



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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٢

التقوى

2X �لعالقة بني �لعلم '�لدين هي من كثر 
�ملسائل جدال، 'من هم �لقضايا Xثا;	. 
�لسما'ية  �لديانا\  تا;يخ  تصفحنا  فإ=� 
�ملنطقي  باجلانب  �لر'حي  �جلانب  �نسجا6  سنالمس 
�لذ. ال ¥الف �لعقل '�لسنن �لطبيعية �لM 'ضعها �هللا 
 Qتعا@. 'على �لنقيض من =لك جند § عبا;�\ جد
'�لسنن  '�ملنطق  �لعقل  ¥الف  ما   Sألنبيا� معا;ضي 
مو�قف  من  بعضا  �لكرمي  �لقر<2   2َّ'/ 'لقد  �إل`ية. 
�ملنطق   2 قاطبة  لإلنسانية  ليتبني  'الفيهم،   Sألنبيا�
ال   Sجز فعال  هو  �لعلمية  �ملعا;®  سا:  هو  �لذ. 

يتجز من �ملفاهيم �لدينية.
ُبنيت على  'ال شك 2 �أل/يا2 �لسما'ية § صو`ا 
سس سليمة متو�±نة قبل 2 تفعل ֲדا يا/. �ملحرفني 
لإلنسانية  موجهة  تكن   ² تعاليمها   2 'مبا  فاعلة. 
�ندثر\  فقد  ';عايتها،  ´فظها  �هللا  َيعِد   ²'  ،SعاC

هذ· �حلقائق 'تالشت مع �لزمن.
2X �لقر<2 �لكرمي كال6 �هللا �، 'ما ¸ر. § �لكو2 
هو فعله �لذ. يتم حسب نو�ميس 'َضَعها � 'هي 
غ$ قابلة للتغ$. Xال نه 'X@ يومنا هذ� º ²َظ �إلنسا2 
يفتح  'هكذ�  �لعز	.   ¼; له  يسر  ما  باكتشا®  Xال 
�لقر<2 �لكرمي �آلفا| على �ملؤمنني كي ُيبحر'� § �يط 
�لعلو6 مستن$ين بنو;· 'مسترشدين ֲדديه. كما نه من 
خالQ معا;فه 'سلوبه 'كنو±· �لظاهر	 '�لباطنة، يقو6ِّ 
�لفكر �إلنسا� 'ينميه '¸عل �إلنسا2 كثر قد;	 على 

.Sية حقائق �ألشياÁ;
فالسنن �لطبيعية 'سر�; �حليا	 �ملنكشفة منها '�خلفية، 
�لكتا¼  حو�ها   Mل� �ُملسلَّما\  Âالف   2 يستحيل 

Âاطب  /عو	  هو  �لكرمي  فالقر<2  '`ذ�  �لكامل. 
�أللبا¼ . �لعقوQ، 'تدين �لتقليد '�لتسليم /'منا /ليل 
' برها2. فللعقل § �لقر<2 �لكرمي مكانة ;�قية كدִדا 

<يا\ عديد	 مثنية على �لذين يتفكر'2 'يتدبر'2. 
فالدين �إلسالمي ºتر6 �لعقل �لبشر. 'ال يعطله كما 
�لتا;يخ.   bلكهنو\ ع�  Qلكهنة '�لرهبا2 ';جا� فعل 
�ملسلمني   § ُنفخت   Mل�  Æ'لر� تلك  سر  هو  'هذ� 
من  �نبعثت   Mل� �إلنسانية  �حلضا;	  معا²  فوضعت 
�حلجا±، بغد�/، /مشق، Çرقند '�ألندلس 'غ$ها من 
للمسلمني سبق §  كا2  'هكذ�  �إلسالمية.  �ألمصا; 
�ملعا;® '�لعلو6 على باقي مم �أل;È. فمن ² يسمع 
'�بن  ;شد  '�بن  '�خلو�;±مي  �`يثم  '�بن  سينا  بابن 
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سا:  �لذين 'ضعو� حجر  �لكث$'2  'غ$هم  خلد'2 
�لعلو6 �ملعاصر	. 

2X �لفكر �إلسالمي �أل�د. �لبديع /;� مكانة �لعقل 
�لM نص عليها �لقر<2 �لكرمي 'بالتاW 'فَّر مناخا مناسبا 
لقبوQ '�نتشا; /بياִדا شرقا 'غربا، مؤيدين 'مؤمنني، 
ما  'لعل  �إلسال6.   § �لتجديدية  ;سالتها   Qخال من 
قدمته من شر'حا\ 'خدما\ 'Xجنا±�\ كانت كافية 
لسد فو�· �لطاعنني § صد| �لقر<2 �لكرمي 'تعاليمه. 
هذ� § �لوقت �لذ. عجز فيه ;جاQ �لدين �لتقليديو2 
عن تقدمي Xسال6 يتجا'¼ مع �لقضايا �ملعاصر	، 'تقدمي 

حلوQ `ا.
'ليس ما نقوله هو �ض كال6، بل 2X نتاÊ ما ساهم 

�لعلمية §  Xثر�S �ملحاصيل  بناS �جلماعة §  به ثلة من 
�لر�سخ  XمياËم  عصرنا �حلاW ألحسن /ليل على حث 
Xياهم للتبحر § �ملجاال\ �لعلمية. 'خ$ مثاQ على =لك 
ما صرÆ به �بن �جلماعة �لبا;، �لفيزيائي �لشه$ �لدكتو; 
عبد �لسال2X ..6 /;�سته �لعميقة للقر<2 �لكرمي مهد\ 
نا;\ طريقه § �لبحث �لعلمي. 'لو ال نص �لكتا¼ '
�حلكيم ملا توصل X@ �كتشافه �لعظيم �لذ. حر± من 
خالله جائز	 نوبل § �لفيزياS. '�جلدير بالذكر نه كا2 

'Q عاX ²سالمي ºر± هذ· �جلائز	.
فر�/ها على  �خللفاC § Sاعتنا على  'لقد كد Cيع 
هذ�  ليس  �لنا:.  ينفع  ما  '�ستعماله §  �لعلم  حتصيل 
فحسب بل 2X �خللفاS �لكر�6 كانو� 'Q من ظهر منهم 
 Qخال من  '=لك  �ألمو;  بدقائق  '�ملعرفة  �لعلم   Bمد
/منا  'ما  'كتبهم.  معهم  �ملنعقد	  '�ملجالس  خطبهم 
§ هذ· �ألياÏ 6تفل بذكرB حتقق نبوS	 �البن �ملوعو/ 
لسيدنا �ملسيح �ملوعو/ � سنختصر �حلديث § هذ� 
�لعد/ عن خصاQ هذ� �إلما6 �`ما6 � 'ما ظهر عليه 
من مدB �لعلم '�ملعرفة من علو6 ظاهرية 'باطنية. جتد 
عزيز. �لقا;Ñ § هذ� �لعد/ خطبة Cعة حلضر	 م$ 

.Òيد· �هللا بنصر· �لعزيز - ֲדذ� �خلصو�ملؤمنني - 
بالعلم  بأنه  نستخلص   2 Xال  �ملقا6  يسعنا § هذ�  'ال 

'�لدين ُنبحر § طريق �ليقني.
نسأQ �هللا تعا@ 2 ¸علنا 'Xياكم من 'W �أللبا¼ 'من 
�ملتفكرين �ملتدبرين § <ياته. '<خر /عو�نا 2 �حلمد هللا 
�ملرسلني  شر®  على  '�لسال6  '�لصال	  �لعاملني   ¼;
سيدنا 'موالنا �مد �ملصطفى 'على <له 'صحبه Cعني، 

<مني.

إال  املقـام  هـذا   W يسـعنا  وال 
بالعلـم  بأنـه  نسـتخلص  أن 
والديـن ُنبحر W طريـق اليقني.
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التقوى

 حضر	 مر±� بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد. �

من /;'::

في 
حا� �لقر��

(سو;	 �حلجر)

ô‰s)s9uρ$oΨ ø)n=yzz≈|¡ΣM}$#
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"تتمة"  عو/ مر	 خرX B@ ما كنت 
قد  �لقر<2   2 �لتأكيد  'هو  بصد/· 
 § 6/> قبل �حلديث عن  =كر �حلشر 
على  صر�حًة   Qيد 'هذ�  مر	،  كل 
'ثيقة، 'هي  �ملوضوعني صلة  2 بني 

 :Õكاآل
 S2 قضية حشر �ألجسا/ '�جلز�X :ًال��
منوطٌة متام× Öلق </6. =لك نه لو ² 
 § حر  قا/;  عاقل  كائن  هنا�  يكن 
Xمكانية  ِمن  هنا�  كانت  ملا  عماله 
للحشر '�لثو�¼ '�لعقا¼. فاحليو�نا\ 
مثًال ال تعمل 'فق ية شريعة، ألËا ال 
 . تستحق  ال   Wبالتا' عقًال،  متلك 
 @X Êال حتتا Ú عقا¼، 'من 'ثو�¼ 
. حشر حقيقي. كذلك �ملالئكة ال 
ألËا  فعا`ا،  على   Sجز�  . تستحق 
ال متلك حرية 'ال /�;X	X' ،منا ُجِبلْت 
على فعل �خل$ فحسب، كما صّرÆ �هللا 
بذلك قائال: ﴿'يفعلو2 ما ُيؤَمر'2﴾ 
(�لنحل: ٥١). ما �لشيطا2 فهو يًضا 
يؤّ/.  ألنه  �لعقا¼،  يستوجب  ال 
�لر/يئة   Sألشيا� شأ2  شأنه  '�جبه، 
�ألخرB �لM ال تستوجب �لعقا¼ ألËا 
;/يئة § حد =�ִדا. 'ما �لشياطني من 
�لنا: فال جر6 Ëم يستحّقو2 �لعقا¼ 
على عما`م، أل2 �حلشر لن يقوX 6ال 
�لذ.  �لكائن  �إلنسا2.. هذ�  حلسا¼ 
ميلك �إل;�/	 '�حلرية § عماله. فثبت 

‡]â›¸\;œ÷|;ÏÁ]≈‡]â›¸\;œ÷|;ÏÁ]≈
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 áلوقو �لسبب  هو  �إلنسا2  خلق   2
 âجل =لك كلما حتد�حلشر، 'من 
�لقر<2 عن خلق </6 =َكر قبله �حلشر، 
'=لك تدليًال على 2 �خللق �إلنسا� 
يقتضي  �حلشر   2' حشًر�،  يتطلب 
نز'Q شريعة، X= ال منطق § 2 يعاَقب 
 2' يثا¼ حد على عمله من /'2 

تقا6 عليه �حلجة.
على  /ليل  �إلنسا2  خلق   2X �ثانًيا: 
�أل/لة  بعض  'Xليكم  �حلشر  'جو/ 

على =لك:
 bع �إلنسا2  خلق  �كتمل  لقد   .١
عملية �لتطو; من /ã حاال\ �خللق. 
 ;�/ 'جو/  على  /ليًال  يشكل  'هذ� 
هذ·  ُخلق  �إلنسا2   2 لو   =X  ،Sجلز��
ألمكن  '�حد	  مر	  �لكاملة  �ِخللقة 
شأ2  شأنه  صدفة،  ُخلق  بأنه   Qلقو�
ُخلقت  يًضا   Mل�  Bألخر�  Sألشيا�
�لطبيعية.  �لتغ$�\  نتيجة  بالصدفة 
من  تطوَ;  قد  �إلنسا2  كو2  'لكن 
من  بكث$  مر'ً;�  �خللق  حاال\   ã/
تطو;·  توّقَف   Ú '�لتقلبا\،  �ملر�حل 
�حلالية  �لصو;	  �كتماQ خلقه §  بعد 
 2X ² يصبح لوًقا <خر.. كل هذ�'
/Q على شيS فإمنا يدQ على 2 �خللق 
 2�إلنسا� مت ´سب Âطيط معني، '
�لكو2  خلق  من  �لغاية  هو  �إلنسا2 

كله.

�خل$  قو	  �لدنيا:   § قوتا2  هنا�   .٢
'قو	 �لشر، '�إلنسا2 مز'/ بكلتيهما 
'قا/; على �لتصر® بأيتهما شاS، مما 
 2نه ُخلق ليحكم �لدنيا؛ فلز6  Qيد
عمله،  من  كثَر  حياته  نتيجة  تكو2 
'هذ� ال يتحقق Xال بوجو/ يو6 �حلشر 

.Sجلز��'
 áتبا� على  متوقف  �ملا/.  �لرقي   .٣
�لسنن �لطبيعية، ال على �ملُثل �ألخالقية 
�ألخال|   2 جند  'لكننا  '�لر'حانية، 
تشّكل  �لر'حانية   Qألحو��' �لنبيلة 
فال  �إلنسا2؛  كيا2  من   bألك�  Sجلز�
هو  �ملا/.  �لرقي  يكو2   2  �=ًX ميكن 
�لغاية �لM يصبو Xليها �إلنسا2، بل ال 
�إلنسا2  فيه   Qينا <خر  مكا2  من  بد 
تضحيا\  من  يقّدمه  ما  على   Sَجلز��

خالقية ';'حانية.
ما قولـه تعا@ ﴿ِمن �أ مسنو2﴾  
 Sملا� من  لو|  �إلنسا2   2 فيه  فبّين 
من  خليًطا   çيع �حلمأ  أل2  '�لتر�¼، 
�ملاS '�لتر�¼. 'قد =كر �هللا � كل 
منفصًال  �لعنصرين  هذين  من  '�حد 
موضع:   §  Qفقا  ،Bخر ماكن   §
 ﴾ ﴿'َجَعْلنا من �ملاS كـلَّ شيS حيٍّ
(�ألنبياS: ٣١)، 'قاQ § موضع <خر: 
 6َ/> �هللا كَمثِل  َمَثَل عيسى عند   2ّX﴿
ُكْن  له   Qقا  Ú ُتر�ٍ¼  ِمن  خـَلقه 

فيكو2﴾ (<Q عمر�2: ٦٠).

ما هنا § سو;	 �حلجر فأشا; Xليهما '
﴿ِمن   :Qفقا ﴿�أ﴾   بكلمة  مًعا 
 .  .. مسنو2﴾  �أ  ِمن   Qصلصا
خلقنا �إلنسا2 من خليط �ملاS '�لتر�¼ 
ليكو2  معينة  صو;	   §  ëُفر �لذ. 
فكلمة  �لصو\.   âحد�X على  قا/ً;� 
قو	   @X صر�حًة  تش$    ﴾Qصلصا﴿
�لنطق �لM ميتا± ֲדا �إلنسا2 عن سائر 
 2X  :Qقا 'كأنه   ،Bألخر� �حليو�نا\ 
�لكائنا\ �حلية كلها لوقة من ﴿�أ 
مسنو2﴾ ، 'لكن �إلنسا2 تغلب عليه 
�لصفة �لصلصالية، 'من جل =لك جند 
=كر·  مر  �لذ.   - �لشريف  �حلديث 
�لناَ::  يسّمي   - �لكلما\   Æشر  §
مشاֲדة  كلمة  'هي  �لصاّلة)،  (�حلم$ 

 .Qللصلصا
تش$    ﴾Qكلمة ﴿صلصا  2X' هذ�، 
متوقف  �إلنسا2  نطق   2  @X يًضا 
على X;�/	 �هللا �، أل2 لفظ (صل) 
 âُدº \على صو Q(صلصل) يد '
�إلنسا2  حقيقة  هي  'هذ·  بالضر¼. 
متاًما، X= ال يصد; عنه �لصو\ �لذ. 
هو لو| من جله ما ² يضربه �هللا 
نه تعا@ يشّرفه بكالمه  ìتعا@.. مبع
�ملحن   § بإلقائه  �ختبا;·  بعد   �

'�ملصائب.
'قولـه تعا@ ﴿ِمن �أ مسنو2﴾  ال 
ال  تر�¼  من  ُخلق  �إلنسا2   2  çيع
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 2حيا	 فيه. كال، Xمنا �ملر�/ منه �لبيا2 
�ملا/	 �حليو�نية ال ميكن 2 تتطو; بد'2 
�لتر�¼؛  من  يتكو2  '�جلسم  �جلسم، 
ليعر®  �لتعب$  هذ�  �سُتخد6  'Xمنا 

�إلنسا2 كيف كانت بد�يته. 
�ملا/	  بأ2   Sلعلما�  Sعا/�  2 علًما 
�حليو�نية ال تتولد Xال من حيو�2 لزعٌم 
 2يفتقر X@ �لبحث '�لتحقيق؛ =لك 
/ليلهم �لوحيد هو مشاهدִדم �حلالية؛ 
بوًنا  هنا�   2 �لبديهي  من  'لكن 
�لسائد	  �لظر'®  بني   � جدًّ شاسًعا 
 Bلد �لكو2  عليه  ما كا2  'بني  �آل2 
 Ú �أل'@.  �حليو�نية  �ملا/	  هذ·  خلق 
يعترفو2  نفسهم   Sلعلما�  Sهؤال  2X
 ² نفسها  �أل'@  �حليو�نية  �ملا/	  بأ2 
'قت   § صبحت   îح تتطو;   Qتز
ال  هذ�   2 بيد  Xنساًنا،  �أل'قا\  من 
هنا�   2 يوضح  مما  �آل2؛   âدº
� بني �لظر'® �حلالية  تفا'ًتا كبً$� جدًّ
بد�ية  عند  �لكو2  عليه  كا2  ما  'بني 
مو�تيًة  <نذ��   Qألحو�� كانت  خلقه. 
� خللق �حليا	 بسرعة هائلة، 'لكن  جدًّ
�ألمر ليس كذلك �آل2. فمن �ملحتمل 
2 تكو2 �لذ;�\ �خلالية من . حيا	 
بسبب  حية   \�;=  @X عندئذ  تنقلب 
 ² �لظر'®  'لكن  �لتقلبا\،  بعض 
 È;2 �كتسبت �ألتعد كذلك بعد 
 Sفليس من �لعلم § شي �=ًX .Qلكما�

�ملتفا'تة  �لظر'َ®   Sهؤال يقيس   2
�ملختلفة مبقيا: '�حد.

2 �إلنسا2  ç2 هذ· �آلية ال تعكما 
صا; Xنساًنا فجأً	، فإ2 �لقر<2 �لكرمي 
ُخلق  قد  �لكو2   2 مر�ً;�  ينّص 
�إلنسا�  �خللق   2  bخ' تد;¸يًّا. 
نوعا2: �خللق �لتر�ï '�خللق �لتناسلي، 
 Ú خللق� كما قاQ �هللا تعا@ ﴿�هللا يبد
يعيد·﴾ (يونس: ٣٥). 'جند 2 �خللق 
يولد  ال  حيث  تد;¸يًّا  يتم  �لتناسلي 
�ملولو/ فو; �جتماá �لز'جني؛ فلما=� 
مت  قد   ïلتر�� �خللق  بأ2   �=ًX نسّلم  ال 

كذلك تد;¸يًّا؟
فاحلق 2 هذ· �آلية تش$ فقط X@ تلك 
�ملرحلة من �خللق �إلنسا� �لM تطو;\ 
 Bبالقو  /ِّ'±ُ' �حليو�نية  قو�·  فيها 
�حليو�نا\  عن  مّيزته   Mل� �إلنسانية 
�لصلصالية  �ملرحلة  'هي   ،Bألخر�
للحمأ �ملسنو2، �لM ُ±'ِّ/ فيها �إلنسا2 
�آلية   2  ' �لوحي.  تلّقي  بصالحية 

ñر/ Xشا;	 X@ تلك �ملرحلة من خلقه 
حني /ّبت فيه �حليا	.

  'لو قيل: ملا=� نسّلم بأ2 هذ· �آلية 
 ' �إلنسانية  �ملرحلة  بد�ية   @X تش$ 
�لبشر.، 'ملا=� ال  �حليو�نية من �خللق 
2 �هللا تعا@ بد خلق  çمنا تعX Qنقو
�لبشر بأ2 صنع متثاًال من �لطني 'نَفخ 
 2فيه �لر'Æ، فصا; Xنساًنا؟ فاجلو�¼ 
هذ·  كو2  ينفي  نفسه  �لكرمي  �لقر<2 
�آلية تتحدâ عن بد�ية �خللق �إلنسا�، 
'�لدليل على =لك هو قوQ �هللا تعا@ 
 Ú ¼ُتَر� 2ْ َخَلَقكم ِمن َ ﴿َ'ِمْن <ياِته 
نتم َبَشٌر َتنتِشُر'2َ﴾ (�لر'6:٢١).  �=Xِ
فهنا� تعا;È § �لظاهر بني هذ· �آلية 
أل2  تفس$ها،  بصد/  Ïن   Mل� 'بني 
تر�¼،  من  �إلنسا2  خلق  تذكر  هذ· 
تفس$ها  بصد/  Ïن   Mل� �آلية  بينما 
 Qمن صلصا �إلنسا2  خلق  عن  تعلن 
من �أ مسنو2. فثبت 2 �هللا تعا@ قد 
�لر'6  (تر�¼) § سو;	  بكلمة  شا; 

مباشـرًة،  الَعَلقـة  مـن  cَُلـق   d اإلنسـان   
بـل حتّولـت العلقـة إh املضغـة الـf مـّرت 
مبرحلتـني أيًضـا: املضغة الكاملة وغـj الكاملة.
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X@ �ملرحلة �لبد�ئية من �خللق �إلنسا�، 
بينما § سو;	 �حلجر ² يذكر �هللا � 
�كتفى  'Xمنا  �لتر�بية،  �أل'@  �ملرحلة 
باستخد�6  `ا  �لتالية  �ملرحلة  بذكر 

كلمة ﴿�أ مسنو2﴾ . 
 bكهذ�، 'جند § موضع <خر فرًقا 
حيث يقوQ �هللا تعا@ ﴿َ'�هللا َخَلَقكم 
(فاطر:  ُنْطفٍة﴾  ِمن   Ú ُتر�ٍ¼  ِمن 
١٢).. فهنا حَذ® =كر �حللقة �لثانية 
�إلنسا�،  �خللق  من  �لصلصالية   .
�لتر�بية،  �أل'@  �حللقة  بذكر  مكتفًيا 
'مشً$� X@ حلقة خرB 'هي مرحلة 

�لنطفة.
تلًفا  =كًر�  <خر  مكا2  كما جند § 
 � �هللا  يعلن  حيث  يًضا  =لك  عن 
ُتر�¼ Ú ِمْن  ﴿هو �لذ. َخَلَقكم ِمن 
ُنطفٍة Ú ِمن َعَلقٍة Ú ُيخِرُجكم ِطفال﴾ 
(غافر:٦٨). فبّين 2 �إلنسا2 ² ُيخَلق 
من �لنطفة فجأ	، 'Xمنا صا; من �لنطفة 

علقًة، Ú طفًال. 
�هللا  ضا®  <خر  موضع   § 'لكن    
حلقة  للنطفة  �لتالية  �حللقا\   @X  �
خرX B= قاQ ﴿يا يها �لنا: 2ْXِ كنتم 
§ َ;يب ِمن �لَبْعِث فإّنا َخَلْقناكم من 
ُتر�¼ Ú من ُنْطفة Ú من َعَلقة Ú من 
(�حلج:  ُمخلَّقة﴾  'غِ$  ُمخلَّقة  ُمْضغة 
من  ُيخَلق   ² �إلنسا2   2  .  ..(٦
 @X �لعلقة  حتّولت  بل  مباشرً	،  �لَعَلقة 

يًضا:  مبرحلتني  مّر\   Mل� �ملضغة 
�ملضغة �لكاملة 'غ$ �لكاملة.

 � �هللا  =كر  �ملؤمنو2  سو;	   §  Ú
﴿'لقد   Qفقا  Bخر Xضافية  حلقاٍ\ 
 Ú *َخَلْقنا �إلنسا2َ من ُساللة من طني
َجَعْلنا· ُنْطفًة § َقر�ٍ; َمِكني* Ú خَلْقنا 
�لنطفَة َعَلقًة فخَلْقنا �لَعَلقَة ُمْضغًة فَخَلْقنا 
 Ú ملضغَة ِعظاًما فكَسونا �لِعظا6َ َلْحًما�
فَتباَ;َ� ��هللا حسُن  َخْلًقا <َخَر  َنَشْأنا· 

�خلالقني﴾ (�آليا\: ١٣- ١٥).
فهنا =كر ثالâ حلقا\ Xضافية تكو2 
بعد �ملضغة: خلُق �لعظاÚ ،6 تغطيتها 
باللحم، Ú خلٌق <خر حيث تدّ¼ �حليا	 

§ هذ· �ملو�/ غ$ �حلية § �لظاهر.
ند;� بالتدبر § هذ· �آليا\ 2 �لقر<2 
�لكرمي ال يذكر حياًنا بعض �حللقا\ 
ظن  يبطل  مما  �إلنسا�،  �خللق  من 
�لطني،  من  متثاًال  صَنع  �هللا   2 �لعامة 
'نفخ فيه �لر'Æ، فصا; Xنساًنا. �حلق 
�َخللق   2 يعّلمنا  �لكرمي  �لقر<2   2

�إلنسا� �كتمل مر'ً;� مبر�حل تلفة، 
Xال  تقصد  ال  "�لتر�¼"  كلمة   2'
�إلنسا�  �خللق  بد�ية   2  @X �إلشا;	 
ثابت  مر  'هذ�  �لتر�¼.  من  كا2 
مؤكد، أل2 �إلنسا2 ما ±�X Q@ �ليو6 
يستمد غذ�S· من �لتر�¼ نفسه، 'Xمنا 
منه،  ُصنع  مما   Sشي  .  Sغذ� يؤخذ 
'Xال لن يكو2 غذ�Sً مناسًبا له. فمثًال 
Xال  تلحيمه  يتم  فال  �حلديد  تآكل   �=X
بقطعة حديدية، أل2 . شيS <خر لن 
يقو6 مقامه. فبما 2 غذ�S �إلنساX 2منا 
فال شك  �لتر�¼  عناصر  من  يتركب 
َب  نه ُخلق يًضا من �لعناصر �لM تركَّ

منها �لتر�¼.
من  متطو;	  حلقة  <خر  '�إلنسا2 
يأ\   ²' �لكو2،  هذ�  خلق  حلقا\ 
بصد/  هنا  'لسُت   .Ê;خلا� من 
'Xمنا  �إلنسا�،  �خللق   Qحو �حلديث 
 § هو  �لبحث  `ذ�  �ملناسب  �ملكا2 

سو;	 �لبقر	 ' سو;	 �ألعر�®.

إذا تآكل احلديد فال يتم تلحيمه إال بقطعة حديدية، 
أن غذاء  ألن أي شيء آخر لن يقوم مقامه. فبما 
اإلنسان إمنا يsكب من عناصر الsاب فال شك أنه 

َب منها الsاب. ُخلق أيًضا من العناصر الf تركَّ
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�ألسو� �لحسنة

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

 Qُُسو;َ Qََحُدُهَما َعاِبٌد َ'�ْآلَخُر َعاِلٌم، َفَقاَِبي َُماَمَة �ْلَباِهِليِّ َقاQَ ُ=ِكَر ِلَرُسوQِ �هللا � َ;ُجَال2ِ َ ����
�هللا �: َفْضُل �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى َْ/َناُكْم. ُثمَّ َقاQَ َ;ُسوQُ �ِهللا �: 2Xَِّ �هللا َ'َمَالِئَكَتُه 
َ َحتَّى �لنَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَها َ'َحتَّى �ْلُحوَ\ لَُيَصلُّو2َ َعَلى ُمَعلِِّم �لنَّاِ: �ْلَخْيَر.  َمَو�ِ\ َ'�ْألََ;ِضني ْهَل �لسََّ'َ

(سنن �لترمذ.، كتا¼ �لعلم عن ;سوQ �هللا)

2 ;سوQ �هللا � قاQ: َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل �هللا َلُه َطِريًقا Xَِلى  � S�/;لد� ï ����
 Sَِما �ْلَجنَّةِ. َ'2Xَِّ �ْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َْجِنَحَتَها ِ;ًضا ِلَطاِلِب �ْلِعْلِم، َ'2Xَِّ َطاِلَب �ْلِعْلِم َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي �لسَّ
َ'�ْألَْ;Èِ َحتَّى �ْلِحيَتا2ِ ِفي �ْلَما2Xِ'َ .Sَِّ َفْضَل �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد َكَفْضِل �ْلَقَمِر َعَلى َساِئِر �ْلَكَو�ِكِب. 
2Xَِّ �ْلُعَلَماSَ ُهْم َ'َ;َثُة �ْألَْنِبَيا2Xِ .Sَِّ �ْألَْنِبَياSَ َلْم ُيَو;ُِّثو� ِ/يَناً;� َ'َال ِ/ْ;َهًما Xِنََّما َ';َُّثو� �ْلِعْلَم. َفَمْن ََخَذُ· ََخَذ 

ِبَحظٍّ َ'�ِفٍر. (سنن �لترمذ.، كتا¼ �لعلم عن ;سوQ �هللا)

��� �ْبن ُعَمَر َقاQَ: َسِمْعُت َ;ُسوQَ �هللا َ� َقاQَ: َبْيَنا ََنا َناِئٌم ُِتيُت ِبَقَدÆِ لََبنٍ، َفَشِرْبُت َحتَّى Xِنِّي 
 Qَْلَتُه َيا َ;ُسو َّ'اِ¼. َقاُلو�: َفَما َ َألََ;B �لرِّ.َّ َيْخُرÊُ ِفي َْظَفاِ;.، ُثمَّ َْعَطْيُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ

�ِهللا؟ َقاQ: �ْلِعْلَم. (صحيح �لبخا;.، كتا¼ �لعلم)
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 ïة: �ملكتب �لعرCتر

ال  'حد·  �هللا  Xال  Xله  ال   2 شهد 
شريك لـه، 'شهد 2 �مًد� عبد· 
من  باهللا  فأعو=  بعد  ما  ';سوله. 
�لشيطا2 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;¼ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'Xيَّاَ�  َنْعُبُد  Xيَّاَ� 
�لَِّذيَن   øِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   øََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¼ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (<مني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�9د �يد2 �هللا تعا6 بنصر2 �لعزيز 
�ل? �لقاها سيدنا مر�� مسر�

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلماC �ملهد@ �
يو6 ٢٢ /٢٠١٣/٠٢

§ مسجد بيت �لفتوÆ بلند2

كنت فكر بأ2 لقـي خطبة �ليو6 
حوQ نبوS	 �ملسـيح �ملوعو/ � 
عن سـيدنا �ملصلـح �ملوعو/ � 
 	Sلنبو� 	بأننا نبني عا/ Wفخطر ببـا
'نوضحهـا 'نذكر باإلCاQ بعض 
�ألعماQ �لM قا6 ֲדا سـيدنا �ملصلح 
تكلم �ليو6  2�ملوعو/ �، فال بد 
بشيS من �لتفصيل عن سعة علمه. 
'�حلق 2 �لعلم '�لذكاS '�لفر�سـة 
�لـM 'هبهـا �هللا تعـا@ للمصلح 
 2X .جو�نب 	ملوعو/ � `ا عـد�
توليه �خلالفة  قبل  كتاباته 'خطاباته 
 2X' .®;بالعلو6 '�ملعا 	يضا ±�خر
كتبه 'مقاالته 'خطبه منشـو;	 § 
عد	 ñلد�\ بعنو�2 سلسلة ”نو�; 
�لعلو6“ 'قد نشـر حî �آل2 ٢٣ 
ñلـد� منها، 'كل ñلد ºتو. على 
كثر مـن ٦٠٠ صفحـة، 'هذ· 
تز�Q جا;ية 'سُتطبع  �لسلسـلة ال 
يضـا بفضل �هللا  Bخرñلـد�\ 
تعـا@. كذلك خطبه للجمعة يضا 
كث$	 �لعد/ 'قد ُنشر\ X@ �آل2 § 
٢٤ ñلـد X@ عا6 ٤٢ -١٩٤٣ 6 
'كل ñلد منهـا يضا يقع § كثر 
من ٦٠٠ صفحة، 'سُتنشر ñلد�\ 
خرB بإ=2 �هللا. 2X مؤسسة ”فضل 
ُنشئت جلمع  Mعمر فا'نديشن“ �ل
خطبه 'خطاباتـه تدبِّر ترCتها § 

;Ïà\Ö Ž…Â;€÷¡;Ï¬ Žà;Ïà\Ö Ž…Â;€÷¡;Ï¬ Žà
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�9د �يد2 �هللا 
حضرI مر�� مسر�

تلـف �للغا\ 'سـتتوفر تر�جم 
بعض �لكتب باللغة �إلجنليزية سريعا 
بـإ=2 �هللا 'بعضها مترCة سـلفا. 
 ،Bخر'منها سـُتترجم X@ لغا\ 
بالعربية 'بعضها  ُترجم بعضها  'قد 
منشو;	 سلفا. ظن نه قد ُعمل § 
هذ� �ملجاQ باللغة �لعربية كثر من ية 
لغة جنبية خرB. 'يترCها طال¼ 
جامعاتنا § تلف �لبال/ X= يكلَّفو2 
كرسـالة  �جلماعة  كتـب  بترCة 
يقدموËا الجتيا± �متحا2 ”شاهد“ 
عند �لتخـرÊ من �جلامعـة. فهذ� 
كنـز عظيم عطا· �ملصلح �ملوعو/ 
� للجماعة § عهد خالفته �ملمتد 

X@ ٥٢ عامـا. 'لكن هذ· �لكتب 
ُتطبع باآلال® فقط. '�لذين يشتر'Ëا 
ال ُيتوقع Ëـم يقر'Ëا مفصال. ما 
 Qجيا�آل2 فهنـا� مبايعو2 جد/ '
 2جديد	 من �لذين ال يسـتطيعو2 
يقر'� �أل;/ية، ألËا ليسـت لغتهم 
'ال تتوفر `م هذ· �لكتب § لغاִדم 
كb عد/ من  2X' .ال قليال جـد�X
�جليل �حلديث ليسو� ملمني بأسلو¼ 
فال   � باأل;/ية  'خطابـه  كتابته 
بل  'معرفته.  علمـه   Bمد يد;'2 
 çن'bيك '�لذين هم مـن جيلي، 
يستوعبو2  يضا ال  قليلة  سـنو�\ 
سلو¼ خطابه 'خطاباته. فبقر�Sتنا 

`ذ· �لكنو±  نستطيع 2 نقّد; سعته  
�لعلميـة 'حقيقة كونـه � مليئا 
 Sبالعلو6 �لظاهرية '�لباطنية كما جا
§ �لنبوS	 عنه، 'نسـتطيع 2 نز/�/ 

علما 'معرفة. 
معلو6 2 �ل�bمج �لسمعية '�لبصرية 
�ملتطو;	 ² تكـن متوفر	 § =لك 
ل عد/ قليل من  �لزمن لذ� فقد ُسجِّ
خطاباته فقط على جهز	 بسيطة § 
�لسنو�\ �ألخ$	 من عهد خالفته. 
'�لصو\ § تلك �لتسجيال\ يضا 
² يعد جيد� بسبب مر'; فتر	 طويلة 
عليها 'ال ºمـل § طياته �لعظمة 
'�لشوكة �ملعهو/	 § سلوبه �خلال¼ 

الكنـوز  yـذه  فبقراءتنـا 
نسـتطيع أن نقـّدر سـعته 
العلمية وحقيقة كونه � مليئا 
بالعلـوم الظاهرية والباطنية 
كمـا جـاء W النبـوءة عنه،
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§ �خلطابة. 
على يـة حاQ، نشـكر �هللا تعا@ 
على 2 �جلزS �ألكـb من كتاباته 
�فوظا.   Qيز� ال  'خطاباته  'خطبه 
قلُت ”�جلزS �ألكb“ أل2 �ملختزلني 
 Sثناكانو� يكتبوËـا § تلك �أليا6 
�خلطا¼ لذ� يبد' § بعض �ألماكن 
Ëـم ² يتمكنو� حيانـا من كتابة 
 '�لعبا;	 بكاملها § ثناS خطاباته 
خطبه، 'نشـعر بأ2 بعض �جلمل ² 
ُتكتب بصو;	 صحيحة 'كاملة '§ 
بعض �ألماكن جند شيئا من �لنقص 
قر عليكم  2§ �لكال6. ففكر\ 
بعض �ملقتبسا\ من كالمه � بدال 

من �لبيا2 عن �لنبوS	 �ملتعلقة به. 
�خلطبـة �لM �قتبسـت منها بعض 
�ملقتطفا\ للقر�S	 على مسـامعكم 
 Sسـاليب �لدعاتشـمل مضمو2 
'�ليقني بـاهللا 'بأنه تعا@ هو �لقا/; 
على كل شـيS 'يفعـل ما يريد. 
 áلسبب § �ختيا;. هذ� �ملوضو�'
;/نا 2 نرB § حياتنا  �=X نـههو 
نتائج خا;قة للعا/	 فال بد 2 ند;� 
هذ� �ملوضوá جيد� 'نعمل به. لقد 
لقى حضرته � هـذ· �خلطبة § 
6١٩٤٢/٤/١٠ قاQ فيها ما مفا/·: 
لقد سبق 2 'ّجهت نظا; �إلخو	 
X@ �ملثابر	 على �لدعاS، 'لكن يتبني 

 �Sتلقاها بأ2 جز Mمن �لرسائل �ل W
نظر�  باستمر�;  يدعو2  �جلماعة  من 
 Sجز S، 'لكن /عا	لفنت �ملعاصر� @X
 2 /'من �جلماعة فقط ال يكفي. (
قوQ هنا بأ2 �حلالة  نفسها ملحوظة 
 B;§ هذ· �أليـا6 يضـا X= ال 
 âحد�X' Sلدعا� @X نتباها ملحوظا�
�لتغ$ �لطيب § �لوضع كما ¸ب. 
على ية حاQ، يتابع سـيدنا �ملصلح 
�ملوعـو/ � 'يقوQ: فهنا� حاجة 
لُنحـدâ تغي$� § =هـا2 �جلميع 
مبن فيهم �لرجاQ '�لنسـاS '�لصغا; 
Xليه. '�لسبيل  �لدعاS 'نوجههم   @X
 2�ألمثل إلحد�â هـذ� �لتغيُّر هو 
'ال.  Sينشـأ �ليقني '�إلميا2 بالدعا
'�لذ. يدعو بغـ$ 2 يكو2 لديه 
يقـني بالدعاS ال ُيجا¼ /عاÁ· عند 
جيب حيانا سيكو2 =لك ُ �=X' .هللا�
على سبيل �لعيِّنة '�ملثاQ فقط 'خللق 

�ليقني § قلبه. ما كقانو2 فُيجا¼ 
/عاS �لذ. يوقن § قر�;	 قلبه 2 �هللا 
تعا@ ¸يب /عيته. فيقوQ �هللا تعا@ 
§ �لقـر<2 �لكرمي: ﴿َمَّـْن ُيِجيُب 
 Ú (لنمل: ٦٣�) ﴾·َُعا/َ �=َXِ َّْلُمْضَطر�
يقـوQ � بأنه هو �لذ. ¸يبه. من 
 @X áمعا� �ملضطـر �ملنقاُ/ '�ملدفو
مكا2 معني. '�لذ. يذهب X@ جهة 
معينة بعـد 2 ¸د كل طريق مغلقا 
 Bله �ملضطر �لذ. ير Qجهه يقا' §
 .�لنا; § كل حـد¼ 'صو¼، 
 @X نا;� 'يتوجه B$ميينه ف @X يتوجه
ýاله ف$B نـا;� يضا 'ينظر مامه 
 B$نا;� 'ينظر فوقه ف Bير' ·S�;''
نا;� 'ينظر حتته 'يرB نا;�. 'ال تبقى 
مامه Xال جهة '�حد	 . جهة �هللا، 
ما ما عد� هذ· �جلهـة ف$B �لنا; 
§ كل مـكا2، 'ال يرB �ألمَن Xال 
§ جهة '�حد	 فحسـب، 'من هنا 

والـذي يدعـو بغj أن يكـون لديه يقـني بالدعاء ال 
ُ~ـاب دعاؤه عنـد اهللا. وإذا أُجيب أحيانا سـيكون 
ذلـك علـى سـبيل العيِّنـة واملثـال فقـط وخللق 
اليقـني W قلبـه. أمـا كقانـون فُيجاب دعـاء الذي 
يوقـن W قـرارة قلبـه أن اهللا تعاh ~يـب أدعيته. 
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 á2 موضوميكنكـم 2 تفهمـو� 
�ملضطر ال بد 2 يتضمن يقيًنا كامال 
من قبـل �لد�عي. فليس �ملضطر من 
يكو2 قلًقا 'مضطرًبا فقط، =لك أل2 
 áحياًنا لالندفا�لقلق يدفع �إلنسا2 
 2X 2 يعلم يقيًنا. جهة بد'2  @X
كا2 سيجد هنا� ماًنا 6 ال، بل قد 
 @X .يدفع �لقلُق بعَض �لنا: للجر
مكا2 �خلطر نفسـه فال ينجو منه. 
/ليال  ليس  'قلقه  �لقلب  فاضطر�¼ 
 2على �الضطر�;، 'Xمنا �الضطر�; 
ييأ: �ملـرS من كل مأمن 'من كل 
معني § كل طر® Xال طرًفا '�حًد�. 
 Sملر� B2 ير'كأ2 �الضطر�; ليس 
 2�لناَ; § كل جهة فحسـب، بل 
 Òيًضا § جهة ما سبيًال للخال Bير
منها موقًنا بأنـه مكا2 �فوþ من 
�لنا;، فلو /عـا § مثل هذ· �حلالة 
لقي �لقبوQ § حضر	 �هللا تعا@ أل2 
�لعبد يقو6 مبثل هـذ� �لدعاS ماثًال 
ما6 �هللا تعا@ 'موقًنا بأنه ال مال= له 
 Qال �هللا تعا@. 'قد بّين �لرسوX 2آل�
� حالة �الضطر�; هذ· نفسـها § 
/عائه: ”�للهـم ال ملجَأ 'ال َمْنَجا 
(�لبخا;.: كتا¼  Xليك“  Xال  منك 
�لوضـوS، با¼ �لنو6 على �لشـق 
�ألميـن)؛ . يـا ;¼ ال مال= من 
�لM تأÕ من   \�Sالبتال� '�لعذ�¼ 

عند� Xال X Õ> 2ليك يائًسا من كل 
'�حد 'مغمًضا عيçّ من كل طر® 
'جانب. هذ· هي حالة �الضطر�;، 
'�ملر�/ من قوله تعا@: ﴿َمَّْن ُيِجيُب 
�ْلُمْضَطرَّ Xَِ=� َ/َعاُ·﴾ 2 �لذ. يدعو· 
 B'2 ال ملجأ له 'ال مأتعا@ موقًنا 
Xال عنـد �هللا تعا@، فهـو �ملضطر 
'/عاÁ· ُمجا¼ حتًما. 'لقد شـ$ 
X@ حالة �الضطر�; هـذ· § قوله 
 �=َXِ َّمَّْن ُيِجيـبُ �ْلُمْضَطرتعا@: ﴿َ

َ/َعاُ·﴾.“
(بعد XلقاS �لضوS على كلمة �ملضطر 
'شرحها َ=كَر حضرته - 'فق /به § 
�خلطا¼ – حاال\ تلفة للمضطر 
`ا.  توضيًحا  حد�ًثا ' مثلة  'قد6 
تكثر مثل هذ· �ألحد�â '�ألمثلة § 

(:Qيقو Ú .يع خطاباتهC
 § لالضطر�;  كث$	   áنو� هنا� 
�ستخدمت هنا كلمة:  لذلك  �لعا² 
 áنو� Cيع  جتمع   Mل� ”�ملضطر“ 
�ملضطر، '�حلق نه مع 2 �هللا تعا@ 
 2هو 'حد· عالÊ كل مضطر، Xال 
بعض عبا/· يًضا يقد;'2 على X±�لة 
�هللا  عطاهم  مبا  �ملضطرين  �ضطر�; 
فق$  هنا� شخص  فمثًال  ِنَعم.  من 
يبلى ثوبه 'ليس عند· ما يشتر. به 
 -  Sألثريا� حد  ف$�·  جديًد�،  ثوًبا 
 ' سيخيًّا   ' هند'سًيا  يكو2  'قد 

 Qله: تعا Qملحًد�- فيقو 'ñوسيًّا 
ننا  شتِر لك ثوًبا جديًد�. ال شك 
لقى  �لذ.  تعا@ هو  �هللا  بأ2  نؤمن 
§ ;'á �لثر. 2 يشتر. للفق$ ثوًبا 
جديًد�، 'لكن �لذ. ال يكوX 2ميانه 
 § ساعد�  فالًنا   2X  :Qيقو كامًال 
�ضطر�;. بدًال من 2 يقو2X Q �هللا 
�لشخص  هذ�  'لكن   .çعان تعا@ 
 îشديد ح Èصيب مبرلو  �لفق$ 
 S² يقد; على �ألكل '�لشر¼ 'تسو
يتقبل   2صحته لد;جة ال يستطيع 
يضا، 'ال يقد; على �حلركة من  Sملا�
�لثر.  يساعد·  فلن  �لضعف،  شد	 
§ هذ· �حلالة، بل سيساعد· طبيب 
حاله،  برÁية  عليه  يترحم  حا=| 
 ،Êللعال  Qما عند�  ليس   :Qفيقو
 �S�'/' فسأتو@ عالجك WّX Qتعا

يًضا ñاًنا.
 ² هذ·  �الضطر�;ية  حالته  ففي   
ساعد·  بل  مساعدته  �لثر.  يستطع 

�لطبيب.
حياًنا يؤخذ �ملرSُ § قضية مز';	 '
 Sألقويا� عد�ئه  بعُض  ضد·  يرفعها 
�ملحكمة   @X فيجّر·  عليه،  �حلاقدين 
ماًال  ميلك  ال  'لكنه  جرير	،  /'منا 
يقد;  ال  كما  �ملحامي،  جر	  لدفع 
على �لدفاá عن نفسه بنفسه، فيقع 
�امي  فيتقد6  مر·،  من  ';طة   §
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 áلدفا� تو@  نا  له:   Qيقو' ;حيم 
�ملر	  يغِن عنه هذ·  فلم  عنك ñاًنا. 

Xال �ا6ٍ.“
(Ú ضر¼ مثاQ �لفالÆ على �لشاكلة 

(:Qقا Ú ،نفسها
”فثبت نه ميكن 2 تأÕ على �إلنسا2 
فيساعد·  تلفة،  �ضطر�;  حاال\ 
شخاÒ. 'لكن  2'/ Òشخافيها 
ُيِجيُب  مَّْن َ﴿ هنا:   Qيقو تعا@  �هللا 
�لذ.  �لوحيد  نا   . �ْلُمْضَطرَّ﴾؛ 
يسد حاجة كل مضطرٍّ سو�S كا2 
جائًعا ' عا;ًيا ' ظامًئا ' مريًضا 
' حامل ثقٍل. فاهللا تعا@ يقد; على 
سد كل حاجة لكل Xنسا2، 'على 
. ظر®   § مضطر  مساعد	 كل 

كا2.“
(Ú قاQ حضرته: 'جتا'± عن بعض 
يقد;  تعا@  �هللا   2X هنا)  �ألمو; 
�ملضطرين  حاجا\  كل  سد  على 
كلِّهم، مير �ملرS بآال® من حاال\ 
يساعد·   2 لبشر  فأنَّى  �الضطر�;، 
 çيغ لن  بل  �حلاال\؟  هذ·  § كل 
عنه عندها حد �مللو� يًضا. فمثًال 
فلن  شديًد�  مرًضا  Xنسا2   Èمر لو 
يغç عنه قرُ¼ �ملِلك 'ال خز�ئنه 'ال 
جنو/·، Xمنا يغç عنه �هللا 'حد· �لذ. 
2 يكشف عنه كل  قا/; على  هو 
نوá من �لسوS '�ملرÈ؛ ' لو كا2 

�ملرS يسافر منفرً/� § برية، فيهاCه 
عنه   çيغ فلن  مثًال،  سد   ' =ئب 
�ملِلك مهما كا2 مقرًَّبا Xليه 'لو كا2 
تعا@  �هللا  Xال  عنه   çيغ فلن  له،  �بًنا 

'حد· § مثل هذ· �حلالة.
ما  مضطرًّ�  ُيَعّد  لن   Sملر�  2 فثبت 
تعا@ 'حد·  �هللا  بأ2  موقًنا  يكن   ²
كل  عند  عنه   çُيغ  2 على  قا/; 

�ضطر�;.“
يقوQ مثاال على =لك 2X كث$� من 
�لشعو¼ �`ندية �جلبانة Âضع لإلجنليز 
¸علوها   2 �إلجنليز  يستطع   ²'
شجاعة، 'Xمنا قالو� بأنه ينبغي 2 ال 
فبدال من  �جليش.  فر�/ها §  ُيجنَّد 
ِمها بَقوها  2 يتسبب �إلجنليز § تقدُّ
كانو�  كما  �جلنب،  هو	   § متر/ية 
سلفا. لكن �نظر'� X@ �هللا � �لذ. 
نشأ كبا; �جلبناS عالقتهم به �  �=X

صبحو� شجعانا بو�سل، '��رطت 
تسو/ها  كانت   Mل� �لشعو¼ 
 Mل� فالشعو¼  نظا6.   § �لفوضى 
 âيهبها �هللا �لتقد6 '�ال±/ها;، َيحد
قلوֲדم   Qتتبد ´يث  �النقالُ¼  فيها 
'جبنهم  ضعُفهم   Q'يز' Ëائيا، 
�لعا².  قو	 'طاقة حتيِّر  فيهم  'تنشأ 
فانظر'� X@ �ملسلمني مثال، فالعر¼ 
خاضعني  �لعيش  ºبو2  يكونو�   ²
 Sعما± بل كا2  معني،  'نظا6  مللك 
باستشا;	   Qألعما� ينجز'2  �لقبائل 
�ألفر�/، 'كل قبيلة كانت حر	، Xال 
ا مثل مكانِة صغِر 'اليٍة  نه ² تكن̀ 
تضم  كانت  �لقبائل   Bفإحد �ليو6. 
لفي شخص   Bخرلف شخص '
'كا2  شخص،  <ال®  ثالثة  'ثالثة 
عد/ سكا2 مكة يضا يقد; بعشر	 
لف  عشر  �سة   @X نسمة  <ال® 
قبائل عد	، '²  فقط مو±عني على 
تكن   ²' نظا6،   . ينظمهم  يكن 
'ال  شرطة  'ال  خزينة   . لديهم 
�جلنو/.  له  ¸ند  منظم  ;Çي  جيش 
باختصا; كا2 �لعر¼ قوما يسو/هم 
�لفسا/ '�لفوضى، X= ² يوجد فيهم 
ففي  صحيح.  نظا6   ' طريقة   .
 Qلرسو� �هللا  بعث   áأل'ضا� هذ· 
�لكرمي � '<من به عد/ قليل جد�، 
 WاCإل� �لعد/  يقد;'2  فالباحثو2 

ا  ُيَعـّد مضطرًّ لن  املرء 
مـا d يكـن موقًنا بأن 
اهللا تعـاh وحده قادر 
علـى أن ُيغـ� عنـه 
اضطـرار. كل  عنـد 
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للمؤمنني به � § حياته �ملكية مبائة 
Xنسا2 فقط، باختصا; قد <من بالن� 
كا2  جد�.  �لضئيل  �لعد/  هذ�   �
حق$ين  'ال  يعّد'2  مكة  سكا2 
جد� § �لعا² '² تكن `م . قو	 
'طاقة، 'صحيح Ëم كانو� مقاتلني 
'كانو� ºفظو2 �لقبيلة Xال نه ² تكن 
 @X فانضم  �لعا²،   § قو	   . `م 
يعّد'2  �لذين كانو�  'لئك  �إلسال6 
هل  عن  �ملعر'®  'كا2   ،Sضعفا
=لك  'مع   ،Sضعفا Ëم  سلًفا  مكة 
قد خلق �هللا � § قلوֲדم شجاعة 
'جعلهم يقدمو2 مشهد �النتظا6 § 
 ' نفسها  ;�ئع. فسكا2 مكة  نظا6 
�لعر¼ ² يكونو� يتحملو2 �النقيا/ 
 Mألحد بل كانو� يعّد'2 �لطاعة -�ل
تعد شعا;� للشعو¼ �ملتحضر	- =لة 

متناهية.
(Ú قد6 حضرته قصة عربية مشهو;	 
(Qقا' �ألمر  هذ�  على  مثاال  قدمية 

                    :
�لعربية  �أل/بية  �لكتب   §  /;' فقد 
هند  بن  عمر'  �Çه  عربًيا  مِلًكا   2
كاº 2كم منطقة § �جلزير	 �لعربية 
 Ê'ناحية �لعر�| '�لشا6، 'قد بلغ 
 îح للعر¼،  بالنسبة  '�ملنعة  �لعز 
يطيعونه.  �لعر¼  كل   2 Xليه  ُخيِّل 
فقاQ حلاشيته =�\ يو6 ثناS �لكال6: 

تعلمو2 حًد� من �لعر¼ يأ� �لطاعة 
شخص  هنا�  نعم،  له:  فقالو�  W؟ 
'هو  كلثو6،  بن  عمر'  �Çه  '�حد 
لك.  ينقا/  لن  نه   Bنر قبيلته  سيد 
من  للتأكد  سأ/عو·  حسًنا،   :Qقا
بن  عمر'   @X �مللك  فأ;سل  =لك. 
كلثو6 ;سالة طلب منه �لزيا;	 ألنه 
مشتا| لرÁيته، '2 ُيحضر معه ُّمه 
 Sفجا قبيلته،  من  �ألقا;¼  'بعض 
�لشاعر مع بعض فر�/ قبيلته 'مِّه. 
'كا2 �مللك عندها مقيًما § ُ;'�قه 
بن  عمر'  فحضر  �ملدينة،   Ê;خا
كلثو6 مع صحابه، 'ضر¼ خيامه 
�لعا/	  �مللك ´سب  من خيا6  قريًبا 
�لسائد	. 'كا2 �مللك قد طلب من 
 S6َّ عمر' § قضا ّمه 2 تستخد6 ُ
مر على مائد	 �لطعا6 الختبا; Xبائها 

 2'�ّيتها. 'مع نه كا2 ملًكا Xال 
'�لضيو®  �بنها  Âد6  خذ\  ّمه ُ
على مائد	 �لطعا6 على عا/	 �لعر¼، 
6 �مللك كانت Âد6  2 çهذ� يع'
عمر' بن كلثو6 'مَّه 'قا;به، 'لو 
ساعدْتها 6ُ عمر' § حاجة ما على 
�ملائد	 ² يكن § =لك ما يناQ من 
يضا  �مللك   6 'كر�متها أل2  عزִדا 
كانت تعمل § �لوقت نفسه. فلما 
فلم  تعمل  نفسها  �مللك   6 كانت 
تكن مساعدِ	 6ِّ �لشاعر `ا § مر 

   .	SساX .ل `ا  ما تشكِّ
كا2  فيما  نه  هو   âما حد 'لكن 
هنا�  كا2  �لطعا6  يتنا'لو2  �جلميع 
�لشاعر  �مللك أل6ِّ   ُّ6 فقالت  صحن 
�لصحن،  =لك   çناِ'لي  !Õسيد يا 
منها  تطلب   2 على  تتجاسر   ²'
فقد  هذ�؛  من  كثر  مساعد	   .
�للحظة   § نه  �لر'�يا\   §  \/;'
من  �ملساعد	  �مللك   ُّ6 طلبْت   Mل�
تصر�  �ألخ$	  خذ\  �لشاعر   ِّ6
عمر'   ِّ6ُ 'يَل  يا  قائلة:  'تستغيث 
حينذ��  عمر'  'كا2  كلثو6!  بن 
قد  �مللك، 'كا2  مع  �لطعا6   Q'يتنا
تر� سيفه § خيمته تكرميًا للملك، 
 ² مه  صر��  Çع  حيثما  نه  Xال 
�لصر��، 'ال عن  يسأ`ا عن سبب 
�إلساS	 �لM '�جهْتها، بل قا6 فزًعا 

فالعــرب d يكـونوا 
بالرضـوخ  يرضــون 
واخلضوع ألحـد، لكننا 
ل اهللا �  نرى كيـف بدَّ
قلـوب أولئـك العرب 
أنفسـهم W زمن $مد 
...  � اهللا  رسـول 
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'نظر § �خليمة، فوجد سيف �مللك 
معلًقا هنا�، فخطفه من غمد· 'قتل 
به �مللَك. Ú خرÊ من �خليمة 'مر 
(تا;يخ  '�لنهب.  بالسلب  قبيلته 
 ،٦٤  Ò للزيا\   ïلعر� �أل/¼ 
 ،Q'أل� �ملجلد   Sلشعر��' '�لشعر 

(١٥٧ Ò ،6عمر' بن كلثو
فالعر¼ ² يكونو� يرضو2 بالرضو� 
'�خلضوá ألحد، لكننا نرB كيف 
�لعر¼  'لئك  قلو¼   � �هللا   Qَّبد
نفسهم § ±من �مد ;سوQ �هللا �؛ 
فذ�\ يو6 كا2 عبد �هللا بن مسعو/ 
قومه  'نبيل  'متعلم  عاقل  � 'هو 
مير من �لزقا| 'كا2 �لن� � يلقي 
�لوعظ § �ملسجد 'كا2 � =�هبا 
�لوعظ   @X  áلالستما �ملسجد   @X
نفسه، فقاQ �لن� � § ثناS �لوعظ 
للحضو; 2 ¸لسو�، فلما كا2 عبد 
�هللا بن مسعو/ � § �لطريق جلس 
 �لصو\ Çْ @Xعه، 'بد تناهي  فو; 
'حني  �ملسجد.   @X جالسا  يتقد6 
عبد  يا  قريب  من  �ملا;	  حد  سأله 
�لتصر®  هذ�  ما  مسعو/  بن  �هللا 
�ملضحك؟! ملا=� تتحر� جالسا، ملا=� 
ال متشي؟ فقاQ: �حلقيقُة � Çعُت 
 ç2 �جلسو�، فحدثْتقوQ �لن� � 
 @X ستصل  هل   ��;/ من  نفسي: 
�ملسجد حيا 6 ال، 'حذ�; 2 تكو2 

�لن� �. لذ� قد  Ëايتك § معصية 
صو¼  حتر�   \ُ'بد هنا  جلسُت 
هذ�  قاِ;نو�  فاآل2  جالسا.  �ملسجد 
�حلا/â مع حا/â عمر' بن كلثو6 
 ²' �مللك  /عو	   @X X= كا2 =هب 
تطلب 6ُّ �مللك من مه عمال كب$� 
بل طلبْت منها مساعد	 بسيطة جد� 
فيه  تنشغل  كانت  �لذ.  �لعمل   §
نفُسها، لكنها ² تتحمل =لك يضا 
بأËا  'تستغيث  تصر�  فأخذْ\ 
 6ُ منها  طلبْت   2 فوَ;  هينْت  قد 
شخٌص  Çع  بينما  �ملساعد	.  �مللك 
�لن� � §   Qَلشعب نفسه قو� من 
بتصر®  'قا6  فو;�  'جلس  �لطريق 
فمن  �لعا²،   § سخيفة  عا/ً	  ُيعّد 
 2�ملؤكد نكم ستعّد'نه ñنونا Xال 
نفسهم  َجعلو�  قد  كانو�  �لصحابة 
ألËم   ،� �لن�  طاعة   § ñانني 
�هللا تكمن  بأ2 طاعة  يؤمنو2  كانو� 

§ طاعة �لن� �. 
Ú يقوQ حضر	 �ملصلح �ملوعو/ �: 
هل �ملدينة كانو� ُيَعّد'2 غ$  2X Ú
'�حلر¼، كما   Qلقتا� بفنو2  ملمني 
بال/نا   § �لشعو¼  بعض  ُتَعّد  ال 
 2 صحيح   ،Qللقتا مؤهلة  يضا 
'كانو�   Sغنيا كانو�  �ملدينة  سكا2 
تعد  كما  لكنه  جيدين،  مز�;عني 
حق$	  بال/نا   § �لشعو¼  بعض 
كا2  كذلك  خاصة   Qعما بسبب 
بسبب   Sَال= ُيَعّد'2  �ملدينة  هل 
 ² فالعر¼  �لز;�عة،   § �نشغا`م 
كانو�  فهم  �لز;�عة،  ºبو2  يكونو� 
من  كذ�  ميلكو2  بأËم  يفتخر'2 
يقطعو2  Ëم ' '�إلبل  �ألحصنة 
بينما  �لنا:،  'يهاCو2  �لطر| 
قرية   § يعيشو2  �ملدينة  هل  كا2 
'يشتغلو2 § �لز;�عة '�حلرâ، فلم 
�لطر| '² يكونو�  يكونو� يقطعو2 

كان العرب َيُعّدون أهل املدينة ضعفاَء وكانوا يقولون 
عنهم بازدراء بأنهم مزارعون، لكن انظروا إh ما ظهر 
فيهم من ثورة عظيمة بعد إنشائهم العالقة بالن� �
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 Qخليو�' �إلبل  تربية  على  قا/;ين 
'�إلبل   Qخليو� تربية  أل2  بكثر	، 
تكلِّف، لذ� كانو� ُيَعد'2 /ã /;جة 
فالعر¼  �آلخرين،  �لعر¼  نظر   §
ËXم  �ملدينة  هل  عن  يقولو2  كانو� 
�لذين   2  § شك   .' مز�;عو2، 
 § 'يعملو2  �لبساتني  يز;عو2 
 ،Qع �ألمو�C § 2ينشغلو' á;ملز��
�لز;�عة  فعمُلهم   Qلقتا� يعرفو2  ال 

 .Qألجيا� bع
�لعر¼  �: كا2  يقوQ حضرته   Ú
'كانو�   Sَضعفا �ملدينة  هل  َيُعّد'2 
يقولو2 عنهم با±/;�S بأËم مز�;عو2، 
لكن �نظر'� X@ ما ظهر فيهم من ثو;	 
بالن�  �لعالقة  Xنشائهم  بعد  عظيمة 
نفسهم  �ملز�;عو2  صبح   =X  ،�
فضل جنو/ �لعا²، ففي معركة بد; 
مكة،   Sعما± �جتمع كبا;  قد  كا2 
'كانو� يزعمو2 Ëم سيقضو2 على 
=لك  ففي  مbًما.   Sقضا �ملسلمني 
مقاتل  لُف  �صطف  قد  كا2  �ليو6 
- �ملعا;�  عشر�\  شهد  قد   á;با

'�لذين كا2 شغلهم �لشاغل ليل Ëا; 
�ملشا;كة § �لقتاX' QعماQ �لسيف 
بالعد'- مقابل �ملسلمني �لذين كا2 
عد/هم ٣١٣ فقط 'قد ';/ § بعض 
�لـ  من  �لبعض   2 �لتا;يخ  كتب 
�لسيو®  ميلكو2  يكونو�   ²  ٣١٣

بل كانو� ºملو2 �لعصي '�`ر�'�\، 
�لبئيسة حني �نطلق  ففي هذ· �حلالة 
من  'َلد�2  صر  للمعركة   � �لن� 
�جليش،  مر�فقة  على  يضا  �ألنصا; 
 Ê'باخلر خ$�   � �لن�  `ما  فأ=2 
مع �جليش.                         

يقوQ عبد �لر�ن بن عو® - حد 
�لبا;عني –: ² يكن  �ملسلمني  قا/	 
§ 'سع حد �الطالá على �حلما: 
 Bنر كنا   =X �ليو6،  =لك  قلوبنا   §
2 �هللا قد =2 لنا بالقتاQ، فسننتقم 
 Mهل مكة على �ملظا² �ل�ليو6 من 
ما;سوها علينا § مكة، لكن �حلقيقة 
 Q2 �جلند. �جليد ال يتمكن من �لقتا
جيد� Xال X=� كانت ميمنته 'ميسرته 
مقاتال2  فيهما  من  'كا2  قويتني، 
جيد�2، لكي ºميا ظهر· من �`جو6 
X=� �قتحم صفوَ® جيش �لعد' لشن 
2 �جلند.  لذ� هنا� عا/ٌ	  �`جو6. 
�لشجاá يقف § �لوسط حî يتوفر 
�حلر: له من �ليمني '�ليسا; 'لكي 
 @X تقدمه Sثنايكو2 ظهُر· �فوظا 

صفو® �لعد'.     
 :� عو®  بن  �لر�ن  عبد   Qيقو
نظرُ\ مينة 'يسر	 ֲדذ· �لفكر	، فإ=� 
�خلامسة  يبلغا2  نصا;يني  بصبّيني 
عشر، فتَيقَّْنُت � لن ستطيع �ليو6 
معي  �لقتاQ، أل2   Sثنا غليلي   Sشفا

صبَيني 
ا من ناحية من سكا2 �ملدينة 
م بالقتاQ 'من ناحية   ̀	bلذين ال خ�
�خلامسة  عمر�
ا  يتجا'±  ال   Bخر
 ،çميانº عسا
ا  فما=�  عشر، 
'لن  فيه  /فينا  قل�  �ا:  فسيبقى 

متكن من شفاS غليلي. 
(باختصا;، خلص لكم هذ· �حلا/ثة. 

(:Qيقو
'بينما نا § =لك حî غمز� �لذ. 
على مييç، فانصرفت Xليه ألÇع منه 
با  �;ِما يريد قوله W فقاQ: يا عّم، َ
 B=جهل �لذ. <=B ;سوQ �هللا � 
قتله. كنت على  ;يد  شديد�، فإ� 
'شك �لر/ عليه، حî غمز� �لص� 
�لذ. على يسـا;.، فقاQ: يا عم، 
مـن هو بو جهل �لذ. كا2 يؤ=. 
;سوQ �هللا � =B شـديد�، فإ� 
حب قتله �ليو6. يقوQ (عبد �لر�ن 
بن عو®): ² تصو; � قا/; على 
ï جهل 'قتله X= كا2  @X Qلوصو�
 S�bيقف 'سط حلقة من جنو/· �خل
بفنو2 �حلر¼. فأشـرُ\ `ما بيد. 
 ìكا2 كل '�حد من �لصبيني يتم'
2 ينـاQ هذ· �لنعمة . يتمكن من 
قتل ï جهل. يقوQ سيدنا �ملصلح 
�ملوعـو/ � بأ2 عبـد �لر�ن بن 
عو® كا2 قلقا § نفسـه، 'لكنه 
² يعـر® 2 �إلميا2 كا2 قد خلق 
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�لعاطفة نفسها § قلبيهما. يقوQ عبد 
 çن بن عو® بأ2 سؤ�`ما ترك�لر�
§ ح$	 من مر. '�سـتغربت من 
 Qإلصبع ألقو� فرفعُت  XمياËما،  قو	 
`ما 2 ُبغيتهما مسـتحيلة �لتحقق 
أل2 با جهـل كا2 § قلب �جليش 
 Æكبا فرسـا 'مدججا بالسـال�;
�ص �لقدمني  @X :من قمة �لـر
'ºرسه َبطال2ِ بسـيو® مسلولة. 
كا2 من بني �حلرَسني عكرمة 'قائد 
<خر. يقـوQ عبد �لر�ن بن عو® 
بأ2 عكرمة ² يكن شـخصا عا/يا 
بل كا2 من شجع �جلنو/ § �لعا² 
'كال
ا ºر: با جهل بسـيو® 
ï جهل  @X مسلولة. فأشرُ\ `ما
'كنت قصد من =لك 2 يْعلما كم 
هي ُبغيتهما مسـتحيلة �ملناQ 'لكن 
² تكـد يد. ִדبط بعد �إلشـا;	 
حî �نقـضّ �لصبياÏ 2و ï جهل 
�نقضـاÈَ �لصقر علـى �لعصفو; 
سقطا· جرºا قبل 2 يشعر جيش '
�لكفا; مبا حـدâ. ُقطعت يد حد 
�لصبيِني، ففصلها من جسد· 'تقد6 
ï جهـل 'سـقطه �لصبيا2  @X
صريعا. Xً=�، هكذ� متت معركة بد; 

بد'2 قائد. 
يتابع سـيدنا �ملصلـح �ملوعو/ � 
 Sال=بأ2 �لقو6 �لذين كانو� ُيعّد'2 

حدهم قا/;� على  bمهانني '² ُيعت
صال قـد حدâ تغ$ عظيم  Qلقتا�
فيهم بعد �إلميا2 مبحمد ;سوQ �هللا 
� لد;جة عندمـا ما\ بو جهل 
ما\ '�حلسـر	 § قلبه 2 صبيني 
 Wبامن �ملدينة قتال·. فقاQ بأ� ال 
 Qباملو\ أل2 �جلنو/ ميوتو2 § �لقتا
 Õلكن منبع حسر' ،Qية حا على 

2 صبيني من �ملدينة قتال�. 
فالذين ² تعّدهم �لعر¼ حî جنو/� 
عا/يني عندما <منو� مبحمد � خلق 
�هللا تعا@ -�لذ. بيد· �لقلو¼ '�لذ. 
يقد; على 2 يقو. �لضعفاS -�لقو	 
باسـلني شـجعانا  فيهم 'جعلهم 
لد;جـة 2 'فَّق صبيـني 2 يقوما 
مبا كا2 �لقائد �ملحنك '�ملغو�; ير�· 

مستحيال. 
Ú كا2 �لعر¼ غيو;ين جد� لد;جة 
 Sكانو� يستعد'2 للتضحية بكل شي
�نظر'�   Ú .®لشـر�' �لغ$	  باسم 
كيف غّير �هللا قلوֲדم حî تالشـت 

فكا; �لغ$	 �لز�ئفة Ëائيا.
 Ú يبـني �ملصلح �ملوعو/ � حا/ثا 
جاS فيه 2 شابا ;�/ �لز'�Ê من فتا	 
;يد ;Áيتها،  Qبيها 'قا @X فذهب
'لكـن �أل¼ ;فـض =لك فذهب 
 :Qهللا � 'قا� Qسـو; @X ¼لشا�
تز'Ê فتا	  2يا ;سـوQ �هللا، ;يد 

'لكن '�لدها ال يريـد 2 ُيرينيها. 
قاQ �لن� �: هـو طئ بل عليه 
2 يسمح لك برÁيتها. فعا/ �لشا¼ 
X@ '�لـد �لفتا	 'قاQ بأنك ;فضت 
2 تريç �بنتك فسـألُت ;سوQ �هللا 
 Ê�'قبل �لز 	ية �لفتاÁ; 2X :Qفقا �
تكو2  قد  �أل¼:   Qقا مسـموحة. 
 2مسموحة 'لكç لن ;يكها فلك 
تتز'Ê غ$ها. كانت �لفتا	 تسـمع 
�حلو�; /�خـل �لبيت 'ما Ç 2Xعت 
هذ� �لـكال6 خرجت مـن �لبيت 
مكشوفة �لوجه 'قالت ألبيها: ما=� 
 Qهللا � يقو� Q؟ ما /�6 ;سـوQتقو
بأÁ; 2ية �لفتا	 قبيل �لز'�Ê مسموحة 
فما �لسبب لرفضك =لك؟ Ú قالت 
للفî: ها نا '�قفـة مامك فانُظر 
 @X عد ´اجة ² :îلفـ� Qقا .َّWX
;Áيتِك �آل2 أل� ;يد فتا	 تطيع �هللا 

';سوله مثلك. 
فانظر'� كيف جّهز �لن� � قلو¼ 
�لعـر¼ للتضحية بعزִדـم �لدنيوية 
 Bسو Sلد;جة ² يهتمو� بأ. شـي
طاعـة '�مر �هللا ';سـوله �. ال 
توجد قو	 § �لدنيا تستطيع 2 تغ$ 
�لقلو¼ بل �هللا 'حد· ُيحدâ �لتغي$ 
فيها فيصبح �جلبناS باسلني بأمر من 
 Sجلبنا� @X 2لشـجعا� Qهللا 'يتحو�
 @X Sلبخال� Qبأمر منـه، كما يتحو
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 ،Sلبخال� @X Sُألسـخيا�' Sألسخيا�
 Sُجلهال�' Sجلهال� @X Sلعلما� Qيتحو'
X@ �لعلمـاS بأمر· �. عندما يقّد; 
�هللا تعا@ هال� قو6 يتحوQ علماÁهم 
 Sجبنا @X مËشـجعا' ،Sجهال @X
قوياÁهم ' SالÖ @X همÁسـخيا'
مـا X=� قّد; �هللا تنمية  .Sضعفا @X
 Sقويا  @X هـمÁضعفا Qقو6 يتحو
علمـاÖ' SالÁهم   @X 'جهالÁهم 
 .Sعقال @X همÁسفها' ،Sسخيا @X
'لقد ;ينـا § Cاعتنا مثلة كث$	 

على هذ· �لظاهر	.
يقوQ حضرته: 

'لقد ;ينا § Cاعتنا يًضا 2 كل 
ينطلق   Òبإخال Xليها  ينضم  من 
لسانه '2X كا2 من قبل ُّمًيا ال يعلم 
يًضا  �ملشايخ  كبا;  فيهابه  شيًئا، 
عكس  'على  نقاشه.  من  'يهربو2 
�لنا:  بعض   2 يضا  ينا ; =لك 
ينضمو2 'هم يدعو2 علماS 'لكن 
مبا Ëم ال ينضمو2 بإخالÒ لذلك 
كما  �حلقيقي  بالعلم   Sجهال يبقو2 
كانو� قبل /خو`م § �أل�دية، مما 
علًما  ليس  علمنا   2 جلًيا  يكشف 
=�تًيا، Xمنا هو موهبة 'عطاS من �هللا 
ليست  يضا  شجاعتنا   2X' تعا@، 
هي �لشجاعة �لذ�تية بل هي موهبة 
'عطاS من �هللا تعا@، '2X تضحياتنا 

ليست تضحيا\ =�تية بل هي نتيجة 
توفيق �هللا تعا@ لنا؛ فإ2 ² تكن تلك 
�لشجاعة من �هللا تعا@ '2X ² يكن 
 2X' ،@لك �لعلم موهبة من �هللا تعا=
 Sإلقد�6 عطا�' á² يكن =لك �الندفا
عالقة  `ا  كانت  ملا  تعا@  �هللا  من 
بًد� بل كانت تتعلق §  Òباإلخال
 Qهذ· �حلالة بالعا/�\ '�لتقاليد 'بذ
 § لالكتسا¼،  '�لسعي  �جلهد 
2 هؤالS �ملذكو;ين  Bننا نرحني 
من  �ألمو;  ֲדذ·   Sجهال يكونو2 
كل  يتعلمو2  'لكنهم  �لدنيا  ناحية 
=لك بسبب �إلخالÒ �لذ. يكّنونه 

§ قلوֲדم.“
=كر ' <خر  مثاال  حضرته  =كر   Ú

فيما يلي ملخصه:
خا/6   � �ملوعو/  للمسيح  كا2 
سا=ًجا  'كا2  ”ب$�“،  يدعى 
جد�، 'كا2 ال يعر® كث$� ما هي 
�ملسيح  كاº 2ب  'لكنه  �أل�دية، 
قد  هذ�  كا2  جد�.   � �ملوعو/ 
 @X هله  به   Sفجا  ،Èمبر صيَب 
 ،Êللعال  � �ملوعو/  �ملسيح 
 �'Sجا ملا   Ú فشفي،  بعالجه،  فقا6 
جاֲדم  معهم،  ليأخذ'·  فتر	  بعد 
�آل2  سأبقى  بل  معكم  =هب  لن 
يقيم  'كا2   .çعاجل �لذ.  هذ�  مع 
�ملوعو/  �ملسيح  با¼  عند  غرفة   §

يستخدمه   � كا2  �، حيث 
§ XيصاQ �لرسائل X@ �لنا: 'جلبها 
منهم، 'XيصاQ �لطعاX 6@ �لضيو®. 
كا2 ”ب$�“ ال يصلي مطلقا، ففّكر 
جالًسا  يظل  نه   �  Q'أل� �خلليفة 
 � �ملوعو/  �ملسيح  بيت  ما6 
يسبب  'قد  �لصال	،  ºضر  'ال 
فنصحه  �لنا:،  لبعض  �لعثاَ;  هذ� 
له  جائز	   Sبإعطا غر�·  ';مبا  كث$� 
للصال	  يوًما  فذهب  يصلي.  لكي 
مع  يصلي  'بينما كا2  �ملسجد،   §
/�خل  من  خا/مة   \Sجا �جلماعة، 
بطعا6   � �ملوعو/  �ملسيح  بيت 
�لضيو® 'جعلت تنا/يه عند �لبا¼ 
ليأخذ· منها. فلما تأخر عليها قالت 
'Xال  �لطعا6   çم ُخْذ   :Qعا بصو\ 
 § ”ب$�“  'كا2  شكو�.  سو® 
قعد	 �لتشهد مع �ملصلني �آلخرين § 
�ملسجد، فوصل صوִדا X@ �ملسجد، 
 îنتظر. ح�  :Qعا بصو\  فأجاֲדا 
Ëي �لصال	، فإننا § قعد	 �لتشهد!

'لكن  �لد;جة،  `ذ·  سا=ًجا  فكا2 
سيدنا �ملصلح �ملوعو/ � ºكي لنا 
�أليا6 ²  تلك  قائال: §  مث$	  قصة 
'ال  بريد،  مكتب  قا/يا2   § يكن 
 Qسا;X مكتب  'ال  قطا;،  �طة 
يذهب  ”ب$�“  'كا2  برقيا\، 
”بطاله“  مبدينة  �لقطا;  �طة   @X
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كا2  َمن  'كّل  �لbقيا\.  الستال6 
قاصًد�  ببطالة  �لقطا;  مبحطة   Q�ي
حسني  �مد  �ملولو.  كا2  قا/يا2 
ال  قائال:  بإغو�ئه  يقو6  �لبطالو. 
تذهب X@ قا/ياX' 2ال سو® ُتفسد 
�لشيخ  ¸د   ² مر	   \�=' Xميانك. 
مسافر   . �ملحطة   § �لبطالو. 
�لنها;،   Qطو قا/يا2   @X =�هب 
�لذ. كا2 قد  ''جد ”ب$�“ هذ� 
 '=هب هنا� الستال6 ;سالة برقية 
 :Qليه �لشيخ 'قاX إل;سا`ا، فتوجه
يا ”ب$�“، لقد فسدَ\ Xميانك، فإ2 
�ملر±� كافر '/جاQ -'�لعيا= باهللا- 
فلما=� Âّر¼ عاقبتك باّتباعه. فظل 
”ب$�“ يسمع لكال6 �لبطالو. /'2 
2 ير/ عليه بشيS، 'ملا �نتهى من 
فيما  يك ; ما  لب$�:   Qقا كالمه 
 �X ،لشيخ� 	حضر :Qقلُت لك؟ قا
ّميٌّ 'جاهل، ليس عند. علم، 'ال 
 �ستطيع فهم هذ· �ملسائل، غ$ 
فهم شيًئا '�حد� 'هو � <Õ هنا 
الستال6 �لرسائل 'X;ساQ �لbقيا\ 
 @X Õتأ ��;منذ سنو�\ كث$	، '
�طة �لقطا; /'ًما لتمنع �لنا: من 
قد  'لعلك  قا/يا2،   @X �لذها¼ 
�ستهلكَت عد	 ±'�Ê من �ألحذية 
ال  =لك  'مع  �ملحا'ال\،  هذ·   §

حضر	  ما  لك،  يستجيب  حد 
�ملر±� فهو جالس § قا/يا2، 'مع 
�جنذ�با،  �لنا:  Xليه  ينجذ¼  =لك 
 S�;' سبًبا  هنا�   2 شك  فال 

=لك. 
فانظر'� X@ ;'عة جو�¼ ”ب$�“ 
'ال  /ليل  عند·  يكن   ² 'صّحته. 
هذ�  عّلمه  تعا@  �هللا   2 Xال  علم، 
�جلو�¼، مع نه بلغ من �لسذ�جة 
كما  �لصال	   § يتكلم  كا2  نه 
تعا@  �هللا  يعّلم  فأحياًنا  =كرُ\. 
�ألمو;  هذ·  مثل  �ملقربني  عبا/· 
عند·  تعا@  �هللا   2 =لك  �ملذهلة، 
Xليه  يفتقر  خز�ئن كل شيS، 'ما 
�إلنسا2 هو متوفر عند �هللا تعا@، 
فإ=� كا2 عند· نقصا2 § �لعقل، 
كانت   �=X' �هللا،  عند  متوفر  فهو 
موجو/	  فهي  �لشجاعة،  تعو±· 
�لعز	،  تنقصه  عند �هللا، 'X=� كا2 
 �=X' تعا@،  �هللا  عند  متوفر	  فهي 
كا2 يفتقر X@ �ملاQ، فهو موجو/ 
Xال   Sفإ2 من شي تعا@.  �هللا  عند 
لعبا/·  يهب  'Xنه  خز�ئنه،  عند· 

منها بطر| مدهشة. 
Ú يقوQ �ملصلح �ملوعو/ �: =�\ 
م$كي  قسيٌس  قا/يا2   Sجا مر	 
شه$ �Çه ±'مير، 'كا2 من بر± 

'كا2  Cع،  �لعا²   § �لقسيسني 
ºر; جريد	 تبش$ية كب$	 هنا�، 
فلما  قا/يا2،  عن  Çع  قد  'كا2 
±يا;	  �`ند 'فرë من  لزيا;	   Sجا
قا/يا2  تى  ماكنها ' مدËا   îش
غا;/2  �Çه  <خر  قسيس  بصحبة 
�ملرحو6  'كا2   .(Garden)
حيًّا  �لدين  ;شيد  خليفة  �لدكتو; 
عندها، فأ;�· Cيع �ألماكن �`امة 
§ قا/يا2. '² يكن § قا/يا2 § 
بنظافة  ִדتّم  بلدية   . �أليا6  تلك 
�لقرية، فكانت �لقمامة مرمية هنا 
'�لقسيس   ،á;لشو��  § 'هنا� 
يتر�  ال   =X  Qحا كل   § قسيٌس 
 Qفرصة للطعن تنفلت من يد·، فقا
�لقسيس ±'مير خلليفة ;شيد �لدين 
ينا ; لقد  ساخًر�:  �لكال6   Qخال
�ملسيح  قرية  نظافة  ينا ;' قا/يا2 
ضاحًكا:  فأجابه  يًضا!  �جلديد 
تنس  ال  �ملحتر6،  �لقسيس  جناَ¼ 
�ملسيح  حلكم  Âضع   ² �`ند   2
خاضعة   Qتز� ال  بل  بعُد،  �جلديد 
 Èََّفتعر  .Q'أل� �ملسيح  حلكم 

�لقسيس لند6 'خز. شديدين.
Ú يقوQ �ملصلح �ملوعو/ �: 

بأنه  �لقسيس  هذ�   WّX بعث   Ú  
يريد مقابلM. 'كنت معتًال بعض 
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�لشيS، 'مع =لك /عوته للمقابلة، 
بعض  سألك   2 ;يد   :W  Qفقا
�ألسئلة؟ قلت: تفّضل. قاQ: ما هو 
�لتناسخ؟  عقيد	   § �إلسال6   .;
'ّجه   2ْX 'ما  يرفضه؟   6 ُيقّر·  هل 
لقى �هللا § ;'عي  îح Qلسؤ�� WX
�ملسيح   2 نؤمن  ننا  يقصد  نه 
للمسيح  'مثيل  بر'±  هو  �ملوعو/ 
 Æ';  2  çنع فهل  �لناصر.، 
�ملسيح �لناصر. قد حّلت باملسيح 
�ملر�/  هو  هذ�  كا2   �=X' �ملوعو/؟ 
من �لb'± فهذ� هو �لتناسخ بعينه، 
'�لتناسخ يتنا� مع �لقر<2 �لكرمي. 
فقلت له متبسًما: جنا¼ �لقسيس، 
ال  فإننا  خطًأ،  �ألمر  فهمَت  لقد 
�لناصر.  �ملسيح   Æ'; بأ2   Qنقو
�جلماعة  مؤسس   § حّلت  قد 
نسّميه  'Xمنا  �أل�دية،  �إلسالمية 
من حيث  �لناصر.  للمسيح  مثيًال 
Xنه قد جاS متخلًقا بأخال| �ملسيح 
'منصبًغا مبثل ;'حانيته. فلما جبته 
 çن  �bخ َمن   :Qقا �جلو�¼  ֲדذ� 
 Qلسؤ�� هذ�  توجيه  ;يد  كنت 
 Qلسؤ�� 'جه  قد  (كا2  Xليك؟ 
بطريق غ$ مباشر)، فقاQ: هذ� ما 

كنُت قصد فعًال.
Ú قلُت له: تفّضْل بسؤ�لك �لثا�. 

¸ب  ين  هو:  �لثا�   Wسؤ�  :Qقا
ين ¸ب بعثُته  .2 ُيبعث �لن�؟ 
ير�6؟  ما  على  مبهمته  يقو6   îح
 îتفّو· بسؤ�له هذ� ح  2 'مبجر/ 
لقى �هللا § ;'عي ثانية نه يقصد: 
فكيف  صغ$	،  قرية  قا/يا2   2X
ميكن 2 تكو2 مركًز� للعا² كله، 
'كيف ميكن /عو	 �لدنيا كلها من 
هذ· �لقرية �لصغ$	 �لنائية؟ X=� كا2 
نشر  �أل�دية  بعثة مؤسس  هد® 
/عو	 �إلسال6 § �لعا² كله، فكا2 
ينبغي 2 ُيبعث § مكا2 يصل منه 
ÏاS �ملعمو;	 كلها، ال  @X صوته
قرية  �لM هي  قا/يا2  ُيبعث §   2
صغ$	. فقلت له متبسًما: حضر	 
ُيبعث §   2 �لن� ميكن  �لقسيس، 
كb منها.  '. قرية مثل �لناصر	 
لقد ُبعث �ملسيح �لناصر. - عليه 
�لناصر	  �Çها  قرية   §  - �لسال6 
من  كثر  'قتئذ  ֲדا  يكن   ²  Mل�
َعْشر عائال\ ' �ثنM عشر	 عائلة. 
 Bخرفامُتقع �لقسيس �و�ï مر	 
حيث جبته على �لسؤ�Q �حلقيقي 

�لذ. كا2 ¥فيه ';�S كلماته.
حفظه  ال  ثالًثا  سؤ�ًال   çسأل  Ú
 WX لقد 'جه ،Qآل2. على كل حا�
ثالثة سئلة، 'قد خ�b �هللا تعا@ 

§ كل مر	 عن قصد· �حلقيقي من 
يوجهه  كا2  �لذ.   Qلسؤ��  S�;'
بأسلو¼ ملتٍو، ''فقç �هللا إلجابة 

مفحمة. 
فثبت 2 �هللا تعا@ يتصر® بقلو¼ 
لينصرهم،  غريب  بشكل  عبا/· 
قد;	   § هو  Xمنا  �لتصر®  'هذ� 
�لبشر.  قد;	   § 'ليس  تعا@  �هللا 
 §  Q/اñ شيخ   çقابل مر	  فذ�\ 
'�حد  بدليل   çئِت�  :Qقا' �ملسجد 
�جلماعة؟  مؤسس  صد|  على 
كله  �لكرمي  �لقر<2   2X له:  فقلت 
 :Qعلى صدقه عليه �لسال6. قا Qيد
ية <ية تدQ على صدقه؟ قلت: كل 
<ية  كل   2 شك  'ال  قر<نية.  <ية 
 ' بطريق  تشّكل   2 ميكن  قر<نية 
بآخر برهاًنا على صد| ن�، 'لكن 
يصعب  �لقر<نية  �آليا\  بعض 
يعرفو�   îح لآلخرين  شرحها 
كيف Ëا تشكل /ليًال على صد| 
 â2 هنا� <ية تتحد Èن�. لنفتر
 Qمكانية �الستدالX فمع ،Qعن �لقتا
=لك   2 Xال  ن�،  صد|  على  ֲדا 
�لدليل Çى من 2 يستوعبه عامة 
يقني  على  كنت   çن غ$  �لنا:؛ 
بأ2 �هللا تعا@ سيتصر® على لسا2 
 @X الX $هذ� �لشيخ ´يث لن يش



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد احلادى عشر -ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٤هـ  - آذار / مارس ٢٠١٣ م

٢٢

التقوى

�ملسيح  صد|  على  حتًما   Qتد <ية 
على  '�ضحة.  /اللة   � �ملوعو/ 
�هللا   Qقو �لشيخ  =لك   قر  ،Qحا ية 
<َمنَّا   Qَُيُقو َمْن  �لنَّاِ:  ﴿َ'ِمَن  تعا@: 
ِباِهللا َ'ِباْلَيْو6ِ �آلِخِر َ'َما ُهْم ِبُمْؤِمِنَني﴾ 
(�لبقر	: ٩). فأيقنت 2 �هللا تعا@ هو 
�لذ. قد تصر® على لسانه فجعله 
 çهذ· �آلية، ألنه كا2 قد سأل يقر
يصّلو2  �ملسلمو2   6�/ ما  قبل:  من 
باهللا  'يؤمنو2  'ºّجو2،  'يصومو2 
ن�؟   @X ֲדم  حاجة  فأ.  ';سوله، 
عمن  له:  قلت  �آلية  هذ·   قر فلما 
 6تتحدâ هذ· �آلية، عن �ملسلمني 
قلت:  �ملسلمني.  عن   :Qقا غ$هم؟ 
Xً=� فإËا تعلن 2 بعض �ملسلمني يًضا 
يفسد'2 حيث يقولو2 بأفو�هم ËXم 
 § مبؤمنني  ليسو�  'لكنهم  مؤمنو2، 
يكفي  ال  نه  يبني  '�لقر<2  �حلقيقة؛ 
 ² ما  مؤمن  Xنه  بلسانه  قوله   Sملر�
يؤكد Xمياَنه بعمله. فأخِبر� �آل2 نه 
X=� كا2 ميكن للمسلمني 2 يفسد'� 
إلصالحهم  تعا@  �هللا  يبعث  فال 

نبًيا؟
 Sالطمئنا2 شي�' á2 �القتناال شك 
يهبه �هللا تعا@، Xال 2 قوW هذ� فحم 

�لشيخ، فلم يستطع �جلو�¼. 

يضا  هنا  تر� ' يقوQ حضرته:   Ú)
جز�S من كالمه) كل شيS يأÕ من 
�هللا تعا@ 'ال يقد; �إلنسا2 على فعل 
ب 2 تتذكر'� نه لن  شيS. لذلك̧ 
يستجا¼ لكم ما ² تدعو� �هللا تعا@ 
 2/عاS �ملضطر . ֲדذ� �ليقني �لتا6 
حاجة  كل  حتقيق  على  يقد;  �لذ. 
'ضر';	 هو �لذ�\ �إل`ية فحسب. 
َيعطو2  َمن  �لدنيا   §  2 شك  ال 
يقتصر  'لكن  تعا@  �هللا  عطاهم  مما 
عطاÁهم على �لثو¼ مثًال، 'ال شك 
 Sعطا من  يعطو2  من  �لدنيا   §  2
يقتصر  عطاSهم  'لكن  تعا@  �هللا 
 §  2 شك  'ال  �لبيت،  توف$  على 
�لدنيا من يفيد'2 �لنا: مما عطاهم 
�هللا تعا@ من علم، 'لكن علمهم ال 
'هنا�  للمرضى،  معاجلتهم  يتجا'± 
�لدنيا َمن يفيد'2 �آلخرين  نا: § 
بعلمهم فيتولو2 قضاياهم § �ملحاكم 
 Bانا؛ 'لكن ال نرñّ يد�فعو2 عنهم'
هذ·  بكل  �لقيا6  على  يقد;  شخًصا 
على  يقد;  حًد�  'ليس   ،Qألعما�
Xحد�â �لتغي$�\ § �لقلو¼، 'ليس 
 § �لتغي$   âحد�X منهم  حد  بيد 
تعا@  �هللا   \�= هو  بل  �لعو�طف، 
 Sشي كل  على  '�ملتصر®  �ملسيطر 

�لعو�طف  تغي$  على  يقد;  َمن  فهو 
�ملكنونة § عما| �لقلو¼ يضا. فال 
به صاحبه  يدعو   ² ما   Sلدعا� ُيقبل 
من  يائًسا  يرفعه   ² 'ما  كاملضطر 
كامال  Xمياًنا  'مؤمنا  �لنو�حي  Cيع 
ֲדذ�  /عا   �=X' 'قد;�ته،  تعا@  باهللا 
�لطريق فإ2 /عاS· سيصل X@ �لعر� 

'يستجا¼ حتًما.“
 -  Ê=لنما� بعض  هذ·  كانت 
 -  � حلضرته   ïخلطا� لألسلو¼ 
�لM قدمتها من خالQ مقتبسا\ من 

XحدB خطبه.
'جهكم  نفسه  �ملنطلق  هذ�  'من 
 áضا';/نا 2 تتغ$  �=X بأننا Qقو'
لنا  بد  فال  �لر�هنة  'ظر'فه  �لعا² 
مالِك  تعا@  �هللا  ما6  �خلر';  من 
 Mل� نفسها  'بالطريقة   ،Bلقو� Cيع 
Çعناها § هذ· �خلطبة 'هي 2 نوقن 
2 �هللا تعا@ منبع جلميع �لقوB 'منه 
ُتكتسب كل قو	 'قد;	، هو مقّلب 
'�ملتصر®  عليها  '�ملسيطر  �لقلو¼ 
 Bيع �لقوC § نه يتحّكمֲדا، كما 

�لبشرية يضا.
هذ�  على   Sللدعا تعا@  �هللا  'فقنا 

�لنحو. <مني.
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�قوU مقسما باهللا �نT قلت Q حالة �لكشف: ”�نا �ملسيح �ملوعو� مثيله �خليفته.“ ”
 2
�بأمر من �هللا قلت Q هذ� �لكشـف [\ �نا �لذ@ كانت �لعذ
���Y ينتظرW ظهو
منـذ ١٩ قرنا. فامتثاًال ألمر �هللا ُ�علُن حالًفا بـاهللا تعا6 �نه قد �عتb \cلك �البن 
�ملوعو� Q نبوIk �ملسـيح �ملوعو� �، ��لذ@ من مهامه �W يبلِّغ �سـم �ملسـيح 
�ملوعـو� � [6 �كناo �أل
ضني. ال �قوU [\ �ملوعو� �لوحيد، �� لن يأl موعو� 
pخر [6 يوC �لقيامة، بل يظهر من نبوY�k �ملسيح �ملوعو� � �W موعو�ين pخرين 
�يضا، �منهم �لذين سـيأتوW بعد قر�W، ليس هذ� فحسب، بل [W �هللا  Wسـُيبعثو
 sإلصال lp oسو� ،vخر� Iيضا [6 �لدنيا مر��نا  Tيرسل oنه سـو� \cخ�قد 

�حا  Tهللا سيقيم شخصا مياثل� W��لدنيا Q �من يسـو�2 �لشرz، ��ملر�� من bلك 
�كفاIk، فيقوC بإصالs �لدنيا متأسيا بأسوl. فسيأl �آلتوW، �سيأتوQ W ميعا�هم 
حسـب �عد �هللا. �ما �قوله �نا هو �W �لنبوIk �ل? نزلت على �ملسيح �ملوعو� � 
Q هـذ2 �ملدينة ”هوشـيا
بو
“ Q �لبيت �ألمامي ��علنهـا حضرته � من هذ2 
 ،َّQ قد حتققت Ikهذ2 �لنبو W] ..Y٩ سـنو� Uعنه [نه سـيولد خال Uملدينة، �قا�
�حد غ�@ مصد�َ� هذ2 �لنبوIk. فإW هذ2 �لنبوIk ليسـت للمستقبل،  Wلن يكو�
�هل هذ� �لزماW، فكاW من  Wمنا هي كما كتب �ملسـيح �ملوعو� � ال��يا� [ميا]�
�عني �نا� ُنشـرQ Y �منهم.“ Cبأ� Wهذ� �لزما Q Ikتتحقق هذ2 �لنبو W� Cلال��

(١٦١-١٦٢ Ò ١٧ Ê 6نو�; �لعلو (�إلعال2 �جلليل عن /عوB �ملصلح �ملوعو/، 
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التقوى

�جلمـاعة  حتتـفل 
�أل�دية §  �إلسالمية 
 ٢٠  §  È;أل�  SاÏ
بيو6  عا6  كل  من  ف�bير   øشبا
هذ�  'ليس   .� �ملوعو/  �ملصلح 
بش$  مر±�  ميال/  تا;يخ  �لتا;يخ 
هو  'Xمنا   � �د  �مو/  �لدين 
�ملسيح  ֲדا  تنبأ   Mل�  	Sلنبو� تا;يخ 
بإعال2  عنها  علن '  � �ملوعو/ 
 § 'نشر·   ١٨٨٦  øشبا  ٢٠  §
�ملصلح  �`ند. فقد 'لد   SاÏ كافة 
 .�ملوعو/ � § ١٨٨٩/١/١٢ 
عو�6،   ٣ بقر�بة   	Sلنبو� هذ·  بعد 
�لذ.  نفسه  �لعا6  هو  مولد·  'عا6 
 � �ملوعو/  �ملسيح  فيه  خذ 
�لبيعة من �لنا:. كا2 هذ� �إلعال2 

�هللا  حققها  كث$	   \�Sنبو يتضمن 
بكل ;'عة § حيا	 �ملسيح �ملوعو/ 
'من  يض×.  'فاته  'بعد   �
�البن  'ال/	   	Sنبو  \�Sلنبو� هذ· 
�ملصلح  باسم  �لذ. ُعر®  �ملوعو/ 
�ملسيح  �عتكف  عندما  �ملوعو/. 
 � �هللا  من  بتوجيه   � �ملوعو/ 
عا6   § بو;“  ”هوشيا;  مدينة   §
<ية  تعا@  �هللا   Qيسأ كا2   ١٨٨٦
 � 'مؤسسه  �إلسال6  على صد| 
إلفحا6 عد�S �إلسال2X' .6 �آليا\ 
�ملوعو/  للمسيح  �ملؤيد	   Qألفضا�'
� ليست لرفع شأنه هو بل لرفع 
شأ2 سيد· 'مطاعه �مد �ملصطفى 
� 'لرفع ;�يته § �لعا² كله. فإمنا 
 \�Sلنبو� هذ·  تعا@  �هللا  عطى 

حققها   Ú  � �ملوعو/  للمسيح 
لإلسال6   2 على  �لbها2  إلقامة 
X`ا حي× '2 له نبيًّا حيًّا يض× فما 
�ب  'ال  �إلسال6  Xال  �أل�دية 
�ملسيح  من  عظم   � للن�  صا/| 

�ملوعو/ �.
سيدنا  كتب   	Sلنبو� هذ·  'عن 

�ملسيح �ملوعو/ � ما يلي: 
�لكرمي  �لرحيم  �هللا   çخاطب لقد 
 Sلعظيم �لكب$ �لقدير على كل شي�
بوحيه  �Çُه-  'عّز  شأُنه  جّل   -

:Qقا'
´سبما  ;�ٍة  <يَة  عطيك   �X”
تضرعاِتك،  Çعُت  فقد   .çسألت
Öالص   Qبالقبو /عيَتك  'شّرفت 
 .;�M، 'با;كُت ;حلَتك هذ· (

W;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;YW;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;Y

�لدكتو
 �ساC �ل�cقي
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سفر. X@ هوشيا;بو; 'لدهيانه). 
ستوهب  'قربٍة  ';�ٍة  قد;ٍ	  فآيُة 
سُتمنح  'Xحسا2  فضل  <يُة  لك. 
ستعطى  'ظفر  فتح  'مفاتيح  لك، 
لك. سال6 عليك يا مظفر. هكذ� 
ِمن  ينجَو  لكي  تعا@،  �هللا   Qيقو
�حليا	،  يبتغي  َمن  �ملو\  بر�ثن 
'ُيبعَث ِمن �لقبو; هُلها، 'ليتجلَّى 
�هللا  كال6  'عظمة  �إلسال6  شرُ® 
بركاته،  بكل  �حلق   Õَليأ' للنا:، 
Ïوساته،  �ميع  �لباطل  'يزهَق 
 .. �لقا/;  نا   � �لناُ:  'ليعلَم 
فعل ما شاS، 'ليوقنو� � معك، 
باهللا  يؤمن  ال  َمن  بينًة  <يًة   Bلَير'
تعا@، 'ينظُر X@ �هللا '/يِنه 'كتابه 
';سوِله �لطاهر �مد �ملصطفى � 
'لتستبَني  'تكذيٍب،  ;فٍض  نظرَ	 

سبيل �ملجرمني. 
َْبِشْر فسُتعطى 'لًد� 'جيًها طاهًر�. 
صلبك  من  ±كًيا  غالًما  ستوهب 
Cيل  غال6  'نسلك.  '=;يتك 
عند�.  كضيف   Qينـز طاهر 
 Õ' لقد  'بش$.  عنمو�ئيل  �Çه 
;'ًحا مقدسة، 'هو مطهَّر من كلِّ 
�لذ.  ;جس. هو نو; �هللا. مبا;� 
 Qينـز '�لفضل   ،Sلسما� من   Õيأ
 Qبنـز'له. سيكو2 صاحب �جلال
�لدنيا   @X  Õسيأ  .Sلثر��' '�لعظمة 

'يشفي �لكثَ$ من مر�ضهم بَنَفسه 
Xنه  �حلق.   Æ'; 'بbكة  �ملسيحي 
كلمة �هللا، أل2 ;�ة �هللا 'غ$ته قد 
سيكو2  �لتمجيد.  بكلمة  ;سلته 
خا;قة  بصو;	  'فهيًما   =هيًنا 
'حليَم �لقلب. سو® ُيمُأل بالعلو6 
سيجعل  Xنه  '�لباطنة.  �لظاهر	 
مبا;�  �الثنني،  يو6  ;بعة.  �لثالثة 
�لقلب  ֲדجة  َنْجٌل  �الثنني.  يو6 
'�آلِخر،   Q'أل� َمظهر  نبيل،  كرمي 
 Qكأ2 �هللا نز ،Sَمظهر �حلق '�لعال
مبا;�  ِجدُّ  ظهوُ;·   .Sلسما� من 
تعا@.  �هللا   Qجال لظهو;  'مدعا	 
بشرB لك، يأتيك نوٌ; مسَحه �هللا 
فيه  ننفخ  سو®  ;ضو�نه.  بطيب 
بظّله. سو®  �هللا  ;'حنا، 'سُيظّله 
ينمو سريًعا، 'سيكو2 'سيلًة لفكِّ 
صيُته  'سيذيع   ،B;ألسا� ;قا¼ 
منه  'سيتباَ;�   ،È;أل�  Sجا;  @X
قو�Ú ،6 ُيرفع X@ نقطته �لنفسية .. 
مقضيًّا.“  مًر�  �لسماS. 'كا2   .

(Xعال2 ٢٠ ف�bير  6١٨٨٦)
باملصلح  �ملتعلقة   	Sلنبو� هذ·   2X
�ملوعو/ � حتتوB قر�بة ٥٢ نقطة 
'ال ميكن تنا'`ا كلها خالQ هذ· 
�لسطو;... 'لكن ال بد من معرفة 
يُعد  � كا2  �ملوعو/  �ملسيح   2
�بنه مر±� بش$ �لدين �مو/ �د هو 

�ملصد�| `ذ· �لنبوS	 'هذ� ثابت § 
مو�ضع عديد	 من كتابا\ �ملسيح 
 Qملثا� سبيل  'على   ،� �ملوعو/ 

يقوQ �ملسيح �ملوعو/ �: 
 Q'أل� çب� ”'كذلك عندما توفِّي 
شياعهم ' �جلهلة  �ملشايخ   Æفر
'�ملسيحيو2 '�`ند': فرحة كب$	 
على 'فاته. 'قد قيل `م مر�;� بأ2 
�لنبوS	 �ملنشو;	 § 6١٨٨٦/٢/٢٠ 
فكا2   ،Sألبنا� بعض  'فا	  تتضمن 
 § حدهم  ُيتوفَّى   2 ضر';ي× 
�لصغر، 'لكنهم مع =لك ² يتو;عو� 
فبّشر�  �العتر�ضا\.  توجيه  عن 
بابن <خر، 'قد ';/\ بشا;	  �هللا 
عن 'ال/	 �بن <خر § �لصفحة ٧ 
"سُترَ±|  �ألخضر:  �إلعال2  من 
بش$� ثاني× �Çه �لثا� "�مو/"... 
 Sلسما�'  È;أل�  Q'تز  2 ميكن 
'لكن من �ملستحيل 2 تز'Q 'عو/ 
�لو�;/	  �لعبا;	  فبحسب هذ·  �هللا. 
§ �لصفحة ٧ من �إلعال2 �ألخضر 
'ُلد �البن § كانو2 �لثا� 6١٨٨٩ 
حيًّا   Qيز� 'ال  "�مو/"  Çينا· '
ُير±| بفضل �هللا تعا@، 'هو �آل2 
عمر·."  من  عشر	  �لسابعة   §

(حقيقة �لوحي)
 âحدُ'لد =لك �البن ' لقد   2=X
عهد   2X' كله.  �لعا²   § �نقالًبا 
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 � �ملوعو/  �ملصلح  �لثا�  �خلليفة 
�ملمتد X@ ٥٢ عاًما /ليل بيِّن على 
حتقق هذ· �لنبوS	 �ال2X' .S كتاباته 
 Mخطاباته تفيض باأل² '�حلرقة �ل'
;فع  جل  من  قلبه  تكتنف  كانت 
�لعا²   § � '�لن�  �إلسال6  مكانة 
يض×  2 علمه 'معرفته  كله. كما 
قد  تعا@  �هللا   2 على  ساطع  /ليل 

مأل· بالعلو6 �لظاهرية '�لباطنية.
�لثا� � مصد�ق×  X=� كا2 �خلليفة 
`ذ· �لنبوS	 حتما كما علن بنفسه 
 ·bخ عا6 6١٩٤٤ حني  =لك § 
�هللا تعا@ نه هو ”�ملصلح �ملوعو/“. 
'نذكر هنا مقتبس× من كال6 �ملصلح 
يدQ على  �لذ.  نفسه   � �ملوعو/ 
�لعظيم  'تصميمه  �لعالية  عزميته 

حد خطاباته: § Qفيقو
”“كلما ُبعث ;سل �هللا تعا@ تيقَّن 
لن  نه  Cاعته   § /خل  من  كل 
 �=X Ú ،·حد سو�يقوÖ 6دمة �لدين 
ر  �ستوعب هذ· �ملسئولية فإنه يسخِّ
�ملهمة،  هذ·  Xجنا±   § قو�·  Cيع 
بأنه صا; ñنوًنا   Qيقا  2بل ميكن 

لتحقيق هذ� �ألمر. 
ملا تو§ �ملسيح �ملوعو/ � Çعُت 
قد  'فاَته  بأ2  يقولو2  �لنا:  بعض 
صحا¼  يكن   ² '�َنها.  سبقْت 
هذ· �ألقو�Q يكّذبو2 �ملسيح �ملوعو/ 

� Xال Ëم كانو� يقولو2 بأنه قد 
تو§ § حني نه ² يبّلغ /عوَ	 �هللا 
تبليًغا جيًد� كما 2 بعض نبو�Sته ² 
بعد. كا2 عمر. § =لك  تتحقق 
مثل  فلما Çعت  �لوقت ١٩ سنة، 
عند  ''قفُت  =هبُت   Qألقو�� هذ· 
سه '/عو\ �هللا تعا@ قائًال: �للهم ;
 Qبوبك، 'لقد قّد6 طو�كا2 هذ� 
إلقامة  حتصى  ال  تضحيا\  حياته 
خَذ  Xليك  ملا /عوَته  /ينك، '�آل2 
سبقْت  'فاته  بأ2  يقولو2  �لناُ: 
 Qا، فقد تؤ/. مثل هذ· �ألقو�Ë�'
�لتعثُّر   @X برفقائهم   ' بأصحاֲדا 
'قد حتصل تفرقة § �جلماعة، لذلك 
عاهد� يا X`ي نه 2X �;تد\  çفإن
�جلماعة كلها عن /ينك فسأضحي 
ففي  جله.  من   Õيا´ =لك  مع 
من  نا   çن /;كُت  �للحظة  هذ· 
مأل  ما  'هذ�  �ملهمة،  ֲדذ·  سيقو6 
عمر.  من  عشر  �لتاسعة   § قل� 
كل   Qبذ  @X  çفعت/ 'ناً;�  �اًسا 
تركُت   =X �لدين  خدمة   §  Õحيا
''ضعت   Bألخر� �ألهد�®  Cيع 
 çهذ� �`د® �لوحيد بأن çما6 عي
ُبعث   Mل� �ملهمة  تلك  سأ'�صل 
'ال  ألجلها.   � �ملوعو/  �ملسيح 
قل� حال'ً	 متجد/ً	  جد §  Q�±
=لك   § نشأْ\   Mل� �لعزمية  لتلك 

=لك   çير�فق  Qيز� 'ال  �لوقت؛ 
�لعهد �لذ. قطعته على نفسي '�قًفا 
�لعهد  =لك  Xنه   .� سه ; عند 
نفسه �لذ. ثّبتç على عزميM بكل 
من   áألنو�� مئا\  هّبت  فقد  قو	، 
عو�صف �ملعا;ضة Xال Ëا تبد/\ ملا 
 S�/لكأ� Mعزمي 	صطدمت مع صخر�
�لM ثّبتç �هللا عليها، 'لقد ُ;ّ/\ § 
�ا'الִדم  Cيع  �ملعا;ضني  Ïو; 
'شر';هم،  'مكايدهم  ضد. 
 Òخلا� بفضله  تعا@  �هللا   çنال'

جناحا\ عند كل موطن..."
خطابه   § =لك  بعد   � نبه   Ú

�جلماعة قائًال:
 "'من '�جب كل فر/ من �جلماعة 
بأنه   Æ'لر� نفسه هذ·  2 ¥لق § 
�لدين.  مبهمة خدمة  سيقو6  'حد· 
2 خدمة �لدين 'مو�صلة  �;/'من 
مهمة �ملسيح �ملوعو/ � صا;\ 
مسئوليته �آل2 فال بد 2 يعقد عهًد� 
كل  على  �لدين  خدمة  سيؤثر  بأنه 
شيS § كل حني '<2. فلو فعلتم 
=لك فستكونو2 من �لذين ºققو2 
�ملوعو/  باملسيح  �إلميا2  �`د® من 
�، أل2 =لك �`د® هو مو�صلة 

مهمة �ملسيح �ملوعو/ �."
هذ·  فينا  نشأ\  "لو   :�  Qقا  Ú
بل  مشكلٍة  ية  بقيت  ملا   Æ'لر�
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كلها  �لطريق  مشاكل  لنا   \Sتر�
هينة يس$	."

لالبن  كعالمة   	Sلنبو�  §  /;' لقد 
�ملوعو/ ما يلي: " "لينكشف به على 
'مرتبة  �إلسال6  /ين  شرُ®  �لنا: 
شها/	  �آل2  فلنسمع  �هللا".  كال6 
كتب  لقد  �ألمر؛  هذ�   § �ألغيا; 
-�لذ.  خا2  علي  ظفر  �ملولو. 
كا2 ±عيًما مسلًما معر'ًفا 'خطيًبا 
"±ميند�;"،  جريد	   § مفوًَّها- 

(اطًبا فئة �ألحر�;يني): 
لن  َنِصتو�! ' Çَعكم  ِع$'� َ"
تستطيعو� نتم 'شياُعكم 2 تبا;±'� 
 2X �لقيامة.  يو6   @X �مو/  �مل$±� 
'ِعْلَم  �لقر<2  ميلك  �مو/  �مل$±� 
شيًئا  نتم  متلكو2  فهل  �لقر<2. 
قط  �لقر<2   �'تقر  ² يًضا؟... 
'لو § حالمكم.... 2X مع �مل$±� 
�مو/ Cاعًة مستعد	 للتضحية بكل 
ما متلك عند قدميه بإشا;	 '�حد	 
منه.... 2X لدB �مل$±� �مو/ /عاً	 
�لعلو6   îمتخصصني § ش Sَعلما'
'�ملجاال\. 'لقد َثبََّت ;�يَته § كل 

بلد من �لعا²." 
 � �ملوعو/  �ملصلح  سيدنا  كا2 
مريًضا منذ �لصغر، حî يقوQ عن 
منذ  �لصحة  معتل  كنت  نفسه: 
�لعينني   §  Èمر 'بسبب  �لصغر، 

كانت   ،	Sلقر�� ستطيع  ال  كنت 
 B; كا/  ال   îح تلتهبا2  عينا� 
 @X çيشكون Õساتذشيًئا. 'كا2 
حد   §'  .� �ملوعو/  �ملسيح 
نو�¼“  ناصر  ”م$  شكا�  �أليا6 
Xنه   Qقا' يًضا  ألمه)  جد·  ('هو 
 .	Sلقر�� 'ال  �لرياضيا\  ¸يد  ال 
'كا2 �ملسيح �ملوعو/ � يكتفي 
باالبتسامة 'يغّير �ملوضوá قائًال: Xننا 
ال نريد منه 2 يفتح �ًال ' يعمل 
 @X كا2 � يتوجه Ú ،ظيفة' §
ما  له:   Qيقو' �لدين  نو;  �ملولو. 
 Qيقو فكا2  =لك؟   § نت  يك ;
حضرُتكم  به  تفضلتم  ما  /�ئًما: 
شهد  ما  �آل2  فلنر  �لصحيح.  هو 
به �ألغيا; يًضا عن كونه � مليًئا 
 Qفيقو '�لباطنة؛  �لظاهر	  بالعلو6 

”خو�جة حسن نظامي“: 
�لعمو6،  على  �لصحة  معتّل  ”Xنه 
'لكن �ألمر�È ال ُتِخّل § نشاطاته 
بكل  عماله  بإجنا±·  Xنه،  �لعملية. 
هد'S § 'جه عو�صف �ملعا;ضة، قد 
 ،Qملغو� 	ثبت بطولته �خلاصة بأسر
�ملغوQ ميلكو2  قو6   2 يًضا  كد '
بر�عة خا;قة § Xجنا± �ملهما\. Xنه 
لديه  كما  �لسياسية،  باألمو;  خب$ 
فهم عميق قو. للدين 'Xملا6 '�سع 
نه ماهر  çعبفنو2 �حلر¼ يًضا.. 

§ �حلر¼ �لدماغية '�لقلمية.“
'لكن �ملصلح �ملوعو/ � يقوQ عن 
�لنبوS	 بكونه مليًئا بالعلو6 �لظاهر	 

'�لباطنة ما يلي:
”ليس �ملر�/ من �لعلو6 �لظاهر	 هنا 
�لدنيوية،  '�لعلو6  �لرياضيا\  علو6 
 	Sلنبو�  § �لو�;/	  �لكلما\  أل2 
2 �هللا  çهي: ”سو® ُيمأل“، 'تع
تعا@ هو �لذ. سيعّلمه تلك �لعلو6. 
�لدنيوية  �لعلو6  يعلِّم  ال  تعا@  '�هللا 
'علو6 �لرياضيا\ 'علو6 �جلغر�فية، 
فكلما\  '�لقر<2.  �لديَن  يعّلم  Xمنا 
�لنبوS	 ”يكو2 مليًئا بالعلو6 �لظاهر	 
2 �هللا تعا@ سو®  çلباطنة“، تع�'
 2يعلِّمه �لعلو6 �لدينية '�لقر<نية، '
�هللا تعا@ بنفسه يكو2 معلِّما له.“ 
Ú يقوQ �: "�ألمر �آلخر �ملذكو; 
§ تلك �لنبوS	 هو نه ”يكو2 مليًئا 
'�ملر�/  '�لباطنة“.  �لظاهر	  بالعلو6 
من �لعلو6 �لباطنة علو6 خاصة باهللا 
تعا@ مثل علم �لغيب �لذ. ال ُيظهر· 
Xال على عبا/· �لذين يكّلفهم مبهمة 
به  تنكشف  لكي  �لدنيا،   § معينة 
عالقتهم باهللا 'لكي ¸ّد/'� به Xميا2 

�لنا:.“
2 �هللا سيظله ” 	Sقد ';/ § �لنبو'
 2بظله“ 'يذكر � نفسه كيف 

:Qهللا حقق =لك فيقو�
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”�نظر'� كيف �ا� �هللا 'نصر� 
 ² �إل`ا6.  هذ�  �قًقا  �لد'�6  على 
 çميكن 'حي   .ّ �آل2   @X تلق 
�لقوQ بناS عليه �X لن ُقَتل على 
يد Xنسا2، 'لكنç على يقني نه لن 
يقد; حد على قتلي ما ² جنْز كّل 
 âحد�مهامي. لقد حدثتْ معي 
لقتلي،  �لنا:  متتالية حيث سعى 
بفضله  �ا�  تعا@  �هللا  'لكن 
فذ�\  هجماִדم.  من   Òخلا�
�جللسة،   § خطب  كنت  مر	 
 ';تشف ;شفة  � Õ/ِمن عا'
 Sثنا;شفتني من �لشا. �لساخن 
�خلطا¼ حî يبقى �حللق لّينا. '§ 
من  حٌد   WّX ;سل   Sألثنا� هذ· 
 :Q'قا 	حلضو; فنجانا فيه �لقشد�
 'ِصلو· X@ حضرته فوً;� ألنه بد
�خلطا¼.   Qلطو بالضعف  يشعر 
يًد�  �لفنجا2  يتناقلو2  �لنا:   فبد
بيد حî 'صل X@ �ملنصة. فخطر 
 2حد �جلالسني على �ملنصة  Qببا
يتذ'| �لقشد	 على سبيل �حليطة، 
فلما تذ'قها تقّطَع لسانه. عندها 
قشد	 مسمومة.  Ëا كانت  ُعلم 
�لفنجاWX 2 'تذ'قت  'لو 'صل 
إليقا®  الضطر;ُ\  �لقشد	 
 çضّرْت Sخلطا¼ على �ألقل، سو��

كثَر من =لك 6 ال.“

 :	Sلنبو� بكلما\  يتعلق  'فيما 
ي  'ينجِّ  B;ألسا� ;قاَ¼  ”يُفكُّ 
�ملصلح   Qيقو �ملسجونني“، 

�ملوعو/ �: 
"2X �حلا/â �لذ. 'قع § كشم$ 
صد|  على  قوًيا  برهاًنا  ل  يشكِّ
 § يتأمل  من  'كل   .	Sلنبو� هذ· 
يسعه  لن  �دية   âألحد�� هذ· 
Xال �العتر�® 2 �هللا تعا@ قد هّيأ 
سباًبا لتحرير هل كشم$  Mبو�سط
'هزمية عد�ئهم. كا2 �لكشم$يو2 
´يث  �لر|  سالسل   § يعيشو2 
 . `م  ليس   2 �حلكومة  قر;\ 
�لكشم$ية،  �أل;�ضي  على  حق 
'Xمنا هي ِمْلٌك للحاكم. فكا2 هل 
�لبال/ كالعاملني § �ملز�;á، 'كا2 
من حق �حلاكم 2 يطر/هم حني 
 2 `م  مسموًحا  يكن   ²  .Sيشا

يقطعو� �ألشجا; '2 يستفيد'� من 
 “.Qألشكا� من  بشكل  ;�ضيهم 
'�ملعلو6 2 �ملصلح �ملوعو/ � هو 
 =X $ركة حترير كشم´ �لذ. بد
Xليه � يعو/ فضل تأسيس ”جلنة 
 Ú �`ند   Bمستو على  كشم$“ 
�ملسلمني   Sعما± كبا;  Xليها  �نضم 
مثل ='�لفقا; علي خا2ْ '�لدكتو; 
فانتخبو�  'غ$هم.   QقباX �مد 
�لدين  بش$  مر±�  سيدنا  باالتفا| 
�للجنة.  `ذ·  ;ئيًسا  �د  �مو/ 
كشم$  مسلمو   Qنا  2 فكا2 
�هللا  بفضل  كب$  حد   @X �حلريَة 
تعا@، 'هم �لذين كانو� X@ =لك 
حقو|   ã/ من  �ر'مني  �حلني 

Xنسانية. 
�لـ  �لعالما\  من  2X كل عالمة 
�البن  عن   	Sلنبو�  § �لو�;/	   ٥٢

 W إن كل عالمـة مـن العالمات الــ ٥٢ الواردة
النبوءة عن االبن املوعـود ميكن أن تكون موضوع 
خطـاب منفصـل وإن حيـاة املصلـح املوعود 
�yي جتسـيد وحتقيق yذه النبـوءات وما ذكرنا 

.jهنـا إال عينـة منهـا بهـذه املناسـبة وللتذك
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 áموضو تكو2   2 ميكن  �ملوعو/ 
�ملصلح  منفصل '2X حيا	  خطا¼ 
ذ·  ي جتسيد 'حتقيق̀  �ملوعو/ �̀ 
عينة  Xال  هنا  =كرنا  'ما   \�Sلنبو�

منها ֲדذ· �ملناسبة 'للتذك$.
لدينا  ليس  كعر¼  ننا  شك  ال 
�ملصلح  عن  �أل/بيا\  من  �لكث$ 
عهد   Qطا �لذ.   � �ملوعو/ 
من  قر2  نصف  من  كثر  خالفته 
 Q'فليست كل خطبه مبتنا �لزمن، 
بوقته  �جلماعة  تا;يخ  'ليس  يدينا 
'ليست  بعد،  �لعربية   @X مترCًا 
س$	 حياته مترCة X@ �لعربية بعد. 
�ملو�/  هذ·  تصبح   2 �هللا   Qنسأ'
كلها قريًبا بني يدينا، لنستزيد منها 
'نرB جو�نب جديد	 من جو�نب 
�لعظيم  �لرجل  =لك  'جها/  حيا	 
�لذ. بشر مبجيئه ;سوQ �هللا � § 
 Ê'قوله عن �ملسيح �ملوعو/ بأنه يتز
'يولد له...'ال شك ننا Ïتفل § 
هذ· �أليا6 بيو6 "�ملصلح �ملوعو/"، 
�ليو6 حقيقة  'لكننا لن Ïتفل ֲדذ� 
�للوعة  ֲדذ·  معظمنا  حتّلى   �=X Xال 
 ،� عند·  'جد\   Mل� '�حلرقة 
/;� كل منا 2 مقاصدنا عالية '
'سامية ';فيعة للغاية 'تتطلب منا 
َ;ْفَع �`مم 'Xحد�âَ �لتغي$�\ �لطيبة 
;بنا،  مع  �لصلة   SَنشاX' �لسامية، 

جل  من  قلوبنا   § �حلرقة  'َخْلَق 
�إلسال6، '�اللتياáَ '�حلب '�لعشق 

للن� � '�لتعبَ$ عنه عملًيا.
 6 تقدِّ  =X �ملوعو/"  "�ملصلح   	Sفنبو
�ملسيح  صد|  على  بّيًنا  /ليًال  لنا 
كل  تذّكر  فإËا   � �ملوعو/  
'�حد منا بو�جبه. فإ2 هذ� �البن 
�ملسيَح  �ُهللا  بّشر  �لذ.  �ملوعو/ 
�ملوعو/ عليه �لصال	 '�لسال6 بأنه 
كث$	،  مبحاسن  متحلًيا  سيكو2 
قد ;شد �جلماعَة X@ طر| �لتقد6 
بنائها  لتربية  '<تاها  '�ال±/ها;، 
 @X لتبليغ ;سالة �إلسال6 �جلميلة'
كافة طر�® �أل;ضني نظاًما ;�ئًعا 
كل  �ملدهشة  نتائجه   Bنر �َكًما 
يو6. 'من '�جب كل مسلم �د. 
/�S '�جبه لتقوية هذ� �لنظا6 كثر 
�أل�ديو2  يؤسس  عندما  فأكثر. 

..... لنسـتزيد منهـا ونـرى جوانـب جديدة من 
جوانب حيـاة وجهاد ذلك الرجـل العظيم الذي 
بشـر مبجيئه رسـول اهللا � W قوله عن املسـيح 
املوعـود بأنـه يتـزوج ويولد لـه...وال شـك أننا 
�تفل W هـذه األيام بيـوم "املصلـح املوعود"، 

 �Sًجز 'يصبحو2  للجماعة  فرًعا 
من هذ� �لنظا6، فعليهم 2 يضعو� 
 Òو خاÏ يًضا على �العتبا;   §
 ÆصالX § 2 '�جبهم ال ينحصر
نفسهم فقط، بل 2X من '�جبهم 
�لتالية  جيا`م  على  ºافظو�   2
نفسهم   § يرّسخو�   2' يًضا، 
يًضا 2 عليهم 2 يكونو� جز�Sً من 
هذ� �لنظا6 غ$ ناسني بًد� غايتهم 
�لعظيمة ال 'هي Xقامة 'حد�نية �هللا 
§ �لعا² برفع ;�ية �مد ;سوQ �هللا 
مستعّدين  'يكونو�  �لدنيا،   §  �
لتقدمي ية تضحية § هذ� �لسبيل، 
غايتهم  ºققو�   îح يطمئّنو�  'ال 
=ّ;ّياִדم  ينفخو� §   2�ملنشو/	، '
Ëم لن  .هذ· �لر'Æ '�حلما:، 
ُتنَسى  �لعظيمة  �لغاية  هذ·  يَدعو� 

فتمو\.
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(�لقسط �حلا/. عشر) 
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا\ �لM بني قوسني ' �لM بعد 
قوQ" هي من �ملؤلف."

 çن �لرحيم. حدث�٨٨. بسم �هللا �لر
 /�; :Qميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قا
حضرته � § ١٨٨٤ 2 يعتكف 
'يز';  قا/يا2   Ê;خا ما  مكا2   §
 2 فقر;  يضا،  �`ند  مناطق  بعض 
�افظة   § بو;“  ”سوجا2  يقصد 
فتر	،  هنا�  ليعتكف  غو;/�سبو; 
 Òخلصو� ֲדذ�  حضرته   W ;سل '
يد·،  Öط  كتبها  بريدية  بطاقة 
هذ�   §  çيصحب  2 منه  فالتمست 
�`ند يضا،  �لسفر بل § جولته § 
فقِبل. 'لكن تلقى حضرته فيما بعد 

'حًيا معنا·: 2X غايتك ستتحقق § 
 @X قصد·  فتخلى عن  هوشيا;بو;، 
�لسفر  على  'عز6  بو;“  ”سوجا2 
على  'شك  فلما  هوشيا;بو;.   @X
يناير ١٨٨٦ كتَب  �لسفر § شهر 
 @X قا/يا2، 'كتب  @X عا�/' WX
شيخ مهر علي من هوشيا;بو; يضا 
ما يلي: ;يد X Õ> 2@ هوشيا;بو; 
فا´ْث X § WحدB ±'�يا �ملدينة عن 
”شيخ  فأخلى  طابقني.   .= بيت 
ذ� �لغرÈ بيته �ملعر'®  مهر علي“̀ 

باسم ”طويله“. 

'سلك  ث2�$،  بعربة   � سافر 
ميّر من Ëر ”بيا:“، 'كا2  طريًقا 
خا2  'فتح  علي  حامد  شيخ 

ير�فقانه. 
�لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2   Qيقو
سكا2  من  خا2“  ”فتح  كا2 
ببلد	  �ملتصلة  بو;“   Qسو;” قرية 
هوشيا;بو;،  �افظة   § ”تاند·“ 
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�حتر�ًما   � حلضرته  يِكّن  'كا2 
حتت  'قع  نه  Xال  كب$ين،  'تقديًر� 
�لبطالو.  �ملولو. �مد حسني  تأثر 

فا;تّد.
على ية حاQ، ملا بلغ حضرته �لنهر 
 @X �ملؤ/.  �لطريق   §  Sما 'جد 
�لسفينة فحمله �لرّبا2 ';كبه �لسفينة 
فأعطا· حضرته ;'بية '�حد	. فلما 
�لنهر،   عبا¼  متخر  �لسفينة  كانت 
قاW Q حضرته: 2X صحبة �لشخص 
�لكامل كالسفر § �لنهر حيث يأمل 
كما  �ألما2،  بر   @X  Qلوصو�  Sملر�
لقد  يضا.  �لغر|  خطر  هنا�   2
حديًثا  'حسبته  قوله   @X �ستمعت 
عابًر�، Xال نه ملا �;تّد ”فتح خا2“ 

تذكر\ قوله هذ�.
 § �لطريق   § قمنا   ،Qحا ية  على 
�ليو6  قرية ”فتح خا2“ ''صلنا § 
قا6  حيث  هوشيا;بو;   @X  Wلتا�
�لد�;  من  �لثا�  �لطابق   § حضرته 
م  'قسَّ ”طويله“،  بــ  �ملسما	 
�تلف،  ال   îح بيننا   Qألعما�
 @X' ،6مهمة طبخ �لطعا WّX \ْفُعهد
 Èألغر��  Sمهمة شر� ”فتح خا2“ 
من �لسو|، ما ”شيخ حامد علي“ 
�ميع  �لقيا6  مهمة  Xليه  ففوضت 
�ألعماQ �ألخرB باإلضافة X@ ضيافة 
بإعالنا\   � علن    Ú �لز'�;. 

 @X حد  يز';·  ال  يد·  كتبها Öط 
;بعني يوًما 'ال يدعو· للطعا6 حد، 
 Bخر'بأنه سيقيم هنا عشرين يوًما 
فبإمكا2  �أل;بعني  �أليا6  هذ·  بعد 
 2 �لنا:  من  ±يا;ته   § يرغب  من 
يز';· فيها 'من يريد /عوته للطعا6 
 2 �الستفسا;  يريد  يفعل، 'من   2

يستفسر حينها.
با¼  يبقى  بأ2  قائال   � مرنا 
حد  çال يكلم�لبيت مغلًقا /'ًما '
حًد�  /عو\   �=X' يضا،  �لبيت   §
فيجب 2 يرّ/ علّي مبا يلز6 فقط 'ال 
ينبغي  �لثا�.  �لطابق   § حد   çيأتي
2 يرسل W طعامي X@ �لطابق �لثا� 
Ëي �لطعا6  î2 �النتظا; هنا� ح'/
ب 2 تأخذ'� �أل'�� �لفا;غة §  بل̧ 
'قت <خر. سأصلي �لصال	 لوحد. 
 2§ �لطابق �لثا� ما نتم فيمكنكم 
تصلو� § �لطابق �أل;ضي. ما صال	 
�جلمعة فقد مر حضرته بالبحث عن 
 îمسجد متر'� § طر® �ملدينة ح
نصلي معا 'حدنا. كا2 هنا� بستا2 
مسجد  به  'كا2  �ملدينة   Ê;خا
Xليه  يذهب   � فكا2  مهجو; 
لصال	 �جلمعة فيخطب بنا 'يؤمنا. 

يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: كنت 
'صل �لطعاX 6@ �لطابق �لثا�، '² 
معي  تكلم   �=X Xال  معه  تكلم  كن 

 � W Qجيب. قابشيS فكنت 
�ملر�\: لقد ُفتحت علّي   BحدX §
بو�¼  �أليا6  هذ·   § تعا@  �هللا  من 
فضاQ كب$	 فاهللا تعا@ يتكلم معي 
'لو  �ألحيا2،  بعض   § طويلة  ملد	 
كتبت =لك لكانت ñلد�\ كب$	.

�لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2   Qيقو
�العتكا®  هذ�   §  � تلقى  لقد 
�ملوعو/،  �البن  عن  X`اما\  نفسه 
بعد   	Sلنبو� هذ·  عن   � علن '
بو;.  هوشيا;  من  �العتكا®   Sنتها�
بتا;يخ  �إلعال2  ;�جعو�   :Qقو)
١٨٨٦/٢/٢٠) فلما مضت ;بعو2 
يوًما  عشرين  هنا�   � قا6  يوًما 
على  �لنا:  بعُض  فيها  /عا·   Bخر
�لنا:  بعض   ·Sجا' �لطعا6  مائد	 
 ·Sللنقا� § �ألمو; �لدينية،  كما جا
 Ê;خا من  �لقد�مى  صدقائه  بعض 
هوشيا;بو; 'قامو� عند· ضيوًفا. '§ 
�ملناظر	  حدثت  نفسها  �أليا6  تلك 
نقلْت   Mل� /هر“   Wمر” 'بني  بينه 
ñرياִדا § كتابه ”سرمه جشم <;يا“ 
(كحل لعيو2 �آل;يا). فلما �نقضت 
 @X شهرين كاملني عا/ حضرته 	مد
هنا�  كا2  نفسه.  بالطريق  قا/يا2 
�سة  بعد  على  صا�  ;جل   bق
بستا2  حوله  'كا2  ستة،   '  Qميا
X@ هذ�  فلما 'صل حضرته  صغ$. 
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 :Qقا' �لث2�$  عربة  عن   Qنز �ملكا2 
هذ� �ملكاC 2يل 'ظليل فلنتوقف هنا 
لبعض �لوقت. Ú =هب X@ �لضريح 
ما شيخ حامد علي   ،·S�;' كنت'
فلما  �لعربة.  عند  فوقفا  خا2  'فتح 
باֲדا  فتح   	bملق�  @X حضرته  'صل 
 bلق� :'/خل Xليها Ú 'قف عند ;
';فع يديه للدعاS 'ظل يدعو لبعض 
;فعت  ملا   :W  Qقا' عا/   Ú �لوقت 
من   Wلو� هذ�   Êخر  Sللدعا يد. 
قb· 'جلس مامي، 'كنت سأتكلم 
معه لو ² تكونو� معي. كانت عينا· 
كب$تني 'لونه سو/. Ú قاQ: �´ثو� 
نسأله   îح �لضريح  هذ�  خا/6  عن 
عنه  فبحثنا   .Wلو� هذ�   Qحو� عن 
''جدنا· فسأله � عن هذ� �لرجل 
ألنه   Õحيا  §  ·;  ²  :Qفقا �لصا� 
قد مضى على 'فاته مئة سنة تقريًبا 
' جد.  '�لد.  من  � Çعت  Xال 
�ملنطقة  هذ·   § كبً$�  'ليًّا  كا2  نه 
فيها. سأله  تأث$· كبً$�  كلها 'كا2 
� عن هيئته فقاÇ :Qعت نه كا2 
عينا· كب$تني.  �للو2 'كانت  سو/ 
''صلنا  هنا�  من  �نطلقنا  =لك  بعد 

X@ قا/يا2.
سألت ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: ما=� 
هذ·،  خلوته  يا6  يفعل   � كا2 
نعلم  ال   :Qفقا يتعبد؟  كا2  'كيف 

=لك ألنه كا2 يقيم § �لطابق �لعلو. 
Xليه،  لنا �لصعو/  '² يكن مسموًحا 
'X=� =هبنا إليصاQ �لطعا6 =هبنا بعد 

�ستئذ�نه.
يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: صعد\ 
 Qإليصا �لعلو.  �لطابق   @X يوًما 
�لطعا6 فقاW Q �: تلقيت X`اًما: 
بو;� من فيها 'من حو`ا، Ú شرحه 
نا �ملر�/ ِمن ”َمن فيها“ 'نتم  :Qقا'

�ملر�/ ِمن ”َمن حو`ا“.
يقوQ ميا2 عبد �هللا �لسنو;.: كنت 
عد�  ما  �لوقت  كل  �لبيت   § بقى 
خُرÊ فيها لصال	 �جلمعة  Mجلمعة �ل�
حامد  2 ”شيخ  كما  مع حضرته، 
�لبيت   § يظّل  كا2  يضا  علي“ 
فتح /ين فكا2  ما  �أل'قا\،  معظم 

.Ê;ا;· § �خلاË يقضي
 Ê;خا كا2  نه   çظ غلب   :Qقو
�إل`ا6  حضرته  تلقي  'قت  �لبيت 

�ملذكو;. 
�لسنو;.: كا2  يقوQ ميا2 عبد �هللا 
 � حلضرته  يكّن  /ين“  ”فتح 
كا2  لد;جة  �حتر�ًما  �أليا6  تلك   §
نبيًّا، 'بناS على  عدُّ حضرَته  :Qيقو
 çيصيب كا2  �لسائد  �لقدمي  �العتقا/ 

قلٌق عند قوله هذ�.
 :Qميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قا B';'
 Qإليصا �ملر�\   BحدX  § =هبت 

�هللا   çاطب¥  :�  W  Qفقا �لطعا6 
=كرُ\  لو  بصو;	   çا/ثº' تعا@ 
�لذين   Sكل هؤال çلترك جز�Sً منها 

ُيظهر'W 2 �حتر�ًما كبً$�.

 çن �لرحيم. حدث�٨٩. بسم �هللا �لر
'قاQ: كا2  �لسنو;.  �هللا  ميا2 عبد 
مر	 مضطجًعا   � �ملوعو/  �ملسيح 
�ملجا';	  (�لغرفة  �لفكر“  ”بيت   §
من   Sجز هي   Mل� �ملبا;�  للمسجد 
بيت �ملسيح �ملوعو/ �)، 'كنت 
/لك ;جليه حني َطَر| باَ¼ �لغرفة 
”الله شرمبت“ ' لعله كا2 ”الله 
مال'� مل“، فنهضت لفتح �لبا¼ Xال 
2 حضرته � سرá 'فتح �لبا¼ 
 Qعا/ 'جلس § مكانه 'قا Ú قبلي
X :Wنك ضيفي 'قد 'صى �لن� � 

بإكر�6 �لضيف.

 çن �لرحيم. حدث�٩٠. بسم �هللا �لر
ميا2 عبد �هللا �لسنو;. 'قاQ: كنت 
 .Q'أل� بش$  'ال/	  عند  قا/يا2   §
جاS �ملسيح �ملوعو/ � § �ملسجد 
§ منتصف �لليل 'قاW Q: ميا2 عبد 
 Èملخا� <ال6  تعا� من   Mهللا، ±'ج�
يس  سو;	  ههنا  نت   فاقر �آل2، 
�لد�خل.   § قرها ' سأ=هب  نا '
'قا2X :Q قر�S	 سو;	 يس Âفف من 
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ُتقر هذ·  �ملريض 'ألجل =لك  <ال6 
 îيضا ح áعند حالة �لنـز 	لسو;�
 2ال يتأ² �مليت، 'تنتهي �آلال6 قبل 
 @X /يس. بعد =لك عا 	تنتهي سو;
 Ú ،يس 	سو; �لد�خل 'طفقت قر
/خل � �ملسجد بعد قليل مبتسما 
 :W  Qقا' يس   	Sقر� Ëي   2 قبل 
ُ;±قنا بصبّيا. Ú عا/ X@ �لبيت، ما نا 
صعدُ\  '�اسي  فرحي  شد	  فمن 
سطح �ملسجد 'شرعت قوQ بأعلى 

�لصو\: مبا;� مبا;�.

 çن �لرحيم. حدثت�٩١. بسم �هللا �لر
'�لدÕ 'قالت: ملا تز'جت مكثت § 
قا/يا2 شهًر� Ú عدُ\ X@ /`ي. § 
�ملوعو/  �ملسيح   W بعث  �أليا6  تلك 
يت ; لقد  فيها:  ;سالًة كتب   �
 Qشباٍ¼ لك. تقو Sٍبنا§ �لرÁيا ثالثَة 
نه  تذكر· هو  �لذ. كنت   :Õلد�'
كتب �بَنني Xال 2 حضرته � كا2 
يضا  'كتبت  ثالثًة  يت ; بل   Qيقو

ثالثًة.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٢
�ملوعو/  �ملسيح   2  Õلد�'  çحدثت
من  جانب  هنا�   :Qيقو كا2   �
�إلخفاS �لعجيب § مو; �هللا تعا@. 
لقد قاQ �هللا تعا@ عن �البن �ملوعو/ 

Xنه سيجعل �لثالثة ;بعًة Xال C 2يع 
بشكل  له  مصد�ًقا  صبحو�  'ال/نا 
' بآخر، فقد عدَّ � ميا2 (م$±� 
نه جاعل  �لدين �مو/ �د)  بش$ 
مر±�  بعد  �لر�بع  Xنه   =X ;بعًة  �لثالثَة 
سلطا2 �د 'مر±� فضل �د 'بش$ 
نا   .) نَت  �ملتوّفى.....ما   Q'أل�
�ألسطر)  �ملتو�ضع كاتب هذ·  �لعبد 
فقط   Sألحيا�  Sألبنا� بني  من  فالر�بع 
/'2 بش$ �أل'Q �ملتو�، ما شريف 
”¸عل  لـ  مصد�ًقا  عّد·  فقد  �د 
�لثالثة ;بعة“ X= كا2 �لر�بع من بنائه 
سلطا2  مر±�   2'/ '�ملتوفني   Sألحيا�
�د 'مر±� فضل �د* ؛ ما مبا;� 
 Sبنائه �ألحيا�د فلكونه �لر�بع § 

/'2 بش$ �أل'Q �ملتو�.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٣
حدثتç '�لدÕ 'قالت: صبح �ملسيح 
من  �لقريبة  �لفتر	   §  � �ملوعو/ 
X`اما\  'يتلقى   BÁ;  Bير 'فاته 
 @X سافر  فلما  'فاته.  عن  كث$	 
الهو; كثر\ هذ· �إل`اما\ هنا�. 
فقلت له يوًما قلقًة `ذ� 'لغ$· يضا: 

�آل2   :Qفقا �آل2.  قا/يا2   @X فلنُعْد 
سنعو/ عندما ُيرجعنا �هللا تعا@.

قوX :Qنه /ليل <خر على صدقه � 
X =Xنه مع تلقيه X`اما\ متكر;	 عن 
'فاته 'مع �±/يا/ها كلما /نت 'فاته 
'كأ2 �ملو\ ماثل مامه، ظّل منشغال 
§ Xمتا6 عماله بكل جهد 'مثابر	، بل 
فلما  كثر.  '�Ëما�  �ّد  يعمل  خذ 
تو§ كا2 § تلك �أليا6 يضا يؤلف 
;سالة   .) صلح“  ”بيغا6  كتيب 
�لصلح) كما نه ظل يلقي خطابا\ 
يضا بصو;	 متو�صلة. فلو كا2 غ$· 
موته،   bخ Çاعه  بعد  قو�·  لفترْ\ 
حقيقُته  النكشفت  مفترًيا  كا2  'لو 

§ هذ� �لوقت.

 :Qقو٩٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. 
§ ١٩٠٨/٥/٢٥ بعد صال	 �لعصر 
 – ساعا\  ببضع  'فاته  قبل   .  –
لقى � خطاًبا يفيض باحلما: § 
/�; �خلو�جه كماQ �لدين �لM كانت 
�لسبب §  فيها، 'كا2  تقا6  �لصال	 
�ملناظر	  حتد.  �خلطا¼  هذ�  Xلقائه 
طر®  من  شخص  به   Sجا �لذ. 
'قد   ،Õلسيالكو� Xبر�هيم  �ملولو. 
حسن  �مد  �ملولو.  حضرته  عّين 
لقى  Ú ،	ملناظر� ø'لالتفا| على شر
�لشخص،  هذ�  ´ضو;  قوًيا  خطاًبا 

 -Q'أل�  � �ملوعو/  �ملسيح   Ê�'± من  (كانا 

�ملترجم)
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'��ّر 'جهه من شد	 �حلما: كما 
شعر  ±لت  'ال  /'ًما.   âدº كا2 
بصدB بعض �جلمل من خطابه هذ�، 
أل2  ميت  عيسى  /عو�   :Qقا فمثال 
يضا:  Qإلسال6 تكمن فيه، 'قا� 	حيا

لقد متمنا مهمتنا �آل2.

 çن �لرحيم. حدث�٩٥. بسم �هللا �لر
 :Qعبد �حلميد �للدهيانو. 'قا Êحلا�
”لدهيانه“   §  � حضرته  كا2 
'كا2 § باحة /�;. شجر	 ”نيم“، 
 |�;''كا2 موسم �ألمطا; 'كانت 
 .� جدًّ 'Cيلة   Sخضر� �لشجر	  هذ· 
فقاW Q: �نظر، ما Cل ';�| هذ· 
�لشجر	. يقوQ �حلاÊ: نظر\ حينها 

X@ حضرته 'قد �غر';قت عينا·.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٩٦
 § نه  �ملجيد  عبد   Êحلا�  çحدث
�أل'ها6“  ”X±�لة  كتا¼  نشر  يا6 
 §  � �ملوعو/  �ملسيح  كا2 
نا  'كنت  يتمشى،   Êخر' لدهيانه 
'�حلافظ حامد علي معه. بينما كنا 
�حلافظ حامد   W Qقا  =X �لطريق   §
�لليلة  هذ·   � تلقى  لقد  علي: 
”سلطنت  'حًيا:  �أليا6  هذ·   §  '
برطانية تا هشت ساQ بعد �±�2 �يا6 
. ستستمر قو	  “.Qضعف '�ختال

 Ú 6عو��حلكومة �لbيطانية X@ �انية 
.Qيا6 �لضعف '�الختالتأÕ عليها 

فيه  =كر  �لذ.  �ملجلس   §  :Qقو
 Qقا �لر'�ية  هذ·  �ملجيد  عبد   Êحلا�
 B; �لسنو;.:  �هللا  عبد  ميا2  لنا 
2 هذ� �لوحي قد6 من هذ� �لزمن، 
نا  � قد خbنا –  أل2 حضرته 
'�حلافظ حامد علي - ֲדذ� �لوحي، 
=كر· على �لنحو �لتاW: ”سلطنت '
 2�±� بعد   ،Qسا هفت  تا  برطانيه 
. ستبقى  “.Qباشد خال® '�ختال
سبع   @X قوية  �لbيطانية  �لد'لة 
 .Qيعم �خلال® '�الختال Ú \سنو�
�لثا�   Sجلز� بأ2  �هللا  عبد  ميا2   Qقا
من �إل`ا6 �فو; § =�كرÕ كالنقش 
 @X” Qنه قا§ �حلجر،  كما =كر 
�ملولو.  يكن   ² سنو�\“.  سبع 
صبح  قد  �لبطالو.  حسني  �مد 
معا;ًضا § �لزمن �لذ. Çََعنا �ملسيح 
 ·;�± �لوحي.  هذ�   � �ملوعو/ 
�حلافظ حامد علي '=كر· له يضا؛ 
فلما حتوX Q@ معا;È حلضرته � 
 2نشر § ñلته بقصد Xثا;	 �حلكومة 

�ملر±� قد نشر مثل هذ� �لوحي.
�الختال®  مرّ/  يكن   ²  2X  :Qقو
 Êحلا�' �هللا  عبد  مليا2  �لر'�يتني   §
عبد �ملجيد هو ضعف �لذ�كر	 عند 
حد
ا فمن �ملمكن يضا 2 يكو2 

�لوحي  هذ�  تلقى  قد   � حضرته 
علم.  '�هللا  �ثنني،  'بلفظني  مرتني 
�لوحي  هذ�  ُفّسر  لقد   :Qقو كما 
بتفس$�\ عديد	، 2X =X �لبعض عّد 
�لوحي،  تا;يخ  من  �ملذكو;	  �ملد	 
�ملد	  هذ·  بد�ية   2 بعضهم   Qقا'
�لفكتو;يا،  �مللكة  'فا	  من  تكو2 
/عا  قد   � حضرته  أل2  '=لك 
له  ¸علو2  'بعضهم  للملكة.  كث$� 
�هللا:  عبد  ميا2   Qيقو <خر.  تفسً$� 
بد�ية  من   تبد �ملد	  هذ·   2  B;
�لقر2 �لعشرين، أل2 �ألحد�â تؤكد 
=لك '² فهم هذ� �ملعì للوحي Xال 

.âألحد�� â'بعد حد
نه ميكن 2 يكو2 حد  B; :Qقو
'فا	  من   تبد �ملد	  هذ·   2 معانيه 
�ملوعو/ �، ألنه قد =كر  �ملسيح 
 B;يطانية، فأbنه حر± للحكومة �ل
نه ليس صحيًحا عّد �ملد	 عند 'جو/ 
�حلر¼  بد�ية  تكو2  'بذلك  �حلر±. 
 ' �لسبع  مد	  'Ëاية  �أل'@  �لعاملية 

�لثمانية عو�6 '�حد	. '�هللا علم.
ياٍ/  �لbيطانية  للحكومة   :Qقو
ندعو   2 ينبغي  لذلك  علينا،  كث$	 
�لفنت.  هذ·  من  تعا@  �هللا  ليحفظها 
(للمزيد من شرÆ هذ· �لر'�ية �نظر 
�لر'�ية ;قم ٣١٤ § �جلزS �لثا� من 

س$	 �ملهد.)
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