 	هللا �.
من  *يئسَت  	لشيطا1  �طعَت  *لو 
 � تستمر  فإنك   ،� 	هللا  B�ة 
طريق 	لضال? 	لذE يؤ/E بك �� 

	Lال�. فما�	 èBت؟

ِمْن  َيْقَنُط  ﴿َ*َمْن   � 	هللا  يقو? 
الُّو1َ﴾ (	حلجر  Bَْحَمِة Bَبِِّه ِ�الَّ 	لضَّ

(٥٧
ملا�	 ال يقنط 	ملؤمن من B�ة Bبه، 
بينما يقنط 	لضا? من B�ة Bبه؟

أل1 	لبنا³ قائم على معرفة 	هللا �، 
فالذE عر« 	َهللا �، فقد عر« 
عر«  *قد   ،� *صفاته  �Ëا³ 
Bحيم،   »*�B �له   � 	هللا  بأ1 
غفوB حليم، فآمن به على صفاته 
	ملؤمن من  يقنط  تلك. لذلك ال 

B�ة Bبه *عفو.
�ما 	لضا? فهو 	لذE ال يعر« له 
بأنه يؤمن بوجو/  Bّب�، *�1 قا? 
�لٍه  بوجو/  يؤمن  فإنه   ،� 	هللا 
يقنط من  فإنه  يعرفه. *لذلك  ال 
ألنه  يعرفه،  ال   Eلذ	 	إلله  B�ة 

ال يعرفه.

wِ,lلـر� �هللا  مــن  تقـنـْط  فـال 
َفاْقَبـْل �لنصـح   كمـا�  ِمـن  قَرينـا 
ْهللا �لقـلـب   Xتقــو �لـز��  ,خـ7ُ 
ـر فـكِّ  � كـالمـي    o ـْر   ,فـكِّ

تعـاِ�  MــوQ ,بتـوبـٍة  ,ُقــْم  
كـالرجــاِ� بالـتهـّلـل  ِقـر�نـا  
�ِالْ
حتــاِ� قبــل   Pيــا] فـُخــْذ 
يـبـا� ال    lٍكمــر تســُلْك  ,ال 

?ما}  صو
تك  هي  �هللا   g
صو
نفسك

�ما6  صوBتك   1� 	ألمر  *حقيقة 
Bبك   
Bصو هي  هي  نفسك، 
 ºير Eلذ	عينيك. فاإلنسا1  �
	لتسامح،  على   
ًBقد نفسه   �
فإنه  *	لعد?.  *	ملحبة،  *	لعفو، 

.
Bلصو	هللا � ֲדذ 	 ºير
قا/B� على  نفسه  *	لذE ال Áد 
فإنه  *	ملحبة،  *	لعفو  	لتسامح 
 .
Bلصو	هللا � ֲדذ 	 ºيضا ير�
لذلك يقو? 	هللا � � 	حلديث 
	لقدسي "�1َّ 	َهللا تعا� يقوُ? : �نا 
عنَد َظنِّ عبدî E ، �1 َظنَّ خً%	 
(مسند  فلُه"  شرًّ	  َظنَّ   1�* فلُه، 

��د)
قد   � باهللا  	لظن  �حسن  فمن 

ُهدE �� صر	> مستقيم.

بتـوبٍة  �لعـظـيم  �لـذنب  عن  ?عبـاlِتعفو  ِمـن  �لنـا{   Tَقـا
 ُتنجـي 

*يقو? �يضا:
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(	لقسط 	لعاشر) 
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تعريب �لد�عية: Iمد طاهر ندمي

مالحظة: 	لتعليقا� 	لÅ بني قوسني �* 	لÅ بعد 
"�قو?" هي من 	ملؤلف.

٧٩. بسم 	هللا 	لر�ن 	لرحيم. حدثنا 
�نه Bفعت �  	لثا� �يد 	هللا  	خلليفة 
عهد 	ملسيح 	ملوعو/ � قضية نز	� 
	أل�ديني  بني  مسجد  ملكية  حو? 
 . كفوBثلة   � 	أل�ديني  غ%  *بني 
*كا1 	لقاضي - 	لذBُ Eفعت هذ 
	لقضيُة � !كمته - هو 	آلخر غ% 
فشر�  للجماعة،  *معاBًضا   Eد��
يتخذ موقًفا معا/يا Lا. فقلق � هذ 
كفوBثلة   � 	جلماعة  �فر	/  	حلالة 
 � 	ملوعو/  	ملسيح   �� *كتبو	 
Bسائَل طلبو	 منه 	لدعا³ فيها. فكتب 

كنُت   	��” 	لتا�:  	لر/  Lم   �
صا/ًقا فسيعطى لكم هذ	 	ملسجد.“ 
سلوكه  على  ظل  	لقاضي   1� �ال 
Çالًفا   	Bً	قر كتب  ح²   E/ملعا	
 Eلذ	 	ليو6  حا1  فلما  لأل�ديني، 
صباًحا   Òخر  B	قر عن  فيه  سُيعلن 
فجلس   B	/ شرفة   �� �ّيه  مرتدًيا 
على 	لكرسي *قا? خلا/مه �1 ُيلبسه 
 
فر/ً خا/مه  �لبسه   1� *ما  	حلذ	³. 
*	حد
 من 	حلذ	B* ³بط شّصها ح² 
Ëع صوًتا، فلما Bفع بصر �� سيد 
ÍB مطرقا �Bسه على 	لكرسي عندما 

فحصه علم �نه ما�، �E �نه �صيب 
 .
	حليا  _Bفا*  
فجأ قلبية  بصدمة 
مقامه  ليقو6  	Lند*�  �حُد  ُعّين   ï
 Bصد�*  Fملكتو	  B	لقر	 فشطب 

قر	Bً	 � صاª 	أل�ديني.
�قو?: حدثÉ 	ملولوE !مد �Ëاعيل 
هذ	  (يطلق  	لفاضل“   Eملولو	”
	لعليا   
	لشها/ حامل  على  	للقب 
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	لعربية  *	للغة  	لشرقية  	لعلو6   �
 �B� *قا?:  	ملترجم)  	Lند-   �
فر�يت  	ملر	�   ºحد�  � كفوBثلة 
cلة  	كتتبت  قد  هنا�  	جلماعة   1�
كنت   	��"  :� 	ملوعو/  	ملسيح 
صا/قا فسيعطى لكم هذ	 	ملسجد“ 
بأحر« cيلة **	ضحة *علقتها � 

هذ	 	ملسجد.
cاعة  كفوBثلة  cاعة   1� �قو?: 
قدمية *�فر	/ها من 	ملخلصني 	لقد	مى 
للمسيح 	ملوعو/ �. *لقد Ëعُت 
يد  Âط  مكتوبة   
Bعبا لديهم   1�
	ملسيح 	ملوعو/ � *B/ فيها قوله: 
كما *قفْت معي cاعة كفوBثلة � 
	لدنيا كذلك Íمل �1 تكو1 معي � 

	جلنة �يضا.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٠
حدثÉ 	ملولوB Eحيم Âش 	حلاصل 
 - Eملاجست% *قا?: كا1 جد	على 
باسم ”خليفة“  	لنا�  يدعو   Eلذ	
	ملوعو/  للمسيح  شديًد	  معاBًضا   -
èق  	للسا1  سليط  *كا1   ،�
كا1  *بذلك   ،� 	ملوعو/  	ملسيح 
يسبب لو	لدE ��عاًجا كبً%	، فكتب 
*	لدB Eسالة طلبا للدعا³ �� 	ملسيح 
	ملوعو/ � فتلقى منه  	لر/ 	لتا�: 
”لقد /عونا له“. �طلع *	لدE �هل 

Lم  *قا?  	لرسالة،  هذ  على  	حلّي 
 1� 	آل1 فستر*1  قد /عا   � بأنه 
”خليفة“ سيكف عن كيل 	لشتائم 
 *� يومني  بعد  	جلمعة  يو6  كا1  له. 
جدنا  �هب  	لقو?.  هذ	  من  ثالثة 
غ%  مع  	جلمعة   
لصال كاملعتا/ 
	أل�ديني �ال �نه خالًفا لعا/ته 	لتز6 
	لصمت عند 	لعو/
 من هنا� � حني 

 بعد Bلقذ	لشتائم 	عتا/ كيل 	نه قد �
سأله  	لبيت.   �� 	جلمعة  من  عو/ته 
عن  	ليو6  ساكٌت  �نت  ملا�	  	لنا�: 
 ÉÁ 1� ميكن Eلذ	؟ قا?: ما 	ملر�	
*ال  �حد،  شتم   ³	B* من  	إلنسا1 
سيما �1 	لشيخ قد �لقى 	ليو6 خطبًة 
حو? هذ	 	ألمر �نه Áب �1 نتحاشى 
كيل 	لشتائم  ألحد مهما كا1 سيًئا. 
قا? له 	لنا�: ”لقد /�بَت على كيل 
	لسب *	لشتم، �ال �نك غ%� �Bيك 

 .“
	ليو6 فجأ
لكن 	لسبب 	حلقيقي هو ما كا1 يرينا 
	لباBحة ”بابو“ (كا1 	لنا� يدعو1 
*	لدE ֲדذ	 	السم) من Bسالة جا³ته 
يقو?  كا1  عليها  *بنا³  قا/يا1  من 

بأ1 ”خليفة“ لن يشتم بعد 	آل1. 
يقو? 	ملولوB Eحيم Âش: ® يشتم 
جّدE 	ملسيح 	ملوعو/ � قّط *® 
!ا*لة  Bغم  هذ	  بعد   Eلد	* يزعج 
 .
	ملعاBضني الستفز	� مر	� عديد

(جدير بالذكر Âصوû هذ 	لر*	ية 
	Ëه  غّير  قد  	لر*	ية  هذ   E*	B  1�
للمسيح  	أل*?  	خلليفة  مشيئة  *فق 
	لرحيم“  ”عبد   ��  � 	ملوعو/ 
 Eملولو	” باسم  عموًما  يعر«  *هو 

(.“/B/ لرحيم	عبد 

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨١
 çتعر ملا  *قالت:  *	لد�   Éحدثت
 çملر	لنوبا�  	ملوعو/ �  	ملسيح 
 º/�* لسنة	مضا1 � تلك B يُصم ®
	لفدية. ï ملا جاB ³مضا1 	لتا� بد� 
للنوبا�   çتعر *لكنه  يصو6   �
تسعة،   *� �يا6  �انية  بعد  نفسها 
 º/�* 1مضاB 6يا� بقية  فتر� صيا6 
صا6  	لتا�  Bمضا1   �  ï 	لفدية. 
 ï يوًما،  عشر  �حد   *� �يا6   
لعشر
عا*/ْته 	لنوباُ� نفسها فاضطر لتر� 
	لصو6 لبقية �يا6 	لشهر *�/º 	لفدية 
عنها، B � ïمضا1 	لسنة 	لتالية كا1 
	ليو6 	لثالث عشر من Bمضا1 عندما 
يُصم  فأفطر *®  للنوبة   �  çتعر
بقية �يامه *�/º 	لفدية. ï بعد �لك 
صا6 � كل شهِر Bمضا1 بأكمله 
 �� ßما قبل *فاِته بسنتني �* ثال ��
® يستطع �1 يصو6 بسبب 	لضعف، 

فظّل يؤ/E 	لفدية. 
سألُت *	لد�: هل قضى حضرته ما 
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تركه من 	لصو6 جر	³ نوبا� مرضه 
	كتفى  بل  ال،  قالت:  	لبد	ية؟   �

بأ/	³ 	لفدية.
مع  	لصد	�  نوبا�  بد��  ملا  �قو?: 
	ملوعو/  	ملسيح  تعا*/  	ألطر	«  بر*/ 
 Bِتدهو* ضعِفه   �� �لك   º/�  �
 ®* يصو6،  ال  فكا1  	لصحية،  حالِته 

 على 	لصيا6 Bلقد	نفسه  � ºيكن ير
�� شهر Bمضا1 من 	لسنة 	لتالية. �ال 
كا1  Bمضا1  شهر  ¤ل  كا1  ملا  �نه 
� يبد� بصيامه شوًقا � 	لعبا/
 �ال 
�نه كا1 يتعرç للنوبا� نفسها فكا1 
*	هللا  بقيته.  عن  	لفدية   E/يؤ* يفطر 

�علم.

 Éلرحيم. حدثت	لر�ن 	هللا 	٨٢. بسم 
	ملوعو/  	ملسيح  كا1  *قالت:  *	لد� 
 � 	لعريضة  	لسر	*يل  يستخد6   �
 ï ،ية فتكلمت معه عنها فتركها	لبد	
�خذ يستخد6 	لسر	*يل 	لعا/ية. �قو?: 
هذ 	لسر	*يل 	لعريضة كانت *	سعة 
	لفتحا� 	لسفلية عند 	ألقد	6. *كانت 
هي 	ملستخدمة � 	Lند كلها � 	لسابق 

*لكن ندB 	آل1 هذ	 	لنو�.

٨٣. بسم 	هللا 	لر�ن 	لرحيم. �قو?: 
 
عا/  � 	ملوعو/  	ملسيح  كا1 
قما�  من  بيضا³  عمامة  يستخد6 

�و  عموًما  طوله  يبلغ  Bقيق   Éقط
عشر
 �متاB، كما كا1 يستخد6 حتت 
òلع  *كا1  تركًيا.  طربوًشا  	لعمامة 
عمامته � 	لبيت *ُيبقي طربوًشا على 
قطنًيا  قميًصا  يستخد6  *كا1  �Bسه. 
Bقيًقا � 	لصيف، *يلبس فوقه صدBية 
ُتدفِّئ �* معطًفا مدفِّئا. كما �1 سر*	له 
�يضا كا1 من نو� يَدّفئ. كا1 يلبس 
	جلو	FB /*ًما بل � 	لشتا³ كا1 يلبس 
�ما  	آلخر.  فو_  *	حًد	  منها  �*جني 
 Eلتقليد	لنو� 	³ فكا1 يستخد6 	حلذ	

	ملحلي منه.
 � çلد� �نه منذ �1 تعر	* Éحدثت
يستخد6  شر�   
Bملذكو	 للنوبا� 
�نه  مع  *شتا³ً،  صيًفا  	ملدفئة  	ملالبس 
 ºلأل� çكا1 يشعر باحلر فيها *يتعر
هذ  	ستخد	6  بد�  ملا  �نه  �ال  �حياًنا 
	ملالبس ظل يستخدمها �� Íخر عمر. 
*منذ �1 /خل � 	أل�دية شيخ ”B�ة 
�صبح   “EBلالهو	  ï 	لغجر	�  	هللا 
 Eيرتد  � *كا1  باملالبس.  يأتيه 
	ملالبس 	لÅ يأ� ֲדا 	إلخو
 مهما كا1 
	لنا�  �حد  جا³   
مر  �	�* نوعها. 
(١) فلبسه،   “îنو� ”غرغا من  èذ	³ 

 ðليم	ال �نه ® يكن يفر_ بسهولة بني �
*	ليسرº، ففي كث% من 	ألحيا1 كا1 
له  يسبب  كا1  مما  بالعكس  يلبسهما 
قا?  عكًسا  لبسه   1�*  ،ºأل�	 بعض 
جيد  شي³  من  ليس  بأنه  منـزعًجا 

عندهم.
عالمة  *ضعت   Éن� *	لد�   � قالت 
فر/�  من   ºليسر	 من   ðليم	 ملعرفة 
عليه  òتلط  كا1  �لك  *مع  	حلذ	³ 
	ألمر فكا1 �حياًنا يلبسه بالعكس، مما 

جعله يتركه.
 ºلد� �1 حضرته � �بد	قالت � *
	ملشاֲדة  باألكما6  �عجابه  عد6   
مر

ألكما6 	لقمصا1 	إلجنليزية.
òيط   Bملذكو	 	لشيخ  كا1  �قو?: 
/	فًئا  قميًصا   � 	ملوعو/  للمسيح 
حضرته  *كا1   Eإلجنليز	 	لنو�  من 
يستخدمه �يضا *لكنه ® يكن ُيعَجب 
*�لك   ،Eإلجنليز	 	لنمط  على  بُكّميه 
ألنه كاL 1ما ��B	B، كما كا1 يصعب 
	أل�B	B *غلقها. كا1  فتح  �يضا  عليه 
	ألكما6  هذ  تتد�  يقو?:  �حياًنا 
كا1  �قو?:  متدلية.(٢)   1	�Í *كأ�ا 
	للبا�   �  � 	ملوعو/  	ملسيح   F�/


 	Lندية، تشبه �حدº فر/تيه 	ألخرº شكال �� حد Bلقا	شبه  � 	لنو� كا1 شهً%	 	(١) هذ
كب% èيث يصعب 	لتمييز بينهما من 	لنظر
 	أل*�-( 	ملترجم)
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مهما  كا1   Fثو  E� يلبس  �نه كا1 
	للبا�  ¤ب  يكن   ® �نه  �ال  نوعه، 
	إلجنليزE عموًما ألنه كا1 يعّد �*ال 
ֲדا،  يتحلى  كا1   Åل	 للبساطة  Çالًفا 
	للبا�  من  بالضيق  يشعر  كا1  ثانًيا 
ُيجهَّز  يكن   ® 	ألعضا³.  يقيد   Eلذ	
 Fلثو	 من  	لقمصا1  �ال  	لبيت   � له 
بقية  �ما  *	لعمائم،  	لرقيق   Éلقط	
عموًما.  هديًة  تأتيه  فكانت  	ملالبس 
*كا1 شيخ B�ة 	هللا 	لالهوEB يتميز 

� هذ 	خلدمة.
 � 	ملوعو/  	ملسيح  كا1  �قو?: 

يستخدB 6باًطا حو? ظهر �يضا. 
 كا1 � يهتم باBتد	³ 	ملعطف عند 
خر*جه من 	لبيت كما كا1 يعتا/ �َل 
	لعصا بيد. تقو? *	لد�: كنت �عّد 
حلضرته كل سنة قمصاًنا من نصف 
 Åل	 	لسنة   � �ما  تقريًبا  قما�  لّفة 
تو� فيها فقد �عد/� له قمصاًنا من 
لفة كاملة. *مع �1 حضرته قا? �: 
ما�	 سأفعل ֲדذ	 	لعد/ من 	لقمصا1؟  
غ% �نÉ كنت قد �عد/ִדا. *ال �	لت 
 ®  Åل	 	لقمصا1  هذ  بعض   Eعند

يلبسها حضرته.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٤
حدثتÉ *	لد� *قالت: كا1 	ملسيح 
يغ%  	جلمعة  يو6   �  � 	ملوعو/ 

لباسه *يتطيب �يضا.

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٥
حدثتÉ *	لد� *قالت: ��	 صلى بنا 
 Fملغر	  
صال  � 	ملوعو/  	ملسيح 
يتلو جز³ً	 من  	لبيت �حياًنا كا1   �

 يوسف 	لذE ¤توE على 	آلية Bسو
	لتالية: ﴿�ِنََّما َ�ْشُكو َبثِّي َ*ُحْزِني �َِلى 
كا1  �قو?:   .(٨٧ (يوسف:  	هللا﴾ 
يفيض   � 	ملوعو/  	ملسيح  صو� 
باأل® *	حلرقة، *كانت قر	³ته 	جلهرية 


 موجا� متناغمة.Bعلى صو

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٦
حدثتÉ *	لد� *قالت: ® �B 	ملسيح 
	ملوعو/ يعتكف. �قو?: هذ	 ما قاله 
�يضا.   EBلسنو	 	هللا  عبد  ميا1   �
 � 	العتكا«  	ملقصو/  (حاشية: 

	ملسجد � Bمضا1- 	ملترجم)

	لرحيم.  	لر�ن  	هللا  بسم   .٨٧
كا1  *قا?:  شا  فضل  سيد  حدثنا 
 � جالسا   � 	ملوعو/  	ملسيح 
�يضا جالًسا  	ملبا�B *كنت  	ملسجد 
عبد  ميا1   1� كما  منه  مقربة  على 
 ûألشخا	 *بعض   EBلسنو	 	هللا 
	آلخرين �يضا كانو	 Áلسو1 عند. 
كا1 � يتكلم مع 	جلميع �ال �نه ملا 
يتكلم   EBلسنو	 	هللا  عبد  ميا1  كا1 
*يستمع  	جلميع  يتر�  حضرته  كا1 
*�بديُت  شي³  نفسي   � فوقع  �ليه. 
 Éبه نوًعا ما، ففهم حضرته ظ Åغبط
هذ	؟  َمن  تعر«  هل  فقا? �:  هذ	 
	هللا  عبد  ميا1  �نه  �عرفه  نعم  قلت: 
	لسنوEB، قا?: �� ��من ֲדذ	 	لقو? 
 	B خو/  ”قدميا1  	لفاBسية)  (باللغة 
صديقك  	حتر6   E�  ،“Bقد بيفز	§ 
�يضا.  منك  �قد6  *�نه  ِقَدمه.   Bبقد
فهمت   Éبأن شا  فضل  سيد  يقو? 
منذ �لك 	ليو6 بأنه يسبقنا كثً%	 *ال 

*جه للمقاBنة بيننا.
فضل  سيد   �  º*B عندما  �قو?: 
	لر*	ية كا1 ميا1 عبد 	هللا  شا هذ 
*�Bيته  معي  جالسا  �يضا   EBلسنو	

*قد 	غر*Bقت عينا.

 	Lندية قدميًا هو 	لقميص 	لتقليدE 	لذE كانت �كمامه Bلقا	ملستخد6 � 	لقميص 	(٢) كا1 
	إلجنليز  فكا1   B	Bباأل� 	ألكما6  �ما  *خلعه،  لبسه  	لسهل  من  *كا1   B	Bأل�	 بد*1  مفتوحة 

يستخدمو�ا، كما Bّ*جو	 لأللبسة 	لضيقة �يضا. (	ملترجم)
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* 	لسو	قي 	لصغ%
 تصنع 	جلد	*? 	لكب%
.
* تنكشف 	ألخال_ � *قت 	لشّد

* حق يضّر خ% من باطل يُسّر. 
	لسعا/
 ألكثر  	لنا� من 	ستطا� �1 مينح  * �سعُد 

	لنا� .

* من ال عمل له  �*جد 	لشيطا1 له عمًال.

يد�  ثا1  *نو�  يعمل  نو�  �نو	�:  ثالثة  	لنا�   *
يد�  *ال  يعمل  ال  ثالث  *نو�  يعملو1.  	آلخرين 

�حًد	 يعمل.

	لصاعد*1  عليهم  يصعد  لَّم:  كالسُّ 	لنا�  بعض   *
*ال  يصعد*1  فال  هم  �ما  	لنا�لو1.  *ينـز? 

ينـزلو1.

* 	تَِّق شرَّ 	حلليم ��	 غضب.

* من سا�³ �خالقه طاF فر	قه.

* 	لذِّكر للقلب مثل 	ملا³ للسمك، فكيف يكو1 
حا? 	لسمك ��	 فاB_ 	ملا³؟

:g
?قو�� مأثو
	ملقتـفني  على  �ال   
مسـد*/ 	هللا   �� "	لطـريق 
(	ُجلَنْيُد  *سّلم".  عليه  	هللا  صّلى  	هللا  Bسـو?   BثـاÍ

	لبغد	/B E�ه 	هللا)

 لكل مثل �اللة:
َ�ْشـَأ6ُ ِمْن َشوَلة 	لنَّاِصح�ة!

ُيضرF هذ	 	ملثل � من تعو/ نصائحه بالضرB على 
َ�َمٌة  *هي  ِلَشْوَلة  هي  	ملثل  هذ	  *قصة  	آلخرين!، 
كانت ألحد 	لعرF، *كانت تنَصُح َمو	ليها فتعو/ 

نصيحتها *باًال عليهم ِلُحْمِقها!!.

طرفة:
�صيب قر*E سا�Ò مبرç � عينيه، فذهب �� طبيب 
بيطرE *طلب منه �1 يعاجله.. فوضع 	لطبيب � عني 
فعميت   ،³	*/ من   F	*لد	 عني   � يضعه  ما  	لرجل 
عينه. فلما Bفع 	ألمر �� 	لقاضي، قضى � �مر قائال: 
ما   ،	Bا� تكن   ® لو   �� شي³،  	لطبيب  على  ليس 

�هبت �ليه..!
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