



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.
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التقوى

 

�خلالفة �لر�شد� على منها� �لنبو� هي تلك 
يرسيها   �� �هللا   ��!� �ل"  �لعظيمة  �ملؤسسة 
2 �أل!1 لتحقق �ألهد�+ �ل" من �جلها 
�ال 6هي حتقيق �لعبو�ية �لكاملة �خلالصة هللا  ،�ُخلق �إلنسا
� <د= �6حدD 6توحيد �لبشرية حتت لو�A 6�حد من �جل 
�خاD �إلنسا� بكل IخالH 6تفا�. 6قد �قا= �هللا  ��إلنسا
تعاN هذD �ملؤسسة بعد 6فا� �لنL �ألكر= � مباشر� لكي 
6مسئولياִדا،  �إلسالمية  �لرسالة  مها=  عاتقها  على  حتمل 
6لكي تظهر من خالSا قد!� �هللا ثانيًة 6تستمر 2 �ألمة بعد 
�6ًال 2 حيا� �لنL �. لقد كا� حدT 6فا�  Uظهر ��
َلها 2  �ملسلمني حتمُّ من   Zيستطع كث � صدمة ^   Lلن�
bلك �لوقت، 6شعر �ملسلمو� باخلو+ من مصa Zهو` 
 cلذ� � Lلن� dم بعد غياSحا �ينتظرهم، فكيف سيكو
 �كا� �ألd 6�لقائد 6�ملرشد 6�ملرجع �أل6حد 6�لذc كا
 Nهللا تعا�ما بّد`  �Iليهم؟ لكن سرعا بالنسبة   Aكل شي
 � Lلن�من k6 إلسال= باقية�سالة ! ��خوفهم �مًنا، 6�كد 
 dقر� �ممتد بعدNI D يو= �لقيامة. فقا= صاحبه �لذc كا
�لناI qليه 6�شدهم حبًّا له 6قا`: ”َمن كا� يعبد nمد� 
فإ� nمد� قد ماU، 6من كا� يعبد �هللا فإ� �هللا حيٌّ ال 
ميوU“. قاSا 6�أل^ يعتصر قلبه على فر�t حبيبه، 6لكن 
 wٍبوضو yير �هذ� �أل^ ^ يشوb zهنه 6ال فكرD، بل كا
سيستمر   cلذ�6 �ألمة،  ينتظر   cلذ�  tملشر� �ملستقبَل 
 �� عجب  6ال  فيوضه.  فيه  6تستمر   �  Lلن� kمن  فيه 
يق �لصدt6 هو من �ختا!D �هللا  يكو� هذ� �لصاحب �لصدِّ
 Dليه فعرفوI ملؤمنني� dشد قلو!�تعاN ليكو� �خلليفة، ~ 

6سا!عو� ملبايعته.
�لر�شد�  �خلالفة  تضطلع   �� �هللا  قد!  عجائب  من   �6كا
�ألبد،   NI 66طدته  �إلسال=  �عائم  �!ست  عظيمة  مبها= 

 2 �لكرمي   ��لقر� هو �ع  به  قامت  ما  �هم  من   �6كا
كتاd 6نشرD �6ع �ملسلمني عليه. كما !عت �خلالفة 
�لكرمي  �لرسو`  عّلمها  �ل"  6�خالقياته  �إلسال=   �مبا�
 Aخللفا� �� 6طّبقتها عمليًّا 2 سلوكها 6تصرفاִדا، فكا
�ٍق تالميَذ �لصني للنL �.. سا!6� على هديه 6�ستّنو� 

بسّنته.
مقا=  يد!كو�   ^  qلنا� من   �Zًكث  �� �ملؤسف  6لكن 
 cنيو�منصب !ئاسي  �رa نه��خلالفة �حلقيقي، 6ظنو� 
� �خلليفة 2 �ال <تلف كثZ� عن منصب �حلاكم. مع 
 D!تا> cلذ�ملسلمني �ما= �اعة I6 Lلن�قع هو ظل �لو�
�هللا تعاN، 6�لذc يقو= باملها= �لنبوية كاملة. 6لقد �كر= 
 D!ختا�بأنفسهم على من  �م ليتعرفوSملسلمني  6خو�هللا �
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�لصا�،  6�لعمل   �باإلميا يتحّلو�   �� عليهم  �هللا، 6لكن 
 Aالصطفا� �بركة هذ �كي ينالو Nهللا تعا �يتضرعو ��6
 �6Zهللا به قوما من قبلهم. لقد غفل كث�يكر=  ^ cلذ�
�خلليفة   �يعينو من  هم  ��م  6ظنو�  �حلقيقة   Dهذ عن 
�لر�شدين   Aخللفا� فخالفو�   ،Dيعزلو  �� ِمن حقهم   ��6
�لر�بع  6�خلليفة  �لثالث  �خلليفة  6�سُتشهد  6ناkعوهم، 
� يرفع �خلالفة � Nهللا تعا� ��ملسلمني. فأ!�بعض  cبأيد
 � Lلن�نبأ به ��لر�شد� حلكمٍة بالغة 6حتقيًقا لنبأ كا� قد 
 cملهد�إلما= �على يد  �بنفسه، ح� تعو� 2 �خر �لزما
6�ملسيح �ملوعو� � 6تستمر NI �ألبد حسب نفس 

�نبأ به سيدD �ملصطفى � �يضا. cلذ�لنبأ �
 Zكث  ��bها  2 6صو!ִדا  �خلالفة  فكر�  تشّوهت  لقد 
 Aخللفا�6 �مللو¡  بني   y6سا َمن  فمنهم  �ملسلمني،  من 
 ،Aشي  2 عنهم   �<تلفو ال  ��م  6�ّ�عى  �لر�شدين 
6منهم من �نكر �خلالفة مطلقا، 6منهم َمن �من ¢الفة 
�يضا  ظنو�  بل  �حلقيقية،  �خلالفة  هي  ��ا  6ظن  �مللو¡ 
��م قا�!6� على Iعا�ִדا ֲדذD �لصو!� 6حلمو� بذلك، 
6لكن bهبت �حالمهم ��!�� �لرياw. 6قد غفل �جلميع 
 �� مها= �خلليفة هي مها= �لنL نفسها �ل" خلصها �لقر��
�لكرمي 2 قوله تعاN: ﴿َ!بََّنا 6َ�ْبَعْث ِفيِهْم َ!ُسوًال ِمْنُهْم 
يِهْم  َيْتُلو� َعَلْيِهْم �َياِتَك 6َُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاdَ 6َ�ْلِحْكَمَة 6َُيَزكِّ
Iِنََّك �َْنَت �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�لبقر�:١٣٠).. �c تال�6 
6تعليم  6تعليمه  �لكرمي   �بالقر� 6�الهتما=  �هللا   Uيا�
 Lلن� سنة  تعليم  6كذلك  6تفهيمها،  �إلسال=  �حكا= 
 c� �ملؤمنني  6تزكية  �ألحكا=،   A�!6 من  6�حلكمة   �
�لدنيا  تطهZهم 6تنميتهم 6!فع �!جاִדم 2 كل �مو! 
 Dها�م من هذb� 2 cلذ�حلاكم �خلليفة �آلخر�. فأين �6

�ملها=؟

ً�� 2 هذ� �لزما� بكل  � تقو= �خلالفة aدَّ�لقد �!�� �هللا 
 �جالA 6قو�، لتقو= مبهامها �جلليلة �ل" حد�ها �لقر�
 Aخللفا�شد� 6تطهر �لر�خلالفة �فع عن �لكرمي، 6لكي تد�
 U�AساI من  ֲדم  حلق  ما  كل  من  �أل6�ئل  �لر�شدين 
6�فتر�A�U على يد من يعا!ضو�م 6من يعتقد6� باخلالفة 
� عو�� �خلالفة �لر�شد� على ��عتقا�� مشوها. ال شك 
�هللا   ��!� �ل"   U�kإلجنا� �هم  ِمن  �لنبو� كانت  منها� 
ببعثة �إلما= �ملهدc 6�ملسيح �ملوعو�  � تتحقق � Nتعا
�. 6قد 6قفت �خلالفة ثابتة صامد� �ما= !ياw عاتية 
�!جة  على  كانت  6�لد�خلية  �خلا!جية  �ملعا!ضة  من 
�لثانية  قد!ته  �ظهر   Nتعا �هللا  6لكن  �لقو�.  من   �Zكب
ֲדذD �خلالفة 66قف مع �خللفاA 6نصرهم نصر� عزيز� 
�لدنيا. 6ها  �هل  �عني  يبد6 مستحيال 2   �مؤk!� كا
قرنا   c6تطو صامد�  ثابتة  تقف  �لر�شد�  �خلالفة  هي 
من عمرها �ملديد لتنطلق لتحقيق �هد�فها �ل" �ختطها 
 Lلن�بعثة  A�!6 ل" هي�+ �ألهد�ا. 6هي نفس S هللا�
قد   Nتعا �هللا   �6كا �Sد�ية،  �كمل   cلذ�  � �ألكر= 
6عد بنشر هذ D�Sد�ية �لكاملة للعا^ ��ع. 6قد كلف 
�إلسال=  يط  ح�  �ملستمر�  �ملهمة   Dֲדذ �خلالفة  �هللا 
بالعا^ كله 6يكسب قلوd �لناq 2 مشا!t �أل!1 
6ُيهَز=  !ֲדا،  بنو!  �أل!1   tستشر عندئذ  6مغا!ֲדا. 
�لشيطا� 6حزبه شّر هزمية. 6يصطف �ملؤمنو� من كل 
�ألقو�= 6�ألجناq 6�أللو�� ليصّلو� على nمد � �6` 
 NI لبشرية� �ل" ستقو�شد� �لر�خلالفة �مد حتت ظل n
�ألمن 6�ألما� 6�لوحد� 6�لتوحيد �خلالص لإلله �لو�حد 
� يرينا مزيًد� من �لنصر ��لذc ال شريك له. نسأ` �هللا 
6�لفتح 6يوفقنا لنكو� 2 خدمة �خلالفة �لر�شد� 6حتت 

لو�ئـها NI �ألبد، �مني. 
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 حضر� مرk� بشZ �لدين nمو� �±د
�ملصلح �ملوعو� �

� cملهد�إلما= �6 �ملوعو�ملسيح �لثا² حلضر� �خلليفة �

:q6!� من

في 
حا� �لقر��

(سو!� �حلجر)
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تتمة 
 �� تسمية �جلن قد ُ�طلقت 2 �لقر�I

:Aشيا�على عد� 

ُتعت³  �ل"  �لشرير�   w�6!أل� �ا: ّ�
ُتعت³  مثلما  �خلبيثة  لألفكا!  مصدً!� 
�لطيبة،  لألفكا!  مصدً!�  �ملالئكة 
�ظال`  �لشرير�   w�6!أل�  Dهذ  �6كأ
على  ض   cلذ�  �للشيطا  �6�عو�
قو`  من  مستنَبط   µملع� 6هذ�  �لشر. 
�هللا تعاN: ﴿�لَِّذc ُيَوْسِوqُ 2 صد6ِ! 
 :qلنا�) ﴾qِلّنا�ْلِجّنِة 6� �لناqِ.. ِمَن 

(٧,٦

�لكفا!  يتوهم  �ل"   Aألشيا� ثانيها: 
 Nتعا �هللا   �� مع  6يعبد�6ا،  6جوَ�ها 
�لكفا!  I6منا  6جو�ها،  على  ينص   ^
يتو¹و� خطًأ 6جو� هذD �ألشياA �ل" 
bلك  6مع  6جو�،  6ال  Sا  حقيقة  ال 
يشرعو� 2 عبا�ִדا. 6�لدليل على bلك 
 Aَِهللا ُشركا �هللا � ﴿6جَعلو�هو قو` 
َبِنَني  لـه  6َخَرُقو�  6َخَلَقهم  �ِجلنَّ 
6َبناU بغZ علم﴾ (�ألنعا=: ١٠١).. 
�نه ال علَم 6ال �ليَل عندهم على  c�
�ºاbهم �جلنَّ شركاAَ هللا � 6ال على 

.Uٍهللا بنَني 6بنا ���عتقا�هم 
�هللا  قو`   �بأ �لبعض  يعتر1  6قد 
تعاN: (6َخَلَقهم) يعطي �نطباًعا بأنه 
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تعاN قد خلق بالفعل هذ� �لنو« من 
باهللا  �لكفا!  يشركهم  �لذين  �جلن 
 2 �جلمع   Zضم  ��  d�جلو�6 �؟ 
 NI جلن بل� NI (6َخَلَقهم) ال يرجع
 µملع�6 �نفسهم،  �لكفا!  �ملشركني 
 cلذ�هو  Nهللا تعا� ���نه بالرغم من 
 �خلق هؤالA �لكفا! Iال ��م يزعمو

� �جلن شركاA مع �هللا 2 ملكوته.�
� ال حقيقَة �6هنا¡ برها� �خر على 
�لعامة  يؤمن  �لذين  �جلن   AؤالS
بوجو�هم خطًأ ¹ً66ا، �ال 6هو قوله 
 ُ̀ تعاN: ﴿6يوَ= ُشُرهم �يًعا ~ يقو
 �لِلمالئكِة َ�هؤالI Aّياكم كانو� َيعُبد6َ
* قالو� سبحاَنَك �نَت 6َلِيُّنا ِمن ��6م 
ֲדم  �كَثُرهم َ �ِجلنَّ   �َيعُبد6َ كانو�  بل 

مؤمنو�﴾ (سبأ: ٤١-٤٢).
 =�� ما  عليه:  �لر�  ¾ب  سؤ�`  6¿ة 
 �bملالئكَة فلما� ��ملشركو� ال يعبد6
6ّجه �هللا تعاN - 6هو عا^ �لغيب - 
هذ� �لسؤ�` NI �ملالئكة؟ ~ bI� سّلمنا 
بأ� �لناq ما �ّلهو� �ملالئكة بشكل من 
ظلًما  �لسؤ�`  هذ�  يصبح  �ألشكا` 

I6جحاًفا �ق �ملالئكة!
 ��لقر�  2  Nتعا �هللا  6يقو`  هذ�، 
 Uُلبنا� �َِلَربَِّك  ﴿َفاْسَتفِتهم  �لكرمي: 
Iِناًثا  �= َخَلْقَنا �ملالئكَة  * ��لَبنو S6ُم 
 - ١٥٠ :Uلصافا�) ﴾�6هم شاهد6
� �ملشركني كانو� � Á١٥١)، مما يع

يؤمنو� بكو� �ملالئكة بناUٍ هللا �. 
� بنت �هللا �يًضا سُتعتSًI ³ا �6�لبديهي 
6سُتعَبد، مثلما ُفعل بعيسى � حيث 
حسبوD �بًنا هللا ~ �َلَّهوD. 6بالفعل فقد 
بسبب  �ملشركني   NI �للو=  �هللا  6ّجه 
 Uِلبنا� ِهللا   �﴿6¾َعلو فقا`:  bلك 
� من � c�سبحاَنه﴾ )�لنحل: (٥٨.. 
 ،Uِلبنا�هللا  �م جَعلو���عماSم �لوثنية 

مع �نه برAc من هذD �ملنقصة.
�ملالئكَة  �عت6³�   qلنا�  =�� فما   �bًI
بناUٍ هللا تعاN، 6هو Iشر�¡ باهللا طبًعا، 
� يقولو� �Iم �فكيف ساÂ للمالئكة 
؟  �جلنَّ  �يعبد6 كانو�  بل  يعبد6نا   ^
�هللا  على  ال  عليهم   �!�6 فاالعتر�1 

!�
 �� لوجدنا  �لنظر  �معّنا  لو  6لكننا 
 �� bلك  ملومني.   Zغ �يًضا  �ملالئكة 
�هللا تعاI Nمنا سأSم عن ظاهر �ألمر، 
�ألمر.  6�قع  عن   Dجابو� 6لكنهم 
بأفو�ههم  ��ئًما   �يقولو  �فاملشركو
بأ� �ملالئكة بناU �هللا 6ال بد Sم من 
بناته لكسب !ضو�نه؛ 6لكن   Aضا!I
6ال  باملالئكة  Sم  علم  ال  �نه  �لو�قع 
بصفاִדا 6قد!�ִדا، I6منا Äعو� عنها من 
6جو�ها  تصو!6�   Å6بالتا كبا!هم، 
 Uِلكائنا�  Dهذ 6�عت6³�  �يلتهم،   2
 ،� �هللا   Uبنا 6��ا  مالئكًة  �لو¹ية 
مع �نه ال عالقة SذD �لكائناU �لو¹ية 

6�عماSا؛  بصفاִדا  6ال  باملالئكة 
� �ملشركني ^ يعبد6� �ملالئكَة �فثبت 
تلك  عبد6�  I6منا  �ألمر،  حقيقة   2
�لكائناU �لو¹ية غZ �ملرئية �ل" ميكن 

� نطلق عليها �جلنَّ باللغة �لعربية.�
ال  �يًضا  �ملالئكة   d�جو  �� فاحلق 
¾انب �لصو�d، بل هو حق 6صدt؛ 
�ّنى  ،d! : يا�م هذSمن قو �قصد6 bI
فنحن  يعبد6نا،   �� �ملشركني   AؤالS
كانو�  Iمنا  !عايتك؛  6حتت  عبا�¡ 
تصّو!ִדا  مرئية   Zَغ  Uٍكائنا  �يعبد6

�6هاُمهم �ملريضة.
 Aشي �لو�قع   2 هنا¡   �كا 6لو 
�لعامة  يتوهم  �لذين  �جلن  كأ6لئك 
 �بأ �ملالئكة  قو`  لبطل  6جوَ�هم 
 �هؤالA ^ يعبد6نا، بل كانو� يعبد6
عبد6�  قد  �ملشركني   �� bلك  ؛  �جلنَّ
�ملالئكة فعًال باعتبا!ها بناUٍ هللا �، 
للمالئكة  عبا�ִדم  �عتبا!   kو¾ فال 
 µجلنَّ مبع�فّسرنا  �bI الI ً� للجّن�عبا
�لكائناU �لو¹ية �ل" ال 6جو� Sا 2 

�لو�قع.
 �يعبد6  ��ملشركو  �كا قيل:  6لو 
 dتكذ فلم  6لذلك  �يًضا،  �جلّن 
كانو�  ﴿بل  قالت:  حني  �ملالئكة 
عليه:   d�فاجلو  ،﴾ �جلنَّ  �يعبد6
كانو�  �ملشركني   �� فيه  شك  ال  مما 
�ل"   Uلكائنا� بعض  �يًضا   �يعبد6
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�هللا  6لكن   ، �جلنَّ يسمو�ا  كانو� 
تعاN ^ يسأ` �ملالئكَة هنا عن عبا�� 
� عبا�� �ملشركني I6 .ملشركني للجن�
عبا�َتهم  بالضر6!�  تنفي  ال  للجن 
 �يعبد6 �لوثنيني   �� bلك  للمالئكة؛ 
6�لقمر  �لشمس  مثل   Aألشيا� �ال+ 
تلك  6�يًضا  6�ملالئكِة  6�لبشر  6�لنهر 
عليها   �يطلقو �ل"  �لو¹ية   Uِلكائنا�
تنفي   �� للمالئكة   Âيسو فال  ؛  �جلنَّ
 �كو مبجر�  Sا  �ملشركني  عبا�� 
�ملشركني يعبد6� �جلن، I6منا ¾وS kا 
bلك �لقو` bI� كا� هنا¡ برها� يد` 
� تلك �لعبا�� �ل" متت باÄها �على 
�c �ملالئكة - Iمنا كانت 2 �لو�قع  -
لكائناU ¹6ية. 6هذ� هو بالضبط ما 

تقصدD �ملالئكة بقوSا هذ�.
تلك  هنا   Áتع ﴿�جلن﴾   �� فالو�قع 
�لكائناU �لو¹ية �ل" تصو!ִדا عقو` 
�ملشركني �ملريضة، 6�ل" �طلقو� عليها 

�سم (�ملالئكة)، 6ما هي مبالئكة.

�لشمالية  �لبال�   dشعو ثالثها: 
 Aلشي� Áجلن) تع�كلمة ( ��لبا!��. فإ
 ��لقر� �طلقها  6قد  �يًضا،  �خلفي 
�لبا!��   ��لبلد�  dشعو على  �لكرمي 
�يًضا �سب عا�� �لعرI 2 dطالقها 
 DذS ألمم. 6كانت�هم من Zعلى غ
قلة  �أل6`:  �لتالية:   dألسبا� �لتسمية 

�هل �لشما` بشعوd �ملناطق  Çختال�
�هل �جلنوd من �لبال�  ��ألخرy، أل
كانو�  ما  6غZها  �آلسيوية  �حلا!� 
يسافر6� عموًما NI �ملناطق �لشمالية 
 �� كما   ،q!لقا� �ل³�  من  خوًفا 
 NI  �<رجو كانو�  ما  �لشما`  �هل 
�لشديد.  �حلر  خشية  �حلا!   dجلنو�
بيض  �لشما`  �هل   �كا 6�لثا²: 
عيشهم  �كم   ��أللو� ±ر   Dلوجو�
�خلمر  6تعاطيهم  �لبا!�  �لطقس   2
بكثر�. مما حد� بأهل �جلنوd ليعت6³� 
�هل �لشما` كائناU غريبة، 6�طلقو� 

 .Uجلنيا�جلن 6�عليهم 
قدمي   2 عامة  �لتسمية   Dهذ 6كانت 
 �� ��لزما� �يث كا� �ليهو� يعتقد6
�ملناطق �لشمالية هي موطن �جلن. 6قد 
 !bليعا� للرِّبَّي  قوًال  � سجلُت � سبق 
� �جلن يعيشو� عموًما 2 ��لشركي 

�ملناطق �لشمالية من �لعا^.
موطن   �بأ  q6ندS� �عتقد  كما   
قالو�  حيث  �Sند،  Èا`  هو  �جلن 
6�Äها   - �ل³ية  �خلفية   w�6!أل�  ��
"غندهر6�" - كانت تسكن  عندهم 
ما  �Sند  بال�  من   Êلغر� �لشما`   2
 D!�2 منطقة هز c�!6�A �ر �لسند.. 
كانت  تيكسال   ��6  ،�6�فغانستا

Iحدy مد�ا. 
� �ألساطZ �لشائعة بني �ملسلمني �كما 

 kجلن 2 جبا` قوقا�موطن  �يًضا حتد�
6ما !6�Aها.

� �لِبيض �ُحلمر من �هل �لشما` � فثبت 
) 2 نظر �آلسيويني �ألكثِر  كانو� (�جلنَّ
حضا!ً� 6مدنية، b6لك بسبب غر�بة 
�لدينية  طقوسهم  6�ختال+  صو!هم 
شبَه  كانو�   bI ֲדم   Çالختال� 6لقلة 
منعزلني عنهم مدنيًّا �كم �لبيئة 6ُبعد 
�ملسافة. 6لرمبا Äى �Sنو� �هَل �ملناطق 
�لشمالية �لغربية جنًّا لسبب �خر �يًضا 
6هو خوفهم من شد� بأسهم، bI ما 
k�` هؤالA يشّنو� �لغا!�U على �Sند 

على مر �لتا!يخ. 
 �66فق هذD �لعا�� �لقدمية �طلق �لقر�
6خال`  �لر±ن  سو!�   2  - �لكرمي 
 2 ستقع  �ل"   Uلتقلبا� عن  �حلديث 
على  �لزما� - كلمَة ﴿�جلن﴾  �خر 
�هل �لشما` �c �أل6!6بيني، 6�نبأ �نه 
 2 �سيكو� 2 �لدنيا مشرقا� 6مغربا
�كتشا+  بسب   c�  ..Zألخ� �لزمن 
تسمية  سُتطَلق  �ألمريكية  �لقا!� 
6تسمية  منطقتني  على   "tلشر�"
"�لغرd" على منطقتني ُ�ْخَرَيني. كما 
�نبأ �يًضا عن �لتقاAِ �رين 6سZِ �لسفن 
 Uملحيطا�  Dميا �لعمالقة ماخرً� على 
من خال` حفر  �لنبأ  هذ�  ّمت  6قد   -
= �لعلم تقدًما  قنا� �لسويس- 6عن تقدُّ
 Zلقوَ= فكرُ� تسخ�عب �هائًال ح� تد
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على  ��م  ظانني   ،Aلسما�  Uملكو
�لكو�؛  هذ�  بسر  يطو�   �� 6شك 
6لكن �هللا تعاN سينـز` �لعذ�d على 
�لناq لغفلتهم عن �لدين؛ حيث يطلق 
�ضو�A ±ر�A على  Aلسما�عليهم من 
مدمر�؛  6قنابل  مهلكة   ��Zن شكل 
26 �خر �ملطا+ سيقضي على �لكفر 
6�لشر¡ قضاAً �ائًيا، 6سيقيم �إلسال= 
 -  ١٨ �لر±ن:  (سو!�   yخر� مر� 

.(٤٠
26 هذ� �لسياt قد خاطب �هللا � 
معشَر �جلن 6�إلنس 6"�لثََّقالِ�"- علًما 
� "�جلن" هنالك تعÁ شعوd �ملناطق �
عن  6�خ³  �أل6!6بية-   c� �لشمالية 
 dأل6!بية بالشعو� dلشعو� Çختال�

�آلسيوية 6غ¹Zا.
 µجلن﴾ تعطي مع�كلمة ﴿ ��6�علم 
 Íتأ  �� ميكن  مثلما  �يًضا،   ١ �لكثر� 
من   ٢H�خلو�  µمبع كلمة ﴿�إلنس﴾ 
�لقو=. 6من معا² �لثََّقل �لشيAُ �لنفيس 
�ملصو�، b6لك بدليل قو` !سو` �هللا 

 dلَثَقلِني: كتا� تا!ٌ¡ فيكم   ²I" :�
�هللا 6ِعترÍ" (مسلم: كتاd �لفضائل 
باd فضائل علي، 6مسند �±د � ٣ 
فقد  �)؛   c!خلد� سعيد   Ê� مسند 
 ��طلق هذD �لتسمية على �6ال�D 6�لقر�

�لكرمي مبعµ �لنفيس �ألفضل. 
� فقد تكو� مفر��U ﴿�جلن﴾ bI  
6﴿�إلنس﴾ 6﴿�لثََّقالِ�﴾ �لو�!�� 2 
سو!� �لر±ن Iشا!ً� NI نظاَمي �حلكم 
�لعصر   2 c!لدكتاتو�6 �لدميوقر�طيِّ 
﴿�إلنس﴾  باعتبا!  b6لك  �حلاضر، 
 �تفظو �لذين  �لدكتاتو!يني   µمبع
 H�خلو�م ��بأيديهم �جة  بالسلطة 
 µمبع ﴿�جلن﴾  6باعتبا!  �لقو=،  بني 
�لدميوقر�طيني؛   c� �ألغلبية   dصحا�
 6�  ��لكتلتا  �هاتا تتنافس  حيث 
 Aلالستيال نو�يا¹ا  حتقيق   2  ��لقوتا
Iحد�¹ا  �ليو=،  �لعا^  مقا�ير  على 
باسم   yألخر�6 �لدميوقر�طية،  باسم 
�لفاشية �6 �لناkية؛ 6كل منهما تّدعي 

.yألخر�فضل من ���ا 

 dلشعو� �هل  من   Aلغربا� ��بعها: 
6�لبال� �ألجنبية؛ 6هم �ملر�� من �جلن 
�لذين كانو� k 2من سليما� 6�لذين 
يقو` �لقر�� �Iم كانو� ﴿يعَملو� لـه 
 �ما يشاAُ ِمن َمحا!يَب 6متاثيَل 6ِجفا
!�ِسياUٍ﴾(سبأ:  6ُقد6ٍ!   dِ�كاَجلو
١٤).. 6�جلفا� �ع �لـَجْفنة 6هي 
 dِ�جلو�6  ،�Zلصغ� �لبئر   6� �لقْصعة 
 Uسيا�لر�حلو1، 6�جلابية 6هي �ع �
تبقى 2 مكا�ا  �ل"  �لقد6! هي  من 

6ال ّركها �حد لضخامتها. 
لنعر+  �لتو!��   NI نرجع  6عندما 
�ألعما`   Dֲדذ يقو=   �كا  cلذ� من 
� سيدنا I :`جندها تقو � �لسليما
�!�� بناA معبد ضخم، فأ!سل  �سليما
� �بَعْث ÅI مهندًسا �NI مِلك "صو!" 
6�لفضة  �لذهب  صناعة   2 حكيًما 
6�لنحاq 6�حلديد 6�َأل!ُجو�� 6�لِقْرِمز 
�لنقش؛   2 6ماهًر�  6�ألْسماجنو²، 
بلد¡ مع عبيد¡  ÅّI خشَب  �!ِسْل َ6
�ملاهرين 2 قطعها، 6سأعطيهم كذ� 

 cلذ�لكثيف �مللتّف �حد. 6يقا`... للنبِت ��c كُثر صوُته... 6�!a 1نونة: ُمعِشبٌة ^ يرعها  dُلذبا�كثرُ� ترنُّمه، 6ُجنَّ  dلذبا� �١ 6!� 2 "لسا� �لعرd": جنوُ

قد تأkَّ! بعضه 2 بعٍض aنوٌ�. 6�َجلّنة: من �الجتنا� 6هو �لستُر لتكاثف �شجا!ها.                                
�قرd �ملو�!�": �ملتجّننة من �أل!1: �ل" كثر ُعْشُبها ح� bهب كلَّ مذهب. 6ِجنُّ �لناqِ: ُمعَظُمهم." 2 �66!

� تعÁ �خلو�H من �لقو="؛ فذلك باعتبا! "�`" �لد�خلة على �إلنس �ستغر�قيًة، كقوSم: �نت �لرجل، �c �جتمعت �� كلمة ﴿�إلنس﴾ ميكن I" :ملفّسر�ما قو` �
فيك كلُّ صفاU �لرجل. (�ملترجم)

�c َمحّبتاِ� (�ملترجم) �٢   6هو �صًال �ُْنساِ
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�لثا²  �أليا=  �خبا!  (�نظر  �ألجر  من 
.(٢: ٧ - ١٠

 c!لصو� �مللك   �� �لتو!��   ³º  ~
�!سل NI سليما� مهندًسا ماهًر� 2 
�لفنو� كلها �Äه حو!�= �Ê، 6قا`: 
كما قد �مرUُ !جاÅ لقطع �خلشب 
 cسيد فليتفضل  حاجتك،  حسب 
�آل� بإ!سا` ُ�جرִדم (�ملرجع �لسابق 

.(١٣ - ١٦ :U�لفقر�
 �سليماُ "6عدَّ  �لتو!��:   2  �!6  ~
 2 �لذين  �ألجنبيني  �لرجا`  �يَع 
�!I 1سر�ئيل بعد �لعّد �لذc عّدهم 
�بوD، فُوجد6� مائًة 6ثالثًة   �ُ6�� DياI
Ð6سني �لًفا 6ستَّ مائة. فجعل منهم 
ٍ̀ 6¿انني �لَف قّطاٍ«  سبعني �لَف ّ±ا
على �جلبل 6ثالثَة �ال+ 6ستَّ مائة 
(�ملرجع  �لشعب".  لتشغيل   Aَ6كال

 (١٧ - ١٨ :��لسابق، �لفقرتا
�ألجانب   Aهؤال  ��  Áيع 6هذ� 
 Aبنا  2 كعما`  �يًضا  �سُتخدمو� 

�ملعبد.
�ما �ملهندq �لصو!c فتخ³نا �لتو!�� 
�نه بµ قاعة كب�Z للعبا��، 6هي �ل" 
بكلمة  �لكرمي   ��لقر�  2 Iليها   Zش�
(nا!يب). كما نقش صوَ! �ملالئكة 
6عمل   .�Zلكب� �لقاعة   �حيطا على 
 Zيش I6ليها  ملَلكني،  متثالني  فيها 
�لقر�� بكلمة (متاثيل). (�نظر �خبا! 

�أليا= �لثا² ٣: ٧ ١١6 - ١٣) 
 ،�كما �نه صنع حوًضا كبZً� من �ملعد
 ،yخر�باإلضافة NI عشر� �حو�1 
 �(6ِجفاٍ بقوله   ��لقر�  Zيش I6ليها 
كاجلو�d). ~ تذكر �لتو!�� �نه عمل 
 Áث�6 (�Zًحوًضا كب c��ًر� 6�حًد� (
6!فوًشا  6قد6ً!�  حتته،  ثوً!�  عشر 
6مناشل. 6كل �نيتها عِمَلها للمِلِك 
من   dلر� لبيت   Ê� سليماَ� حو!�ُ= 
�لسابق  �ملرجع  (�نظر  َمْجِلّي   qاÑ
 Uكرbُ ٤: ٢ ١٥6٦6 ١٦6). 6قد
 Uسيا�لر� �لقد6!  �لفقر�   Dهذ  2

6�جلو�Ê 6�لتماثيل مًعا.
 Aألشيا�ألعما` 6� Dفكل هذ �bI6  
 qمهند  �  �لسليما صنعها  قد 
�جنL مبساعد� عما` �جانب �يًضا. 
bكرهم  �لو�!�  (�جلن)   �� فثبت 
ما  له   �﴿يعَملو   :� �هللا  قو`   2

 �6ِجفاٍ 6متاثيَل  nا!يَب  ِمن   Aيشا
كاجلو�d 6قد6ٍ! !�سياI ﴾Uٍمنا �ملر�� 
منهم �لغرباA من �مة �جنبية �لذين ما 
 �  �سليما لسيدنا   �يكّنو كانو� 
لـه   �يعملو كانو�  I6منا  �cَّ حب، 
!عب  من  به  �هللا   Dحبا ما  بسبب 
بفتر�  6هيبة. 6لكن بعد 6فاته � 
 Aهؤال  dقلو عن  ملكه  هيبة  k�لت 
�بنه  �!تكبها   Aخطا� نتيجة   Aلغربا�
على  فندمو�  �حلكم،  �لذc خلفه 2 
 bI صنعنا  ما  بئس  قائلني:  حالتهم 
 cيد�!ضينا ֲדذ� �لضيم 6�لذ` على 
 Dֲדذ Sم  قمنا  حيث  �حلكا=   Aهؤال
�خلشب  قطع  من   �Zحلق� �ألعما` 
 2 نستمر   ^  �bملا �ألثقا`.  6±ل 
موشًكا  حكمهم   =�� ما  nا!بتهم 

على �لز6�` ֲדذD �لسرعة.

وملـا تطور العقل البشـري وصـار اإلنسـان جاهًزا 
لتلّقي نعمة الوحي، اختار اهللا � أحًدا منهم ليشـّرَفه 
بوحيه، وسـماه "آدم" ألنه أصبـح صاًحلا للعيش على 
أدمي األرض، كمـا أطلـق عليه اسـم "إنسـان"× ألنه 
صار جديًرا Fـب اهللا � من جهة، ومن جهة أخرى 
أصبح أهًال للشـفقة على البشر والتضحية من أجلهم
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�لذين  �أل6�ئل  �لبشر  خامسها: 
قا=  6�لذين  �لزمن،  قدمي   2 عاشو� 
فأ!سى   ،�  =�� سيدنا  منهم 
 �كا للحيا�.  جديد  لنظا=   qألسا�
�لبشر قبله غافلني عن �¹ية �لعيش مًعا 
مني متعا6نني،  على سطح �أل!1 منظَّ
 Uنا�كاحليو  �يعيشو كانو�  حيث 
منفصلني بعضهم عن بعض، �تفني 
6�صو`   U�!ملغا�6 �لكهو+   2
 Zلس� ��لشجر، bI كانو� ال يستطيعو
من  خوًفا  �أل!1  على سطح  �ريٍة 
و�  ُسمُّ كله  فلذلك  �لغاd؛   z6حو
بـ (�جلن)، 6هم �لذين يطلق عليهم 
�لعلماA �ليو= "سّكا� �لغا!" (�ملوسوعة 
تطو!  6ملا  �لغا!).  كلمة:  �ل³يطانية 
�لعقل �لبشرc 6صا! �إلنسا� جاهًز� 
 � �هللا  �ختا!  �لوحي،  نعمة  لتلّقي 
 DاÄ6 بوحيه،  ليشّرَفه  منهم  �حًد� 
"��=" ألنه �صبح صاًحلا للعيش على 
�سم  عليه  �طلق  كما  �أل!1،  ��مي 
"Iنسا�"× ألنه صا! جديًر� �ب �هللا 
�صبح  yخر�� من جهة، 6من جهة 
6�لتضحية  �لبشر  على  للشفقة  �هًال 
 :Êكتا للمزيد  (!�ِجْع  �جلهم  من 
 =�� �تبعو�  فالذين  �لر6حا²).   Zلس�
فخرجو�  �جلديد،  لنظامه  6خضعو� 
�ملساكن  Sم  6�ºذ6�  �لكهو+  من 
على سطح �أل!1، 6!ُضو� بالعيش 

فأ6لئك  �َملَدنية..  للقو�نني  خاضعني 
�لذين  6�ما  باآل�ميني.  و�  ُسمُّ �لذين 
6�لتخلي  �ملَدنية  بقيو�  �اللتز�=  �َبو� 
عن حيا� �Sمجية 6�لوحشية، معت³ين 
حيا� �لكهو+ هي �حلرية.. فأ6لئك 
 NI نظًر�  (�جلن)  عليهم  �طلق ُ �لذين 

منط عيشتهم. 
تلك  من  ألفر��  �سٌم  (�جلن)  فـ 
 cلبشر� �لتطو!  مر�حل  من  �ملرحلة 
�¹ية  عن  غافلني  كانو�  حينما 
للعيش حتت  6غZ صاحلني   ،��لتمد
�سٌم  فهو  (�آل�مي)  6�ما  �لنظا=. 
�لتطو!  من  �ملرحلة  تلك  من  ألفر�� 

منهم  فئٌة   U!قر حينما   cلبشر�
على  قائم  نظا=  حتت  مًعا  �لعيَش 
فصا!  بالقو�نني.  6�اللتز�=   ��لتعا6
هذ�� �الÄا� بعد bلك مبثابة صفتني 
�6 مصطلحني، فالذين خرجو� على 
�لنظا= ُسّمو� b!ية �جلن، 6�ما �لذين 
 .=�� �6ال�  فُسّمو�  للنظا=  خضعو� 
كصفتني   ��الÄا  �هذ� 6ُيستعمل 
b!يُة  ُيصلح  فأحياًنا   ،µملع� ֲדذ� 
 ،=�� �6ال�   �6Zفيص �نفَسهم  �جلن 
يفسد  حيث  تا!ً�  �لعكس   T6د
 �فُيَعد6ُّ �لنظا=   �6<الفو  =��  Aبنا�

من �بناA �جلن.

فالذيـن اتبعـوا آدم وخضعـوا لنظامـه اجلديـد، 
فخرجـوا مـن الكهـوف واPـذوا Oـم املسـاكن 
علـى سـطح األرض، ورُضـوا بالعيـش خاضعـني 
وا باآلدميني.  للقوانـني اَملَدنية.. فأولئـك الذين ُسـمُّ

وأما الذين أَبوا االلتزام بقيود املَدنية والتخلي عن حياة 
اOمجية والوحشية، معت_ين حياة الكهوف هي احلرية.. 
فأولئك الذين أُطلق عليهم (اجلن) نظًرا إc منط عيشتهم. 
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�ألسو� �لحسنة

� َيْرَفَعَها، ْ� Aََشا �bَI ُثمَّ َيرَفُعَها ،�� َتُكوَْ�ُ� ِفيُكْم َما َشاAَ �هللا  � َيْرَفَعَها، : َتُكوُ� �لُنبوَّْ� Aََشا �bَI ُثمَّ َيرَفُعَها ،�� َتُكوَْ�ُ� ِفيُكْم َما َشاAَ �هللا  ُ̀ �هللا ��: َتُكوُ� �لُنبوَّ َ̀ َ!ُسو : َقا َ̀ ُ̀ �هللا  ُحذيَفَة َقا َ̀ َ!ُسو : َقا َ̀ عنعْنْ ُحذيَفَة َقا
 �� َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُْ�� َتُكوَ�، ُثمَّ َيْرَفُعَها bَI� َشاAَ �هللا ْ�ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاAَ �هللا  � َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّْ�� َتُكوَ�، ُثمَّ َيْرَفُعَها bَI� َشاAَ �هللا ْ�ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاAَ �هللا  ُثـمَّ َتُكوُ� ِخالفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما ْ� Aَشا �bَI ُثمَّ َيرَفُعَها ،�� َيُكوَْ�ا،  َفَيُكوُ� َما َشاAَ �هللا  � َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما ُمْلًكا َعاضًّْ� Aَشا �bَI ُثمَّ َيرَفُعَها ،�� َيُكوَْ�ا،  َفَيُكوُ� َما َشاAَ �هللا  ُمْلًكا َعاضًّ
ِ�، ُثمَّ َسَكَت.  (مسند �±د  � َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّْ� Aََشا �bَI َيرَفُعَها ~ ،�� َتُكوَْ�ِ�، ُثمَّ َسَكَت.  (مسند �±د َشاAَ �هللا  � َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّْ� Aََشا �bَI َيرَفُعَها ~ ،�� َتُكوَْ�َشاAَ �هللا 

(Zبن بش �بن حنبل، حديث �لنعما� بن بشZ)بن حنبل، حديث �لنعما

ا َيْلَحُقو�  ا َيْلَحُقو� �6ََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ : ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنLِّ ��  َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ!ُ� �لـُجُمَعِة: َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ!ُ� �لـُجُمَعِة: ﴿�6ََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ َ̀ : ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنLِّ  َقا َ̀ عْنعْن �بÒي ُهَريَرَ�  �بÒي ُهَريَرَ� �� َقا
ُ̀ �هللا ��   ،  6ََضَع َ!ُسو َ̀ َثالًثا 6ِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ!ِسيُّ َ̀ �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح� َسَأ ُ̀ �هللا ، َقا` ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ!ُسو ،  6ََضَع َ!ُسو َ̀ َثالًثا 6ِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ!ِسيُّ َ̀ �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح� َسَأ ِبِهْمِبِهْم﴾، َقا` ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ!ُسو
 dكتا ،c!لبخا�صحيح )  .Aِ6ْ َ!ُجٌل ِمن َهُؤال�َ ٌ̀ : َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه ِ!َجا َ̀ �6ْ َ!ُجٌل ِمن َهُؤالAِ.  (صحيح �لبخا!c، كتاd َيَدDُ َعلى َسلماَ� ~َّ َقاَ ٌ̀ : َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه ِ!َجا َ̀ َيَدDُ َعلى َسلماَ� ~َّ َقا

�لتفسZ، تفسZ سو!� �جلمعة)�لتفسZ، تفسZ سو!� �جلمعة)

َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. (كنـز �لعما`، �بن (كنـز �لعما`، �بن  ٌ� َقطُّ Iِال  ُنُبوَّ َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. : َما َكانْت  ٌ� َقطُّ Iِال  ُنُبوَّ ُ̀ �هللا ��: َما َكانْت  َ̀ َ!ُسو َقا   : َ̀ َقا ُ̀ �هللا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل  َ̀ َ!ُسو َقا   : َ̀ َقا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل  عْنعْن  
عساكر،  عبد �لر±ن بن سهل)عساكر،  عبد �لر±ن بن سهل)

�
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

�لنL ال يكو� Iال �لذc ظى ظّلًيا  "�خلليفة هو َمن <ُلف �حًد�، 6خليفة 
بكماالU �لنL مبعناها �حلقيقي، لذلك ما �!�� �لنI � Lطالt كلمة �خلليفة 
على �مللو¡ �لغاÈني، b6لك أل� �خلليفة هو ظّل �لرسو` 2 حقيقة �ألمر. 6مبا 
� ¾عل �ألنبياA - �لذين هم � Nهللا تعا� ��!��ّنه ال ُخلو� ألحد من �لبشر لذ� 
6�فضلها- خالدين NI �ألبد، 6قّر! � Iقامة �خلالفة لكي  Uملخلوقا�شر+ �
 Aيعتقد ببقا cلذ� �I6 .Uأل6قا�لنبّو� 2 6قت من � Uلدنيا من بركا�لو º ال
�خلالفة NI ثالثني سنة فقط 6ال يرy حرًجا bI� هلكت �لدنيا بعد bلك، فإنه 
� �هللا تعاN̂  ُيرْ� �2 �لو�قع ُيعِر1 بسبب غبائه عن غاية �خلالفة، 6ال يعر+ 
قط IبقاA بركاU �لرسالة بعد 6فا� !سو` �هللا � ck 2 �خللفاNI A ثالثني 
�نه �هتّم  Nهللا تعا� NI لسخيف�لظن �سنة فقط، كال..... هل يليق نسبُة 
� bلك �ֲדذD �ألمة ثالثني سنة فقط، ~ تركها تتيه 2 �لضال` NI �ألبد، 6
�لنو! �لذc كا� �هللا � ُيريه �مَم �ألنبياA �لسابقني من خال` مر�� �خلالفة 
� ُيِرَيه هذD �ألمَة؟ هل يقبل �لعقل �لسليم نسبَة هذD �ألمو! NI �هللا �^ َيْر1َ 

�لرحيم �لكرمي؟ كال! 
6�آلية �لكرمية �لتالية �يًضا تشهد على خالفة �ألئمة bI تقو`: ﴿6ََلَقْد َكَتْبَنا ِفي 
اِلُحوَ�﴾، bI تصرw متاًما  �َّ �َألْ!1َ َيِرُثَها ِعَباِ�cَ �لصَّ�ْكِر َ �لزَُّبوِ! ِمْن َبْعِد �لذِّ
 �bI نه�� �خلالفة �إلسالمية ��ئمة، أل� كلمة "يرثها" تقتضي �لد6�b ،=لك �
كانت �لفتر� �ألخ�Z للفاسقني فإ�م هم �لذين سو+ يرثو� �أل!1 6ليس 

(٣٥٣-٣٥٤ H لر6حانية � ٦�ئن �خلز� ،�"�لصاحلو�". (شها�� �لقر�

ÿÊàÖ’\;◊Ω;Ï�Ë÷£\ÿÊàÖ’\;◊Ω;Ï�Ë÷£\
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 Êلعر�ملكتب �تر�ة: 

ال   D6حد �هللا  Iال  Iله  ال   �� �شهد 
 Dعبد �مًدn ��شريك لـه، 6�شهد 
من  باهللا   bفأعو بعد  �ما  6!سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ!dِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  I6َيَّاَ¡  َنْعُبُد  Iيَّاَ¡ 
�لَِّذيَن   Ç�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Çَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوd َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) 6َال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
� �7د �يد/ �هللا تعا3 بنصر/ �لعزيز�ل= �لقاها سيدنا مر�8 مسر

�إلما@ �ملهد< � Bخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�

�2 مسجد بيت �لفتوw بلند

يو= ٢٧ /٢٠١١/٠٥

لَِئْن  �َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباهللا  �ْقَسُمو� َ6َ﴿
�َمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ ُقْل َال ُتْقِسُمو� َطاَعٌة َ
 * ��َّ �هللا َخِبZٌ ِبَما َتْعَمُلوَIِ َمْعُر6َفٌة
 �َ̀ َفِإْ ُقْل َ�ِطيُعو� �هللا 6ََ�ِطيُعو� �لرَُّسو
6ََعَلْيُكْم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َفِإنََّما  َتَولَّْو� 
6ََما  َتْهَتُد6�   Dُُتِطيُعو  �ْIِ6َ ْلُتْم  ُحمِّ َما 
 *  ُ �ْلُمِبني  Âُْلَبَال� Iِالَّ   ِ̀ �لرَُّسو َعَلى 
6ََعَد �هللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم 6ََعِمُلو� 
اِلَحاUِ لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �ْألَْ!1ِ  �لصَّ
َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما 
�ْ!َتَضى   cلَِّذ� ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  6َلَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا  َلُهْم 6َلَُيَبدِّ
َيْعُبُد6َنِني َال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا 6ََمْن 
 �َكَفَر َبْعَد bَِلَك َفُأ6لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ
�لزََّكاَ�  6ََ�ُتو�  َالَ�  �لصَّ �ِقيُمو� َ6َ  *
 ﴾�َ̀ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ �ِطيُعو� �لرَُّسوَ6َ

(�لنو! ٥٤- ٥٧)
هنا¡ �ية من هذD �آلياU �ل" تلوִדا 
�الستخال+  بآية  ُتعر+  �مامكم 
Äاعكم  خال`  من  الحظتم  كما 
 wشر 6لقد  �يضا.  معانيها  تر�ة 
 2 �آلية   Dهذ  � �ملوعو�  �ملسيح 
على   Aلضو� 6سلط  �ملختلفة  كتبه 
كتابه   2 6لكنه  جو�نبها،  �تلف 
�لوصية  كتيب   2  yباألحر  6�
Iقامة  بشا!�  �ملنطلق  هذ�  من  bكر 
�إلسالمية  �جلماعة  �خلالفة 2  نظا= 
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� �7د �يد/ �هللاحضرG مر�8 مسر

 � حضرته  �ّلف  لقد  �أل±دية. 
 ١٩٠٥ �يسم³   2 �لكتيب  هذ� 
مثل  �Sامة  �ملو�ضيع  بعض  6ضّمنه 
�لتقوy 6�لتوحيد 6مكانته 6�خلالفة 
 dقر لنيل  �لوصية  نظا=  6مشر6« 
�جلماعة  �سس  6متتني   Nتعا �هللا 
6تأسيس نظا= �لتضحية �ملالية فيها، 
 A��بأ µحلقيقة نظا= فريد ُيع�6هو 2 
بأحسن  �لعبا�   t6حقو �هللا   tحقو
 c�قتصا�نظا=  c�صو!� 6ال يو�kيه 
�خر، أل� �يع �لنظم �ألخرº yلو 
من �لتقوy 6ال تر�عي Iال فئة معينة 
�6 ال تغطي Iال جو�نب  ،qلنا�من 
باختصا!   .��إلنسا حيا�  من  معينة 

هنا¡ تفاصيل 6جزئياU كثS �Zذ� 
بعض  لكم  �قد=   Á6لكن �ملوضو« 
�ملقتبساU من هذ� �لكتيب حلضرته 

.�
تأليف  منذ  �لوصية  نظا=   �بد لقد 
�ما  ،=2 ١٩٠٥ c�هذ� �لكتيب.. 
ما bكرD حضرته � من �مر ها= 
�الستخال+  �ية  شرحه   tسيا  2
موضو«  6هو   – �لكتيب  هذ�   2
بعد  حتقق  فقد   – �أل±دية  �خلالفة 
6فاته.. �c بعد تأليف هذ� �لكتيب 
مايو  بثالT سنني 6حتديًد� 2 ٢٧ 
Sو  �خلالفة  نظا=   �فإ  .=١٩٠٨
 ��نظا= �نعم �هللا تعاN به علينا بعد 

ُحرمنا منه طيلة ثالثة عشر قرًنا من 
 .��لزما

من   Uمقتبسا لكم  �قد=   �� قبل 
�عّر�  Hخلصو� �كال= حضرته ֲדذ
�ل"   Uآليا�  Dهذ  wشر على  قليال 
تأخذ6�  ح�  �خلطبة  ֲדا  �ستهَلْلُت 
بعني �العتبا! �حكا= �لقر�� �ملتعلقة 
باخلالفة. تضمنت هذD �آلياU خطة 
عمل كاملة للمؤمنني باهللا 6!سوله 
bكر  ما   `6�6  ،Aللخلفا 6�ملبايعني 
فيها هو �لر� على �لسؤ�`: ما هي 
�لطاعة 6ما مستو�ها �ملطلوd بشكل 
� تقسمو� �حقيقي؟ ليست �لطاعة 
 �مستعد6 �نكم  �ميانكم  باهللا جهد 

واملعلـوم أن اخلالفة الراشـدة 
تأj ملواصلة مسـiة الرسول، 
 k وهي استمرار للنبوة وبركاتها
احلقيقة. فقد قال النm �: عليكم 
بسنp وسـنة خلفاء الراشدين 
املهديـني. ولقد قـال ذلك ألن 
يواصلون  الراشـدين  اخللفـاء 
مهمة النm � وسنته وشريعته.
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كلما  �لعد6  مع   dحلر� خلو1 
 Áتغ ال  بل  كال،  �حلاجة،  �قتضت 
 ^ ما  منها  طائل  6ال  �ألقسا=   Dهذ
تظهر6� طاعة كاملة 2 كل شيA؛ 
�لكاملة  �لطاعة  �بديتم  لو  6لكن 
ل³هنتم على صدt �عا6يكم �ملتعلقة 
بالتضحية بأنفسكم عند لز6= �ألمر، 
به  �مر  بالعمل مبا  تتقيد6�  لو ^  �ما 
� �عا6�كم ��هللا تعاN 6!سوله لثبت 
�يضا كاbبة. فاألصل 2 هذ�  �Zلكب�
�لكاملة  �لطاعة  هو  كله  �ملوضو« 
بشكل عملي. فلو ^ تطيعو� عملًيا 
�عا6�كم   Uلبد  �Zلصغ� �ألمو!   2
6لقد  Sا.   µمع ال   Aجوفا  �Zلكب�
بقوله:  �لنقطة   Dهذ Nتعا �هللا  6ضح 
 c� ..﴾�َتْعَمُلوَ ِبَما   Zٌَخِب �هللا   َّ�Iِ﴿
 qلنا� خد�«   �تستطيعو لعلكم 
 cلذ�هللا �« �خد �6لكن ال تستطيعو
6كلُّ   ،Z6خب عليم   Aشي بكل  هو 
فيجب  �مامه.  6ماثٌل  ظاهٌر  خفٍي 
 �� ��ئما   ��حلسبا  2 تضعو�   ��
 ،��6 حني  كل   2 ير�نا   Nتعا �هللا 
 NI ينتبه ��6يتحتم على كل مؤمن 
يستيقن  6عندما  ��ئما.  �ألمر  هذ� 
يكتفي  فال  ير�نا   Nتعا �هللا   ��  Aملر�
باألحال+ للطاعة فقط بل تظهر منه 
طاعة باملعر6+ على صعيد �لو�قع، 

بالطاعة  معر6+  ُحكم  كل  6ينفذ 
�لكاملة، 6يكو� حريصا على طاعة 
�لسبيل  هذ�   2 6يبذ`  6!سوله  �هللا 
� طاعة �قصا!y جهدD. من �ملعلو= 
�ألمZ 6نظا= �جلماعة �يضا ضر6!ية 
كما  6!سوله  �هللا  طاعة  جانب   NI
�هللا  �طيعو� ﴿  :Nتعا �هللا  يقو` 
6�طيعو� �لرسو` 6�Å6 �ألمر منكم﴾ 
6تتوجب طاعة �خلليفة �يضا بطبيعة 
�6لئك   Nتعا �هللا  <اطب   ~ �حلا`. 
�لذين ال يقومو� بالطاعة �لكاملة بل 
�لشخصية،  يعملو� �سب !غباִדم 
6يقو` بأنكم ستو�جهو� مغبة عد= 
عنها،  6�إلعر�1  باأل6�مر  عملكم 
6لن  bلك،  عن   ��ملسؤ6لو 6�نتم 
ُ̀ عن �عمالكم 6لن تقع  ُيسأ` �لرسو
�لرسو`  على  �لصد�  ֲדذ�  �ملسؤ6لية 
�لشريعة،  �6�مر  بّلغكم  قد   bI قط، 
~ بّلغكم �خلليفُة �6�مَر �هللا 6!سوله 
 �نيابة عن �لرسو` 6طاعًة له. bًI� فإ
�لناصحني 6مبّلغي �6�مر �لشريعة قد 
��6َّ� 6�جبهم، ~ �لذين ال يعملو� ֲדا 
لقد  تصرفاִדم.  عن   ��ملسؤ6لو هم 
!بطُت طاعة �خلليفة بطاعة �لرسو` 
 Å6�لقوله تعاN 2 �لقر�� �لكرمي: ﴿
�خلالفة   �� 6�ملعلو=  منكم﴾،  �ألمر 
�لر�شد� تأÍ ملو�صلة مس�Z �لرسو`، 

 2 6بركاִדا  للنبو�  �ستمر�!  6هي 
عليكم   :�  Lلن� قا`  فقد  �حلقيقة. 
�لر�شدين   Aخلفا 6سنة  بسن" 
 Aخللفا� ��ملهديني. 6لقد قا` bلك أل
 �  Lلن� مهمة   �يو�صلو �لر�شدين 
 cلذ� 6�حلديث  6شريعته.  6سنته 
َعْبِد  َعْن   :Åكالتا هو  Iليه   Uُشر�
َلِميِّ �َنَُّه َسِمَع  �لرَّْحَمِن ْبِن َعْمٍر6 �لسُّ
6ََعَظَنا   : ُ̀ َيُقو َساِ!َيَة  ْبَن  �ْلِعْرَبا1َ 
ِمْنَها  bََ!َفْت  َمْوِعَظًة   � �ِهللا   ُ̀ َ!ُسو
َفُقْلَنا   dُْلُقُلو� ِمْنَها  6َ6َِجَلْت   ��ْلُعُيوُ
�َّ َهِذDِ َلَمْوِعَظُة ُمَو�ٍِّ« Iِ ِهللا� َ̀ َيا َ!ُسو
َتَرْكُتُكْم  َقْد   َ̀ َقا Iِلَْيَنا  َتْعَهُد   �bََفَما
َعَلى �ْلَبْيَضاAِ لَْيُلَها َكَنَهاِ!َها ال َيِزيُغ 
َيِعْش  َمْن  َهاِلٌك؛  Iِال   cَبْعِد َعْنَها 
ِمْنُكْم َفَسَيَرy �ْخِتالًفا َكِثZً�، َفَعَلْيُكْم 
 Aِْلُخَلَفا� 6َُسنَِّة  ُسنَِّتي  ِمْن  َعَرْفُتْم  ِبَما 
َعَلْيَها  و�  َعضُّ  َ �ْلَمْهِديِّني �لرَّ�ِشِديَن 
 �ْIِ6َ اَعِة  ِبالطَّ 6ََعَلْيُكْم  ِبالنََّو�ِجِذ. 
َعْبًد� َحَبِشيًّا َفِإنََّما �ْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل 
�بن  (سنن  �ْنَقاَ�.  ِقيَد  َحْيُثَما  �َألِنِف 

ماجه، كتاd �ملقدمة)
� هذD هي �لطاعة ّI Nهللا تعا�فيقو` 
 �I6﴿ يقو`:   ~ منكم،  �ملطلوبة 
 Dطعتمو�  �bI  c� ִדتد6�﴾   Dتطيعو
�عطى   ~ �Sد�ية.  جا��  على  بقيتم 
�حكاما عن �خلالفة 6هي  Nتعا �هللا 
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�ية �الستخال+ حيث  مذكو!� 2 
�لذين  �هللا  ﴿6عد   :Nتعا �هللا  يقو` 
�منو� منكم 6عملو� �لصاحلاU﴾ فقد 
بّين 2 هذD �آلية 6عدD للمؤمنني، ~ 
 ��إلميا معيا!   N6أل� �آلية  6ضح 2 
عليكم   �� 6هو  �لصاحلة  6�ألعما` 
�لطاعة   Zن !قابكم  على  حتملو�   ��
 2 للتقد=   �ستَوفَّقو عندها  �لكاملة 
�حرkمت هذ�  �bI6 .لصاحلة�ألعما` �
I6ال  �خلالفة،  بنعمة  حظيتم  �ملعيا! 
فال. ^ يقل �هللا بأ� �خلالفة ستستمر 
�ألحو�`،  كل   2 �ملسلمني   2
 .Ç6مشر  � منه  6عد  هذ�  بل 
 �� تكو�6�لشرÇ �أل6` 6�ألهم هو 
�نقطعت  لقد  كاملة.  طاعة  هنا¡ 
 �أل  N6أل� �لر�شد�  �خلالفة  سلسلة 
�لطاعة،  !بقة  من  خرجو�  �ملسلمني 
ُحرمو�  �لطاعة  من  خرجو�  6حني 
تقو`   U�6بد �حلقيقية.  �خلالفة  من 
بعض �جلماعاU خر6جا عن �لطاعة 
 �6كا  ،Ç6بشر بيعتنا   Çنشتر Iننا 
�لثأ!  �خذ  bلك   A�!6  Zكب سبب 
�6 صا!6� 2  ،� �باستشها� عثما
متأثرين  �لطاعة  �خلا!جني عن  kمر� 
� �لصحابة �ببعض مثcZ �لفنت، مع 
موجو�ين.  �لزمن  bلك   2 كانو� 
�لكاملة  �لطاعة  عن  خرجو�  فحني 

ُحرمو� من �خلالفة. 6ملا كا� �هللا � 
�خلليفة،  جْعل  قر�!  تلقَّى  نفسه  هو 
�ختالفهم  بعد   - خابت  فقد 
�يُع   – �لطاعة  عن  6خر6جهم 
 Uذº�6 �خلليفة   dنتخا� جهو� 
�خلالفُة صو!� �مللكية، فحني قا` �هللا 
� ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ!1ِ َكَما 
�ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ فمعلو= 
صو!�   2  Aخلفا جعلهم   � �نه 
فيهم  يرسل   �  ��لنبو�، حيث كا
� �لشريعة ��ألنبياA بنفسه، 6�آل� مبا 
� �لنL � هو �ملشّر« �قد �كتملت 6
نظا=   � �قا=  فقد  �لقيامة  يو=   NI
 dنتخا�شد�، حيث يتم �لر�خلالفة �
�لظاهر،   2  qلنا� بو�سطة  �خلليفة 
 dالنتخا� هذ�  نَسب   � �نه  Iال 
 D6تأييد �لفعلية  بشها�ته  نفسه   NI

�ملتكر!. على كل حا` ملا كا� �هللا 
�لغلبة   �� تكو� �لقر�!  �ºذ  قد   �
� تكو� �لشريعة ��ألخ�Z لإلسال= 6
 ،�Zألخ� �لشريعة  هي  �إلسالمية 
 �  Lللن تابعا  نبيا   �بأ تنبأ  قد  Sذ� 
 �Aلنبو�  Dهذ 6تفصيل  سُيبعث، 
ِمْنُهْم  ﴿�6ََخِريَن  �ية   2 مذكو!� 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة ٤)، 6قد  َلمَّ
�لنLُ � بقوله �نه ” ليس  حها  6ضَّ
�بو ��6�). فسيدنا ) “Lٌ6بينه ن Áبي
مرk� غال= �±د �لقا�يا² � مسيٌح 
موعو� I6ماٌ= مهدc 6هو نLٌّ 6خاُمت 
هذ�  �هللا  �!سل  فقد  �يضا،   Aخللفا�
�خلليفة حتقيقا لوعدD �لذc قطعه مع 
فنا`  قرنا،  �!بعة عشر  قبل  �ملؤمنني 
 � Lلن�مة �شر+ �لنبو� لكونه من 
فتسبب 2 ظهو! �خلالفة من جديد. 

واآلن مبا أن الشـريعة قد اكتملت وأن النm � هو 
املشـّرع إc يوم القيامة فقد أقام � نظام اخلالفة 
الراشـدة، حيث يتـم انتخاب اخلليفة بواسـطة 
النـاس k الظاهر، إال أنه � نَسـب هذا االنتخاب 
إc نفسـه بشـهادته الفعليـة وتأييـده املتكرر. 
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 ،yخر� مر�   � �هللا  قا`  حيث 
�إلسال=  لكم  �!تضيُت   ²� صحيح 
�حلقيقي  بفيضه   kلفو�  �� بْيد  �ينا، 
يتحقق  لن  �مًنا  �خلو+  6تبديَل 
�خلالفة  بنظا=  بالتمسك  Iال  لكم 
بكامل �لطاعة. فهو ضرc!6 جد�، 
فالذين يظلو� متمسكني ֲדذ� �لنظا= 
فسو+ يتبد` به كلُّ خوٍ+ Sم �منا 
حصر�   Aخللفا� 6بو�سطة  بانتظا=، 
6قد  �إلسال=،  غلبة  �ياُ=   dستقتر
� من 6�جب �ملتمسكني I :قا` هنا
على  6تقع  6�خلليفة،  باخلالفة 
� يهتمو� �عو�تقهم مسئولية جسيمة 
 .Hبإخال  �Zكب �هتماما  بالعبا�� 
لنشر  6�لسعي  �لصال�  Iقامتهم   �فإ
نعمة  سُتكسبهم  �خلالص،  �لتوحيد 
�هللا  ¾يب  فسو+  �لد�ئمة،  �خلالفة 
6ميّتعهم  �ضطر�ֲדم،  6يزيل  ��عيتهم 
عن   �ميتنعو �لذين  �ما  بنعمه، 
�لتمسك باخلالفة ح� بعد مشاهد� 
�لفاسقو�، فسو+  كل bلك، فهم 
 �6ُيْحرمو فسقهم  على   �يعاَقبو
�نا  .�من �لِنعم �ل" 6ُعد ֲדا �ملؤمنو
�ليو=  �نتم   �6تالحظو مر�!�  �قو` 
 Çحا� قد  6قلقا  �ضطر�با   �� �يضا 
بعامة �ملسلمني، 6هم بسبب ضغط 
�لشعو!  فقد6�  قد  عليهم  �آلخرين 

باآلخرين   ��ملسلمو يستعني  لد!جة 
 ��  Nتعا �هللا  نسأ`  �ملسلمني،  ضد 

يوفِّق �ألمة ملعرفة �حلق. 
هذ�  قر�ُتها 2  �ل"   �Zألخ� �آلية   ~
 yخر� مر�   Dالنتبا� تلفت   ،tلسيا�
�لصال�  Iقامة  هي  �مو!  ثالثة   NI
I6يتاA �لزكا� 6�لطاعة �لكاملة، لكي 
منه.  !±ًة  نعمه  Iنز�`  �هللا  يو�صل 
 kلفو� يريد   cد±� كل  على  ¾ب 
بفيض �إلنعاماU �ل" بد�ها �هللا � 
 � �ملوعو�  �ملسيح  بو�سطة   ��آل
� يتذكر �نه � قد قطع 6ْعدD مع �
 ��ملطيعني حق �لطاعة، �لذين يضعو
�6ما،  �عينهم  نصَب   � �هللا  عبا�� 
 Dيذكر cلذ�لكامل هو �ملطيع � �أل
�مثل   �I6  .D6يعبد �لد6�=  على   �
Iقامة  هو  للعبا��   Dُعلِّمنا  dسلو�
 �� يكو� �إلنسا��لصال�، فال ميكن 
عضو �جلماعاU �إلSية بوجه حقيقي 

Iال bI� سعى جاهد� إلقامة �لصال�. 
قد  �لصال�  إلقامة  �لر�ئع   Zلتفس�6
بيَّنه �ملصلُح �ملوعو� � حيث قا`: 
�جلمعة  صال�  هي  صال�  �فضل   �I
6يوجه  خطبة  �إلما=  يلقي  حيث 
� �خلليفة ينصح I6 ،لنصح�لوعظ 6�
�ملسلمني 6يقد= Sم �لتوجيهاU بني 
�لعا^  أل6ضا«  نظر�  �6خر  حني 
�سب �الحتياجاU �لطا!ئة ملختلف 
 NI  c�يؤ مما  �لعا^،   2  dلشعو�
�لقومي،  6�لتضامن  �لقومية  �لوحد� 
 �يركز6 يْسعى جلعل �جلميع  �يث 
جند  6�ليو=  موحد.  هد+  على 
حيث  Sذ�،  �حلقيقية  �لصو!�  �مامنا 
�أل±دية  �إلسالمية  �جلماعة  جند 2 
خطبة  ُتسمع  حيث  �لصو!�   Dهذ
�خلليفة 2 كل بقا« �لعا^ 2 �لوقت 
�سب  �حلديث   �6يكو �لو�حد، 
�ملختلفة.   Uالحتياجا�6 �ألمزجة 

مسيٌح   �  yالقاديا أzد  غالم  مرزا  فسيدنا 
اخللفاء  وخاُمت   ٌّmن وهو  مهدي  وإماٌم  موعود 
أيضا، فقد أرسل اهللا هذا اخلليفة حتقيقا لوعده 
أربعة عشر قرنا،  املؤمنني قبل  الذي قطعه مع 
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فال  6�لقيها  �خلطبة  ر  �حضِّ فحني 
�مامي   ��جلالسو  Åبا  2  �تكونو
�لتركيز   �� يكو�فقط، بل �حا6` 
�كثر  �6!6با  �6ضا«  على  �حيانا 
من   Áتصل �ل"  �لتقا!ير   Aضو  2
�حا6`  6�حيانا  �لعا^   AاÑ� كافة 
بلد  �لتركيز على �6ضا«   �� يكو�
عن  �تكلم   6� �كثَر،  �سيا  بال�  من 
عا=،  بشكل  �سيا  بال�  �6ضا« 
6�حيانا  �فريقيا  عن   yخر� 6�حيانا 
�ينا  �إلسال=   �كا 6ملا  �جلز!،  عن 
 2 هنا  �تنا6له  حديث  فكل  عامليا، 
�خلطبة يضم نصيحة لكل طبقة من 
 ��أل±ديني 2 كل بلد، �يث ¾د6
2 بلدهم �يضا شيئا من �لقضية �ل" 
�حلديث   �كا مهما  عنها،   Tحتد�
 ÁنI6 معني.  بلد  عن   Êخطا  2
�لرسائل بعد �خلطبة من ش�  �تلقى 
 �بال� �لعا^، فهي تصل من �لسكا
�ألصليني 2 �لوالياU �لر6سية، 6من 
�يضا،  yخر��ألفا!قة 6سكا� بال� 
6يعرd فيها �صحاֲדا عن �نطباعاִדم 
 D2 هذ dخلطا� �يبد6 كأ قائلني: 
هذ�  باختصا!  Iلينا،  موجه  �خلطبة 
�لصال�،  Iقامة  لكلمة   Zلتفاس� �حد 
�أل±دية  عا^   2 !�ئج  به  6�لعمُل 

بو�سطة �خلالفة. 

�ألمو�`،  تزكية   6� �لزكا�   AيتاI  ~
�ملعر6فة  �لزكا�  تشمل  فهي 
�يضا،   yألخر� �ملالية   Uلتضحيا�6
فهذ� �لنظا= �يضا نر�D !�ئجا 2 �لعا^ 
بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل±دية 
�فر��   Uحتياجا� ُتسّد  �يث  فقط، 
بو�سطة  �جلماعة  6مر�كِز  �جلماعة 
 �bI6 ،خلليفة�بتوجيه  Uلت³عا�نظا= 
ُيسّد  فهو  بلد   2 نقٌص  هنا¡   �كا
مبساعد� بلد �خر، كما bI� كا� بلد 
ُتسّد  فبأمو�له  �ملا`   2 بسعة  يتمتع 
حاجاUُ �لبال� �لفق�Z �ملتعلقة بنشر 
6نشرها  �لكتب  6طباعة  �لدعو�، 
6بناA �ملساجد. فهذD �حلاجاU ُتقضى 
!�ئج  �لنظا=  فهذ�   ،tلطر� مبختلف 
�خلليفة،   Uتوجيها A6يعمل 2 ضو
 Uسب توجيها� Zلنظا= يس� �فهذ
 Uته، �يث تسد حاجا�خلليفة 6قيا�
�لفقر�A 2 بعض �ملناطق، 26 مناطق 
 26 �ملرضى   Uحاجا ُتسد   yخر�
 dلطال� Uملناطق تسد حاجا�بعض 
�خرy تسد نفقاU نشر �عو�  26

�إلسال=.
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  قد=  فحني 
�لوصية  6نظا=  �خلالفة  نظا=   �
 Dهذ �يع  سدَّ  bكر  فقد  معا 
�لذين   �I  ~ �يضا،   Uالحتياجا�

تامة  ثقة  فلديهم   Uلت³عا�  �يقدمو
�للهو  على  تضيَّع  لن  مبالغهم   �بأ
6�للعب 6�للغو، بل سو+ ُتنَفق على 
�عما` �خلZ، 6لنيل هدٍ+ نبيل، بل 
�يضا  �أل±ديني   Zغ  ��ملسلمو ح� 
يثقو� بأ�م bI� قدمو� �مو�` �لزكا� 
nلها.   2 تنَفق  فسو+  لأل±ديني 
عندما كنت 2 غانا كا� كثZ من 
على  �لزكا�   Å  �يقدمو �ملز�!عني 
�مو�Sم   �بأ منهم  Iميانا  مز!6عاִדم 
 �يقدمو فكانو�  nلها،   2 ستنَفق 
 ��مو�Sم 2 مركز �جلماعة، كما كا
 �يدفعو �لفالحني  معا!2  من   Zكث
Å �لزكا� على شكل غال` ألصرفها 
 �bI :Å �2 مصا!فها، فكانو� يقولو
قّدمنا �لزكا� ملشا<نا 6�ئمتنا فسو+ 
ينفقوها  6لن  �ألمو�`   Dهذ  �يأكلو
 ÁنI بل  �لصحيحة،  مصا!فها   2
�ليو=  ح�  �ستفسا!  !سائل  �تلقى 
�لعا^  �جلماعة 2  فر6«  من �تلف 
�أل±ديني   Zغ �ملسلمني  بعض   ��
� يقدمو� صدقاִדم 6�مو�` � �يريد6
�لزكا� للجماعة لتنفقها 2 مصا!فها، 
� تستلم �جلماعة منهم �فأقو` ميكن 
�مو�` �لزكا� 6�لصدقاU 6هي سلفا 
 Uلت³عا�ما �تستلم حسب !غبتهم، 
 2 �ملعر6فة  �لتطوعية   6� �إللز�مية 
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�جلماعة فهي تؤخذ من �بناA �جلماعة 
� نظا= �لزكا� هو I !. باختصا�حصر

�آلخر مرتبط بنظا= �خلالفة. 
26 �ألخb Zَكر مر� �خرy موضو« 
�لطاعة. فنشوA �لعالقة �لصا�قة باهللا 
نتيجًة  باخلالفة  6�لتمسك  6!سوله 
لذلك يتمحو! حو` �لطاعة �لتامة، 
 T!�لطاعُة فسو+ يتو�حتققت  �bفإ

�ملؤمن �إلنعاماU �إلSية بانتظا=.
قليال  �حدثكم   ��  �6�  ��آل
�لوصية،  كتيب   2  �!6 مما  �نطالقا 
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  تكلم  فقد 
� عن �لوعد �إلSي 6�لنبأ �إلSي، 
 Dنبأ�فكا� هنا¡ 6عد 6نبو�A، �يث 
 � لكنه  قريبة،  6فاته   ��  � �هللا 
 ���نبأD 2 �لوقت نفسه �نه ال شك 
�يع  عنه   dّسيذ لكنه  قريبة  6فاته 
هو�ُنه  ֲדا  �!يد  �ل"   Uضا�العتر�
b6لُته، 6قا` له �: �نا !�1ٍ عنك، 
~ 6عدD بأ� �آلياU �لبينة �لو�ضحة 
ستظهر �6ما لتصديقه. 6!�U �لدنيا 
يبتغو� bلته 6سعو�  �لذين كانو�   ��
 �6�Sو�  cخلز� لقو�  سعٍي  كل  Sا 
بأنفسهم، n6يْت �ثاُ!هم من �لدنيا 
6^ يعد 2 �لدنيا من يذكر �ÄاAهم. 
هلكو�  قد  6�ملّتهمني  �لشامتني   �I
6�بيد6� من 6جه �أل!1، �ما �اعته 

بأقد�= حثيثة،  تتقد=  تز�`  � فال 
 2  U�بد �ل"   Uآليا� سلسلة   �I6
�يضا.  �ليو=  جا!ية  تز�`  ال  kمنه 
� مئاU �آلال+ من �إلخو� �لذين I
معظمهم  يبايع  عا=  كل   �يبايعو
 Dهللا بصو!� مباشر�. فهذ�من  cֲדد
�ملؤيد�  �هللا   Uيا� من  �يضا  �لظاهر� 
�ل" تد` على صدقه �. ~ يقو` 
 �� �هللا  كال=  �خ²³  "لقد   :�
ناkلٌة على   Uآلفا�6 6�قعٌة   T��حلو�
 Íحيا Aثنا��أل!1، فمنها ما يقع 2 
 � I6نه   .cبعد من  يقع  ما  6منها 
سو+ يرtk هذD �جلماعة كل تقد= 
6بعضه   cيد على  بعضه  6�k�ها!، 

".cآلخر من بعد�
 cلذ� �هللا  من  6عد  فهذ�   ،�bًI
 NI  �Aلنبو�  Dهذ 6حتقق  حتققه   yنر
�يضا   Uآلفا�  yنر يومنا هذ�. كما 
نسمع   bI يو=  Iثر  يوما  �شتد��   2
2 كل يو= جديد خ³� عن �فة 2 
يو=  كل   yفنر b�¡؛   6� �لبلد  هذ� 
 Uآلفا�6 �خر عرضة آلفة من �بلد� 
�ملسيح  تنبأ   �� �لطبيعية. 6لقد سبق 
 ،Uآلفا� Dمن قبل �لو` هذ �ملوعو�
لفتح   dأللبا�  Å6� bلك  يكفي  �ال 
 ��  2 يتفكر6�   �� عليهم  عيو�م؟ 
�خ³ بعد تلقي �لعلم  ��مّدعيا سبق 

 ��� �آلفاU ستحل 6� Nهللا تعا�من 
 yنر Ñن  6ها   ،dستضر  `kلزال�
بالدنيا  nيطًة   Uآلفا�  ��لو� �ليو= 
نتأمل 2 كال=   �� علينا  لذ�  كلها، 
� يقو= ��ملرَسل من �هللا. هذ� ما ¾ب 
�ملوعو�  �ملسيح   �يعا!ضو �لذين  به 
يهيئ  �لوضع  هذ�   �I6 �ليو=.   �
مئز!هم  شد6�  للذين  تأملية  فرصة 
 �� ليفكر6�   � معا!ضته  على 
�جلماعة ال تز�` تتقد= NI �ألما= 2 
كل حلظة على �لرغم من معا!ضتهم 
ميكن  فهل  6�ملستميتة،  �ملستمر� 
تنا`   ��  �Iنسا فعل  من   �يكو  ��
ֲדا  6تتأثر  تقد=  Iثر  تقدما  �جلماعة 
� �هللا �قلوd �لناq تلقائيا؟ بل �حلق 
 qلنا� dيصر+ قلو cلذ�هو  Nتعا
�َهللا   d!ا حّتا=   .��لزما Iما=   NI
�ملحا!بة  �لقوُ=؟ لن ¾نو� من   Aهؤال
لقد  عاقبتهم.  يفسد6�   �� Iال  شيئا 
ملعا!ضيه   � �ملوعو�  �ملسيح  قا` 
بكلماU 6�ضحة 6صرة بأنكم لن 
6لن  شيئا  تضر²6   �� على  تقد!6� 
� فقئت عيو�م I6 عيتكم�� dُتستجا
�لسجو�  بكثر�  �نوفهم  6تآكلت 
 Dهذ"  :� فيقو`  �أل!1.  على 
� خلق � منذ  �جلا!ية،  �هللا  سنة  هي 
 cيبد  `�k ما  �أل!1   2  ��إلنسا
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ينصر  �نه  �نقطا«   �6� �لسنة   Dهذ
�نبياDA 6ُمرَسليه. 6يكتب Sم �لغلبة، 
�نا  �هللا ألغلنب  يقو`: ﴿كتب  كما 
�نه  هو  �لغلبة  من  6�ملر��  6!سلي﴾ 
 �� �� �لرسل 6�ألنبياA يريد6�كما 
�يث  �أل!1  على  �هللا  حجة  تتم 
 �فإ مقا6متها،  على  �حد  يقد!  ال 
 ،Uبالبينا صدقهم  يظهر   Nتعا �هللا 
 cلذ� �حلق  بذ!�  بأيديهم  6يز!« 
�نه ال   Zلدنيا، غ�  2 Dنشر �يريد6
له على �يديهم. بل يتوفاهم 2  يكمِّ
�لفشل  من  �خلوُ+  يصحبه  6قت 
 َ̀ �ملجا بذلك  فُيفسح   ،c��لر  cَ�با
6يستهزئو�  لَيسَخر6�  للمعا!ضني 
 �يكونو 6يشّنعو�. 6حينما  6يطعنو� 
قد �خرجو� كل ما 2 جعبتهم من 
سخرية 6�ستهز�A ُيظهر �هللا تعاN يَد 
�لقد!� �لثانية، 6يهيئ من �ألسباd ما 
 NI ل" كانت�+ �ألهد�تكتمل به 

bلك �حلني غZ مكتملة حلدٍّ ما." 
�ليو=  شاهد  �جلماعة  تا!يخ   �I
نبوAته   6� هذ�،  �هللا  6عد   �� على 
 �هذD �ل" �علنها بو�سطة Iما= �لزما
6بعظمة  جديد   �بشأ �ليو=  تتحقق 
�خلليفة  عهد   ��كا  A�سو جديد�. 
�أل6` حني �طلت �ملعا!ضة �خلا!جية 
 6�بر�سها NI جانب �لفنت �لد�خلية، 

�لثا² حني ظلت  كا� عهد �خلليفة 
�لفنت �ملختلفة 6�لد�خلية تطل بر�سها 
�خلالفة  �اية عهد   NI يو=   `6� من 
تقريبا ح� �نشق جزA من �جلماعة، 
�يضا  �خلا!جية  �ملعا!ضة   Uذº�6
صو!� ±لة شعو�A، 6لكن مع كل 
 ~ �جلماعة.  تقد=  يتوقف   ^ bلك 
6�لفنت  �خلا!جية   UجماS� �طلت 
�خلليفة  kمن   2 بر�سها  �لد�خلية 
ظلت  �جلماعة  6لكن  �يضا،  �لثالث 
تتقد= 6ظلت �خلالفة تدفع �جلماعة 
عهد   Aجا  ~ باستمر�!.  �ألما=   NI
�خلليفة �لر�بع 6هاجم �لعد6ُ �جلماعة 
بكل ما كا� ميلك من قو� 6قد!�، 
kعمه  �سب  متينة  ¢طة  6قا= 
للقضاA على �جلماعة ح� بد� بقاAها 
سبيل  هنا¡  يكن   ^  bI مستحيال، 
للنجا�. 6لكن حتققت كلماU �ملسيح 

�ملوعو� � بكل عظمة 6شأ� مر� 
ُيظهر   Nتعا بأنه  قا`  حيث   yخر�
 Uلثانية بكل قو�، فقد ظهر�قد!ته 
�لو�قع.  صعيد  على  �لقد!�  تلك 
�هلكت  �لعظيمة  �لقد!�  تلك   �I6
6�با�ִדم �ائيا. ~ جاA عهد  A�ألعد�
�لعهد  هذ�   26 �خلامس،  �خلليفة 
نا! �حلسد 6�ملعا!ضة   Uشتد�يضا �
 ��أل±ديو 6تعر1  �ضطر�ما 
�لغاÈة   Uللهجما 6�لعّز`   Aلضعفا�
�هرقت �ماÞهم �ل³يئة بظلم يتعذ! ُ6
� ميّيز هل هذD �ألعما` � Aملر�على 
 ��6 من خلق �سو qنا�صد!U من 
متت  6قد  �لضا!ية.   zلوحو� من 
خللق  �ألماكن  بعض   2  Uملحا6ال�
حيث  �جلماعة   2 �لد�خلية  �لُفرقة 
 �Aمتنكرين بعبا qلنا�ا بعض S سعى
 Uتصد 6لكن  �جلماعة.  مو�سا� 

أنـا إنسـان ضعيف عـدمي احليلة ال أهميـة �، ولكن 
 cدية حتظـى بتأييد ونصرة من اهللا تعاzاخلالفة األ
الذي هو قـادر وقوي ومصدر كل قـوة وقدرة. وقد 
وعد اهللا تعاc املسـيح املوعود � بأنه سُيظهر قوًة 
عظيمة، فال يزال ُيريها وسـiيها k املسـتقبل أيضا. 
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التقوى

�ملؤيَّد�  �خلالفة   c� �لثانية..  �لقد!� 
من �هللا SذD �ملحا6الU بكل قو� 6ال 
تز�` تتصدy بكل حز= 6عز= بفضل 
� �هللا تعاN هو ��هللا تعاN، بل �حلق 
�لذc يتصدS yا. �نا Iنسا� ضعيف 
عدمي �حليلة ال �¹ية Å، 6لكن �خلالفة 
�أل±دية حتظى بتأييد 6نصر� من �هللا 
تعاN �لذc هو قا�! 6قوc 6مصد! 
 Nهللا تعا�كل قو� 6قد!�. 6قد 6عد 
�ملسيح �ملوعو� � بأنه سُيظهر قوً� 
عظيمة، فال يز�` ُيريها 6سZيها 2 
فلسو+  �لعد6  �ما  �يضا.  �ملستقبل 
يز�` يفشل  يفشل 6<يب 6ال 6لن 
 �I 6هجماته.  6خططه   Dمكائد  2
�لعد6 يستخد= 2 هذD �أليا= 6سائل 
�إلعال= �اللكتر6نية مبا فيها �النترنت 
كتب  من   U�!لعبا� لتقدمي  6غZها 
�ملسيح �ملوعو� بقص 6لصق 6بقطعها 
قد  ثانية  ناحية  6من  سياقها.  عن 
�عطى �هللا تعاN �ملسيَح �ملوعو� � 
 dلشبا�خلالفة فوجا من � ��2 ظل قيا
�لذين يلعبو� 2 كل بلد �6! طلحة 
بكل شجاعة  للعد6   �6يتصد6  �
6بسالة، 6ير�6� على �لعد6 مبا ميأل 
�لقلب �مد �هللا تعاN تلقائيا، 6يز��� 
 .Nتعا �هللا  بوعو�  I6يقانا  Iميانا   Aملر�
يطمئننا سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 

عن �ستمر�! �لقد!� �لثانية 6يقو`: 
" فيا �حبائي، ما ��مت سنة �هللا 
قد!تني،   cُير  Nتعا �نه  هي  �لقدمية 
كاbبتني  فرحَتني  بذلك  ّطم  لكي 
� يغّير �هللا �لألعد�A.. فمن �ملستحيل 
فال  لذلك  �ألkلية.  سنته   ��آل  Nتعا
 bI ،�خ³تكم به 6ال تكتئبو�حتزنو� ملا 
� تر6� �لقد!� �لثانية �ال بد لكم من 
أل�ا  لكم،   Zخ aيئها   �I6 �يًضا، 
�لقيامة.  يو=   NI تنقطع  6لن  ��ئمة 
 ��� تلك �لقد!� �لثانية ال ميكن I6
تأتيكم ما ^ �غا�! �نا، 6لكن عندما 
�!حل سو+ يرسل �هللا لكم �لقد!َ� 
 NI معكم  تبقى  �ل" سو+  �لثانية، 
�ألبد �سب 6عد �هللا �لذc سجلُته 
 �I6 �أل±دية"،  "�ل³�هني   Êكتا  2
يتعلق  بل   Ê يتعلق  ال  �لوعد  bلك 
 ²I  :� �هللا  يقو`  �نتم. كما  بكم 
�تبعو¡  �لذين  �جلماعة   Dهذ جاعل 

فوt غZهم NI يو= �لقيامة.
يوُ=  يأتيكم   ��  c!6لضر� فمن 
هو   cلذ� �ليو=  bلك  لِيليه  فر�قي 
� Iلـهنا Iلـٌه I .ئم�لد� �لوعد  يو= 
 ،t66صد 6ِفيٌّ  �لوعد،   t�صا
به.  ما 6عدكم  لكم كل  6سُيحقق 
�أليا=  هي  �أليا=   Dهذ  �� 6برغم 
�ألخ�Z من �لدنيا، 6هنا¡ كثZ من 

6قوعها،   �� �ل"  6�ملصائب  �لباليا 
 NI لدنيا قائمة�تظل  ��6لكن ال بد 
� تتحقق �يع تلك �ألنباA �ل" �نبأ �

�هللا تعاN ֲדا."
 Nتعا �هللا  6عد  لقد  فباختصا!، 
6هذ�  ستد6=،  �أل±دية  �خلالفة   ��
فيما   �سيأتو بالذين  يتعلق  �لوعد 
متمسكني   �يظلو 6�لذين  بعد 
طاعتهم   �6ُيظهر6 �خلالفة،  بنظا= 
 Hإلخال�على صلة  ��لكاملة 6يبقو
حتقق   �6Zفس �خلالفة،  مع   Aلوفا�6
 �I  .Nتعا �هللا  بفضل  �لوعد  هذ� 
من  nر6مة   Aألشقيا�  A�ألعد�  �عيو
 U�تأييد مشاهد   �ير6 فال   �Zلبص�
قد!�  مشاهد   yنر بينما   Nتعا �هللا 
 ،Nبفضله تعا ��هللا 2 كل حلظة �6ٍ
مظاهر  جديد  بتجّل  لنا   yA�6تتر
حتقق �لوعو� �ملتعلقة بنا �ل" قطعها 
 .� �ملوعو�  �ملسيح  تعاN مع  �هللا 
�ملسلح  6هجومه  �لعد6ّ   A�عتد�  �I
كا+  �ليل  �لعّز`  �أل±ديني  على 
على �نه ال قبل له مبو�جهتنا باحلجة 
�أل±ديني  Iفحا=   �I6  .�6�ل³ها
�ليال  ميّثل   �6�ل³ها باحلجة   qَلنا�
 bI ،يضا� Nهللا تعا� �على حتقق 6عو
قا` �هللا تعاN للمسيح �ملوعو� �: 
"سأجعل �تباعك غالبني على غZهم 
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 Dهذ 6تتحقق  �لقيامة“،  يو=   NI
�لغلبة 2 صو!� �ل³�هني �ل" ال تسع 

�حَد �ملعا!ضني مقا6متها. 
�خلالفة   � حضرته  bكر   ~
 Aلضو� 6سلط   yخر� مر�  �أل±دية 
 w6شر �لثانية  �لقد!�  ظهو!  على 

طريق Iقامة �خلالفة، فقا`:
�نا قد!� �هللا �ملتجسد�. 6سيأÍ من ”
مظاهر   �سيكونو  ،��خر6  cبعد
كونو�  لذلك  �لثانية.  �هللا  قد!� 
��عني  �لثانية  �هللا  لقد!�  منتظرين 
كل  6لتجتمع  aتمعني.  ملجيئها 
قطر  كل   2 �لصاحلني  من  �اعة 
�لثانية  �لقد!�   `ßت ح�  6ليدعو� 
Iله  SIكم   �� 6ُترَيكم   ،Aلسما� من 
� موتكم ��يِقنو�  �لقد!�.  قا�! كل 
قريب، bI ال تعلمو� م� ستحل تلك 
�جلماعة   Aلصلحا 6ينبغي  �لساعة! 
يأخذ6�   �� �لطاهر�   qلنفو�  c6b
 .cبعد من  باÄي   qلنا� من  �لبيعة 
�لتوحيد   NI  dذ¾  �� يريد  فاهللا 
�يع �أل!6�c6b w �لفطر� �لصاحلة 
 A�سو �ملعمو!�،  �قطا!  �تلف  من 
� ¾مع �كانو� من �6!6با �6 �سيا، 6
عبا�D على �ين 6�حد. هذD هي غاية 
�هللا - عز 6جل - �ل" ُ�!سلت من 
 Dهذ �جعلو�لدنيا. لذلك � NI جلها�

�لغاية نصب �عينكم، 6لكن باللطف 
 Nفإ  .Aلدعا� 6كثر�  �خللق  6حسن 
 qلقد�  w6بر مؤيَّد�  �حٌد  يقو=   ��
من عند �هللا، ثابر6� �يًعا على �لعمل 

بعدc متكاتفني.“
ما  هنا   � حضرته  6ضح  فلقد 
 NI 6فاته  بعد  من  به  �لعمل  ¾ب 
� يتم �نتخاd �خلليفة، ~ ما ¾ب �
6فا�  بني  ما  �لفتر�   2 به  �لعمل 
�خر،  خليفة   dنتخا�6 خليفة  كل 
6�كد على �ال تضلو� 2 هذD �لفتر� 
�لقص�Z من يو= �6 يومني �6 بضعة 
� تتمتعو� � ��يا=، bI6� كنتم تريد6
 �� بد  فال  �لثانية  �لقد!�   Uب³كا
خال`  6متحدين  متكاتفني  تبقو� 
على  6تو�ظبو�  �لوسطية  �لفتر�   Dهذ

�لدعو�U ح� تنتخبو� �خلليفة. 
حضرته  بقو`  �حد  ينخدعن  فال 
�جلماعة   Aلصلحا "6ينبغي   :�

يأخذ6�   �� �لطاهر�   qلنفو�  c6b
 “cبعد من  باÄي   qلنا� من  �لبيعة 
� �خلالفة �ح� يسّوÂ لنفسه �لقو` 
ال تتعلق بشخص 6�حد بل مبجموعة 
 Zغ فئة   �فإ �جلماعة،  �فر��  من 
�ملبايعني متسكو� ֲדذ� �لقو` فاعت6³� 
”�ألجنمن“ �!فع مكانة من �خلليفة، 
� حضرته � قد شرحه �2 حني 
نفسها  �لصفحة  على  �حلاشية   2
 Aهؤال dنتخا�حيث قا`: ”يتوقف 
�c �ملؤمنني، فمن �تفق ! tتفا�على 
 � حضرته  �ستخد=  (هنا  عليه 
بأنه  مؤمنا   ��!بعو �لو�حد)   Zضم
 kاa فهو  باÄي  �لبيعة  يتأهل ألخذ 
 Zيضا ^ يستخد= ضم�لذلك (6هنا 
 ���جلمع بل قا` فهو aاk). 6عليه 
(فلم  لآلخرين.  �سو� حسنة   �يكو
”�ألجنمن“  تصبح   �� هنا  يذكر 
�سو� حسنة لآلخرين بل قا` ¾ب 

” أنـا قـدرة اهللا املتجسـدة. وسـيأj مـن 
بعـدي آخـرون، سـيكونون مظاهـر قدرة 
اهللا الثانيـة. لذلـك كونوا منتظريـن لقدرة 
�تمعـني.“  جمليئهـا  داعـني  الثانيـة  اهللا 
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� يكو� هو �سو� لآلخرين).�
�ملر�� هو ”�ألجنمن“ من  يكن  فلم 
 �صيغة �جلمع حيثما !6�I6 Uمنا كا
بعد   �يأتو �لذين   Aخللفا� منه  �ملر�� 
 �حضرته � 6هم �لذين سيأخذ6
bلك   NI Iضافة  عنه.  نيابة  �لبيعة 
فهنا¡ مؤسسة قائمة 2 نظا= �جلماعة 
باسم ”aلس �نتخاd �خلالفة“ �ل" 
من   Aخللفا�  dنتخا� على  �شرفت 

بعد 6فا� �خلليفة �لثا² �. 
� هذ� �فلو قا` �حد: ما �لدليل على 
�يضا.  Nهللا تعا�ختيا! �هو  dالنتخا�
6تأييد�ته  �لفعلية  �هللا  شها��  فيكفيه 
يريها  �ل"  �لصاحلة   yÞلر�للخليفة 6
�فر��  طاعة   ~ �جلماعة،  ألفر�� 
صميم  من  �خلليفة  أل6�مر  �جلماعة 
تأييد  Ñو   dلقلو� 6ميل  �ألفئد� 
� �هللا ��خلليفة، كل bلك يد` على 
تعاN بنفسه قد جعله خليفة. 6لقد 
عليه   d�� ما  على  �ألمثلة  ضربت 
 y!��لعد6 على مّر �لسنني 6على ما 
يوجه  �لعظيمة.  �ياته  من   Nتعا �هللا 
� 2 هذ�  �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا 

�لكتيب نصيحة 6يقو`:
 w6! من  نصيًبا  تنالو�   �� ”ينبغي 
بينكم  فيما  �لتعاطف  ب³كة   qلقد�
 yلتقو� �6تزكية �نفسكم، b6لك أل

 .qلقد� w6! ��حلقيقية ال ُتنا` بد6
متاًما،  �لنفسية  ثو�ئركم  عن  6َتَخلَّو� 
6�ضيقها   tلطر� �عسَر  6�سلكو� 
تفتتنو�  ال   .Nتعا �هللا  مرضا�   Aَبتغا�
�هللا  ُتبعدكم عن  فإ�ا  �لدنيا   U�مبلذ
تعاN، بل �ختا!6� حياَ� �ملر�!� لوجهه 
تعاN، فإَ� �أل^ �لذc فيه !ضاA �هللا 
غضبه،  جتلب  �ل"  �للذ�  من   Zخ
�فضل  �هللا  ُترضي  �ل"  �Sزمية   �I6
غضبه،  يوجب   cلذ� �النتصا!  من 
من  تدنيكم  �ل"  �ملحبة  عن  فَأقِلعو� 
 dبالقلو �هللا  على  �قبلتم  لو  غضبه. 
موطن،  كل   2 لنصركم  �لصافية 
�لنَّيِل  على  بعدها  عد6ّ  يقد!  6لن 
 Nتعا �هللا   Aضا! تنالو�  6لن  منكم. 
ما ^ تتخّلو� عن I!��تكم 6ملذ�تكم 
6ما  6�نفسكم،  6�مو�لكم  6عّزتكم 
^ تتجشمو� 2 سبيله عز 6جل تلك 
لو  6لكن   .Uملو� تشبه  �ل"  �ملر�!َ� 

كابدمت �ملر�!� لكنتم كالطفل �حلبيب 
2 حضن �هللا، 6ُجلِعلتم 6!ثة ملن خال 
من قبلكم من �لصديقني 6ُتفتح لكم 

�بو�dُ كل نعمة.“ 
~ يقو` حضرته �:

سو+   Nتعا �هللا   �� تظنو�  "ال 
 Nهللا تعا�نتم َبْذ!ٌ� َبَذَ!ها �يضيعكم، 
 :Nتعا �هللا  يقو`   .Dبيد �أل!1   2
� هذD �لَبْذ!� سو+ َتْنُمو 6َتْزَ�ِهُر I
6َلَسْو+  طر+،  كل   2 6َتَتَفرَُّ« 
ملن   âفطو عظيمًة.  َ�6َْحة  تصبح 
<ا+  6ال   Nتعا �هللا  بقو`  يؤمن 
من  البد  ألنه  �لعا!ضة،   Uِ�Aالبتال�
�هللا  <ت³كم  لكي  �يضا   U�Aالبتال�
للبيعة  ��عائه   2  t�صا منكم  َمن 
ّ̀ بسبب  6من هو كاdb. 6�لذc َيِز
�البتالA لن يضر �هللا شيئا، 6�لشقا�6 
 ^ 6لو  �جلحيم،   NI ُتوصله  سو+ 
�لذين  6لكن  له.   �Zًخ  �َلكا ُيْوَلد 
�َملطاِ+ 2 حني  ِنهاَية   NI  �يص6³
6َتُهبُّ  �ملصائب   `kالk عليهم   Íتأ
عليهم عو�ِصُف �البتالA�U، 6َتْسَخُر 
6ُتعامُلهم   ،�6تستهز �ألقو�ُ=  منهم 
فأ6لئك  �لكر�هية؛  مبنتهى  �لدنيا 
6� 2 �خِر �ألمر، kلذين سو+ يفو�
على   Uِل³كا�  dُ�بو� عليهم  6ُتفَتح 
ِمْصر�َعْيها. لقد قا` �ُهللا تعاN �اطبا 
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�لذين   �بأ �اع"  �ْخ³ ُ  ��  cَيَّاI
من  شاِئبٌة  تشوُبُه  ال  Iميانا   �يؤمنو
ُملوَّثا   ��إلميا bلك  6ليس  �لدنيا، 
من  خالًيا  6ليس  �ُجلِنب   6�  tبالنفا
عند   ��ملَْرِضيُّو هم  فأ6لئك  �لطاعة، 
�هللا تعاN. 6يقو` �هللا تعا�I Nم هم 

“.tٍلذين قدُمهم قدُ= ِصْد�
 Uمستويا ترتفع   U�بد لقد 
�فر�� �جلماعة 2 كل  2 Uلتضحيا�
6نشاهد   ،Nتعا �هللا  بفضل   �مكا
حتقق 6عو� �هللا �ل" �عطاها للمسيح 
�ملوعو� �، فانظر6� كيف يتقد= 
بالنفس  بالتضحية   ��آل  ��أل±ديو
 w6بر مفعمني  شجاعة  بكل  6�ملا` 
 Uملقتبسا�  Dهذ 6لكن  �لتضحية. 
بعض  على   cحتتو قدمُتها  �ل" 
�يضا �ل" �عطاها  U�!لبشا�! 6�إلنذ�
 NI للمنضمني � �ملوعو�ملسيح �
�جلماعة   NI 6�ملنتمني  �خلالفة  نظا= 
6�جبنا  فمن  �أل±دية.  �إلسالمية 
 Dهذ من  حظ  ألخذ   - �يًعا 
�لبشا!�U 6�الستفاضة ֲדذD 6�لوعو� 
�هللا  عظمة  قلوبنا   2 نرسخ   ��  -
تعاN، 6نتمسك بوحد�نيته 6نظهرها 
�خللق  6نو�سي  �عمالنا،  �يع   2
�لبغض  من  قلوبنا  6نطهر  كله، 

بكل  �حلسنة   NI  Í6نأ 6�لضغينة، 
 c6نبد Iمياننا  على  Ñ6افظ  طرقها، 
�لكاملة،  للطاعة  مثالًيا  منوbًجا 
6نسعى إلحر�k �لرقي I 2مياننا ح� 
ُتعدَّ �قد�منا هي �قد�= صدt عند �هللا 
حتقق   Uبركا ننا`   Å6بالتا  ،Nتعا

 .Nتعا D�6عو
لقد �عا �ملسيح �ملوعو� � 2 هذ� 
 �6���k� لذين�ملتقني �لكتيب أل6لئك �
Iمياًنا 6سعو� جاهدين إلحر�k مر�تب 
 Åملا�لنظا= � �هذ NI �سامية فانضمو
 ���سسه حضرته � معلًنا  cلذ�
بنسبة  Iليه  �ملنضمني  �يع  يوصي 
معينة من مد�خيلهم 6عقا!�ִדم لتنفق 
هذD �ألمو�` 2 !قي �إلسال= 6نشر 
�لدينية 6على  �لقر�� 6�لكتب  علو= 
قا`  كما  66عاظها،  �جلماعة  ُ�عا� 
لأليتا=  نصيًبا  �ألمو�`   Dهذ  2  �I
من  �جلد�  6�ملبايعني  6�ملساكني 
 ��ملسلمني �أل±ديني �لذين ال ¾د6
�لعيش.  لقمة  لتأمني  كافية  �سباًبا 
 Dهذ ��6قا` �يضا بأنÁ على يقني 
 D` سُتجمع 6تتم ֲדا �يع هذ�ألمو�
�ألعما` أل� هذ� هو 6عد bلك �إلله 
 .Aلسما�6 �أل!1  مالك  هو   cلذ�
كما �عا لكل من سينضم NI نظا= 

�ملالية  �ملساعد�   2 6يشتر¡  �لوصية 
لدين �هللا �6لوقه، فقا`:

 Ê! 6يا  �لكرمي..  �لقا�!  SIي  ”يا 
�ملق�³   Dهذ ُخصَّ  �لرحيم..  �لغفو! 
بالذين يؤمنو� Iمياًنا صا�ًقا مببعوثك 
 cلذ� أل6لئك  �ملق�³   Dهذ) هذ�، 
أل�م  �لوصية  نظا=   NI  �ينضمو
بعد 6فاִדم يدفنو� فيها) 6�لذين ال 
 yنفسهم نفاًقا 6ال هًو� 2 �يضمر6
 ��لظن، بل يؤمنو  Aنفسيا، 6ال سو
حق �إلميا� 6يطيعو� حق �لطاعة.“

�لد6�=  على  ترتفع   �� فيجب 
مستوياU �إلميا� 6�لطاعة 6�لتضحية 
�لوصية،  نظا=   NI �ملنضمني  جلميع 
 Nتعا �هللا  مع  عهًد�  عقد6�  أل�م 
 k�إلحر جاهدين  يسعو�   �� فيجب 
�لرقي 6�الk�ها! 2 �لتقوy 6لتمتني 
قبل.   cb كثر من� باخلالفة  �لعالقة 
لنيل  6فق �هللا تعاN �يع �أل±ديني 
6¿ـة  �لرقـي.  من  �لنـو«  هذ� 
ليستـفيض كل   yضـر6!� قصو
�±دc من بركاU �لوعو� �إلSـية 
b6لك  �خلـالفة،  بنـظا=  �ملتعلقة 
على  �لنـظا=  هذ�  يـستمر  ح� 
ب³كاـته،  6نستفيـض  �لد6�= 

�مني.
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خلق   K� منذ  �جلا�ية،  �هللا  سنة  "من   
هذ/  يبد<   ��8 ما   O��أل  P  Kإلنسا�
 /Qنبيا� ينصر  �نه   ،Tٍنقطا�  KB �لسنة 
كما  �لغلبة،  �م  يكتب  مرسليه، 
�ُسِلي﴾ َُ َ�َنا  َألَْغِلَبنَّ  يقو�: ﴿َكَتَب �هللا 
(�ملجا�لة:٢٢)، �ملر�B من �لغلبة هو �نه 
كما �K �لرسل �ألنبياQ يريدK� K تتم 
 �يقد ال  gيث   O��أل على  �هللا  حجة 
�حٌد على مقامتها، فإK �هللا تعا3 يظهر 
 G�بذ بأيديهم   T�يز  ،oبالبينا صدقهم 
 rلدنيا، غ� P /نشر K�حلق �لذ< يريد
 P نه ال يكمله على �يديهم. بل يتوفاهم�
 >َBبا �لفشل  من   uُخلو� يصحبه  قٍت 
�لر�<، فُيفسح بذلك �ملجاَ� للمعا�ضني 
يشنعو�.  يطعنو�  يستهزئو�   �ليسخر

 P ما  كل  �خرجو�  قد   Kيكونو حينما 
�هللا  ُيظهر   Qٍستهز�� سخريٍة  من  جعبتهم 
تعا3 يَد �لقد�G �لثانية، يهيئ من �ألسبا~ 
ما تكتمل به �ألهد�u �ل= كانت �3 �لك 

�حلني غr مكتملٍة �3 حد ما."   

مقا= ظهو! �لقد!� �لثانية (�خلالفة) 2 حديقة "ֲדش" مق�³". 
هنا 6ُضع جثما� حضر� �ملسيح �ملوعو� � �ملبا!¡، 
c6Zلبه�لدين �حلكيم نو! �إلخو� حضر� �من  Z6بايع كث
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التقوى

فاَضْت َيـِدc 2 �لكائنـاUِ قصيد�

َعَبـٌق َفِمـي، 6�لكلُّ حـوÅ طاعٌة

قـد !ّ�ُ�6� !جـَع �لصـدy �فا6ٍ�

قـّوً� نذ!نـا  Iّنـا   !cسـّيد يـا 

Í!يـا ُملِهمي، 6ِبشـا ،Áيـا َموِط

فصاحـًة  ��لبيـاِ  !َ!َ�ُ عّلمَتنـا 

ُ̀ ُيصـاÂُ ِمن �ملَقا عّلمَتنـا كيـف 

عّلمَتنـا حـبَّ �حلبيِب nّمـٍد (�)

" ُفِتَحـْت لنا يـا طاقـَة �لَقْدِ! �لـّ

ا bكرُتَك – يا حبيـLَ – ُجو�� ملـّ

�±ـَد سـّيًد� 6عميد� dِ2 حـز

6�ستبشـر6� 2 �صغَرْيـَك جديد�

فَمَشـيَنا َسـْبًحا �ّمـًة 6جنـو��

يـا خZَ َمـن نظَم �لكالَ= نشـيد�

فعلـوUَ شـأًنا، 6�حـًد� 6فريد�

6عنيد� �ملشـاعِر صا�ًقـا  نـزِ+ 

6كشـفَت �سـر�َ! �لكتاdِ َمجيد�

َت³يـد�  y!لـَو� نـاُ!  فتبّدلـْت 

نورُ الزمان!نورُ الزمان!
GBنظم: �ألستا� �سعد موسى َعوGBنظم: �ألستا� �سعد موسى َعو
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يـا ُملَهًما كشـًفا 66حًيـا بعَدما

cذ �لـّ هللا  �حلمـُد   cسـّيد يـا 

yلند�لسـماحةُُ 6� cُْدS� لكأّنمـا

ُ̀ !بَّنـا حامي �ِحلمى 6نبيُت نسـأ

جا6Aَنـا ُ!ْسـُلَك قـا�ً� I6مامـًة

القـت كبابـZُ �إلبـا فرسـاَنها

ِنعـَم �خلالفُة – ُ�مَت �نَت Iماَمها –

cذ nمـوُ� ناصـُر طاهـٌر ّ~ �لـّ

مسـر6ُ! �±َد يـا كفيَل مسـّرٍ�

Iّنـي َكَتبـُت Sـا �حليـا� 6صّي"

ُسـّدU على �لدنيا �لسـماAُ حديد�

�ملوعـو�� بايعـو�   bI  Nُأل� َ!ِحـَم 

ُعنقو�� �لسـما  ْت عليَنا ِمـَن  نزلـَ

� يَّحفظـنَّ مـَع �لعهـوِ� ُصمو���

َحـيِّ �حلبيـب بقا�يـاَ� َحميـد�

للهـدy مقصو�� صـا!U منـاً!� 

نـوً!� جتّلـى، مصلًحـا موعـو��

تأييد� �لُعلـى  لـُه عـُني  َكِفَلـت 

تنهيـد� �بِّكـم  �ُملحـبُّ   d�b

�ّنـي سـأ!حُل عاشـًقا 6شـهيد�

ْ
ََ
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تر�ة: �لد�عية �مد �7د نعيم

�خلالفة  موضو«  نقّسم   �� ميكن 
بصفة عامة NI ما يلي:

١.  تعريف �خلالفة 
٢.  ضر6!� �خلالفة 

٣.  قيا= �خلالفة 
�ما!�U �خلليفة   .٤

٥.  صالحياU �خلليفة 6سلطته
٦.  قضية عز` �خلليفة .... 

 Dهذ كل  �تنا6`   �� 6سأحا6` 
6�هللا  موجز،    wبشر �ملو�ضيع 

.��ملوفِّق 6�ملستعا

تعريف �خلالفـة
�6` سؤ�` يتبا�! للذهن هو تعريف 
�خلالفة، �c ما هو �ملر�� من �خلالفة 
�خلالفة؟  نظا=  يسمى   Aشي  c�6
 Áخلالفة كلمة عربية تع� ��فاعلمو� 
 6�لغوًيا �ملجيA بعد �حد �6 خْلفه، 
�لنيابة   6� �خر  مقاَ= شخص  �لقيا= 
عنه. �ما 2 �ملصطلح �لديÁ فكلمة 

�خلليفة ُتستخد= مبعنيني:
�S6ما: �ملصلح �لربا² �لذc ُيبعث  
من عند �هللا إلصالw �لناq، 6عليه 
 �يسمَّو 6�لرسل   Aألنبيا� �يع   �فإ

 �خلفاA �هللا ֲדذ� �ملعµ، أل�م يعملو
ُنّو�ًبا لـه �، 6ֲדذ� �ملعÄ µَّى �ُهللا 
��= 6��6َ� خليفًة 2 �لقر�� �لكرمي.

 cلذ�لصا� �لبا! �لرجل �لك b :ثانيا
�6 مصلٍح !6حٍي بعد  ٍّLيقو= مقاَ= ن
6فاته ليكمل مهمته 6يقو� �اعته، 
بعد  خليفًة   � بكر  �بو  قا=  مثلما 

!سو` �هللا � 6بعدD عمر �.

�G �خلالفـةضر
ضر6!�  عن  هو  �لثا²  6�لسؤ�` 
يتأسس  غر1   cأل  c� �خلالفة، 

�<Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;ÎÖït;U€÷Œd

(نجل سيدنا � حمد �)

‹˜à¸\;∫;Ï…˜£\;‹]æ›‹˜à¸\;∫;Ï…˜£\;‹]æ›
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<لو  ال  �نه  فاعلمو�  �خلالفة؟  نظا= 
فعل من �فعا` �هللا من حكمة، 6ملا 
�سب  nد6��   ��إلنسا عْمر   �كا
�لنو�ميس �إلSية، بينما تقتضي مهمُة 
 �شؤ6 على  6�إلشر�+   wإلصال�
لذ�  طويال،  �مًد�  6تربيتهم  �ملؤمنني 
نظا=  �لنبو�  بعد   Nتعا �هللا  سّن  فقد 
6فاته  بعد   Lلن� مهمة  لتتم  �خلالفة 
 cلذ� �لبذ!   �فكأ خلفائه.  بو�سطة 
ُيزَ!« بيد �لنL، ينّميه �هللا عن طريق 
�ل"  �ألخطا!  من  ليسلم   Aخللفا�
يصبح  �ألمر ح�   `6� به 2   tحتد
 �� يتضح  هنا  6من  عظيمة.  �6حًة 
لنظا=  فرٌ«  �حلقيقة  �خلالفة 2  نظا= 
سيدنا  قا`  S6ذ�  له،  6تتمة  �لنبو� 
نبوٌ� قط  "ما كانت   � �هللا  !سو` 
Iال تبعْتها خالفٌة". (كنـز �لُعّما`، 

(١١٩ H q�لسا� Aجلز�

قيا@ �خلالفـة 
�لنبو�  لنظا=  فرٌ«  نظا= �خلالفة   �� مبا 
 � �هللا  توّلى  فقد  لذلك  له،  6تتمٌة 
�لنبو�،  حا`  هو  كما  بنفسه،  Iقامته 
b6لك لكي يتوN منصَب �خلالفة َمن 
6�ألجد!  �ألصلَح  �هللا  علم   2  �كا
�ملوجو�ين  بني  �حلمل  هذ�  حلمل 
�اعة   �� 6مبا   .dالنتخا� 6قت 
بعثة  بعد   Uنشأ قد   �تكو �ملؤمنني 

فيو1  حتت  ترّبت  قد   �6تكو  Lلن�
�لنبو�، لذلك ¾عل �هللا للمؤمنني �يضا 
�نتخاd �خلليفة لكي ¾د6�  نصيبا 2 
 2 6�نبساطا  �نشر�حا  صد6!هم   2
6هكذ�   .Dمر�أل6 6�المتثا`  مؤ�k!ته 
فإ� �نتخاd �خلليفة يصطبغ بصبغتني 
 dنتخا� يتم  حيث  غريب،  بشكل 
�خلليفة على �يدc �ملؤمنني 2 �لظاهر، 
 Aحتقيًقا لقضا Íألمر يأ�قع �لكنه 2 6
�هللا 6قد!D، �يث يتحكم �هللا 2 قلوֲדم 
6يصرفها NI صاحب �لكفا�A �ملطلوبة 
نسب  bلك  6ألجل  �ملنصب،  لذلك 
�هللا تعاN �ختيا! �خللفاNI A نفسه 2 
6قا`  �لكرمي،   ��لقر� من  كل موضع 
 NI �ً!شاI6 ،خلليفة�جعل ��نا  ²I �!�مر
هذD �حلقيقة قا` �لنL � عن خالفة 
�Ê بكر �: "يأâ �هللا 6�ملؤمنو� Iال 
�لصحابة).  فضائل  (مسلم،  بكر"  �با 
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  بّين  6قد 
�ألمر نفسه 2 كتابه "�لوصية" حيث 
� �هللا �قا= �با بكر � بعد 6فا� I `قا
�ملوشكة  �جلماعة  فأنقذ   ،�  Lلن�
 Tيتحد 6هو  6قا`  �ال�يا!....  على 
�فر��   cبعد ِمن   �نفسه: "سيكو عن 
�لثانية".  �هللا  قد!�  ֲדم  تظهر   ��خر6
� لر�c �ملؤمنني �لقد ثبت ِمن هنا قطًعا 
لكن  �خلليفة،  �ختيا!   2 �خًال  �يضا 

� قد! �هللا يعمل عمَله.�6�قع �ألمر 

�ما��o �خلليفـة
�ل"   U�!ألما�عن  `Þلتسا� ~ ينشأ 
ميكن ֲדا معرفة �خلليفة �حلق. فاعلمو� 
با!kتني  عالمتني  �حلق  للخليفة   ��
�6ال¹ا ُ 6�حلديث،   ��لقر� �سب 
هي تلك �ل" bُِكرU 2 سو!� �لنو! 
َننَّ َلُهْم ِ�يَنُهُم  2 قوله تعاN: ﴿6َلَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذc �ْ!َتَضى َلُهْم 6َلَُيَبدِّ
 �ُيْشِرُكوَ ال  َيْعُبُد6َنِني  �ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
 ��  c� (�لنو!:٥٦)..  َشْيًئا﴾  ِبي 
 Aباخللفا �لدين   k6يعّز  cسيقّو �هللا 
�ملؤمنني  خو+  6يبّد`  �لصا�قني 
 Dيعبد6نه 6حد Aخللفا� Aمًنا، 6هؤال�
فكما  شيئا.  به   �يشركو 6ال  فقط 
 �ُتعر+ كل شجر� بأ¿ا!ها �ملا�ية فإ
�لر6حية   D!بأ¿ا ُيعر+  �حلق  �خلليفة 

 .`kأل�هللا له منذ �ل" قّد!ها �
 2  U�!6 فقد  �لثانية  �لعالمة  �ما 
 dنتخا�يتم  ���حلديث، 6هي �نه ¾ب 
�خلليفة - عد� �لظر6+ �الستثنائية - 
بإ�ا« �ملؤمنني �6 �ألغلبية �لساحقة، 
� قضاA �هللا �b6لك ألنه مما ال شك فيه 
 DZهللا حسب تدب� ��يعمل عمله، Iال 
�حلكيم ¾عل لر�c �ملؤمنني �خال 2 
قا`  كما  �لظاهر   2 �خلليفة  �ختيا! 
بكر   Ê� خالفة  عن   � �هللا  !سو` 
 ،c!لبخا�) "�"يدفع �هللا 6يأâ �ملؤمنو
قدُ!  يَد«  لن   c� �ملرضى)..   dكتا
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التقوى

�Ê بكر،  Zَلُينتَخب خليفًة غ �حًد��هللا 
� �اعة �ملؤمنني لن تتفق على �كما 
غDZ. فالعالمة �لثانية لكل خليفٍة حقٍّ 
 D6ًال، ~ ينصر�ينتخبونه  �ملؤمنني   ��
به   y6يتقّو ثانيا،  بعمله   D6يؤيد �هللا 
ال   yخر�  Uعالما 6هنا¡  �لديُن. 

يتسع �ملجا` لذكرها هنا مفصال.

بركـاo �خلالفـة
 Dعال�� نظا= �خلالفة - كما bُِكر I
- نظا= جدُّ مبا!ٍ¡ ُيطِلع �هللا به قمَر 
�لنبو� بعد غرÈ d6سها 2 �لظاهر، 
�حلديثة  �إلSية  �جلماعة  6يعصم 
�لوال�� ِمن �ضر�! تلك �لصدمة �ل" 
 .Lلن�تقع عليها كالكا!ثة بعد 6فا� 
 �� مهمة �لنL كما يثبت من �لقر�I
�لكرمي تتمثل 2 تعليم �اعة �ملؤمنني 
�ينًيا 6تربيتهم !6حيًّا 6�خالقيًّا 6َلمِّ 
Èلهم 6تنظيمهم، باإلضافة NI تبليغ 
تنتقل  �ألعما`   Dهذ 6كل  �Sد�ية، 
 cلذ� �خلليفة   NI  Lلن� 6فا�  بعد 
مي �جلماعة من �لتشرb=، 6ُيبقيها 

منظومة 2 سلك  6�حد متني.
 Lلن�شخص  �6عال6ً� على bلك فإ
يشّكل ألفر�� �جلماعة مركًز� !6حًيا 
 �أل6�صر �حلب 6�إلخالH، يتعلمو
6�لتضامن  للوحد�  bهبيا  �!ًسا  به 
 2 يتسبب  6�خلليفُة  6�لتكاتف، 

قد  6لذلك  هذ�،   Aلوفا�  q!� جتدُّ� 
�ل"  �جلماعة   � �هللا  6صف !سو` 
تالk= �خلليفة - لكو�ا متحد� على 
يد 6�حد� - ��ا نعمة كب�Z، 6�هتّم 
خلق  ا6`   cلذ� 6لعن   ،� جدًّ ֲדا 
َشذَّ  "َمْن   :� فقا`  فيها،  �لُفرقة 
 �� c�شذَّ 2 �لنَّاِ!." )�ملستد!¡(.. 
 T6ُيحِد �جلماعة  عن  ينشّق   cلذ�
 dلتشتت فإنه يفتح با�لُفرقة 6�فيها 
 2 � Lلن�لنا! على نفسه. 6يقو` �
6سّنة  بسّن"  "عليكم  �خر:  موضع 
�خللفاA �لر�شدين �ملهديني" (مشكل 
�آلثا! للطحاc6، باd بيا� مشكل 
 �ما !c6 عن !سو` �هللا � 2 �لزما
�إلقبا`  فيه   qلنا� على  ¾ب   cلذ�
عامتهم)..  6تر¡  خاصتهم  على 
تّتبعو�   �� �ملسلمو�، ¾ب  �يها   c�
�لدينية، كما ¾ب  �ألمو!   2 سّن" 
 cمن خلفائي من بعدk 2 �تتبعو ��
 yدS�  �سينالو �يضا، أل�م  سنتهم 

من �هللا.
مبا!¡  جد  نظا=  �خلالفة  فنظا= 
يؤ�NI c 6حد� �جلماعة 6�ملركزية 
�للتني تكو� �جلماعة �حلديثة �لوال�� 
يتجلى  كما  Iليهما،  �حلاجة  بأمس 
 q�بفضل �خلالفة نو! �لنبو� على !
�لنعم  �ك³  من   D6هذ �جلماعة. 

.Uل³كا�عظم �6

صالحياo �خلليفـة
�خلليفة   Uبصالحيا يتعلق  فيما  �ما 
�ساسية  نقطة  تتذكر6�   �� فيجب 
 �� 6هي  �ألمر،  هذ�   dالستيعا
�خلالفة مؤسسة !6حية ينـز` فيها 
�ألسفل   NI �ألعلى  من  �ُحلكم  حق 
 2 خليفته   NI  Nتعا �هللا  ِمن   c�)
�خلالفة  نظا=   �� 6مبا  �أل!1)، 
 yخر� ناحية  6من  للنبو�،  فرٌ« 
�ألبد،   NI �لشريعة  �كتملت  قد 
 Uبصالحيا حتظى  �خلالفة   �فإ لذ� 
6�سعة ��خل حد6� �لشريعة 6�لسنة 
�6سَع  kخلليفة و� �� c��لنبوية.. 
�إلSية  �جلماعة  لتنظيم   Uلصالحيا�
�لشريعة  حد6�  ضمن  6تنسيقها 
نبيه  سنة   tنطا 6��خل  �إلسالمية 

�ملتبو«.
بالدميقر�طية  �ملعجبني   dلشبا�  �I
سعة  من   �يتعجبو �ملعاصر� 
 :�صالحياU شخص 6�حد، 6يقولو
� ميلك شخص 6�حد �كيف ميكن 
6لكن  هكذ�؟  6�سعة   Uصالحيا
� �خلالفة ليست �� يفكر6� �عليهم 
 6� �ميقر�طي  نظا=   c� من  ِقْسًما 
 Áي� لنظا=   Aجز هي  I6منا   ،cنيو�
6!6حا² يتفر« حقها من حق �هللا، 
6تكو� يد �هللا مع �خللفاA ��ئما. هذ� 
ما   yخر� ناحية  6من  ناحية،  من 
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��مت �حلد6� �لشرعية �لقوية nيطة 
 k6يتجا  �� يستطيع  6ال  باخلليفة 
 kملطا«، فكيف ¾و�سنة نبيه  �حد6
bًI� �العتر�1 على سعة صالحياته؟ 
�خلليفة  شخص   �� �ملؤكد  6من 
كثر�   �I6 6!±ة،  نعمة   Lلن� بعد 
�لر±ة 6�تساعها مدعا� لل³كاU ال 

لالعتر�1. 
 �� مبا  �يضا،  �إلسال=  6يقو`  هذ�، 
 dنتخا�يًضا يتدخل 2 ��c �ملؤمنني !
 �� عليه  لذ�  �لنظر   �با�  2 �خلليفة 
يستشZ �ملؤمنني 2 �لقضايا �Sامة. Iنه 
بالتقيد مبشو!ִדم 2 كل  ليس ملَزًما 
�ألحو�`، لكنه ُمطاَلٌب بأخذ �ملشو!�، 
�لدينية  �لتربية  تستمر  لكي  b6لك 
 DZلسياسي 6غ�لصعيد �للجماعة على 
تتولد   yخر� ناحية  ناحية، 6من  من 
�كثر 2 �جلماعة  Çالنبسا�لبشاشة 6�
�ليومية.  �ألمو!   2 مشو!ִדم  بقبو` 
 �مبدُ فليبَق  �خلاصة  �أل6ضا«   2 �ما 
﴿فإb� عزمت فتوكل على �هللا﴾ �يضا 
لطيفة،  نكتة   Dهذ �ملفعو`.   cَ!سا

.�6لكن قليل هم �لذين يتفكر6

 مسألة عز� �خلليفـة
� �لذين ال يد!كو� منـزلة �خلالفة I
�حيانا   �يتخبطو �لسامية  6مكانتها 
�خلليفة.  عز`  مسألة   2 لسفاهتهم 

�نيويا  نظاما  �خلالفة   �يعت6³ �Iم 
 ،yألخر� �لدميقر�طية  �ألنظمة  مثل 
لعز`  طريٍق  عن   �يبحثو َثمَّ  6من 
�خلليفة حسب �لضر6!�. هذ� �خليا` 
ناجم  6هو   ،A6غبا جهل  عن  ينّم 
�حلقيقية  �ملنـزلة   ¡�!�I عد=  عن 
للخالفة. �حلقيقة - كما bكرنا �نفا 
يستند  !6حا²  نظا=  �خلالفة   ��  -
NI قد! خاH من �هللا كتتمٍة للنبو�. 
مشيئة  حسب   - فيه   �� جر=  ال 
 2 �يضا   qلنا�  A�!آل �خًال   - �هللا 
يقو=  �حلقيقة  لكنه 2  �لنظر،   �با�
�خلالفة   �I  ~ �خلاصة،  �هللا  مبشيئة 
aا`  فال  �إلSية؛  �لنعم  �Äى  من 
�ألحو�`.  من  �ا`  �خلليفة  لعز` 
 �Zمش  � �هللا  !سو`  قا`  S6ذ� 
 �ُعْثَماُ "َيا   :�  �عثما خالفة   NI
 �َفِإْ َقِميًصا  ُصَك  ُيَقمِّ �َهللا  َلَعلَّ  Iِنَُّه 
�َ!�ُ�6َ¡ َعَلى َخْلِعِه َفال َتْخَلْعُه َلُهم" َ
�ملناقب).   dكتا  ،cلترمذ� (سنن 
6هذ� �حلديث �ملوجز يتضمن فلسفة 
مييط  كما  للخالفة،  �ملبا!¡  �لقيا= 
�للثا= عن �جلهو� �خلبيثة �ل" سُتبَذ` 

لعز` �خلليفة.
�نه   2  Aلسفها�  Aهؤال يفكر  ال   ~
<تا!   cلذ� هو   Nتعا �هللا   �كا  �bI
 kو¾ �نه   �ير6 bلك  6مع  �خلليفة، 
 kو¾ ال  فِلَم  عزله،  حو`   zلنقا�

 bلعيا�6  ،Lلن� عز`  حو`   zلنقا�
ال  �خلليفة  عز`   �� فاحلق  باهللا؟ 
�لبحث   Çبسا على  طرحه  ميكن 
�ائيا. هنا¡ سبيل 6حيد فقط لعز` 
�هللا  يرفعهم   �� 6هو  �ال   ،Aخللفا�
جيد�  تذكر6�   .Uباملو �لدنيا  من 
إلقامة  فر«  �خلليفة  عز`  قضية   ��
 �bال مستقال، فإ�خلالفة، 6ليس سؤ�
 cلذ�هللا هو � ��ثبت بصو!� قطعية 
 ��لقر� يعلن  كما   - �خلليفة  ¾عل 
مر�!� 6كما صّرw بذلك !سو` �هللا 
 � بكر   Ê� خالفة   Hصو¢  �
6خالفة عثما� � - فمن �ملحا` 
 ،t�لصا� �ملؤمن  قلب   2 ينشأ   ��
�لسـؤ�`  6�حد�،  للـحظة  6لو 

عن عز` �خلليفة. 
6�لنسق  �لنظا=  �ين  �إلسال=   �I
 6�بالتمر�  �يث ال يسمح ألتباعه 
�إلطاحة باحلكا= �لدنيويني �لعا�يني 
 ًَAبنا �ُحلكم  ُسّد�   NI  ��لذين يصِلو
عن  يرثونه   6�  qلنا�  c�! على 
� تر6� ُكْفًر� َبَو�ًحا"، ��بائهم، "Iال 
2 تصرفاִדم.. كما قا` !سو` �هللا 
¢لـع  يـسمح  فكـيف   ..�
�لطاهرين؟   Lلن�  Aهللا 6خلفا�  Aخلفا

"....!Uهيها Uهيها
�لصا�!� 2 !بو�، عد�   "�("�لفرقا

مايو/يونيو ١٩٦٧)  
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التقوى

(�لقسط �لثالث عشر) 

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقاU �ل" بني قوسني �6 �ل" بعد 
�قو`" هي من �ملؤلف."

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠١
حدثÁ ميا� عبد �هللا �لسنو!c 6قا`: 
 2  N6أل� للمر�   �قا�يا  NI �تيت  ملا 
�نذ�¡   cعمر  �كا  =١٨٨٢ عا= 
عاما.  عشر  ¿انية   6� عشر  سبعة 
6�حد�  من  تز6جت حينها  قد  كنت 
�يتها !  yÞ! على   Aبنا بالثانية  6�فكر 
~ bكرُتها 2 �حد �أليا= عند �ملسيح 
�ملوعو� � فقا`: �Iا تتعلق بز6�جك 
تلقيُت 6حًيا  �يضا   ÁنI �لثا²، 6قا`: 
عن 6k�جي �لثا²، فسنرy هل تتز6� 
قبلنا �= نتز6� قبلك. قلت له مر�عاً� 

� 6k�جه سيتم �6ال. � d�لأل
�بنة  من  �تز6�   �� �!تأيت  bلك  بعد 

 �خاn Åمد ÄIاعيل، فجئت NI قا�يا
�ملوعو� �  b6كرb Uلك للمسيح 
 NI معي   Åخا Aجا  �� سبق  6قد   -
 :� Å `حد� - فقا�مر� 6 �قا�يا
ÄIاعيل   Aجا عندما   ²³º  ^  �bملا
كتب   ~ معه؟  نتكلم  ح�  هنا   NI
يوسف  nمد   Åخا  NI !سالة   �
�حتر�ًما  حلضرته  ُيِكّن   �كا  cلذ�  -
بو�سطته   cلذ�6 عظيمني  6تقديًر� 
فيها  على حضرته – 6كتب  تعرفُت 
إلÄاعيل  �خلاصة  !سالته  يأخذ   ��
�ألمر.  قبو`  على  Iليه 6ثه  6يذهب 
باإلضافة b NIلك �!سل � ضمن 
 NI لرسالة !سائَل خاصة�ظر+ تلك 

6أل¹ية  �يضا،  6±ي   c6جّد  cلد�6
�ملوضو« ختم على كل 6�حد� منها 
¢امت "�ليس �هللا بكا+ عبدD"، 6كتب 
 �� يريد  �هللا  عبد   �ميا  �بأ Sم  فيها 
ثانًيا ملقاصد �ينية 6�ال  يتز6k �6�ًجا 

� يرضو� به.�مينعوD من bلك 6
قد   �  �كا �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
 Áبأن له   Uكرb ملا  نظًر�  bلك  كتب 
حو`   c6جّد  cلد�6 مع  �تكلم   ^
هذ� �ألمر بكل صر�حة لذلك �خشى 
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 qلنا� �� ولو� �6� هذ� �لز6�� أل�
�لز6��   �يعّد6 كانو�  �لوقت  bلك   2
 Å  Aلدعا�  �  �بد سيًئا.  �مًر�  �لثا² 
مع I!ساله �لرسائل، 6كا� مشغوال 2 
 bI6  Lطل على   Aبنا �ألمر  Sذ�   Aلدعا�
�عا   ~ "�لفشل"،   :Dمعنا 6حًيا  تلقى 
 :Dمعنا بالفا!سية  �خر  6حًيا  فتلقى 
"كم من �ما� ماتت 6صا!U تر�ًبا"، 
~ تلقى �لوحي �لتاÅ: "فص³ �يل." 

�لوحي.  هذ�  بكل  حضرته  �خ²³ 
�يضا موجوً��  عباq علي"   Zم"  �كا
هنا¡ 2 تلك �أليا= فذكر له � هذ� 
� عالقة "ميا� عبد �هللا" I :`لوحي 6قا�
 ��� �يث ما  معنا تتسم مبيز� خاصة جدًّ
�نتهي من �لدعاA له Iال 6�تلقى جو�ًبا 
6صل  �يا=  بضعة  بعد   .Nتعا �هللا  من 
من ميا� nمد يوسف �لر� على !سالة 
!ضي  فيه:  قا`   � �ملوعو�  �ملسيح 
�يضا 6لكن  D6±و Dهللا 6جّد�لد عبد �6
�لز6��.  هذ�  يرفض  ÄIاعيل  nمد 
�ألمر.   2 سنحدثه  بأننا   � فقا` 
قلت له: لقد 6!� 2 �لوحي �نه �لفشل 
6من جانب �خر يرفض ÄIاعيل هذ� 
 �� هذ�  كل  بعد  ميكن  فهل  �لز6��، 
يكو� هنا¡ �مل 2 �لنجاw؟ قا`: 6!� 
ِفي  ُهَو  َيْوٍ=  �لكرمي: ﴿ُكلَّ   ��لقر�  2
َشْأٍ�﴾ (�لر±ن: ٣٠) لذلك ¾ب �ال 
يتر¡ �إلنسا� سعيه، فقد يكو� �ملر�� 

�ملتبع  �لطريق   �� هذ�  �هللا  6حي  من 
 wلنجا�لفشل، 6لعل � NI c�حالًيا يؤ

قد ُقّد! 2 متابعة طريق �خر.
�ألمر  هذ�   2 �فكر  ظللت  bلك  بعد 
6�طلب منه � �لدعاA. كا� ÄIاعيل 
�أل!�ضي  على  للضر�ئب  جابًيا  يعمل 
�ل"  "سرهند"  منطقة   dقر �لز!�عية 
�حد   -  �خا علي  حشمت   �كا
 -  �خا �حلكيم  عبد  �لدكتو!   d!قا�
!ئيس �ملديرية فيها، 6كا� قد �خذ من 
 2 بزيا!ته  يشرفه   �بأ 6عًد�  حضرته 
 NI لسفر�سرهند". فلما قصد � "
�كتب NI حشمت   �� �مر²  �نباله" "
 2  Dعند  `ßسنـ بأننا   �خا علي 
�نباله"، "  NI سفرنا   Aثنا� "سرهند" 
ضريح  سنـز6!  �يضا:   Å 6قا` 
aد� �أللف �لثا² 2 "سرهند" �يضا، 
باإلضافة b NIلك سننتهز هذD �لفرصة 
للتكلم مع ÄIاعيل عن �مر 6k�جك. 
6�قا= عند حشمت علي   � فسافر 
من   Âفر فلما  �ملديرية.   2 بيته   2
على  �ستلقى   Aلعشا� 6صال�  �لطعا= 
يا   :�خا علي  حلشمت  6قا`   Dسرير
 wترتا �� �!ئيس �ملديرية! ميكنك �آل
� نتكلم مع "ميا� ÄIاعيل" �ألننا نريد 
على �نفر��. فقا= هو 6�صدقاDÞ، كما 
"ÄIاعيل"   �كا �يضا.  �نا  �نصرفت 
bلك  �ملوعو� 2  �ملسيح  قدمي  يدلك 

 Hصو¢ معه   � فتكلم  �لوقت، 
�عذ�ً!�  6قّد=  !فض،  6لكنه  6k�جي 
تنشأ  ش�   Uخصوما  �� منها   �Zكث
!�تب   �� كما  �لز6جتني،  بني  �6ما 
�، (كا� !�تL �نذ�¡  عبد �هللا قليل جدًّ
فكيف  !6بية)  6نصف   U6بيا! �!بع 
�هللا  عبد  �سرته؟ 6±و  يعيل   �� ميكن 
من  سيتأ^  �نه  بد  فال  �قربائي  من 
�عذ�!  من  bلك   NI 6ما  هذ�،  فعلي 
�تكفل ãميع  ÁنI :� `قا .yخر�
 ^ bلك  كل  مع  6لكنه  �ألمو!.   Dهذ
 �كا 6kج".  تقبله  لن  6قا`:  ير1 
� يقو` بعد bلك: كنت قد قدمُت 
من  6قدمُت  �هللا 6!سوله  �مامه حكَم 
 �عندc ضماًنا �يضا Iال �نه !فض 6كأ
 Dه 6!سوله 6مرشدSI صبحت�6kجته 
�يضا، ألنه كا� يقو` بأنÁ سأنفذ ما 

ستقوله 6k Åج".
يقو` ميا� عبد �هللا: كا� � يقو`: 
�يت ! ÄIاعيل  مع  �حلديث   Aبد قبل 
 cيد على   Çتغو بأنه  �لكشف   2
 �� �لكشف   2 �يت ! كما   ،yليسر�
�نه  ففهمت  مبتو!�،   µليم� سّبابته 
قذ!�  بر�6�  �ألمر  علّي 2 هذ�   �ّZس
منه  نَفَر  يقو`:   �  �6كا 6مقرفة. 
 U��6 ح� D�6�اعي لرÄ yلد Lقل
 Áيقابل 6ال  حاًال   cعند من  يقو=   ��

طو` حياته.
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 �6ّk هذ�  بعد  �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
مما سبب  بنته 2 مكا� �خر  ÄIاعيل 
6�ْطَلعَ 6�لدc �ملسيَح  ،�Zصدمة كب Å
 Å فكتب  برسالة  حال"  عن  �ملوعو� 
�: تعا` ÅّI لتغيZ �جلو 6�ألفكا!. 

لقد تعرÄI 1اعيل ملصائب كث�Z بعد 
 �شابا  ��بنا تو2  حيث  �بنته  تز6¾ه 
ÄIاعيل  فتند=  توفيت 6kجته  له كما 
كثZً� على فعله، 6عندما تز6جُت من 
 ��  Å `قا قا�! ¢ش"  "ماستر  �خت 
فكتبت  له،  عفًو�  من حضرته  �لتمس 
NI حضرته فقبل بيعته، 6لكن ^ يتسّن 
إلÄاعيل بعد bلك لقاA �ملسيح �ملوعو� 

.�
لقد كتب  يقو`:  �هللا  عبد   �ميا  �كا
�ملسيح �ملوعو� � عÁ 2 بعض كتبه 
فقا`:  صدقه  على   Uيا�  D�سر عند 
� ميا� عبد �هللا سيو�جه �لفشل ��!يُت ُ

2 قضية معينة 6قد حتقق bلك. 
 Dهذ NI Dبكلماته هذ Zيش � �كا

�لو�قعة �ملذكو!�.
�قو`: لقد �شا! � NI هذ� �لفشل 
مليا� عبد �هللا 2 كتابه: "حقيقة �لوحي" 

�آلية !قم ٥٥.
 Åخا  �6ّk ملا  �هللا:  عبد   �ميا يقو` 
 U!بنَته من شخص �خر، قر�اعيل ÄI
�تز6� 6!تبت  ���تز6� �نا �يضا  ��
حضرته   NI 6كتبت   c!مو� �يع 

�لز6��  �!غب  �ل"  بالعائلة  مصّرًحا 
فيها، 6�خ³ته بأنÁ !تبت �يع �ألمو! 
 ،wلنكا�  �إلعال موعد  على  6�تفقنا 
 D�ّ!  Aجا ت³ًكا.   ��آل  DZستش�  ²�6
� بأال �ستعجل 2 �ألمر، بل ¾ب 
 ��كد علّي بأ ~ ،�Zلكث�حليطة �خذ �
 yخر��!y �لبنت �6ال، ~ كتب مر� 
تأخذ   �� ¾ب  !سالته:  ��ى   �� بعد 

بعني �العتبا! �مرc هذ�.
  Dمر�فقصدU قرية �لبنت أل!�ها 6فق 
 2 Uتولد �يتها ح� !  �I �، 6ما 
قلL كر�هية جتاهها 6�خذ طبعي مييل 
�لكر�هية  شد�  من   ��لغثيا حالة   NI
مقرفة.  �لبنت  صو!�   �تكو  ��  �6�
 yحدI من  �لز6��  علّي   wُقُتر�  ~
�ملعلماU 2 "لدهيانه" 6لكن حضرته 
 Uُكرb لكb لك. بعدb بذ ^ �
له عن �خت "ماستر قا�! ¢ش"، فقا` 
� تتز6جها، �هذD مناسبة لك فيمكنك 
 �� يتكلم معه ֲדذ� �لشأ�فرجوته � 
 cلذ� ¢ش"  قا�!  "ماستر  مع  فتكلم 
 Lمبرت علمه  على  عذ!   c�  �6� قبل 
 U6بيا! �!بع   k6يتجا  �كا ما   cلذ�
�نÁ متز6�  NI 6نصف !6بية باإلضافة
� !ضي "ماستر قا�! ��6ال�. بعد  Å6
 �I :� �ملوعو�ش" قا` للمسيح ¢
� Iال �نه ال يستطيع  6�لدc يعا!ضÁ جدًّ
� ر¡ ساكنا �6� !ضاc. فسأبذ` �

 6� �لز6��  ֲדذ�  �!ضيه  ح�   cجهد
بذلك   � ُسّر  6فاته.  بعد  �6ّkجها 
6�خ²³  حديقته  ناحية   NI 6�خذ² 
برّ�D هذ�، 6ضحَك ملا bَكر قو` ماستر 

قا�! ¢ش �ملتعلق بوفا� �بيه.
تعر1  بعد هذ�  �هللا:  ميا� عبد  يقو` 
من   Zكث  A�إليذ ¢ش"  قا�!  "ماستر 
�خته  ��6k نه ظل ميانع�قبل 6�لدI Dال 
�لنهاية 6kجها  من شخص �خر، 26 
 wلنكا� �مÁ سرًّ�.  قلت له عند Iعال
ح�  شر6ًطا   Áم تطلب   �� ميكنك 
�كتبها لك. قا`: ما هذD �لشرÇ6 �ل" 
هي  كلها  شر6طي   �I عنها؟  تتكلم 
حضرته � (�c �اللتز�= �لتا= باملسيح 
سألته  ملا   ~  . 6طاعته)   � �ملوعو� 
عن مبلغ �ملهر قا`: ثالثو� !6بية 6!بع 
مئة   �يكو  �� ¾ب  بل  قلت:  فقط. 
!6بية. 6لكنه �صر على !�يه، ~ !ضي 
 Áن��يت 2 �لرÞيا ! Áبه ملا قلت له بأن
حد�U مبلغ �ملهر 2 �لز6�� �لثا² مئة 

!6بية. 
�ملسيح   �بأ �هللا  عبد   �ميا  y6!6
�ملوعو� � �ثناA !حلته �ملذكو!� 

�ملقصو�  بل  سريًّا،  يكن   ^ �لز6��  (حاشية: 
 Dبا� ُيعلم   ��  �6� من  6kَََّجها  �لفتا�  شقيق   ��
�لطاعن 2 �لسّن بسبب !فضه غZ �مل³! لتز6¾ها 

6متّسكه بر�يه �لر�فض)
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 2 قلـيال  توقف  "سرهند"   NI
"سنو!" �يضا. 

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٢
للمسيح  �أل6`  �خلليفة   �كا �قو`: 
 NI �تيت  ملا  يقو`:   � �ملوعو� 
عربة  من  نزلت   N6أل� للمر�   �قا�يا
عند   tلطر� تقاطع  عند   ��حلصا
صاحب  سألت   ~  .Zلصغ� �ملسجد 
�حد �ملا!�: �ين مكا� �لسيد  6��لعربة 
  �Zًهنا¡ مش (�) �مرk�؟ قا` سيكو
NI مرk� Iما= �لدين 6مرk� نظا= �لدين 
 qلنا� بعض  مع   �¾لسا كانا  �للذين 
فلما  �ألِسّر�.  على  ��!¹ا  باحة   2
 ،Lهبط قل ��جلت �لنظر 2 هذ� �ملكا
� يترّيث قليال �6قلت لصاحب �لعربة 
تقدمت  للعو�� حاال. ~  لعلي �ضطر 
�النطبا«  بسبب  6لكن  aلسهما   NI
جلست   N6أل� للوهلة  �خذته   cلذ�
�لسال=.   AلقاI  �6� �ألسر�  �حد  على 
 �k6 !مبا قا` مر�سألÁ مرk� Iما= �لدين 
�خ³ته  فلما  �Äي،  عن  �لدين  نظا= 
مرk�؟  �لسيد  ملقابلة  �تيت  لعلك  قا`: 
Äعت  ملا  �لدين:  نو!   cملولو� يقو` 
هنا¡   �bًI 6قلت  �!حتُت  �جلملة   Dهذ
معي  فأ!سَل  �يضا.  غ¹Zا  �خر   �kمر
 .Zلصغ� �ملسجد   NI  Á6صل� شخًصا 
كا� � b 2لك �لوقت ��خل �لبيت 

فُأخ³ بذلك فقا`: سآÍ 6قت صال� 
�لظهر، فلما �تى � قابلته.

�قو`: كا� �ملولوc نو! �لدين قد �تى 
يؤلف   �كا ملا   � �ملوعو�  �ملسيح 
 Zش cملولو� ��ل³�هني �أل±دية. 6كا
�حد   2 كتب   � بأنه  يقو`  علي 
 ��  Nتعا �هللا  ��عو  كنت   Áبأن كتبه 
 .��حًد� كما 6ُهَب موسى ها!6 Áيهب
فوً!�  عرفته  �ملحتر=   cملولو� �تى  فلما 

6قلت: هذ� �عائي.
�قو`: لقد bكر �ملسيح �ملوعو� � )
 Uمر�� كماال"  d2 كتا �هذ DAعا�
مثا`  هنا¡  يذكر   ^ 6لكنه  �إلسال=" 

 .�موسى 6ها!6
نو!   cملولو�  ��  � جدًّ �لعجيب  6من 
�لدين هو �آلخر كا� يبحث عن عبد 
�ملظلم  �لعصر  هذ�  فنت  يو�جه  كامل 
6¾عل �إلسال= غالًبا على �لدين كله، 
 cملولو� كال=  من  bلك  يتضح  كما 
 Uما�كر"  2 �ملذكو!  �لدين  نو! 

�لصا�قني".)

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٣
�ملوعو�  (للمسيح  �أل6`  �خلليفة   �كا
�) يقو`: ملا �نتهيُت من 6ظيف" 2 
"جامو�" 6ُعدNI U "ֲדDZ" شرعت 2 
 NI Uفيها 6سافر Å Zبيت كب AنشاI
الهو! لشر�A بعض �ملعد�U للبناA، فلما 

 !6k� �� Åالهو! خطر ببا NI 6صلت
قا�يا� ليو= 6�حد فحسب، فلما �تيت 
NI هنا¡ 6قابلت �ملسيح �ملوعو� � 
 ��يها �ملولوc، لقد تفرغَت �آل :Å `قا
بعض  هنا  تقيم   �� فآمل  �لوظيفة  من 
سأمكث   cسيد نعم  فقلت:  �أليا=. 
 :Å قا`  �يا=  بضعة  6بعد  �يا=.  بضعة 
لعلك تو�جه مشكلة بسبب ُبعد¡ على 
�هلك فا�عوهم NI هنا �يضا. فكتبُت 
يوقفو�   ��  "DZֲד" �هلي 2   NI !سالة 
�لعمل بإنشاA �لبيت 6يأتو� NI هنا. ~ 
�يها   :U�ملر�  yحدI  2  �  Å قا` 
 ��آل ببالك  <طر  �ال  ¾ب   ،cملولو�
 ."�Zֲד" �لسابق  6طنك   NI �لعو�� 
يقو` �ملولوc �ملحتر=: لقد خشيت 2 
 NI جع قط!��ال  Áخلي 6قلت: ميكن��
 "DZطر "ֲדº ال� Å هنا¡ 6لكن كيف
لقد مّن �هللا  بباÅ؟ 6لكنه كا� يقو`: 
تعاN علّي كثZً� bI ^ <طر بباÅ قط 

�يضا. Áكانت 6ط "DZֲד" ��
من  �ملحتر=   cملولو�  Âفر لقد  �قو`: )
 2 �ألغلب  على   �جامو  2 6ظيفته 
 ��6 ١٨٩٢ 6�نتقل NI قا�يا ١٨٩١

(.١٨٩٣ 6� ١٨٩٢ 2

�لرحيم.  �لر±ن  �هللا  بسم   .١٠٤
�ملسيح   �� علي   Zش  cملولو�  Áحدث
 Íكتابا �I يقو`:   �� كا �ملوعو� 
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أل�ا  �لوحي  بصبغة  مصطبغة  كلها 
 .Nتعا �هللا  من   Hخا بتأييد  ُكتبت 
 ��ألحيا بعض   2 يقو`:   �  �كا
 Áجلمل 6لك�6 Uلكلما�كتب بعض �
 NI جع!�ال �عر+ معناها Iال عندما 

�لقو�ميس بعد كتابتها.  
 �كا يقو`:  �ملذكو!   cملولو�  �كا
 NI ִדا��لعربية 6مسو�يرسل كتبه  �
�خلليفة �أل6` 6�ملولوn cمد �حسن، 
 �كا  �bI ّسنو�   �� يوصيهما   �6كا
 �كا �لتحسني.   NI تا�  ما  هنا¡ 

6يرسلها  �ملسو��   �يقر �أل6`  �خلليفة 
كما هي 6لكن �ملولوn cمد �حسن 
كا� يبذ` جهًد� كبZً� فيغZ 2 بعض 
�لتحسني.  بقصد   Uكلما �ألماكن 
قا`  يقو`:  علي   Zش  cملولو�  �كا
 yحدI  2  � �ملوعو�  �ملسيح 
� �ملولوn cمد �حسن يقو= I :U�ملر�
 Áلتحسني من ناحيته 6لك�6 wباإلصال
� كلم" �ل" كتبتها هي �ملناسبة � y!�
n 26لها 6هي �ألفصح، �ما ما كتبه 
 Á6لك ضعيف،  فهو  �ملحتر=   cملولو�

�ملحتر=   cملولو� كتبه  ما  �حياًنا  �بقي 
ح� ال يصاd باإلحباÇ بشطL �يع 

كلماته �ملقترحة.
�ملوعو�  �ملسيح   d��  �كا �قو`: 
كتبه   Uسا�كر يرسل   �كا �نه   �
مع   Aلعلما�  NI �لطباعية   d!لتجا�6
� سنو� bI� 6جد6� ما �هذD �لوصية 
تا� NI �لتحسني، 6كا� �لغر1 من 
6يكونو�  كتبه   Aلعلما�  �يقر  �� bلك 
مطلعني على تعاليم �جلماعة. هذ� !�يي 

�لشخصي 6ليس مبنًيا على !6�ية ما.

سيدنا �ملسيح �ملوعو� � مع ثلة من صحابته �لكر�=
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