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التقوى

 Óتر»ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد�  �هللا  Rال  Rله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� ªمًد� عبد� 
من  باهللا   sفأعو بعد  �ما  �سوله. �
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Zِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوT �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  R�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Rيَّاَ� 
�لَِّذيَن   Õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Õََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوZ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Nمني) َ�ال �لضَّ

خطبة 
جلمعة 

لعزيز Fبنصر Hهللا تعا
 FيدK دLK �مسر� 
Mلقاها سيدنا مرK Oل


� Pملهد
 Rإلما
� Tملوعو

خلليفة 
خلامس للمسيح 
١١ /٢٠١٤/٠٤ Tيو

H مسجد بيت �لفتو� بلند�

 vل� Gية �ملسيح �ملوعوN Tكر �ليوsسأ
ظهر% H مثل هذ� �ليوb� T بتا�يخ 
T١٩٠٠/٤/١١. �هذ� �آلية هي Nية 
على  جر%   vل� �لعربية   H �خلطبة 
بتأييد   �  Gملوعو� �ملسيح  لسا� 
خاÇ من �هللا تعا�، بل كانت fRاما 
لذ�  fRامية  Nية  فكانت  �حلقيقة.   H
eع  لقد  �إلfامية“.  ”�خلطبة  eِّيت 
هذ� �خلطبة �إلfامية حينها قر�بة مئَتي 
شخص �شاهد�� كيفية �إلfاT. لقد 
 Tحد �إلخو/ مبناسبة هذ� �ليو� Êّجه�
هذ�  �بّين   �� �يضا  �جلمعة   Tيو �هو 
 ،� Gآلية �لعظيمة للمسيح �ملوعو�
�أل�ديني  من  هنا�  يكو�  قد  ألنه 
�إلfامية،  �خلطبة  �سم  eعو�  �لذين 
ألkا منشو�/ بصو�/ كتاZ �لكنهم 
�لَشدَّ  �خلفيتها.  تا��ها  يعرفو�  ال 
ما كانت ح�¡ حني علمُت �� هنا� 
بعض �أل�ديني �لذين ال يعرفو� عنها 
فليعلم كل ��دb �� �آليا%  شيئا. 
�ملسيح  لتأييد  تعا�  �هللا  �ظهرها   vل�
لنا  �ִדيئ  Rميانا  تزيدنا   �  Gملوعو�
ماG/ إلفحاT �ملعا�ضني �تزG�ّنا بأGلة 
 �� سيما  �ال   .� صدقه  على 
�آليا%  من  هي  �إلfامية  �خلطبة  Nية 
�لعظيمة �لv �فحمت كبا� �لعلما�. 

تا�يخ   Tليو� Nنفا، سأبني  قلُت  فكما 
 ،�بإÃا �خلفيتها  �إلfامية  �خلطبة 
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�سأsكر �يضا ما�s كا� تأث�ها حينئذ 
 vلكيفية �ل�� ،�على �ألحباZ ��ألغيا
قا1 عنها �آلخر��.   �sمر�� ֲדا، �ما
من  �يضا  �ملقتبسا%  بعض  �سأقر� 

تلك �خلطبة. 
�حلق �� عظمة �خلطبة �حقيقتها ميكن 
 vقر��ִדا، ��لفقر�% �ل Gتتبني مبجر ��
�خترִדا للقر��/ �آل� �يضا تبني عظمتها 
 .� Gتوحي مبكانة �ملسيح �ملوعو�
”�لتذكر/“   H خلطبة� هذ�  ُتنشر   o
منفصل.   Zكتا  H  /�منشو ألkا 
لكن عندb بعض �لتحفظا% H هذ� 
�ملوضو«، لذ� �sR ُنشر% ”�لتذكر/“ 
بعد �آل� H �ية لغة كانت �� �ية طبعة 
�ملعنيو�  �ملسئولو�  فليأخذ  كانت 

�لتعليما% بصدGها مÊ قبل نشرها. 
 %G��فيما يلي خلفية �خلطبة كما �
H جريد/ ”�حلكم“ �� كما sُكر% 

 .Mبيا% �جلماعة �ألخرG� H
 b�  - عرفة   Tليو �لباكر  �لصبا�   H
�ألضحى-  عيد  يسبق   bلذ�  Tليو�
 �R برسالة � Gبعَث �ملسيح �ملوعو
 Gّ�� �لدين �قا1:   �نو حضر/ موالنا 
 H لليل� �ليوT �جزً�� من   �kا قضا� 
 Zألحبا� فعلى   ،Óلدعا� ` �ألحبا�
 ` يبعثو�   �� هنا  حضر��  قد  �لذين 
بأeائهم مع عنا�ينهم لكي �sكرهم 
بأeا�  قائمة  فُأعّد%  Gعائي.   H
�ألحباZ حسب ���مر� � �ُ��سلْت 
 Ë�له. � جا� Rخو/ Nخر�� من �خلا

 /��يا �جل  من  قلقهم  عن  ��عربو� 
Rليه  يبعثو�  ��خذ��  �Gعائه  حضرته 
 Mخر� مر/   � فأ�سل  برسائلهم. 
�آل�،  �سالة  �ية   ّ̀ R �حد  يبعث  �ال 
أل� هذ� يسبب ` حرًجا كب��. � 
حضر � من �جل �ملغرZ ��لعشا� 
 Íلفر�� �بعد  �ÀÈ�Gا »ًعا،  مت  �للتني 
منهما قا1 �: أل¤ قد �عد% �هللا 
�جز��   Tليو�  �kا سأقضي   ¤� تعا� 
من �لليل H �لدعا� فإ¤ �sهب �آل� 
لكيال �خلف �لوعد. � �جع R� بيته 
�لغد،  صبا�   H� بالدعا�.  ��شتغل 
 bخل عليه �ملولوG ،صبا� �لعيد b�
عبد �لكرمي �لسيالكو¡ ��جا� �جا� 
فقا1   ،Tليو� كلمة  يلقي  بأ�  خاصا 

وهذه اآلية هي آية اخلطبة 
q العربية الp جرت على 
لسان املسـيح املوعود�
 ،�بتأييد خاص من اهللا تعا
بل كانت إtاما q احلقيقة. 
فكانـت آيـة إtامية لذا 
يت ”اخلطبة اإلtامية“. سمِّ

حضر/ مر�� مسر�� ��د - �يد� �هللا - 
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 yلقد �مر¤ �هللا بذلك. � �ضا :�
�قا1: لقد تلقيت �لبا�حة �حًيا: �َْلِق 
هذ�   �� �ظن  �كنت  بالعربية،  »ًال 
�لوحي يتعلق مبجلس Nخر، �لعله هذ� 

�ملجلس، �b مناسبة �لعيد. 
�H G �لتقا�ير �يضا: ملا جتهز سيدنا ��
�خلطبة  إللقا�   �  Gملوعو� �ملسيح 
 ��مر �ملولوb عبَد �لكرمي ��ملولوb نوَ
لكتابة  منه   Zبالقر  nباجللو �لدين 
بد�   ُ�ْهَبَتهما  �خذ�  فلما  �خلطبة،  هذ� 
بقوله:  �لعربية  �خلطبة  بإلقا�    �
”يا عباG �هللا“. �قد قاf 1ما خال1 
أل�  �آل�  �كتبا  �يًضا:  �خلطبة  Rلقا� 
 b� .هذ� �لكلما% ستغيب فيما بعد
 b� تفهما   o  �sR� بأ�1،  ��ال  �كتبا 
لفظ فاسأال¤ على �لفو�. �ملا جلس 
�ملسيح �ملوعوG � بعد Rلقا� �خلطبة 
قاT �ملولوb عبد �لكرمي لقر��/ تر»تها 
بطلب من كث� من �ألحباZ، �قبل 
�لتر»ة قا1 �ملسيح  �� يبد� H قر��/ 
�خلطبة  هذ�  كانت   :�  Gملوعو�
 vل� �ألGعية  قبولية  عالمة  ُجعلت 
عرفة   Tيو  �kا  Êع� �مس  ֲדا  قمت 
Rلقا�  �لعيد، �b لو متكنت من  �ليلة 
تلك  كل  ألجيبْت  �جتاال � �خلطبة 
�ألGعية، ��حلمد هللا �� تلك �ألGعية 
�عد  ³سب  ُقبلت  قد  �يًضا  كلها 
�هللا تعا�. � بد� �ملولوb عبد �لكرمي 

باأل�Gية، �فيما  �خلطبة  تر»ة  بقر��/ 
  Gملوعو� �ملسيح  خّر  �لتر»ة  يقر�  هو 
هللا  ساجد�   nحلما�  /�فو من   �
 Gسه من �لسجو��شكًر� له، �ملا �فع 
 Cباحل مكتوبا  حاًال  ��يت  لقد  قا1: 
�أل�ر كلمة: ”مبا��“. �كأ� هذ� 

Nية �لقبو1.
يقو1 �ملسيح �ملوعوH G كتابه ”نز�1 

�ملسيح“ : 
fRاما:  �ألضحى  عيد  تلقيت صبيحة 
كث��   %ُCفأخ بالعربية.  كلمًة  �َْلِق 
 ` يسبق   o� بذلك.   Zألحبا� من 
بالعربية قط، �لكن  �لقيُت كلمًة   ��
خطبة  بإلقا�   Tليو� sلك   H قمُت 
على  �هللا   Mفأجر بالعربية،  �لعيد 
فصيحا  بليغا  عربّيا  كالما  لسا¤ 
 Zكتا H َل مليئا باملعا�y، �قد ُسجِّ
 Zخطا �هو  �إلfامية“.  ”�خلطبة 
��لقيُته  �لصفحا%،  عشر�%  يبلغ 
�جتاًال Gفعة ��حد/ ��قًفا. �قد eّا� �
قمت   Êألن Nية؛  �حيه   H تعا�  �هللا 
�جتاال مبحِض قد�/ �هللا � Zֲדذ� �خلطا
�Gيًبا   �� �بد�   Eصّد� ال   ÊنR تعا�. 
 �عربيًّا من �هل �لفصاحة ��لعلم يقد
على �� يقف �يلقي مثل هذ� �خلطبة 
�جتاال. فهذ� هي �خلطبة �لv يشهد �

fا قر�بة ١٥٠ شخصا.
من  بشي�   � حضرته  قا1   �

�لتفصيل H كتابه حقيقة �لوحي:  
 ١٩٠٠/٤/١١ Tصبا� يو H تلقيت
تعريبه:  fRاًما  �ألضحى  عيد   Tيو
”�خُطب �ليوT بالعربية، لقد ُ�عطيَت 
 Tخر: ”كالN لقو/“. � تلقيت �حًيا�
 :b� “.كرمي ٍّZ��ُفصحْت ِمن لد� 
�� هذ� كالT ُجعل فصيًحا من عند 
 Tاfإل� هذ�  على  فأطلعُت  تعا�.  �هللا 
فو�� �خي �ملرحوT �ملولوb عبد �لكرمي 
 ،Tملحتر� �لدين   �نو  bملولو� ��خي 
�شيخ ��ة �هللا �ملحترT ��ملفª vمد 
علي  ªمد   bملولو��  Tملحتر�  EGصا
�لر�ن  عبد  �ماستر  �يه  �مي   Tملحتر�
 Ó Tماستر ش� علي �ملحتر� Tملحتر�
�يه ��حلافظ عبد �لعلي �ملحترT �كث�� 
من �إلخو/ �آلخرين. فقمُت بعد صال/ 
 ،Óلعر� باللسا�  �خلطبة  إللقا�  �لعيد 
�يعلم �هللا �نÊ ُ��تيُت قو/ من �لغيب، 
 Zٌجتاًال خطا��كا� �رË من فمي �
متاًما. �ال   ¡�قد  Eيفو فصيح   Óعر
 �يقد �لدنيا   H �حًد�   �� �بد�  �ظن 
�با¤ خاÇ- على  TاfR ��G من -
Rلقا� خطاZ ֲדذ� �لفصاحة ��لبالغة 
يبلغ عد/ صفحا% من ��G �� يكتبه 
بني  �لقيُت  عندما  ��ًال.   E�� على 
�لناn هذ� �خلطبة �لعربية �لv ُسّميت 
 Gعد -�لعل  �إلfامية“  ”�خلطبة 
�حلضو� كا� يقا�Z مائv شخص- 
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سبحا� �هللا! كانت عني غيبية تتدفق 
�نا  كنُت   �sR ما   b�G� �ال  عندئذ، 
�ملتكلم �T كا� مال� يتكلم بلسا¤؛ 
 H ` خلG ال �ْ� �علم  ألنÊ كنت 
�جلاهز/  �جلمل  كانت   .Tلكال� هذ� 
تلقائيا، �كانت كل  فمي  ÎرË من 
»لة منها Nية ` (فهذ� �جلمل كلها 
�eه   Zكتا  /�بصو �آل�   /�منشو
يستطيع  �بقر��ته  �إلfامية،  ”�خلطبة 
�حد  بوسع  هل   yيعر  �� �إلنسا� 
�� يقف هكذ� �يلقي خطابا طويال 
kRا  مسبق)   Gستعد��  ��G بالعربية 
معجز/ معرفية ���ها �ُهللا تعا�، �ليس 

T نظ�ها. بوسع �حد �� يقدِّ
 �R حاله  على  قائم   bلتحد� هذ� 
 H  ��ألمو بعض  sُكر%  �قد   ،Tليو�
�خلطبة  هذ�  عن  �أل�دية“  ”تا�يخ 
Nية  �خلطبة  هذ�  كانت  فلما  �fامة. 
 Gعلمية عظيمة فشجّع �ملسيح �ملوعو
� خد�مه نظر� R� �Àيتها على �� 
{فظوها عن ظهر غيب. فقد حفظها 
بنا� على �مر منه � بعض �إلخو/ 
مثل �لصوH غالª Tمد، ��لسيد م� 
 ،EGمد صاª vاعيل، �مفeR ªمد 
��ملولوª bمد علي �بعض �لصحابة 
�لصحابيا�  قر�ها   � �آلخرين. 
�ملذكو��� H �ألخ� l Hلس �ملسيح 
سطح  على  غيب  ظهر  عن   Gملوعو�

 Zملغر� صال/  بني   ���ملبا �ملسجد 
��لعشا�. من �ملعلوT �� �ملولوb عبد 
كب��  علميا  �sقا  ميلك  كا�  �لكرمي 
حد   �R �خلطبة  ֲדذ�  مشغوفا  �كا� 
 nلنا� على  يقر�ها  فكا�  يوصف  ال 
كث�� �كانت تستو` عليه حالة من 
 %���لعبا بعض  قر��ته  عند  �لوجد 
�لوجد  من  حالة  �ستيال�   �R منها. 
على عاo كب� مثل عبد �لكرمي عند 
قر��ته كالما Rعجا�يا ��H G �خلطبة 
�إلfامية ميكن �� ُيَعّد �مر� عاGيا �لكن 
�ألمر �ملح� للعقو1 �لذb �ظهر� هو 
�� �أل�الG �لصغا� �يضا o �لو� من 
�لثا¤  �خلليفة  يقو1  �متعتها.  جذֲדا 
�: o يغرZ �لنها� �لذb �ُلقيت فيها 
 �صغا  Gال�� شوهد   sR �خلطبة  هذ� 
 ١٢ ��G هم��يضا �لذين كانت �عما

 H فقر�% �خلطبة ��GGعاما �هم ير
sلك  �كا�  ��سو�قها،  قاGيا�  �قة �
�مر� غ� عاbG. ُنشر% هذ� �خلطبة 
H شهر ZN T١٩٠١، ��هتم حضرته 
بوجه  �لناسخ  على  بإمالئها   �
��أل�Gية  بالفا�سية  �تر»ها   ،Çخا
�شّكلها �يضا بنفسه. �خلطبة �إلfامية 
 ٣٨ �لصفحة  عند  تنتهي  �ألصلية 
حتت  فيه  لة  مسجَّ �هي   Zلكتا� من 
منه  �ملتبقي  ��جلز�  �أل�1“،   Zلبا�”
ُكتب بصو�/ عاGية ��حلقها حضرته 
بـ  كله   Zلكتا� �eى   ،Zبالكتا
”�خلطبة �إلfامية“. �sًR، �جلز� �أل�1 
�خلطبة  على   bتو}  Zلكتا� من 
�إلfامية �ألصلية. عندما ُنشر% �خلطبة 
علماِ�   �كباُ  Zستغر�  Zكتا /�بصو
�لنظ�  �لعدمية  لغتها   �R نظر�  �للغة 

.... كانـت اجلمل اجلاهزة xرج مـن فمي تلقائيا، 
وكانـت كل {لة منها آية | (فهـذه اجلمل كلها 
منشـورة اآلن بصـورة كتـاب اسـمه ”اخلطبـة 
اإلtامية“ وبقراءته يسـتطيع اإلنسـان أن يعرف 
هل بوسع أحد أن يقف هكذا ويلقي خطابا طويال 
بالعربية دون استعداد مسبق) إنها معجزة معرفية 
م نظ�ها. أراها اُهللا تعا�، وليس بوسع أحد أن يقدِّ
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 /���حلقائق ��ملعا�y �لعظيمة �ملذكو
فيها �ستغر�با ما بعد� �ستغر�Z. �حلق 
ال   bملحمد� للمسيح  علمية  Nية  �kا 
هنا�  �لكرمي.   �Nلقر� بعد  fا  نظ� 
 � Gيا� سجلهما �ملسيح �ملوعوÈ�
بقلمه �ملبا�� H ”�لتذكر/“. فكتب 
للسيد  �Èيا   T١٩٠٠/٤/١٩ بتا�يخ 

عبد �هللا �لسنو�b كما يلي:
 :b��لسنو �هللا  عبد  �لسيد  ”يقو1 
 �Gقا Tمنشي غال Tحضر هنا �ملرحو
هذ�   ��خبا عن  فسألُته   ،b��لسنو
�جللسة s Hلك �لعاَلم، �ما�s يقولو� 
عنها، فقا1: هنا� ضّجة عنها H �ملأل 

�ألعلى.
للسيد  �Èيا  متاًما  تشبه  �لرÈيا  �هذ� 
 ��  M�� شا�، حيث  علي  �م�  سيد 
سيدنا �سو1 �هللا � �عيسى �موسى 
Rلقائي  �قت   ��Gموجو ��خلضر 
�خلطبَة �لعربية يوT �لعيد منصتني fا. 
�قد ��M هذ� �لرÈيا حني كنت �لقي 
عن  بذلك  عِلم  �قد  �خلطبة،  هذ� 

طريق �لكشف جالًسا مبكانه. 
�نطباعا% لبعض �لصحابة عن  هنا� 
�خلطبة، يقو1 �حلافظ عبد �لعلي �: 
�خلطبة  Rلقا�  �ثنا�   H  �Gموجو كنت 
 Gامية، كا� صو% �ملسيح �ملوعوfإل�
شخص  هنا�  كا�  متغ��.  حينها 
(كا�  سيالكو%  ªافظة  من  ملَهٌم 

�كا�   %�Gلسا� عائلة  من  ��ديا 
فقا1:   Óبقر جالسا  fRاما%)  يتلقى 

�ملالئكة �يضا حاضر�� للسما«. 
 :� بيك  فضل   ��مر حضر/  يقو1 
لقد �لقى �ملسيح �ملوعوG � �خلطبة 
�إلfامية، خطبة عيد �ألضحى باللغة 
 Zلبا�  H ��قفا   b�³ضو �لعربية، 
 Zلد�خلي ملحر�� Zلبا� Tجي �ما��خلا
 H ملسجد �ألقصى �لقدمي كما كا��
�ملسيح  كا�   .Gملوعو� �ملسيح  �من 
 .Zقفا على عتبة �لبا�� � Gملوعو�
 xثال كلمة  كل   �يكر  � كا� 
�ملولوb �حلاË (�خلليفة  مر�% �كا� 
�أل�1) ��ملولوb عبد �لكرمي يكتباkا 
�يسأال� حضرته هل هذ� �حلرy هو 
 .“�” �� “»” �� “x” T� “n”
 yألحر� صحة  من  يتأكد��  فكانا 
��لكلما% فيصححها حضرته �. 
فقا1 � للمولوb عبد �لكرمي عند 
 .�للحضو يتر»ها   �� �خلطبة  kاية 
 � تر»تها  �لكرمي  عبد   bملولو� فقر� 

سجد�� سجد/ �لشكر H �ملسجد. 
 :Tملحتر� علي  ش�   bملولو� يقو1 
لقد �لقى �ملسيح �ملوعوG خطبة �لعيد 
بصو�/ �خلطبة �إلfامية. ��سل � 
حضر/   �R �سالة  �حلج   Tيو صباَ� 
له  يكتب   �� �لدين   �نو  bملولو�
هنا  �ملوجوGين   nلنا� »يع  �eا� 

 Tملحتر�  bملولو� فجمع  fم.  ليدعو 
 vل� Tسة تعليم �إلسال��ألحبة H مد
كانت تقع H تلك �ألياT حيث تقع 
��عّد  حاليا،  �أل�دية“  ”�ملد�سة 
�ملسيح   �R �سلها �� بأeائهم  قائمة 
�ملوعوG �. فأغلق � باZ غرفته 
 ��Èلدعا�. ��لذين جا� �R yنصر��
بعد sلك ��سلو� �eا�هم من خال1 
 � Ëلصبا� خر� H� .ملغلق� Zلبا�
للعيد عC ُسّلم �ملسجد �ملبا�� �قا1: 
لقد تلقيت �لليلة fRاما �� �قو1 بضع 
 �R �سالة  �سل �� بالعربية.  كلما% 
 �نو  bملولو�� �لكرمي  عبد   bملولو�
 /Cملح�� �لقلم  مع  {ضر�   �� �لدين 
ألنه ُ�مر باإلfاT �� يقر� بعض �جلمل 
�لكرمي  عبد   bملولو� صّلى  بالعربية. 
 Gماما � خطب �ملسيح �ملوعوR nبالنا
باأل�Gية ��ال �لعله كا� جالسا على 
بد�  �أل�Gية  �خلطبة  بعد  �لكرسي. 
�طب بالعربية جالسا على �لكرسي. 
معينة  حالة  كانت  �ألثنا�  هذ�   H�
مستولية عليه، كانت عينا� مغمضتني 
كل  بد�ية  عند  عالًيا  صوته  �كا� 
»لة، � كا� ينخفض تد�Ãيا. كا� 
 ،���ملولويا� يكتبا� جالَسني على يسا
جيد�،  ما  كلمًة  �حدÀا  يسمع  فلم 
قا1:   � ֲדا،   �Cفأخ عنها،  فسأله 
جيد�،  تسمعا�   o عما   ��فوً �سأال¤ 



١٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، االعدد الثاني - شعبان ورمضان ١٤٣٥هـ  -حزيران / يونيو ٢٠١٤ م

أل¤ قد ال �تذكر� فيما بعد. لقد قا1 
�: ما �Gمت هذ� �لسلسلة مستمر/ 
من �لسما� فقد ظللُت �تكلم، �عندما 

�نتهت ختمُت �خلطبة. 
لقد �هتم حضرته � بإمال� �خلطبة 
 �R بنفسه  �تر»ها   ،Çخا بوجه 
�حّث  ��أل�Gية،  �لفا�سية  لغتني، 
�إلخو/ على حفظها عن ظهر غيب 
كما ُيحفظ �لقر�N �لكرمي. فحفظها 
ªمد   bملولو��  EGصا ªمد   vمف
علي �قرNها على حضرته H �ملسجد 
�خي  �ستفسر  sلك  بعد   .���ملبا
 bملولو� من  عنها  �حلي  عبُد  �حلافظ 
 /�قد  Eتفو �kا  نعلم  فقا1:   Tملحتر�
حضرته �. �كا� يقصد من sلك 
�kا كانت كالT �هللا ال كالT �ملسيح 

 .� Gملوعو�
 :� �لدين  �م�  ميا�  حضر/  يقو1 
عندما خرË �ملسيح �ملوعوG بعد Rلقا� 
�خلطبة �قاH 1 �لطريق: عندما كنت 
�b ما�s عسى G� لفظ »لة ما كنت�
�� تكو� �جلملة �لتالية فكانت �جلمل 
متثل �مامي فأقر�ها. كا� حضرته يقر� 

ببط� شديد �تأ�. 
 ��  bلبتالو� �هللا  عبد   bملولو� يقو1 
�لسيد عبد �حلي عرZ كا� قد جا� 
قاGيا�   H �مكث   Zلعر�  Gبال من 
 �لعد/ �ياT بغية �لتحرb ��لتحقيق ح

 ` حكى   �  ،Gَملوعو� �ملسيَح  بايع 
قصة بيعته قائال: كنُت قد �قتنعت من 
�ملسيح  كتب  قر��/   Gمبجر  Eألعما�
�ملوعوG � �لفصيحة ��لبليغة بأنه ال 
 ��G ميكن ألحد �� يكتب كالما مثله
كنت  ما   Êلك� تعا�  �هللا  من  تأييد 
 .� Gملسيح �ملوعو� Tقن �نه كال��
مع �� �ملولوb نو� �لدين �غ�� من 
�لعلما� كانو� يؤكد�� ` �يشهد�� 
��لة R م علىkبيا �بذلك �لكن o يقد
شبها¡، �بد�% �³ث عن �ألGلة من 
مساعد/   ��G ألتأكد  �لز��يا  §تلف 
 Gملوعو� �ملسيح   Tكال هو  هل  �حد 
 Gملسيح �ملوعو� �R فعال. فكنت �كتب
�لرسائل بالعربية ��ستلم �لرG�G عليها 
بتأمل   /��لعبا تلك  �قر�   � بالعربية 
 � بينها �بني كتبه   ����قا شديد 
��توصل R� نتيجة �� كال �لكالمني 

بعض  �الحظ  كنت   Êلك� سيا�. 
يقا1  �كا�  بينهما  �لبسيطة   Eلفر��
 �G�` على sلك �� ما يكتبه � 
�لتأييد �إلfي  على �لرسائل ال {الفه 
�إلعجا�b، �ألنه �ّلف �لكتب �لعربية 
�هللا  مشيئة  ³سب   bلتحد�  /�بصو
فإ� كتبه  لذ�   Çبأمر� �تأييد� �خلا�
حتمل H طياִדا صبغة معينة �Ãب �� 
 Eٌال ملا بقي فرR� ،يكو� �ألمر كذلك
بني �ملؤهال% �لعاGية ��لتأييد �إلfي.

من  قاGيا�   H مكثُت  قد   �باختصا
تقّصي �حلقائق لكي �متكن من  �جل 
�Èية �b ساعة ينـز1 فيها مثل هذ� 
نز�1  فحا�   ،Êعي  Tبأ �إلfي  �لتأييد 
�خلطبة �إلfامية فر�يت بأT عيÊ نز�1 
 b���إلعجا �إلfامي   Tلكال� هذ� 
هذ�  �لقى  كيف  �نه   ،¤sبأ �eعُته 
 H �فصيحا  بليغا  كالما  �إلنساُ� 

فحان نـزول اخلطبـة اإلtاميـة فرأيت بـأم عي� 
نـزول هذا الـكالم اإلtامـي واإلعجازي وسـمعُته 
بـأذ�، أنـه كيف ألقـى هذا اإلنسـاُن كالمـا بليغا 
وفصيحا q وضح النهار دون االسـتعانة بأحد. فبعد 
االسـتماع إ� هذه اخلطبة بايعُت بانشـراح الصدر. 
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بأحد.  �الستعانة   ��G  ��لنها �ضح 
فبعد �الستما« R� هذ� �خلطبة بايعُت 

 .�بانشر�� �لصد
 Ëه �حلاe�� /هب �حد �إلخوs لقد
عبد �لكرمي مبوجب �لوظيفة �لعسكرية 
 ١٩٤٠ Tلك قبل عاs مصر، �لعل �R
�بد� ينشر �لدعو/ هنا�، �بايع �حُد 
 ،Tصدقائه، �هو "علي حسن" �ملحتر�
 �R Ùيتوجه برفقة هذ� �أل Ëفكا� �حلا
سكا� �لبلد/ من �لعرZ لكي يبلغهم 
بينهم  من  كا�  �أل�دية،  �سالة 
��لCقية،  �لCيد  مؤسسة   H موظف 
 1Gيتبا�  Tيا� عد/  معه  يتكلم  فظل 
�ألفكا�، فاتفق معه H »يع �ملسائل 
 b�) "مكانية �لنبو/ من �ألمةR" ما عد�
�ملسيح  بأ�  لإلميا�  مستعد�  يكن   o
�ملوعوG ن+ من �ألمة) فأعطا� �خلطبة 
 .Tته عد/ �يا��إلfامية ��نقطع عن �يا
�سالة من sلك  Ëتلقَّى �حلا Tيو %�s
عند�،   Tلطعا� لتنا�1  Gعا�  �لصديق 
منه  طلب   Ëحلا� Rليه  �صل  �عندما 
sلك �لصديق �� يرسل �سالة بيعته، 
فسأله �حلاË هل �jلت مسألة �لنبو/؟ 
 �فأخ�C قائال: لقد Gعو% �حد كبا
 bعند �لعشا�  لتنا�1  �أل�هر  مشايخ 
��خCته �� بعض �fنوG بلَّغو¤ �سالة 
�أل�دية، �قالو� ` �R �ملسيح عيسى 
� قد ما% ��� عيسى �لقاTG هو 

مسيحا  سيأ¡  ��نه  �ألمة،  من  �جل 
�مهديا، ��� حضر/ �مل��� غالT ��د 
�ملسيح  sلك  هو  Rنه  يقو1  �لقاGيا¤ 
فاتفقت   ،bملهد�  Tإلما��  Gملوعو�
 ���مل� كو�  Rال  شي�  كل   H معهم 
�ستسيغه �ال  �هذ� ال  �ألمة  من  نبيا 
�ستوعبه. فأنت عاG oين فأ�جو �� 
CÎ¤ هل موقفي صحيح �T ال؟ فقا1 
` sلك �لشيخ �أل�هرb: لقد قر�% 
كتب �مل��� �قابلت بعض �أل�ديني 
�يضا، �تباGلت معهم �ألفكا� �يضا، 
جا�  لو   ���مل� �Gّعاها   vل� فالنبو/ 
�لف ن+ ³سبها فال يتأثر بذلك ختم 
 �R نضم� yلنبو/. فقلت له: �آل� سو�
 vجلماعة �إلسالمية �أل�دية فمسئولي�
ستقع عليك يوT �لقيامة، فقا1 �لشيخ 
�أل�هر�R .b جو�Ó هذ� �صك �نت 
هنا فقط، فإ�s طرحَت علي �لسؤ�1 
نفسه H �لعامة فسوy �قو1: ال ميكن 
فلن  يأ¡ �b ن+ ح� من �ألمة،   ��
 ��  %G�� �sR� .nلنا�  H لكs قبل�
تنضم R� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�نا  �ما  �ملسئولية.  �حتمل  فأنا  فافعْل 
فتعترضÊ بعض �لعقبا%، �كCها �¤ 
ُ�سرَّ�   yفسو ��ديا  �صبحت   �sR
عليه حب  �ستو�  (فقد  �لعمل،  من 
فم  من  sلك  eعت  فحني  �لدنيا) 
 Tعقدُ% �لعز ،bهر�sلك �لشيح �أل

على �النضماR T� �جلماعة �إلسالمية 
�خلطبة  �قر�  �بد�%  �أل�دية، 
��يت � .Tلنو� قبل  �إلfامية، ��kيتها 
H �لرÈيا ليال �� سيدنا ��د �ملسيح 
»اعة  مع  مكا�   �R �sهب   �
هؤال�  َمن  فسألته   ،nلنا� من  كب�/ 
فقا1  تأخذهم؟  �ين   �R� ؟bيا سيد
 H سبقو¤  �لذين  �هللا  ��ليا�  هؤال� 
�لن+   /��ألمة �ملحمدية �Nخذهم لزيا
 bبعد َّ̀ � ��نا خامت �أل�ليا� �ال �
Rال من كا� من »اعv �ال ن+ بعد 
�مته.  نٌ+ من  يكو�   �� Rال   � �لن+ 
�عندما �ستيقظت كانت مسألة ختم 
�لنبو/ قد ُحلت، �كنت فرحانا جد�. 
�سلت � �لكرمي:  عبد   Ëحلا� يقو1 
 xGبيعته مع تفصيل هذ� �حلا /��ستما

فو�� R� قاGيا�. 
�لشيخ  هنا� شيخ كب� يسمى  كا� 
له  �كانت   Óملغر�  �Gلقا� عبد 
عالقا% صد�قة طيبة مع حضر/ سيد 
 ÓGأل�� �لعلمي  ملز�جه  شا�  �هللا   `�
قد  بينهما  لقا�   1�� �كا�   ،Êلدي��
 Tيو  %�s�  ١٩١٦  Tعا  H حصل 
�هللا   `� حلضر/   Óملغر� �لشيخ  قا1 
�ُنقّر  معا   �نتصو تعا1   :Tملحتر� شا� 
 bأليد� ��ضعني  �لصد�قة  عالقا% 
هذ�  فبسبب  �لكرمي.   �Nلقر� على 
�ملصلح  سيدنا  sهب  حني  �لصد�قة 
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لزيا�ته  جا�  Gمشق   �R  �  Gملوعو�
حضرته  على  �طر�   Óملغر� �لشيخ 
عليه حضر/   Gفر �ألسئلة،  من  كث�� 
�ملصلح �ملوعوG، �لكن ملا كا� عنيد� 
 Zلعر� �ننا  �متعصبا قا1 حلضرته مبا 
�لكرمي   �Nلقر� نفهم  لذ�  �للغة  ��هل 
جيد� �من �s �لذb هو �علم منا مبعا¤ 
�لقر�N �لكرمي، ��ستمر �حلديث حو1 
هذ� �ملوضو«. �قا1 له �خلليفة �لثا¤ 
Rنكم �يضا ªتاجو� مثلنا للقو�ميس، 
�هللا  علَّمه  فقد  �لكرمي   �Nلقر� �ما 
 yنعر �jن  �فهََّمنا�  jن  Rيانا   �
��بلغ منكم مع  بأفصح  �لعربية  �للغة 
لنا  يتس¿  �ال  �أل�Gية  هي  لغتنا   ��
�لكالT باللغة �لعربية، �غ� sلك من 

.��ألمو
 nلك �لقى حضرته مبنتهى �حلماs بعد

كلمة باللغة �لعربية �لفصيحة ح� قا1 
 �R Tلكال� ها  سيد من �حلضو� موجِّ
�: �R لغته �فصح منا Gلشيخ عبد �لقا�
�ما1   �Gلقا� عبد  الَ�  عندئذ  فعال، 
R� fجة لطيفة نوعا ما، �بد� يتكلم 

 .Tباحتر�
 Óعلى كل حا1 قد قا1 �لشيخ �ملغر
كتب   H  �R �يضا   Tلكال� �ثنا�   H
عليه   Gفر �خطا�،   Gملوعو� �ملسيح 
قائال   yضا�� �لثا¤،  �خلليفة  �يضا 
�sR كنت تقد� فانشر قائمة �ألخطا� 
 Gهذ� �لكتب �� �نشر �لر H /G��لو�
ر �نك لن  على هذ� �لكتب. لكن تذكَّ
 �� %G�� �sR� ،لك �بد�s على �تقد
متسك �لقلم للرG فسوy ُتسلب منك 
 .Zِّلكتابة فلك �� جتر� �لقد�/ على 
عندها بد� يقدT �ألعذ�� �يلتمس من 

 Mلدعا�� هذ�  ينشر  ال   �� حضرته 
تزيد  ألkا   Tلشا�� �مصر   Zلعر�  H
قد   sR جد�.  يضرنا  �هو   yالختال�
مشاكل  �لوهابيو�  سبَّب   �� سبق 
كث�/ سلفا، ���جو �� تنشر �لدعو/ 
��با ��  H  M���لنصا  ��لكفا  H
 �R /سل �لدعا���م�كا ��فريقيا، ��
تذكر  ال   �� فأ�جو  هنا  �ما  هنا�، 
باللغة  له  �قا1  بتاتا.  �ملعتقد�%  هذ� 
يا  �جوكم �" باهللا  متوسال  �لعربية 
حضرته  من  sلك  ��لتمس   ،"bسيد
 Mحضرته �مر/ �خر bمر/ بتقبيل يد
ضامًّا يديه بأZG، �� ال ينشر حضرته 
هذ�   H  �  Gملوعو� �ملسيح  تعاليم 
�ملناطق �ال يرسل �لدعا/، �غ� sلك 

 .�من �ألمو
Rنسانا  كا�  �نه   yنعر jن  قا1   �

مشهد عا�G Tخل �ملسجد



اجمللد السابع والعشرون، العدد الثاني - شعبان ورمضان ١٤٣٥هـ  -حزيران / يونيو ٢٠١٤ م

٢٠

التقوى

لديه غ�/ على  طيبا �كانت 
�إلسالT لكننا ال نستطيع �� 
فليجمع  نبيا،  كا�  �نه  نقبل 
�هللا"  Rال  Rله  "ال  على   nلنا�
على   َّG� قد   �باختصا فقط. 
 Gملوعو� �ملصلح  سيُدنا  sلك 
كا�  لو  �نه  جليلة  بكلما% 
�لنظاT من عندنا لتخلينا  هذ� 
عنه، لكنه �ْمر من �هللا �ليس 
 b� � لنا �ال لسيدنا ��د
�هللا  من  �مر  فهو  فيه.  Gخل 

�لننشرنَّه حتما. 
�ملصلح  حضرُ/  �سل � حني 
موالنا  حضرَ/   �  Gملوعو�
 ،Tلشا� �R سÛ جال1 �لدين
�ين  سيد  حضر/  فيذكر 
 Tلعابدين �` �هللا شا� �ملرحو�
 ،Tأليا� تلك  من  حاGثا 
�نا  كنت   Tيو  %�s �يقو1: 
نتكلم  Ûس  موالنا  �حضر/ 
مع بعض �لناn عن �أل�دية 
 Óخل علينا �لشيخ �ملغرG �ح
�ملرحوT �جلس عندنا يستمع 
�ثنا�  sكر   � �حلديث.   �R
مع  �لسابق  لقا��  �حلديث 
مبنتهى  �لثا¤  �خلليفة  حضر/ 
 �باحتقا �sكر   yالستخفا�
قدمه  قد  كا�   bلذ� �قتر�حه 

 H ال تنشر�� �لدعو/ هنا b� ،حلضرته
هذ� �ملناطق، � قا1 ساخر� �مستهزئا 
ليست  �لعربية  �إلfاما%   %��عبا  �R
 H �خطا�  هنا�   b� صحيحة، 
�لعربية.   Gملوعو� �ملسيح  fRاما% 
فسلَّمُت له �خلطبة �إلfامية �قلت له: 
�قرْ�ها �بيِّن �ألخطا�. فقر�ها بصو% 
عا1 �قا1 عن كلمة �� كلمتني kRا 
Ûس  موالنا   Ëفأخر عربية.  ليست 
من   "nلعر��  Ëتا"  nقامو  ��فو
 H نفسيهما  �لكلمتني   ����� �خلز�نة 
�قلت   .��حلضو فاندهش   ،nلقامو�
�لشيخ  �يها  �لفرصة:  مغتنما  للشيخ 
�ال  كب��  �عاملا  �Gيبا  ُتدعى  Rنك 
يعرفها  مثلما  �لعربية  �للغة   yتعر
موالنا  أل�  -sلك  هذ�.   bتلميذ
�للغة �إلجنليزية   Êس كا� يتعلم مÛ
�لشيخ   Õفاستشا  -Tأليا� تلك   H
قائال   ��فو �لغرفة  من   Ëخر� غضبا 
يتابع   .yنصر�� غد�  عليك   Gّ�سأ
حضر/ �لشا� قائال: عندها ��يت �� 
�جلالسني قد تأثر�� بكالمي قلت fم 
�نا  sR كنت  �لشيَخ  قد عايشُت هذ� 
�nِّ هنا�، كا� ينبغي �� ال G� يضا�
يبدb هذ� �لر�b عن �خلطبة �إلfامية، 

بل كا� Ãب عليه �� يقبل �حلق. 
 H  bرÃ �حلديث  ظل   �باختصا
�ألصدقا�. صبا� �ليوT �لتا` قا1 ` 

موالنا Ûس �R �خلليفة �لثا¤ كا� قد 
حذَّ�� من RفساG �لعالقا% مع �لشيخ 
� �ملغرÓ، لكنك قد �غضبته، Gعبد �لقا
ن �لعالقا%.  فقلت له ال تقلق سنحسِّ
 �R توجهنا  �لتا`   Tليو� صبا�   H�
بيته   �R �صلنا  �حني  �لشيخ،  بيت 
 ��طرْقنا �لباZ خرR Ëلينا �لشيخ �فو
�N¤ عانقÊ �قبَّلÊ ��عتذ� �طلب  ��
�لعفو. �قا1 كنت ��يد �� R ¡Nليكم 
��خCْكم  �لقهو/،   Zنشر فاGخلو� 
 �R �كيف بتُّ �لليلة، فحني Gخلنا �شا
كتاZ "حقائق عن �أل�دية" حلضر/ 
 Zشا� �` �هللا �قا1: كا� هذ� �لكتا
H يدb �كنت عاقد� عزما �� �نشر 
�لتفس�  كتب  �ضعت  عليه.   Gلر�
�بد�%   vطا�ل على  ��ألحاGيث 
بكتابة �لرG بعد صال/ �لعشا�. فكنت 
�ملوضوعة  �لكتب  �قر�   � كتابه  �قر� 
على طا�لv للرG عليه. فكنُت �كتب 
�كتب   � ��مّزقه  تكلُّفا  ��جد�   �ًّG�
�N �Gّخر ��مزقه �يضا. هكذ� �نقضى 
 bيضا: ما �لذ� vج���لليل. قالت̀  
لصال/   �sّ�ُ �من.  تعا1  لك،   Mجر
بيص  �لُت H حيص  ما  ��نا  �لفجر 
كنت  ما  كل  شيئا.  �خّط   ��  ��G
 Zلكتا� (أل�  خاطئا.  �جد�  �كتبه 
كا�  عليه   Gلر�  bينو كا�   bلذ�
�ملسيح   Tمن كال  Çعلى نصو مبنيا 
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(� Gملوعو�
يتابع �لر��b �يقو1: يا صاح+ �لشا� 
�ملحترT، �عد� �نك لن تسمع مÊ بعد 
 �R ،ضتك��آل� كلمة ��حد/ H معا
تبّلغ   �� فلك  متاما  Rسالمية   ���فكا
�ستفسر   �sR� تامة،  ³رية  Gعوتك 
مÊ �حد سأقو1 ³قك كالما حسنا 
�Gئما �لكÊ لن �نضم R� »اعتكم. 
Nخر حلظة   �R �جلماعة  ميد�  (فكا� 

H حياته) 
��آل� �قدT لكم بعض �ملقتبسا% من 
بعظمتها  توحي   vل� �إلfامية  �خلطبة 
كما قلُت من قبل، Rال �نكم ستطلعو� 
على عظمتها �حلقيقية عندما تقر��kا 
 �  Gملوعو� �ملسيح  يقو1  بكاملها. 

ما نصه: 
 ،bنا �ملسيح �ملحمد� ¤R ..nيها �لنا�”
�Ó معي  �R� ،bنا �َ�ُد �ملهد� ¤R�
 ¤R� .bمهد Tِمن يو bَلْحد Tيو �R
�الًال، ُ �ماً�  �ّكاًال،  ِضر�ًما  ُ�عطيُت 
��حاّ¤.  ���بٌل  مياّ¤،  كوكٌب  ��نا 
 �ٌ��G �Gعائي   ،Zَّ�مذ ِسناٌ�  Rيذ�ئي 
�قوًما  جالال،  قوًما   b�ِ�ُ  .Zَّرl
ֲדا  �ُبيُد  حربٌة   bِبَيِد� »اال،  Nخرين 
 Mألخر� H� ،Zلظلم ��لذنو� %ِ�Gعا

“.Zشربٌة ُ�عيُد ֲדا حياَ/ �لقلو
�يقو1 � �يضا: 

 MGفاٍ% �ُفر����”�يها �لناn، ُقومو� ِهللا ُ

 bكالذ ر��  �َفكِّ �َهللا  �ّتقو�   �  ،MGُفر�
ما Þل �ما عاMG، �ليس هذ� �لوقت 
�قَت �حِم �هللا على �لعباG، ��قَت Gفِع 
�لشّر �تد�ُ�ِ� َعَطِش �ألكباG بالِعهاG؟ 
�ليس سيُل �لشرِّ قد بَلغ �نتهاَ��، �sيُل 
�جلهِل طو1َّ ��جاَ��، �فَسد �ملُلك كله 
�َهللا  Rبليُس جهالَ��؟ فاشكر��  �شَكر 
�ما  Gيَنكم  َر  �تذكَّ َركم  َتذكَّ  bلذ�
�عكم �� َحْرَثكم  �عَصم  �ضاَعه، 
�ُلعاَعه، ��نز1َ �ملطر ��كمل �بضاَعه، 
�مهديَّه  �لض�،  لدفع  مسيَحه  �بَعث 
�ماِ�   H ��Gخَلكم  �خل�،  إلفاضة 

Rمامكم بعد �ما� �لغ�.“
يقو1 � �يضا: 

�لوالية،  من  �خلتم   Tمقا على   ¤R�”
 Tملصطفى على مقا� bكما كا� سيد
�ألنبيا�،  خامت  �Rنه  �لنبو/.  من  �خلتم 

َّ̀ بعدR ،bال  ��نا خامت �أل�ليا�، ال �
 ¤R�  .bعهد �على   Êم هو   bلذ�
�بركة  قو/  بكل   Ó� من  ُ��سلُت 
 /ٍ�منا على  هذ�  قدمي   �R� �عز/، 
ُخِتَم عليها كلُّ �فعة. فاتقو� �هللا �يها 
�لفتيا�، ��عرفو¤ ��طيعو¤ �ال متوتو� 
�حا�  �لزما�،   Zقُر �قد  بالعصيا�. 

�� ُتسأ1 كلُّ نفس �ُتد�ُ�."
هذ�  �لعظيمة.  �آلية  تلك  هي  فهذ� 
��لدعو/  �لعظيمة  �لكلما%  تلك  هي 
�لعظيمة �لv �جهها حضرته � بأمر 
لقد  قلت  �كما  �بوحيه.  تعا�  �هللا 
ظهر% هذ� �آلية H ١١ نيسا�/ Rبريل 
 bُتر تز�1  Nية ال  عاT ١٩٠٠، �هذ� 
 �بريقها ح� �ليوT، حيث o يقد� ح
�ليوT �لن يقد� �بًد� �b من �كC علما� 
 ،Zبا�، �لو كا� من �لعرGلعربية ��أل�
�� يتحد�ها �لو ���s Gلك. ��ّنى له �� 
 Mجر  bلذ� �هللا   Tكال فإkا  يتحد�ها، 

 .� Gعلى لسا� �ملسيح �ملوعو
 ،oللعا يَهَب   �� تعا�  �هللا  نسأ1 
�لعقل   ،Zلعر� للمسلمني  سيما  �ال 
هذ�  Gعو/  يفهمو�  لكي  ��لشجاعة 
 ���نصاً �يكونو�  �لربا¤،   xملبعو�
 � للمصطفى   EGلصا�  TGخلا� fذ� 
H جعل �ألمة �مة ��حد/ من جديد. 
�يًضا  يوفقنا   �� تعا�  �هللا  �سأ1  كما 

أل��G ما علينا من ��جبا%.

”أيها الناس..
 إ� أنا املسيح احملمدي،
 وإ� أنا أَ$ُد املهدي، 

وإن ر� معي
دي   إ� يوم َحلْ
من يوِم مهدي."


