



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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كلمة �لتقو�٢

عزيز^ �لقاn oH هذ� �لعد5 �نت على موعد 
لكشف �لستاH عن موضوs خط� من مو�ضيع 
�لساعة.. )نه مرu �جتماعي فتا_ يهد5 �ألمة 
شر4  عد"  فإنه  شك   w5� "بد"&  �خلليج.   %( �ملحيط  من 
يقتل �لر"{ قبل �& يقتل �جلسد.. "يدمر �لتفك� قبل �& يدمر 

�لعقل.. "يسلب �لدين قبل �& يسلب �لدنيا..

�لقلم  يكا5  �لعربية  �إلعال9  "سائل   n  &�aخ �ستوقف�  لقد 
يقف �مامهما عاجًز� مشلوال من �خلجل "�حلياj.. فهذ� شا� 
�ا@ على �مه طعًنا بالسكني "مزM جسدها �مس "عشرين �

طعنة.
"�هللا )& �لقلب ل�تعد ")& �لكلما- لتعجز �ما9 هذ� �ملأسا� 

�ملر"عة.. �بن يقتل �مه؟! 
 gعالمية �خر( H5ما �& 5فنت هذ� �أل9 �حلنو& طالعتنا مصا"
بأبشع حا�5 �غتصا�.. �Hملة عجو� n �لستني من عمرها 
\ئب  �مامها  ظهر  "فجأ�  �بنائها،   �Hلزيا طريقها   n كانت 
بشر^ n سن حفيدها فعل ֲדا �لفاحشة. �ستغاثت "صاحت 
رته ��ا n سن جدته "لكنه � يباِ@ "فعل فعلته "سرM ما  "\كَّ

معها من ما@ � تركها "�نصر�.
ُ�مَّا&  hما  تعرضت  سرقة..  "جرمية  �نا  "جرمية  قتل  جرمية 
"لكن  �سرتيهما  �جل  من  "نفيس  غا@  بكل  حنونا& ضحتا 
�ملجتمع عاقبهما ال جلر9 "ال لذنب �قترفتا�ا. فهكذ� �صبح  
�ملحسن ي�جاg�َ على )حسانه n عاملنا �ليو9. "هل تعرفو& 

!-�Hا �ملخد�ما هو �لسبب. )
�ملطلع على   &( �ملسلمو&.  �يها  يهد5نا 2يعا  )نه عد" شر4 
�ألمة   &� يعلم جيد�  �لعاملية  �لسياسة  �نفاM عا�   n gما �ر
 -�Hملخد� "ُتستغل  جها-.  عد�  من  مستهدفة  �إلسالمية 
 jمنتجة.. "غثا �إلفسا5 ¡تمعاتنا "حتويل شبابنا )% طاقة غ
"ال  يعمل  "ال  يفكر  ال  ضائع  شبا�   %(" �لسيل".   jكغثا

ينتج. "�جد نفسي n هذ� �ملقا9 مضطر� لتذك�كم مبا �5لت 
به "سائل )عال9 قوg �لدجل عند هجومها على بلد )سالمي 
n �لسنني �ملنصرمة. صرحو� �نه ال حاجة لر£ �لبلد بالقنابل 
"�ملفجر�- "لكن عوu \لك 5عو� �لطائر�- متطرهم مبالبس 
خليعة للسيد�-. فهدفهم كما ال ¥فى عليكم هو نزs لبا4 
�حلياj من نساj �ملسلمني فتذهب Hيح �ألمة "ينطفئ نوHها. 
"للتذك� فإ& هذ� جانب "�حد من §ططهم �لذ^ �علنو� عنه 

.aهم �كH"علنا "ما ¨في صد
 n تتمثل  �لقضية   &�  Hنتصو  &� "�خشى   ،gaك كاHثة  �ا (
¡موعة من �ملهربني ªا"لو& 2ع �ملاليني على حسا� مستقبل 
�ألمة.  �" �ننا بصد5 �حلديث عن ¡موعة مصحا- »ن بصد5 
 .jتقوميها لكي تستقبل �ملدمنني عسى �& مين �هللا عليهم بالشفا
)& �ملشكلة n "�قع �ألمر �كa من هذ� بكث�.. )\ ما نعاينه 
�ليو9 ما هو )ال مقدما- لكو��H عديد� "بالتا )\� �5Hنا �& 
جند hا عالجا °ق، �ب �& نفتش "بصدM عن مسببا- هذ� 

عدو شرس يهدد األمة
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.jلوبا�
 M5لبحث �لصا� n لفتا_ يتمثل� jذ� �لوباh ^Hحلل �جلذ� &(
عن �ألسبا� �حلقيقية �ل² �5- )% �نتشا�H �لسريع. كما ال 
يتم تشخيص  �لد"�j قبل �&  ¥فى على �حد يستحيل حتديد 

 .jلد��
�ل²  �لدينية  �ملؤسسة   %( �أل"%  بالدHجة  ُتوجه  �الִדا9  �صابع 
 Hطا( "تأمني  �جلديد  �جليل  �ستقطا�   n يعاH\ فشال  فشلت 
 jملر�  @jلسعا�5 "�لطمأنينة. "يتسا� له  �جتماعي "5ي� يكفل 
حو@ ما نقو@ حيث )نه يعر� �نه لدg �ألمة �لعربية �إلسالمية 
 �µال� �ملساجد )% جانب �حد� �جلمعيا- كما تعقد �لكث
من  �لند"�- "�ملؤمتر�- "هلم جرًّ� مما تتمتع به من صالحيا- 
تغيب عن كث� من �أل\ها&  �ل²  "تسهيال-. "لكن �حلقيقة 
�& �ملا�5 �لدينية �ملتد�"لة ال تتعدg "نو�قض �لوضوj" ""عذ�� 
�لقa" "تبد" عاجز� �ما9 مستجد�- �لوقت �ملعاصر حيث )�ا 
 �\(" �لظلما-.   Hعصو jعلما من  "مفاهيمها  �5بياִדا  تستقي 
هدمت  لو  �لسابقني ح¹  بأقو�@  متمسكني  حا"Hִדم جتدهم 
عليها  مر-  باجتها�5-  �عمى  متسكا  "�لدين،  "�لعقل  �للغة 
نفر من  �ملعاصر  �لشبا�   &( �ا كاHثة عظمى حيث ( قر"&. 
تقد9   �"  �Hفكا� بنا�  �لعتيقة  مفاهيمه  تلمس   � �لذ^  �لدين 
حتاليله "مفاهيمه منطقا يشفي غليله. فوجد نفسه n غيابا- 
�ملؤسسة  �& فشل  بلًة  �لطني   5�� منه. "مما  له  ُجبٍّ ال §ر« 
�لدينية جعله عرضًة ملغريا- "§اطر �لزمن فوجد نفسه "جًها 
لوجٍه مع �ملخد�H- �ل² قدمت له سعا�5 كا\بة "مهرًبا ��ئًفا 

من معانا� حياته.
"ال تتوقف �إل�5نة على �ملؤسسة �لدينية فحسب "لكن �إلعال9 
هو �آلخر ُتوجه له �صابع �الִדا9 حيث )نه 5مر كث�� من �لقيم 
�ألخالقية "شجع �لفاحشة "�إلغر�j "�إلجر�9 "ال حاجة هنا 
للخوn u ما تعرضه كث� من �لفضائيا-، عربية كانت �9 

�عجمية. هذ� )% جانب �لغز" عن طريق شبكة �إلنترنت �ل² 
�إلنترنت   "نو�5^  مقاهي  �حلطب..   n Hلنا�  Hنتشا� �نتشر- 

تنقل ¿و9 �لعا� �2ع n حلظا-.
بعد كل ما \كرنا� ما\� تنتظر"& من شبا� يقتله �لفر�À �لدي� 
"�لذه� "هو يرg �& كث�� من �لفساM �لفجاH يرتد"& مالبس 

�لعبا5 �لزها5.
�لكاHثة �ب على �جلميع �& يتكاتفو�، "ليس  "لتفاg5 هذ� 
�حلل مستحيال فكل ما ªتاجه �لشاsH �إلسالمي هو �ملصد�قية 
n �لتعامل. فكل "�حد منا يقو9 مبهامه على �حسن "جه. فعلى 
 ��لعلماj تبص� �ملسلمني )% هذ� �لكاHثة. كما لآلباH"5 j كب
"هاn 9 �لبيت "للمعلمني "�ألساتذ� H"5 عظيم n �ملؤسسة 
�لتعليمية. "على �إلعالميني حتديد "جهتهم "ضبطها حسب ما 
يرضي �هللا. � �لضر� بشد� على �يا5^ �ملهربني "�ملتاجرين. 
كل هذ� �لنقاÂ لن تثمر )ال n )طاH فهم 5ي� معاصر يو�كب 
حياته  �لدين  يلمس  حيث  "�جتماعيا  فكريا  �إلنسا&   Hتطو
فيصبح حقيقة يعيشها "�� ÃاHها ال ¡ر5 سر5 �جتها�5- �بن 
فال& �" �بن عال&. فأطلقو� عنا& عقولكم "�تركوها تقطف 
فو�كه جنا& �لقرµ& �لكرمي �ل² ال تفÅ "�ل² ُتؤÄ �كلها كل 
 �"jل من جا�حني بإ\& Hֲדا. فا�لو� من عيو& �لقرµ& كما 
قبلكم "�قتد"� ֲדم "غوصو� n معاe كتا� �هللا "ال تكتفو� مبا 
قيل "5ُ"ِّ&. فها »ن من منصة "�لتقوg" ندعوكم للتحرH من 
 aجلمو5 �لفكر^ "�لدي�. فالعلو9 �لدينية جلماعتنا متوفر� ع�
"سائلها �إلعالمية �لعديد� "فيها خصوصيا- "�5"�- �لتفكر 
�لدي� �حلر �لذ^ �علك عاشقا خلالقك عن �H5ية "قناعة ال 
¡ر5 مقلد ""��H لعقائد � تسأ@ نفسك يوما عن مصد�قيتها 

"مغز�ها..
�للهم �صلح شبابنا "�هدهم "�ستر نساjنا.. "صل �للهم "سلم 

على نبينا �مد "على µله "صحبه "سلم.
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو5 �
د
�ملصلح �ملوعو5 �

�خلليفة �لثاe حلضر� �إلما9 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو5 �

:4"H5 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�َما َ ِبَبيَِّنٍة  ِجْئَتَنا  َما  ُهوُ�  َيا  ﴿َقاُلو� 

�َما َ َقْوِلَك  َعْن  َ.ِلَهِتَنا  ِبَتاِ
ِكي  َنْحُن 

َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنَني﴾ (هو5: ٥٤)

شر8 �لكلما5:
معاٍ&،  تسعة  "له  جرٍّ  حر�  عن: 
تعا%  كقوله  �لتعليل،  منها:  �لر�بع 
)ال  ألبيه  )بر�هيم   Hستغفا� ("ما كا& 

عن موعدٍ�) (�ألقر�).

�لتفسـ;:
�لشرير يأخذ كلمة �خل� �يًضا مأخذ 
�لشّر. فقد �ستنتجو� مما قّدh 9م هو5 
�حلكم  يريد  بأنه   �"خ نصح  من 
بقوhم: ال ميكن  فر5ّ"� عليه  عليهم، 
تقو@  ملا  hµتنا  عن  نتخلى   &�  Íبد�

"ننقا5 ألمر_.
�ملشني  جتاسرهم  من   jملر� "يتعجب 
 Îم عمًال شنيع�هذ�، فإ�م - Hغم )تيا
كالشر_ �لذ^ ال يستند )% 5ليل "ال 
بأ&   Í5هو سيدنا  يطالبو&   - برها& 
�م � مع  5عو��،  على  بالaها&   Äيأ
"ليس   gلدعو� �صحا�  هم  كانو� 
هو، أل& �لشر_ باهللا هو �ألمر �جلديد 
عليه.  �لدليل  تقدمي  "عليهم  �لغريب 
فجساHִדم �يِّر� فعًال، حيث يقولو& 
قبل:  من  بالدليل  5عو�هم  يفّند  ملن 

(#θä9$s%ßŠθ à‰≈ tƒ$tΒ$ oΨoK ø⁄ Å_7π uΖ Éi�t7 Î/$tΒ uρßøtwΥþ’É1 Í‘$tFÎ/$ oΨÏGyγ Ï9#utãš� Î9 öθs%$tΒ uρßøtwΥy7s9š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ Î/∩∈⊆∪βÎ)ãΑθà) ¯Ρ

�ω Î)y71u�tI ôã $#âÙ ÷è t/$uΖ ÏFyγ Ï9#u&þθÝ¡ Î03tΑ$ s%þ’ÎoΤÎ)ß‰Íκô− é&©!$#(#ÿρ ß‰pκô− $#uρ’ÎoΤr&Öü“ Ì�t/$£ϑ ÏiΒtβθä.Î� ô³ è@∩∈∈∪ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ(

’ ÎΤρ ß‰‹ Å3 sù$YèŠ ÏΗsd¢ΟèOŸωÈβρ ã� ÏàΖ è?∩∈∉∪’ÎoΤÎ)àM ù=©.uθs?’ n?tã«!$#’ În1u‘Οä3 În/u‘ uρ4$̈ΒÏΒ>π−/!#yŠ�ω Î)uθèδ8‹Ï{#u!$ pκÉJ uŠÏ¹$uΖ Î/4

¨βÎ)’ În1u‘4’ n?tã:Þ≡u�ÅÀ8ΛÉ) tGó¡ •Β∩∈∠∪βÎ* sù(#öθ©9 uθs?ô‰ s) sù/ ä3 çGøó n=ö/r&!$ ¨ΒàM ù=Å™ö‘ é&ÿÏµ Î/óΟ ä3 ö‹ s9 Î)4ß#Î=÷‚tGó¡ o„uρ’ În1 u‘$·Βöθ s%ö/ ä.u�ö&xî

Ÿω uρ… çµ tΡρ •� ÛØ s?$º↔ ø‹ x©4¨βÎ)’ În1u‘4’ n? tãÈe≅ä.>óx«Ôá‹ Ï� ym∩∈∇∪$£ϑ s9uρu!% y`$tΡ â� ö∆ r&$oΨøŠ¯gwΥ#YŠθèδtÏ% ©!$#uρ(#θãΖ tΒ#u… çµ yè tΒ
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ملا\� ال تقد9 لنا برهانÎ على ما تقو@، 
"كأ�م ملتزمو& �5ئمÎ بال�aهني "ال 
)ال  �مًر�  يقبلو&  "ال   Îشيئ يقولو& 

بالدليل "�لaها&!
"�حتقاHَهم  )هانتÐهم  �شدَّ  "ما 
»ن  ﴿"ما  له  يقولو&   \( لرسوhم 
�ا ( قولك﴾.  عن  hµتنا  بتاHكي 
جًد�  مليئة  "لكنها   ،��صغ كلمة 
مبر��H �ال�j�H5 "�الستخفا�، حيث 
ح¹  قيمتك  "ما  �نت  من  يقولو&: 

نتر_ hµتنا من �جلك؟

َبْعُض .ِلَهِتَنا   Bَْعَتَر�� Eِّال   Fَُنُقو  Hْ(ِ﴿
 ����ْشَهُدَ �هللا  Kُْشِهُد  Eِنِّي   Fََقا  Lٍِبُسو
ا ُتْشِرُكوHَ * ِمْن ُ��ِنِه  Kَنِّي َبِرLٌS ِممَّ
 ﴾Hِ�ُتْنِظُر ال  ُثمَّ  َجِميًعا  َفِكيُد�ِني 

(هو5: ٥٥ "٥٦)

شر8 �لكلما5:
طالًبا  َغِشَيه   :jًعتر�� �عتر��   :Bَعتر��
�صابه  �مٌر:   Îفالن  gعتر�" معر"َفه، 

(�ألقر�).

�لتفسـ;: 
قد  فإ�ا  بآhتنا  تؤمن  �نك ال  مبا   ^�

�نتقمت منك "�فسد- عقلك.
"لكن ما �s"H ما ير5 به سيدنا هو5 

عليهم )\ يقو@: )\� كنتم تزعمو& �& 
 Äjتكم سخط علّي إلساhµ من Íحد�
بإفسا5  غضبه  علّي  "صّب  )ليهم 
عقلي، فها )e �قوhا علًنا بأن� �عا5^ 
كر�هة  "�كرههم  2يًعا،  hµتكم 
شديدً�، "�تa� منها متاًما، فإ& كانو� 
تعز"نه  مما   Îشيئ �حلقيقة   n ميلكو& 
فلينتقمو�  )ليهم من قد�H- "صفا- 

.&"Ôما يشا Õ م� "ليفعلو�
�هللا...﴾  ُ�شهد   e(﴿ بقوله  "يع� 
من  لكم  قّدمت  مما  تنتفعو�   � �نكم 
بر�هني عقلية، "�آل& �قد9 لكم شها�5 
 Îعملية من �هللا على صدقي، متضرع
)ليه عّز"جل �& ينـز@ �آل& µياته �ل² 

تفصل بني �حلق "�لباطل.


بُِّكْم َ�ْلُت َعَلى �هللا َ
بِّي َ ﴿Eِنِّي َتَوكَّ

ِبَناِصَيِتَها  .ِخٌذ  ُهَو  Eِالَّ  َ��بٍَّة  ِمْن  َما 

ُمْست^ِقيٍم﴾  ِصَر�ٍ_  َعَلى  
بِّي َ  َّHEِ
(هو5: ٥٧)

شر8 �لكلما5:
ناصيتها: �لناصية: ُقصاÖ �لَشعر �^ 
 "� مقدمه  من  نْبَتـُته  تنتهي  حيث 
مؤخر�؛ "قيل: �لناصية مقد9ُ �لر�4؛ 
"�جلمع  �لناصية،  هي  �لطّر�  "قالو�: 
ناصية  "نو�Öٍ. "�\@ فال&  ناصيا- 

فالٍ&: �^ عزَّ� "شرفه. نو�صي �لنا4: 
�شر�فهم "�ملتقدمو& منهم، "هذ� كما 
ُ"صفو� بالذ"�ئب، يقا@: فال& \�Ôبُة 

قومه "ناصية عش�ته (�ألقر�).

�لتفسـ;: 
كا& من عا�5- �لعر� �& �مللك )\� 
 gعليه �ألسر uنتصر على �لعد" ُعر�
يهزها  نو�صيهم  من  يأخذهم  فكا& 
من  "كا&  عليهم.  غلبته  عن   Í�تعب
عا�5ִדم �يًضا ��م )\� �5�H"� �لعفو عن 
�لعد" جّذ"� ناصيته "�طلقو� سر�حه.

�5بٍة  من  ﴿ما  تعا%  قوله  من  فاملر�5 
 &� �"ًال:  بناصيتها﴾:  µخذ  هو  )ال 
كل "�حد منكم خاضع لسلطا& �هللا 
"غلبته، "ثانيÎ: �& �هللا تعا% قد جّذ 
 Íناصية كل "�حد منكم "تركه حّر
�م � �لنا4  نّبه  "هكذ�  بكم.  
ًة H
�5ئًما،  "سلطانه  لقدHته  خاضعو& 

ته "عفو�، H م يعيشو& مبحض��"
")ال ما كانو� يستحقو& �لعيش بالنظر 

)% �عماhم.
"�شاH بقوله ﴿H" ÕHبكم﴾ )% �& 
فكيف   ،Îيض� سيدكم  هو  سيد^ 
�خافكم ما 5متم عبيدÍ لسيد^، أل& 
من يتخذ� �لسيد صديقÎ له ال يستطيع 

.jعبيد� �& َيُضرُّ"� بشي
 Âصر� على   ÕH  &(﴿ بقوله  "بّين 
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من   &� �"hما:  �مرين؛  مستقيم﴾ 
�لذ^  هو   ّ̂ سو طريق  على   �يس
�ملشر_  يتخبط  بينما  Hبه،   %( يصل 
�لوصا@  له  َفَأنَّـى  "هنا_،  هنا 
تريد"&  �نكم  "ثانيهما:  تعا%.  باهللا 
تعا%  قوله  بدليل  "\لك   ،Ä5با(
قا95   ÕH "لكن  ُتنظر"ِ&﴾،  ﴿"ال 
مستـقيم..   Âصر� على   Äلنـجد
 &( حيـث  طريق،  �قر�  على   ^�
 Mلطريق �ملسـقيم يكو& �قر� �لطر�

"�سرعها.


ِسْلُت ْKُ ْبَلْغُتُكْم َماKَ َتَولَّْو� َفَقْد Hَْفِإ﴿

َقْوًما  
بِّي َ �َيْست^ْخِلُف َ Eَِلْيُكْم  ِبِه 

 َّHEِ َشـْيًئا  َتُضرُّ�َنُه  �َال َ َغْيـَرُكْم 

َحِفـيٌظ﴾   Lٍَشْي ُكلِّ  َعَلى  
بِّي َ
(هو5: ٥٨)

شر8 �لكلما5:
 &(  ^� تتولو�.  �صله:  توّلو�:   HE

تعرضو�.

�لتفسـ;: 
5عو�  Hفضو�   �\( �م � �جلها@  يظن 
�لو�قع   &� به ضر�Hً، مع  �حلقو�   Úلن�
 Hسو@، "�لرسو@ ال يتضرH Úلن� &�
�ملرَسل   "� �ملرِسل   Hيتضر ")منا  �بًد�، 

هنا  هو5  سيدنا  يعلنه  ما  "هذ�  )ليه. 
خو�  "ال  Hسوًال،  )ال  لست  بأن� 
علّي �بدÍ، �لّلهم )ال �& �قّصر n تأ5ية 

لها � �ل²  �لرسالة   j�5�  ^�  Úج�"
قد  5مت  فما  لكم.  تعا%  �هللا  من 
بّلغتكم Hسالته فأنا n مأمن من �^ 
)ليكم  ֲדا  �Hسل�  �لذ^  "�ما   .Hضر
 Hفليس به �^ حاجة )ليكم ح¹ يتضر
�لرسالة  )منا  جانبكم.  من  بالرفض 
Hفضتموها،  فإ\�  �نتم،  لصاحلكم 
فسو� تؤمن ֲדا �مة �خرg ال �الة، 
"�لغلبة،   Hال�5ها� "حتقق  ֲדا  "تنتفع 
حا@،   ^�  n �هللا  Hسالة  تضيع  "لن 
ألنه )\� �5�H شيئÎ نّفذ� "حفظه. فما 
"�نز@  �ألمر  هذ�  �آل&   5�H� قد   9�5
ينّفذها  فإنه سو�  بو�سط²  تعاليمه 

.Îفـظها حتمª"
كما �شاH بقوله ﴿)& ÕH على كل 
شيj حفيظ﴾ �نه لن يدs �عمالكم 
هي  بل  "مؤ�خذ�،  حسا�   &"5
�نه  جر9  "ال  لديه،  �فوظة  مسجلة 

سو� ªاسبكم عليها.

ُهوً��  َنّج^ْيَنا  Kَْمُرَنا   Lََجا ا  �َلمََّ﴿
ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة  َمع^ُه  .َمُنو�  ��لَِّذيَن َ
َغِليـظ﴾   lٍَعَذ� ِمْن  يmَناُهْم  �َنجََّ

(هو5: ٥٩).

�لتفسـ;: 
 jًنه من سنة �هللا �لعامة �نه )\� �نز@ "با(
 jمنه �جلميع، سو� wعا Îعا5ّي gً\� "�
منهم �لصاÞ �" �لطاÞ 5"& �^ متييز، 
فإنه  نبًيا  يبعث  عندما  تعا%  "لكنه 
يعامل �لنا4 عندئذ "فق سنة خاصة. 
 sنو�� شأنه  جّل  �هللا  ينـز@  فحينما 
�ُملسرفني،  على  للحجة  )قامًة  �لعذ�� 
 �غ بشكل  باملؤمنني  
ته H  Hتثو
عا5^، فينجيهم من �لعذ�� n معظم 
Hغم  جزئية،   "� كاملة  جنا�  �ألحيا& 
عيشهم بني �لكفاn H بلد "�حد. ")% 

ًة H) بقوله Hهذ� �لسنة �خلاصة �شا
 Öننا �جنيناهم بفضل خا� منا).. �^ 
سنتنا  °سب  ال  �خلاصة،  سنتنا  "فق 

�لعامة.
�نه  يع�  غليظ)  (عذ�ٌ�  تعا%  "قوله 
ال  للغاية  شديًد�   Îمؤمل عذ�ًبا  كا& 

يستطيع �حد �لفر�H منه.


بِِّهْم َ ِبآيا5ِ   ��َجَحُد َعاٌ�  �ِتْلَك َ﴿
 
�َعَصْو� ُ
ُسَلُه َ��تََّبُعو� Kَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍَ

َعِنيٍد﴾ (هو5: ٦٠)

شر8 �لكلما5:
�حد  "°قه  حقه  جحد   :��جحد
جحوÍ5: �نكر� مع علمه به. جحد�: 
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كفر به "كّذبه (�ألقر�).
جّبا
: �جلباH من صفا- �هللا تعا% - 
عاٍ-  كلُّ   - "يصلح   a� �لذ^   ^�

متمر5 (�ألقر�).
عنيد: �لعنيد: �ملخالُف للحق �لذ^ ير�5ّ 

"هو يعرفه، 2عه ُعُنٌد. (�ألقر�)

�لتفسـ;:
 %(  �Hشا( عا5﴾  ﴿تلك  تعا%  قوله 
�حو�@  هي  تلك   ^� شأ�م   �Hخطو
"لكنهم  �لقوية،  �لعظيمة  �ألمِة  عا5ٍ 
"كفر"�  �لشر   %( "مالو�   �"aستك�
باحلق تعنتÎ "عناÍ5، "� ينتصحو� ملن 
برسالة خ� "صال{ hم، ")منا  �تاهم 
�تبعو� �صحا� �لنفو\ "�ملنعة من بينهم 
ممن كانو� يلجأ"& )% �إلكر�� "�لعنف 
مث�ين �لفتنة "�لفساn 5 �لبال5 مّدعني 
- مع \لك - بأ�م 
لة لو�j �حلرية 

n �لر�^ "�لعقيد�.

 qََيْو�َ َلْعَنًة  ْنَيا  �لدُّ  rَِهِذ ِفي  �Kُْتِبُعو� َ﴿

بَُّهْم Kَال َ  ��َعاً�� َكَفُر  َّHEِ الKَ ْلِقَياَمِة�

ُبْعًد� ِلَعاٍ� َقْوqِ ُهوٍ�﴾ (هو5: ٦١)

شر8 �لكلما5: 
�للعُن  �لقر�؛  ضدُّ  �لبعد   :sُبعد

(�ألقر�).

�لتفسـ;: 
فمعناها  �لعبا5  من  كانت   �\( �للعنة 
�للعنة  عليك  لبعض:  بعضهم  قو@ 
�^ �hال_، ")\� كانت من �هللا فتع� 
�إلبعا5. فاملر�5 من قوله تعا% ﴿"�ُتبعو� 
n هذ� �لدنيا لعنًة "يو9َ �لقيامة﴾ ��م 
كانو� بعيدين عن �هللا "هم n �لدنيا، 
"هكذ� سيكونو& يو9 �لقيامة �يًضا )\ 
جّل  "قربه  �هللا  ÔHية  من  سُيحرمو& 

شأنه.
كفر"�  عا�5ً   &( ﴿�ال  تعا%  قوله  �ما 
Hֲדم﴾ فهي كلمة حكمة �Hئعة للغاية. 
تنبيه، "(�لر�) معنا�:   ��5� فإ& (�ال) 
 �Hيطّو يز�@  "ال   jلشي� ¥لق  �لذ^ 
ليأخذ� )% H5جة �لكما@، )\& فاملر�5 
فعلته  ما  �قَبَح  ما  �نظر"�  �جلملة:  من 
Hّباهم،  من  قو@  Hفضو�  حيث  عا5، 
مع �& �لشريف يطيع من ُيحِسن )ليه. 
"لكن �ملؤسف �& هؤالj �لقو9 قد َعقُّو� 
َمن �خذهم )% هذ� �لدHجة �لسامية، 
"هكذ� فإ�م � ينكر"� �جلميل فحسب 
�لذ^  أل&   ،gaك 
اقة  �Hتكبو�  بل 
 &� على   Îمتام  Hٌ5لقا Hفعهم  قد  كا& 
�لسافلني.  �سفل   %( يضعهم "ªطهم 
"هذ� ما حد� ֲדم بالضبط، فهلكو� 
لنبيهم  معاHضتهم  على  عقاًبا  "با5"� 

هو5 �.

َيا   Fََقا َصاِلًحا  Kََخاُهْم  َثُموَ�  �Eَِلى َ﴿
 rَُلٍه َغْيُرEِ هللا َما َلُكْم ِمْن� ��َقْوqِ �ْعُبُد
��ْسَتْعَمَرُكْم َ tِ
ُهَو Kَْنَشَأُكْم ِمَن �ْألَْ

بِّي َ َّHEِ َلْيِهEِ ُثمَّ ُتوُبو� rُ�ِفيَها َفاْسَتْغِفُر

َقِريٌب ُمِجيٌب﴾ (هو5: ٦٢)

شر8 �لكلما5:
جعله  �ملكا&:   n �ستعمر�  �ستْعَمَر: 
 :uHأل� n �5َيعمر�. "�ستعمر �هللا عبا

طلب منهم �لعما�Hَ فيها. (�ألقر�).

�لتفسـ;: 
5اللًة  تد@  �لعربية   "Þصا" كلمة   &(
"�ضحًة على �& قومه Ãو5 كانو� �مة 
عربية. "مبا �& �لقرµ& يصّر{ �& Ãو5 
﴿"�\كر"�  hم:  قا@   \(  Í5عا خلفو� 
عا5﴾  بعد  من   jخلفا جعلكم   \(
 Îيض�  Í5عا  &� فثبت  (�ألعر��:٧٥) 

كانت �مة عربية.
 "Þقد يقو@ �حد هنا بأ& كلمة "صا"
قد تكو& معربة من لغة �خرg. "لكن 
كل  أل&  بسليم،  ليس  �لزعم  هذ� 
�جنبية   jا¿� من   &µلقر�  n  5H" ما 
تعريبها   &"5 هي  كما  \كرها  قد 
"�كريا  "يونس   &"Hها" كموسى 
 "Þصا" &� n &\( ها. فال شك�"غ
�يضا  "Ãو5   Í5عا  &�" عربية،  كلمة 
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٨

ُسّمو�   Í5عا  &� "مبا  عربيتا&.  �متا& 
خلفاj لقو9 نو{ (�ألعر��: ٧٠). 
 Îيض�  -  �  -  Îنوح  &� فثبت 
كا& مبعوثn Î منطقة عربية، "كا& 
من �لعـر�. "�لتـاHيخ يؤكد �& 
مسكنه كا& �لعـر�M، "�& �لعر� 
هذ�  على  حاكمـني  كـانو� 

�ملنطـقة n �لقـدمي.
 Hلذ^ �قصد� من \كر هذ� �ألمو�"
 &� على  �5ّلل   &� هو  بالتفصيل 
 n كافًة  �لنا4  لغة  كانت  �لعربية 
بد�ية   &� لنا  تأّكد   �\( ألنه  �لبد�ية، 
شبه  من  كانت   eإلنسا� �لنسل 
�جلزير� �لعربية فال بد من �العتر�� 
�& �لعربية هي �9 �أللسنة. )& °و� 
�نه  تؤكد   Îيض� �لغربيني   jلعلما�
كانت n �لبد�ية لغة تسمى �لسامرّية 
بسبب   � �لعربية،  �شتقت  "منها 
�لتغي��- "�لتعديال- تشعبت منها 
يعترفو&  �م � كما   .gخر� لغا- 
هذ�  �لسامرية  �للغة  بأ&  °وثهم   n
من  �جلنـو�  �هل  لـغة  كانت 
�إلسال9  قبل  (�لعر�  �جلزير�  شبه 
كل   &� �لو�قـع  "لكن   .(٣٣Ö
�جلزيـر�  �هل  به  ينـطق  مـا 
 s"من لغا- )& هي )ال فر Mلعر��"

للعـربية.
من  �نشأكم  ﴿هو  تعا%  "قوله 

�ألuH...﴾ ال يع� �نه تعا% خلق 
خلق  أل&   ،uHأل� من   Þصا قو9 
 gلد فقط  كا&  )منا  منها  �إلنسا& 
خلق �"@ 5µمّي، �ما بعد \لك فأصبح 
�لتناسل  طريق  عن  يتم  �لنا4  خلق 
�نكم  �آلية  �ملر�5 من  ")منا  "�لتو�لد. 
كنتم �مة �Hضية �^ منحطة متر5ية 
"حق�� n �عني �لنا4، فنهض بكم 
�هللا من �حلضيض، "حقق لكم �لغلبة 
 uَفّو" �آلخرين،  على  "�حلكم 
�لنبيلة   Mألخال� نشر  مهمة  )ليكم 
"�آل��5 �لفاضلة. فيجب �& تسألو� 
تقصـ��تكم  على  �لغفـر�&  �هللا 
ألنه  �لو�جـب،  هذ�   j�5�  gلد
عـظيمة،   ��خط مسـؤ"ليـة 
فضـًال  ��5كم  \لك  فعلـتم  فإ\� 


ًة.H"
"�شاH بقوله (� توبو� )ليه) )% كلمة 
 jحكمة عظيمة، "هي �& كل شي
�Hجع )% �صله، "�& على �إلنسا& 

�خللق  ضعيف  �نه   Î�5ئم يتذكر   &�
)منا  Hقيه   &�"  ،Îساس� �لشأ&   �حق
فعليه  تعا%،  �هللا  فضل  على  يتوقف 
 ،Î5"م "يتو�  �هللا   %( يرجع   &�
 ،Í5د¡ 
ته H" فضله  عليه   @áلي
"Hّبه  خالقه  عن  صلته  قطع   �\( �ما 
 %(  gَّ5تر" ثبوִדا،  بعد  قدمه  َ�ّلت 
"�hو�&  �لضعف  من  �لبد�ئية  حالته 

.�Hحلقا�"
قريب   ÕH  &(﴿ تعا%  "قوله 
¡يب﴾.. لقد بّين بكلمة ﴿قريب﴾ 
 H5قا فإنه  Hسالته  Hفضتم   �\( �نكم 
جنو�5  أل&   ،ÍHفو عقابكم  على 
�5Hفه   � تتأخر.  ال  سريعة  قريبة 
�لبعض  لظن   Î5فع ﴿¡يب﴾  بقوله 
بأنه تعا% ")& كا& قريبÎ )ّال �نه قد 
فقا@:  �لعبا5،  شؤ"&   n يتدخل ال 
ما   �\( بل  عـبا�5،  ينسى  ال  )نه 
5عا� �حد لبَّى ند��j "جاj لنـجدته 

.ÍHفو

عادًا  أن  ومبا  عربيتان.  أمتان  أيضا  و�ود  عادًا   ....
نوحًا  أن  فثبت   .(٧٠ (األعراف:  نوح  لقوم  خلفاء  ُسّموا 
وكان  عربية،  منطقة   B مبعوثًا  كان  أيضًا   -  �  -
العراق... كان  مسكنه  أن  يؤكد  والتاريخ  العرب.  من 
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َدَقِة َما َكاَ& َعْن َظْهِر ِغًنى َ"�ْبَدْ� ِبَمْن َتُعو@. (صحيح �لبخاH^، كتا� �لزكا�) ̌¬‡Õ� ł ُهَرْيَرَ� � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ@: َخْيُر �لصَّ

(Mكتا� �لرقا ،^Hصحيح �لبخا) .َلِكنَّ �ْلِغَنى ِغَنى �لنَّْفس"َ uَِِبي ُهَرْيَرَ� � َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ@: لَْيَس �ْلِغَنى َعْن َكْثَرِ� �ْلَعَر� ł‡¬̌

ُهْم َشْأُ& �ْلَمْرَ�ِ� �ْلَمْخُز"ِميَِّة �لَِّتي َسَرَقْت َفَقاُلو�: َ"َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها Hَُسوَ@ �هللا  �؟ َفَقاُلو�:  ̌¬‡ł َعاِئَشَة Hَِضَي �هللا َعْنَها َ�&َّ ُقَرْيًشا َ�َهمَّ
َ"َمْن َيْجَتِرoُ َعَلْيِه ِ)الَّ ُ�َساَمُة ْبُن َ�ْيٍد ِحبُّ Hَُسوِ@ �هللا �. َفَكلََّمُه ُ�َساَمُة َفَقاَ@ Hَُسوُ@ �هللا  �: �ََتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُد"5ِ �هللا  
ِعيُف َ�َقاُمو�  ِريُف َتَرُكوُ� َ"ِ)َ\� َسَرMَ ِفيِهْم �لضَّ ُثمَّ َقا9َ َفاْخَتَطَب ُثمَّ َقاَ@: )ِنََّما َ�ْهَلَك �لَِّذيَن َقْبَلُكْم �َنَُّهْم َكاُنو� ِ)َ\� َسَرMَ ِفيِهْم �لشَّ

(jكتا� �حا5يث �ألنبيا ،^Hصحيح �لبخا) .ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها َعَلْيِه �ْلَحدَّ َ"�ْيُم �هللا َلْو َ�&َّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

̌¬‡ł َيْحَيى ْبِن �َِبي �ْلُمَطاsِ َقاَ@: َسِمْعُت �ْلِعْرَباuَ ْبَن َساHَِيَة َيُقوُ@: َقا9َ ِفيَنا Hَُسوُ@ ��هللا � َ\�َ- َيْو9ٍ َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِليَغًة 
 gَفاْعَهْد )ِلَْيَنا ِبَعْهٍد. َفَقاَ@: َعَلْيُكْم ِبَتْقَو sٍِّ5ُسوَ@ ��هللا  َ"َعْظَتَنا َمْوِعَظَة ُمَوHَ َفْت ِمْنَها �ْلُعُيوُ&. َفِقيَل َياHَ\َ"َ �ُِجَلْت ِمْنَها �ْلُقُلو"َ
اَعِة َ"ِ)ْ& َعْبًد� َحَبِشياًّ، َ"َسَتَرْ"َ& ِمْن َبْعِد^ �ْخِتَالًفا َشِديًد� َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َ"ُسنَِّة �ْلُخَلَفاjِ �لرَّ�ِشِديَن �ْلَمْهِديَِّني.  ْمِع َ"�لطَّ �هللا  َ"�لسَّ

و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ َ")ِيَّاُكْم َ"�ْألُُموHَ �ْلُمْحَدَثاِ- َفِإ&َّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلة. (سنن �Õ �5"5، كتا� �لسنة) َعضُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

فحاصل �لكالn 9 هذ� �ملقا9 �& �هللا كا& يعلم بعلمه �لقدمي �& µ nخر 
�لقومي، "يصّد"& عن سبل  �لدين   Âصر� gHلنصا� قو9  ُيعا5^  �لزما& 
�لر� �لكرمي، "¥رجو& بإفك مبني. "مع \لك كا& يعلم �& n هذ� 
�لزما& يتر_ �ملسلمو& نفائس تعليم �لفرقا&، "يتبعو& �خا�H بدعا- 
ما ثبتت من �لفرقا&، "ينبذ"& �مو�Hً ُتعني �لدين "حتّبر حلل �ملؤمنني. 
"تسقطو& (١) n هو� �دثا- �ألموH "�نو�s �ألهو�j "�لشر"H، "ال يبقى 

ة �& يرِسل n هذ� �لزما& H" فضال Hال 5يانة "ال 5ين، فقد" Mم صدh
Hجًال ُيصلح نوَعي �هل �لطغيا&، "يتم حجة �هللا على �ملبطلني. فاقتضى 
تدب�� �حلق �& �عل �ملرَسَل َسِميَّ عيسى إلصال{ �ملتنصرين، "�عله 
َسِميَّ �
َد � لتربية �ملسلمني، "�عله حا\ًيا حذَ"�ا "قافًيا خطَو�ا، 
فسما� باال¿ني �ملذكوHين، "سقا� من �لر�َحني، "جعله �5ِفَع همِّ �ملؤمنني 
"�Hِفَع فنت �ملسيحيني. فهو عند �هللا عيسى من جهة، "�
ُد من جهة، 
"ال  �حلق  "�قبل  "�العتسا�،  �خلال�  "جتنَِّب  �ألخيا�  �لسبل  فاتُرِ_ 
تكن كالضنني. "�لنÚ � كما "صفه بصفا- �ملسيح ح¹ ¿ا� عيسى، 
كذلك "صفه بصفا- \�ته �لشريف ح¹ ¿ا� �
د "مشاֲًדا باملصطفى، 
فاعلم �& هذين �ال¿ني قد حصال له باعتباH توجه(٢) �لتا9 )% �لفرقتني، 
 gHألسا� كُمو�سي  "تأمله  هه  توجُّ  Hباعتبا عيسى   jلسما� �هل  فسما� 

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

ذهـب الوفـاء، وُفقـد احليـاء، وال يعلمون مـا االتقاء
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 Hد باعتبا
)% )صال{ فرM �لنصاgH، "¿َّو� بأ
توّجهه )% ُ�ّمة �لنÚ توّجًها �شد "��يد، "تأّلِمه من 
سوj �ختالفهم "عيشهم �نكد. فاعلم �& عيسى 
فال  عيسى،  �ملوعو5  
د �  &�" 
د، � �ملوعو5 
تنبذ "j�H ظهر_ هذ� �لسّر �ألجلى. �ال تنظر )% 
�ملفاسد �لد�خلية "ما نالنا من �ألقو�9 �لنصر�نية؟ 
�لست ترg �& قومنا قد �فسد"� طرM �لصال{ 
ح¹  �لشياطني،  سبل  �كثرهم  "�تبعو�  "�لدين، 
صاH علمهم كناH �ُحلباِحب، "ِحaهم كسر�� 
�لُسباِسب، "صاH تطبُُّع �لشرِّ ِطباًعا، "�لتكّلُف له 

هًوg طباًعا، "�كّبو� على �لدنيا متشاجرين؟
يأبر بعضهم بعضا كالعقا�H "لو كا& �ملظلو9 
�حلديث   Mصد فيهم  بقي  "ما   ،�Hألقا� من 
�اu �ملصافا-، "بدّلو� �حلسنا- بالسيئا-. ("
�شتغلو� n تطلُّب مثالب �إلخو�& "نسو� )صال{ 
على  "صالو�  �إلميا&،  �هل   Mحقو" �لبني   -�\
�إلخو� كصو@ �هل �لعد"�&. �5حضو� �ملو�5ّ- 
�لفسق  فيهم  "�شاعو�  �لنيا-،   Öخلو "���لو� 
��لت  "�لبهتا&.  �لعثر�-  "�تبعو�  "�لعد"�&، 
 Mيا{ �لنفاH نفحا- �ملحبة كل �لز"�@، "هّبت
�جلنا&،   jصفا"  Hلصد� سعة  بقي  ما  "�جلد�@. 
�إلميا&، "جتا"�"� حد"5   n -ٌ�H"5خلت كد"
�إلخو�&   Mحقو "تناسو�  "�لتقا�،   sHلتو�
"ال   Mلعقو� يتحاَمو&  ال  "�ملؤمنا-.  "�ملؤمنني 
يؤ5ّ"& �حلقوM، "�كثرهم ال يعلمو& )ال �لفسق 
 gتقو "ال   sH" فال  �لزما&  "تغيََّر  "�لنها-، 

"ال صو9 "ال صال�. قّدمو� �لدنيا على �آلخر�، 
"قّدمو� شهو�- �لنفس على حضر� �لعز�، "��Hهم 
لدنياهم كاملصا�، "ال يبالو& طرM �آلخر� "ال 
"ُفقد   ،jلوفا� \هب  �لصو��.  طريق  يقصد"& 
�حلياj، "ال يعلمو& ما �التقاgH� .j "جوًها تلمع 
"يبُزقو&   jلليال� �لليلة  ªّبو&   ،Hلَغد� �سّر�  فيهم 
على �لبدH. يقر�"& �لقرµ&، "يتركو& �لر
ا&. ال 
يرg منهم جاHُهم )ال �َجلوH، "ال شريُك حدֲדم 
 .Hلَكو� "يطلبو&   jلضعفا� يأكلو&   ،Hلَغو� )ال 
كُثر �لكا\بو& "�لنّمامو&، "�لو�شو& "�ملغتابو&، 
�لفاجر"&،  "�لز�نـو&  �ملغتـالو&،  "�لظاملو& 
 ،&"Hلغّد�� "�خلائنـو&  �ملذنبو&،  "�لشاHبو& 
"�ملايلو& �ملرتشو&. قست �لقلـو� "�لسجايا، 
ال ¥افو& �هللا "ال يذكر"& �ملنايا. يأكلو& كما 
يأكل �ألنعا9، "ال يعلمو& ما �إلسال9. "غمرִדم 
يسكنو&،  "hا  يتحركو&  فلها  �لدنيا،  شهو�- 
"فيها ينامو& "فيها يستيقظو&. "�هل �لثر�j منهم 
 jلنعم "يأكلو& كالنَّعم، "�هل �لبال� n &غريقو
يبكو& لفقد �لنعيم �" من ضغطة �لغرمي، فنشكو 
 �)% �هللا �لكرمي، "ال حو@ "ال قو� )ال باهللا �لنص

�ملعني.

(gلتقو�) ."&(١)  هذ� سهو �لناسخ "�لصحيح "يسقطو

(gلتقو�) ."هه (٢)  هذ� سهو �لناسخ "�لصحيح "توجُّ

(سر �خلالفة، Ö ٧٧ "٨٠،  طبعة �ململكة �ملتحد� ٢٠٠٧)
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١
بسم �هللا �لر|ن �لرحيم

نكا5 هامة
جلسة  من  هامة  نكا-  يلي  فيما   
 ٣٠ يو9  �ملنعقد�  �خلالفة  يوبيل  جلنة 
يوليو حزير�& 9٢٠٠٧، حيث شرَّ� 
حضر� �م� �ملؤمنني - �يد� �هللا تعا% 
�جللسَة  هذ�  �يضا   – �لعزيز  بنصر� 

°ضو�H �مليمو&.

�إلحصائيا5 �لعامة:
١.  ٧٨ بلًد� قد شكلت جلنة يوبيل 

�خلالفة.
٢.  ٥٨ بلًد� �Hسلت خطتها الحتفا@ 

�ليوبيل. 
٣.  "صلتنا ميز�نية �لدخل "�لنفقا- 

ֲדذ� �لشأ& من ِقبل ٣٣ بلد�.
 saسلت "عو5ها للتH� ٤.   ٥٣ بلًد�

n صند"M يوبيل �خلالفة.
٥.   ٢٢ بلًد� �Hسلت قائمة �ملناسبا- 

�ل² ستحتفل ֲדا �ثناj عا9 �ليوبيل.
حو@  تقرير�  �Hسلت  بلًد�   ٤٥   .٦

تنفيذ خطة مركزية.
نرجو من �مر�j �جلماعة n �لبال5 �& 
يسرعو� لتعويض ما فا- من �لوقت 

"يسد"� �خللل. 

برامج ترتيبات لالحتفال
 بيوبيل اخلالفة

� �جلماعة �إلسالمية �أل|دية


يد �هللا Hئيس �للجنة �ملركزية  ^H5يو9 ٣٠ يوليو 9٢٠٠٧ ُعقد برئاسة شو n
ليوبيل �خلالفة �جتماn sٌ حديقة �ملهد^، "\لك �صوÖ ترتيب بر�مج يوبيل 
�لضوj على  �لعمل ملشر"s يوبيل �خلالفة "�لقى  �لرئيس خطة  �خلالفة. فقد9 
"لقد  ֲדا.  للعمل   sإلسر�� �ل² �ب  �لضر"Hية   Hألمو�" �hامة  §تلف جو�نبه 
 �Hملؤمنني �يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز �جللسة �يضا °ضو� �شر� حضر� �م

.Öمليمو& "�عطى تعليما- "نصائح ֲדذ� �خلصو�
عال"� على \لك فقد "جه حضر� �م� �ملؤمنني - �يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز 
- نصائح للدعا� �لذين حضر"� من §تلف �لبال5، ننشرها متر2ة لفائد� �إلخو� 

�لعر�.

)عد�5: �ملكتب �لعرÕ باجلماعة
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ألم;  سابقة  تعليما5  ملخص 
�ملؤمنني – نصرr �هللا - � جلسة مع 

q٢٠٠٥- ٢٠٠٦ qعا Lألمر��

ُعقد-  جلسة   n حضرته  قا@   :K
عا9   �µ  ١ بتاHيخ  µبا5  )سال9   n

 :9٢٠٠٥
مهم  �مر   %( �نتباهم  لفت  �Hيد   .١
حيث  "�hند،  �فريقية  ببال5  يتعلق 
�ملبايعني  من   �بكث صلتنا  �نقطعت 
�جلد5 خال@ عشر �لسنو�- �ملاضية. 
لقد قمت باجلولة n �لبال5 �ألفريقية 
مؤخر� "ناقشت مع �ملسؤ"لني قضية 
�ملبايعني �جلد5، "قلت hم بأنه �ب 
منهم  باملائة  �ألقل٧٠  على  �ستعا5ُ� 
قبل �حتفا@ �ليوبيل "ضمُّهم )% نظا9 

�جلماعة. 
"�ب  جد�  حسا4   sموضو هذ� 
معاجلته °ذH شديد، "ينبغي �& يكو& 
هذ� �ألمر جز�j من خطتكم �ملفصلة 
�فريقية  بال5   n "خاصة  ֲדا  للعمل 
"�hند. "هذ� هو �ألمر �لوحيد �لذ^ 

� �جد� n �لتقاHير �ملرسلة ). 
 ،jلدعا� هو   sملوضو�  n �ألهم   .٢
لذ� �ب �& تزيد"� من �أل5عية "من 
�فر�5  فيها. "قد قلت جلميع  �لتركيز 
�أل5عية  بعض  ير55"�   &� �جلماعة 
�ملعينة "يؤ5"� �لنو�فل لثال� سنو�-، 

)% �ليوبيل، شكًر� على ِنعم �هللا �ل² 
�لعا9  مئة   jثنا� �جلماعة  على  �نزhا 

�ملاضية.

حديقة   n عقد-  جلسة   n  :l
عا9  متو�   ٣١ بتاHيخ  �ملهد^ 

9٢٠٠٦
�ل²  �لبال5  عن  حضرته  سأ@   .١
�ملتعلقة  �لعمل  خطة  تنفيذ  بد�- 

باليوبيل، � قا@:
٢. �ب �ال تقتصر"� على )عد�5 ميز�نية 
�لدخل "�لنفقا-، بل �ب �& ُتجمع 
منفصل   M"صند  n �ليوبيل  تaعا- 

 .gعا- �ألخرaال ُتخَلط بالت"
مبالغ   %( حتتا«  مشاHيع  هنا_   .٣
�لبال5  بعض  "عدْ-  لقد   .��كب
�لبنايا-  بعض  تنشئ  بأ&  �إلفريقية 
 ���لكب "�لقاعا-  �ملساجد  فيها  مبا 
"�ملستشفيا-  �جلماعة  "مر�كز 
hم:  فأقو@  "غ�ها.   4Hملد��"
�ملركز  من  مساعد�  �ية  تسألو�  فال 
 �"Ôتبد  &� �ب  بل  ملشاHيعكم، 
باملشاHيع �ل² تر"& �نكم تستطيعو& 

)جنا�ها بسهولة.
نصر�   - �ملؤمنني   ��م ر  \كَّ لقد   .٤
�& عليهم  �لبال5  ممّثلي §تلف  �هللا - 
�صحا�  من   ٪٥٠ لضمِّ  يسعو�   &�
عا9  ح¹  �لوصية  نظا9   %( �لدخل 

ممثلي  حضرته  سأ@   �  .9٢٠٠٨
�لبال5 "�حد� بعد �آلخر عن مساعيهم 

"نتائجها n هذ� �لصد5. 
�ألمر  حضرته:  قا@   ��ألخ  n"  .٥
لنجا{   jلدعا� هو  "�ملهم   ��ألخ

مشاHيع "�حتفاال- �ليوبيل.
 

ملخص كلمة 
ئيس �للجنة
من   aك� عد5  �نضما9   �H"ضر  .١
�إلخو� )% نظا9 �لوصية. �hد� �لذ^ 
"ضعه حضر� �م� �ملؤمنني - نصر� 
�هللا - n هذ� �لصد5 هو ضّم ٥٠ ٪ 
 %( �جلماعة   n لدخل� من �صحا� 

نظا9 �لوصية. 
�ملشتركو&  كا&  عا9 9٢٠٠٤   n *
n نظا9 �لوصية n ٦٦ بلد�، �ما �آل& 

فيوجد"& n ٩٠ بلد�. 
* n عا9 9٢٠٠٤ كا& عد5 �ملوصني 
 ٥٤٦٤ "باكستا&  �hند   »Hخا
"صل   ٢٠٠٧ عا9   n" شخصا، 
هذ� �لعد5 )% ١٧٥٠٠ شخص. )& 
�صحا�  �لدقيقة حو@  �إلحصائيا- 
 &�  �غ حاليا،  متوفر�   �غ �لدخل 
�لعابر� عليها توحي �& هنا_  �لنظر� 

)مكانية لال�5ياn 5 عد5 �ملوصني. 
 s"فر ش¹   n �ملسؤ"لني  من  يرجى 
�إلحصائيا-  ُيكِملو�   &� �جلماعة 
بدقة  �لدخل  �صحا�  عد5  حو@ 
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"يرسلوها مع تقاHيرهم. "ثانيا �ب 
تكثيف �ملحا"ال- إل5خا@ �كa عد5 
عا9   &(  \( �لوصية؛  نظا9   n ممكن 
ال  �ألبو��.  على  �صبح  قد  �ليوبيل 
 �Hمشكو sشك �نكم قد قمتم مبسا
تقتنعو�  �ال  �ب  "لكن  �لصد5  ֲדذ� 
ֲדا أل& هنا_ ¡اال "�سعا للعمل على 

هذ� �لصعيد. 
�لدخل  ميز�نية  )Hسا@  يرجى   .٢
من  عد�5ً  أل&  �ملركز   %( "�لنفقا- 

�لبال5 � ترسلها بعد. 
٣. كذلك فإ& بال�5ً عديد� � ترسل 
قائمة مناسباִדا "�حتفاالִדا خال@ عا9 
 sإلسر�� �يضا  منهم  فنرجو  �ليوبيل، 

n \لك. 
٤. نرجو من �لبال5 �ل² � ترسل تقرير� 
حو@ تنفيذ خطة �لعمل بصد5 �ليوبيل 

�& تسرH( n sسا@ هذ� �لتقرير.
�ل²  �لبال5  �خلالفة:  يوبيل   saت  .٥
� تدفع هذ� �لتsa °سب "عدها - 
"مبا �& �ملبلغ سو� يقد9 )% حضر� 
�م� �ملؤمنني نصر� �هللا مبناسبة �جللسة 
 - قا5يا&   n  9٢٠٠٨ عا9  �لسنوية 
�ب �& تدفع �ملبلغ بكامله )% كانو& 
�جلماعة  أل&   9٢٠٠٧ عا9  �أل"@ 
 n مشغولني  يكونو&  "�ملسؤ"لني 
�د"�  "لن  \لك  بعد  �ليوبيل  بر�مج 

"قًتا جلمع �لتaعا-. 

�ملسيح  كتب  تصل   &� �ب   .٦
�ملوعو5 � "خلفائه )% ٥٠ ٪ من 
�لبيو- �أل
دية ح¹ عا9 9٢٠٠٨. 
 &� �جلماعة   s"فر 2يع  على   .٧
تعقد جلسا- يو9 �خلالفة �ليا "على 
�ب   uلغر� "hذ�  �لبلد،   gمستو
حتديد �لتو�Hيخ "تكليف �ملحاضرين، 

"حتديد �ملو�ضيع للجلسا-.
 لقد مت تو�يع قرÖ مدمج CD على 
�حلضوª Hتو^ على ٢٤ موضوعا باللغة 
�أل5Hية. كما ُ"�sِّ كتا� ”�لوصية“ 
باأل5Hية مع �لتر2ة �إلجنليزية، "كتا� 
�يضا  باإلجنليزية  "�خلالفة“  ”�لنبو� 
�يضا   Hحلضو�  aخ�ُ" نفسه،   uللغر
لسيدنا  �& كتا� ”حقيقة �خلال�“ 
قريبا  ُينشر  سو�   �  eلثا� �خلليفة 

"يكو& متوفر� للجميع. 
جلسا- يو9 �خلالفة هامة جد� لتوعية 
�جلماعة - "السيما �جليل �لناشئ - 
بaكا- �خلالفة "��يتها "ضر"Hִדا. 
"إلعد�5 �خلطبا- "�ملحاضرين ميكن 
�الستفا�5 من 5عا� �جلماعة "�صحا� 

�لعلم �آلخرين. 
٨. لدg �لبال5 �ملختلفة مشاHيع لنشر 
للد"Hيا-  �خلاصة  "�ألعد�5  �لكتب 
�لبال5 ¨طط  �ملناسبة. "n بعض  ֲדذ� 
 ^�) �جلماعة   n �لفرعية  �ملنظما- 
�هللا   Hنصا�" �أل
دية  خد�9  ¡الس 

 -�Hهللا) �يضا لنشر �ملنشو� jجلنة )ما"
�خلاصة ֲדا. )& هذ� �ملشر"s °اجة )% 
¡هو5 كب� مبا فيه 2ع �ملو�5 "�لتنضيد 
"�لطباعة "�لتو�يع "غ�ها، لذ� �ب �& 

يبد� �لعمل n هذ� �ملجا@ من �آل&. 
 Hطو  n �لكتب  بعض  تر�جم   .٩
�إلعد�5 "�ب )كماhا بأسرs ما ميكن 

لتكو& جاهز� للنشر مبناسبة �ليوبيل.
�لبال5  بعض   %( ُعهدْ-  لقد   .١٠
 n  � 
د“ � ”مكتوبا-  تر2ة 
لغا- §تلفة، "�ب )كماhا قبل �اية 
�لعا9 �جلاH^ أل�ا °اجة )% �ملو�فقة 

من ِقبل �ملركز َقبل �& ُتنشر.
١١. مبوجب �لقر�H �لصاn H5 ¡لس 
�الهتما9  �لشوgH عا9 ١٩٨٨ �ب 
 gمستو على  مركزية  مكتبة   jبإنشا
 ،gمد& �خر n ���لبلد "مكتبا- صغ
�ملكتبا- مسبقا �ب  "حيثما توجد 
�ملكتبا-  "هذ�  جديد،  من  حتديثها 

.jللدعا� "�لعلما ��تكو& عونا كب
�طة بث )\�عي  jا"لة )نشا�١٢. �ب 

حيثما �مكن n �لبال5 �إلفريقية. 
�لال�مة   -�jإلجر�� �¨ا\  �ب   .١٣
لعقد �جللسة �لسنوية، "�جللسة حو@ 
�ملسيح   ���، "حو@ س  Úلن�  ��س
�ملوعو5  �ملصلح  "يو9   ،� �ملوعو5 
مؤسسي  "يو9  �خلالفة،  "يو9   �

�أل5يا&. 
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١٤.  �ب �& يسعى �فر�5 �جلماعة 
لتر"يج  "�جلماعا-  �لبال5  ش¹   n
�ملصطلحا- �ملستخدمة n �جلماعة.

حو@   uHملعا� )قامة  �ب   .١٥
موضوs �خلالفة n �جلماعة. 

لكتابة  �ملسابقا-  عقد  �ب   .١٦
�ملقاال- حو@ �خلالفة، "ينبغي )Hشا5 
قبيل  من  يلز9  مبا  فيها  �ملشتركني 
�ملساعد� �لعلمية "تز"يدهم بالكتب. 
�لتقاHير حو@ هذ� �ملوضوs ال تصل 
"باإلضافة  ينبغي.  كما  �ملركز   %(
�خلطابا-  مسابقة   &( \لك   %(
 %( °اجة  �يضا  �لعامة  "�ملعلوما- 

 .Öهتمامكم �خلا�
 Hقا"” مشاHيع   &( كذلك   .١٧
¨طيطا  حتتا«  �خللق  "خدمة  عمل“ 
ֲדا  يقو9   &� "مفصال، "�ب  مسبقا 

كل فرs من فر"s �جلماعة. 
ضر"Hية   -�jجر�( �¨ا\  �ب   .١٨
�لرياضية  �ملباHيا-  عقد   %( بالنسبة 

�ل² سُتعقد عا9 �ليوبيل. 
١٩. �ب )عد�5 �لقطعا- �لتذكاHية 
¡انا).  (للتو�يع  �يضا  "�لتجميلية 
فيمكن تكليف �حد �إلخو� ")عد�5ها 

n كل بلد. 
 Hلصو� تؤخذ   &� �ب   .٢٠
بلد،  كل   n �ليوبيل  الحتفاال- 
"�لبال5 �ل² توجد فيها �ملر�فق �ملناسبة 

�ب �& جتهز �فال9 فيديو "ما شاֲדها 
�يضا للبث عa قناتنا �لفضائية.

من  �ملمثلو&   _Hيشا  &� �ب   .٢١
 n �لسنوية  �جللسة   n �لبال5  §تلف 

عا9 n 9٢٠٠٨ قا5يا&. 
لباسها  تقدمي  تريد  �ل²  �لبال5   .٢٢
نصر�  �ملؤمنني   ��م �لتقليد^ حلضر� 
ما ميكن   sبأسر ترسله   &� �هللا �ب 
 �Hتعا مع  للمو�فقة،  �ملركز   %(

شخص سيقد9 هذ� �للبا4. 
�لبال5  §تلف  ُتقّد9  سو�   .٢٣
 n سالة شكرH ملؤسسا- باجلماعة�"

جلسة عا9 ٢٠٠٨ بقا5يا&.
�لكباب� سيقد9   n مند"� 2اعتنا"

Hسالة شكر نيابة عن �لعر�.
هذ�  تكتب   &� جد�   ^H"لضر� من 
 %( "تترجم  �ملحلية  باللغة  �لرسالة 
�ملركز   %( ترسل   � �إلنكليزية  �للغة 
)Hسا@  �ب  كما  عليها،  للمصا5قة 
�سم شخص سو� يقر� هذ� �لرسالة 
"\لك  منصبه  مع   sالجتما�  n

للمصا5قة عليه.
علما �نه سو� يتا{ لكل Hسالة مد� 

٣ 5قائق فقط.
"ينبغي ملن ميثل �جلماعة �" �ملؤسسة 
�& يقو9 بقر��j هذ� �لرسالة n لباسه 

�لقومي �" �لتقليد^.
 �Hالستما� �Hِسلت  لقد   .٢٤

للجماعا- لترسل )% �ملركز قائمة ما 
مت تنفيذ� )% �آل& من �ل�aمج �ملتعلقة 
Kخر�  مر�  نرفق  "ها »ن  باليوبيل. 
هذ� �الستما�H بغية �الستفا�5 منها. 

يبق  ببعيد، "�  ليس  �ليوبيل  عا9   &(
 &�  %( "نصف   Hشهو �Hبعة   gسو
يبد� عا9 9٢٠٠٨. "�لتجهيز�- �ل² 
�ب علينا �لقيا9 ֲדا كث��، "علينا �& 
هذ�   n �جلماعة  �فر�5  2يع   _Hنشا
�جلميع،  يشعر  ح¹  �hامة  �ملناسبة 
�الحتفاال-.   �تأث  ،jنسا" Hجاال 
 &� �ب  �ليوبيل  سنة  تنتهي  "عندما 
�خلالفة  على  �كثر  مطلعني  نكو& 
hا  §لصني  "خد�ما  �حلقة،  �أل
دية 

�كثر من �^ "قت مضى. 
"n �ألخ� �"5 �& �"جه �نظاHكم - 
حسبما طلب سيدنا �م� �ملؤمنني نصر� 
 ،jلدعا� هو  �ألهم   jلشي�  &�  - �هللا 
 Hالستمر� بكثر�  ندعو   &� فعلينا 

�خلالفة "قوִדا )% µخر �أليا9.

 eمع �طيب �ألما  
                                  

 �ملخلص

يد �هللا)) 

                                      
 Hئيس �للجنة �ملركزية ليوبيل �خلالفة �أل
دية

لند& n ١٩ �µ عا9 ٢٠٠٧
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٢
�خلالفة  يوبيل  جلسة   نكا5    
�ملنعقد� � حديقة �ملهدS * بتا
يخ 

.q٢٠٠٧ q٣٠ متو� عا

لقد حضر �جللسة ممثلو §تلف �لد"�ئر 
شّرفها حضر�  كما  �يضا،  �ملركزية 
 �Hضو° �هللا  نصر�  �ملؤمنني   ��م
�مليمو&. "فيما يلي تعليما- �عطاها 

.Hحضرته للحضو

١. تشكيل جلاH �ليوبيل
كا&   �\( فيما  حضرته  سأ@  لقد   
تشكل   � �ل²  �لبال5  بعض  هنا_ 
جلانا ֲדذ� �خلصوÖ. "تبني �& هنا_ 
"هي:  بعد  تشكلها   � بال5  ثال� 
فنلند�، "تركيا، "�لنمسا. "قا@ ممثل 
تركيا )�م يو�جهو& بعض �ملشاكل 
 ��م حضر�  "�مر  �لصد5...  ֲדذ� 
�ملؤمنني ملمثل �لنمسا �& يبد� �لعمل 
قائًال:  "�ضا�   ....Öخلصو� ֲדذ� 
ال   9� لت  ُشكِّ �للجا&  كانت   jسو�

فعلى كل "�حد �& يبد� بالعمل. 

 :L٢. �لدعا
قلت  كما  �هللا:  نصر�  حضرته  قا@ 
�لباHحة n خطاn Õ �جللسة �لسنوية 
�ل�aمج  هذ�  إلجنا{   jشي �هم   &(
�لوحيد  �لسبيل  هو  هذ�   .jلدعا� هو 
�لذ^ »قق به �هد�فنا بنجا{ "ندخل 
عليكم  لذ�  للخالفة.  جديد  قر&   n
�& تركز"� على �لدعاj كث�� "حتّثو� 

�إلخو� �يضا على \لك. 
�آل&   %( �حر�مت  قد  �نكم  شك  ال 
"قد  �خلطة  هذ�  حو@  �لتقد9  بعض 
تنالو& �ملزيد �يًضا، "لكن �ألهم ألفر�5 
�جلماعة هو �لتقد9 �لر"حي، فعليكم 
�& تسعو� êديٍة لنيل هذ� �hد� "�& 
تشغِّلو� �فر�5 �جلماعة �يضا n �أل5عية 
"تعّلموهم )ياها، "تشغلوهم n ¡ا@ 
�لتبليغ �يضا n �لوقت نفسه. "عال"� 
 s"مقتنع �& 2يع �لفر eعلى \لك فإ
 n "�جبها  تؤ5^  للجماعة   ���لكب
"َ"َضعت  ير�9،  ما  على  �لصد5  هذ� 
ªققو&  سو�  �م � "µمل  �ل�aمج 
باالحتفاال-  "سيقومو&  �هد�فهم، 
ليس  هذ�  "لكن  بنجا{.  �يضا 
كما  بل  للجماعة،  �لوحيد  �hدَ� 
علينا  بوضو{ "تفصيل،  لكم،  قلت 
نتمكن  ح¹   ،jلدعا� على  نركز   &�
"�ملبايعني  �لصاعد�  �جيالنا  تربية  من 

سيدخلو&  �لذين  "كذلك  �جلد5، 
"كما  حسنة.  تربية  �فو�جا  �جلماعة 
هو معلو9 ال نستطيع �& نربيهم "ال 
نستطيع �& نستفيد منهم "ال نستطيع 
�& نعّلمهم جيد� ما � نعّو5هم على 
فهذ�  �إلسال9.  تعاليم   sِّتبا�"  jلدعا�
�مر ها9 جد�، "على كل "�حد من 

�حلضوH �لتركيز عليه جيد�. 

٣. نظاq �لوصية: 
 �H"5 قا@ حضرته: )& لنظا9 �لوصية
ألفر�5  �لر"حي  �لتقد9   n حيويا 
 &� حضرُته  ُ�خِبَر  عندها  �جلماعة. 
 n  9٢٠٠٤ عا9  بعد  �ملوصني  عد5 
بال5 خاh� »Hند "باكستا& قد جتا"� 

١٢٠٠٠ نفر. 
ممثل  هو  من  حضرته  �ستفسر   �
�لغ�  عبد   Hلدكتو� فقا9  نيج�يا؟ 
عد5   &( حضرته:  له  فقا@  �ملحتر9، 
عن  يقّل  ال  بال5كم   n �جلماعة 
عد5  يكو&   &� فيجب  مليونني. 
 ٢٠٠,٠٠٠  saلت� يدفعو&  �لذين 
على  Hكّزمت   �\( "\لك  �ألقل،  على 
�لتaعا-.  نظا9   %(  jهؤال ضم 
�فر�5  لضم  فإ& هدفكم  \لك  "على 
�ال  �لوصية �ب  نظا9   %( 2اعتكم 
يقل عن ١٠٠,٠٠٠ شخص. "عند 

* ضيعة n مقاطعة َسِر^ (�ململكة �ملتحد�) �شترִדا 
�جلماعة لتعقد فيها مؤمتر�ִדا.
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�ستفساH حضرته �خ�a ممثل نيج�يا 
�& عد5 �ملوصني عندهم هو ٧٤٩. 
فقا@ حضرته §اطبا �لسيد عبد �لغ�: 
�لعدµ %( 5ال�  �ب �& يصل هذ� 
على �ألقل. "مبا �نك سكرت� للوصية 
n بلد_ فيمكن �& تطلب من �لدعا� 
�& يلقو� �خلطب حو@ نظا9 �لوصية 
ليبينو� لإلخو� ��يتها.  )& ما �طلب 
من �جلماعة هو ما طلبه منها سيدنا 
لقد  بالضبط.   � �ملوعو5  �ملسيح 
سألُت �ملسؤ"لني n كل بلد سافرُ- 
عد5  عن  �Hُتها  2اعة  "كل  )ليه 
�5ئما   e"aخ�" �لدخل،  �صحا� 

بعد5هم. 
 n جلماعة� �"قا@ حضرته §اطبا �م
عن   ea¨  &� لك  هل  )ند"نيسيا: 

عد5 �صحا� �لدخل n بال5_؟ 
�لعد5  �عر�  ال  �م��جلماعة:  قا@ 

بالتحديد.
من   ٪  ١٠٠ هل  حضرته:  فقا@   
�صحا� �لدخل n 2اعتكم يدفعو& 

�لتaعا-؟
قا@ �م� �جلماعة: ليس١٠٠ ٪، بل 
 %(  ٪٣٠ بـني  نسـبتهم  تتر�"{ 

 .٪ ٤٠
ميز�نيتكم  �عد5مت   �\( حضرته:  قا@ 
 n �ملا@   �سكرتَ "�ستفسرمت  بدقة 

فر"s �جلماعة "�عد5مت �مليز�نية جيد� 
 jسو� فر5  كل  من   Hستفسا� بعد 
فسو�  ال،   9� يدفع   &� يريد  �كا& 
على  �لدخل  �صحا�  عد5  تعرفو& 
�لتقاHير  ترسلو&  "لكنكم  �ألقل. 
بأننا  فيها  تقولو&  عشو�ئية   �Hبصو
�5نا �لتsa بنسبة ١٠ ٪ �" ١٢ ٪ 
تكو&   &� ميكن  حني   n  ،٪١٣  "�
�لزيا�5   %( عائد�  �مليز�نية   n �لزيا�5 
تصّبو�   &� فجيب  �لنا4.  5خل   n
عد5  من   Hإلكثا� على  �هتمامكم 
�ملتaعني. )& �ملساعي n هذ� �لصد5 
ليست موجهة توجيها صحيحا، "ال 

بد من �الهتما9 �كثر ֲדذ� �الجتا�. 
� قا@ حضرته: هـنا_ n �ملانيـا 
بعد  �ملوصـني  من  عد5   aك�
باكسـتا& "هو ٤٠٠٠ �" قريبا من 

\لك.
»ن  �ملانيا:   n �جلماعة   ��م قا@ 
 n �5ئما نذُكر عد5 �صحا� �لدخل

تقاHيرنا، "�لعد5 هو ٦٥٠٠ فر�5. 
 &� متأكد  �نت  هل  حضرته:  قا@ 
 s"ير �ل² تتلقاها من §تلف فرHلتقا�

�جلماعة هي صحيحة ١٠٠٪؟
قا@ �ألم�: نعم. 

قا@ حضرته: )\� كا& عد5 �صحا� 
يع�  فهذ�   ٦٥٠٠ عندكم  �لدخل 

�نكم قد نلتم هدفكم �كثر من ٦٠ 
٪ من حيث �ملوصني. 

�صحا�  نعّد  ألننا  ال،   :��ألم قا@ 
ال  عد5  هنا_  فقط n حني  �لدخل 
لسن   Äللو�� �لسيد�-  من  به  بأ4 
صاحبا- �لدخل. � هنا_ مر�هقو&. 
فهنا_ ٤٢٠٠ موn Ö 2اعتنا. كا& 
هذ� �لعد5 قبل \لك ١٢٠٠، �ما �آل& 
فقد "صلنا )% ٤٧ ٪ من �صحا� 
µخر  شخصا   ٣٥٠ "نريد  �لدخل، 
�لذ^  �hد�  نلنا  قد  نكو&  "عندها 
بإ\&  سنفعله  ما  "هذ�  "ضعتمو�، 

�هللا.
� سأ@ حضرُته - نصر� �هللا - نائَب 
)جنا��ִדم  عن  كند�   n �جلماعة   ��م

ֲדذ� �لصد5. 
فقا@: )& عد5 �صحا� �لدخل عندنا 
هو ٧٠٠٠ شخص. )& عد5 �ملوصني 
 ٩٧٠ كا&   ٢٠٠٤ عا9  قبل  عندنا 
�لعد5   هذ�  جتا"�  قد  "�آل&  موصيا، 
٢١٠٠ موصيا °مد �هللا تعا%. هنا_ 
 n لالشتر�_   �Hستما�  ٥٥٠ حو� 
"هكذ�  ُ�Hسلْت.  قد  �لوصية  نظا9 
يصل عد5 مقّدمي �لطلبا- لالشتر�_ 
 ٢٦٧٠  %( �حلالية   -�Hالستما� مع 
منهم  كم  حضرته:  قا@  شخص.  
�صحا� 5خل "ما هو عد5 �ملوصني 
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9& غ� �صحا� �لدخل؟ 
فأجا�: من ٨٠٪ )% ٢٠ ٪، ")& 

٢٠ ٪ منهم طال� "سيد�-. 
على  �ملبنية  �لتقاHير  حضرته:  قا@ 
فيها  مغالطا  تكو&  �ملئوية  �لنسبة 
�لتقاHير  �حياًنا، لذ� �ب �& ترسلو� 

باألعد�5 �ملحد�5. 
�حلالة  هذ�   n  :��ألم نائب  قا@ 
يكو& عد5 �ملتaعني ٢٢٠٠، "عد5 
�لسيد�- "�لطال� �لذين ال يدفعو& 

�لتsa هو ٤٥٠.
قا@ حضرته: هل عد5 �لسيد�- هو 
 ٢٧٠٠ �لعد5  بني  من  فقط   ٤٠٠

�إل2ا؟
قا@ نائب �ألم�: هذ� عد5 �لطال�، 
\لك  من  �كثر  �لسيد�-  "عد5 

�يضا. 
لسن  �لسيد�-   jهؤال قا@ حضرته: 

صاحبا- 5خل؟ 
سيد�-  هنا_   :��ألم نائب  قا@ 
يأخذ&  من  "منهن  5خل  صاحبا- 

معا£ �لتقاعد. 
�ب  جد�،  مهم  هذ�  حضرته:  قا@ 
�لدخل.  �صحا�  قائمة  تعّد"�   &�
عندكم  �إلحصائيا-  كانت   �\(
5قيقة فتعرفو& عد5 �صحا� �لدخل 
�نكم  "مبا  صعبا.  ليس  فهذ�  �يضا، 

خوًفا  �حيانا  \لك  على  تركز"&  ال 
�نطباعا غ� جيد  يتر_ \لك   &� من 
�نا4  بضم  ִדتمو�  فال  �ملركز،  على 
µخرين، �" على �ألقل بالتحر^ عن 
�¿ائهم  ")ضافة  �لدخل  �صحا� 
"هذ�  �إلحصائيا-.  قائمة   %(
 %( �إلخو�   jي¡ عد9  بسبب  ليس 
�ملساجد، كال بل )�م يأتو&، "لكن 
 �Hلصو� يعطينا  ال  �لذ^   jلشي�
�لصحيحة هي �& قائمة �إلحصائيا- 
عندكم ليست مكتملة، �" )\� كانت 
�إلخو�  بيانا-  فإ&  مكتملة  �لقائمة 
 "� صحيحة،  ليست  فيها   �5Hلو��
 n هتماما الئقا� �سكرت� �ملا@ ال يع
يبلغ  �لصد5. )& عد5 2اعتكم  هذ� 
 ٦٠٠٠ "كو&  شخص،   ٢٠,٠٠٠

منهم �صحا� 5خل عد5 معقو@. 
قا@ نائب �ألم�: ح¹ ٣٠ يونيو كا& 
عد5 �ملتaعني عندنا ٤٣٠٠ شخًصا، 
 n مشتركو&   ٢٧٠٠  ^� "�لباقو& 

نظا9 �لوصية.
بأ&  متأكد  فأنت   �\ً( حضرته:  قا@ 
�لقائمة �ل² �عد5ִדا مكتملة "صحيحة 

١٠٠ ٪؟
قا@ �م� �جلماعة: نعم سيد^، "كل 
�لكمبيوتر   n مسجلة   jأل¿ا� هذ� 

"�حلمد هللا.

�لكمبيوتر لن  قا@ حضرته: ال، أل& 
¥a_ )ال ما تسجل فيه.

  
 %( �هللا  نصر�  �ملؤمنني   ��م توجه   �
 ��م يعقو�،  بن  )بر�هيم  �لسيد 

�جلماعة n ترينيد�5 "قا@: 
بضم  يتعلق  فيما  "ضعكم  هو  ما 
للجماعة؟  �ملا  �لنظا9   %( �إلخو� 

"هل جتمعو& �لتaعا- منهم؟
شيئا  \لك  نفعل  �جلماعة:   ��م قا@ 

فشيئا "لكن على قد9 �لسرعة. 
�فر�5  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 

�جلماعة n بال5كم؟ 
قا@ �م� �جلماعة: ٥١٥ تقريبا.

عندكم ١٠٠  فيكو&  قا@ حضرته: 
من �صحا� �لدخل على �ألقل. 

كلُّهم  يدفع  ال  "لكن  قا@: 
�لتaعا-. 

قا@ حضرته: ال �سأ@ عن �لتsa، بل 
�قو@ )& عد5 �صحا� �لدخل يكو& 

١٠٠ تقريبا. 
قا@: نعم. 

عد5  يكو&   &� ميكن  حضرته:  قا@ 
�لذين يدفعو& �لتsa ٣٠ شخصا. 

�لتaعا-  يدفعو&  �لذين  نعم،  قا@: 
بااللتز�9 عد5هم �كثر من \لك. 

�ملوصني  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 
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عندكم؟ 
 Öحلظ عندنا سبعة �شخا� jقا@: لسو

فقط.
قا@ حضرته: )\� كا& عد5 �ملتaعني 
هدفكم  فإ&   ٤٠  "�  ٣٥ عندكم 
للموصني يكو& ١٣ موصيا، "حتقيق 

هذ� �hد� ليس صعبا عليكم.
2اعة  عن  ما\�  حضرته:  قا@   �
 Hلواليا- �ملتحد�، هنا_ بعض �ألمو�

ناقصة n تقاHيرهم. 

ة �هللا ممثل 2اعة H قا@ �لسيد نسيم
صاحب   ٣٦٠٠ عندنا  �مريكا: 
 n &5خل، " ١٤٠٠ منهم مشتركو

نظا9 �لوصية. 
به  بأ4  قا@ حضرته: هنا_ عد5 ال 
من �صحا� �لدخل عندكم �لذين � 

يتز"جو� بعد.
قا@: نعم يا سيد^.

 قا@ حضرته: )& عد5 �فر�5 2اعتكم 
يبلغ ١٧٠٠٠. 

قا@: �قل من \لك يا سيد^. 
�لعد5  هو  فما  حضرته:  قا@ 

�لصحيح؟ 
قا@: ١٢٠٠٠ �" قريبا من \لك.

من  متأكد  �نت  هل  حضرته:  قا@ 
�إلحصائيا-؟ 

قا@: لقد 5ققُت، ")�ا مسجلة على 

�لكمبيوتر �يضا. 
�لكمبيوتر  فبحسب  حضرته:  قا@ 
عندكم )& عد5 �جلماعة هو ١٢٠٠٠ 
"عد5 �صحا� �لدخل هو ٣٠٠٠. 

قا@: ٣٦٠٠ تقريًبا يا سيد^. 
قا@ حضرته: حسب H�يي )& ٢٠٪  
من �صحا� �لدخل n 2اعتكم هم 
نطر{   &\( بعد.  يتز"جو�   � �لذين 
فإ&  هذ�  "على   ،٣٠٠٠ من   ٦٠٠
عد5 �لعائال- يكو& ٢٤٠٠ تقريبا. 
�فر�5   ٥  "�  ٤ هنا_  عائلة  "n كل 
 n فإ\� ضربنا ٢٤٠٠ على �ألكثر، 
٤ يكو& �لعد5 ٩٦٠٠ نفر�. "هكذ� 
يبد" �& تقريركم صحيح. "لكن ما 

هو عد5 �ملوصني.
قا@: ١٤٠٠.

قا@ حضرته: هذ� ٤٠ ٪ تقريبا من 
عد5 �صحا� �لدخل عندكم. "لكن 
�حلضوn H جلستكم �لسنوية يكو& 

 .١٢٠٠٠
عد5  كا&  �ملاضية  �لسنة   n قا@: 

�حلضوH ٨٠٠٠ نفر�. 
من   ٪  ٧٥ &� تقصد  قا@ حضرته: 

�فر�5 �جلماعة يأتو& للجلسة؟
قا@: هنا_ بعض من يأتو& من كند� 

�يضا. 
�لقا5مني من كند�  قا@ حضرته: مع 

يز5�5 عد5كم. 

٣. �لبيعا5:  
سأ@ حضرته �مَ� �جلماعة n كند� 
 ١٠  jثنا� �جلد5  �ملبايعني  عد5  عن 

سنو�- مضت؟ 
قا@: ٥٠٠ شخص.

�ملبايعني  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 
هذ� �لسنة؟ 

قا@: حو� ٢٦ شخصا.
منهم  "�حد  كل  هل  قا@ حضرته: 

على صلة معكم؟ 
قا@: n �لوقت �حلا »ن على صلة 
مع ٣٠ ٪ من �لذين 5خلو� �جلماعة 

�ثناj ١٠ �لسنو�- �ملاضية. 
بالنسبة  تفعلو&  ما\�  حضرته:  قا@ 

)% ٧٠ ٪ �آلخرين؟
كل  مع  �لعالقة  جتديد  »ا"@  قا@: 
سنو�-   ٥ منذ  �جلماعة  5خل  من 

ماضية. 
 &� مر�  حا"لتم  هل  حضرته:  قا@ 
جتد"� سببا الختفاj هؤالj �ملبايعني؟

قا@: يا سيد^، كا& \لك عائد� )% 
فشلنا »ن n تنشيطهم "ضمهم )% 

�جلماعة بعد �& 5خلو� �أل
دية. 
قا@ حضرته: عندما يقبلو& �أل
دية 
هل ُيخَبر"& جيد� مبعتقد�- �جلماعة 
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"5عوg سيدنا �ملسيح �ملوعو5 � 
"�فكا�H "كل شيj مهم µخر؟ بعض 
�ألحيا& يعطيهم �لنا4 �ستما�H �لبيعة 
 n" فقط.  �لبيعة   Â"شر فيقر�"& 
يكونو&  ال   gألخر� �ألحيا&  بعض 
قد قر�"� شر"Â �لبيعة �يضا. "�حيانا 
من  نعمل  ما  فقط  �م "a¨  gخر�
�عما@ مبا فيها �ألعما@ �خل�ية، "�& 
\لك،   %( "ما  بسرعة  تنمو  2اعتنا 
حقيقي  بتعليم  ُيخَبر"&  ال  "لكنهم 
�نت  فهل   .� �ملوعو5  للمسيح 
فقط  متأكد - "هذ� ال ¥ص كند� 
- عندما يبايع �حد يكو& على علم 

جيد مبعتقد�- �جلماعة؟
قا@: لست متأكد� يا سيد^. 

قا@ حضرته: هذ� هو سبب �ختفائهم 
خطة  "ضعتم  قد  "�آل&  "ضياعهم. 

الستعا�5 ٧٠ ٪ منهم. 
عبد  �لسيد  §اطبا  حضرته  قا@   �
هو  ما  ممثل 2اعة كمبو5يا:   Hلستا�

عد5 �ملبايعني عندكم هذ� �لسنة؟
قا@: ٦٠.

صلة  على  �نتم  هل  حضرته:  قا@ 
معهم؟ 

معهم  جيد�  صلة  على  »ن  قا@: 
بفضل �هللا تعا%.

قا@ حضرته: كم منهم منضّمو& )% 

نظا9 �لتaعا-؟
قا@: عد5 ال بأ4 به منهم قد �نضمو� 

)% هذ� �لنظا9. 
قا@ حضرته: �ب �& تأخذ"� منهم 
�لتaعا- "لو Hمزًيا ح¹ ")& كانت 
H"بية "�حد� حسب �لُعملة �ملحلية. 

ما هي عملتكم �ملحلية؟ 
 .Hقا@: �لد"ال

 jملر� يكسب  كم  حضرته:  قا@ 
عا�5. 

 �H5"ال  ٢٠  %(  ١٠ من  قا@: 
شهريا. 

 &�  jللمر ميكن   &\( حضرته:  قا@ 
يتsa 5"ال�H "�حد� n �لسنة. 

قبل،  من  قلت  كما  حا@،  �ية  على 
�ل�aمج  2يع   n �هللا   _Hيبا سو� 
كا&  فإ\�   .jلدعا� على  Hّكزنا   �\(
 jلفقر�� من  �لتaعا-  على  �حلصو@ 
�لقيا9  فبوسعكم  صعبا  �جلماعة   n
 n بسهولة   (jلدعا�)  jلشي� ֲדذ� 

على  �ملتقدمة  "�لبال5  �ملتخلفة  �لبال5 
على  �جلميع  حتّثو�   &� �ب   .jلسو��
\لك، "ُتشعر"هم بأ�ية �لدعاj ألننا 
 &� �ب  �ملقبل  �لقر&  ندخل  عندما 
"كأنا4   jبالدعا مستعينني  ندخله 
تز5�5  سو�  "هكذ�  �كثر،   jتقيا�
�ملشتركو&  "كذلك  �كثر  �لتaعا- 
يعتمد   jشي فكل  �لوصية.  نظا9   n
�جلماعة.  �فر�5   gتقو  gمستو على 
بكل  تقومو&  سو�  �نكم  "µمل 
\لك. باH_ �هللا n بر�¡كم ""فقكم 
لنيل 2يع �ألهد�� �ل² "ضعتموها، 
فهل  �ظن.  ما  على   jهذ� كل شي"

هنا_ شيµ jخر؟

٤. �لبث ع� �لقنا� �لفضائية:
 � قا@ �لسيد 
يد �هللا )& �لسيد نص
 �jعلى �لتلفا� جز uشا� يريد �& يعر
من �لفيلم �لوثائقي �ملتعلق باليوبيل. 

حانت  قد  �هللا:  نصر�  فقا@ حضرته 

kب أن حتّثوا اجلميع على ذلك، وُتشعروهم بأهمية 
الدعاء ألننا عندما ندخل القرن املقبل kب أن 

ندخله مستعينني بالدعاء وكأناس أتقياء أكثر...
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�لفيلم   uتعر  &� فيجب  �لصال�، 
سريعا، "لرمبا ال نستطيع �& نشاهد� 
ساعة   Mسيستغر هذ�  أل&  كله، 

كاملة.
عندما  قا@ حضرته:   uلعر�  jثنا�"  
 � �ملوعو5  �ملسيح  سيدنا  ُ\كر 
"غال9  مبجر5  ُ\كر  �أل"%  للمر� 
 &� ضر"Hيا  كا&  حني   n 
د"، �
"هي:  �ملناسبة  بالكلما-  يذكر 

 .eد �لقا5يا
حضر� مر�� غال9 �
حاجة  ال  �يضا:  حضرته  "قا@ 
تز�@   &� �ب  �خللفية،  للموسيقى 
معينه  تقاليد  لدينا  أل&  �ملوسيقى 
 Hعذ  ^� �¿ع   &� �Hيد  "ال  نّتبعها. 
n هذ� �لصد5 مثل �& هنا_ من هو 
معجبا  ليس  من  "هنا_  ֲדا  معجب 
ֲדا "ما )% \لك. لذ� �ب �& متحى 
 9� ��حب �حد \لك   jملوسيقى سو��

ال. 

د شا�: أل& هنا_ � �قا@ �لسيد نص

 .��مشاهد صامتة كث
قا@ حضرته: ال بأ4، ميكن �& ُتمأل 
هذ� �لفر�غا- مع كال9 منظو9 لسيدنا 

�إلما9 �ملهد^ � �" ما شاֲדه.
كذلك  �يضـا:  حـضرته  "قا@ 
 "�  ^"5 هنـا_  يكو&  �ال  �ب 

�هما-. 

�هللا  نصر�   – قا9 حضرته  \لك  بعد 
"بعد   ،Hحلضو� مع   jبالدعا  - تعا% 
ُتمأل   &� ميكن  هل  قا@:   jلدعا�
 sلفر�غا- بالقصائد �ملتعلقة باملوضو�
°سب �لصو�H "�خللفية. "ال بد من 

تدقيق �ملو�5 فيما بعد.
هذ�  ما��لت  نص� شا�:  �لسيد  قا@ 
�ملوسيقى)  )��لة  (بعد  خامة،  �ملو�5 

�يبقى �لتعليق كما هو؟
قا@ حضرته: فلـيبق �لتعلـيق كما 
فيما  �لتـدقيق  من  البد  "لكن  هو، 

بعد.
قا@: بال شك يا سيد^، سو� نزيل 

�لشغب �خللفي متاما. 
قا@ حضرته: هل سترسلو& هذ� �لـ 

(سي 5^) )% 2يع �لبال5؟ 
قا@: نعم يا سيد^.

 s"فر 2يع   %( حضرته:  قا@ 
�جلماعة؟

قا@: نعم يا سيد^، "هذ� �"hا. "»ن 
n صد5 )عد�Ã 5انية �فال9 "ثائقية. 

بل هذ� فقط كي  قا@ حضرته: ال، 
�ليا،  �ل�aمج  لصنع  فكر�  يأخذ"� 

�ليا. uللعر
�يضا  �لفيلم  هذ�  تو�يع  ميكن  قا@: 
"يعطى  �لتبليغ  ناحية  من  لالستفا�5 
نعّد  »ن  للبث.  �لتلفزيو&  ملحطا- 

�طة  "كل  معني   gمستو على  هذ� 
تلفزيونية متلك �ملستوg نفسها ميكن 

�& تبّثه. 
قا@ حضرته: حسنا، ال �ظن �& هنا_ 
ال  �نه   Hبعذ بّثه  ترفض  �طة سو� 
بل  �همة،   "� موسيقى  فيه  يوجد 

سو� يأخذ"نه. 
يا سيد^، "سو�  قا@: 5"& شك 

نزيلها متاما. 
 .H5غا" Hفسلَّم حضرته على �حلضو

يوصلو�   &� �إلخو� 2يعا  يرجى من 
�فر�5  2يع   %( �لتعليما-  هذ� 
�صحا�   %( "كذلك  �جلماعة، 
�ملناصب. "�ب �& يتأكد"� �يضا �& 
هذ� �لتعليما- ُتكرHَّ لفر"s �جلماعة 

"ُتنفَّذ بصو�H كاملة. 

eمع �خلص �ألما

�ملخلص


يد �هللا

Hئيس �للجنة �ملركزية ليوبيل �خلالفة
9٢٠٠٧ �µ ١٢ n &لند
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٣
بسم �هللا �لر|ن �لرحيم

ملخص تعليما5 ألم; �ملؤمنني 
(نصرr �هللا) يوq ٤ Kغسطس ٢٠٠٧ 
Hقاعة "�مو�" مبسحد "�لفضل" بلند �
 ���ّجهها �E �عا� �جلماعة �لذين حضر

qجللسة �لسنوية ب�يطاننا هذ� �لعا�

قا@ حضرته نصر� �هللا: 
 CD لقد �عطيناكم قرصا مد¡ا **
باخلالفة،  متعلقة  مو�5  على  ªتو^ 
 %( �ملا�5  هذ�  توصلو�   &� فينبغي 
 %( "ترشد"هم  �جلماعة،  �فر�5 
كتب �خرg تتعلق باملوضوs منها: 
�لوصية، "�لنبو� "�خلالفة. "ينبغي �& 
�ملقاال-  كتابة  على  �ألخو�  حتّثو� 
�ملو�5  خال@  من  �خلالفة  حو@ 

 .�Hملذكو�
** لقد حصل تأخ� n هذ� �ألمر )\ 
� يبق �آل& سوg ٥ �شهر، فيجب 
�ملسابقا-  هذ�  لعقد   sإلسر��
�ملقاال-، "مسابقة  كمسابقة كتابة 
�ب  �خلالفة.  حو@  �خلطب   jلقا(
"جتهيز  فيها  �ملشاHكني   jا¿� �خذ 

�لقو�ئم °سب �ملستويا-.

ما   s"مشر بإجنا�  ُ�مرمت   �\(   **
�لتقاHير  "�Hسلتم  �ملركز  ِقَبل  ِمن 
قمتم  �نكم  تظنو�  فال  �صوصه، 
بالو�جب "�نتهى �ألمر، ال بل ينبغي 
�ال جتلسو� مرتاحني ما �  جتد"� نتائج 
تقاHيركم "Hسائلكم "�ستجابة من 

�لنا4 عليها.
�ملركز^  مبلِّغنا  يوجد  حيثما   **
�ب �& يكو& هنا_ مكتبة مركزية 
حتتو^ على كتب �جلماعة �ألساسية 
باإلضافة )% �لكتب �ملتوفر� n لغة 
\لك �لبلد، "ينبغي �& ُتَزّ"5 مبجال- 

�جلماعة �يضا.
سجل  فيها  يكو&   &� �ب     _
 �Hملستعا� �لكتب   jا¿� فيه  ل  تسجَّ
"�ل² ُيرجعها �إلخو� )% �ملكتبة مر� 

.gخر�
 �jلقر�� �لنا4 على  _   �ب حث 

"�الستفا�5 من �لكتب. 
�لفضل  ُترَسل جريد�   &� **  �ب 
�لعاملية من لند&، "�ليومية من Hبو�، 

)% 2يع مر�كزنا n �لعا�.
**  من ضمن بر�مج يوبيل �خلالفة 
�& يتم )يصا@ �مها- كتب �جلماعة 
على �ألقل )% ٥٠ باملئة من بيو- 
عليه  �لعمل  فيجب  �أل
ديني. 
�¨ا\  على  �لنا4  "حث  بسرعة، 

�ملكتبا- �لصغ�� n بيوִדم.

ال بد �نكم فوضتم هذ� �ألموH �ملتعلقة 
�ملنظما-   %( �خلالفة  يوبيل  ب�aمج 
�لفرعية n 2اعتكم �ملحلية. فُمر"ها 
�& تذكر n تقاHيرها ما فعلو� ح¹ 
�آل& لنيل �hد� �ملنشو5 "�ملطلو� 

منهم.
صحن  ب  يركَّ  &� �ب    **
كل   n  mta فضائيتنا  الستقبا@ 
حث  �ب  كما  للجماعة،  مركز 
�لنا4 على ¿اs �خلطب "مشاهد� 

بر�مج �لقنا�. 
**  �ب حتسني �لعالقا- �الجتماعية 
�ملسؤلني  مع  طيبة  عالقا-   jنشا("
 n �لبا�Hين  "�لرجا@  �حلكوميني 

�ملنطقة.
على  باملئة   ٧٠ نعيد   &� �ب    **

�ألقل من �لبيعا- �لقدمية.
نفوسكم   n ¨لقو�   &� �ب    **

تقوg �هللا عز "جل "خشيته. 
**  ينبغي �& تكو& 2يع �عمالكم 
فعلتم   �\(" "حد�.  تعا%  �هللا  لوجه 
�لبيعا-  على  حصلتم   "� شيئا 
�جلديد� إلHضا� �حد فإ& هذ� �لرضا 
لذ�  فحسب،  �لدنيا   n سيـبقى 
تعا%  �هللا  لوجـه  تعملو�   &� �ب 

خالصـة. 
"سعكم   n ما  �قصى  "�بذلو�    **
حق  �عمالكم   n "�جتهد"� 
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�الجتها5.
 j�5� ب �& يتعو5 كلكم على�  **
�لنو�فل، كما ªب �& تكتبو� "تبعثو� 
مساعيكم  حو@  �سبوعيا  تقرير�   
"كذلك  �جلماعة   Hبأمو �ملتعلقة 
لتعرفو�  �لشخصية،  �عمالكم  حو@ 

بأنفسكم كيف قضيتم يومكم. 
* �ب �& حتاسبو� �نفسكم بأنفسكم 
¥دعو&  �لذين  من  ستكونو&  ")ال 
لن  �لنفس  �اسبة  "بد"&  �نفسهم. 
نتائج  تنالو�  "لن  §ططاتكم  تنجح 

مرضية. 
�لدعا�  من  �مالjكم  َ�خِبر"�   **
"قفنا حياتنا  قد  �ننا 2يعا  "�ملبّلغني 
 &� فيجب  "جل،  عز  �هللا  لوجه 
�لبا@،   n ألمر� هذ�  "�ضعني  نعمل 
مما سو� يؤ5^ )% )صال{ �لنفس 

"�لنجا{ n �لعمل بإ\& �هللا. 

نظاq �لوصية: 
**)& �ملرحلة �أل"% فيما يتعلق بنظا9 
�لنظا9  �لوصية هي �& ُندخل n هذ� 
�لذين  �لدخل  �صحا�  من   ٪  ٥٠

يدفعو& �لتaعا- بااللتز�9. 
** "�ملرحلة �لتالية هي �& نتوجه )% 
�لتaعا- "نعّو5هم  يدفعو&  �لذين ال 

عليها. 
** �طلبو� من سكرت� �ملا@ �ملحلي �& 
 �Hبصو �ملتaعني  لدخل  ميز�نية  يعّد 
بعضهم   &� �ملالحظ  فمن  5قيقة، 
سبيل  على  �مليز�نية  هذ�  يضعو& 

�لتخمني فحسب. 
** )& �لذين ال يتaعو& بااللتز�9 �ب 
�م �ر"مو& من بركا- � �"aُيخ &�
 &� �نصحوهم  "�فضاله.  تعا%  �هللا 
 "� Hمزية   �Hبصو "لو   saلت� يدفعو� 
�ملركز،  من  �ملحد�5  �لنسبة  من  �قل 

�ملركز  يستأ\نو�   &� بد  ال  "لكن 
للتـaعا-  �ملحد�5  �لنسبة  لتخفيف 

عنهم. 
�Hبعة  خطبة  كل  ُتلقى   &� �ب   **
من خطب �جلمعة حو@ ��ية �لصال� 
ُتلقى  "�اللتز�9 ֲדا.  كذلك �ب �& 
حو@  �لسابعة   "� �لسا5سة  �خلطبة 
تشرحو&  �ملالية،  �لتضحيا-  ��ية 
�إلتا"�  قبيل  ليس من   saلت�  &� فيها 
�" �لضريبة بل هي ضر"Hية من �جل 
�لتقد9 �لر"حاe "ُتدفع بطيب خاطر. 
تعا%  �هللا  بفضل  ªر�"&  "�لذين   **
 &� فلهم  �لر"حانية   n �على  مرتبة 

يدخلو� n نظا9 �لوصية. 
 ،��** �ب �& ترّكز"� على �لدعاj كث
"ال سيما فيما يتعلق بنظا9 �لوصية �& 
ªقق �هللا تعا% ُ�مني² بالنسبة )% عد5 

�ملشتركني n هذ� �لنظا9. 

يسر أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة بث برامج القناة 

الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:

http://www.mta.tv
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حيا� محمد � (١٨)٢٤

)& حيا� نÚ �إلسال9 � كتا� مفتو{ كلما °ثت n �^ جزj منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما9 "¨لب �للب. "� ªد� �& مت تسجيل "قائع حيا� نÚ �" حيا� َمعلم µخر 
تسجيًال 5قيًقا "متاًحا للد�Hسني، مثل حيا� �لرسو@ �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�n �H �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا5 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �H5سة �النتقا�5- بعناية، "يتم �لر5 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسو@ � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَوg، ال مياثلها فيه حيا� �^ شخص µخر.

 n حليا� �لغامضة �ل² ال يعر� �لنا4 شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقناsH�" s �لثقة n قلو� من يتبع �صحاֲדا. )\ تظل صعوبا- �لغموu، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة n �لقلو�. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسو@ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتناs. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�5- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�j عليها، فمن �ملحتم �& جتذ� حيا� �لرسو@ � منَّا كل 

حب ")عجا� "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباH "توق�، بشكل كامل "�5ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاoH �هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذg ستطالعه عa حلقا- n هذ� �لز�"ية. 
"�جلدير بالذكر n هذ� �ملقا9 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو@ 
�، �ل² كانت "�ضحة كالكتا� �ملفتو{، "شديد� �لثر�j مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد��. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح¹ هذ� �للمحة hا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا4H ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياHسه؛ ")\� عرفته فقد عرفت �لقرµ& �ملجيد، ")\� عرفت �لقرµ& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر� عليه.

للقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� )% لغة �لضا5 لألستا\ �لفاضل فتحي عبد �لسال9.

 حضر� مر�� بش; �لدين �مو� K|د �

�خلليفة �لثاe حلضر� �إلما9 �ملهد^ �

مكيد� �K عامر �لر�هب
لقد حا& �آل& �& نلتفت )% ما فعل 
ينتمي  "هو  عامر،  �با  يسمى  Hجل 
)% قبيلة �خلزH«. "قد �كتسب عا�5 
�لتفكر �لصامت "كثر� تر5يد �¿اj �هللا 
 .gHمن طو@ معايشته لليهو5 "�لنصا
 Õ� لعا�5 �شتهر باسم� "بسبب هذ� 
عامر �لر�هب، Hغم �نه � يكن مؤمًنا 
باملسيحية. "عندما هاجر �لرسو@ � 
�ملدينة  من  عامر  �بو  فرَّ  �ملدينة،   %(
خضعت  "عندما  مكة.   %( "\هب 
بد�  لإلسال9،  �ملتنامي   �للتأث مكة 
ملؤ�مر� جديد� ضد  عامر ¥طط  �بو 
�لتقليدية  "عا�5ته  �¿ه   �فغ �إلسال9. 
n �مللبس "�ستقر n قباj، "هي قرية 
�لطويل  غيابه  "بسبب  �ملدينة.  قر� 
"مظهر�  �¿ه   �"تغي �ملدينة،  عن 
"مالبسه، � يتعر� عليه �هل �ملدينة، 
معه  "�قامو�  عرفو�  �ملنافقني  "لكن 
ثقته.  موضع  فا¨ذهم  سرية،  عالقة 
""ضع بالتعا"& معهم خطة للذها� 
�حلكا9   �Hثا(" لتحميس  �لشا9   %(
�ملسيحيني "�ملسيحيني �لعر� ليقومو� 
 Âرï� "بينما   .�Hملنّو� �ملدينة  مبها2ة 
�لشما@   n �لشرير�  مهمته   n هو 
فقد خطط إلشاعة �الستياj "�لرعب 
�ملنافقني  من  فريق  "قا9  �ملدينة.   n
�ملدينة   &� �لكا\بة  �إلشاعا-  بنشر 

DD◊ÚÉ˜W
االستسالم هللا تعا= ونشر السالم 
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للهجو9  فريسة   sللوقو طريقها   n
�لقا95 من �لشا9. "قد قصد �بو عامر 
من خطته هذ� �& يوقع بني �ملسلمني 
�حلر�  لتقع  �ملسيحيني  �لشا9  "�هل 
من  �ملسلمو&  يقو9   &�  "� بينهما، 
متأثرين  �لشا9  على  باhجو9  جانبهم 
فسو�  �حلا@  كا&  "�ّيا  ¿عو�.  مبا 
تنشب حر� بني �لطرفني، �ألمر �لذ^ 
يسعد �با عامر كثً��. "هكذ� \هب 
بعد  مهمته  ليتم  �لشا9   %( عامر  �بو 
�& �ثاH �لقبائل �لعربية �ملسيحية، "� 
يّدخر �"ليا�Ô �ملنافقو& "سًعا n بّث 
�إلشاعا- عن �Hتا@ �لقو�فل �ملسلحة 
 %( مّتجهة  شوهد-  �ا ( قالو�  �ل² 
�ملدينة ملها2تها، "حني ترّقب �لنا4 
"� تظهر هذ� �لقو�-، � يعدمو� �& 

�د"� تaيًر� يقدمونه. 

Bلـة تبـو|
ظلت هذ� �إلشاعا- تتر55 ح¹ ظن 
�لرسو@ � �& �ألمر يستحق �& يقو5 
\لك  كا&  �لشا9.   %( جيًشا  بنفسه 
فقد  �أل"قا-،  �صعب  من  �لوقت 
�جلزير�   jا«� تضر�  �ملجاعة  كانت 
بسبب �جلفا�، "كا& �صو@ �لعا9 
قليًال،  "�لفاكهة  �حلبو�  من  �لسابق 
 &µ صو@ �لعا9 �حلا قد�"� يكن 
/aسبتم �اية  كانت  بعد.  حصا�5 

�كتوبر/تشرين �أل"@  بد�ية   "� �يلو@ 
عندما توّجه �لرسو@ � لتنفيذ مهمته. 
"كا& �ملنافقو& ير"& �& �إلشاعة �ل² 
�Hجت هي من بنا- �فكاHهم، "�& 
�ملسلمني  5فع   n �Ãر-  قد  خطتهم 
)% �hجو9 على �لشا9، )\� � يهاجم 
�هُل �لشا9 �ملسلمني. "n �حلالتني فإ& 
صر�ًعا ينشأ مع �إلم�aطوHية �لر"مانية 
�لعظيمة لن يؤg5 )ال )% �لقضاj على 
�ملسلمني. كا& 4H5 ُمؤتة ماثًال �ما9 
�ملسلمو&  �ضطر  مؤتة  ففي  عيو�م، 
ملو�جهة جيش ضخم � ينجحو� ح¹ 
n �النسحا� من �مامه )ال بصعوبة 
 n µماhم  �ملنافقو&  ""ضع  بالغة. 
ثانية،  مؤتة   Hغما �ملسلمني   uخو
حياته.   � �لرسو@  فيها  فقد  "Hمبا 
بنشر  �نفسهم  �ملنافقو&  شغل  "بينما 
�إلشاعا- عن هجو9 �هل �لشا9، � 
يّدخر"� "سًعا n بّث �لرعب n قلو� 
�ملسلمني "تسميم �فكاHهم، قائلني )& 
بإمكا& �هل �لشا9 )عد�5 جيو£ بالغة 
�لضخامة ال ِقَبل للمسلمني ֲדا، "حّثو� 
 n _ملسلمني �& ميتنعو� عن �الشتر��
خطتهم  كانت  �لشا9.  ضد  �حلر� 
ليخرجو�  �ملسلمني   �"�يث  &� هي 
ناحية  "من  ناحية،  من  �لشا9  حلر� 
ال  ح¹  �ملسلمني  ¥يفو�   &�  gخر�
 &� �"5�H� لقد .��¥رجو� بأعد�5 كب

�لشا9،  جيش   jللقا �ملسلمو&  ¥ر« 
ليمنو�  "\لك   ،jضعفا "هم  "لكن 
�علن   &( ما  �نه   �غ �ققة.  ֲדزمية 
جيشه  قيا�5  على  عزمه   � �لرسو@ 

لته �جلديد� ح¹ سَرg �حلما4  n
قوًيا عالًيا n �ملسلمني، "مضو� قدًما 
سبيل   n °ياִדم  �لتضحية  يعرضو& 
�ملسلمني  تسليح  يكن   �" 5ينهم. 
خلو�  "كانو�  كتلك،  حلر�  مناسًبا 
 jألغنيا� من  "قليل   ،nلكا� �ملا@  من 
من   saّللت  �Hلقد� لديه  كانت  من 
�جل �حلر�، "تنافس �فر�5 �ملسلمني 
n )ظهاH H"{ �لتضحية فد�j إلميا�م. 
"Hُ"^ �& �لرسو@ � ناشد �ملسلمني 
 jمتويل �لغز"�، فتنا�@ عثما& عن �جلز
ثر"ته. "كانت مسا�ته  �ألعظم من 
�لذهب،  من   H5ينا بألف   Hتقد
حسب  �آلخر"&  �ملسلمو&  "ساهم 
 jستطاعتهم، "مت تز"يد �جلنو5 �لفقر��
لتسليحهم.  "Hما{  "سيو�  مبطايا 
 %(  jجا" عالًيا.  �حلما4   gسَر"
�ألشعريني  من  Hجا@   � �لرسو@ 
�ليمن،  �ملدينة من   %( �لذين هاجر"� 
 n �خلدمة  فعرضو�   ،jفقر� "كانو� 
Hسو@  "يا  "قالو�:  �حلملة  صفو� 
)ال  شيًئا  نبتغي  �هللا خذنا معك، "ال 
 &µلقر� "قّص  حتملنا".  �ل²  �لوسيلة 
قّصتهم "ما عرضو� على �لرسو@ � 
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n قوله تعا%:
﴿َ"ال َعَلى �لَِّذيَن ِ)َ\� َما �ََتْوَ_ لَِتْحِمَلُهْم 
َتَولَّْو�  َعَلْيِه  َ�ْحِمُلُكْم  ُقْلَت ال َ�ِجُد َما 
َ�الَّ  َحَزًنا  ْمِع  �لدَّ ِمَن  َتِفيُض  َ"َ�ْعُيُنُهْم 

َيِجُد"� َما ُيْنِفُقوَ&﴾ (�لتوبة: ٩٢)
 � �لذين  على  لو9  ال  �نه   Åملع�"
 %( فقرهم  بسبب  للقتا@  ¥رجو� 
�لرسو@   %( "\هبو�  �النتقا@،  "سيلة 
 � ألنه  يستطع  فلم  ֲדا  ليزّ"5هم   �
لذلك  µسفني  فعا5"�  ميلكها،  يكن 
لعد9  بالدمع  �عينهم  تفيض  باكني 
 n ִדم على �ملسا�ة مع �ملسلمنيHقد

�ملعركة.
كا& �بو موسى �عيًما hذ� �ملجموعة، 
�لرسو@  "عندما ُسئل عما طلبو� من 
"ال  )بًال  نطلب  نكن   �" قا@:   �
فلم  "نعاًال،  �حذية  طلبنا  بل  خْيًال، 
�لطويلة  �لرحلة  قطع  نستطيع  نكن 
�لنعا@  منلك  كنا  "لو  �ألقد�9،  حفا� 
 n "سا�نا  مشا�  خلرجنا  "حدها 

�حلر� مع )خو�ننا �ملسلمني".
»و  طريقه  �جليش  سلك  "عندما 
نسو�  قد  �ملسلمو&  يكن   � �لشا9، 
ما حد� "ما عانو� n مؤتة، "كا& 
ميأل   � �لرسو@  سالمة  على  �لقلق 
قلب كل مسلم. "قامت نساj �ملدينة 
Hجاhن  فحّثو�  ֲדن،   Âملنو� بد"Hهن 
�ملعركة "شغلن   n لينخرطو�  jألبنا�"

ֲדذ� �لتحريض. "حد� �& عا5 �حد 
بعد  سفر�  من  �ملدينة   %( �لصحابة 
مع  غاH5ها  قد   � �لرسو@  كا&   &�
جيشه، "5خل �لرجل )% بيته يتوقع �& 
تلقا� �"جه بالتحية "�لو5 "�لعو�طف 
عا�5  �"جها  �لز"جة  ֲדا  تلَقى  �ل² 
�"جته  "شاهد  طويل.  غيا�  بعد 
"يقبلها،  ليعانقها  فتحر_   jلفنا�  n
عنها،  "5فعته  يديها  Hفعت  "لكنها 
"نظر �لز"« �ملشد"� )% �"جه "قا@: 
"�هذ� هي �ملعاملة �ل² �ب �& تلقى 
طويل"؟  غيا�  بعد  �"جها  �مر��  ֲדا 
فقالت �لز"جة: "�ال ¨جل �& يكو& 

لة خط�� "�نت مع  n سو@ �هللاH
عليك   &( "ُقَبل؟   Mعنا  n �"جك 
ننظر   � �"ًال،  �ملعركة   %( تذهب   &�
 &�  g"َُير" �ب".  ما   %( \لك  بعد 
�لصحاÕ خر« من بيته n �حلا@ "�لتّو 
ليشد Hحله "يلحق بالرسو@ مسرًعا، 

فأH5كه على مس�� ثالثة �يا9.
�لرسو@   &� ظنو�  قد  �ملنافقني  "لعل   

 ،�Hسينقض على جيو£ �لشا9 لفو �
بإشاعاִדم  متأثًر�   ،�تفك  ^�  &"5"
�ل² لّفقوها "نشر"ها، "نسو� �نه كا& 
�ل²  "�لُسنن  �ملُثل  تقدمي  على  حريًصا 
من  �لتالية  �ألجيا@  ֲדا  تقتد^  سو� 
�لتابعني n كل عصر يأÄ بعد�. "حني 
�قتر� �لرسو@ � من �لشا9 توقف، 
§تلفة  �جتاها-   %( Hجاله  "�Hسل 
"عا5  "�لشئو&.  �ألحو�@   sالستطال
 n 5لرجا@ ليبلغو� بعد9 "جو5 حشو�
"لكنه  �لعو�5،   �  Hقر" مكا&.   ^�
�تفاقيا- صلح  قليلة إلبر�9  �ياًما  بقي 

مع بعض �لقبائل �حلد"5ية. 
�ستغرقت �لرحلة ما يقر� من شهرين 
"ال  حر�  تقع   �" �لشهر،  "نصف 
 &� �ملنافقو&   g�H "ملا  قتا@.  حد� 
بني  �حلر�   Hنا )شعا@   n خطتهم 
�ملسلمني "�هل �لشا9 قد فشلت، "عا5 
 &� خافو�  "ساملًا،  µمًنا   � �لرسو@ 
تكو& مكيدִדم قد �نكشفت، "خافو� 
�ستحقوها  قد  كانو�  �ل²  �لعقوبة  من 

أحذية  طلبنا  بل  خْيًال،  وال  إبًال  نطلب  نكن   p
الطويلة  الرحلة  قطع  نستطيع  نكن  فلم  ونعاًال، 
حفاة األقدام، ولو كنا منلك النعال وحدها خلرجنا 
املسلمني. إخواننا  مع  احلرب   B وساهمنا  مشاة 
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بفعلتهم. لكن \لك � �علهم يكّفو& 
عن µثامهم "خططهم �لدنيئة، فأعّد"� 
"سّلحوهم،  �لرجا@  من  ¡موعة 
"كمنو� للرسو@ على جانÚ ممر ضيق 
ال يتسع )ال لر�كب "�حد n مكا& ال 
�لوحي   jجا" �ملدينة.  عن   ��كثً يبعد 
�قتر�  حني  باألمر   � �لرسو@   %(
فأHسل   ،�Hملذكو� �لبقعة  من  �جليش 
"شاهد  �ألمر.   sالستطال �صحابه 
على  §تفني  �لكمني  Hجا@  �لصحابة 
�هبة �الستعد�5، "ما )& µHهم Hجا@ 
"بلغ  مسرعني.  هربو�  ح¹  �لكمني 
 Hيقر  � �نه   �غ  � �لرسو@   aخل�

مالحقتهم.
 jجا" �ملدينة.   � �لرسو@  "بلغ 
�ملعركة  عن  ¨ّلفو�  �لذين  �ملنافقو& 
يقّدمو& �ألعذ�H �لو�هية. "َقِبل �لرسو@ 
� منهم، "�حس n نفس �لوقت �& 
�لوقت قد حا& لفضح نفاقهم، "�مر� 
 n هللا �& يهد9 مسجدهم �لذ^ بنو��
 jللقا يستعملونه  كانو�  "�لذ^   ،jقبا
مًعا سًر� لتدب� �ملكائد، "� تتقرh Hم 
�لقيا9  عليهم   &�  gسو gخر� عقوبة 

بأj�5 صلو�ִדم مع سائر �ملسلمني.
"لدg عو5ته )% �ملدينة، "جد �لرسو@ 
خضعو�  قد  �لطائف  �هل   &�  �
�لعر�  قبائل  بقية  "تبعتهم  لإلسال9. 
�إلسال9.   n �لدخو@  يعلنو&  "�فدين 

"n "قت جّد قص� كا& علم �إلسال9 
يرفر� على كل �جلزير� �لعربية.

حجـة �لـو���
خر«  للهجر�  �لتاسعة  �لسنة   n"
�لرسو@ � )% مكة للحج، "n يو9 
�حلج �ألكa تلقى "حًيا يتضمن �آلية 

�لقرµنية �ملشهو�H �ل² تقو@:
﴿�ْلَيْو9َ َ�ْكَمْلُت َلُكْم 5ِيَنُكْم َ"�َْتَمْمُت 
�ِإلْسال9َ  َلُكُم  َ"Hَِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

5ِيًنا﴾ (�ملائد�: ٤)
�ألمر  "�قع   n �آلية  هذ�  قالت  لقد 
من  �لرسو@  ֲדا   jجا �ل²  �لرسالة   &(
كل  "فعله  بقوله  يؤكدها  "ظل  Hبه، 
قد  �لرسالة  هذ�  �لطويلة،  �أليا9  هذ� 
كملت. )& كل جزn j هذ� �لرسالة 
كا& بركة، "�آل& لقد كملت �لرسالة 
"ضّمت n ثناياها �على "�¿ى بركة 
عز  �هللا  من  يناhا   &� لإلنسا&  ميكن 
�سم   n �لرسالة  "تتلخص  "جل. 
هللا  �الستسال9  يع�  �لذ^  "�إلسال9" 
�الستسال9  هذ�  �لسال9،  "نشر  تعا% 
�ملسلم  5ين  هو  كا&  �لسال9  "نشر 
 "� 2يًعا  �إلنسانية  5ين  كا&،  حيثما 
�لرسو@  "تال   .eإلنسا�  sلنو� 5ين 
 ^5�"  n �لكرمية  �آلية  هذ�  �لكرمي 
�ملز5لفة حيث �جتمع �حلجيج، "توقف 
� n ِمÅ "هو n طريق عو5ته من 

�ملز5لفة n �ليو9 �حلا5^ عشر من \^ 
 Hجلمهو�  � �لرسو@  ""�جه  �حلجة. 
)ليهم  ""جه  �ملسلمني،  من  �حلاشد 
�لتاHيخ   n �ملعر"�   ��لشه خطابه 

باسم خطبة �لوs�5 "فيه قا@:
ال  لعلي  قو:  �¿عو�  �لنا4!  "�يها 
�ملوقف  ֲדذ�  هذ�  عامي  بعد  �لقاكم 
حر�9  "�مو�لكم  5ماjكم   &ّ( �بًد�. 
عليكم )% �& تلقو� Hبكم، )ّ& �هللا قد 
 ����مل من  نصيبه   �H�" لكل  قسم 
جتو�  "ال  "صّيته،   �Hلو� جتو�  "ال 

"صّيته n �كثر من �لثلث.
"�حد،  �باكم   &(" "�حد،  Hبكم   &(
 &( تر��.  من   95µ" آل95  كلكم 
�لولد  �تقاكم.  �هللا  عند  �كرمكم 
للفر�£ "للعاهر �حلجر، من �5عى )% 
غ� �بيه �" تو% غ� مو�ليه فعليه لعنة 

�هللا "�ملالئكة "�لنا4 �2عني.
�يها �لنا4! )& لنسائكم عليكم حقًّا، 
يوطئن  ال   &� حق.  عليهن  "لكم 
�حًد�  ُيدخلن  "ال  غ�كم  فرشكم 
"ال  بإ\نكم،  )ال  بيوتكم  تكرهونه 
يأتني بفاحشة، فإ& فعلن فإ& �هللا قد 
"ִדجر"هن  تعظوهن   &� لكم   &\�
�نتهني  فإ&  "تضربوهن،  �ملضاجع   n
"كسوִדن  �Hقهن  فعليكم  "�طعنكم 
باملعر"�، ")منا �لنساj عندكم عو�&. 
�خذمتوهن  شيًئا،  ألنفسهن  ميلكن  ال 
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بأما& �هللا "�ستحللتم فر"جهن بكلمة 
"�ستْوصو�   jلنسا�  n �هللا  فاتقو�  �هللا. 

.��ֲדن خً
 ،���يها �لنا4! �ستْوصو� باألساgHَ خً
�هللا  جعلهم  خولكم،  )خو�نكم  فهم 
حتت �يديكم، فأطعموهم مما تطعمو&، 
"�كسوهم مما تلبسو&. "من فعل منهم 
�خيك   %( فا5فعه  له  تغفر   �" خطأ 

ليكو& عند�.
"عو�،  هذ�  قو  �¿عو�  �لنا4!  �يها 
سو�سية  "�لنا4  �ملسلم،  �خو  �ملسلم 
على   Õلعر فضل  �ملشط، ال  كأسنا& 
)ال  �سو5  على  أل
ر  "ال  عجمي 
\لك  يقو@  كا&  ("بينما   .gبالتقَو
"Hفعهما)  مًعا  يديه  �صابع  شبك 
"قا@: �لنا4 سو�سية كأصابع �ليدين 

فال يفخر �حد على �حد.
�: �^ شهر هذ�؟  �لرسو@  � سأ@ 

�^ بلد هذ�؟ �^ يو9 هذ�؟ 
�حلر�9  �لشهر  )نه  �ملسلمو&:  فأجا� 

"�لبلد �حلر�9 "يو9 �حلج �ملحر9.
5ماjكم  حّر9  قد  �هللا   &(  :� فقا@ 
"�مو�لكم "�عر�ضكم عليكم كُحرمة 
يومكم هذ� n بلدكم هذ� n شهركم 
هذ� )% �& تلقو� Hبكم، فليبلغ �لشاهد 

منكم �لغائب.
"n �لنهاية قا@ §تصًر�: بلغو� ع� )% 
�"َعى من  مبلغ  فُرّ�   ،uHقصى �أل�

هو  من   %( فقه  حامل   �ّHُ" سامع، 
 ^aلط�" �لستة  (�لصحا{  منه".  �فقه 

"�بن هشا9 "�خلميس)
هذ�   � �لرسو@  خطبة  لقد خلصت 
لقد  "H"حه.  �إلسال9  تعاليم  ُ�بد� 
كا&  عميق   gمد  ّ̂ �  %( �ظهر- 
�إلنسا&   Þبصا معنًيا   � �لرسو@ 
 gمد ّ̂ � �لعا�، "كذلك )%  "سال9 
 jلنسا�  Mحلقو �حتر�مه  عمق  كا& 
لقد   .gألخر� �لضعيفة  "�ملخلوقا- 
قريًبا،   Hصا موته   &� �لرسو@  عر� 
 �يش ما  تعا%  �هللا  من  تلّقى  "لقد 
عن   aع مما  "كا&  "فاته.  قر�   %(
هو  به  "�هتمامه  عليه  "قلقه  حرصه 
تلقاها  �ل²  باملعاملة  "�هتمامه  قلقه 
 H5يغا بأال  �لرجا@. "�هتم  �لنساj من 
ªقق   &�  &"5 �آلخر�   %( �لعا�  هذ� 
للنساj �ملكانة �ل² هي حق hن. "منذ 
ميال5 �إلنسانية، "�ملر�� ُينظر )ليها على 
�ا عبد "خا95 للرجل. كا& هذ� هو �
كا&   eلثا� "�ه  �أل"@،  �لرسو@  هّم 

كا&  لقد   .Õحلر� �لسجني   "�  ��ألس
عبيد،  �م � على  باطًال  )ليهم  ُينظر 
�لقسو�  �لو�&  لكل  يتعّرضو&  "كانو� 
"�لعد"�&، "�حّس �لرسو@ � �نه ال 
يصّح له �& يغاH5 هذ� �لعا� 5"& �& 
�ل²  حقوقهم  �حلر�   gألسر يؤّكد 
"تعا%.  سبحانه  �هللا  نظر   n hم  هي 
�إلنسا&  بني  �لتفرقة  سببت  "كذلك 
ا للرسو@. "�حياًنا  "�إلنسا& حزًنا "غمًّ
ال  H5جا-   %( تصل  �لتفرقة  كانت 
ميكن �& حتتمل، )\ مت Hفع بعض �لنا4 
 %( µخرين  حّط  "مت  �لسما"�-،   %(

�سفل سافلني.
�لتفرقة  hذ�   -5ّ� �ل²  �لظر"�   &(
"عد9 �ملسا"��، هي نفسها �ل² �5ّ- 
"�ّمة،  �ّمة  بني  "�حلر�  �خلصومة   %(
"بني شعب "µخر. لقد تدّبر �لرسو@ 
�ل²  �لصعوبا-  هذ�  كل  بعمق   �
تعترu خ� ب� �إلنسا&، "g�H �نه ما 
� يتم �لقضاj �لتا9 على H"{ �لتفرقة، 
فال ميكن �& يتحقق �لتقد9، "ال ميكن 

 uيع الذي  "اإلسالم"  اسم   B الرسالة  وتتلخص 
االستسالم هللا تعاK ونشر السالم، هذا االستسالم 
كان. حيثما  املسلم  دين  هو  كان  السالم  ونشر 
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 � ما  �لعا� حقًّا،   n 9لسال� ªّل   &�
تتم )��لة �لظر"� "�لقيو5 �ل² تشّجع 
µخر،  شعب  حق  يغتصب   &� شعًبا 
�H"�حه؛  "يزهق  �مو�له  يستلب   &�"
"تنتشر  تسو5  �ل²  �لظر"�  تلك 
عندما تتحلل �خالM �إلنسا&. كانت 
�حليا�   &� هنا   � �لرسو@  تعاليم 
hا  �إلنسانية  "�ملمتلكا-  �إلنسانية 
"�ألشهر  �ملعظمة  �أليا9  قد�سة  نفس 
�ملقدسة "�ألماكن �ملقدسة. "� ªد� 
�& �ظهر )نسا& ما �هتماًما كهذ� "ال 
 Mقو° "� ،jعناية كهذ� بسعا�5 �لنسا
�لضعفاj، �" بالسال9 بني �مة "�خرg؛ 
كما فعل نÚّ �إلسال9، "� يقم )نساٌ& 
 � �لرسو@  به  قا9  ما  بنفس  �بًد� 
لتر"يج �ملسا"�� ")شاعتها بني �لنا4. 
)نسا&  قلب  �لشديد   Mلتو� ميأل   �"
»و خ� �لنا4 كما مأل قلب �لرسو@ 
�مد �. فال عجب )\& �& �إلسال9 
 jقد 5ّعم "ساند 5"& حتفظ حّق �لنسا
لتحتفظ مبا متتلك من ما@ �" مبا ترثه. 
 Hبية �& تتصّو"H"تستطع �ألمم �أل �"
للنساj هذ� �حلق )ال بعد ١٣٠٠ سنة 
من مقد9 �إلسال9 )% �ألuH. "كل 
مسلم يدخل �إلسال9 يص� لفو�H �ًخا 
لكل مسلم µخر، بغّض �لنظر �ألمة �ل² 
كا& منها "ال �لشريعة �ل² كا& عليها. 
�ملسا�ا-  من  �ا  "�ملسا"��  "�حلرية 

�إلسالمية  �لثقافة  قّدمتها  �ل²  �ملمّيز� 
�ل²   -�Hلتصو� �بعد  "ما  �لعا�.   %(
�حلرية  عن   gألخر� �أل5يا&  تقّدمها 
�ألفق  �بعدها عن \لك  ما  "�ملسا"��! 
�لشامخ �لذ^ بّشر به �إلسال9 "عّلمه 
 n" !جتربة عملية مستقّر� Hللعا� "صا
"عا�  �مللك،  يقف  �ملسلمني  مسجد 
�لدين، "�لرجل �لعا5^ جنًبا )% جنب، 
hم نفس �ملكانة 5"& فرM بينهم، بينما 
 n ح¹ يومنا هذ� M"تظهر تلك �لفر
مهما  µخر،  5ين  لكل  �لعبا�5  �ماكن 
�5ّعت تلك �ألمم "�أل5يا& ��ا فعلت 
من �جل )عالj حرية �إلنسا& "�ملسا"�� 

بني �لنا4، �كثر مما فعل �إلسال9.

�فاته lُيلّمح عن قر Fلرسو�
 � �لرسو@   Hكر �لعو�5،  طريق   n
باتت  "فاته   &� �صحابه  مسامع  على 
بشًر�  )ال  ليس  )نه  hم  "قا@  قريبة، 
Hبه،   %(  s�5 يأتيه   &� يوشك  مثلهم 
نصف  يعيش  نبيًّا   &� Hبه  �علمه  "قد 
 MHمفا �نه  يظن  ")نه  قبله،   Úّن عمر 
hم ليجيب �لد�عي "سيلحقو& به. � 

سأhم: "فما\� �نتم قائلو&"؟
ما )& ¿ع �لصحابة \لك ح¹ قالو�: 
"�حسنت،  بّلغت  قد  )نك  "نقو@ 
 gما جا� �"نسأ@ �هللا �& �زيك خ

نبيًّا عن �ّمته، فسأhم قائًال:

�مًد�  &�" �هللا  )ال  )له  �ال  "�تشهد"& 
عبد� "Hسوله، "�& �جلنة "�لناH حق، 
"�& كل نفس \�ئقة �ملو-، "�آلخر� 
حق، "�& �حلسا� حق، "�& كل نفس 
ميّتة سو� تبعث يوًما، "ªشرهم �هللا 
باإل�ا�،  �لصحابة  فأجا�  2يًعا"؟ 

�م يشهد"& �& هذ� كله حق.�"
عند \لك �جته �لرسو@ � )% Hبه قائًال: 

"�للهم قد بّلغت �للهم فاشهد". 
�لشغل  كا&  �حلجة،  هذ�  "عقب 
على  يعمل   &�  � للرسو@  �لشاغل 
بشكل  يزكيهم   &�" �تباعه  تعليم 
عملي بأ& يرفع من مستو�هم �خللقي، 
من  "يهذ�  سلوكهم،  من  "يصلح 
 -�Hشا( عد�  عنه   Hصد" طباعهم. 
فأخذ  بربه،  قر� حلوقه  عن   �Hمتكر

n ִדيئة �ملسلمني hذ� �ألمر.
"n �حد �أليا9 �بلغ �ملؤمنني �& �هللا قد 

�"حى )ليه ما يلي:
﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم 

َ"Hَ�َْيَت   * َ"�ْلَفْتُح  �ِهللا  َنْصُر   jََجا  �\َ(ِ
 * َ�ْفَو�ًجا  �ِهللا  5ِيِن  ِفي  َيْدُخُلوَ&  �لنَّا4َ 
َفَسبِّْح ِبَحْمِد Hَبَِّك َ"�ْسَتْغِفْرُ� )ِنَُّه َكاَ& 

�ًبا﴾ (سو�H �لنصر)  َتوَّ
لكي   jجا قد  �لوقت   &� هذ�  "يع� 
ُيقبل �لنا4 بعو& �هللا على �عتناM 5ين 
بعد  بعد "فد، "فوًجا  "فًد�  �إلسال9، 
فو«. "لذلك ينبغي للرسو@ "صحبه 
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"�لتسبيح  باحلمد  �هللا   %( يتوّجهو�   &�
سبحانه  ل�فع  عنهم،  �لعفو  "طلب 
�ما9 جهو5  �لطريق   uتعتر عقبة  كل 

تأسيس �إلميا&. 
هذ�   n مثًال  hم   � �لرسو@  "\كر 
�آل"نة: ")& عبًد� قد خ�� �هللا بني ما 
 Hفاختا )% حني،  يؤخر�   &�  "� عند� 
بني   � بكر  �بو  كا&  �هللا".  عند  ما 
 n �خلطا�  hذ�  "�ستمع  �لسامعني، 
باحلما4.  متوهج  "�نفعا@  بالغ  قلق 
�ما �حلما4 فكا& 
ا4 ")ميا& �ملؤمن 
�لعظيم، "�ما �لقلق فكا& قلق �لصديق 
 n  g�H لقد   .nلو� "�لتابع  �ملخلص 
مو-  بقر�  "�ضًحا  نذيًر�  �خلطا� 
 Hا��" نفسه  يتمالك  فلم  �هللا،  Hسو@ 
 n باكًيا. "5ُهش �لصحابة �لذين كانو�
�ملجلس لبكاÕ� j بكر، )\ � يكونو� 
"قفو�  بل  �لكلما-   Mعما� بلغو�  قد 
 Õ� خطب  ما  "سألو�  ظاهرها.  عند 
بكر؟ )& �هللا ُيبشر Hسوله بالنصر �لقا95 
بينما هو يبكي. "نظر ُعمر باستغر�� 
 Mيسو كيف  "تعّجب  بكر،   Õ�  %(
�لرسو@ � �خبا�Hً سا�H � يبكي هذ� 

�لشيخ.
يفهم  كا&  "حد�  �هللا  Hسو@  "لكن 
ما ªد�. فأبو بكر كا& هو �لوحيد 
جيًد�،  كالمه  "َعى  �لذ^  �لنا4  بني 
بشكل  �لرسالة   Åمع فهم  �لذ^  "هو 

�لقا95  بالنصر   gفالبشَر صحيح. 
بقر�  نذيًر�  �يًضا  معها  حتمل  كانت 

"فا� �لرسو@ �.
"مَضى Hسو@ �هللا يقو@ hم )& �با بكر 
هو �حب �لنا4 )ليه، "لو كا& متخًذ� 
�حًد� خليًال ال¨ذ �با بكر خليًال، "لكنه 
�¨ذ �هللا عز "جل خليًال. � �مرهم �& 
با�  )ال  �ملسجد  با� )%  ُيغلقو� كل 
�Õ بكر. "� يعد هنا_ شك �& هذ� 
يتضّمن  كا&  للصحابة   H5لصا� �ألمر 
�بو  سيشغله  �لذ^  �ملنصب  عن   �jنبو
له،  �هللا كخليفة  بعد Hسو@   � بكر 
فقد كا& له �& ُيتر_ بابه مفتوًحا بني 
 n �ملسلمني  يؤ9ّ  كي  "بيته  �ملسجد 

�لصال�.
"عندما  بسنو�-،  �ملوقف  هذ�  بعد 
�صبح عمر � خليفة، سأ@ �لصحابة 
َنْصُر   jَقوله تعا%: ﴿ِ)َ\� َجآ Åعن مع
َ"�ْلَفْتُح﴾، "من �لو�ضح �نه تذكر  �ِهللا 
�لظر"� �ل² علمهم �لرسو@ � فيها 
معÅ هذ� �آلية "�آليا- �لتالية hا، "البد 

�نه قد تذكر كيف �& �با بكر "حد� 
هو �لذ^ "َعى مضمو& هذ� �آليا-. 
"ها هو عمر �آل& ميتحن �ملسلمني عن 
معرفتهم ֲדذ� �آليا-، فهم � يفهموها 
بكل عمقها حني نزلت، فهل ميكنهم 

�آل& )�H5_ معناها؟!!
عشر�  �حلا5ية   n عبا4  �بن  كا& 
�آليا-،  هذ�  نزلت  حني  عمر�  من 
"هو �آل& n �لسابعة عشر� �" �لثامنة 
متطّوًعا  عبا4  �بن   H5با" عشر�، 
 �باإلجابة فقا@ )& �آليا- كانت تش
�مت  حني  �هللا  Hسو@  �جل  �اية   %(
 &� يرغب  فلم  Hسالته،   g5ّ�" عمله 
يطو@ به �ألجل n هذ� �لعا�. "كما 
�لنصر  حتّقق  بقر�  تبّشر  �آليا-   &�
لإلسال9، فلها "جه حزين µخر، "هو 
�لدنيا.  hذ�  �هللا  Hسو@   �H5مغا قر� 
 Åّكد ُعمر على كال9 �بن عبا4 "�ث�"
عليه قائًال )& �با بكر "حد� هو �لذ^ 
�آليا-  هذ�  نزلت  حينما  \لك  فهم 

�"@ مر�.

وp |دث أن أظهر إنسان ما اهتماًما كهذا وال عناية كهذه 
بسعادة النساء، أو {قوق الضعفاء، أو بالسالم بني أمة 
وأخرى؛ كما فعل نّ� اإلسالم، وp يقم إنساٌن أبًدا بنفس 
ما قام به الرسول � ل�ويج املساواة وإشاعتها بني الناس.
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حـكٌم ونـوادرُ

)عد�5: 2ا@ �غز"@ (�ململكة �ملغربية)

* �فضل �خالM �لرجا@ �لتصبُّر.

* صa_ عن �ا9H �هللا �يسر من صa_ على عذ�به.

* ِنعم حاجب �لشهو�- غض �لبصر.

* �حذH"� من ال يرجى خ�� "ال يؤمن شر�.

من مآثر �ألبر�
: ( �\�& حضر� بال@ �)
Hسو@  منامه   n  g�H  � بال@  حضر�   &�  ^"Hُ
�هللا �، "هو يقو@ له:   ما هذ� �جلفو� يا بال@، �ما 
 ،Îخائف "جال  �حلز&  فانتابه  تز"eH؟.   &� لك   &µ
 ،�  Úلن�  aق فأتى  �ملدينة،  �Hحلته، "قصد  فركب 
فأقبل  عليه،  "جهه   Àمير" عند�،  يبكي  فجعل 
فقاال  "يقبلهما،  يضمهما  فجعل  "�حلسني  �حلسن 

jِيرضـــى لـه ِبَقــَضا Ôٌـلَّ �مـرÐق"

jِعــطــا "فـضـُل  )حــسـاٌ&  "هللا 

jـا9ِ �لفتــى بسـو�ðمـا كــــلُّ �ي"

له:    نشتهي �& نسمع �\�نك �لذ^ كنت تؤ\& به 
�ملسجد،  سطح  فعال  �ملسجد،   n  � �هللا  لرسو@ 
""قف موقفه �لذ^ كا& يقف فيه، فلما �& قا@: �هللا 
�كa �هللا �كH� ،aجتت �ملدينة، فلما �& قا@: �شهد 
قا@:   &� فلما  Hجتها،   -5�5�� �هللا،  )ال  )له  ال   &�
من  �لعو�تق  خرجت  �هللا،  Hسو@   Íمد�  &� �شهد 
قا@:   �؟  �لرسو@  �ب�عñَث  "قلن:     خد"Hهن 
  فما H�يت يومÎ �كثر باكيÎ "ال باكية باملدينة، بعد 

Hسو@ �هللا � من \لك �ليو9.  

قل �ال تقل:
طرنج. طرنج. "ال تقل: �لشَّ قل: �لشِّ

.jال تقل: تر55 بالشي" .jلشي� n 55قل: تر
 

Kبيا5 �ا معاH:       ( �بو �لعتاهية)

شـاكر� هللا  تـلــقـاُ�   Ôٌمـر( لـَقـلَّ 

عظيمـــٌة علينــا   jٌنعمـــا "هللا 

"مـا �لّدهـُر يومـا "�حـدn Í �خـتالفـه
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lجلـو��
بل  �ملؤسف  من  �"ال،   
 jهؤال  &� جد�  �ملخز^ 
ªا"لو&  �لذين  �ملعاHضني 
بأنفسهم  يلجأ"&  تكذيبنا 
 n "�لتز"ير  �لكذ�   %(
كل مكا& "n كل مر�. 
فإ& �لعبا�H �ملشاH )ليها � 
 u5ها �ملعترH"� تر5 كما
هو  هنا_   5H" ما   &( بل 

 :Äكاآل
"�لثابت  �لثالث  ""�ألمر 
 &� هو  �لوحي  هذ�  من 
سيـحمي  تعا%  �هللا 
 Hلدمـا� من  قـا5يا& 
 &("  - للطاعو&  �لشديد 
�لدنيا   n �لطاعو&  �ستمر 
سبعني سنة - أل�ا مسكن 
جلميع  µية  "هذ�  Hسوله. 
 jلبال� �ألمم." (�نظر �5فع 
١٠Ö، �خلز�ئن �لر"حانية 

(٢٣٠Ö ١٨»
�لكذ�  ملن  )نه  "ثانيا: 
سيدنا  بأ&  �لقوُ@  �لشنيع 
بأ&  قا@  قد   � 
د �
�لطاعو& لن يدخل قا5يا& 
)طالقا. كال! بل �حلق �& 
بنفسه  صر{  قد  حضرته 

 Hملشـا� �ملرجع   n"  -
)ليه نفسه - �& �لطاعـو& 
قا5يـا&   n يقع  سو� 
لن  "لكنه  شـك،  بال 
جاHفا  طاعـونا  يكو& 

ªصد �لنا4 حصد�. 
�ملسيح  سيدنا   &� �لو�قع 
 n  g�H  � �ملوعو5 
 sHتز مالئكة  �لرÔيا 
�لشكل  5ميمة   �Hشجا�
"قيل  �ملنظر.  كريهة 
�لذ^  �لطاعو&  �ا ( لـه 
 n بشد�  سيتفشى 
�لبنجا� عن قريب، "�& 
�هللا تعا% سيحمي 2اعته 
من "يال- هذ� �لطاعو&. 
تعا%  �هللا  �"حى  فمما 
2اعته  
اية  بصد5  )ليه 
�إلكر�9  "لوال  نصه:  ما 
 g"µ ")نه  �ملقا9".  hلك 
�حافظ كل   e(" �لقرية". 
من n �لد�H )ال �لذين علو� 
(¡موعة   ."Hستكبا� من 
 ٥Ö  ٣» �إلعالنا- 
/  Â٦شبا بتاHيخ  )عال& 

ف�aير 9١٨٩٨ " مو�هب 
�خلز�ئن   ،٣٣  Ö ن
�لر
  (٢١٥Ö لر"حانية «١٩�

tالعـتـر��

لقد تنبأ �مل;�� (يقصد بذلك مؤسس �جلماعة �إلسالمية 
�أل|دية - �ملعد) Kنه ال يقع �لطاعوH � �لقا�ياH قائال: "هو 
�هو �لذS �فظ  ،Hسوله � قا�يا

سل K Sإلله �حلق �لذ�
�لو �ستمر �لطاعو�E H سبعني سنة،  ،Hمن �لطاعو Hلقا�يا�
(١٠Ö jكتا� �5فع �لبال) "سوله
ألH �لقا�ياH مسكن 

إعداد: عبد اجمليد عامر

(داعية إسالمي أحمدي)

"إC أحافظ كل من @ الدار"
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هذ�  حضرته  نشر  فلما 
سخر  كتابيه   n  �jلنبو�
منه �لنا4 مستهزئني ح¹ 
بعد  �لطاعو&  فاجأهم 
�لنا4  بضع سنني فحصد 
�آلال�  فدخل  حصد�، 
�جلماعة   n  jلسعد�� من 
�إلسالمية �أل
دية بعد �& 

H�ْ"� هذ� �آلية �لساطعة.
 n حضرته  كتب  "قد 
 ٥Ö "jلبال� "�5فع  كتابه 
فقا@  �ألمر  هذ�  موضحا 
�Hبعة  "قبل  تعريبه:  ما 
�عو�9 كنت نشر- نبًأ بأ& 
بشد�  سيتفشى  �لطاعو& 
n �لبنجا�، حيث كنت 
�لبال5  هذ�   n H�يت  قد 
للطاعو&   j�5سو  �Hشجا�
مدينة  كل   n H�ُعت  قد 
"قرية. "لو �& �لنا4 تابو� 
ملا �ستمر هذ� �ملرu �كثر 
�لشتاj بل  من فْصلِين من 
"لكنهم  تعا%.  �هللا  لرفعه 
سّبوe بدال من �& يتوبو�، 
مليئة  )عالنا-  "نشر"� 
�لنابية  �لبذيئة  بالكلما- 
�لنتيجة  فكانت  للغاية. 
ما تر"نه �آل&. ")& "حي 

كـا&  �لذ^  �ملقد4  �هللا 
�لصد5  ֲדذ�  علّي  نز@  قد 

هـو: 
بقو9  ما   �يغ ال  �هللا   &("
بأنفسهم.  ما   �"�يغ ح¹ 
 &�  ^� �لقرية".   g"µ )نه 
�هللا تعا% قد �5�H �ّال يرفع 
بالj �لطاعو& ما � ينفض 
 Hألفكا� قلوֲדم  من  �لنا4 
 ^� فيها..  5خلت  �ل² 
يرحل  لن  �لطاعو&   &�
 �Hما � يؤمن �لنا4 مبأمو
 H5لقا� �هللا   &�" "Hسوله، 
من   Hقا�يا �فظ  سو� 
لكي   ،Hلطاعو�  
�ما
ظلت  �لقا5يا&   &� تعلمو� 
�مية أل& Hسو@ �هللا "نبيه 
 jلبال� (�5فع  فيها."  كا& 

 (٥-٦Ö
�قو�له  بعض  يلي  "فيما 
�نه  تؤكد  �ل²   �
بعض   sقو" ينف   �
�حلـاال- من �لطاعـو& 

n قا5يـا&. 
 n ١- قد كتب حضرته
�لكتا�  نفس  �hامش من 
 uملعتر� منه  �قتبس  �لذ^ 
�جلملة  موضحا   ،uملغر�

ما  فقا@  �خلط  حتتها  �ل² 
 "g"µ" لفظ   &(" تعريبه: 
 jملر� )نقا\  يع�  �لذ^   -
"�لتشتت   Hلدما� من 
 - لـه  �ملال\  "تقدمي 
من   sلنو� \لك   %(  �يش
�لذ^  �لطاعو&   sنو��
يكو& مدمر� جد�، "�لذ^ 
 "�Hيسمى "�لطاعو& �جلا
�^ �لذ^ يكتسح �لبيو- 
يفر  "�لذ^  �كتساحا، 
"هنا_،  هنا  �لنا4  منه 
"ميوتو& كالكال�، "هذ� 
�لبشر.  طاقة   Mتفو �حلالة 
�إلhي  �لوحي  فهذ�   �\ً(
يتضمن "عد� بأ& �لقا5يا& 
هذ�  ملثل   uتتعر لن 
يشرحه  ما  "هذ�  �حلالة. 
"لوال  �لتا:  �إلhا9  �يضا 
 .. �ملقا9"  hلك  �إلكر�9 
)كر�9  �Hيد  �ن�  لوال   ^�
لدمرُ-  �جلماعة  هذ� 

قا5يا& �يضا. 
�إلhا9  هذ�  من  "ُيفهم 

�مر�&: 
 ��E حر�  ال  Kنه  �أل"@: 
بعض   Hقا�يا  � �قعت 
 (Hلطاعو� (من  �حلاال5 

ال  مما   
��لنا� كالشا� 
يفو� حتمل �لبشر، "�لذ^ 
ال يكو& مدمًر� "ال يوجب 
أل&  "�لتشـتت،   Hلفر��
�لشا\ "�لناn H5 حكـم 

�ملعد"9.
من  بد  ال  �نه   :eلثا�"
�ملدمر  �لطاعو&  تفشي 
�شد  يكو&  �لذ^   -
مع  باملقاHنة   �Hً5ما" فتًكا 
قا5يا& - n �لقرg "�ملد& 
�عد�j هذ�  فيها  يقيم  �ل² 
�جلماعة �لذين هم �شد بغًيا 
"شًر�، "ظلما "سوjَ عمل 
�لنا4  يفّر  ح¹  "فسا�5، 
�جلها- مذهولني  n كل 
"نقو@  "مدهوشني.... 
 n يقع لن  بأنه  بكل حتدٍّ 
 �Hجلا� �لطاعو&  قا5يا& 
�عل   &� شأنه  من  �لذ^ 
يبـابا  خر�با  �لقـرية 
"يلتهمها �لتهاما." �ملرجع 

�لسابق ٥Ö �hامش)
حضرته  يقو@   �  -٢
ما  نو{  سفينة  كتابه   n

تعريبه: 
""فوM \لك فقد خاطب� 
 &( "قا@:  تعا%)  (�هللا 
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بصفة  يغشاها  لن  قا5يا& 
 �Hجلا� �لطاعو&  عامة 
�ملبيد، °يث ميو-  �لطا9ّ 
كالكال�،  بسببه  �لنا4 
"ُيصبحو& كاملجانني من 
 &�" "�لتشر5،  �hم  "طأ� 
�جلماعة  هذ�  �فر�5  2يع 
- مهما يكن عد5هم - 
�لطاعو&  من  سيسلمو& 
مع  مقاHنًة  عامة  بصفة 
�عد�ئهم، �للهم )ال �"لئك 
عهدهم  ير�عو�   � �لذين 
حق �لرعاية، �" �لذين كا& 
خفي  سبب  �صوصهم 
n علم �هللا، فهؤالL ميكن 
 .Hللطاعو يتعرضو�   HK
من  �لرغم  على  "لكنه 
\لك فإ& �لنا4 ال بد �& 
µخر   n متعجبني يعترفو� 
�ألمر بأ& 
اية �هللا كانت 
مقاHنة  �جلماعة  هذ�  مع 
مع �آلخرين، "�نه تعا%- 
بر
ة خاصة - قد 
ى 
ال  
اية  �جلماعة  هذ� 
يوجد hا نظ�." (�خلز�ئن 
 (٢ Ö لر"حانية « ١٩�
٣- "قا@ � n موضع 

µخر n كتابه: 

مؤكد�   �jنبو هذ�   &("
من �هللا تعا% بأنه سبحانه 
من  ªفظ  سو�  "تعا% 
�ملخلصني  �لطاعو&   jبال
 ،^H�5 �5خل  �لساكنني 
�ما9   &"aيستك ال  �لذين 
مبعوثه.  "�ما9  تعا%  �هللا 
�هللا  فضل  "سيكو& 
�خلاÖ على هذ� �جلماعة 
غ�هم.  مع  باملقاHنة 
 HK �ملمكن  من  Kنه  Eال 
�جلماعة   rهذ  � �د� 
Kيضا حا�� شا� بسبب 
 �K ،حدK HمياE � ضعٍف
من   "� �لعمل،   � نقٍص 
 "�  Hملقّد� �ألجل   jجر�
)ال  يعلمه  µخر ال  لسبب 
كاملعد"9،  "�لشا\  �هللا. 
على   Åُيب �حلكم  أل& 
�ملقاHنة.  عند  �لكثر� 

�حلكومة   &� "كما 
علمت  قد  بنفسها 
�ملحقونني   &� بالتجربة 
مبصل �لطاعو& ال ميوتو& 
 �)ال قليًال باملقاHنة مع غ
�ملحقونني "مع \لك فإ& 
�لشا\�  �لقليلة  �ألمو�- 
تنقص  ال  �ملحقونني  من 
"فائدته،  �ملصل   Hقد من 
 � حصلت  فلو  كذلك 
قليلة  Eصابا5   Hقا�يا
بالنسبة �E ما حتصل � 
 ،Hملد��غ;ها من �لقر� 
Kفر��  من  Kحد  ما5   �K
 Hبالطاعو �جلماعة   rهذ
فال   ،�
�لند سبيل  على 
 rط �لك من مكانة هذ�
هذ�  نشرُ-  "لقد  �آلية. 
تبني  ما  على   jًبنا  �jلنبو�
 من كال9 �هللا �ملقّد4، 

 &� �للبيب  للعاقل  فليس 
�هللا  بكلما-   oيستهز
لقو@  )نه  "قوعها.  قبل 
كاهن.  بقو@  "ليس  �هللا 
ال   Hلنو� مقلة  ملن  )نه 
غياهب   n بالغيب   Î2H
\لك  لكال9  )نه  �لظلمة. 
�إلله �لذ^ �نز@ �لطاعو& 
 &� هو  يستطيع  "�لذ^ 
ُيذهبه ..... "مما سيaهن 
�هللا  عند  من   eكو على 
 n ملقيمني� �ملخلصني   &�
فناH�5 j^ سيسلمو& من 
 &�"  ،jلوبا� ֲדذ�  �ملو- 
 - ستكو&  كلها  2اع² 
نسبيا "مقاHنة - n مأمن 
من صولة �لطاعو&. "�& 
سيشمل  �لذ^  �لسال9 
 �نظ له  يوجد  لن   jهؤال
 &�" �لفئا-.  من  فئة   n

حادث  أيضا  اجلماعة  هذه   B أن |دث  املمكن  من  أنه  إال 
أو  العمل،   B نقٍص  أو  أحد،  إميان   B ضعٍف  بسبب  شاذ 
اهللا. إال  يعلمه  ال  آخر  لسبب  أو  املقّدر  األجل  جراء  من 
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 �Hجلا� �لفتا_  �لطاعو& 
قريَة  يصيب  لن  �ملبيد 
 ".Hقا5يا& )ال ما شّذ "ند
 Ö �لسـابق  (�ملرجع 

(٤-٥
 �Hملذكو� jفبحسب �ألنبا
تعا%  �هللا  �¨ذ  قد  �عال� 
بعد  
ايته   n �لقا5يا& 
�لعذ��.  من   �يس  Hقد
"قد �عت�a حضرته � 
�يضا   ��ليس  Hلقد� هذ� 
بالنسبة  شديد�"  "طاعونا 
كتابه   n قا5يا&،   %(
 .٨٤Ö "حقيقة  �لوحي"
مكا&   n  � يقو@   \(
نفسه:  �لكتا�  من  µخر 
"لقد "قع �لطاعو& ببعض 
 n لشد� مر� "�حد� فقط�
�لسابق  (�ملرجع  قا5يا&." 
٢٣٢Ö). "نعم ما قيل: 

.jبضدها تتبني �ألشيا"
)\& فلم يقع n قا5يا& - 
على �إلطالM - �لطاعو& 
يسبب  �لذ^   �Hجلا�
 .Hلفر��"  Hلدما�" �خلر�� 
"حيه  �هللا  حقق  قد 
 :� �جلماعة  ملؤسس 
 n من  كل  �حافظ   e("

�لد�H "�حافظك خاصة". 
 n لقاطنني� �& 2يع   ^�
ُيحفظو&  سو�   _H�5
"لسو�  �لطاعو&،  من 
تتم حفاظُتك �نت بشكل 
كنَت   jسو�)  .Öخا
 9� بيتك   &�Hجد �5خل 

خاHجها). 
"لقد �علن � بكل قو� 

"بصو- عا@: 
 &� هي  صدقي  µية   &("
كل معاuH - سو�j كا& 
من سكا& مدينة �مر"هة 
 "� h5ي   "�  Hمرتسا�  "�
 "�  Hالهو  "� كالكوتا 
لو   - بطالة   "� غولر� 
�قسم على �هللا �& مدينته 
كذ� "كذ� ستبقى �فوظة 
ُألِخذْ-  �لطاعو&  من 
بالطاعو&  بالذ�-  مدينته 
�ستها&  قد  ألنه  حتما، 
 ،jباهللا تعا%." (�5فع �لبال
 ١٨» �لر"حانية  �خلز�ئن 

(٢٣٨Ö
فهل قدH �حد على قبو@ 
"�لذين  �لتحد^؟  هذ� 
 gسو يكونو�   � قبلو� 
حفنة من �ملعاHضني �لذين 

بالطاعو&، "منهم  هلكو� 
 eجلمو� �لدين   Àجر�
بالطاعو&  ما-  �لذ^ 
نيسا&  �بريل/   ٤ بتاHيخ 

عا9 9١٩٠٦ مع �بنيه. 
 &� �ب  �لذ^  �ألمر   &(
�ملنصف   oHلقا� يفحصه 

هو: 
حضر�  ُيدِ@   ��  -١
 �jبنبو �جلماعة  مؤسس 
"شك  على  �لطاعو&   &�

�لتفشي n �لبنجا�؟ 
٢- �� يسخر منه �لنا4 

على هذ� �لنبو�j؟ 
�لطاعو&  يتفش   ��   -٣
�لبنجا�   n \لك  بعد 

"حصد �لنا4 حصد�؟
حاال-  تكن   ��  -٤
قليلة  قا5يا&   n �لطاعو& 
جد� ح¹ كانت n حكم 
"�ملعـد"9.  �لشـا\ 
 n ماتو�  �لذين   &(  �
يكونو� ح¹   � قا5يـا& 
من  بل  2ـاعتنا  من 
 "� �آلخرين  �ملسلمني 

�hند"4؟
مؤسس  ينج   ��  -٥
من   � �أل
دية 

ألحد  هل   � �لطاعو&؟ 
�& يثبت �& �حد� n بيته 
�حلجر  من  �ملب�   �

"�لطني ما- بالطاعو&؟
٦- �� ينج �لذين 5خلو� 
لـه   eلر"حا� �لبيت   n
 �Hمن �لطاعو& بصو �
باآلخرين  مقاHنة  خاHقة 
عن  �متنعو�  �م � Hغم 
"حي  على   jبنا �لتطعيم 
�ملوعو5  �ملسيح  تلقا� 

�؟ 
ֲדذ�  �\كر   &�  5"�"
�ملناسبة حا5ثا "قع n بيته 
�. كا& �ملولو^ �مد 
�ملحتر9   ^Hلالهو� علي 
 � بيته   n مقيما 
 uفمر �لطاعو&.  �يا9 
"ظهر- فيه كل عالما- 
�صيب  حيث  �لطاعو&، 
�لغد5  "�نتفخت  باحلمى 
يو9   -�\" )بطيه.  حتت 
�شتد- به �حلمى فخا� 
�& ميو- بالطاعو&. فدعا 
�لذ^  �ملوعو5  �ملسيح 
"يعو�5.  يعاجله  كا& 
قا@  حضرته   jجا فلما 
�مو-   &� �خا�  لـه: 
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بالطاعو&. فقا@ لـه �ملسيح �ملوعو5 
� بكل 
ا4 "جال@: )نك لن 
متو- بالطاعو& )& شاj �هللا. لو متَّ 
قد  تعا%  �هللا  أل&   M5بصا فلسُت 
"عدe خاصة: ")e �حافظ كل من 
n �لد�H". � "ضع حضرته يد� على 
جبني �ملولو^ �مد علي "قا@ لـه: 
فشفي  �لطاعو&؟  "�ين  �حلمى،  �ين 

�ملولو^ من توِّ� مبعجز� خاHقة.
ميت   ��  -٧
كل  بالطاعو& 
ملؤسس   uHمعا
�نه  �5عى  �جلماعة 
سينجو منه Hغم �نه 

تطعيم  من   Hحذ" حيطة  كل  �خذ 
.��"غ

٨- � هل لكا\� �& يفتر^ على 
�هللا تعا% n "قت ُترمى فيه �لناH من 
 ،gُيقعص �لنا4 على �ملثو" ،jلسما�
"ُيمسي )نسا& حيًّا "يصبح فإ\� هو 
هذ�  ينجو  \لك  "مع  �ملوتى.  من 

�ملفتر^ من عقا� �هللا؟
فما hؤالj �لقو9 �لذين قد �تبعو� �ليهو5 
�لنعل  حذ"  "�لتز"ير  �لتحريف   n
بالنعل، �لذين قا@ �هللا تعا% عنهـم 
n �لقرµ& �لكرمي: ﴿يسمعو& كال9 
�هللا � ªرفونـه من بعد ما عـقلو� 

"هم يعلـمو&﴾ (�لبقر�). 

""n 5H �حلديث �& نبينا � سأ@ 
 n كتبهم n 5H" ليهو5 عما� Hحبا�
عقوبة �لزنا. ففتحو� كتاֲדم "لكنهم 
�لذ^  �ملكا&  على  �صابعهم  "ضعو� 
عبد   Õلصحا� نبَّه  ح¹  �حلكم،  فيه 
�خفو�  بأ�م   � نبيَّنا  سال9  بن  �هللا 

�لعبا�H �ملنشو�5 حتت �يديهم. 
لقد صدقت يا Hسو@ �هللا � حيث 
لتتبُعنَّ سنن من  قلت عن �متـك: 

كا& قبلكم ش�a بشـ�H\" aعـا 
 ،^Hلبخا� (صحيح   ".s�Hبـذ

.(jكتـا� �ألنبيا
"قلَت �يضا:

ب�  على  �تى  ما  �م²  على  "ليأتني 
بالنعل."  �لنعل  حذ"  )سر�ئيل 
ما  با�  �إلميا&  كتا�  (�لترمذ^، 

جاn j �فتر�M هذ� �ألمة) 
فيا من حتبو& �لعد@ "�إلنصا�، "يا 
من تدعو& �نكم تؤيد"& �حلق، باهللا 
�لكذ�بو&  �ينا@  تفكر"�،   &� عليكم 
 Mير� هل  هكذ�؟  "عـز�  )كر�ما 
"�جلال@  �hيـبة  هذ�  تعا%  �هللا 
 -�jنبو تتحـقق  "هل  للكذ�بني؟ 

 -�jنبو حتققت  مثلما  �لكذ�بـني 
�إلسالمـية  �جلماعة  مؤسـس 

�أل
دية؟ 

�يها �لقر�j �لكر�9 .. ال شك �نكم 
 Hتستطيعو& �لتمييز بني �لظلمة "�لنو
ال   M5لصا�" �لكا\�   &� "تعرفو& 
يستويا&. )& µية �لطاعو& µية "�ضحة 
سو�  �ألمم   &(  .Hلنها� "ضو{ 
تطعن فيكم يو9  
�لقيامة - ألنكم 
µيا-  شاهدمت 
تؤمنو�   �" �هللا 
ֲדا - "تقو@: لو 
كنا n �منكم ملا كنا من �hالكني. 
�لطاعو&  �يها �ألحبة �& µية  �علمو� 
�لشأ& n حق سيـدنا  عظيمة  µية 
على  "تشهد   � �ملهد^  �إلما9 

 .�صـدقه بكل �ملعاي
�فلم يأِ& لكم �& تقولو� كلمة �حلق 
"¨رقو�  للحق  مناصرين  "تقومو� 
حجبت  �ل²   Hألستا�" �حلجب 
�لظلما-؟   �تن  &� من  �لشمس 
 Hنو تطفئو�   &� بوسعكم  "هل 
�هللا  قو@  �نسيتم  بأفو�هكم؟  �هللا 
�هللا   Hنو ليطفئو�  ﴿يريد"&  تعا%: 
كر�  "لو   �Hنو متم  "�هللا  بأفو�ههم 

�لكافر"&﴾؟
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