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٢

التقوى

 

لقد ���� �لقر�� �ملجيد �لتقليد �ألعمى � 
على  مدمر�  �اطر   من  �فر��  ملا  �لعقائد 
ع�  عائقا  كا�   حيث  �لبشر%،  �لكيا� 
�لتمييز بني �خلطأ ,�لصو�(  �لبشر% �  �لتا5يخ  عصو5 
,بني �لسليم ,�لسقيم عال,� على ,ضعه �لعر�قيل � سبيل 
�لنـزعة  هذ�  حجبت  ,لقد   .Eلسما�  F5ساال  Hقبو
ن �لدالالJ, FعماH �لفكر،  ـُّ �لعمياE عقوHَ �لناM عن تبي
,بالتاU �قصى �لتقليُد �لعقَل ,�ملنطق ,�صبح غشا,� تعمي 

�لبصائر عن �لتدبر..
 Vألمم �ل� Hلقد ,صف �لقر�� �ملجيد � مو�ضع عد� حا
 Yلشر� �لتقليد �ألعمى فسقطت � ها,ية  تبنَّت ظاهر� 
,�عتنقت  �حلق،  �لتوحيد  جذ,5  عن  ,�^رفت  ,�لوثنية 
�لسليمة.  ,�لفطر�  ,�ملنطق  �لعقل  تنا�  باطلة   Fعتقا���
 `J ֲדم bلقر,� عد� فهو Mلنا� Hفقد سفَّه �لتقليد عقو
�صناh  ُتعبد ,قر�بني ُتوهب آلeة باطلة ,لكهنة مضللني 
,ما k `Jلك من مظاهر �لشرY ,�لضالH.. ,كلما بعث 
 hلقو� lوm له Fحلق تصد� `J Mهللا منذ�5 يدعو �لنا�
معا5ضة لدعوته مستنكر� ملا يدعوهم Jليه ال لشيJ Eال 
,�عر�فهم  ,�جد��هم  �بائهم  منهج  pالف  مبا  �تى  ألنه 
َ,ْحَدُ�  �هللا  لَِنْعُبَد  َ�ِجْئَتَنا  �لعقائدية ,�الجتماعية.. ﴿َقاُلو� 
ِمَن  ُكْنَت   �ْJِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  �َباwَُنا  َيْعُبُد  َكاَ�  َما  َ,َنَذ5َ 

اِ�ِقني﴾ (�ألعر�} ٧١). �لصَّ
منهج   �� �لكرمي  �لقر��  ��5سة   Hخال من  لنا  ,يتبني 
pاطب  ,�لتوجيه  �لبال�   � �لر,حي  ,خطاֲדم   Eألنبيا�
�جلانب �لعقلي �لذ% يرسخ معرفة �حلقيقة كسبيل للهد�ية 
^و صر�� مستقيم للوصوJ H` �حلضر� �ألحدية. ,هذ� 
�لسبيل ال ميكن بلوغه Jال بعد كسر كل �أل,ثا� ,�لقيو� 
�لفكرية ,�لعقائدية ,�لعرقية �لV تو�5ثها �لناM تقليد�.  ,قد 

سجل �لقر�� �ملجيد هذ� �لظاهر� �لV تتكر5 مشاهدها � 
�من كل مصلح �ا,% ليلفت �ألنظاJ 5` مآسي �لتقليد 

�ألعمى �لذ% يعطل مد�Y5 �إلنسا� لتدبر �حلق:
﴿َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما �َْلَفْيَنا َعَلْيِه �َباEََنا َ�َ,َلْو َكاَ� �َباwُُهْم َال 

َيْعِقُلوَ� َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,َ�﴾ (�لبقر�: ١٧١)
﴿َقاُلو� َحْسُبَنا َما َ,َجْدَنا َعَلْيِه �َباEََنا َ�َ,َلْو َكاَ� �َباwُُهْم َال 

َيْعَلُموَ� َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,َ�﴾ (�ملائد�: ١٠٥)
�َثا5ِِهْم  َعَلى  َ,Jِنَّا  ُ�مٍَّة  َعَلى  �َباEََنا  َ,َجْدَنا  Jِنَّا  ﴿َقاُلو� 

ُمْهَتُد,َ�﴾ (�لزخر}: ٢٣)
﴿َقاُلو� َ�ِجْئَتَنا لَِنْعُبَد �هللا َ,ْحَدُ� َ,َنَذ5َ َما َكاَ� َيْعُبُد �َباwَُنا 
(�ألعر�}:   اِ�ِقني﴾   �لصَّ ِمَن  ُكْنَت   �ْJِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا 

(٧١

‹˜à˝’;\Ê¬ ŽpÑ^‹˜à˝’;\Ê¬ ŽpÑ^

„h\áËπ;€·^;„h\áËπ;€·^;



٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثاني - رجب وشعبان ١٤٣٤هـ  - حزيران / يونيو ٢٠١٣ م

لقد ,هب �هللا �إلنسا� حو�Mَّ ,قد�5 �إل�Y�5 ,�لتفك� 
كل  ,��5سة  لتحليل  ,kلك  �حلق،  ملعرفة  الستخد�مها 
�لظو�هر �لكونية ,�لفكرية ,�لعقائدية � �يطه ,خا5جه. 
ِفيَما  نَّاُهْم  َمكَّ قوله: ﴿َ,َلَقْد  ,�شا5 سبحانه J` هذ� � 
نَّاُكْم ِفيِه َ,َجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َ,�َْبَصا�5ً َ,َ�ْفِئَدً� َفَما  Jِْ� َمكَّ
 Eٍَ�ْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َ,ال �َْبَصا5ُُهْم َ,ال َ�ْفِئَدُتُهْم ِمْن َشْي
ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم  َ,َحاَ�  �ِهللا   Fِِبآَيا َيْجَحُد,َ�  َكاُنو�   kْJِ

َيْسَتْهِزُئو�﴾ (�ألحقا} :٢٧).
�لعقائدية   Fملو5,ثا�  � �لسل�  �لتقليد   �� شك  ,ال 
 lالتبا� غ�  عقلية  ,�سس  بر�هني  على  ينب�  ال  �لذ% 
�ألعمى يشكل عائقا �ماh �ملعرفة. ,يعت� هذ� �لعائق قيد� 
�ستعبا�يا للعقوH، ,طاملا ضلل كث�� من �لناM ,�^ر} 
 � kلك  يطبع  ,�لفسا�..كما  �لشر  مها,%  ^و  ֲדم 
 kلنفا�  �,� فقط  �لظاهر  على  �حلكم  �لسطحية   Hلعقو�
J` �جلوهر. كما يؤ�% J` �مليل ^و كل ما هو خر�� 
,�عتبا5 مو5,ثاته ,قصصه ,�ساط�� معصومة عن �خلطأ 

,ُمْحَكَمة �ملع�!
,قد ���� �إلسالh ظاهر� �لتقليد �لعقائد% �ألعمى �لذ% 
ال يقوh على منطق �, �ليل ,ال يشكل �سًسا لعقيد� قوية 
�عائمها �لدليل ,�لبينة. ,ال شك �نه ال ميكن �� يكو� 
�لذ%  بالوحي  ,Jمنا  ,حد�  بالعقل  �لبص��  نافذ  �ملؤمن 
 bمن تصد H,� كانو� Eألنبيا� �J .يساعد �لعقل � �لتدبر
للمفاهيم �لعقائدية �لباطلة بسال� �ل�ها� �ملستن� بالوحي 
�إلeي. ,هذ� �لبيا� يتو�فق ,�لعقل بل ,يدعو كل �ملقلدين 
 Fم � ما تو�5ثو� من معتقد�eعقو HعماJ ملضللني على�
Jبر�هيم  سيدنا  ناظر  لقد  سليمة..  قاعد�  على   hتقو ال 
�  قومه � ��اkهم �ألجر�h ,�لكو�كب �eة من �,� 
�هللا فحاجهم. ,�فحم �ملسيح عيسى بن مرمي � كهنة 

 E5,حية. ,جا Hليهو� ,�حبا5هم فيما ,ضعو� من �غال�
كاملة  بشريعة   � �ملصطفى  �مد  سيدنا  �لعاملني  بش� 

�اجا �هل مكة ,�لدنيا قاطبة � ,ثنيتها �لباطلة. 
 Fلباحث �ملنصف ُيقر بأ� �لقر�� �لكرمي يزخر بآيا� �J
حتث �ملسلمني على طلب �لعلم ,�لتفكر ,�لتدبر � �لكث� 
�إلميا�  مبسألة   �Eًفبد �لدينية.  سيما  ,ال   Fملجاال� من 
باهللا �. فإ� �هللا تعا` عندما يعر  نفسه للمسلمني 
,�لكفا5 � �لقر�� �لكرمي، فإنه ال يطلب منهم �� يؤمنو� 
به Jميانا �عمى، بل يقدh �لكث� من �لدالئل ,�ل��هني على 
يكو�  لكي  فيها،  �لتدبر  على   Mلنا� ¤ £ض  ,جو��، 
Jميا¥م مبنيا على �ملنطق ,�لتفك�، ,لتطمئن به نفوسهم 

,ضمائرهم.
ال شك �� �لتقليد �ألعمى ,�لتسليم بكل ما هو مو5,¦ 
سيعطل فعالية حرية �لفكر ,�ملعتقد �لV هي من �لثو�بت 
�ألساسية � �لدين �حلنيف. ,قد كا� eا �ثر كب� على 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,�   � �ملسلمني  تطو5 
بني   hإلسال� �نتشا5   � ,كذلك  ,�لثقافية،  ,�لعلمية 
�لتعاليم  بسحر  تأثر� كب��   Fتأثر  Vل� ,�لشعو(  �ألمم 
 ،kإلسالمية. ,^ن على ثقة تامة، بأ� هذ� �لسحر �ألّخا�
 hته �لذ% سو} يلعب �,�5 كب�� � بعث �إلسال�k هو
,¥وضه من جديد بشر� �� ُنرجع لإلسالh �هم مميز�ته 
 Vل� Fهي �لتفكر ,�الجتها� ,�ستقطا( ,حي �ملبشر�,
قاًعا  فيذ�5  نسًفا  �ألعمى  �لتقليد  تنسف   �� شأ¥ا  من 

َصْفَصًفا!!
هد�نا �هللا ,Jياكم ملا £به ,يرضا� ,,فقنا �� نكو� ���� 
�حلمد هللا   �� �عو�نا  ,�خر  �لعظيم.  �لنبأ  هذ�  � حتقيق 
على سيدنا �مد ,على   hلسال�, ,�لصال�  �لعاملني   )5

�له ,صحبه �mعني.
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� �ªد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا» حلضر� �ملسيح �ملوعو� ,�إلماh �ملهد% �

:M,5� من

في 
حا� �لقر��

(سو�5 �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

تتمة:
�لن�   �,5�� �لذين  �جلن  �سا�سها: 
�ليهو�  � ,�منو� به، ,هم ,فد من 
�لكرمي،  �لقر��  من  ثابت  هو  كما 
أل¥م يؤكد,� Jميا¥م بكتا( موسى 
لقد   .(٣١,  ٣٠ (�ألحقا}:   �
 �,Eجا أل¥م  �جلنَّ   � �هللا  �اهم 
�لن�  قابلو�  ,أل¥م  �جن�،  بلد  من 
بعض  من  يتضح   kJ �خلفاE؛   �  �
نصيبني،  ,طنهم   �� �ألحا�يث 
ستر  حتت   � �لن�   �,5�� ,�¥م 
�لليل (�لبخا5%: �ملناقب). يبد, �¥م 
قابلو� � � �خلفاE خوًفا من كفا5 
�لعر(، ,ملا �ستمعو� منه � �لقر�� 
شهدF قلوֲדم بصدقه، فلما 5جعو� 
 .hإلسال� تبليغ   � �,wبد قومهم   `J
هذ� �ألمو5 كلها مسجلة � �لقر�� 
على  �لد�لة  �ل��هني  ,Jليكم  �لكرمي. 

كو� هؤالE �جلن من �لبشر:

 � بالن�  لقاwهم   :�أل� �لدليل 
سرًّ�. لو كا� هؤالE جنًّا � �حلقيقة 
فما �لد�عي �� يقابلو� � ظلمة �لليل؛ 
أل¥م لو ��5,� علًنا � ,ضح �لنها5 ملا 
كا� باستطاعة �حد �� يضرهم شيًئا، 
ير�هم، ,kلك   �� ما كا� ألحد  بل 
غر�ئب  من  �جلن   `J  bُيعز ما  ,فق 

.Fلصفا�
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تعا`  �هللا   Hقو هو  �لثا�:  ��لدليل 
 Yَ5�ََسْلنا ﴿Jِنا  �لكرمي  �لقر��   �
ًر� ,نذيًر� * لُِتؤِمنو� باهللا  شاهًد� ,مبشِّ
,5سوِله ,ُتعز5ِّ,� ,ُتوقُِّر,�﴾ (�لفتح: 
�منو�  قد  �جلن  كا�   �kفإ  .(١٠,  ٩
,م²  فكيف   � �لكرمي   Hبالرسو
قامو� بنصرته ,توق��؟ يقاH �� �جلن 
 �,kعد�ئهم ,يستحو� Hيركبو� عقو
 � لسليما�  بنو�  ,�¥م  عليهم، 
كل  لـه  ,عملو�   lلقال�, �حلصو� 
به؛  يؤمنو�   ´ �¥م  مع  بسيط  عمل 
�ملؤمنني  �جلن   Eهؤال  Hبا ما  ,لكن 
 �,�5 قد  �لذين   � �لكرمي   Hبالرسو
على  ,�لعذ�(   bkأل� لصنو}  هدًفا 
£ّركو�  فلم  �لكفا5،   Eشقيا� �يد% 
لنصرته ساكًنا، ,´ يعاقبو� �با جهل 
 �� Hغ�� من �هل �لعد,��؟ ¤ يقا,
�جلن َيجلبو� ملن £ّبو� �نو�lَ �لفو�كه 
,�,�¥ا،  مو�ها  غ�   �  Fلثمر��,
,لكن هؤالE �جلن �ملؤمنني ´ يعملو� 
مع  �لقبيل  هذ�  من  صنيع   %� قط 
 Eم �لكرمي �. �ين كا� هؤالe5سو
 � بالن�  ,�لفاقة   lجلو� بلغ  عندما 
�خلند�  �ثناE حفر   hلكر�� ,بأصحابه 
�ألحجا5  يشّد,�  جعلهم  مبلًغا 
�جلوl؟   Fقرصا  Eتقا� بطو¥م  على 
با(  �ملغا�%  كتا(  (�لبخا%5: 
ليتهم �حضر,� لـه  �خلند�).  غز,� 

�ألقل.  على  �لشع�  خبز  ,ألصحابه 
هل هذ� �إل¶اH من �إلميا� � شيE؟ 
كال، بل هو منتهى �لشقا,�. ,لكن 
جند   �  Hبالرسو �منو�  �لذين  �جلن 
�لقر�� �لكرمي يصفهم �¥م كانو� جدَّ 

�لصني � Jميا¥م.
فثبت مما �سلفنا �� �جلن �ملذكو5ين � 
 kسو�5 �جلن ال يقد5,� على �الستحو�
على �حد ,ال على مضايقته، كما ال 
ميلكو� ألحد نفًعا؛ بل �حلق �� مثل 
 Hال � عقوJ �,جلن ال يوجد� Eهؤال
هؤالE �ملتو¶ني. �J �لقر�� �لكرمي ال 
 ،Fلصفا� ֲדذ�  �جلن  بوجو�   Hيقو
,Jمنا يقوH بوجو� �,لئك �جلّن �لذين 
kكرُتها   Vل�  Fلصفا� تلك  ميلكو� 
 Hبالرسو �منو�  �لذين  فاجلن   �kًJ �نا. 
�لكرمي � هم ,فد من �ليهو� �لذين 
كا� ,طنهم بعيًد� عن �لن� � �ال} 
كانت   �kJ ما  نعر}  ,ال   ،Hألميا�
 `J عو�ִדم  بعد  ,صلتهم  �خبا�5 
 %� جند  ال  ,لذلك  ال،   h� بال�هم 
�حلر,(   � عملًيا  خلوضهم  kكر 

�إلسالمية.

 Eهؤال كو�  على  �لثالث:  ��لدليل 
�جلن بشًر� هو �� �هللا تعا` يعلن � 
 hقو `J H��5 بعث 5سو� �kJ لقر�� �نه�
بينهم ,من  فإنه pتا�5 منهم �% من 

�نُفسهم. يقوH � ﴿,يوhَ نبَعُث � 
�َنُفسهم  من  عليهم  شهيًد�  ُ�ّمة  كلِّ 
 ﴾Eهؤال على  شهيًد�  بك  ,ِجْئنا 
�جلـن  كا�  فلو   .(٩٠ (�لنحل: 
بالرسل  �لناM مؤمنًة  �مـًة من �,� 
ِمن  فَمن   ..Mكالنا lبالشر ,مكلَّفة 
 Eميا� هؤالJ لرسل سو} يشهد على�
من   � موسى  يكن   ´  kJ �جلن؟ 
�جلن ح² ُيسأH عن �جلن �لذين �منو� 
Jميا¥م؛ كما  على  شهيًد�  ,يكو�  به 
´ يكن �لن� � من �جلن ح² يشهد 
ن�  من   Yهنا ليس  بل  Jميا¥م؛  على 
كا� من �جلن ح² يشهد على Jميا¥م، 
,بالتاU هل سيبقى �جلن �ر,مني من 

�لثو�( ,�لعقا( يا ُترb؟

 �  � �هللا   Hيقو �لر�بع:  �لدليل 
�لقر�� �لكرمي ﴿يا َمعَشَر �جلنِّ ,�إلنِس 
و� عليكم  �´ يْأِتكم 5ُُسٌل منكم يُقصُّ
�ياº ,ُينِذ5,نكم لقاEَ يوِمكم هذ�﴾ 
�آلية  هذ�  توضح   .(١٣١:hألنعا�)
جليًّا �� 5سل �جلن كانو� من �جلن، 
�إلنس.  من  كانو�  �إلنس  5سل   ��,
فال   bخر�  Fكائنا �جلن  كا�   �kفإ
ميكن - ,فق هذ� �آلية - �� يكو� 
عليهما  �لكرمي-  5سولنا   ,� موسى 
�نبياEهم  أل�  للجن،  نبيًّا   -  hلسال�
كانو� �يًضا جنًّا مثلهم. نعم �kJ كا� 
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�ملر�� من �جلن فئًة من �لبشر �نفِسهم 
يؤمنو�   �� حتًما  بإمكا¥م  فكا� 
 hلسال� عليهما   - مبحمد   ,� مبوسى 

- نبيًّا eم. 

�لدليل �خلامس: يصف �هللا � �جلحيم 
 Mُقوُ�ها �لنا,َ Vقائًال: ﴿فاتُقو� �لنا5َ �ل
,�حلجا�5 ُ�ِعّدFْ للكافرين﴾ (�لبقر�: 
٢٥). مما يؤكد �نه سيكو� � �لنا5 
مما  شاكلها  ,ما  �ألحجا5   ,�  Mلنا�
فلو  جلهنم.  كحطٍب  ينفع   �� ميكن 
كاإلنسا�  مكلًَّفا  كائًنا  �جلن  كا� 
�لنا5َ  للزh �� يقوH �هللا تعا` "فاّتُقو� 
�لV َ,قو�ها �لناMُ ,�جلن ,�حلجا�5". 
فثبت �� �لقر�� حينما قا�J H �جلن 
به  قصد  فإمنا  �لنا5  يدخلو�  سو} 

�جلن من �لبشر، ال �% كائن �خر.

�حلديث   �  �5, �لسا��:  �لدليل 
من   hقا  � �هللا   H5سو  �� �لشريف 
لرجاH £رسونه:   Hفقا �لليل يصلي، 
"لقد ُ�عطيُت �لليلَة ½ًسا ما ُ�عِطَيهن 
 `J حد قبلي...... �ما �نا فُأ5سلُت�
قبلي  َمن  ,كا�  عامًة،  كلهم   Mلنا�
Jمنا يرَسل J` قومه." (مسند �ªد ¾ 
٢، �,H مسند عبد �هللا بن عمر, بن 

�لعا¿ 5ضي �هللا عنهما) 
علًما �� هذ� �لر,�ية تذكر بعد kلك 

�5بع خصوصياF �خرb، ,�حلق �� 
 Fֲדذ� �خلصوصيا �قد ُ�خ � Hلرسو�
 �J, �لليلة،  تلك  �خلمس Àموعًة � 
�لبعثة،  بد�ية  منذ  ֲדا  ُخص  قد  كا� 
�عال�  �ملذكو�5  �خلصوصية  ,كانت 
�يًضا مما ُ�عطَيه من �,H يوh من �لبعثة 

�لشريفة.
بعد   Hيقو  �� ألحد  ميكن  فكيف 
�لذين  �جلن  بأ�  �حلديث  هذ�   �Eقر�
�منو� بالرسوH � كانو� كائناF غ� 
�لبشر؟ فإ� �لقر�� �لكرمي ينص على 
مبوسى،  مؤمنني  �جلن   Eهؤال كو� 
 ´ �kJ به  يؤمنو�   �� فكيف جا� eم 
يكونو� من �ألمة �إلسر�ئيلية �لV ُبعث 

موسى Jليها فقط �,� غ�ها. 
بقوله  ا  �تجًّ �حد  هنا  يعتر   ,قد 
5سوال  Jليكم  5�ََسْلنا  ﴿Jّنا  تعا`: 
شاِهًد� عليكم كما �5َسْلنا J` فرعوَ� 
5سوال﴾ (�ملّزمِّل: ١٦) فيقوH: كيف 
يصح قولك هذ� مع �ننا جند موسى، 
�لذ% كا� ُبعث J` ب� Jسر�ئيل فقط، 
يدعو فرعوَ� �يًضا J` �إلميا�، مع �� 

فرعو� ما كا� من �إلسر�ئيليني؟
قبيلة  تع�  �ألمة  كلمة   �� ,�جلو�( 
�خر.  حيًنا  بلد  ,�هَل  حيًنا،  معينة 
قبائل  �eند   � يعيش  كا�  فمثًال 
فيهم  �ملبعو¦  �لن�  ,كا�  عديد�، 
يرَسل J` كل �لشعب �eند%، ,ليس 

J` قبيلة معينة منه فقط مثل �ل��¶ة �, 
�لقبائل  �لر�جبوF ,غ�¶ا. kلك �� 
قوًما  ُتعت�  ,�حد�  منطقة   � �لقاطنة 
,ملا كا� سيدنا  ,�حًد� �,منا حر¾. 
,قومه  بفرعو�  مرتبًطا   � موسى 
,�لقانو�  ,�لسياسة  �لسلطة  Äكم 
�ملصريو�  �عُت�  فلذلك  ,�ملَدنية، 
,�إلسر�ئيليو� كلهم �مًة ,�حد� فيما 
ما  ,لكن  �ملوسوية.  بالرسالة  يتعلق 
كا� موسى مرتبًطا باجلن حكًما �, 
سياسة �, قانوًنا �, مَدنيًة، ح² يؤَمر 

�جلنُّ باإلميا� به. 
قد يقاH هنا: ال شك �� موسى قد 
,�ملصريني  Jسر�ئيل  ب�   `J 5�ُسل 
�منو�  �جلن  ,لكن  معهم،  �لعائشني 
هذ�  ,لكن  �لذ�تية           .  برغبتهم  مبوسى 
 �� kلك  سليم،  غ�  �يًضا   Hلقو�
للمسيح  حا�ًثا  سجل  قد  �إلجنيل 
� يكشف لنا �نه ´ يسمح لألمم 
�ألخرb ح² باالنضماm `J hاعته، 
بل ملا طلب منه شخص من قوh �خر 
�� ينشر �عوته � قومه 5فض �ملسيح 
يؤَخذ   �� حسًنا  "ليس  قائال:  طلبه 
(م²  للكال(."  ,ُيطَر�  �لبنني  خبز 

 (١٥: ٢٦
فقد ثبت �نه ما كا� eؤالE �جلن �� 
يؤمنو� مبوسى برغبتهم �لذ�تية، kJ لو 
كانو� مكلَّفني بالشرl �صًال لكا� من 
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,�جبهم - ,فق نصو¿ �لقر�� - �� 
�نفسهم،  من  ُيبعث  مبن  فقط  يؤمنو� 
يكن   ´ �لذ%  مبوسى  يؤمنو�   �� ال 

من �جلن.
,باالختصا5 فإ� �آلياF ,�ألحا�يث 
كا�  لو  �نه  تؤكد  �عال�  �ملذكو�5 
�جلن مكلَّفني بالشرl لكا� لز�ًما - 
 ��  - �ألقل  على   � �لن�  قبل  ,لو 
بل  �نفسهم،  من   Hٌ5سو eم  ُيبَعث 
قبيلة  لكل  مستقل   H5سو من  �كثر 

من قبائلهم �ملختلفة. 
  

�لدليل �لسابع: يأمر �هللا تعا` 5سوله 
 «J Mيعلن للعا´: ﴿يا �يها �لنا �� �
5سوH �هللا Jليكم mيًعا﴾ (�ألعر�}: 
١٥٩). فلم يذكر �هللا � هنا �جلنَّ 
�ملحمدية  �لرسالة  كانت  َمن  ضمن 
 Fليهم. فلو كا� �جلن كائناJ هًة موجَّ
 �� حقها  ِمن   ,� ,�جبها  من   bخر�
لكانت  �ملحمدية  �لرسالة  تصد� 
�لعبا�5 كاآلº: (يا �يها �لناM ,�جلن 
,لكن  Jليكم mيًعا)،  �هللا   H5سو «J
eJيًّا  Jعالًنا  يسجل   ´ �لكرمي  �لقر�� 
�جلن   �� فثبت  مكا�.   %� كهذ� � 
�لذين �منو� بالرسوJ � Hمنا كانو� - 
Äسب تصريح �لقر�� - من �لبشر، 

,ألجل kلك ُكّلفو� بتصديقه �. 
�لدليل �لثامن: هناY �ية �كثر ,ضوًحا 

 ﴾Mِال كاّفًة لِلناJ Yَهي ﴿,ما �5َسْلنا
(سبأ: ٢٩). علًما �� كلمة "كاّفة" 
مشتقٌة من �لكّف �لذ% معنا� �جلمُع 
Jمنا  �آلية:  هذ�  تع�  ,هكذ�  ,�ملنع، 
بعثناY لكي جتمع �لناM ,ال تترY �يًّا 
من �لبشر خا5ًجا عن نطا� �عوتك. 
فاآلية صر£ة � Jعال¥ا �� �مًد� � 
فكيف  فقط،  �لبشر  جلمع  ُبعث  Jمنا 
 Yهنا  �� �لبعض  �عم  يصّح   �ْkJ
كائناF �خرb مكلَّفة بتصديقه �. 
�حلق �� ال �حد من �لبشر خا5¾ عن 
 Yهنا ليس  كما   ،� �عوته  ��ئر� 
سوb �لبشر كائن هو مكّلف باإلميا� 
�ملؤمنني  �جلن   �� يؤكد  مما   .� به 
�ملذكو5ين � �لقر�� �لكرمي ما كانو� 

Jال من �لبشر.
 bعو� أل,جز �حلديث هنا مر� �خر�,
 � F�5, كلمة "�جلن" قد �J :Hفأقو

�لقر�� �لكرمي � عد� معاٍ� منها:
١- كل كائن خفي غ� مرئي ألعيننا 
 Fلكائنا� هذ�  �لشيطا�.  قبيل  من 
كما  �لشر  على  �لبشر  حتض  �خلفية 
حتث �ملالئكُة على �خل�، ,لكن تأث� 
يكو�  بينما  ,�سًعا،  يكو�  �ملالئكة 
�لنطا�..  ضيق   Fلكائنا� هذ�  تأث� 
مبع� �¥ا Jمنا تتغلب فقط على �,لئك 
 `J برغبتهم  مييلو�  �لذين  �لبشر 
هذ�  تسمَّى  ,قد  �لشرير�.  �ألفكا5 

�لكائناF شياطني �يًضا.
�,لئك  �لكهو}..�%  سكا�   -٢
قبل صالحية  ما  عاشو�  �لذين  �لبشر 
�إلنسا� لتلقي �لوحي، ,�لذين كانو� 
 F�5ملغا�  � �أل5   حتت  يقيمو� 
بأ%  ملتزمني  كانو�  ,ما  ,�لكهو}، 
نظاh �, قانو�. ,لكن �لقر�� �لكرمي 
 lفاختر  hالستخد�� هذ�   � توّسع 

ولكـن القـرآن الكرمي توّسـع � هذا االسـتخدام 
فاخـ-ع اصطالًحا جديـًدا، حيث أطلـق كلمة 
"اإلنسـان" على من مييل إ4 الطاعة واالنقياد من 
البشـر، وكلمَة "اجلن" على البشر الذين طبعائهم 
ناريـة ثائـرة، فال Hضعـون للنظـام والقانون.
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�صطالًحا جديًد�، حيث �طلق كلمة 
�لطاعة   `J مييل  من  على  "�إلنسا�" 
"�جلن"  ,كلمَة  �لبشر،  من  ,�النقيا� 
على �لبشر �لذين طبعائهم نا5ية ثائر�، 

فال pضعو� للنظاh ,�لقانو�.
�لغربية  �لشمالية  �ملناطق  سكا�   -٣
�لذين كانو� شبه  مثل �,5,با ,غ�ها 
�سيا  من  �جلنو(  �هل  عن  منعزلني 
 �� eم  �ملقد5  من  ,كا�  ,غ�ها، 
 ��, مدهًشا،  ما�يًّا  ���ها�5ً  £ققو� 
يتمر�,� على �لدين بشكل ��. ,قد 

kكرִדم سو5ُ� "�لرªن".
٤- �جانب من �هل �لشعو( ,�أل�يا� 
�ألخرb �لذين �عت�هم �لبعض- مثل 
غريبة.   Fكائنا  - ,�ليهو�   M,ندe�
 bلد �لسائد  �العتقا�  هذ�  ,Äسب 
هذ�  �لقر�ُ�  عليهم  �طلق  قد   Eهؤال
عملو�  �لذين  �جلن  كمثل  �لتسمية، 
لسليما� �، �, �لذين �منو� بالن� 

.�
 ,عند% �� �جلن �لذين ,�5 عنهم �¥م 
�لطبائع  فإ¥م �صحا(  �لنا5  يدخلو� 
ال  �لذين  �نفسهم  �لبشر  من  �لنا5ية 
pضعو� للنظاh ,�لقانو�، ,ال يقبلو� 
�لذين   Mلنا� ,�ما  �ين.   ,�  lشر %�
فإ¥م  �لنا5  يدخلو�  �¥م  عنهم   �5,
منتمني  يكونو�  �لذين  �لكفا5  �,لئك 
من  �ملر��   ,� �أل�يا�.  من  �ين   `J

�لشمالية  �ملناطق  سكاُ�  هنا  "�جلن" 
�هل  فهم  "�إلنس"  ,�ما  �لغربية، 
 Eهؤال كا�  مثلما  ,�لشر�،  �جلنو( 

.Eا�معر,فني ֲדذ� �أل
  ,�ما قولـه تعا` � �آلية �لV ^ن 
ِمن  خلقنا�  تفس�ها ﴿,�جلا�َّ  بصد� 
 �� فيع�    ﴾hِمو �لسَّ نا5ِ  ِمن  قبُل 
هنا  نسّميهم  �لذين   - �لبشر  �,لئك 
نا5ية..  طبائع   %,k كانو�   - �جلن 
غضًبا  يستشيطو�  كانو�  �¥م  مبع� 
�لنظاh بسهولة.  بسرعة، ,ال يطيعو� 
,بالفعل هكذ� كانت حالة �لبشر قبل 
��h �. لقد كا� ��J َّH,� hنسا� 
,�ملَدنية،  �ألخال�   �  Hلكما� حقق 
,لذلك صاJ َّH,� 5نسا� تلقى �لوحي 
باألخال�  ,ثيقة  صلة   ,k هو  �لذ% 
�لد�عي  هذ�  تبعو�  فالذين  ,�حلضا�5. 
على  قضو�  Äيث  ,�ملَدنية   hلنظا�  `J

 Èَنقو 5�و� , �لنفسانية،  �هو�ئهم 
فُسّمو�  قلوֲדم،  �لو��  على  �هللا  طاعة 
�لطني  أل�  �لطينية،  �لطبائع  �صحا( 
�لذين  ,�ما  ,�لنقش.  �لتشكل  يقبل 
 hثر,� �حلرية �لفر�ية على طاعة �لنظا�
�لطبائع  �صحا(  فُسّمو�  ,�لقانو� 
شعلة  مثل  متر�,�  �¥م  مبع�  �لنا5ية.. 
�لنا5 �لV تأÊ �� يسيطر عليها �حد. 
حتت  �تفني  يبيتو�  كانو�  �¥م  ,مبا 
باجلن  ُسّمو�  فلذلك  �أل5   سطح 

�يًضا.  
هنا  �جلن   �J  Hتقو كيف  قيل:  ,لو 
من  �لنا5ية  �لطبائع  �صحا(  يع� 
صر�حة:  هنا  يعلن  �هللا   �� مع  �لبشر 
نا5ِ  ِمن  قبُل  ِمن  خلقنا�  ﴿,�جلا�َّ 
ُخلقو�  قد  �جلن   ��  %�  ..  ﴾hِمو �لسَّ
يعلن   � �هللا   �� فاجلو�(  �لنا5؟  من 
�يًضا � موضع �خر: ﴿ُخلق �إلنسا� 
,معنا�   ،(٣٨  :Eألنبيا�) َعَجٍل﴾  من 
 Hحرفيًّا: �نه ُخِلَق ِمن �لعجلة. ,قد قا
�صحا( �لبص�� �لنافذ� من �ملفسرين: 
معنا� �� �إلنسا� مطبوl على �لعجلة، 
 Eيتعجل � طلب كث� من �ألشيا %�
تعا`:  �هللا   Hقا كما  تضر�،   Vل�
 Hتقو,  . َعجوال﴾  �إلنسا�  ﴿,كا� 
�لعر( للذ% يكُثر ِمنه �لشيEُ: ُخِلْقَت 
َتَعٍب،  ِمن  ُخِلقَت   :Hمنه، ,كما تقو
�ملبالغة �  تريد  َغَضٍب،  ِمن  ,ُخِلْقَت 

لقد كان آدم أولَّ إنسان 
حقق الكمال � األخالق 
واملَدنيـة، ولذلك صار 
أولَّ إنسان تلقى الوحي 
الذي هو ذو صلة وثيقة 
باألخـالق واحلضـارة. 
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,صفه بذلك. (فتح �لبيا�، ,�لبغو%)
  ,كذلك يقوH �هللا تعا` � موضع 
ِمن  خَلقكم  �لذ%  ﴿�ُهللا  �خر: 
 ��  %�  ..(٥٥  :h,لر�) ضعٍف﴾ 
ضعيًفا  يكو�  ,ال�ته  عند  �إلنسا� 
,ال  �آلخرين.  مساعد�   `J ,£تا¾ 
�حد يفسر كلمة "�لضعف" هنا بأ¥ا 
ما�� كالتر�( �, �خلشب ُيخلق منها 

�إلنسا�!
 ,قبل J¥اE تعليقي هذ� �,� �� �ضيف 
معي  يتفقو�  �ألسال}  من  كثً��   ��
- على �ألقل - � �نه ال ,جو� للجن 
�لذين ميكن �� يقابلو� �لناM ,يركبوهم 
 � ,يسّخر,هم  عقوeم  ,يعّطلو� 
�لعامة.  تزعم  كما   ،Hألعما� بعض 
 Hقا" حيا�:  �بو  �لعالمة  كتب  فقد 
بطال�  على   Hتد �آلية  هذ�  �جلبائي: 
,�جلن  �لشيطا�   �� �عم  من   Hقو
عقوeم،  ,��Jلة   Mلنا�  lصر ميكنهم 
kلك  نسبو�  ,5مبا  �لعامة،   Hتقو كما 
ما  قاk, :Hلك خال}  �لسحر�.   `J
نص �هللا تعا` عليه." (�لبحر �ملحيط، 
 Y�َال عباJ :`سو�5 �ِحلجر، قوله تعا

منهم �ملخَلصني).
�J بعضا من �ألسال} قد  قيل:  ,لو 
ما   �� فاجلو�(  �جلن،  w5ية  kكر,� 
�5,� كا� من قبيل �لكشو} �لV تع� 
�ملجا�  عا´   � �ملشاهد  بعض  w5ية 

مستبَعد.  بأمر  ليس  ,هذ�  ,�لتمثيل، 
كشوَفهم   Eهؤال حكى  ملا  ,لكن 
 Fلعامة منهم هذ� �لكائنا� �عت� Mللنا
مبا  مغتّرين  حقيقية،   Fكائنا �لتمثيلية 
خاطئة  عقائد  من  بينهم  شائًعا  كا� 
عن �جلن، ,كذلك بسبب ,5,� هذ� 

�لكلمة � �لقر�� �لكرمي. 
,�ما عن خ�º �لشخصية فقد تلقيت 
� �تلف �أل,قاF كثً�� من �لرسائل 
�لV قاU H �صحاֲדا �J �جلن يقتحمو� 
بيوִדم ,يعيثو� فيها �لفسا�. ,� كل 
�لرسالة  صاحب  على  �قترحُت  مر� 
لتحر%  Jليك   º�  �� مستعد  �ن� 
 Vمسئولي ,على  بنفسى   Hألحو��
,نفقV، ,لكن� �ستلمُت � كل مر� 
جو�ًبا ,�حًد� بأ� �جلن قد توقفو� �آل� 
هربو�  قد  �¥م   ,� �لبيت،  مد�¶ة  عن 
من �لبيت ب�كة 5سالِتك �, 5سوِلك 

�لذ% �تى ֲדا. 
قبيل  من  كا�   �,�5 ما   �� ,عند% 
 Vل� �لعصبية  �ألمر�   بعض  �عر�  
�طمأنو�  �¥م  ,مبا  ֲדا،  مصابني  كانو� 
مبجيE 5سالV �, 5سوU فلذلك ��لت 

عنهم �حلالة �لعصبية �لطا5ئة.
باختبا5  �حد  مر  لو  هذ�   Uقو ,بعد   
 H��� » فإ» ال�مع هذ� �لكائن فليخ
 Vنفق على  �حلقيقة  لتحر%  جاهًز� 

�خلاصة. 

غ� �� ما فهمُت بناE على كث� من 
 Mأل�لة �لقر�نية هو �� عقيد� عامة �لنا�
يتصلو�  بأ¥م   Hتقو  Vل� �جلن  عن 
فهي  �ملستحيل  eم  ,يعملو�  بالبشر 
من   ,� �لوهم،  من  ضرًبا  Jال  ليست 
ال   Vل� �لسحر�،  بعض   �kشعو قبيل 
مصد5ها،  يعرفو�   �� �لعامة  يستطيع 
فيعز,¥ا J` �جلن. Jن� ملمٌّ ֲדذ� �لعلم 
يلجأ   Vل� �حليل  من  �لكث�  ,�عر} 

 .�,kملشعو� Eليها هؤالJ
غ� �ن� ال �نكر �� �إلنسا� 5مبا كا� 
 Fلبد�ية كائًنا نا5يًّا، ¤ بتأث� �لتقلبا� �
�جلوية ,�لزمنية تطوJ 5ََّ` كائن طي�، 
 Mكا� �سا Hمبع� �نه بعد هذ� �لتحو
,كا�  �أل5 ؛  ُتنتجه  ما  على  َخلقه 
 .Fلكائنا� هذ�  أل,�ئل  سيًد�   h��
,هذ� ليس بأمر مستبَعد، بل �J علم 
�جليولوجيا �يًضا يؤكد �� �أل5  � 
بد�يتها كانت كر� نا5ية ملتهبة، ,�� 
بعد. فال  فيما  �لتر�بية ُخلقت  قشرִדا 
ُيستبعد �� تكو� بد�ية خلق �إلنسا� 
من �لنا5 قبل �ملرحلة �لتر�بية من خلقه. 
,لكن كل هذ� �ألمو5 ال �ر¾ عن 
ֲדا،   hجلز� ,يستحيل  �لتخمني،  حد 
 Yهنا, �كثر.  عنها  �كتب  ال  لذلك 
جزE من هذ� �ملوضوkُ lكر � قصة 
��h مع Jبليس � تفس� سو�5 �لبقر�، 

فل�جع Jليه من ���5.
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�ألسو� �لحسنة

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

َعْن �َِبي ُموَسى َعِن �لنَِّبيِّ � َقاHَ: َمَثُل َما َبَعَثِني �هللا ِبِه ِمْن �ْلُهَدb َ,�ْلِعْلِم َكَمَثِل �ْلَغْيِث �ْلَكِث�ِ َ�َصاَ( 5ْ�ًَضا َفَكاَ� ِمْنَها 
َنِقيٌَّة َقِبَلت �ْلَماEَ َفَأْنَبَتت �ْلَكَألَ َ,�ْلُعْشَب �ْلَكِث�، َ,َكاَنْت ِمْنَها َ�َجاِ�ُ( َ�ْمَسَكت �ْلَماEَ َفَنَفَع �هللا ِبَها �لنَّاMَ َفَشِرُبو� َ,َسَقْو� 
َ,5َ�َُعو�. َ,َ�َصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُ�ْخَرJ bِنََّما ِهَي ِقيَعاٌ� َال ُتْمِسُك َماEً َ,َال ُتْنِبُت َكَألً. َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفُقَه ِفي ِ�يِن �هللا َ,َنَفَعُه 
َما َبَعَثِني �هللا ِبِه، َفَعِلَم َ,َعلََّم، َ,َمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك 5َْ�ًسا َ,َلْم َيْقَبْل ُهَدb �هللا �لَِّذ% 5ْ�ُِسْلُت ِبِه.  (صحيح �لبخا%5، 

كتا( �لعلم)

عن َعْبِد �هللا ْبِن ُعَمَر َ��َّ �ْبَن ُعَمَر َقاHَ: َسِمْعُت 5َُسوHَ ��هللا � َقاHَ: َبْيَنما �ََنا َناِئٌم �ُِتيُت ِبَقَدِ� لََبٍن َفَشِرْبُت َحتَّى Jِنِّي 
ْلَتُه َيا 5َُسوHَ �هللا؟ َقاHَ: �ْلِعْلَم. (صحيح  اِ(. َقاُلو�: َفَما َ�,َّ َألb5ََ �لرِّ%َّ َيْخُرُ¾ ِفي َ�ْظَفا5ِ%. ُثمَّ َ�ْعَطْيُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ

�لبخا5%، كتا( �لعلم)

عن ُحَمْيد ْبن َعْبِد �لرَّْحَمِن َقاHَ: َسِمْعُت ُمَعاِ,َيَة َخِطيًبا َيُقوHُ: َسِمْعُت �لنَِّبيَّ � َيُقوHُ: َمْن ُيِر� �هللا ِبِه َخْيًر� ُيَفقِّْهُه ِفي 
يِن. َ,Jِنََّما �ََنا َقاِسٌم َ,�هللا ُيْعِطي، َ,َلْن َتَز�Hَ َهِذِ� �ْألُمَُّة َقاِئَمًة َعَلى َ�ْمِر �هللا َال َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأِتَي َ�ْمُر �هللا.  �لدِّ

(صحيح �لبخا5%، كتا( �لعلم)

َدَقِة  ْفَلى. َ,�ْبَدْ� ِبَمْن َتُعوHُ، َ,َخْيُر �لصَّ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَز�hٍ 5َِضَي �هللا َعْنُه َعن �لنَِّبيِّ � َقاHَ: �ْلَيُد �ْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن �ْلَيِد �لسُّ
َعْن َظْهِر ِغًنى. َ,َمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَُّه �هللاَُّ، َ,َمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه �هللا. (صحيح �لبخا5%، كتا( �لزكا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

�نع� Íتم �لنبو� ختم كماالִדا على نبينا �لذ% هو �فضل 5سل �هللا ,�نبيائه، ,نعتقد 
بأنه ال ن� بعد� Jال �لذ% هو من �ّمته ,من �كَمِل �تباعه، �لذ% ,جد �لفيَض كله 
 bلغ��، ,ليست بنبو� �خر� hال غ� ,ال مقا Yبضيائه. فهنا Eمن 5,حانيته ,�ضا
,ال �لَّ للح��، بل هو �ªَُد جتّلى � َسَجْنَجٍل �خَر، ,ال يغا5 5جل على صو5ته 
�لV ���5 �هللا � ِمْر�� ,�ظَهَر. فإ� �لغ�� ال ִדيج على �لتالمذ� ,�ألبناE، فمن كا� 
من �لن�.. ,� �لن�.. فإمنا هو هو، ألنه � �ّمت مقاh �لفناE، ,مصبَّغ بصبغته ,مرتد% 
بتلك �لر��E، ,قد ,َجد �لوجوَ� منه ,بَلغ منه كماHَ �لنشّو ,�لنماE. ,هذ� هو �حلق 
�لفانني فيه  �لتابعني  �لناMَ ُحْسَنه � ُحلل  نبينا، ,ير%   Fلذ% يشهد على بركا�
بكماH �ملحبة ,�لصفاE، ,من �جلهل �� يقوh �حد للِمر�E، بل هذ� هو ثبوF من �هللا 
 Hنه ما كا� �با �حد من �لرجاJ, .تفصيل ملن تدبََّر `J لَنْفِي كوِنه �بَتَر، ,ال حاجة
من حيث �جلسمانية، ,لكنه �( من حيث فيض �لرسالة ملن كّمل � �لر,حانية. 
,Jنه خامت �لنبيني ,َعَلُم �ملقبولني. ,ال يدُخل �حلضرَ� �بد� Jال �لذ% معه نقُش خامته، 
,�ثا5 سنته، ,لن ُيقَبل عمل ,ال عبا�� Jال بعد �إلقر�5 برسالته، ,�لثباFِ على �ينه 
,ملته. ,قد هلك من تركه ,ما تِبعه � mيع سننه، على قد5 ُ,ْسِعه ,طاقته. ,ال 
Hَ لكلمته، ,ال َقْطَر كُمْزنِته. ,من  شريعَة بعد�، ,ال ناسَخ لكتابه ,,صيته، ,ال مبدِّ
خر¾ مثقا�5ّk Hَ من �لقر��، فقد خر¾ من �إلميا�. ,لن يفلح �حد ح² يّتبع كلَّ 
ما ثبت من نبينا �ملصطفى، ,من تَرY مقد��5k 5 من ,صايا� فقد هوb. ,من �ّ�عى 
�لنبو� من هذ� �ألمة، ,ما �عتقد بأنه 5ُّبَي من سيدنا �مٍد خِ� �ل�ّية، ,بأنه ليس 
هو شيئا من �,� هذ� �ألسو�، ,�� �لقر�� خامت �لشريعة، فقد هلك ,�َحلَق نفسه 
بالكَفر� �لفَجر�. ,من ��عى �لنبو� ,´ يعتقد بأنه من �مته، ,بأنه Jمنا ,َجد كلَّ ما 
,َجد من فيضانه، ,�نه Ïر� من بستانه، ,قطر� من َتْهَتاِنه، ,َشْعَشٌع من ملعانه، فهو 

ملعو�، ,لعنة �هللا عليه ,على �نصا�5 ,�تباعه ,�عو�نه.  (كتا( مو�هب �لرªا�)
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التقوى

 Ðة: �ملكتب �لعرmتر

ال  ,حد�  �هللا  Jال  Jله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ,�شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا   kفأعو بعد  �ما  ,5سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 5َ(ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوh �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   YَيَّاJ,َ َنْعُبُد   YَيَّاJ
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو( َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ,ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لA 9لقاها سيدنا مر=� مسر�> 9;د 9يد4 �هللا تعا7 بنصر4 �لعزيز

� Bملهد� Dإلما�� �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٠٣ /٢٠١٣/٠٥ hيو

� مسجد بيت �لفتو� بلند�

﴿َيا �يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� �تَُّقو� �هللا َ,ْلَتْنُظْر 
 َّ�Jِ �هللا  َ,�تَُّقو�  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس 
�هللا َخِب� ِبَما َتْعَمُلوَ� * َ,َال َتُكوُنو� 
َكالَِّذيَن َنُسو� �هللا َفَأْنَساُهْم �َْنُفَسُهْم 
(�حلشر:  �ْلَفاِسُقوَ�﴾   ُهُم  ُ�,لَِئَك 

(١٩-٢٠
لقد ,ضع �هللا � �لشر� �ألساسي 
 Hنز� للمؤمن �� يكو� متقيا، فقد 
 Fيا� �,�مر كث�� � عد�   � �هللا 
من �لقر�� �لكرمي ,بأساليب �تلفة 
�لعاملني  ,,صف   .bلتقو� عن 
�لسائرين   ,� باملتقني  �أل,�مر  بتلك 
غَ�   5 ,حذَّ  ،bلتقو�  ),5� على 
هي  فما  عاقبتهم.  من  ֲדا  �لعاملني 
 ,� bتعريف �لتقو �J ؟�kJ bلتقو�
ملخصه بكلماF موجز� � �لقر�� 
�لكرمي هو �� تؤ�,� حقو� �هللا � 
لنيل  �يضا  �لوقه  حقو�  ,تؤ�,� 
5ضا� مقدِّمني 5ضو�� �هللا � على 
كل شيE، ,مؤمنني بأنه �ألحد منبع 
,مصد5 كل قد�5 ,طاقة. لقد بيَّن 
kلك سيُدنا �ملسيح �ملوعو� � � 

�حد �ملو�ضع قائال: 
�إلميا�  عهو�  5عاية  هي:   bلتقو�
 bكالقو lهللا قد5 �ملستطا� Fمانا�,
 Mلظاهر: من قمة �لر�� � Eألعضا�,
�لعيو�  فيها  مبا  �لقدمني  J` �½ص 
 �,  ،hألقد��, ,�أليد%   ��kآل�,
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حضرJ مر=� مسر�> 9;د 9يد4 �هللا

 bألخر�  bلقو�, �لقلب  �لباطن: 
�ستخد�مها  يتم   ��, ,�ألخال�، 
,مْنعها  بالضبط،  �لضر,�5  �ل   �
عن �ملو�ضع غ� �لشرعية ,�لتنّبه من 
هجماִדا �خلفية ,�� ُتر�عى باإلضافة 
k `Jلك  حقو� �لعبا� �يضا، فهذ� 
 Hجلما� به  يرتبط  �لذ%  �لطريق  هو 

�لر,حا» كله. 
فهذ� هو �ملعيا5 �لذ% علََّمنا� سيدنا 
�ملسيح �ملوعو� � ,توقَّعه منا. قبل 
�نتباهكم  لفّت  �يضا  �سابيع  بضعة 
,�لعهو�   Fألمانا� حقو�   E���  `J
أل� ���Eها مرتبط باإلميا�. ,كنت 

 Fتكلمت معكم �نطالقا من ,�جبا
�توسع  سو}   hليو�, �ملسئولني، 
�حلاضر  �لعصر   � �ملضمو�.  ֲדذ� 
�ألªديو� هم �لسعد�E من �ملسلمني 
 EنشاJ  `J �نتباههم  ُلفت  �لذين 
�لعالقة باهللا � ֲדذ� �لدقة. فِمن منَّة 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� � علينا �نه 
بيَّن لنا بالتفصيل �لطرَ� J` �ملد�5¾ 
 �� بالس� عليها ميكن   Vل� �لسامية 
يناH �ملؤمن قر( �هللا �. ال شك 
�� مستوb �حلسنة ,�لفر�سة ,�لفهم 
,�لعلم لكل Jنسا� �تلف عن غ��، 
 bلد موحد�  يكو�   �� ميكن  فال 

�جلميع، لذ� قد ُ�مر كل ,�حد بأ� 
ينجز �لعهو� ,�ألماناF �لV قطعها 
,كفا�Eته،  قد�5ته  Äسب  �هللا  مع 
فإ�k ظل كل مؤمن يسعى لنيل هذ� 
يعّد  فسو}  �ملساعي   Hببذ �لغاية 
فقد   .bلتقو� مسالك  على  سالكا 
عضو  لكل  صحيح   hباستخد� ُ�ِمر 
,عينني.  ,�kنني  ,5جلني  يدين  من 
فاالمتناl عن �ألمو5 �لV ¥ى �هللا � 
عنها ,�جب، فهذ� �ألعضاE �ملا�ية 
 kJ فقط  �ملخلو�  ليست أل��E حق 
فقط،  �ملخلو�  حق   Eبأ�� نؤَمر   ´
 Hنؤّ�ها فسو} ُنسَأ ´ �kJ مبع� �نه

فالكثY مـن مبتكرات العصر 
احلاضر تضر اإلنسـان، إذ هي 
ُتسـتخَدم � أعمـال ُتعرِّضه 
aجوم الشـيطان وُتبعده عن 
طرق العبادة وتؤثر � األخالق 
سلبيا -بدال من استخدامها � 

األهداف النبيلة-.
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التقوى

 Vل� Hكث� من �ألعما Yعنها، بل هنا
 kJ ا عالقة مباشر� باملخلو�e ليست
�ملخلو�.  ينتفع منها  يتضر5 ,ال  ال 
,جدنا  ,تعمقنا  �لنظر  �معنا   �kJ بل 
بتلك  يتضر5  نفسه  �إلنسا�   ��
بعض  بإجنا�  ُ�ِمرنا  فقد   ،Hألعما�
�آلخر،  بعضها  عن  ,ُنهينا  �ألمو5 
فإ�k �قتر} �إلنسا� ما ¥ي عنه فهو 
�ها  حدَّ  Vل� �حلد,�  يتجا,�  بذلك 
 Vالف �حلقو� �لp هللا � ,بذلك�
حد�ها له �. كما �نه �kJ ´ ينجز 
�هللا  طاعة  من  فقد خر¾  به  �ِمر  ما 
فاإلنسا�  �ملعصية.  ,�5تكب   �
حد,�  بتجا,�   bلتقو� عن  يبتعد 
�هللا  ¥ى  ما  �5تكا(  نتيجة   � �هللا 
عنه �, �المتناlِ عن ما �مر �هللا به. 
,حيثما يبتعد عن �لتقوb يسقط � 
,لذلك  باستمر�5.  �لشيطا�  حضن 
 :� �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   Hقا
ليس على �ملؤمن �ال يعصي �هللا � 
 Fهجما `J ب �� ينتبهÒ فقط بل
 �� Òب  �يضا.  �خلفية  �لشيطا� 
 Fهجما  `J �,ما  �لتفاُته  يكو� 
�لشيطا� ح² ال يتعر  eا بسبب 
عدh �النتبا� ,لكي £مي نفسه منها. 
 hساليب �لشيطا� للهجو� �� hمعلو,
متنوعة، فالكث� من مبتكر�F �لعصر 

هي   kJ �إلنسا�،  تضر  �حلاضر 
 hجوe ُتعرِّضه   Hعما�  �  hُتستخَد
�لعبا��  طر�  عن  ,ُتبعد�  �لشيطا� 
,تؤثر � �ألخال� سلبيا -بدال من 
�لنبيلة-.  �ألهد�}   � �ستخد�مها 
هذ�   �� �لظاهر   � يعتقد  فاإلنسا� 
 �kJ �حد�  ُيهم  فال  �لشخصية  شئونه 
كا� يقامر �, يشاهد �ألفالh �لسيئة 
ليال  �لتلفا�   �  ,� �النترنت  على 
متأخر� �, ينشغل � �عماH من هذ� 
�لقبيل، ففي �عمه Òب �� ال ُتهمَّ 
 ،Fلتصرفا�,  Hُألعما� تلك  �حًد� 
لكن  مباشر�.  �حد�  تضر  ال  أل¥ا 
مع  ينسجم  ال  �لذ%  �لسيئ  �لعمل 
5ضو�� �هللا � ,يعا5  مشيئته هو 
ُيبعد� عن عبا�� �هللا � ,يصرفه عن 
�يضا.  �لعبا�  ,حقو�  حقوقه   E���
 hفاخلمو5 ,�النترنت ,�لقما5 ,�ألفال
�لبال�  �لسوE � هذ�  �خلليعة ,5فقة 

 Fلعائال�, Fكانت ُتفسد �لبيو �kJ
هي   bخر� ناحية  فمن  ناحية  من 
تسيِّر �لشبا( ,�ملر�هقني على طريق 
�لسوE ,بذلك َتصرفهم عن �هللا � 
 Eفهؤال للمجتمع،  �فة  ,جتعلهم 

لو� مرضا مستدميا.  يشكِّ
�ستخد�مكم   �J  � �هللا   Hيقو
,فكر�  منكم  عضو  لكل  �لصحيح 
�لها   �, �هللا  مرضا�  Äسب 
 �kJ �ما   ،Eًتقا� سيزيدكم  �لصحيح 
 `J يدفعكم  فسو}  kلك  خالفتم 
 � يسقط  فالذ%  �لشيطا�.  حضن 
حضن �لشيطا� من �ملؤكد �� يكو� 
 Fآليا� هذ�  ففي  �خلاسرين:  من 
�عتم ترmتها قد �مرنا �هللا �  Vل�
 %� �إلميا�.  بعد   bبالتقو بالتحلي 
ينبغي   ،bبالتقو حتلَّو�  �ملؤمنو�  �يها 
�� ال يكو� مبلغ ّ¶كم هذ� �لدنيا 
,ملذ�ُتها ,سهوالُتها ,5فاهيتها، بل 

فكمـا وّجـه اهللا تعا4 أنظـار النـاس إ4 أن يهتّموا 
باحليـاة األخرويـة بأنفسـهم، كذلك وّجـه أنظارهم 
إ4 تربية أجياaم القادمة وإ4 التسـابق � احلسـنات 
واخلـYات بـدال مـن التسـابق � أمـور دنيويـة. 
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 Hألعما� هي  ما  تنظر,�   �� Òب 
�هللا؟  مرضا�   Eبتغا� �جنزمتوها   Vل�
�لV حتر�,¥ا من �جل   Hألعما� Jمنا 
 � ستنفعكم  �هللا  برضو��  �لفو� 
,بريقها  �لدنيا   Fملذ� �ما  �آلخر�، 
تبقى  فسو}  ,5فاهيتها  ,سهوالִדا 

� هذ� �لدنيا. 
 ،h�,فاستعرضو� �,ضاعكم على �لد
�إلنسا�   �� هو  �لذنو(  �صل  أل� 
 �kيتغافل عن �عماله ,ينسى �هللا. فإ
كنتم تريد,� �� ترثو� JنعاماF �هللا � 
�حليا� �خلالد� � �آلخر� فثمة حاجة 
5ضو�نه  ُسبل  عن  للبحث  ماسة 
حاجة  Ïة  باهللا،  �لكامل  باإلميا� 
فاآلية  خْلقكم.  من  �لغاية  ملعرفة 
�أل,` من �آلياF �لV تلوִדا عليكم 
هي من �آلياF �لV ُتقر� مبناسبة عقد 
�نظا5  تعا`  �هللا  �لقر��. فكما ,ّجه 
�لناJ M` �� يهتّمو� باحليا� �ألخر,ية 
 `J بأنفسهم، كذلك ,ّجه �نظا5هم
تربية �جياeم �لقا�مة ,J` �لتسابق � 
�حلسناF ,�خل��F بدال من �لتسابق 

� �مو5 �نيوية. 
من   Vخطب ֲדا  �ستهللُت   Vل� �آلية 
�لنكا�،  مبناسبة  ُتتلى   Vل�  Fآليا�
 �kJ نه� `J بذلك لفت �هللا �النتبا�,
سيسعو�  صاحلني  �,ال�هم  كا� 

للحصوH على 5ضا �هللا تعا` ,بذلك 
�نياهم ,عقباهم، ,كذلك  نو�  £سِّ
 � ,��عيتهم  �لصاحلة  �عماeم   �J
لرفع  سببا  ستكو�  �لو�لدين  حق 

�5جاִדم � �لعا´ �آلخر. 
 �� عليكم  بأ�  تعا`  �هللا   Hفيقو

,ليسعو� لنيل 5ضا �هللا تعا` � هذ� 
 �� ,ليعلمو�  �يضا،  ,�آلخر�  �لدنيا 
pفى  ,ال  خب�،  يعملو�  مبا  �هللا 
كانت  صغ��  �إلنسا�   Hعما� عنه 
�, كب��، بل ُيكتب كل عمل من 
 �� �إلنسا�  على  لذ� Òب  �عماله. 
خطو�  كل   � جد�  حذ�5  يكو� 
 � يكسبه  عمل  كل   �, pطوها 
�إلميا� ,حد�  يكفي  �لعا´. ال  هذ� 
�, Àّر� �الّ�عاE باإلميا� بل ال بد من 
 Yلسلو�,  bلتقو� سبل  عن  �لبحث 

عليها. 
 � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا F�k مر� 

� Àلس: 
تقتضي   hإلسال�  � �حلقيقية  �حليا� 
موتا ُمّر�. ,لكن �لذ% يقبله £يا � 
لقد ,�5 � �حلديث  �ملطا}.  ¥اية 
 Fلشريف �� �إلنسا� £سب 5غبا�
�لدنيا ,ملذ�ִדا جنًة بينما هي جحيم 
�ملعانا� �  يقبل  �لسعيد  �حلقيقة.   �
 � �جلنة  متّثل   Vل� ,هي  �هللا  سبيل 
فانية،  �لدنيا   �� شك  ال  �حلقيقة. 
لقد ُ,لد كل Jنسا� ليموF، ,يأتيه 
�لوقت � ¥اية �ملطا} حني يفا5قه 
�ألصدقاE ,�ملعا5} ,�ألقا5( كلهم. 
�لسعا��   lنو�� كل  تظهر  عندها 
 lغ� �ملشر,عة بصو�5 �نو� Fمللذ��,

 ��  FاÒلز� مبناسبة  جيد�  تتذكر,� 
�نية  ,متعتها  ,ملذ�ִדا  �لدنيا  �5حة 
,فانية. ,�لز,�¾ ,�لعالقاF �لدنيوية 
�ملتعة   �J مؤقتة،   Fملذ� متّثل  كلها 
�حلقيقية تكمن � نيل 5ضا �هللا تعا` 
�لذ% £ظى به �ملؤمن � هذ� �لدنيا 
,يأكل Ïا5ها �لطيبة � �آلخر� �يضا. 
5 �ُهللا تعا` �ملؤمنني مر� بعد  فقد حذَّ
ينسو�  �ال  �تلفة  ,بأساليب   bخر�
�هللا ,�� يعتصمو� بالتقوb ,يكسبو� 
ن �نياهم ,عقباهم �يضا.  �عماال حتسِّ
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التقوى

بالر�حة  �إلنسا�  £ظى  ال  �ملر��5. 
 .bبالتقو Jال  �حلقيقية  ,�لبحبوحة 
,�العتصاh بالتقوJ bمنا هو مبنـزلة 
تنا,H كأM �لسم. (�% هو صعب 
للمتقي  يهيئ  تعا`  �هللا   �J جد�) 
كافة �سبا( �لر�حة ,�لسكينة. (�% 
كل  له  يهيئ  �إلنسا�  يتقي  عندما 
نوl من �لر�حة) فيقوH: من يتق �هللا 
Òعل له �رجا ,ير�قه من حيث ال 
 Hللحصو �حلقيقي  فالسر  £تسب. 
ال  ,لكن   ،bلتقو� هو  �لر�حة  على 
 Hللحصو شر,طا  تضعو�   �� Òو� 
على �لتقوb، بل عليكم �� تعتصمو� 
 �J .لتنالو� كل ما تسألو�  bبالتقو
�هللا 5حيم ,كرمي، فاتقو� سيعطيكم 

كل ما تسألونه. 
�% Òب �ال يضع �ملرE شر,طا �» 
�هللا  �عطا»   �kJ  Fحلسنا� سأكسب 
تكسبو�   �� عليكم  بل  ,كذ�.  كذ� 
لنيل  ,�سعو�  �هللا،  ,�تقو�   Fحلسنا�
قر( �هللا، عندها تتولد مع �هللا صلة 

فيعطيكم كل ما تسألو�.
£ظى   �� لإلنسا�  ميكن   %�
سلوكه  نتيجة  كلها   Fباإلنعاما
 �� علينا  ,لكن   ،bلتقو� مسلك 
^اسب �نفسنا ��ئما ,� كل حني 
�لدين  بإيثا5  عاهدنا  �ننا   `J ,ننتبه 

على �لدنيا، ,بالبيعة على يد �ملسيح 
�ملوعو� � عاهدنا بالسلوY على 
�لتقوb لذ� Òب �� يكو�  مسالك 
قولنا  بني  كامل   hنسجا�  Yهنا

,فعلنا. 
 �J  :� �ملوعو�  �ملسيح   Hيقو
مرحلة �لتقوb صعبة جد� ,ال ميكن 
�� Òتا�ها Jال من ميشي على طر� 
مرضا� �هللا، ,يعمل ما يبتغيه �هللا تعا` 
 �kJ, .يتبع 5غباته �لشخصية �� �,�
بالتكلف  عليها   Hحلصو� �حد   ��5�
ليست   bلتقو�  %�) ينجح.  لن 
بشيE ُيناH بالتصنع، هذ� مستحيل) 
,£ظى  فقط.  �هللا  بفضل   Hُينا بل 
 Eلدعا�  � �ستمر   �kJ �إلنسا�  ֲדا 
�ّكد  تعا`  �هللا  أل�  معا  ,�ملجاهد� 
 Hلسعي �يضا. ¤ يقو�, Eعلى �لدعا
ما  يتطهر   �� �: ال ميكن ألحد 
5,حه  �ر  فعندما  �هللا.  يطهر�   ´
,�لتو�ضع  بالتذلل  �هللا   Fعتبا على 
 Eيصبح �ملر, �Eعندها يقبل �هللا �عا
 �� على  قا��5  ,يكو�  �يضا  تقيا 
(فيجب   .� �هللا   H5سو �ين  يفهم 
,eذ�  ,تتمسكنو�،  تتو�ضعو�   ��
�لغر  �يضا هناY حاجة J` فضل 
نتيجة   Hُينا تعا`، ,هذ� �eد}  �هللا 
فضل �هللا تعا` فقط. ,عندما £ظى 

يقد5  فقط  عندها   bبالتقو �إلنسا� 
,حقيقة  �هللا   H5سو �ين  فهم  على 

 (hإلسال�
,�لذ% يّدعي �العتصاh بالدين بغ� 
,كانت   Fبالعبا��  hيقو, kلك 
Äتة  ,�فكا�5  �ضا  تقليد�  عبا�ته 
kJ يقوh ֲדا تقليد� آلبائه فقط. (�% 
,Jال  ,�جد���،   �wبا� يقوله  ما  يتبع 
ُ,لد �  نفسه مسلما ألنه  فيحسب 
بيت �ملسلمني ,£سب نفسه �ªديا 
ألنه ُ,لد � بيت �ألªديني، ,يعمل 
كل شيE كتقليد فقط. بل �حلق �� 
 Hُتنا  bلتقو�,  ،bلتقو� هو  �ألصل 
بالسعي ,�لعمل ,�لتو�ضع ,�ملسكنة 

  (Eلدعا�,
 :Hيقو,  � �ملوعو�  �ملسيح  يتابع 
آلبائه  تقليد�   Eشي كل  يعمل  Jنه 
�حلقيقة  فيه  تكو�   ��  �,� فقط 
,�لر,حانية، ,ال تنشأ فيه �لر,حانية 
أل�  �هللا  �تقو�   :�  Hيقو  ¤ قط. 
نتيجة   Hتنـز �إلeية   Fكا�ل�
�لباليا  من  ُينقذ  ,�ملتقي   .bلتقو�

�لدنيوية. 
تعا`  �هللا   Hفضا�  bنر �ننا  ال شك 
نا�لة على �جلماعة من حيث �جلماعة 
,نرb �جلماعة تتقدh �يضا ,نالحظ 
,نشاهد  معها،  �خلاصة  �هللا  معاملة 
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 Eكيف ينقذها �هللا من بر�ثن �ألعد�
�يضا.  للغاية  معا�ية  ظر,}   �
�فر��  من  به   Mبأ ال  عد�   Yهنا,
مسالك  يسلكو�  �لذين  �جلماعة 
تعا`.  �هللا  5ضا  ,يتحر,�   bلتقو�
,لكن ينبغي على �جلميع �� يصل - 
بعد عقد عهد �لبيعة على يد �ملسيح 
5فيع   bمستو  `J  -  � �ملوعو� 
تعا`  �هللا  قر(   Hينا,  bلتقو� من 
,كما  �حلقيقي،  باملسلم  يليق  كما 
يتوقعه   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
منا. فما هو kلك �ملستوb يا ُترb؟ 
�ملطلو( هو �� نذكر �هللا   bملستو�
Jنكم  تعا`  �هللا   Hيقو ��ئما.  تعا` 
أل�  شيئا  تضر,�  فلن  نسيتمو�   �kJ
,Jمنا  قط،  يضر�  ال  �َهللا  نسيانكم 
تضر,� �نفسكم نتيجة هذ� �لغفلة. 
Jال ضعا}  �َهللا  ينسى  �نه ال  ,�حلق 
�إلميا� �, �لذين ال Jميا� eم �, �لذين 
ينسو� �¥م سيمثلو� �ماh �هللا يوما، 
تؤ�%  �عماال  يكتسبو�   Uبالتا,
�ألخالقية  حالتهم  �^طا�   `J ֲדم 
على  �لدنيا  فيقدِّمو�  ,�لر,حانية، 
�لدين  يقدمو�   �� من  بدال  �لدين، 
�ملعاملة  هي  ما  ,لكن  �لدنيا.  على 
مثلهم  �ملا�يو�   Mلنا� سيتلقاها   Vل�
� �آلخر�، هذ� ما يعلمه �هللا ,حد�. 

يفسد,�  �¥م  هو  نعلمه  ما  ,لكن 
 � �لقلبية  ,طمأنينتهم  �5حتهم 
�¥ماكهم  بسبب  �يضا  �لدنيا  هذ� 
�5ينا  لقد  فقط.  �نيوية  مشاغل   �
Íسا�5  �صيبو�   �kJ �لذين  �لكث�ين 
عليها  فإ¥م £زنو�  �نيوية   ,� مالية 
بعد  يصلحو�  فال  ميرضو�  لد5جة 
تعا`  �هللا   Hفيقو  .Eشي أل%  kلك 
تسعو�  ,ال  �إلميا�  تّدعو�  بأنكم 
لاللتز�h بسبل �لتقوb، تدعو� �إلميا� 
�هللا  حقو�   E���  `J تنتبهو�  ,ال 
تعا` ,حقو� عبا��، مما يدH على 
كامال.  ليس  تعا`  باهللا  Jميانكم   ��
 `J ضافةJ, ميانكم ضعيًفاJ كا� �kفإ
kلك ال تنتبهو� J `Jصال� �نفسكم 
�لقالقُل  حياتكم  تسو�   �� بد  فال 
�ألمر  يقتصر  ,ال  �لطمأنينة.   hعد,
مثل  سيعّد  بل  فحسب  kلك  على 

�لفاسقني. ,مع�  �لناM من    Eهؤال
�لفاسق � هذ� �لسيا� هو َمن يعاهد 
�لشريعة ¤ pالف   hبأحكا  hبااللتز�
بعضها �, كلها. ,�kJ �معنا �لنظر � 
�لكرمي  �لقر��  من   bألخر� �ملو�ضع 
 F�5,  Vل�  Fآليا� تلك   �  %�
معناها   ��  bنر فيها  �لفاسق  كلمة 
عن  ,�خلر,¾  �إلeية  بالنعم  �لكفر 
Jطا5 �لطاعة. ,عليه فمن يكفر بنعمة 
�هللا تعا` فسيعّد من �لعاصني �لذين 
pرجو� عن Jطا5 �لطاعة، ,ُيعّد من 

�لفاسقني ,�ملنحرفني �لفاسدين. 
�ملوعو�  للمسيح  ببيعتنا  لقد عاهدنا 
�لدنيا  على  �لدين  سنوثر  �ننا   �
�ًيا كانت �لظر,}، ,�ننا لن ننسى 
منة  ,هذ�  �بًد�.  تعا`  �هللا   hحكا�
قد  �نه  �ªد%  كل  على  تعا`  �هللا 
 Vل� �لنعمة  تلك  من  نصيًبا  �عطا� 

فإذا كان إميانكم ضعيًفـا وإضافة إ4 ذلك ال تنتبهون 
إ4 إصالح أنفسـكم فال بد أن تسـود حياتكم القالقُل 
وعـدم الطمأنينـة. وال يقتصـر األمـر علـى ذلك 
فحسـب بل سـيعّد مثل هؤالء  الناس من الفاسقني. 
ومعq الفاسـق � هذا السـياق هو َمـن يعاهد على 
االلتزام بأحكام الشـريعة H sالـف بعضها أو كلها. 
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التقوى

�ملوعو�  �ملسيح  صو�5   � �نزeا 
�لن�  مهمة  مو�صلة  �جل  من   �
�لنبو�   �J  .hإلسال� ,لتجديد   �
كلها  �لنعم  بني  من  نعمة  ألعظم 
,لكننا نرb � �ملسلمني �ال��,�جية 
�هللا  يدعو�  Äيث  جتاهها   hلفصا�,
�يضا.  ֲדا  يكفر,�   ¤ لنيلها  تعا` 
تعا` علينا  �هللا  مّن   kJ  Eن سعد�^,
فوفقنا لقبوH هذ� �لنعمة �لV كانت 
مقّد�5 �� تعطى بو�سطة �ّتباl �لن� 
�، ,هكذ� �خلنا � عد�� �حلائزين 
على نصيب ِمن هذ� �لنعمة. ,لكن 
نيل  يسعنا  ال  �نه  نتذكر   �� ينبغي 
لنا  ميكن  ,ال  �لنعمة  هذ�  من  حّظ 
���E شكر �هللا تعا` عليها ما́  نعمل 
,فق �,�مر �ملسيح �ملوعو� � ,ما 
´ نسَع جاهدين لتحقيق �ماله فينا، 
,بد,� kلك سُنعّد من �لذين ينسو� 
 Fمتاها  � ,يغرقو�  تعا`  �هللا 
تعا`  �هللا  سخط  فينالو�  غفلتهم، 
,غضبه. Òب �ال يغيب عن �لباH �نه 
قد ُبعَث �ملسيح �ملوعو� � خا�ًما 
�لتوحيد  Jقامة  �جل  من   � للن� 
 h؛ فلن ُتقاÕ5جو� �هللا �لبا, FثباJ,
�ليقني  �kJ كا�  Jال  �حلقيقية   bلتقو�
,كا�  تعا`،  �هللا  بوحد�نية  كامال 
5ضا �هللا تعا` هو �ملطلو( �حلقيقي 

للمؤمن ,مقصو��، ,تفاÖ �إلنسا� 
كل  ,بعد  تعا`.  �هللا  ,حد�نية   �
�حلقيقية   bلتقو� تتولد  �ألمو5  هذ� 

� �إلنسا�.
يقوH �ملسيح �ملوعو� �:

”�لتوحيد ليس Àّر� �� تقوH "ال Jله 
Jّال �هللا" بلسانك � حني �ّنك ُتخفي 
�ال} �أل,ثا� � قلبك. بل كّل من 
 ,� خدعته   ,� مكر�   ,� عمله  يعّظم 
�هللا  به  يعّظم  �لذ%  بالقد5  خططه 
�خر  شخص  على  يعتمد   ,� تعا`؛ 
بالقد5 �لذ% كا� ينبغي فيه �لتوكل 
نفسه  يعظم  �نه   ,� �هللا ,حد�؛  على 
�هللا  به  يعظم   �� Òب  �لذ%  بالقد5 
 Fحلاال� هذ�  mيع   � فهو  ,حد�، 
أل�  تعا`،  �هللا  عند  لأل,ثا�  عابد 
 Vل� تلك  فقط  ليست  �أل,ثا� 
 Mا^  ,� فضة   ,� kهٍب  من  ُتصنع 
ظاهرية،  بصو�5  ,ُتعبد  حجا�5   ,�

بل Jّ� كّل شيE، ,كّل قوH، ,كّل 
باهللا   Jّال  تليق  ال  �¶يًة  ُيعَطى  عمل 
�هللا  عند  ,ثن  eو  ,حد�،  ,جل  عز 
�هللا  ,حد�نية   �ّ� َتَذّكر,�  تعا`.... 
 Vل�, ֲדا،  �إلميا�  مّنا  �هللا  يريد   Vل�
Jّنما  ,�لنجا�  �خلال¿  عليها  يتوقف 
هي �إلميا� بأّ� �هللا م�k � �Øّته عن 
كّل شريك، سو�E كا� ,ثًنا �, بشًر� 
�, نفس �إلنسا�  قمًر�،   ,� �, Ùًسا 
,�kته، �, َمْكَر� �, خد�عه؛ ,كذلك 
قا��5ً  �حًد�  َيُعّد  �ّال  لإلنسا�  ينبغي 
غ�  ��5ًقا  �حًد�  يُعّد  ,�ّال  �هللا،  مثل 
على  قا��5  �حًد�  £سب  ,�ّال  �هللا، 
�� يعّز� �, �� يذّله، ,�ّال يعّد �حًد� 
 �� عليه   �� كما  معينا؛   ,� ناصًر� 
pلص حبَّه ,عبا�ته ,خضوعه ,�ماله 
�ملع�  ,خوفه هللا ,حد�." (فهذ� هو 
�حلقيقي للتوحيد �� يؤمن �لعبد باهللا 
�هللا  فإ�  حقيقًيا،  ,مذالًّ  معزًّ�  تعا` 

األوثان ليست فقط تلك الv ُتصنع من ذهٍب أو فضة 
أو zاس أو حجارة وُتعبد بصورة ظاهرية، بل إّن كّل 
شيء، وكّل قول، وكّل عمل ُيعَطى أهميًة ال تليق إّال 

باهللا عز وجل وحده، aو وثن عند اهللا تعا4.... 
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 �kJ ,لكن  �لعز�  يهب  ,حد�  تعا` 
pزيه  فإنه  �إلنسا�   Hعما�  Fفسد
بأ�  حضرته   Hقا  ¤ �يضا.  ,يذله 
�حًد�  �إلنسا�  £سب  �ال  �لتوحيد 
تعا`،  �هللا  ناصًر� ,معيًنا حقيقًيا غ� 
pضع  له.  ,�لتذلل  �لعبا��  ,pلص 
,لكن  �آلخرين   Mلنا�  hما� �لبعض 
هذ� �مر غ� الئق، ,�ملطلو( هو �� 
يكو� تو�ضعكم ,تذللكم هللا تعا`، 
,حد�  به   Hآلما� تعقد,�   �� ,ينبغي 
,ال �افو� Jال هو. ¤ قاH حضرته:) 
",ال ميكن �� تكتمل ,حد�نية �هللا من 

غ� �خلصائص �لثال¦ �لتالية:
�,ال، توحيد F�k �لبا5% - �ع� �� 
 h,ملوجو�� كّلها كاملعد� Eنعدَّ �ألشيا
نعدها   ��, تعا`،  �هللا  مع  باملقا5نة 
 %�) �حلقيقة.  ,باطلة   Fلذ�� هالكة 

�� كل شيE هالك، ,الحقيقة له)
�ع�  �لبا%5-   Fصفا توحيد  ثانًيا، 
Jال  ,�أللوهية  بالربوبية  �إلقر�5   hعد
لذ�F �هللا، (�% �� �هللا تعا` هو ,حد� 
 �ّ�, ُيعبد)  بأ�  �جلدير  ,هو  �لر( 
�لظاهر   � يبد,�  -�لذين  �آلخرين 
Jال  ليسو�  كّلهم  ,�سنني-  ��5قني 
�لذ% ,ضعه  �لنظاh �إلeي  جز�Eً من 
 Mُهللا ,صنعه بيد� تعا`. (�% ِمن �لنا�
ينفع   ,� �لظاهر   � يفيد  َمن  �يضا 

إن كمال تقوى اإلنسان وذروتها أن ينمحي وجوده. 
s قال: وحدانية اهللا احلقيقية هي أن يبلغ اإلنسان 
هـذا الكمال. أي إذا �ا اإلنسـان نفسـه وتفا� 
� اهللا تعـا4 فإنه يبلغ مرتبة الكمـال � التقوى، 
وإن مثل هذا اإلنسـان يؤمـن بالتوحيد احلقيقي، 

جعلهم  ,قد  �نيوية،  منافع  �آلخرين 
�هللا تعا` 5kيعة إلفا�� �آلخرين، فإ¥م 
يفيد,� ,يصبحو� 5kيعة للربوبية � 
Jال   Eهؤال كل  ,ليس  ضيق،  نطا� 
جزE من نظاh ,ضعه �هللا تعا` بيد�. 
فينبغي �إلميا� بأ� �هللا تعا` قد جعلهم 
ميلكو�  ,ال  �آلخرين،  إلفا��  5kيعة 
قد�k �5تية على �لعطاE ,�إلفا��، بل 

ُجعلو� 5kيعة لنفع �آلخرين.)
,�إلخال¿  �حلب  توحيد  ثالًثا، 
,�لصفاE - �ع� �ّال جنعل �حًد� شريًكا 
هللا � حّبنا ,عبا�تنا له ,�لتفا» فيه - 

عز ,جل."
�% �� يتفاÖ �لعبد � توحيد �هللا تعا` 
 hعبو�يته. فال يقتصر �ألمر على عد,
Jشر�كه باهللا تعا` ,عدJ hبد�ئه �حلب 
,�لصد� ,�إلخال¿ ألحد غ�� بل 
تعا` ,ميحو  يتفاÖ � �هللا  ينبغي �� 

نفسه � �kته تعا`.
فمن توفرF فيه هذ� �ألمو5 �خل � 
�لذين يؤ�,� حق �هللا تعا` ,يلتزمو� 
بسبل �لتقوb. لقد قاH �ملسيح �ملوعو� 

:bلتقو� Hعن كما �
�J كماH تقوb �إلنسا� ,5k,ִדا �� 
,حد�نية   :Hقا  ¤ ,جو��.  ينمحي 
�إلنسا�  يبلغ   �� هي  �حلقيقية  �هللا 
�إلنسا�  �ا   �kJ  %�  .Hلكما� هذ� 
فإنه  تعا`  نفسه ,تفاF�k � Ö �هللا 
 �J,  ،bلتقو�  �  Hلكما� مرتبة  يبلغ 
بالتوحيد  يؤمن  �إلنسا�  هذ�  مثل 
�حلقيقي، ,من يصل J` هذ� �لد5جة 
فإنه �ملؤمن �حلقيقي بالتوحيد �إلeي. 
 Eشي كل  على  تعا`  �هللا  Jيثا5  فإ� 
على   Fلثبا� ,هو  بعينه   bلتقو� هو 
لنيل  تعا`  �هللا  ,فقنا  �يضا.  �لتوحيد 

هذ� �لد5جة. �مني.
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٢٠

التقوى

 � �لبخا%5   b,5
طويًال   Úصحيحه حديث
 Ð� Hير,% قصة �خو
 �, ،h,سفيا� على هرقل عظيم �لر
يتأكد   �� هرقل   ��5� �حلديث   Eثنا�
 Ð� `J من صد� �مد �، فوجه
 Hخال ,من  �سئلة  عشر�  سفيا� 
JجاباÐ� F سفيا� تبني هرقل صدَ� 

�مد �.
,كأ¥ا  �لعشر�  �ألسئلة  �خذنا  فلو 
�ملسيح  معا5ضي  �حد  من  ُ,جهت 
به  �ملؤمنني  �حد   `J  � �ملوعو� 
�ملؤمن   FجاباJ ,�نطبقت   ،�
,JجاباÐ� F سفيا�، �ال ُيعت� kلك 
�ليال على صد� �ملسيح �ملوعو� � 

�خلا�h �لصا�� للمصطفى �؟
هذ� هي �ألسئلة �لعشر� �لV ,جهها 

هرقل Ð� `J سفيا�:

١. كيف نسبه فيكم؟
هو فينا k, نسب، يقوH �ملسيح �ملوعو� 
فيها  كتب  بعض   � Fقر�  "  �
تذكرُ� �بائي �¥م كانو� من �رقند، 
�لسلطنة ,�إلما�5،  ,كانو� من بيت 
¤ ُصّبت عليهم �ملصائب فظعنو� عن 
,Jِْلِفهم ,جا5ِهم، ح²  ��5هم  بلد� 
,صلو� J` هذ� �لديا5، ,�ناخو� ֲדا 
مطايا �لَتْسيا5، مع 5ِفقٍة من َخَدِمهم 
 ¤ ,�عو�¥م.  ,�حباֲדم  ,Jخو�¥م 
�eند  َمِلَك  يعتمر,�   �� قصد,� 

"بابر"، ,يسألو� عنه �� ُيدِخلهم � 
�كابر، فوجد,� ما قصد,� من فضل 
�هللا �لرحيم، ,�نتظمو� � �مر�E هذ� 
�ملَِلِك �لكرمي. ¤ بد� eم �� يتخذ,� 
 bقر ,ُ�عطو�  �لديا5َ،  هذ�  ,طنهم 
 Yَألمال�, �ملُْغِلّية  �لسلطنة  من  كث�� 
 hموe�, �لغربة   hيا� ,�لَعقا5َ، ,نسو� 

,�ألفكا5." (كتا( جلة �لنو5)

٢. فهل قا هذ� �لقو منكم 9حد 
قط قبله؟

�جلو�(: كال، �لو�قع �� �عو� سيدنا 
�الختال}  �  �تلف كل  �ªد 
عن �عا,b �لسابقني ,kلك للنقا� 

�آلتية:

ها» �لزه�%

ÎÖç¬’\;Ï÷Òà¯\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\ÎÖç¬’\;Ï÷Òà¯\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\
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9. �لشخص �لوحيد �لذB ��عى 9نه 
�ملهدB ��ملسيح

�لذين  فجميع  جوهرية  نقطة  ,هذ� 
كا�  �إلسالمي  �لتا5يخ   � ظهر,� 
 hإلما� هو  �نه  يدعى  منهم  �لو�حد 
�ملسيح  �نه   lيّد  ´, فقط،  �ملهد% 
 � Eلسما� نّ� حيّي �  �ملسيح  أل� 
kهن �لعامة ,�نه سيعو� هو هو. �ما 
فيها أل�  مشكلة  فال  �ملهد%  كونه 
�ملهد% من ,جهة نظرهم ليس بنّ� 
,لن ينـزH من �لسماJ, ،Eمنا Àر� 
 F�5,  Vل�  Fلصفا� من  Àموعة 
 � �لن�   `J منسوبة   F5,�يا  �
يكو�  شخٍص  على  �نطبقت   �kJ
�ملهد%، ,هذ� ما حد¦   hإلما� هو 
�ملهد,ية   Eعيا�� من  �لكث�ين  مع 
 hإلما� هو  �نه  توهم  منهم  فالكث� 
عليه  �نطبقت   �� ملجر�  �ملهد% 
 � �ملذكـو�5   Fملو�صفـا� بعض 
ظل  �لفـهم  ,هذ�  �ألحـا�يث. 
 `J لعصو5 �إلسـالمية� �سائد� ع
�� جاE سيـدنا �ªد � ,�علن �نه 
هـو �إلماh �ملـهد% ,هو �ملسيح، 
,شـر� مع� نـز,H �ملسيـح من 
 F�Eشـر� معا» نبـو, Eلسمـا�
فإنه   Uبالتـا,  ،�  Hلرســو�
�لذ%  �لوحـيـد  �لشخـص  هو 

�عـلن هذ� �لدعـو�.

 Jلنبو� 9علن   Bلذ� �لوحيد   .\
�لظلية �تلّقي �لوحي

�هم  �عت�ها  نظر%  هذ� من ,جهة 
�ليل على صدقه �. فلو نظرنا � 
 Fمعتقد�, �إلسالمي  �لعا´   Hحو��
�لوحي   lنقطا� �عتبا5  من  �ملسلمني 
غالبية  عند  �لنبو�  با(  ,Jغال� 
�ملسلمني ,�نتشا5 �ملعتقد�F �خلاطئة 
 .hعن �جلها� ,عن �هللا ,5سله �لكر�
,بافتر�  �� سيدنا �ªد �  كما 
ليفسد  خر¾  5جل   hخلصو�  Hيقو
من  فهل  �الجنليز،  ,يساعد  �لدين 
�ألسهل �� يدعى �لنبو� ,يدخل � 
 Eلعلما� مع   Fمساجال,  Fمناقشا
,يتعر   �عو��  صد�  eم  ليثبت 
للمخاطر،  حياته  ,يعر   للتكف� 
سبيل   � ,,قت  جهد  كل   Hيبذ,
Jقناl �لناM بنبوته �لتابعة. �h يدعى 
 %� بد,�  فقط  �ملهد%   hإلما� �نه 
لالجنليز   Eللوال  Mلنا� ,يدعو  نبو� 
فكونه   ÛkJ �سهل؟  �يهما  مباشر�؟ 
�نه  على  �ليل  ,�لوحي  �لنبو�  ��عى 
lِ هذ� �لدعو� من عند نفسه.  ´ يدَّ
,هذ� نقطة �يضا متيز� عن غ�� ممن 
سيدنا  فإ�   Uبالتا, �ملهد,ية.  ��عى 
�ªد � ��عى بدعوb ´ يأF به 
ن�  �ملهد%   �� ,هي  قبله  من  �حد 

ظلّي � �ألمة �إلسالمية. 

`. �لوحيد �لذB ��عى
     خر�b �لدجا

bمأجو� bيأجو �     
 Hلدجا� خر,¾  قبله  �حد   lيّد  ´
مهد%   �� من  ,بالرغم  عصر�.   �
,�لذ%   Hملثا� سبيل  على  �لسو��� 
كا� معاصر� لسيدنا �ªد � كا� 
,يأجو¾   Hلدجا� عصر   � �يضا 
مهد%  يذكر   ´ ,لكن  ,مأجو¾ 
 ��, قد خر¾   Hلدجا�  �� �لسو��� 
يأجو¾ ,مأجو¾ قد خرجو�. ,لكن 
 � kلك   Hقا   � �ªد  سيدنا 
�كثر من موضع من كتبه مما يؤكد 
 Hلدجا� حلقيقة  �لفهم  هذ�   �� على 
,يأجو¾ ,مأجو¾ ´ يكن من عند 
,هـذ�   .� �هللا  من  بل  نفسـه 
�حد  يها   lيـد  ´  bعو� �يـضا 

غـ��.
ملكه   de  قا  Bلذ� �لوحيد   .b

>�حا�
مؤسسا   � �ملسـيح  كا�  كما 
 Vمملك  Hقـا, 5,حـانية  ململكة 
ليسـت من هذ� �لعـا´. هـكذ� 
كا� سيـدنا �ªد � مؤسـسا 
من  ليسـت  5,حانيـة  ملمـلكة 
pتـلف  فهو  ,ֲדذ�  �لعـا´.  هذ� 
�ملهـد,ية  ��عـو  عن mيـع من 

من قبلـه.
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٢٢

التقوى

 f� مل سيفاg f Bلوحيد �لذ� .h
jرb على �حلاكم

�ملوعو� � ´ £مل سيفا  �ملسيح 
كل  ,لكن  حاكم.  على  pر¾   ´,
�لسيو}  ªلو�  قد  �ملهد,ية   Eعيا��
على  ,خرجو�   Èجليو� ,قا�,� 
عبد  بن  �ملهد% �مد  مثل   .hحلكا�
�هللا تومرF �لذ% ���� �,لة �ملر�بطني 
�ملوحدين. ,غ��  ,�حل �لها �,لة 
كث�,� ممن ªلو� �لسال� ,قاتلو�. 
,لكن سيدنا  �ªد � ´ £ا5( 
,´ يقاتل ,مع kلك ُفتحت له �بو�( 
 � �ملسيحيني  �ملبشرين   hفهز �لنصر 
كل موطن ,غز� �لعقوH بقو� كالمه 
 hليو�, ,�ستوطنها.  �لقلو(  ,فتح 
على   hعا مائة  من  �كثر  مر,5  بعد 
�لعر(   Eصلحا عليه  يصلى  ,فاته 
من  ماليني  ,يتبعه   .hلشا�  Hبد��,
�لناM � كل قاF�5 �لدنيا ,يذكر,� 
,هذ�  ,توق�.   hحـتر�� بكل  �ه �
 Eيـضا ´ ُتعط ألحد من ��عيـا�

�ملهـد,ية.
 Dنظا بفسا�  �عوته  يربط   f  .k

�حلكم
 hكذلك́  يربط �عوته بفسا� �حلكا
�ملحكومني   بفسا�  ,Jمنا  ,حدهم 
مملكته  فإ�  طبيعي  �مر  ,هذ�  �يضا 
�لعا´  ,هدفها هو  ليست من هذ� 

Jصال� �لناJ, Mقامة �ملجتمع �ملسلم 
,ليس �ململكة �إلسالمية.

�. �لوحيد �لذB ظهر` على يديه 
�ملعجز�`

 Eهؤال بني  من  �لوحيد  هو  كذلك 
 ،Fعلى يديه �ملعجز� Fلذين ظهر�
عصر�   � حتققت   Vل�  F�Eفالنبو
نشاهد حتققها   Vل� ,نبو�Eته  كث��، 
�ستجابة  ,كذلك  �كثر.   hليو�
,هزمية  �ملرضى،   Eشفا,  ،Eلدعا�
�عد�E �إلسالh على يديه، ,غ� kلك 
 lملد تكن   ´ ميز�  ,هذ�  �لكث�. 

للمهد,ية من قبل.
 A9سس �خلالفة �ل Bلوحيد �لذ� .o

d7 �آلe 4ستمر` بعد�
�ملهد,ية َمن �سس �,ًال   Eعيا�� من 
,ممالك عظيمة لكن �ين هي �آل�؟ 
�ين �,لة �ملوحدين؟ ,�ين �,لة مهد% 

�لسو���؟ �ين خلفاwهم؟ ´ يبق eم 
قد   � �ªد  سيدنا  ,لكن  kكر. 
 hليو�  `J قائمة  �خلالفة ,هي  �سس 
 hيو `J ستستمر, hتقد, Fبكل ثبا

�لقيامة بإ�k �هللا �.
هذ� �لنقا� جتعل من �ملستحيل تشبيه 
�عو� �ملسيح �ملوعو� �  بدعا,% 

.Eغ�� من �أل�عيا

٣. فهل كاd من tبائه من َمِلك؟
�جلو�(: ´ يكن من �بائه من َمِلك، 
,بالتاU فهو ليس برجل يطلب ُمْلَك 

�بيه.
 bقر �متلكو�   �J, �جد���   �� علًما 
معرًضا  حضرته  ,لكن   Fضيعا,
,عـاكفا  فيها،  ,��هـد�  عنها 
عن   lلدفا�, �لدين  ��5سة  على 

.hإلسـال�

املسـيح املوعـود � � �مل سـيفا و� Hرج 
على حاكم. ولكن كل أدعياء املهداوية قد �لوا 
السـيوف وقادوا اجليوش وخرجـوا على احلكام. 
مثـل املهدي �مـد بن عبـد اهللا تومرت الذي 
أزاح دولة املرابطني وأحل �لها دولة املوحدين. 
وغـYه كثـYون ممـن �لـوا السـالح وقاتلوا. 
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٤.فأشر�u �لنا� يتبعونه
D9 ضعفاwهم؟

�جلو�(: بل ضعفاwهم

٥. 9يزيد�D9 d ينقصوd؟
�جلو�(: بل يزيد,�، ,يتقدمو� كل 
�صبح  ,,جو�هم  ,ينتشر,�،   hيو

 .Úقع�, Ûبل �مر ،Úملموس

سخطة  منهم  9حد  يرتد  فهل   .٦
لدينه بعد d9 يدخل فيه؟

�جلو�(: كال

بالكذ\  تتهمونه  كنتم  فهل   .٧
قبل d9 يقو ما قا؟

بالكذ(،  �حٌد  يتهمه   ´ �جلو�(: 
ح² �لد �عد��E ´ يفعل.

يقوH �ملسيح �ملوعو� � "Jنكم ال 
,ال  kنبا  علّي  جتد,�   �� تستطيعو� 
كذبا ,ال �فتر�Eً ,ال خد�عا � سابق 
قد  كا�  شخصا   �J  Hفُيقا  ،ºحيا
,قد   Eالفتر��, �لكذ(  على  تَعّو� 
 .bكذبه كذبة �خر `J ضا} �آل��
�ّيكم يستطيع �� Òد عيًبا � �% �مر 
من �مو5 حياº �لسابقة؟ لقد Ùل� 
فضل �هللا تعا` منذ نعومة �ظفا%5، 
 �  �J,  ،bلتقو� على   ºحيا  hفأقا
(تذكر�  للمتفكرين".  آلية  kلك 

Àلد  �لر,حانية  �خلز�ئن  �لشها�تني، 
(٢٠ ¿ ٦٤

٨. فهل يغد>؟
�جلو�(: كال

حسني  �مد  �ملولو%   Hيقو
�لبطالو%:

�ªد)   hغال (م���  �ملؤلف   �J"
خدمة   � مثابر  5جل  �نه  �ثبت  قد 
 Hحلا�, ,�للسا�،  بالقلم   ،hإلسال�
�نه  ح²  kلك..  ,غ�   ،Hملا�,
بني  مثيال  له  جتد   �� �لنا�5  من 
�ل��هني  مؤلف   �J" �ملسلمني..... 
�صدقائه  شها��   � �ألªدية.. 
,�عد�ئه على �لسو�E.. قد �قاh حياته 
تقي  ,Jنه   ،hإلسال� شريعة  على 
جريد�  من  �لسابع  (�ملجلد   ."l5,

Jشاعة �لُسّنة). 

 dكا فكيف  قاتلتمو4؟  فهل   .٩
قتالكم eيا4؟

�ملوعو�  �ملسيح   Hقتا كا�  �جلو�(: 
� 5,حانيp ´, ،Úر¾ J` غز,� 

,Jال ,عا� منها مرفوl �جلبني. 

١٠. ما�o يأمركم؟
يقوH �ملسيح �ملوعو� �:

"ال يدخل � mاعتنا Jال �لذ% �خل 

�هللا  كتاَ(  ,�ّتبع   ،hإلسال� �ين   �
,ُسنَن سيدنا خ� �ألناh، ,�من باهللا 
,باحلشر  �لرحيم،  �لكرمي  ,5سوله 
,يِعد  ,�جلحيم.  ,�جلنة  ,�لنشر 
�ين  غ�  �ينا  يبتغي  لن  بأنه  ,يقّر 
�لدين..  هذ�  على   Fميو, ،hإلسال�
�هللا  بكتا(  متمسكا  �لفطر�..  �ين 
من  ثبت  ما  بكل  ,يعمل   ،hلعال�
�لصحابة   lاmJ, ,�لقر��  �لسّنة 
فقد  �لثالثة  هذ�   Yتر ,من   .hلكر��
مآله  ,كا�  �لنا5،   � نفسه   Yتر
مو�هب  ,�لتبا5".(كتا(  �لتبا( 

�لرªن).

dسفيا z9 `جاباe لنر dآل��
على 9سئلة هرقل:

 :Hما سأل� عنه �� قا H,� كا� ¤
 ,k كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا
 Hلقو� هذ�   Hقا فهل   :Hقا نسب. 
 :Hمنكم �حد قط قبله؟ قلت: ال. قا
فهل كا� من �بائه من ملك؟ قلت: 
 h� يتبعونه   Mلنا� ال. قاH: فأشر�} 
ضعفاwهم.  بل  فقلت:  ضعفاwهم؟ 
قاH: �يزيد,� �h ينقصو�؟ قلت: بل 
يزيد,�. قاH: فهل يرتد �حد منهم 
فيه؟  يدخل   �� بعد  لدينه  سخطة 
تتهمونه  قاH: فهل كنتم  قلت: ال. 
قاH؟  ما   Hيقو  �� قبل  بالكذ( 
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قلت:  يغد5؟  فهل   :Hقا ال.  قلت: 
ما  ند%5  ال  مد�  منه �  ,^ن  ال، 
هو فاعل فيها. قاH: ,´ متك� كلمة 
�لكلمة.  هذ�  غ�  شيئا  فيها  ��خل 
نعم.  قلت:  قاتلتمو�؟  فهل   :Hقا
قاH: فكيف كا� قتالكم Jيا�؟ قلت: 
منا   Hينا  ،Hبينه سجا, بيننا  �حلر( 
,نناH منه. قاH: ما�k يأمركم؟ قلت: 
يقوH: �عبد,� �هللا ,حد� ,ال تشركو� 
به شيئا، ,�تركو� ما يقوH �باwكم، 
,�لعفا}  ,�لصد�  بالصال�  ,يأمرنا 
كتا(  �لبخا%5-  ,�لصلة.(صحيح 

بدE �لوحي)

موقف هرقل
للترmا�: قل له: سألتك عن   Hفقا
�نه فيكم k, نسب،   Fنسبه فذكر
نسب   � تبعث  �لرسل  فكذلك 
قومها. ,سألتك هل قاH �حد منكم 
هذ� �لقوH، فذكرF �� ال، فقلت لو 
كا� �حد قاH هذ� �لقوH قبله، لقلت 
5جل يأتسي بقوH قيل قبله. ,سألتك 
 Fهل كا� من �بائه من ملك، فذكر
�� ال، قلت: فلو كا� من �بائه من 
ملك، قلت 5جل يطلب ملك �بيه. 
,سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذ( 
 ��  Fفذكر  ،Hقا ما   Hيقو  �� قبل 
ليذ5  يكن   ´ �نه  �عر}  فقد  ال، 

على  ,يكذ(   Mلنا� على  �لكذ( 
�تبعو�   Mلنا� �شر�}  ,سألتك  �هللا. 
�h ضعفاwهم، فذكرF �� ضعفاEهم 
�تبعو�، ,هم �تباl �لرسل، ,سألتك 
ينقصو�، فذكرF �¥م   h� �يزيد,� 
ح²  �إلميا�  �مر  ,كذلك  يزيد,�، 
سخطة  �حد  �يرتد  ,سألتك  يتم. 
 Fفذكر فيه،  يدخل   �� بعد  لدينه 
�� ال، ,كذلك �إلميا� حني �الط 
بشاشته �لقلو(. ,سألتك هل يغد5، 
�لرسل ال  فذكرF �� ال، ,كذلك 
 Fتغد5. ,سألتك مبا يأمركم، فذكر
,ال  �هللا  تعبد,�   �� يأمركم  �نه 
تشركو� به شيئا، ,ينهاكم عن عبا�� 
�أل,ثا�، ,يأمركم بالصال� ,�لصد� 
حقا   Hتقو ما  كا�  فإ�  ,�لعفا}، 

فسيملك موضع قدمي هاتني، ,قد 
�كن   ´ خا5¾،  �نه  �علم  كنت 
�ظن �نه منكـم، فلو �» �علم �» 
 ،�Eلقا لتجشـمت  Jليه،  �خـلص 
عن  لغـسلت  عند�  كنت  ,لو 
با(   – �لبخا%5  (صحيح  قدمه.. 

بدE �لوحي)

�لسؤ� �لذB يطرh نفسه:
كافية  كانت  �لعشر�  �ألسئلة  هذ� 
�مد  صدُ�  له  يتضح  لكي  eرقل 
فلما�k ال تكو� كافية إلظها5   ،�

صد� �ملسيح �ملوعو� �؟
 � Fعو�مل �, مميز� Yجلو�(: هنا�
ֲדذ�  يكتفي  جعلته  هرقل  شخصية 

�ألسئلة، منها:
١. ُحسن �لظن.

�إلميا�  عن  يبحث  5جل  Jنه   .٢
�حلقيقي.

٣. Jنه 5جل يرفض �لتقليد �ألعمى 
�لذ% يقتل �لعقل.

فلم  عنـصرية،  قلبه   � ليس   .٤
 Úعربي لكونه   � �لن�  يرفـض 

.Úليس 5,مي,

هذ4 صفا` توفر` ~ هرقل، 
فهل توفر` ~ 

�ملشايخ؟

@LÚÌäñ‰«@›”äÁ@k‹”@ø@èÓ€

@�@=‰€a@úœäÌ@·‹œ

NĆbÓflÎâ @èÓ€Î@ĆbÓiä«@È„Ïÿ€

L›”äÁ@ø@päœÏm@pb–ï@ÍàÁ

_ÉÌbíΩa@ø@päœÏm@›Ëœ@
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�لَعِظيـِم �لـّر(ِّ  �يـُة  جتلَّـت 
�ُحلُضـو5  َعـن  �لالعِنـوَ�  ,غـا( 
Hَمن َ�عَلـو�  �لـُهز� Fََقْهَقـَر صـو,

لعيسـى  ِصْنـًو�  طاهـر�   Hنـز�,
�صابـا بإمـر�5  ,ُ�مر5نـا 
َِY�k� مـن   bkتـأ قـد  فـؤ��% 

ِبَمـد�  ُملئـت  ُكتُبنـا  ,هاهـي 
bkتـأ قـد   Yفـؤ�� مـن  فـؤ��% 
�ملنكرينـا ,جـو�  شـاهت  �مـا 

 bkتـأ قـد   Yفـؤ�� مـن  فـؤ��% 
�ملنكرينـا ,جـو�  شـاهت  �مـا 
�ملنكرينـا ,جـو�  شـاهت  بلـى 
�ملنكرينـا ,جـو�  شـاهت  بلـى 
bkيـؤ ,�حلـق  �,kيتمـو�  فكـم 
�5َ  5َ�ُ �ملعـا5   ,طالبـت 
صخـر� �هللا  ֲדـد%  فأصبحنـا 

ªـٍد  بعـد  ªـٌد  هللا  فكـْم 
ِ

Hِفـاَ  �لدمـعُ  ِمـْن َعـنيِ  �ملَقا,
Hجلـال� %k ُعِطـَل َثغُرهـم ِمـن,
Uملـو�� فمحـا  َحقَّكـم  ِ,قعَقـَع 
Uلبـو�� �ـا   , �يننـا  فجـّد� 

 Hَِخلَبا� َجـو5ِ  ِمـن  �لقلـِب  فـؤ�َ� 
Hِجلـد�� ِمـن  عنـك   َّ��ُ ,قلـ� 
Uحوَّلـت حـا �هللا كـم   Yَجـز�
Hتصـا� فيهـا  قلوبنـا  ِشـغاُ} 
Hلِنَصـا� ملـع   bللعـد شـهدنا 
Hِِ�جلـد� Hلقلـبُ ِمـن حـا� َّ��ُ,
Hِلِظـال�  َ نو5كـم ,جـه  ,شـو� 
 ِHفـا  �خل� عـن ِحملِ  �لسـال,
Uلليا� �شـر� �  �لشـمس  ,نـو5 
Hُِ�لَضـال ظـنُّ  قلَبـُه  ,ُيدمـي 
U  قـّش  غـثا فعـا� ÝÍرِجـه 
Hِلرمـا� ِمثـَل  خُصوُمنـا  ,عـا� 
Hِلكمـا�  )َ5�َ Jيصالنـا  علـى 

 

فكم أُوذيتمو واحلق يؤذىفكم أُوذيتمو واحلق يؤذى

عبد �لكا� �مد
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�ملوعو�  للمسيح  �خلا>جي  �ملظهر 
�

 Hيكن � ^يًال ,ال بديًنا، طو ´ -
 Fبوصا ,Ïا»   hقد�� ½سة  ^و  قامته 
�لصد5  عريض  ,كا�  سم)،   ١٧٣)
,�ملنكبني، ,كا� كل جزE من جسمه 
�للني  بني  بشرته  كانت  متاًما.  متو��نا 
على  �لتجاعيد  تظهر   ´, ,�خلشونة، 

�يا� طوH حياته قط.
- كا� �لنو5 يشع من ,جهه �لذ% تعلو� 
��ئًما �بتسامة خفيفة، ,كا� �لناظر Jليه 
يرb عالماF �لسكينة ,�لثقة � �ّيا�، 
,كا� تو�ضعه ,�ضًحا للعيا�، �ما عينا� 

فكانتا شبه مغمضتني. ,´ ير �حٌد � 
عينيه قط مالمح �لغضب �, �لتك�.

ح²  يصل  المًعا  سبًطا  شعر�  كا�   -
كل   Eحلنا� له   hيستخد ,كا�  عنقه، 
 hستة، كما كا� يستخد ,� hسة �يا½
له �لزيت ح² ال Òف. ,´ يكن £لق 
حليته �لV كانت متو��نة متاما من mيع 
,كا�  كثة،  ,كانت  �لثالثة  �ألطر�} 
صبغها  بسبب  �حلمر�   `J مائًال  لو¥ا 
kقنه   �  Fظهر مر�   F�k,  ،Eباحلنا
 Eلك �جلزk bملة صغ�� فلم £لق سو�

�لصغ� من �للحية. 
سو��,ين  ,عينا�  كبً��  ,جهه  كا�   -

 ´, ُمغمضتني،  شبه  لكنهما  كب�تني 
حياته.  ¥اية  ح²   F�5لنظا�  hيستخد
,كانت  متناسقتني.  ,�kنا�  �نفه  ,كا� 
,ْجنتا� mيلتني ال ممتلئتني ,ال غائرتني.

 �Eكاk يظهر  ,�سًعا  جبينه  ,كا�    -
�حلا�، ,كا� �5سه كبً�� نسبًيا، ,شفتا� 
مغلقا  فمه  ,كا�  �يكة  ,ال  5قيقة  ال 
غالًبا. ,عندما يكو� جالًسا ال يتحد¦ 
 Öفإنه يغطي فمه بطر} عمامته. ,عا
مر�   F�k, �سنانه،   � �ملشاكل  بعض 
ظهر طر} حا� من �حد �سنانه فَبَرَ�� 
عند �حد �طباE �ألسنا�، لكنه́  pلع �ًيا 
من �سنانه � حياته. �ما 5قبته فكانت 

بقلم: �ملرحوD �مد هاشم سعيد

عّربته عن �إلجنليزية:
\°Öçe÷’;‡]iË⁄âh;ä›¸\Â;fl 5مي شريقي

;ÿ]pÖ’\;flŸ;Åt^;]d^;‡]—;]Ÿ;„›bÂ

;ÏË›]⁄â°\;nËt;flŸ

II;ÓÊŒi’\;ÿ]⁄—

!\;k\Ç;∫;„Ë›]�hÂ;‡]â›¸\;;Ô]fi®b

�� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Î]Ët;flŸ;k],ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Î]Ët;flŸ;k],

‡]iâ—]d;∫;ÈàÖŸ;g]Ş|
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متناسقة طوال ,عرضا.
يهتم   � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
مغاال�،   �,� ,لكن  �خلا5جي  مبظهر� 
,يشذ(  شعر�  ,£لق  يستحم  فكا� 
kقنه ,يستخدh �حلناE ,�لسو�Y ,�لزيت 
سنة  ,حسب   Hباعتد� ,�ملر��  ,�ملشط 

�لن� �لكرمي �.
لرwية   hأليا� - kهب حضرته � �حد 
ِظّل  حتت  ,جلس  نانك،  بابا   �Eعبا
 hللسال Mلنا� Eشجر� مع �صحابه، فجا
سابًقا،  ير�   ´ َمن  منهم  ,كا�  عليه، 
 ¤ �حسن  �مد   Ðلصحا� فصافحو� 
�ملوعو�  �ملسيح  �نه  منهم  ظًنا  جلسو� 
فتمَّ توجيههم J` �ملسيح �ملوعو� �. 
حد¦  مماثًال  حدًثا   �� �ملعر,}  ,من 

�يًضا مع �لن� �لكرمي �.
 

بعض عا��ته � 
Òلس   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
,كا�   hلطعا�  H,تنا عند  �أل5   على 
يأخذ 5غيف �خلبز ,يقطعه قطعتني من 

منتصفه 
 ¤ يبد� يقطع من �لقطعة �لV بقيت � 
يد� لقيماF صغ�� جًد�، ال تزيد عن 
ميضغها   ¤ �ملر�،   � ,يغمسها  بوصة 
 ،bبشكل جيد قبل �� يأخذ لقمة �خر
,كا� عا�ً� يعطي �لطعاh من �مامه ملن 

.hسفر� �لطعا Hلس حوÒ

عليه  �ملوعو�  �ملسيح  كا�  ما  نا��5ً   -
� يؤh �لصال�، فقد كا� يؤمها � 
�لبد�ية �حلا¾ معني، ¤ حضر� �ملولو% 
نو5 �لدين، ,بعد� حضر� �ملولو% عبد 

�لكرمي.
- كانت طريقة �ملسيح �ملوعو� � � 
كتابة �لكتب �نه �عتا� �ملشي على �لطابق 
�لعلو% ,كا� يكتب �ثناE �ملشي، فكا� 
 .bليسر� �ليم� ,�لو�5 �  بيد�  �لقلم 
,كا� يضع ��تني � نافذتني صغ�تني 
على �جلد�5ين �ملتقابلني، ,كا� غالًبا ما 

يقر� عالًيا ما كتبه.
-  �ثناE �لليل كا� �ملسيح �ملوعو� � 
سرير�  من  بالقر(  ,قلما  ,5قة  يضع 
لكتابة �% ,حي قد يتلقا�. ,كا� �حياًنا 
يكتب �لكث� على �لو5قة نفسها فكا� 
Òد � �لصبا� صعوبة � �لقر��E نظًر� 
 ،hأليا� تلك   �  Eلكهربا� ,جو�   hلعد
 Eغالًبا ما كا� حضرته يكتب � ضو,

�لشموl �خلافت.
يد�   � عصا   hيستخد  � كا�   -

كلما خر¾ للصال� �, للمشي.
- كا� من عا�� �ملسيح �ملوعو� � 
ثال¦   `J يوh ساعتني  يقضي كل   ��

ساعاF ,حد� � غرفة مقفلة.
- كا� �ملعصم �ألمين للمسيح �ملوعو� 
ضعيًفا قليًال ألنه سقط مر� � مرحلة 
فكا�  �5kعه،  عظم  ,كسر  �لطفولة 

بتلك   Eشي %� 5فع  عليه  �لصعب  من 
بيد�  �لشا%   Mكأ ميسك  فكا�  �ليد، 
�ليسرb. لكنه كا� يتنا,H �لطعاh بيد� 
�ليم�.  بيد�  يكتب  كا�  كما  �ليم�، 
لديه   ��  Hيقو  �� ألحد  يكن  فلم 
�ليم�. يد�   Hستعما�  � صعوبة   %�

كب��  حقيبة  �ملوعو�  للمسيح  كا�   -
مبا  ֲדا � صند,�  �لرسائل £تفظ  من 
�لV حتتو%  �ملعا5ضني  � kلك 5سائل 

.Fعلى �لكث� من �إلهانا
- كا� �ملسيح �ملوعو� � �kJ �5تا( 
� شيE �نه غ� جيد ,لو بنسبة ١٠٪ 

يتركه.

صو> �ملسيح �ملوعو� �:
للمسيح  �أل,`  �لصو�5  �لتقطت   -
�ملوعو� � من قبل مصو5 من الهو5 
على   Eًبنا �لغر   eذ�  خصيًصا  ُ�عي 
^و  هذ�  ,كا�  �ملوعو�.  �ملسيح  �,�مر 
عاh ١٨٩٩، ,كا� �لسبب ,k E�5لك 
�نه � كا� عا�ما على تأليف كتا( 
,�لذ%  �,5,با   �  hإلسال� نشر  عن 
�ملولو%  يترmه   �� �ملقر5  من  كا� 
�ملوعو�  �ملسيح  ,كا�  علي،  �مد 
 � �شخاًصا   Yهنا  �� يعر}   �
�لر,حية  �حلالة  تقييم  ميكنهم  �,5,با 
صو5ته   � �لنظر   Hخال من  للشخص 
�لكتا(،  لذلك  �لصو�5  Jضافة  فقر5 
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 � �لصو5  من  Àموعة  �لُتقطت  ,قد 
سائح   Eجا مر�   F�k, �ملناسبة.  تلك 
 `J  -Hعما� 5جل  ,كا�   - 5,سي 
�ملوعو�  للمسيح  ,�خذ صو�5  قا�يا� 
� ,هو ,�قٌف � �ملسجد �ألقصى.

 b�5, ،مر� F�k 5جنليز% الهوJ 5�� -
,�ستمر   � �ملوعو�  �ملسيح  صو5 
 Hملق � �لصو�5 لفتر� طويلة، ¤ قا£

"هذ� صو�5 لن� Jسر�ئيلي".
- حا,H حضرته تعلم �للغة �إلجنليزية 
,�لع�ية ,تعلم بعض �حلر,} �eجائية 
,�لكلماF ,لكن سرعا� ما ترY هذ� 

�لفكر�.
- كا� حلضرته ساعتا جيب، ,لكنه 
فبقيتا  تد,ير¶ا  ينسى  ما  غالًبا  كا� 
 �, فائد�.  بال  �لغالب   � لذلك 
صحابته  ألحد  �عطا¶ا  �ملطا}  ¥اية 

ليصلحهما ,£تفظ ֲדما. 
- جا�E مر� مفتش �لشرطة �إلجنليزية 
�ألسئلة،  بعض  حضرته  على  ليطر� 
فلما �لتقا� �خر¾ �ملفتش من جيبه �فتًر� 
,بد�  �ألسئلة،  كتب  قد  كا�  حيث 
 bلو�حد� تلو �ألخر� Fيقلب �لصفحا
 hمن ¤ يقلبها من �ألخ� ح² �ألما,
�ألسئلة.  على  �لعثو5  من  يتمكن   ´,
,� �لنهاية قاH: ال ميكن� �لعثو5 على 
�لر�هن لذ� فسو}  �لوقت  �ألسئلة � 
 ´, قا�يا�،  غا�5   ¤  bخر� مر�   º�

.bليها مر� �خرJ يعد
 `J لعر( مر��  Eحد علما� hقد  -
�لنجف  من  �حلي  عبد  ,هو  قا�يا�، 
�ملوعو�  �ملسيح   bحتد, (�لعر��)، 
باللغة  �سئلته  على  �إلجابة   �  �
�ّ� ُكتب  �لعربية (حيث كا� يشك 
كتبها  قد  �لعربية  �ملوعو�  �ملسيح 
kلك   � 5فض   .(Ðعر شخص 
قائًال بأن� ال �كتب �% شيE ما ´ 
بعد  �نه  بكتابته. ,حد¦  يأمر» �هللا 
بضعة �ياh قدh �لسيد عبد �حلي بعض 
�ملسيح   `J �لعربية  باللغة  �ألسئلة 
�ملوعو� �، فطلب حضرته �لقلم 
,عندما   ،Fإلجابا� ,كتب  ,�ملح�� 
متفاجًئا   Hقا  Ðلعر� �لعا´  قر�ها 
َنك من كتابة  "بالفعل �هللا هو من مكَّ
َقِبل   ¤ �ملمتا��".  �لعربية  هذ�  مثل 

�ألªدية. 
 ��5� �kJ" :مر� F�k حضرته Hقا -
�حدكم �� يعيش حيا� طويلة فعليه 
,قته � خدمة  بعًضا من   Mيكر  ��

�لدين بإخال¿."
مر�   � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
 � kلك  ,كا�  هاًما  كتيًبا  يكتب 
 Hفقا �لصيف،  �حلا�5 جًد� �   hأليا�
تثبيت  Jنه Òب  �لكرمي  عبد  �ملولو% 
مر,حة هنا. فأجا( �ملسيح �ملوعو�: 
,لكن  �ملر,حة،  تثبيت  ميكن  نعم، 

عندما يكو� هنالك نسيم با�5، ميكن 
للمرE �� يشعر بالنعاM عن غ� قصد. 

فإ�k منت كيف سأجنز هذ� �لكتيب؟
�ملوعو�  �ملسيح  صحابة  �حد   Hقا  -
�حلز� أل% سبب،  �نتابنا  � كلما 
كنا نذهب ,جنلس مع حضر� �ملسيح 
�منية  فتر�  � ,� غضو�  �ملوعو� 
بالسعا��  ,نشعر  حزننا  pتفي  قص�� 

,�لسر,5.
 `J �لكال(  من  عد�  مر�   Eجا  -
قا�يا�، فقاh �لب� سر�¾ �حلق بتسميم 
يغيظونه   Hألطفا� فبد�  منها  �لعديد 
فذهب  �لكال(،  بقاتل  ,ينا�,نه 
,شكا kلك J` �ملسيح �ملوعو� � 
�لذ% �بتسم ,قاH: ما �حلر¾ � kلك؟ 
فإّن� �يت � �حلديث بقاتل �خلنا�ير، 
فإحدb مهاh �ملسيح �ملوعو� �نه "يقتل 

�خلØير". فاقتنع ب� سر�¾ �حلق.
مهمة  �لتهجد  لصال�  �لنهو    -
 � �ملوعو�  �ملسيح  ,لكن  صعبة، 
علََّمنا طريقة سهلة لالستيقاß لذلك. 
 ،Èلفر�� `J )قبل �لذها" :Hحيث قا
تقوH لنفسك باالسم: يا فال� �يقظ� 
سو}  ,عندها  مثًال  �لثالثة  �لساعة 

تستيقظ � kلك �لوقت".
�ملوعو�  للمسيح  �حدهم   Hقا مر�   -
� �نه ميكن باللغة �إلجنليزية �لتعب� 
فر�َّ  جًد�،  قليلة   Fبكلما �لكث�  عن 
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 ."Fللغا� ,�mل  �بلغ  "��لعربية   �
 Yكا� هنا �kJ :لكk عطى مثاًال على�,
"هذ�   Hفسيقو مثًال   Eما لديه  شخص 
�مليا� U"، �ما � �لعربية فيقوH "مائي" 
فقط؛  ,�حد�  كلمة   hفيستخد فقط، 

فُبهت �لرجل.
 Hيقو  � �ملوعو�  �ملسيح  كا�   -
�عطا» �هللا �5بع �ياF 5ئيسية هي:(�) 
 (¾) �لعربية  �للغة   ())  Eلدعا�  Hقبو
�إلظها5 على �لغيب (�) تفس� �لقر�� 

�لكرمي.
- F�k مر� قاH �حد �ألطباE للمسيح 
كيفية  علِّْم�   Y5جو�"  :� �ملوعو� 
"علِّم�   :� فأجابه  �لوحي".  تلّقي 
�لطبيب: "هذ� سيستغر�  �لطب". �5 
 Hفقا ,�جلهد".  �لوقت  من  �لكث� 
 Hملسيح �ملوعو� � "كذلك هو �حلا�

مع تلقي �لوحي".
- قاH �ملسيح �ملوعو� � F�k مر�: 
صو�5  5سم  قد  �حدهم   �� لو  "�مت� 
لو  ,ح²  حياته.   �  � �لكرمي  للن� 
كا� هذ� فعال غ� �مو�، ,لكن كنا 

على �ألقل �5ينا �.
�نه  مر�   � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا  -
"يتم تنفيذ �لعديد من مهاh �ملؤمن من 
قبل �ملالئكة، فقد كانت �ملالئكة ترعى 
عندما  �لقر»،  �,يس  حضر�  ماشية 

كا� يصلي. "

�مو�  م���  �بنه   ��5� مر�   F�k  -
�خلليفة  الحًقا  �صبح  (�لذ%  �ªد 
 M5ملد��  bحدJ  �  Hلدخو� �لثا») 
طلب   ¾kمنو  � ,كا�  �ملتوسطة، 
,�لد  عمل  لذكر  خانة   Hلدخو�
�لطالب �ملرشح، فقاH �ملسيح �ملوعو� 
 ٣٠٠٠٠٠ hماJ Jنه  "�كتب:   :�
�إلسالمية  �جلماعة   Eبنا� من  شخص 

�ألªدية، ,عمله Jصال� �ألمم".
- قاH حضرته � F�k مر� "�كر5 
� كتاباº �حياًنا ما كنت قد قلته من 
قبل، يعتقد �لبعض �» قد نسيت kلك 
لذ� قد كتبته مر� �خرb، ,�حلقيقة هي 
�» �كتبه مر� �خرb ألن� �عتقد �� 
�لقاÕ5 قد نسي ما كنت قد كتبت 

من قبل ".
�ملسيح  صحابة  �حد  ً,صل  مر�   -
من  متأخر  ,قت   �  � �ملوعو� 
�لليل J` قا�يا� ,كا� �جلميع نائمني، 
 �,  .hطعا  �,� �لسرير   `J فذهب 
بابه.  على  طرًقا  �ع  �لليل  منتصف 
�ملسيح   bفر� �لبا(  ,فتح  فنهض 
من  كو(  مع  ,�قًفا   � �ملوعو� 
�حلليب � يد ,مصبا� �لزيت � �ليد 
�ألخرb. ,قاH ",صل� هذ� �حلليب 

ففكرF �� �قدمه لك".
مر�:   F�k  � حضرته   Hقا  -
"�ستجيب U ما ال يقل عن ٥٠٠٠ 

�عاE من ��عيV ح² �آل�".
- ,باملثل، قاH: "�ستطيع �� �شهد �هللا 
يقل عن ٥٠٠٠٠  ال  ما  ظهر  قد  �نه 

معجز� على يد%".
- كا� �ملسيح �ملوعو� � قا��5ً جًد� 
شوهد  ,بالكا�  مشاعر�،  ضبط  على 
يبكي ح² � �ملناسباF �حلزينة. ,مرً� 
حني كا� ميشي قالو� له ها هو �حلاّ¾ 
حبيب �لرªن �لذ% من هاجيبو�5 يقر� 
�لقر�� �لكرمي بعذ,بة، فجلس حضرته 
"�قرْ�   :Hقا, �لطريق،  على  �لفو5  على 
من  تال  ,عندما   ."Fآليا� بعض  لنا 
�ملسيح  عينا  �غر,5قت  �لكرمي  �لقر�� 
 bحدJ هذ�  ,كانت   ،� �ملوعو� 
�ملناسباF �لنا��5 �لb�5 ² �لناM فيها 

حضرته يبكي.
  hصا�� �حلتر Vمر� كا� حضر� �ملف -
,بيد� ,عاE ,صا�}   Eملا� يبحث عن 
فجأ�   � �ملوعو�  �ملسيح  خر¾   ��
عن  "�تبحث   :Hقا, فر��  منـزله  من 
�ملاE؟ �ع� �حضر� لك" ,�خذ من يد� 
�لوعاE ¤ �عطا� للمفV مليئا باملاE. فقد 
 hلب �لطعاÒ كا� � كث� من �ألحيا�

بنفسه لصحابته من منـزله.
- قاH حضرته F�k مر�: "هناY حاجة 
ننا  �� ُيطَعم �لعا´ كله من بابنا، ,سيمكِّ
kلك  يشكل  ,لن  kلك  توف�  من  �هللا 

عبًئا علينا".
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لباكستا�  �يا5ته   �
�لدكتـو��5  ,تسّلمÝه 
�لرئيس  Òد   ´ �لفخرية 
فيه  ميّجد  شيئا  مرسي  �مد  �ملصر% 
�لقر�   � باكستا�   � ,�لنهضة  �لِعْلم 
�ل�,فيسو5   Hمثا  bسو �لعشرين 
�حلاصل   hلسال� عبد  �مد  �ألªد% 
حيث   ،Eلفيزيا�  � نوبل  جائز�  على 
قاH: ",لقد �سهمت باكستا� بعلمائها 
 Fلعشرين � ¥ضة �ملجاال� �لقر�   �
�لعا´   Hحصو ,كا�  ,�لفنية،  �لعلمية 
�مد عبد �لسالh على جائز� نوبل � 
�لفيزياE �ليًال على kلك ,مدعا� فخر 
لنا mيًعا."  ,قد قوبل قوله هذ� بتصفيق 
�متعاٌ   َظَهَر   �ْJ, �حلضو5،  حا5 من 
على ,جه 5ئيس ,�E�5 باكستا� خوًفا 

من �ملشايخ، على ما يبد,، �لذين منعو� 
�لتلفزيو�  على  �ملقطع  هذ�  من ظهو5 

�لباكستا» حسب ما بَلغ�. 
 �ما �لكاتب فهمي هويد% فقد تذمَّر � 
مقاله � Àلة �ملجلة عد� ٨٨٣ بتا5يخ 
"�عو�  عنو��:  حتت   ١٩٩٧/١/١٨
للتفكر مبنطق �إلضافة ال �حلذ}، مأسا� 
عا´ مسلم جتاهلته �ّمُته ألنه �ªد%".. 
 � hكر ,فا� عبد �لسالkِ hتذّمر ِمن عد
�لصحف �لعربية "5غم �� موته �حد¦ 
 Vصدمة � �أل,سا� �لعلمية �لعاملية �ل
,Äوثه  Jجنا��ته  ,تابعت  قد�5  عرفت 
لته للحصوH على جائز� نوبل  �هَّ  Vل�
ح² كا� �,H عا´ مسلم حصل على 
تعب�  حسب   "hلعلو�  � �جلائز�  هذ� 

هويد%. 

عن  �حلديث   � هويد%  ,�سهَب 
Jجنا��F عبد �لسالh �لفيزيائية ,�لعلمية 
,�لبحثية �ملختلفة. ¤ �نتقل J` موضوعه 
خطوً�  فيه   h يتقدَّ  �� ,قبل  �لرئيس، 
�ألªدية،  مع  يتعاطف  ال  �نه  �علن 
¤ طر� تساwله: ما موقفنا من 5جل 
بينما  بفر�ئضه   hيلتز, Jسالمه  يعلن 
�ألصغر  �لفسا�  بعض  عقيدته  يتخلل 
 h� ،�,؟ هل نقبله ,بأ% شر�ألك� ,�

نرفضه ,^ذفه من قائمة �ملسلمني؟
,Òيب بقوله: ليس � ,سعنا �� نكفِّر 
شخصا يعلن �نه مسلم، ناهيك عن �نه 

ال مصلحة لنا � kلك. 
�ملشايخ  من  بُرْعٍب  مقاله  بد�  ,كما 
 `J ��عو  فقط  "لكن�  بقوله:  خَتمه 
�لتفك� � kلك بغ� عصبية �, تشنج 
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�, سوE ظن". 
ليتهم  �لقر��!  يقر�,�  �ملشايخ  ليت 
يتدبر,� فيه قليال! يقوH �هللا تعا` ﴿َال 
َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
يِن َ,َلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِ�َيا5ُِكْم َ�ْ�  �لدِّ
َتَبرُّ,ُهْم َ,ُتْقِسُطو� Jِلَْيِهْم �Jَِّ �هللا ُيِحبُّ 
فعلى   ،(٩ (�ملمتحنة  �ْلُمْقِسِطَني﴾ 
فالو�جب  كّفا5  �ألªديني   �� فرِ  
هو ِبرُّهم ,�إلقسا� Jليهم كما تنّص 

�آلية بوضو�. 
�لفريُق �لذ% جتب �ل���E منه هو �لذ% 
�يا5نا،  من  pرجنا   �� ,يريد  يقاتلنا 
قاH تعا` ﴿Jِنََّما َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن 
ِمْن  َ,َ�ْخَرُجوُكْم  يِن  �لدِّ ِفي  َقاَتُلوُكْم 
Jِْخَر�ِجُكْم  َعَلى  َ,َظاَهُر,�  ِ�َيا5ُِكْم 
ُهُم  َفُأ,لَِئَك  َيَتَولَُّهْم  َ,َمْن  َتَولَّْوُهْم   �ْ�َ
 �kفإ  ،(١٠ (�ملمتحنة  اِلُموَ�﴾  �لظَّ
باألسلحة  يعتد,�  �ألªديو�  كا� 
فالو�جب قتاeم، ,�kJ كانو� يطر�,� 
�آلمنني من �يا5هم فال بد من �لتصد% 
eم. لكّن شيئا من هذ� ´ £د¦ قّط، 
بالص�  �ملعر,فو�  �ألªديو�  هم  بل 
,عدh �لتذّمر ,�إلحساِ� J` خلق �هللا 
,نشِر �لسالh ,�ألمِن ,�ملحبة، ,�لتنظِ� 
 .b,�لتقو �للتسامح ,�لتعا,� على �ل
هم �ألªديو� ,حدهم �لذين ,�جهو� 
مساجدهم   �  Fلرشاشا�, �لقنابل 
بندقية  يرفعو�   ´, نظ��،  عزَّ  بصٍ� 

بوجه �حد، ,´ يتسببو� � �% فوضى، 
بل ´ pرجو� � مظاهر�، ,´ يرفعو� 

�% شكوb لغ� �هللا. 
تعاملو�  �لذ%  �إلقصائي  �لفكر  هذ� 
فيما  عالقاִדم  على  ينعكس  معنا  به 
 Fٍيث ´ يقتصر على �غتياالÄ ،بينهم
متفرقة، بل �J �حلر( �لطائفية مشتعلة 
 � ,ليس  مكا�،  من  �كثر   � �آل� 

سو5يا ,حَدها. 
كلها  ,�لشيعة  �لسنة  بني   Fلعالقا�
ثقة.   hُنعد��, ,كر�هية  ,تربص  5يبة 
مع �¥م يؤمنو� بإله ,�حد ,ن� ,�حد 
,�حد�،  ,صالُتهم  ,�حد،  ,كتا( 
,�حد�.  ,قبلُتهم  ,�حد،  ,حّجهم 
بثقة  �ملسلمني  يتعاملو� مع غ�  بينما 

,سالh، حJ ²سر�ئيل يريد,� �التفا� 
 .Hمعها ,يتنا�لو� تنا�ال تلو تنا�

�ّنهم  هو  Jمنا  kلك؟   � �لسبب  فما 
بعدهم  بسبب  �هللا  لعذ�(  يتعرضو� 
�هللا حاeم  �هللا، ,قد كشف  �ين  عن 
 ،hهذ� ببعثة �ملسيح �ملوعو� عليه �لسال
¤ �تفاُقهم على تكف�� بدH �إلميا� به 
شاkين  يصبحو�   ´ فهم  ,مناصرته، 
بكفِرهم Äضرته، بل Jّ� بعثَة حضرته 
سلًفا،   �kلشا� بو�طنهم  عن  كشفْت 
فالذ% يكُفر مببعو¦ �لزما� بعد معرفة 
قـلًبا   Mلنا� �سو�  هو  حججـه 

,قـالبا. 
فاَهللا ندعو �� يشر� صد,5هم للحّق 

ح² يتجنبو� هذ� �لدما5. 

hدية �لبا5، �لدكتو5 �مد عبد �لسالªبن �أل�
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقاF �لV بني قوسني �, �لV بعد 
"�قوH" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٥
ملا  �نه  علي  5,شن  �حلافظ  حدث� 
�لقصيد�   � �ملوعو�  �ملسيح  كتب 
"Jعجا�  كتابه  �لو���5 �  �إلعجا�ية 
تبد� بـ "�يا �5  مّد   Vل� �ªد%" 
قر�Eته  عند  خر¾  مدّمر"   Yفا� قد 
 :H,أل� �خلليفة   Hسأ, eا  �لثانية 
"�يا"   hيستخد هل  �ملولو%،  حضر� 
 :hملحتر� �ملولو%   Hقا �يضا؟   Eللند�
 :� Hنه معر,}. قاJ ،%نعم سيد
لقد ُكتب kلك � بيت من �لقصيد� 
 h� كا� مستخدًما �J نتبه� ,لكن ´ 

ال. يقوH �حلافظ �ملذكو5 �يضا: كا� 
 Fلكلما� �J كث�� Fمر� Hيقو �
�ر¾ من قلمي تلقائًيا �,� �� �عر} 
 � �ملذكو5:  �حلافظ   Hيقو معانيها. 
حضرته  بيد  ُيكَتب  �ألحيا�  بعض 
تعب� ´ يكن ُيعَثر عليه � �لقو�ميس 
بد�ية، ,لكن بعد �لبحث �لطويل كا� 

ُيعثر عليه.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٦
�لفقا5 علي خا�   ,k %ملولو� حدث� 
� � غو��5سبو5  ملا كا�   :Hقا,

من  مرفوعة  قضية  متابعة  �جل  من 
من  ثالثة  Jليه  �ين، حضر   hكر قبل 
,كا�  �با�"  "Jله  من  �ألªديني  غ� 
�لذ%  Íش  eJي  �ملولو%  �حدهم 
ح²  حضرته  مع   Èلنقا�  � خا  
 � كا�   Fملر��  bحدJ  � �قتنع. 
يتمشى � باحة �لد�5 ,كا� �ملولو% 
�ملولو%   Hقا معه.  �يضا  �ملذكو5 
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حلضرته: �kJ بايعُت فسيبايع كث� من 
�ملشي  � عن  توقف  معي.   Mلنا�
بذلك  �هتم  ال   :Hقا, ,جهه  ,�ªّر 
فإنه  تعا`؛  �هللا  عمل  هذ�  أل�  �بًد�، 
سُيخضع �عنا� �لناM عند قدمّي بل 
علي  �لفقا5   ,k  Hيقو pضعها.  هو 
 Hش قد قاÍ يeJ %خا�: كا� �ملولو
kلك ,كأنه ميّن به عليه. يقوH: فلما 
كا� �ليوh �لتاU ���5 �ملولو% �ملذكو5 
 `J  �,Eفجا  lلرجو� ,�صحابه 
موجوً��  �يضا  ,كنت   Eللقا حضرته 
�ملذكو5:  �ملولو%  فسألت   ،Yهنا
 %�  hملحتر� �ملولو%  �يها  بقي  هل 
�عتر�  عندY؟ قاH: كال بل �قتنعُت 
تبايع  ال   �kفلما قلُت:  ,�طمأننُت. 
حقك  من  ليس   :�  Hفقا �kJ؟ 
�� تقوk Hلك. Jمنا علينا �لبال�، �ما 
على  خيا5هم.  فهو  عدمه   ,� �إلميا� 
5جع  فلما   .Eهؤال غا�5   ،Hحا �ية 
 `J  hيا� �5بعة   ,� ثالثة  بعد   �
قا�يا� ,كنت �يضا قد 5جعُت نا��» 
,نا,لنيها  منديله  من  5سالة  ,�خر¾ 
مبتسًما ,قاH: يا 5ئيس �ملديرية (كا� 
كنت  �لوظيفة):  هذ�   Yنذ�� يشتغل 
تستعجل �ألمو5، ُخْذ، ها قد ,صلت 
,جدִדا  فيها   Fنظر فلما  5سالته. 
5سالة من �ملولو% eJي Íش مكتوبة 
من  سفر�   Eثنا� كتبها  5صا¿  بقلم 

 Fسجل فيها بأن� فكر, ،"wلكهنا"
� �ألمو5 ,�نا جالس � عربة �لقطا5 
 �kبأ� �حلق قد �نكشف علي �آل� فما
 � مّت  لو  تعا`  �هللا   hما� سأجيب 
mاعتكم   � ��خل  لذلك  �لطريق؟ 
,�5جو قبوH بيعV. قاH �: عندما 
جيد�  فرصة  Òد  بنفسه  �حد  pتلي 
للتفك�، ,يصل من خالH تفك�� � 

�ألمو5 �لسابقة J` نتيجة ما.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٧
شا�  َسْرَ,5  سيد  �ملولو%  حدث� 
,قاH: � �ألياh �لV كانت فيها قضية 
غو��5سبو5   � مرفوعة  �ين   hكر
 hما�  Hللمثو موعًد�  �حلاكم  ,�عطى 
�ملوعو�  �ملسيح  كا�  �ملحكمة. 
,�5سل�  قا�يا�،   � موجوً��   �
برفقة شيخ حامد علي ,عبد �لرحيم 
�حلال� ,�لطباà قبل موعد �ملحكمة 
بيومني J` غو��5سبو5 ألحّضر بعض 
 �  hستقد  Vل� ,�لوثائق  �أل,��5 
 � �لد�5   `J ,صلنا  فلما  �ملحكمة. 
غو��5سبو5 نا�ينا على �لدكتو5 �مد 
�اعيل خا� ليأº ,يفتح لنا �لبا(. J
كا� �لدكتو5 � تلك �ألياh يقيم � 
فلما  �لد�5،  هذ�  من  �لعلو%  �لطابق 
 Eبالبكا �نفجر  صوتنا  �لدكتو5  �ع 
�ملرير، ,5غم Jحلاحنا عليه ظل يبكي 

 Hعويل، ,بعد مد� يس�� نز, àبصر�
,هو ميسح �موعه، فسألنا� عن سبب 
�مد حسني  �تا»  لقد   :Hفقا بكائه 

منشي. 
حسني  �مد  كا�  �لر�,%:   Hيقو
 � �, سكرتً��  كاتًبا  يعمل  �ملذكو5 
� لد,ً�� للجماعة  �ملحكمة، ,كا� عد,ًّ
�ملولو% �مد   Eصدقا� ألنه كا� من 

حسني �لبطالو%.
بأ�  �لدكتو5  kكر   ،Hحا �ية  على 
 :U Hمد حسني منشي قد �تى ,قا�
كا� هناY �جتماl ألتباl �يانة �5يا 
�عا فيه بعض �آل5يا �صدقاEَهم �يضا، 
,حَضْرُته �يضا بناE على �عو� صديق 
U. فلما �نتهى هذ� �الجتماl ,غا�5 
باخلر,¾  �يضا  �نا  ¶مُت  �لضيو} 
من kلك �ملكا� فأ,قف� صديقي من 
 ,� جانًبا   Mجللو� م�  ,طلب  �آل5يا 
لكي  يس�  لوقت  خا5ًجا  �النتظا5 
 Yير�فق� عند �ملغا��5. فجلست هنا
�آل5يا  من  �حًد�   �� ,�5يت  جانًبا. 
¥ض ,قاH للقاضي �kكًر� �سم �لسيد 
�لقاتل  لنا ,هو  لد,�  Jنه عد,  مر��: 
َصْيٌد  �آل�  ,Jنه   ،hليكهر� لقائدنا 
بَيِدY، ,قوُمنا كله يتطلع Jليك �آل�، 
ينفلُت  �آل�  �لصيَد  هذ�  جعلَت  فلو 
� للقوh كله، ¤  من يدY فستعّد عد,ًّ
ظل يتكلم مبثل هذ� �لكالh �ملحّر . 
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قاH �لقاضي: هذ� هو �5يي سلفا �� 
�,صل J` جهنم ليس فقط مر�� بل 
�اwهم � ُسجلت  �لذين  �عو�نه  كل 
�ستطع  ,لكن ´  �لقضية،  شهو�� � 
Äنكة  تد�5  �لقضية  أل�   ،Eشي فعل 
كب�� فلم �جد فرصة للتحكم فيها، 
 Eباإلجر� hلكن� �تعهد �آل� بأ� �قو,
مهما  �لقا�مة  �ملر�فعة   � �لقضائي 

كانت �لظر,}.
�لدكتو5   �J  Hيقو �لر�,%  كا� 
 Hقا �مد حسني  بأ�  kكر  �ملذكو5 
 Eله: لعلك ´ تفهم �ملر�� من �إلجر�
قاٍ   كل   �� معنا�   kJ �لقضائي، 
�ملتهم ,�ّجه  يتمتع بصالحية توقيف 
� �لسجن  مع 5فضه لقبوH �لكفالة 
م² شاE سو�E كا� � بد�ية �لقضية 

�, �ثناE مر�فعتها.
�يها  تعلم  Jنك  حسني:  �مد   Hقا
شديد  معا5   بأن�  �لدكتو5 
w5ية  �ستطيع  ال  ,لكن�  جلماعتكم 
يد  على  سيما  ,ال  شريفة  عائلة  kلة 
عائلة   �� يقيًنا  �علم  ,Jن�   ،M,ندe�
�لسيد مر�� �شر} عائالF �ملحافظة 
كلها، ألجل kلك فقد بلغتكم �خل� 
 F�Eآل� عليكم �� تتخذ,� �إلجر��,
�لتالَيني  �ملقتَرَحني   ��  b5�, �لال�مة. 
 �� �حد¶ا  �خلصو¿؛  ֲדذ�  مفيد�� 
تتم �ملحا,لة لنقل هذ� �لقضية من هنا 

J` �ملحكمة �لعليا � الهو5، ,ثانيهما 
�ملحكمة   � مر��   �لسيد  £ضر  �ال 
 hب �� يقدÒ ملر�فعة �لقا�مة بل� Eثنا�

شها�� طبية ت�5 عدh حضو�5.
شديد  خو}  �صابنا  �لر�,%:   Hيقو
عند kكر �لدكتو5 هذ� �لقصة فقر5نا 
5JساH شخص J` قا�يا� فو�5ً لُيطلع 
�ألحد�¦.  هذ�  كل  على  حضرَته 
كا� �لليل قد �ظلم � kلك �لوقت، 
 Fثنا عن عربة حصا� فوجدنا عرباÄ
�5بعة  �فَع  عرضنا  �ننا  ,مع  كث��، 
�ضعا} �ألجر �ملعتا� Jال �نه ´ ير  
�لذها(   Fلعربا� �صحا(  من  �حد 
للجماعة،  �لشديد�  �ملعا5ضة  بسبب 
,� ¥اية �ملطا} �5سلنا شيخ حامد 
,شخًصا   àلطبا� �لرحيم  ,عبد  علي 
فوصلو�   ،hألقد�� على  مشًيا  �خر 
,kكر,�  �لفجر  صال�  عند  قا�يا� 
فرّ�  باختصا5،  كلها  �لقصة  حلضرته 
 `J سنسافر  بفتو5:  حضرته  عليهم 
�خلو�جه  بنا  سيلتقي  حيث  "بطاله" 
علي  �مد  ,�ملولو%  �لدين   Hكما
"الهو5"،  من  5جوعهما   bلد
,نسأeما  �ألمر  هذ�  eما  ,سنذكر 
�لقضية.  لنقل  جهو�¶ا  نتيجة  عن 
 `J نفسه hليو� ,صل � � kلك 
"بطاله" حيث �لتقى به �ملولو% �مد 
�يضا  �لدين   Hكما ,�خلو�جه  علي 

,�بلغا� عن عدh جنا� جهو�¶ا لنقل 
J` غو��5سبو5   � �لقضية. سافر 
�حلد¦  عن  شيًئا  eما  يذكر   ´,
,صل  فلما  �لطريق،   Eثنا� �ملذكو5 
منفصلة  غرفة  �خل  غو��5سبو5   `J
�ما  �لسرير،  كاملعتا� ,�ضطجع على 
مما سيحد¦   � فكنا خائفني جدًّ ^ن 
الحًقا. �عا» � بعد قليل، ,كا� 
� kلك �لوقت مضطجًعا على ظهر� 
يديه  �صابع  بني  شبك  قد  ,كا� 
�خلت  ,ملا  �5سه،  حتت  ,فرشهما 
,�سند  مرفقه  على  �قاh ساعد�  عليه 
على  مضطجعا  يد�  �5حة   `J �5سه 
�عوتك أل�ع  لقد   :U  Hقا, جنبه، 
�لقصة كلها. ´ يكن � kلك  منك 
Jال  �للهم  غ�نا  �لغرفة   � �لوقت 
,�قًفا  كا�  �لذ%  خا�  شا�%  ميا� 
على �لبا(. قصصت له �لقصة كلها 
�لدكتو5  ,جدنا  كيف  له   Fكرk,
 `J صولنا, bاعيل خا� باكًيا لد�J
 `J منشي �مد حسني EيÀ, Yهنا
�يضا.  حسني  �مد   ��,5 ما   ¤ هنا 
صامًتا  �لقصة   `J يستمع   � ظل 
فلما kكرFُ قوH �آل5يا عنه بأنه صيد 
,جلس  فجأ�  ¥ض  �لقاضي  يد   �
,�ªّر  عينا�  �برقت  �لسرير،  على 
صيد؟  �ن�  �فيظنو�   :Hقا, ,جهه 
�سًد�  ,لست  �سد،  بل  صيًد�  لست 
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�حد  يقد5  ,هل  �هللا،  �سد  بل  عا�ًيا 
على بسط يد� ^و �سد �هللا؟ فليفعل 
kلك �kJ �ستطاl، كا� صوته � 
 Fبالكلما قد عال كثً�� عند تكلمه 
�ألخ�� لد5جة �� �ملوجو�ين خا5¾ 
�لغرفة �يضا تفاجأ,� ,�نتبهو� J` هذ� 
�لناحية Jال �نه ´ يدخل �حد �لغرفة. 
�هللا"  "�سد   Fكلما  �  ��5 لقد 
عد� مر�k �, ،Fلك �لوقت كانت 
قد  ,�ملغمضتا� �,ًما  �ملطرقتا�  عينا� 
�ألسد  كعي�  ,َتبد,��  كليًّا  �نفتحتا 
,ت�قا� كجمرتني مشتعلتني، ,كا� 
,جُهه قد �ªّر  مبهر� �لناظر Jليه. ¤ 
قدمت  لقد  �فعل؟   �kما  :�  Hقا
بأن�  له  تعا` ,قلت  �هللا   hما� نفسي 
�حلديدية  �لسالسل  أللبس  مستعد 
 :Hيقو ,لكنه  �يضا  ,قدَمّي  يَدّ%   �
كال، بل �نقذY من كل kلة ,�بّرئك 
بكل عز�. ¤ ظل � يتكلم بكل 
ªاM عن موضوl �ملحبة �إلeية قر�بة 
نصف ساعة. ,بينما كا� يتكلم ֲדذ� 
�حلماkJ M شعر بغثيا� فتقيأ �ًما بني 
�5سه   � 5فع  ,�لسائل.  �جلامد 
,نّظف باملنديل فمه ,عينيه �يضا �للتني 
�غر,5قتا جر�E �لتقيؤ. ´ يكن � 
يد5% ما�k خر¾ � �لقيE ألنه �^� 
فو�5ً،  �5سه  ,5فع  للتقيؤ  فجأ�  قليال 
فلما حا,لت JلقاE نظر� فاحصة عليه 

سأل� ما�k فيه؟ �خ�ته �� هناY �ًما 
� �لقيE فنظر Jليه، ,بعد kلك �خل 
�لغرفة �خلو�جه �ملحترh ,�ملولو% �مد 
,�سُتدِعي  �يضا،  ,�آلخر,�  علي 
Jجنليزًيا  كا�  �لذ%  �يضا  �لطبيب 
يتكلم  �خذ   ¤  Eلقي� ,فحص   Eفجا
مع �خلو�جه �ملحترh باإلجنليزية ,كا� 
�توb كالمه �� �لقيE �ملحتو% على 
 .� �h � هذ� �لسن �ملتأخر خط� جدًّ
¤ قاH: ملا�k ال يستريح حضرته؟ 5ّ� 
�� يستريح  له  �ّنى   :hملحتر� �خلو�جة 
تو�5يخ  بتحديد  يزعجه  �لقاضي  أل� 
�¥ا  حني   �  Fللمر�فعا متقا5بة 
فيها �,�  �لبّت  قضية بسيطة ,ميكن 
من  بد  ال  �لطبيب:   Hقا kلك.  كل 
�لوضع ,سأكتب  هذ�  �الستر�حة � 
�ملد�  كم   :Hسأ  ¤ طبية.  شها��  له 
 �� b5� بنفسه Hتريد,¥ا؟ ¤ قا Vل�
�خلو�جة   Hقا شهرين.  ملد�  يستريح 
�ملحترh: يكفي ملد� شهر ,�حد حالًيا، 
شهر  ملد�  طبية  شها��  فو�5ً  فكتب 
 Hكتب فيها: ال ���5 قا��5ً على �ملثو,
,بعد  �ملد�.  هذ�   Hملحكمة خال�  �
هذ� �مرنا � بالرجوl، ,لكننا كنا 
خائفني من �� تبد� �آل� قضية جديد� 
 Hملثو� على حضرته  ينبغي  ألنه كا� 
�نه  غ�   Uلتا�  hليو�  � �ملحكمة   �
بعد ,صوله J` غو��5سبو5 قد 5جع 

J` قا�يا� �,� Jخبا5 �ملحكمة، �ما 
حضرته فكانت �لطمأنينة با�يًة على 
mيعا  5جعنا   Hحا �ية  على  ,جهه، 
 �� �عنا  kلك  ,بعد  قا�يا�.   `J
�لقاضي قد �نزعج كثً�� ,�ثا5 �سئلة 
كث�� على �لشها�� �لطبية ,�ستدعى 
 Eلك �لطبيَب �إلجنليز% �يضا لإل�الk
Jن�  قائال:  ,شهد   Eفجا بشها�ته 
 �kحا ,Jن�  �لشها��  تلك  كاتب 
 ºشها�  �J, �صصي،   HاÀ  �
�لعليا  �ملحاكم  mيع   � مقبولة  هذ� 
فال يسع �حد� �العتر�  عليها. ظل 
�لقاضي يعض عليه �ألنامل من غيظه 
ساكًنا.   Yر£  �� يستطع   ´ �نه  Jال 
¤ خالH تلك �لفتر� نفسها ُنقل هذ� 
مكا�   `J غو��5سبو5  من  �حلاكم 
غ�  ألسبا(  منصبه  ,ُخفِّض  �خر، 
معر,فة، �% صا5 قاضًيا بعد �� كا� 

كب� �لقضا� � �ملحكمة.
�لقاضي  هذ�  �سم  كا�   :Hقو�
كا�  �لذ%  ,�لتا5يخ   ،"Hشند,ال"
� سيمثل فيه � �ملحكمة هو غالًبا 

.١٩٠٤/٢/١٤

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٨
 :Hقا, حسني  �م�  �لقاضي  حدث� 
�ملسيح  سَأْلنا   Fملر��  bحدJ  �
�حلديث   �  �5,  :� �ملوعو� 
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التقوى

قد   Eألنبيا� �� mيع  �لشريف  �لنبو% 
5عو� �ألغناh، فهل حد¦ �� 5عيَت 
مر�  خرجُت  نعم،   :Hقا �ألغناh؟ 
�حٌد  كا�  حيث   Hحلقو� جانب   `J
يرعى غنمه، فلما �5» قاH: سأkهب 
 �� منك  ,�5جو  ما،  حاجة   Eلقضا
Jال  يعد   ´, فذهب  بأغنامي.  تعت� 
عند �ملساE، فاضطرF5 لرعي �غنامه 

J` حني عو�ته.

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١٠٩
�قوH: كا� �خلليفة �أل,H يقوH: لقد 
,توضيح   hإلسال� فتح  كتا(  ُطبع 
,,صال  يصال»   ´ �¥ما  Jال   hملر��
 Mلنا� بني   Hفقا �ملعا5ضني  �حد   `J
سَأْفِصل �آل� �ملولو% �ملحترh (,كا� 
 :Hقا,  «Eفجا �ملر��،  عن  يقصد») 
هل ميكن �� يأº ن� بعد نبينا �لكرمي 
 � �5يك  فما   :Hقا ال.  قلت:  �؟ 
 bسنر قلت:  �لنبو�؟  يدعي  �لذ% 
كا�  لو  ألنه  ال،   h� صا��  هو  هل 
فلما  قوله.   Hقبو من  بد  فال  صا�قا 
�ع جو�Ð قاH:́  تدْع� �متّكْن منك 

�يها �ملولو%.
هذ�  kكر  بعد   Hيقو �ملولو%  كا� 
�لقصة: كا� �لكالh معه يتعلق مبطلق 
�لنبو� ,لك� �wمن بأنه لو �علن �ملسيح 
�ملوعو� � �نه ن� تشريعي ,ينسخ 

�لشريعة �لقر�نية ملا �نكرته ألن� ,جدته 
صا�ًقا ,مبعوًثا من �هللا تعا` حقًّا فكل 
ما يقوله بعد kلك هو �حلق، ,� تلك 
�حلالة كّنا سنقوH بأ� آلية خامت �لنبيني 

مفهوما �خر. 
 Hخال من  �حد  عن  ثبت  لو   :Hقو�
فإ�  تعا`  �هللا  من  �نه  �ليقينية  �أل�لة 
�عا,��  من   bعو�  Hقبو  � �لتر�� 
مبنـزلة Jعال� �حلر( على �هللا تعا`.

صحيح   hملحتر� �ملولو%   Hقو  �J)
نؤمن  ,لكننا  �ملبد�  حيث  من 
 � �ملوعو�  �ملسيح  ,صية  Äسب 
�لشريعة  هي  �لقر�نية  �لشريعة   ��
�ألخ��، فإ� كلماF �ملولو% ُتحمل 
 �ْJِ هللا تعا`: ﴿ ُقْل� Hعلى �مل قو
َكاَ� لِلرَّْحَمِن َ,َلٌد َفَأَنا َ�,Hَُّ �ْلَعاِبِديَن﴾ 

(�لزخر}: ٨٢).)

�لرحيم.  �لرªن  �هللا  بسم   .١١٠
�نه  �لسنو%5  �هللا  عبد  ميا�  حدث� 
بعد نبو�E �البن �ملوعو� كا� �ملسيح 
 �� �حياًنا  لنا   Hيقو  � �ملوعو� 
ندعو �هللا تعا` لكي ُير�� kلك �البن 
�لعاجل، ,كانت  �لقريب  �ملوعو� � 
 bحدJ � .hحرمه حامال � تلك �أليا
سطح   Fفصعد �ملطر  هطل   hأليا�
هناY كثً��   Fعو�, Y5ملبا� �ملسجد 
حضرته  من  �عت  قد  كنت  ألن� 

�� �لدعاE �ثناE �ملطر يستجا( �كثر. 
�قصد   ��  Eلدعا�  Eثنا�  Uببا ¤ خطر 
قد  كنت  ألن�   Yهنا ,��عو  �لفال� 
 � Eعت من حضرته �يضا �� �لدعا�
�لفال� �يضا يستجا( �كثر فاغتنمت 
على   Eلدعا� فبعد  �لفرصتني  هاتني 
سطح �ملسجد �ملباY5 خرجُت ناحية 
��عو �هللا  قا�يا� ,ظللُت  �لشر� من 
طويال  ,قًتا  �لفالِ�   � ساجًد�  تعا` 
كله   hليو� قضيت  لقد  �ملطر.   Eثنا�
 hلك �ليوk Eتقريبا � �ملطر. � مسا
�, صبا� �ليوh �لتاU قاU H حضرته: 
بأنه  له  "قل   :Uلتا� �لوحي  تلقيُت 
على  ,سُيثا(  كب�ً�  مشقة  حتّمل 
kلك كثً��". قلت: سيد%، يبد, �� 
هذ� �لوحي يتعلق Ð، فسأل�: ,كيف 
kلك؟ فحكيت له قصة �لدعاE. ُسّر 
فاشتريُت  كذلك،  يبد,   Hقا,  �
على  فو�عُتها  ,�حد�  بآنة١   bحللو�
عندها مع�  �فهم  �ن� ´  Jال   ،Mلنا�
عصمة   Fْلد, فلما  �لوحي،  هذ� 
فهمت   (� �ملوعو�  �ملسيح  (بنت 
�� �هللا تعا` قد �خ� � هذ� �لوحي 
�نه لن يستجا( �عائي kلك Jال �ن� 

 .Eثو�( �لدعا Hسأنا

---------------
١  كانت �لر,بية �لو�حد� فيما مضى حتتو% على 

١٦ �نة- �ملترجم
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