
اجمللد العشرون، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٢٨ هـ - أيار / مايو ٢٠٠٧ م

كلمة �لتقو�٢

هو  �لبشر  بني  �لتفاضل   r0سا  ;0 شك  ال 
�لتقوQ �7لعمل �لصاt 7ليس �لعرX 70 �للو; 
70 �لرقي �ملاiG.  7يا حسرتاx فكث�� ما wد �لبعض عl �لتا!يخ 
�نفر�7G مبز�يا 7G; غ�هم من �ألقو��..  ب{ قومه |�عما 0}م 
7توسعت !قعة هذ� �لغر7! حيث نشأ@ Dاعا@ Gينية ~تلفة 
تعتقد 0; �ا فوقية 07; �هللا �ختا!ها كشعب �هللا �ملختا! 07; 
�لنجا� حكر �م 7G; غ�هم، 7لعل 0قوQ جتل �ذx �لظاهر� 
هو ما يذكرx �لتا!يخ �7ألسفا! �لدينية عن ب{ �سر�ئيل �لذين 
كانو� مثاال �7ضحا �ذ� �لتعصب �7لغر7! كما يذكر �لقر�;: 
فلم  قل   x07حبا� �هللا  0بنا�  �ن   Q!�7لنصا  Gليهو� ﴿7قالت 
يعذبكم بذنوبكم بل 0نتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشا� 7يعذ� 
من يشا�...﴾ (�ملائد�: ١٩). 7ال شك 0; ظهو! �ملصطفى 
� من بني �لعر� ميثل �حسانا 7!/ة عظيمة بالبشرية Dعا� 
7هو � نفس �لوقت ال �لو من حكمة بالغة �أل�ية خصوصا 
حيث  من  �لبشر  يفضل  7ال  مييز  ال  تعا9  �هللا   ;0 علمنا   �g�
�ألعر�X �7ألجناr 7لكنه سبحانه يصّر� مشيئته حلكمة ير�ها 
7لنبأ غي� �ققه 7فق �ستحقاقا@ خاصة، فشا� سبحانه بو�سع 
فضله 7!/ته 0; يبعث �ملصطفى � من �لعر� �لذين كانو� 
قياسا مع باقي �ألمم �7لشعو� �ملحر7مو; من i0 7حي 70 
نبو� 70 تعليم �اi7. فجا� 7G!هم � نيل �لنبو� بعد �جلميع 
7كانت نبو� من تر�| خا¢ ¡ تشهدها �إلنسانية من َقبل 7ال 
بعد حيث ¤لت �إلنسانية قاطبة بالفيو£ �7لlكا@ �لر7حانية 
7G; متييز عرقي 70 جغر�� 70 حضا!i  فتساQ7 �لعر¥ مع 
بوتقة   � �لبشر  ب{  بني   X!�7لفو�  X7لفر� �g7بت  �ألعجمي 
�إلميا; �7لعمل �لصاt..كما 0; �لكتا� �لذi 0ُنز� على 5مد 
�ملصطفى � �خُتص بالكما� �7لشمولية 7توخى �صال§ �ألمم 
كلها، 7من خالله خاطب !� �لعز� سبحانه ب{ �لبشر D0عني  
"بب{ �G�" 7"يا 0يها �لناr" كسر� لكل �لفو�!X �لª قّدسها 

0حسن   iلذ� �لكتا�  هو   x7حد �لقر�;  فإ;  7بالتا¬   .rلنا�
�9 �لعا¡ 7ليست �لتو!�� 7ال �إلجنيل �لذi يدلل على �حتكا! 
�لربوبية �7أللوهية �7لنبو� لشعب �سر�ئيل 07!£ �سر�ئيل!!!  
فاهللا � �إلسال� ليس ��ا قوميا 70 فئويا 70 لشعب معني، بل 
 Q!7حدهم 7ال !� �لنصا Gهو !� �لعاملني 7ليس !� �ليهو
7حدهم 7ال ح° !� �لعر� 7حدهم. فقد 7صف �هللا �gته 
�ملقدسة � فاحتة �لكتا� بـ ﴿�حلمد هللا !� �لعاملني﴾ i0 0نه 
للناr كافة 07نه سبحانه منذ 0; خلق هذ� �لكو; 7هو يهيئ 
�ألسبا� �د�ية �لناr كلهم 7ال يز�� يهديهم � �ملستقبل 0يضا 
7عليه فرسالة �إلسال� !سالة جنا� للبشرية كلها لكل �لشعو� 
�7ألقو�� 7هي ´ر ال شاطئ له 7ينبو³ ما|�� يتدفق ما�x لكل 

�لعطشى �7ليائسني..
�; �لقر�; �لكرمي �7لكتب �لسما7ية كلها توضح بأ; �ألنبيا� 
منذ عهد �G� 7ح° |من �لن� �ملصطفى � قد بعثو� من عند 
�هللا . لكي ينفخو� � 0ممهم حيا� جديد�. لقد علموهم �حلب 
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�ملتو�صل  �جلهد  بذ�  �7لرغبة �   Qلتقو� بذ!�  فيهم  7غرسو� 
�ملتكر!�  �إل�ية  �لسنة  �}ا   ..Xلشا� �7لعمل  �لد��7  �7لسعي 
 xال تتبد� 7ال تتغ�.. �ملنسجمة مع طبيعة �لبشر 7مع فكر ªل�

..x7ضم�
حني  �لنبوية  �لبعثة  من  قرنا  عشر  0!بعة  مر7!  بعد  �ن  7ها 
صا!@ �لعر� مهبط �لرسالة �ملحمدية 0صبحنا � حا� يرثى 
�ملظا¡  7!قعة  تصاعد،   � �7جلرمية  تر�جع   � فالدين  �ا.. 
�خو�  فيها  يقطع  �7لفنت  �7حلر�7  يو�،  بعد  يوما  تتوسع 
 i7تكف� مذه�  تناحر   � بعضا  بعضهم  !قا�  �إلسال� 
 �ضاعت فيه �أل7طا; 7سالت فيه �لدما� 7تشرgمت فيه خر�
 �Gفسا فيه  7عاثت  �إلسالمية  �لقيم  ¤س  فيه  7غربت  �ألمة 
gئا� �لدجا� 7جيوشه من منصرين 7مثقفني 7سياسيني Gجال 
 Gبصد لسنا   Q0خر مسا¹7   9� باإلضافة  هذ�،  كل  7مكر�. 
حصرها.. �}ا عالماٌ@ �; Gلت على شي� فإمنا تد� بوضوٍ§ 
على 0; �لوطن �لعر¥ �لذi هو قلب �لعا¡ �إلسالمي 0صبح 
wتمع¾ متدهو!�. �g�7 كانت �لِقَيُم �ألخالقية ألG iيٍن تشكل 
قد  �لقيم   xهذ �ملتو�صل عن  �لبعد  فإ;  �لدين 7!7حه..  حيا� 
 ;7G ها �نتصا� جسد �لدين �7قفا�G9 نتيجة حتمية مؤ� Xسا
قومية  ليصبح  ُيختز�   xنر� لدين  تتبقى  !7حانية   iفأ   .§7!
 �gفما �لتسلط.   9� به  يسعى  �7!هابا  7مغنما  7تزلفا  7حتزبا 
 Q0ال تر ..!xهذ �صحو i07 !تبقى من �إلسال� بعد هذ� كله
 G0جسـا فهي  �لقـبو!،  بني  لتتجو�  �ألمو�@  صحو�  0}ا 
بال 0!�7§ ال تذG7 عن حيا£ �لديـن �حلنيف 7ال ُتستثـا! 

غ�ִדا على كر�مة خ� �ملرسلني!! 
فيه  �لذi هم  �ليو� يشخصو� �حلا�  �لعر� �ملسلمو;  فياليت 
ليتجنبو� �ملصائب �لª حّلت ֲדم. 7ليعلمو� جيد� 0; من مقاصد 
بعثة سيدنا �إلما� �ملهدi � �!سا� سلطا; !سو� �هللا � 
� �لدنيا؛ 07; يثبت صدX �إلسال� لإلنسانية قاطبة. 7من 0جل 

07خذ  تعا9  �هللا  بأمر  �ملخلصني  من  Dاعًة  07قا�  0علن  gلك 
عا!ًفا  منتهاx 7كا;  بلغ  قد   � للن�  �لبيعة. كا; حبه  منهم 
�أل7ليا�  من  0حًد�   ;0 لو  يقا�  �حلُق  بل   .� ملكانته  حقيقًيا 
�7لصديقني �7لصلحا� � تا!يخ �إلسال� قد عر� مكانة �لن� 
� عرفانا كامال فهو سيدنا �إلما� �ملهدi �. �لذi 0قامه 
�هللا تبا!j 7تعا9  لُيعرِّ� �ملسلمني عموما �7لعر� خصوصا 
نا!  يطفئ   ;0 مهامه  من  7كذلك  �؛  للن�  �لسامي  �ملقا� 
�لعر�  5اصر�  �يبها  7عال  ن��}ا  �ضطرمت   ªل� �لنصر�نية 
�7لعجم؛ 7ينشر �لتعاليم �لسامية لإلسال� �لعظيم � �0ا� �لعا¡. 
7 0; ُيعرِّ� �لناr على تلك �ملبا¹G �لª نزلت على ”5مد“ 
�إلخو�  فعلى  كلها.  �ألGيا;  على  غالًبا  �إلسال�  È7عل   .�
�لعر� �; �7G�!0 0; ُيعَصمو� من Dيع �آلفا@ 0; ينظمو� �9 
Dعه �ملؤمن لبعث �إلسال�. �7ليو� حيث تعوG �لينا gكرQ قيا� 
 r!ما /!�g� جلماعة بأمر �هللا تعا9 � يو� �لبيعة �خلالد ٢٣ من�
 �Gحتت قيا � Gاعة سيدنا �ملسيح �ملوعوD 7فق �هللا عز 7جل
 mta3” �فضائيٍة جديد قناٍ�  �ملفّدQ الفتتا§  �خلامس  خليفته 
�لعربية“ بو�سطة قمر صناعي عر¥؛ � بث موجه �9 �لوطن 
�لعر¥ �لكب� ليستفيد �77g �أل!�7§ �لسعيد� �لصاحلة �لعطشى 
من �لعر� 7لكسر كل �حلو�جز �7الفتر���@ �لو�ية �لكاgبة 
�لª لطاملا G�!0 من 7!�ئها �ملغرضو; تشويه صو!� هذx �لدعو� 
�ملعاGية  �حلمال@  على   G7للر �لكرمي..  7مؤسسها  �ملبا!كة 
لإلسال� �لª ما كا; ألحد 0; يقا!³ فيها بقو� �7قتد�! غ� 
 Qلتقو� lا.. 7عليه ندعو من من� Gأل/دية كما هو مشهو�
 ;0 �لعربا�  �لعر�  �لسعد�� من  �7لصلحا�   �!lل� �خل�ين  كل 
يفتحو� قلوֲדم 7صد7!هم ليكونو� جند� من جنوG هذ� �لدين 
07; يريهم سبحانه 7تعا9 �حلق حقا 7ير|قهم �تباعه 7يريهم 
على  �هللا  7صلى  �مني   �للهم  �جتنابه  7ير|قهم  باطال  �لباطل 

سيدنا 5مد 7على �له 7صحبه 7سّلم. 




