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 بسم 
هللا 
لرoن 
لرحيم
    

 �لسيد مدير حترير "«لة �لصحيفة" �ملغربية 
               �لسالh عليكم �ÔTة �هللا �بركاته، �بعد

Tقم٤٠،  �ألسبوعي  عد0ها   k  Wملوقر� «لتكم  نشر� 
كامال  ملفا   ٢٠٠٦ (حزير��)  يونيو  بتاTيخ٢٩/٢٣ 
لكم  نشكر   .
 
ننا � �ألÔدية،  �إلسالمية  �اعتنا  حو/ 
�هتمامكم، 
ال 8ننا �بعد �الطال{ على ما مت نشرy حو/ 
�اعتنا، فوجئنا ببعض �لنقا` ��ملفاهيم �ملنسوبة 
لينا �ل� 
ال متت لنا بأß0 صلة؛ كو~ا من �لتهم �ملغرضة �ل� لطاملا 
8شاعها �00Tها �ملغرضو�. �كنا نتوقع من «لتكم �لغر��، 
حفاظا على �ملصد�قية ��ملهنية �طر¢ �لر8< ��لر8< �آلخر، 
�ألÔدية  �إلسالمية  باجلماعة  �التصا/  على  تعمل   �8
 .Wمباشر منها  ��Teئها  �فكرها  معتقد�ִדا  على  ��الطال{ 

�هذ� ما نرحب به �0ما ß08 ��0 تر00.
 k ما جا�  �8  �
 �نتباهكم  8لفت   �8  Þ حو�¥� �بد�ية 
غال� �ملجلة من عنو�� مثJ حتت عنو��: "تنظيم 
سالمي 
مغر� سر< يدعي مؤسسوy �لنبوW �ال يعت��C �لرسو/ 
eخر �ألنبيا�!" 
منا كا� عنو�نا مث�J «افيا للحقيقة ��الفا 
�مللف كما هو عليه �آل�. �هو عنو�� ال  8يضا ملضمو� 
فاجلماعة   .Wملوقر� «لتكم  مثل  �لصيت  .�ئعة  مبجلة  يليق 
ليست  8~ا  �8ًال، كما  تنظيما  ليست  �ألÔدية  �إلسالمية 

سرية k �ملغرk �8 G 8< بلد من بلد�� �لعا�.
�ليس صعبا على 8< باحث �8 متتبع �8 يكتشف حقيقة 
�جلماعة �إلسالمية �ألÔدية �ملنتشرk W 8كثر من ١٨١ �0لة 
حÚ �آل�، Oا تاTيخ طويل k كثJ من هذy �لبلد�� يؤكد 
8~ا كانت �0ما عامل 8من �سالh ��ستقر�k T «تمعاִדا، 
�� تكن يوما 
ال خا0مة لإلسالh �لعظيم �لإلنسانية �عا�، 
�� تعمل سوp على 
Tسا� �لتفاهم ��النسجاh ��لتسامح 

"تنظيم إسـالمي مغر� سـري  
وال  النبـوة  مؤسسـوه  يدعـي 
يعت�ون الرسـول آخـر األنبياء"

نشر� «لة "�لصحيفة �ملغربية" k عد0ها �ألسبوعي Tقم ٤٠، بتاTيخ 
 Tتصد  Jكب عنو��  حتت  خاصا  ملفا   ٢٠٠٦ حزير��/يونيو   ٢٩/٢٣
غال� �ملجلة: "تنظيم 
سالمي مغر� سر<  يدعي مؤسسوy �لنبوW �ال 
يعت��C �لرسو/ eخر �ألنبيا�"، حيث تنا�/ هذ� �مللف �جلماعة �إلسالمية 
�جلماعة   �
 �مللف  تطر&  �قد   .Gملغر�  k �تو�جدها  �لعاملية  �ألÔدية 
ما  على   Jكب بشكل  فيه  �عتمد  حتليل   Æ بتقدمي  �جلو�نب  �تلف  من 
قدمه �ألستا.�� �لباحثا�: %مد ضريف، �مصطفى بوهند< كمصدTين 
للتعريف مباهية 0عوW �جلماعة، k حني غاG موقف �جلماعة k �ملجلة، 
ما هي k حقيقتها  �ل�  بسرية مصاT0ها  8~ا حتتفظ  �ملجلة  �0عا�  Tغم 
مع   É0ي فكر<   Tعلى صلة حو� كانو�  �لذين  �لباحثني  �لطلبة  8حد  
ال 
8صدقائه  8حد   �
 �ملوضو{  بتسريب   hفقا  Gباملغر �جلماعة  8فر�0  8حد 
�لصحفيني!...�قد قاh 8حد 8بنا� �جلماعة �ملغاTبة بتحرير Tسالة تعقيب 
�ملفاهيم  لبعض  �ملذكوt WTصوÓ بعض ما نشرته تصحيحا  �ملجلة   �

�ملنسوبة للجماعة على 8مل �8 تعيد نشرy  تبص�J للر8< �لعاh ممن تنقصهم 

معرفة ماهية �مقاصد �ألÔدية.  (
لتقوq)      �هذ� نص �لتعقيب:
 

تعقيب على :

�عد��: قسم �ملتابعة �إلعالمية باجلماعة

�لــصــحــافــة  	
شـــــا  �
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k %يطها �k �لعا� �8ع. 
�قد 8كد �لباحثا� �لكرميا� 
ضـريف  %مد  �لسـيد 
بوهند<  مصطفى  ��لسيد 
على هذy �حلقيقة كما هو 
��ضح. �هذy �لنتيجة ميكن 
�لتوصل 
ليها بسهولة بالغة 
�لبحث  من  قليل  �بشي� 

��لتقصي.
�بشي� قليل من �الستقر�� 
ميلك  ال  8يضا،  �ملنطقي 
بأ�  ُيسلِّم   �8 
ال  �لباحث 
�لناصع  �لتاTيخ  مرجع هذ� 
يرجع  
منا  �ملشر�  �ملسا� 
�جلماعة  معتقد��   �

�ألÔـدية  �إلسـالمية 
قيا0ִדا   �
 
ضافة  �فكرها 
�ملؤمنة  �لعظيمة  �لتاÜTية 
 Tألفكا�� �لعقائد  بتلك 
�تصو~ا  ترعاها  ��ل� 
حتتها.  �ألÔديني  �توحد 
لذلك فإنه من غJ �ملنطقي 
�8 ُينظر 
� �ألÔدية بعني 
�لريبة بعد كل هذ�؛ خاصة 

.� � يكن هنالك من 0ليل 
�الستنا0  ميكن  مؤشر   �8
خطر  من  �لتحذير   k 
ليه 
%تمل – ال قدT �هللا. �هذ� 
�ألستا.��  عليه  8كد  ما 

�لباحثا� 8يضا. 
طبيعة  فهم   hعد �لعل 
�إلسالمية  �جلماعة 
فهم   hعد� �ألÔدية، 
�تركيبها  بنيتها  �ختال� 
من  غJها  عن  �متيزها 
 Gألحز��� �جلماعا� 
�إلسالمية  ��لتنظيما� 
 TCي �ختال�   �
 
ضافة 
��خـتال�  تأسيسـها 
�لتباسا  خلق  8هد�فها، 

� تصنيفها  p08 تشويشا�
 Gكجماعة سياسية �8 حز
حينا �8 كفرقة صوفية حينا 

eخر.
 8ما �لصحيح فإننا لسنا من 
تلك؛  من  �ال  �لفئة   yهذ
�اعة  8ننا  ندعي  �ن  بل 
على   Jتس �ل�  �ملسلمني 
�ملسلمني  �اعة  ُخطى 
سيدنا  8نشأها  �ل�  �أل�� 
%مد � خامت �لنبيني �سيد 
�أل�لني ��آلخرين، �نعتقد 
�لعمل على  ��جبنا  �8 من 
نشر �لدين �إلسالمي �قيمه 
�لعا�   k �ِسْلمه  �لعظيمة 
�8ع، �على توحيد جهو0 
غايا�  لتحقيق  �ملسلمني 
�لدين �مقاصدy. لذ� فليس 

�جلماعة  كانت   �8 غريبا 
 Wئد�T �ألÔدية  �إلسالمية 
 hإلسال� k «اال� خدمة 
�قامت  �لُصعد،   Úعلى ش
عظيمة  
جنا���  بتحقيق 
 yفهذ 
نكاTها.  ميكن  ال 
من   /�8 كانت  �جلماعة 
بريطانيا   k مسجد�  8نشأ 
من  �لعشرينا�  ���ئل   k
�لقر� �ملاضي، كما كانت 
مسجد�  8نشأ  من   /�8
 Gحلر� قبل  برلني   k
من   /�8� �لثانية  �لعاملية 
من  كل   k مسجد�  8نشأ 

 ¦Tهامبو�  �Tفر�نكفو
�كانت   ،Gحلر� بعد 
 k مسجد�  8نشأ  من   /�8
كوبنهاجن   k� هولند�، 
عاصمة �لد�منر@، ��8/ من 
 ¦Cجوتن k 8نشأ مسجد�
8نشأ  من   /�8� بالسويد، 
مسجد� k �8سلو عاصمة 
8نشأ  من   /�8� �لنر�يج، 
مسجد� k ضو�حي قرطبة 
 Îمن خر� hبعد ٥٠٠ عا

�ملسلمني منها.
من   /�8 �جلماعة  �كانت 
ترجم معاº �لقر�e �لكرمي 

صوWT لغال� «لة "�لصحيفة �ملغربية" 
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عد0  �صل   Úح �لعاملية  �للغا�   �

 ٦٢ �
�لتر�جم لكامل �لقر�e �لكرمي 
لغة عاملية. كما نشر� �تا��T من 
 k نية ��حلديث �لشريفeآليا� �لقر�

8كثر من ١٠٠ لغة عاملية.
8نشأ�   �8 شر�  Oا  كا�  �قد 
 hعا 
سالمية  فضائية   Wقنا  /�8
�لدينية.  للشئو�  �صصة   ١٩٩٤
�لتاسع  �لقر�  ��8خر  منذ  قامت  �قد 
 k  ºلنصر��  Jللتبش بالتصد<  عشر 
 k له بالتصد<  قامت   Æ �من  �Oند 
�لعشرين.  �لقر�  بد�يا�  منذ  8فريقيا 
 ´Tملد�� من  �لعديد  بإنشا�  �قامت 

��ملستشفيا� k �لد�/ �إلفريقية.
�إلسالمية  فاجلماعة  حا/  8ية  �على 
8جناسا  عاملية حتو<  �ألÔدية �اعة 
�هي  �تلفة  �جنسيا�  �عرقيا� 
�Oا   ،Éعل T¥ي  بشكل   Wمنتشر
مر�كزها �إلسالمية �8نشطتها �لدينية 
�مؤسساִדا  ��الجتماعية  ��لثقافية 
�إلعالمية، �تعقد �جتماعاִדا �لسنوية 
مؤمتر�ִדا  Oا  �8يضا  �ملحلية،  �ملو¥ية 
سنة  كل  فيها   @Tيشا �ل�  �لعاملية 
�تلف  من  �ألÔديو�  �ملسلمو� 
�يلقو�  فيها  يتعاTفو�  �لعا�   /�0
�إلسالمية  �لدينية  �ملحاضر��  فيها 
�لدينية،  ��لقصائد  ��لر�حية  �لتربوية 
�يتد�Tسو� فيها مشاTيع تبليغ Tسالة 
 ،Gلشعو� 
� كل  �لسمحة   hإلسال�

 Wهذ� كله حتت ظل �خلالفة �لر�شد�
 .Wلنبو� Îعلى منها

فجماعتنا   Wلعقيد� حيث  من  8ما 
�اعة مسلمة، تسJ حسب �لشريعة 
��لسنة   Gلكتا� �حسب  �إلسالمية 
�لنبوية �لشريفة �سنة �خللفا� �لر�شدين 
 k ¡تلف  �ال  عنهم،  �هللا  Tضي 
�ألصو/ عن عموh 8هل �لسنة 
�اال. 
 hإلسال� بأTكا�  قائمة  �اعة  �هي 

 Jكث  Cع �ملبثوثة   hخلصو� 0عاية  من 
من �ملو�قع ��لكتب ��0 متحيص �8 

تدقيق..
8قو�/  من  بعضا  هنا  لكم  �نقتبس   
عقيدته  فيه  يشر¢  �جلماعة  مؤسس 
�عقيدW �جلماعة حيث يقو/ ما نصه: 
�لفر0  باهللا  نؤمن  مسلمو�،  
نا �ن "
�لصمد �ألحد، قائلني ال 
له 
ال هو، 
�Tسوله   �eلقر� �هللا   Gبكتا �نؤمن 
�نؤمن  �لنبيني،  خامت  %مد  سيدنا 
 ،Tلنا�� ��جلنة  �لبعث   hيو� باملالئكة 
�لقبلة،  �نستقبل   hنصو� �نصلي 
��رh ما حرh �هللا �Tسوله، ��ل ما 
8حل �هللا �Tسوله، �ال نزيد k �لشريعة 
�ال ننقص منها مثقا/ .WTّ، نقبل كل 
ما جا� به Tسو/ �هللا �.�
� فهمنا 
�8 � نفهم ِسرyَّ �� ندT@ حقيقته، 

نا بفضل �هللا من �ملؤمنني �ملوحدين �
�أل�/  �جلز�  �حلق،   Tنو) �ملسلمني." 

(٥Ó
بأ�  "�eمنت  نصه:  ما  8يضا  �يقو/ 
 �8� �ألنبيا�،  خامت   � %مد�  نبينا 
كتابنا �لقر�e �لكرمي �سيلة �الهتد��. 
ال ن� لنا نقتد< به 
ال �ملصطفى، �ال 
�ملهيمن  �لفرقا�  
ال  نتبعه  لنا   Gكتا
بأ�  �eمنت  �أل��.  �لصحف  على 
Tسولنا سيُد ُ�لد h0e �سيُد �ملرسلني، 
 �eبأ� �هللا ختم به �لنبيني، �بأ� �لقر�
من  �هللا  Tسو/  بعد   èفو% �ملجيد 

á«eÓ°SE’G áMÉ°ùdG ±ô©J ¿CG ô¶àæŸG øe
á˘∏˘Ñ˘˘≤ŸG Qƒ˘˘¡˘˘°ûdG ¿ƒ˘˘°†Z ‘ Üô˘˘¨ŸÉ˘˘H
≈∏Y ≥∏£j ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ OÓ«e
¤EG áÑ°ùf ''ájóªMC’G áYÉª÷G'' º°SG ¬°ùØf
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QÉ°ûàf’G øe ÉYƒf ±ô©J ¿CG πÑb ,IƒÑædG
øjòdG øjôLÉ¡ŸG ∫ÓN øe ,⁄É©dG ÈY
¤EG ,¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG øe á°UÉN ,Ghôa
,∑QÉ‰Gó˘˘dÉ˘˘c á˘˘«˘˘HhQhC’G ∫hó˘˘˘dG ¢†©˘˘˘H
ÖÑ˘°ùH π˘à˘≤˘∏˘d Gƒ˘°Vô˘©˘à˘˘j ¿CG ø˘˘e É˘˘aƒ˘˘N
ƒª∏°ùe ¬«∏Y Ée ∞dÉîJ »àdG º¡JGó≤à©e

  .º¡fGó∏H
¿CG ''áØ«ë°üdG''`d QOÉ°üŸG ¢†©H äOÉaCGh
¬˘fCÉ˘H ¬˘°ùØ˘f ∞˘°üj …ò˘dG ,º˘«˘¶˘æ˘à˘dG Gò˘˘g
á«Hô©dG ∫hódG πL ‘ π¨à°ûj ,»eÓ°SEG
‘ ¬˘dÉ˘¨˘à˘°TG ¿É˘c ¿EGh ,Üô˘¨ŸG É˘¡˘˘æ˘˘eh
AÉØÿG ‘ ¿B’G ó◊ ∫GõjÉe ÒNC’G Gòg
¬°ùØf Ωó≤jh .ø∏©dG ¤EG ó©H ô¡¶j ⁄h
≈æ©j ‘ƒ˘°U »˘eÓ˘°SEG º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘fCG ≈˘∏˘Y
¢†aô˘jh ,OÉ˘°TQE’Gh ß˘˘Yƒ˘˘dGh á˘˘«˘˘HÎdÉ˘˘H
á˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘L »˘˘˘Hõ◊Gh »˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
»˘bÉ˘Ñ˘c º˘«˘¶˘æ˘J ¬˘fCG Gó˘˘cDƒ˘˘e ,Ó˘˘«˘˘°üØ˘˘Jh
á∏eÉ©dG iôNC’G á«eÓ°SE’G äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG

.Üô¨ŸÉH
,º˘«˘¶˘æ˘à˘˘dG Gò˘˘g ¿CG É˘˘fQOÉ˘˘°üe âaÉ˘˘°VCGh
á«eÓ°SEG áYÉªL ¬fCÉH ¬°ùØf ∞°üj …òdG
πª©j ,á«∏fi â°ù«dh á«ŸÉY ,ájójóŒ
õcôe øY ¿ÓYE’G •hô°T Å«¡J ≈∏Y ¿B’G
ió˘˘à˘˘æŸG'' º˘˘°SG π˘˘ª˘˘ë˘˘j ‘É˘˘≤˘˘K …ô˘˘˘µ˘˘˘a
,''Üô˘¨ŸÉ˘H …ó˘ª˘MC’G ô˘µ˘Ø˘∏˘d »˘˘eÓ˘˘°SE’G
¿ƒµj ¿CG º«¶æàdG Gòg ¬d OGQCG õcôe ƒgh
¿hDƒ°T ‘ åëÑJ á«eÓ°SEG ájôµa áÄ«g

.√ÉjÉ°†bh »eÓ°SE’G ôµØdG
±ô¶dG Gòg ‘ ióàæŸG Gòg øY ¿ÓYE’G
,Éª¡dhCG :ÚæKG øjÒ°ùØJ πªëj äGòdÉH
¿ƒ˘˘µ˘˘«˘˘°S ¬˘˘fCG ,É˘˘ª˘˘FGO É˘˘fQOÉ˘˘˘°üe Ö°ùM
¤EG º«¶˘æ˘à˘dG Gò˘¡˘d Qƒ˘Ñ˘Y Iô˘£˘æ˘b á˘HÉ˘ãÃ
ø˘e ´ƒ˘f ≥˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘d »˘˘Hô˘˘¨ŸG ™˘˘ª˘˘àÛG
äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dG ™˘e á˘ª˘˘MGõŸGh ¢ùaÉ˘˘æ˘˘à˘˘dG
á˘°UÉ˘N ,IOƒ˘LƒŸG iô˘NC’G á˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G

õ«cÎdG å«M øe É¡¡Ñ°ûJ »àdG ∂∏J ™e
.OÉ˘°TQE’Gh ß˘Yƒ˘dG ‘ äÉ˘˘«˘˘Mhô˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
áHÉãÃ ¿ƒµ«°S ióàæŸG Gòg ¿CG Éª¡«fÉKh
≥˘˘aCG ‘ ,Oó˘˘L OGô˘˘aCG ÜÉ˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°S’ IGOCG
ájô°ùdG á∏Môe øe º¡∏ªY ‘ ¥Ó£f’G

.ø∏©dG á∏Môe ¤EG
á«dÉ◊G IOÉ«≤dG ¿CG ¤EG ÉfQOÉ°üe Ò°ûJh
∫É˘ª˘°ûH ó˘Lƒ˘J Üô˘¨ŸÉ˘˘H á˘˘bô˘˘Ø˘˘dG √ò˘˘¡˘˘d

¿CG ó©Ñà°ùŸG ÒZ øe ¿Éc ¿EGh ,OÓÑdG
¢†©˘H ‘ ø˘jOƒ˘Lƒ˘˘e É˘˘¡˘˘YÉ˘˘Ñ˘˘JCG ¿ƒ˘˘µ˘˘j
‘ á˘°UÉ˘˘Nh ,iô˘˘NC’G á˘˘«˘˘Hô˘˘¨ŸG ¿óŸG
Ö°ùë˘H á˘JhÉ˘Ø˘˘à˘˘e Ö°ùæ˘˘H iÈµ˘˘dG ¿óŸG
IOÉ«b OƒLh ¿Éµe øe ó©ÑdG hCG Üô≤dG
√òg óLGƒJ ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,º«¶æàdG Gòg
ójóŒ IƒYO'' É¡°ùØf Èà©J »àdG ,ábôØdG
ø˘˘˘eõ˘˘˘dG ‘ ΩÓ˘˘˘°SEÓ˘˘˘d ÊÉ˘˘˘˘HQ AÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘MEGh
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∞∏e
√ƒ°ù°SDƒe »Yój ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ
»Ñf ôNBG ∫ƒ°SôdG ¿hÈà©j ’h  IƒÑædG

äGQƒ°üàdGh ∞bGƒŸGh äÉMhô£dG øe OóY Qƒ¡¶H É«dÉM Üô¨ŸÉH á«eÓ°SE’G áMÉ°ùdG õ«ªàJ

IPÉ°T hCG áÑjôZ ¢†©ÑdG ÉgÈà©j »àdG.iDhôdG OÉªàYÉH ™ª°ùf ÉæëÑ°UCG ,¥É«°ùdG Gòg ‘h

ó©àÑJ á«°û«°TOƒÑdG ájhGõdG âëÑ°UCGh ,¿É°ùME’Gh ∫ó©dG áYÉªL Ò«¨J ègÉæe ‘ ΩÓMC’Gh

™∏£àd ,á«°SÉ«°ùdG á°SQÉªŸG ƒëf ∫É≤àfG ⁄É©e º°SÎd ¢üdÉÿG ‘ƒ°üdG Égó©H øY èjQóàdÉH

ËôµdG ∫ƒ°SôdG ¿ƒµj ¿CG ¬°ù°SDƒe ≈Øf ,ójóL »eÓ°SEG º«¶æJ Qƒ∏ÑJ ∫ÉªàMG ó«ØJ QÉÑNCG Éæ«∏Y

Ú∏°SôŸG ôNBG.™«°SƒJ øe ¬YÉÑJCG øµªà«°S πgh ?Üô¨ŸÉH QÉ°ûàf’G º«¶æàdG Gò¡d Öàµj π¡a

?¬bÓ£fG πÑb äƒŸÉH Ωƒµfi º«¶æJ ¬fCG ΩCG ?º¡JôFGO

í«°ùª∏d ¢ùeÉÿG áØ«∏ÿG ¬fCG »Yój …òdG ,ájóªMC’G áYÉª÷G º«YR ,óªMCG Qhô°ùe GRÒe

بأTكا� �إلميا�، �ال   Wخلمس، �مقّر�
¡رÎ عن هذy �لقو�عد �ال حتيد عنها 
قيد شعرW. لذلك فإننا نستنكر مز�عم 
ما جا� k ملف �ملجلة من �8 لنا كتابا 
غJ �لقر�e �¥ه "تذكرW" نستقي منه 
تصوTنا �لتربو<! �نعتC �8 ما ُنسب 
لنا جز� ال يتجز8 من Ôلة �الفتر���� 
�مللف  8عد  من  �قتبسها  �ل�  �لكا.بة 

صوWT إلحدp صفحا� �ملقا/
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حتريف �ملحّرفني، �من خطأ �ملخطني، 
�ال ُينسخ، �ال يزيد، �ال ينقص بعد 
Tسو/ �هللا، �ال Üالفه 
Oاh �مللهمني 
 ،٥Î �لر�حانية  (�خلز�ئن  �لصا0قني" 

(٢١ Ó ،´�0فع �لوسا� Gكتا
جز�  8~ا   pتر فاألÔدية  �عليه   
لتر�ثها  ��متد�0  �إلسالمية  �ألمة  من 
�ألÔدية  يصف  من  8ما  �مسJִדا. 
بالزيغ ��لضال/؛ فليس tا� عليكم 
 k بينها  فيما  ¡تلف  �لِفر&   �8
فئة  من  هنا@  �ليس  �فر�{  8صو/ 
�خلال�   p8خر فئا�  �تناصبها  
ال 

� T0جة Tميها بالتكفJ ��لفسو&، 
��جلماعة �ألÔدية 8يضا � تشذ عن 

ال �8 ما مييزها هو 8~ا  ،Wلقاعد� yهذ
فئة   >8  Jتكف  hعد k Wتقف �حيد
 hإلسال� بأTكا�  يؤمن  شخص   �8
�باملناسبة  �إلميا�.  �T8كا�  �خلمس 
 �
 �مللف  نسبه  ما  نستهجن  فإننا 
�لفرقة  نفسها   Cتعت بأ~ا  �جلماعة 
ضا/  غJها  بينما   Wلوحيد� �ملسلمة 
�كافر! 8ما من حيث قولنا 8ننا �لفرقة 
 �8 Gمن با pلناجية فهذ� ليس سو�
بل  �جتها0  عن  تتأسس   � �ألÔدية 
 ºباT 
Oي  8مر  على  بنا�  تأسست 
�8يد  منذ  مؤسسها   �
 �هللا   y�8حا
من مائة سنة، k حني �8 غJها من 
يؤسس   � ��ملذ�هب  ��لطر&  �لفر& 
على مثل هذ� �إلعال�، 8ما عمن هو 

�لناجي عند �هللا فليس لنا �8 نقرT هذ� 
�حلق  هذ�  ميلك  من   yحد� �هللا  أل� 
على  يتوقف   Wلنجا� سبيل   �8 كما 
 �
 �ل�  �لصحيحة  �إلسالمية  �لعقائد 
�مسلكه  عقيدته   k �ملسلم  ֲדا   hلتز�
 �8 ֲדذ�  �عتقا0نا   Éيع �ال  جنا.  فقد 
ظاهريا  0عوتنا   �
 ينتمي  من  كل 
من  كل   �8 �ال  �جلنة  8هل  من  هو 
كا� خاTجها هو من 8هل �لناT! بل 
متعلقا�  8مر��  ¹ا   Wلنجا�� �إلميا� 
بقلب كل 
نسا� ��هللا حسيب على 

ميا�  فيما تكنه صد�Tهم من   y0عبا
8عما/  من  يسلكونه  ما   �8  ،pتقو�
ال  8ننا  بيقني  �نؤكد  شر،   �8  Jخ
�ال  غJنا  عن   hإلسال� صفة  ننفي 
0ين   hإلسال� بل  ألنفسنا   yتكر�
 ÂTأل�  k  y0لعبا  yتضاT� �لذ<  �هللا 
من  يعتنقه   ،Tحتكا�  �8 �صاية   ��0
يعتنقه �ÜرÎ منه من ÜرÎ منه ��0 

نقبل  ال  �ألسا´  هذ�  �على   ،yكر�

8بد� تكفJ 8< فرقة �8 مذهب �8 فر0 
 Jفمبد8 �لتكف .hلإلسال yيعلن �نتما�
��إلقصا� هو مبد8 �لتعصب �ملقيـت 
ال  �لذ<  �ملنغلقني  ��لتكفJيـني 
 hإلسال�  k عليه  0ليل  �ال  له  سند 
فاألÔدية  �ألصيل..�عليه  �ملحمد< 
ال  �لذ<  �حلنيف   hإلسال� هذ�  تنهج 
ترO pا من 
سالh 8صيل Tحيم ¥ح 
 Jبنفسها عن تكف  pتنأ غyJ، �هي 
�لنا´، أل� �لتكفJ ليس من 08بيا� 
 yبل هي ضحية من ضحايا �جلماعة 
تنفر0 بعقيدW � يقل ֲדا  Tغم 8~ا � 
غJها، ��ملتتبع �ملنصف �لد�T´ لفكر 
�ألÔدية ال ميلك 
ال Õ �8زh بذلك 
بكل ثقة. �لعل ما Ôل �لبعض على 
عد�� �تكفJ هذy �لدعوW �ملباTكة � 
عن   Tلغبا� نفضت  8~ا   pسو يكن 
طمست  قد  كانت  8صيلة   Wعقيد

أدبيات اجلماعة بل هي ضحية  التكف� ليس من  ألن 
بها  يقل   � بعقيدة  تنفرد   � أنها  رغم  ضحاياه  من 
األ�دية  لفكر  الدارس  املنصف  واملتتبع  غ�ها، 
ما �ل  ولعل  ثقة.  بكل  بذلك  أن �زم  إال  ميلك  ال 
املباركة  الدعوة  هذه  وتكف�  عداء  على  البعض 
عقيدة  عن  الغبار  نفضت  أنها  سوى  يكن   �
الزمن مرور  مع  معاملها  طمست  قد  كانت  أصيلة 
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يكن   �  �8 �لزمن،   Tمر� مع  معاملها 
�توضيحها  
جالئها  �قت  حا�  قد 
 k من قبل. فكا� �8 قدمتها �جلماعة
�لوقت �ملناسب 0فاعا عن �لدين �عن 
كر�مة خامت �لنبيني �. فكا� 0T فعل 
غJها من �لفر& �ممن تعو0 على فهم 
�إلسالh فهما تقليديا بالو�Tثة ��لعاطفة 

ال �8 يعتC ما جد0ته �ألÔدية كفر� 
�8 �ندقة �8 خر�جا عن �إلسالh! مما 
عمد بأئمة �لتكفJ ��إلقصا� باضطها0 
بعض   k حاصل  هو  كما  8فر�0ها 
�لبالT.. 0غم �8 ما نقو/ به ليس ِبَدعا 
بل مبسو` k كتب �لتر�� �السالمي 
�ينحصر  ��خللـف.  �لسـلف  من 
 k ملسلمني� عامة  �بني  بيننا  �خلال� 

8مرين Tئيسني:
 hعيسى بن مرمي عليه �لسال Wما �فاO�8
�لسما�،   k حياته   Wعقيد �بطال� 
�لذ< هو  �لنبيني  مفهوh خامت  �ثانيها 
8ما   .� %مد  لسيدنا  �أل¥ى  �للقب 
�ألموT �لثانوية �ألخرp فتتعلق مبسألة 
تنـزيهنا �لقر�e عن �لنسخ ��لنقصا�، 
�لذ<   ºلعد��� للجها0  �0حضنا 
��لذ<   hإلسال�  k �لبعض   yTيتصو
يTC به �لبعض 8عما/ �إلTهاG، �نفينا 
 ،GTملحا�  Jغ للمرتد  عقوبة  لوجو0 


مياننا بأ� ال 
كر�k y �لدين..�
 hعيسى عليه �لسال Wفا� Óصوt 8ما
�هللا  ÔTه  مالك   hإلما� مذهب  فهذ� 

�ملالكي  مذهبه   Gملغر� يعتمد  -�لذ< 
طاهر،  عالمة  �لشيخ   yكر. حيث   -
k كتابه (�اT �ألنو�T)، �هذ� مذهب 
�غJهم   hحز ��بن  �لر��<   hإلما�
�ألستا.  مثل  �ملتأخرين  �من   ،Jلكث�
�شيخ   Þلغز�� ��ألستا.   yعبد %مد 
�أل�هر �ألسبق %مو0 شلتو�، �سيد 
قطب، ��ألستا. �ألكC �لشيخ �ملر�غي، 

�غJهم.
8ما tصوÓ مفهوh خامت �لنبيني فإننا 
مؤسس  8قو�/  من  سبق  مما  �8ضحنا 
 yهذ  �8 �ألÔدية  �إلسالمية  �جلماعة 
�جلماعة تؤمن 
ميانا �Tسخا بأ� Tسو/ 
�هللا � هو خاَتُم �لنبيني. �قد 8كد على 
.لك مؤسس �جلماعة بنفسه كما سبق 
بني شر�`  من  
نه �ضع   Úبيانه، ح
يقّر   �8 �اعته   �
  hالنضما�� �لبيعة 
هو   � �هللا  Tسو/   �8 فيها  �لسالك 
غالبية  فإ�  �حلقيقة   k� �لنبيني.  خامت 
 hبقد� عمليا  تؤمن  �لعظمى  �ملسلمني 
ن� k �لزمن �ألخJ بعد �لرسو/ �؛ 

بسبب  �.لك   ،� �ملسيح  �هو 
تضافر �لر��يا� �لصحيحة من �حلديث 
�لزما�.  eخر   k نز�له  عن  �لشريف 
ظاهريا  يؤ0<  قد  �لنبأ  هذ�   �8 �مبا 
 hبعض �لتناقضا� ��لتحديا� 8ما �

 hقد� يؤكد  (كونه  �لتقليد<  �لفكر 
�إلسالمية  لألمة  
سر�ئيل   Éب من  ن� 
بعد �لن� � سو�ً� كا� سيبعث بعثة 
 �
 
ضافة  �لسما�،  من  سينـز/   �8
حيا  �لسابقني  �ألنبيا�  من  ن�  بقا� 
��فاW �لن� �، �كل ما يتبع .لك من 
 Wلعقيد� �لن� �تساند   hمقا 8موT متس 
�ملسيحية �لقائمة مبحا�لة �لتأكيد على 
�8 �إلسالh يعطي خصوصية للمسيح 
�لبشر  كل  على  له  �8فضلية   �
مؤسس   �8 
ال  ��ملرسلني)  ��ألنبيا� 
�هللا  من   hاOبإ  -  hقد قد  �جلماعة 
متس  ال   WTبصو �لبعثة   yهذ  - تعا� 
متس  �ال   � �لرسو/  خامتية   hمقا
مكانة �إلسالh ��لقر�e �لكرمي ��ألمة 
�إلسالمية، بل على �لعكس هي تؤكد 

يتضمن  النبيني  خامت  مبفهوم  اعتقادنا  فإن  هذا  وعلى 
أفضليته � املطلقة وكماله على كل األنبياء وكمال تشريعه 
الذي هو أفضل وآخر الشرائع الباقية والصاحلة إ� يوم 
القيامة، وكمال أمته الu هي خ� أمة أُخرجت للناس.
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%مد  لسيدنا  �لعليا  �ملكانة   yهذ على 
� �0ينه �8مته �كتابه. 

خامت   hمبفهو �عتقا0نا  فإ�  هذ�  �على 
�ملطلقة   � 8فضليته  يتضمن  �لنبيني 
�كما/  �ألنبيا�  كل  على  �كماله 
�eخر  8فضل  هو  �لذ<  تشريعه 
 hيو  �
 ��لصاحلة  �لباقية  �لشر�ئع 
�لقيامة، �كما/ 8مته �ل� هي خJ 8مة 
�لرسو/    �
 �حيث  للنا´.  8ُخرجت 
�هللا � eخر �ألنبيا� �لذين T8سلهم �هللا 
تعا�:  قا/  كما  للنا´  بشريعة  تعا� 
�8متمت  0ينكم  لكم  8كملت   hليو�﴿
 hإلسال� لكم  �Tضيت  نعم�  عليكم 
�لشريعة  �كو~ا   ،(٤:Wملائد�) 0ينا﴾ 
�ملوعوW0 باحلفظ كما قا/ تعا�: ﴿
نا 
حلافظو�﴾  له  
نا � �لذكر  نزلنا  �ن 
سيدنا  قا/  لذلك   ،(١٥ (�حلجر: 
Ô8د عليه �لسالh مؤسس �جلماعة ما 
 pتعريبه: "ليس حتت �لسما� �آل� سو
%مد   >8 ��حد  �Tسو/  ��حد  ن� 
�ملصطفى �، �لذ< هو 8على �8فضل 
�8كمل  8مت  �هو  �ألنبيا�،  �يع  من 
�ألنبيا�  خامت  �هو  �لرسل،  �يع  من 
�خJ �لنا´، �لذ< بفضل 
تباعه يفو� 
�إلنسا� باالتصا/ باهللا �ترتفع �حلجب 
 Tثاe تظهر  �لعاَلم  هذ�   k� �ملظلمة، 
�لنجاW �حلقيقية."  (�ل�Cهني �ألÔدية، 
 ٥٥٧  Ó  ١  Î �لر�حانية  �خلز�ئن 
�Oامش Tقم ٣). �على هذ� فال مكا� 

 pخر يأ· بشريعة 8خرe ال حاجة لن��
من عند �هللا تعا�، لذلك كا� Tسو/ 
�هللا � k �عتقا0نا ��عتقا0 �ملسلمني 8نه 
eخر �ألنبيا� �ملشّرعني، �ال يناk هذ� 
�العتقا0 �8 �ملسيح �ملوعو0 به ن� تابع 
للشريعة �إلسالمية �متبع لسنة Tسو/ 
�مقتديا   hلسال��  Wلصال� عليه  �هللا 
ֲדد< �لقر�e �لكرمي، �هذ� ما قا/ به 
كثJ من صلحا� �ألمة �سلفها، ��ن 
نعتقد كغJنا من �ملسلمني T �8سو/ 
 k� 8حا0يثه �لشريفة k هللا � قد 8ّكد�
 yعلى 8نه ال ن� بعد Wمناسبا� عديد
�على �8 �لرسالة قد �نقطعت �على �8 
 yدية هذÔقد �نتهت. �تفهم �أل Wلنبو�
�لشريفة k ضو� 8حا0يث  �ألحا0يث 
�ل�   �eلقر� eيا�  ضو�   k�  p8خر
تنص على �نقطا{ �لنبوW �ل� يتضمن 
تشريع  Üالف  تشريعا  فيها  �لوحي 
�لقرÜ �8 �eالف سنة �لرسو/ � .. 
هذ� �ملفهوh ليس بدعة �ليدW بل هذ� 
ما قاله �فهمه كثJ من صلحا� �ألمة 
 kلصو� قاله  ما  مثل  �8ليائها،   Tكبا�
 ºلشعر�� Gعبد �لوها hملعر�� �إلما�
k كتابه ( �ليو�قيت ��جلو�هر): "�علم 
%مد  بعد  مطلقا  ترتفع   �  Wلنبو�  �8
فقط."  �لتشريع   Wنبو �Tتفع  
منا �  ،�
 T�0  ٣٥Ó ٢Î ��جلو�هر  (�ليو�قيت 
 hعا  ��Jب ��لنشر،  للطباعة  �ملعرفة 

 (h١٩٠٠

 kلصو� �لشيخ  8يضا  به  قا/  ما  �هذ� 
�لرباº %يي �لدين �بن عر� k كتابه 
�لشهJ �لفتوحا� �ملكية، حيث قا/: 
بوجو0  �نقطعت  �ل�   Wلنبو� "فإ� 
�لتشريع،   Wمنا هي نبو
Tسو/ �هللا � 
ناسخا  يكو�  شر{  فال  مقامها،  ال 
لشرعه �، �ال يزيد k حكمه شرعا 
eخر. �هذ� مع¿ قوله � 
� �لرسالة 
��لنبوW قد �نقطعت، فال Tسو/ بعد< 
�ال ن�. 8< ال ن� بعد< يكو� على 
كا�   �.
 بل  شرعي،  Üالف  شر{ 
يكو� حتت حكم شريع�، �ال Tسو/ 
8< ال Tسو/ بعد< 
� 8حد من خلق 
هو  فهذ�  
ليه.  يدعوهم  بشر{  �هللا 
 "Wلنبو� hلذ< �نقطع �سّد بابه، ال مقا�
 ،١٥٩ Ó ٣ Î ،لفتوحا� �ملكية� )
�لباG �لثالث ��لسبعو� k معرفة عد0 
ما Ïصل من �ألسر�T للمشاهد، مكتبة 

 (hمبصر سنة ١٩٩٤ Wلقاهر�
بن  %مد   Jلشه�  kلصو� �يقو/ 
 éملتو� �لترمذ<  �حلكيم  �حلسن  علي 

سنة٣٠٨هـ:
يظّن  هذ�   Cخ عن  َعِمَي  �لذ<  "فإ� 
 yخرe 8نه  تأ�يله  �لنبيني  خامت   �8
علم   >8� هذ�؟   k منقبة فأ<ُّ  مبعثا. 
�َجلَهَلة."  �لُبْلِه  تأ�يل  هذ�  هذ�؟   k
 ،٣٤١Ó �أل�ليا�،  ختم   Gكتا)
لبنا�.١٩٦٥)،   ،��Jب �لنشر   T�0
 Jألخ� �لزمن  «د0   �8 �عتقا0نا   k�
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شخص  هو  ��ملسيح  باملهد<  �مللقب 
من  �فر0   � �هللا  لرسو/  تابع  ��حد 
 h8مة.. 8ما عن مقا J8مته �ل� هي خ
 y0عاها مؤسس هذ� �ل�  �لظلية   Wلنبو�
 yجلماعة منذ �8يد من قر� فليس معنا�
�نه ن� جديد �8 8نه 8تى بدين جديد، 
 �8 جديد،   G�8كتا جديد،  شر{   �8
 hملقا� هذ�  نفهم  بل  جديد..  تعليم 
 ºلربا� �لتجديد  مبع¿  �لنبو<  �لر�حي 
بفضل   � �ملصطفى   Wلنبو ��نعكا´ 
�قتد�ئه �لكامل ֲדديه �سنته، �على هذ� 
جد0  �جلماعة  مؤسس  Ô8د،  فسيدنا 
نفو´   k  hإلسال� تعاليم  من  بلي  ما 
معتقد��  من   yغشا ما  �مسح  �لنا´ 
�لته   y8ظهر� مدسوسة  �شو�ئب 
كا�  �ل�  ��لر�حية  �جلمالية  �حلقيقية 
�هللا  بأمر  �ملجد0ين  خامت  فهو  عليها. 
 y0تعا� � ن� ظلي 8يضا �ليس ما جد
�لشائع كاملجد0ين  من باG �الجتها0 
�لتقليديني �لذين جا��� عند 8T´ كل 
مائة سنة قبل «ي� حضرته عند ~اية 
�لقر� �لثالث عشر �بد�ية �لقر� �لر�بع 

. �8 �لذين بعثهم �هللا  ،Wعشر للهجر
�لسابقة كانو�  �لقر��   k قبله «د0ين 
حيث  من  ��إلصال¢  �ملهمة  %د�0< 
�ن  نعتقد  بينما  ��لعطا�.  �جلغر�فيا 
�سب 
عالنا� سيدنا Ô8د، مؤسس 
�جلماعة �8 جتديدy جتديد Tباº نبو< 
ففي  لذلك  �ملحمدية.  �لبشائر  �فق 

 Wنبو  �.� �ملجد0ين  خامت  8نه  �عتقا0نا 
êولية   Tطا
  k جتديد�ته  كو�  ظلية 
 ��Tبشا �مصد�&  �عامليته   hإلسال�
 yهذ  �8 ننسى  �ال  ��حلديث،   �eلقر�
�لدعوW �لتجديدية 8قيمت بإOاh ¥ا�< 
�ملنبثقة من  �لكماال�  Tباº من فيض 
تنضب  ال  �ل�  �ملحمدية   Wلنبو� عني 
فمؤسس  لذلك  تتوقف،  �ال  ما�ها 
من  نصيبه  على  حصل  �جلماعة   yهذ

فأ�لئك مع �لذين 8نعم �هللا عليهم من 
�لنبيني ��لصّديقني ��لشهد�� ��لصاحلني 
�َحُسَن �8لئك Tفيقا * .لك �لفضل من 
�هللا �كفى باهللا عليما﴾ (�لنسا�:٧٠-

�آلية   k �لنبيني  T0جة   Éتع �ال   (٧١
بعث 8نبيا� جد0 �8 نبوW كنبو�� 8نبيا� 
�ملستقلة،  �لطريقة  على  
سر�ئيل   Éب
 �eلقر� Oد<  تابعة  ظلية   Wنبو هي  بل 
¡الف  ال   ،Wلطاهر� �ملحمدية  ��لسنة 
حرفا ��حد� مما �k 0T �لقر�e �ملجيد، 

�8 تعاÂT كلمة قا/ ֲדا �لن� �. 
نقتبس  لبس   �8 فهم  �0فعا أل< سو� 
 hإلما� سيدنا  8قو�/  من  مقتبسا  لكم 
�0اللة  �مع¿  �لشأ�  هذ�   k �ملهد< 
يفهم  ال  �لذ<  �لظلية   Wلنبو� �صطال¢ 
منها 
ال مع¿ �ملتابعة ��ملخاطبة �إلOية، 

يقو/ حضرته � ما نصه:
�ال  نبينا،  بعد  �نقطعت  قد   Wلنبّو�"
 Jخ هو  �لذ<  �لفرقا�  بعد   Gكتا
بعد  شريعة  �ال  �لسابقة،  �لصحف 
 Äيُت نبّي �لشريعة �ملحمدية، بيد º8 ُسمِّ
على لسا� خJ �لCّية، �.لك 8مٌر ِظلٌِّي 
نفسي   pT8 �ما  �ملتابعة،  بركا�  من 
من  �جدُ�  ما  كل  ��جدُ�   ،ËJخ
هذy �لنفس �ملقّدسة. �ما ع¿ �هللا من 
نبو· 
ال كثرW �ملكاملة ��ملخاطبة، �لعنة 
�هللا على من 0�T8 فو& .لك، �8 َحِسَب 
نفسه شيئÄ، �8 8خرÎَ ُعُنَقُه من �لّربقة 
�لنبيني،  َخاَتُم  Tسولنا   �
� �لنبوية. 
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iƒ˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª÷G Qó˘˘˘˘°üJ
äÓÛGh óFGô÷G øe GOóY »eÓYE’G

:É¡æe ,IOó©àe äÉ¨∏H
á˘jô˘¡˘°T á˘«˘eÓ˘˘°SEG ''iƒ˘˘≤˘˘à˘˘dG'' á˘˘∏›-

.á«Hô©dG á¨∏dÉH
Qó˘˘°üJ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SEG ''iô˘˘°ûÑ˘˘˘dG'' á˘˘˘∏›-
òæe »Hô©dG è«∏ÿÉH á˘«˘Hô˘©˘dG á˘¨˘∏˘dÉ˘H

.äÉ«æ«KÓãdG
 ''¿ÉjOC’G áfQÉ≤e'' á∏›-Review of

Religions.ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH
 ''á˘dÉ˘˘°Sô˘˘dG'' á˘˘∏›-Messageá¨∏dÉH

.á«°ùfôØdG
 á∏›-Der Islam.á«fÉŸC’G á¨∏dÉH

 á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏›-Sinar Islamá¨∏dÉH
.á«°ù«fhófE’G

 ''ΩÓ°SE’G'' IójôL-Al-Islamá¨∏dÉH

.ájóædƒÑdG
á˘¨˘∏˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘eƒ˘˘«˘˘dG ''π˘˘°†Ø˘˘dG'' Ió˘˘jô˘˘L

.ájOQC’G
á«ŸÉ©dG á«˘Yƒ˘Ñ˘°SC’G ''π˘°†Ø˘dG'' Ió˘jô˘L

.ájOQC’G á¨∏dÉH
á˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘Yƒ˘˘Ñ˘˘°SC’G ''Qó˘˘H'' Ió˘˘jô˘˘˘L

.ájOQC’G
≥∏£J ¿CG ájóªMC’G ábôØdG âYÉ£à°SG

 áæ°S1994É¡d á©HÉJ á«FÉ°†a IÉæb
…óªMC’G »eÓ°SE’G ¿ƒjõØ∏àdG ≈ª°ùJ

''MTAÉ˘¡›Gô˘H É˘¡˘dÓ˘N ø˘˘e Ωó˘˘≤˘˘J ''
¬∏c Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y á«aÉ≤ãdGh ájôµØdG
ÈcCG áÑWÉı ÉfÉª°V ,äÉ¨d ¿ÉªãHh
âYÉ£à°SGh .øjógÉ°ûŸG øe øµ‡ Qób
¥ƒØj Ée ¤EG É¡›GôH π°UƒJ äCG Ó©a

100.⁄É©dG ÈY ádhO�

á«fÉjOÉ≤dG ájóªMC’G áYÉª÷G äGQGó°UEG

á˘∏˘°UGƒ˘à˘e Iƒ˘Ñ˘æ˘dG AÉ˘YOG Iô˘gÉ˘X ∫Gõ˘J É˘̆e
¢†©H Ò°ûJ å«M ,ô°VÉ◊G âbƒdG ≈àM
ô¡X ÉgóMh ô°üe ‘ ¿CG ¤EG äÉ°SGQódG

 øe ÌcCG ‹GƒM ∑Éæg50GƒYOG É°üî°T
IƒÑædG.áHÉãÃ º¡fCG ¿hÈà©j A’Dƒg πch

º¡eƒb ‘ Gƒã©H º¡fCGh ,ô¶àæŸG …ó¡ŸG
ôµfCG øe º¡æe ô¡¶j ⁄h ,º¡«∏Y ∞«Øîà∏d
π˘H ,Ó˘«˘°üØ˘Jh á˘̆ ∏˘̆ª˘̆L ∫ƒ˘̆°Sô˘̆dG hCG ¿BGô˘̆≤˘̆dG
º˘̆g É˘̆gƒ˘̆©˘̆æ˘̆ ˘°U á˘̆ ˘dOCÉ˘̆ ˘H º˘̆ ˘gGhÉ˘̆ ˘YO GhQô˘̆ ˘H
πà≤dÉH âfÉc º¡°†©H ájÉ¡f øµd ,º¡°ùØfCG
ájÉ¡f âfÉc Éªc ,º¡YÉÑJCG ¢†©H ój ≈∏Y
ΩÉ˘̆µ˘̆MCÉ˘̆H ¿É˘̆Ñ˘̆ °†≤˘̆dG AGQh ô˘̆NB’G ¢†©˘̆Ñ˘̆dG

á«æé°S.
…ô°üe ,AÉ«ª«µdG ‘ QƒàcO ,áØ«∏N OÉ°TQ
É˘fhõ˘jQCG á˘j’h ‘ Iƒ˘˘Ñ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘YOG ,π˘˘°UC’G

 á˘æ˘°S á˘«˘µ˘˘jô˘˘eC’G1988ΩÓ˘˘YE’G ¬˘˘˘Ø˘˘˘°Uh ,
‘ ô˘¡˘¶˘j ó˘jó˘L á˘ª˘̆ ∏˘̆«˘̆ °ùe'' ¬˘̆fCÉ˘̆H ò˘̆Ä˘̆à˘̆bh
¬˘aQÉ˘˘©Ÿ π˘˘FÉ˘˘°Sô˘˘H å©˘˘Ñ˘˘j CGó˘˘H .''É˘˘µ˘˘jô˘˘eCG
Ωó≤jh ójó÷G ¬æjO ¤EG É¡«a ºgƒYój
óbh ,¬∏dG ∫ƒ°SQ ¬fCG ≈∏Y º¡«dEG ¬°ùØf
ÉÃ ¬˘̆Jƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘f ≈˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y ∫ó˘̆ ˘à˘̆ ˘°ùj ¿CG ∫hÉ˘̆ ˘M

»àdG ∂∏J ¥ƒØJ äGõé©Ã òÄæ«M ¬Ø°Uh
 .≈°Sƒeh ≈°ù«Y äõ«e

πàb …òdG ,áØ«∏N OÉ°TQ ihÉYO RôHCG øeh
±ôW øe ¬JƒÑf ¿ÓYEG ó©H §≤a GQƒ¡°T
¢†aQ ≈∏Y Úª∏°ùŸG ¢†M ,¬YÉÑJCG óMCG
ÉÃ AÉØàc’Gh ájƒÑædG áæ°ùdG ‘ AÉL Ée
¿CGh ¬∏dG ∫ƒ°SQ ¬fCG ócDƒjh ,¿BGô≤dG ‘ AÉL
»ÑædG ó©H π°SôdG OƒLh »Øæj ’ ¿BGô≤dG

AÉ«ÑfC’G OƒLh »Øæj É‰EGh ,óªfi.¬fCG Éªc
‘ â°ù«˘̆d ¿BGô˘̆≤˘̆dG Iõ˘̆é˘̆©˘̆e ¿CG ó˘̆cCG ÉŸÉ˘̆W

≈˘∏˘Y ¿ƒ˘ª˘∏˘°ùŸG ±QÉ˘©˘J É˘ª˘c ,¬˘̆à˘̆MÉ˘̆°üa
 ºbôdG ä’’O ‘ É‰EGh ,∂dP.19

∫Éæe ƒg πeÉµdG É¡ª°SGh ,∫Éæe áî«°ûdG
IƒÑædG âYOG ICGôeG ∫hCG »g ,´Éæe ó«Mh

 ô°üe ‘1990∂dP ôªà°SGh
¢ùª˘˘˘˘N ‹Gƒ˘˘˘˘˘M

äGƒæ°S
É¡dÓN âYÉ£à°SG ,á∏eÉc

º˘¡˘æ˘e ,¢UÉ˘î˘˘°TC’G äGô˘˘°ûY Ö£˘˘≤˘˘à˘˘°ùJ ¿CG
ÜÉ˘̆à˘̆ch ¿ƒ˘̆°Só˘̆æ˘̆¡˘̆eh ¿ƒ˘̆eÉfih AÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘WCG

ájô°üe äGQGRƒd ¿ƒeÉY.¿CG âªYR óbh
ƒ˘g É˘¡˘ª˘Y ¿CGh ,á˘HÉ˘ë˘°ü∏˘d ó˘é˘°ùe É˘¡˘à˘̆«˘̆H
IÓ°U øY ¬JÓ°U …õŒ É«Ñf ¿Éc ôNB’G
»bÉH èM øY ¬éM …õéjh ,¬YÉÑJCG πc
øY §≤°ùoJ ¬Hôd ¬JOÉÑ©a ,¬àYÉªL AÉ°†YCG

∞«∏µàdG áª¡e ¬YÉÑJCG.
Gò˘g ø˘Y ™˘°û«˘˘©˘˘°T ≈˘˘ª˘˘°ùŸG êô˘˘î˘˘j ⁄h
‘ IƒÑædG ôNB’G ƒg ≈YOG å«M ,¥É«°ùdG

 á˘æ˘°S ô˘°üÃ á˘jQó˘æ˘˘µ˘˘°SE’G1985,É‡h
⁄ ¬fCG √GƒYO ‘ ÜGô¨à°S’G ¤EG ƒYój
¿Éc πH ¬«a ÉãMÉH ’h øjó∏d É°SQGO øµj
¬àeób Ée Ö°ùM ,ô¡à°TG ,É«FÉ°ùf ÉÑ«ÑW
äÉ«∏ªY AGôLEÉ˘H ,ò˘Ä˘æ˘«˘M á˘aÉ˘ë˘°üdG
,¬˘JOÉ˘«˘Y ‘  á˘Yƒ˘æ˘ªŸG ¢VÉ˘˘¡˘˘LE’G
‘ ¬˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ô˘˘˘≤˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j ¿CG π˘˘˘Ñ˘˘˘b
¬æjO ¤EG IƒYó∏d ô≤e ¤EG ájQóæµ°SE’G

ójó÷G.
øjôeCG ¤EG ™°û«©°T Iô¡°T Qó°üe ™Lôjh
AÉÑWC’G øe GƒfÉc ¬YÉÑJCG ¿CG ∫hC’G ,ÚæKG
QÉÑch Ú°Sóæ¡ŸGh äÉ©eÉ÷G IòJÉ°SCGh

∫É˘ª˘˘YC’G ∫É˘˘LQ.á˘˘HGô˘˘Z ¤EG ÊÉ˘˘˘ã˘˘˘dGh
É˘¡˘°SQÉÁ ¿É˘c »˘à˘dG á˘«˘æ˘jó˘dG ¢Sƒ˘≤˘£˘˘dG
,»°ùæ÷G Phò°ûdÉH áª°ùàŸGh ¬YÉÑJCG ≈∏Y

 ø˘˘e ¬˘˘YÉ˘˘Ñ˘˘˘JCG π˘˘ ŭÑ˘˘˘≤˘˘˘j ¿É˘˘˘c‘ Qƒ˘˘cò˘˘˘dG
‘ AÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘dGh äGô˘˘˘e çÓ˘˘˘K º˘˘˘¡˘˘˘gGƒ˘˘˘˘aCG
≈∏Y ≥∏£j ¿Éch ,Iôe øjô°ûY ø¡gGƒaCG

''IôgÉ£dG ájóªÙG á∏Ñ≤dG'' ∂dP.
ƒ˘gh Iƒ˘˘Ñ˘˘æ˘˘dG ≈˘˘YOG á˘˘Ø˘˘«˘˘∏˘˘N ¿É˘˘c ¿EGh
É˘°UÉ˘î˘°TCG ¿EÉ˘a ,É˘«˘∏˘Y IOÉ˘˘¡˘˘°ûd π˘˘eÉ˘˘M
ºg GƒYOG πbCG ‘É≤K iƒà°ùe øe øjôNBG
…òdG ,áÑ∏W ó«°S º¡æe ,IƒÑædG ¿hôNB’G

 iƒ°S ¬æjód Ö£≤à°ùj ¿CG ™£à°ùj ⁄17
Ó©dG ƒHCG óªfi ¥GRôdG óÑY º¡æeh ,GOôa
∫õfCG ób »MƒdG ¿CG ÈàYG •É«N ƒgh
¿CGh ,ô˘¶˘à˘æŸG …ó˘¡ŸG ƒ˘˘g ¬˘˘fCGh ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y

AÉ«ÑfC’G ôNBG ¢ù«d óªfi »ÑædG.�

IƒÑædG ¿ƒYój ¿ƒ«eCGh ¿ƒØ≤ãeáYÉª÷G ¢ù°SDƒe (í«°ùŸG) óªMCG ΩÓZ GRÒŸG

(í«°ùª∏d ∫hC’G áØ«∏ÿG) »°Tô≤dG øjódG Qƒf

(í«°ùª∏d ÊÉãdG áØ«∏ÿG) óªMCG Oƒªfi øjódG Ò°ûH

(í«°ùª∏d ådÉãdG áØ«∏ÿG) øjódG ô°UÉf
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هذy �لكماال� بCكة �لرسو/ �ألعظم 
%مد �ملصطفى.. �ليس مما يزعج 8< 
8حد�  �هللا  يرفع   �8 8بد�..  عاقل  مسلم 
من �ملسلمني 
� �لنبوW �لتابعة علما �8 
 Óبع منصوTلر�حانية �أل� ÎTملد�� yهذ
كالصاحلية  �لكرمي   �eلقر�  k عليها 
حيث   ،Wلنبو�� ��لصديقية   W0لشها��
��لرسو/  �هللا  يطع  تعا�: ﴿�من  قا/ 

صوWT إلحدp صفحا� �ملقا/
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عليه �نقطعت سلسلة �ملرسلني. فليس 
حقُّ 8حٍد �8 يدعي �لنبوW بعد Tسولنا 
�ما  �ملستقلة،  �لطريقة  على  �ملصطفى 
�هو  �ملكاملة،   Wكثر 
ال   yبعد بقي 
 Jخ متابعة   Jبغ ال  �إلتبا{  بشر` 
 hملقا� هذ�   Þ ما حصل  ���هللا  �لCية. 

تبا{ �ألشعة �ملصطفوية،  Tال من 8نو�

�ّ¥يُت نبيا من �هللا على طريق �ملجا� 
ههنا  ִדيج  فال  �حلقيقة.  �جه  على  ال 
Tَ8ُّبى   ºفإ �هللا �ال غT WJسوله،   WُJغ
حتت   yهذ �قدمي  �لنّ�،  جنا¢  حتت 
�خلز�ئن  (�الستفتا�،  �لنبوية."   hألقد��

(٦٨٨ Ó ٢٢ Î لر�حانية�

ننا نعتقد �8 مؤسس �جلماعة �إلسالمية  
�ألÔدية، م��J غالÔ8 hد، �لذp جا�  
من عند �هللا عند بد�ية �لقر� �لر�بع عشر 
�Oجر< بصفته مهديا �مسيحا %مديا 
�لكتاG ��حلديث، �  �سب نبو��� 
جديد  بدين  �ال  جديد  بشر{  يأِ� 
�إلسالمي  �لدين  لتجديد  جا�  
منا �

حيائه �ملسح ما غشاy من معتقد�� �
�لته   yTإلظها� مدسوسة  �شو�ئب 

�حلقيقية.
مصطفى  �لسيد  به  صر¢  ما  8ما   
�لتكوين   Wحد� Tئيس  بوهند<، 
��لبحث k مستقبل �أل0يا� ��ملذ�هب 
للمجلة  �ملتوسطي   Âباحلو �لدينية 
نظر�  عليه  يشكر  مما  Oو  معظمه،   k
��حلكمة   pبالتقو �ملتسمة  ملو�قفه 

��ملوضوعية، �نو0 �8 نوضح له نقطة 
 k  �0T� جلملة  تصحيحا  مهمة 
كالمه حينما �عتC �8 �جلماعة تعتمد 
�لدين �إلسالمي �سيلة لتبليغ 8فكاTها 
له �8 �جلماعة  كما تفهمها!، �نؤكد 
ال تتخذ �إلسالh �سيلة بل عقيدO Wا. 
%مد  �لسيد  تصريح   k جا�  ما  8ما 
قضايا   k �ملتخصص  �لباحث  ضريف 
�حلركا� �إلسالمية من %ا�لة تشبيهه 
�جلماعة �ألÔدية �إلسالمية بالبهائية �8 
8~ا 0يانة جديدO Wا طقوسها �خلاصة!! 
فهذ� �فتر�� �مغالطة كبWJ يلزمه عليها 
0ليل! �هذ� ما هو 
ال نقل �تر0يد مما 
قرy8 من مصاT0 �خلصوh �لكا.بني، �كنا 
نتم¿ 8ال يقع k هذ� �خلطأ �لفا¢0 ��8 
�ألصلي؛   Tملصد� من  بنفسه   pيتحر
�لذ< هو مو�قع �جلماعة �اللكتر�نية �8 
�التصا/ مبر�كزها ��سائلها �إلعالمية 
�مستفسر.  باحث  لكل  �ملفتوحة 
 �8 Õب  �ل�  �لعجيبة  �ملفاTقا�  �من 
تلفت �نتباهكم �8 �لبهائيني ال يدعو� 

بالشريعة  يتمسكو�  �ال   hباإلسال
8خرجو�  لكو~م  �لغر��،  �ملحمدية 
8نفسهم من حظWJ �إلسالh، بإعال~م 
 k �إلسالمية  �لشريعة  صالحية  �نتها� 
�لقر� h١٩ فانتحلو� Oم شريعة خاصة 
ֲדم يعت�C~ا ناسخة للشريعة �إلسالمية، 
 Gمقد´ يدعى "�لكتا Gم كتاO هم�
ينكر��  بأنفسهم  �هم  �ألقد´"، 
8~م  يؤكد��  بل   ،hلإلسال �نتما�هم 
لتوحيد  جا�  جديد  عاملي  0ين  8تبا{ 
�أل0يا�. فأين �ملماثلة ��ملشاֲדة بني ما 
تؤمن به �لديانة �لبهائية �بني ما تؤمن به 
�اعة مسلمة كاألÔدية يتمسك كل 
Ô8د< فيها بالشريعة �إلسالمية ��لسنة 
�ملحمدية �لعطرW �يعلنو� جها�T �على 

�ملأل بأ~م مسلمو�!
 yهذ من  �لغاية  لكم  نسر0   hخلتا�  k�
 Wحضر يقو/  �مقاصدها،  �جلماعة 
�ألÔدية  �إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
تأسيس   ��TCم حو/   hلسال� عليه 
تعريبه:  ما  �قيامها  �جلماعة   yهذ

جلملة  تصحيحا  مهمة  نقطة  له  نوضح  أن  ونود 
وردت � كالمه حينما اعت� أن اجلماعة تعتمد الدين 
ونؤكد  تفهمها!،  كما  أفكارها  لتبليغ  وسيلة  اإلسالمي 
له أن اجلماعة ال تتخذ اإلسالم وسيلة بل عقيدة bا. 
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يهد�  ال  �لبيعة   hنظا  �
"
من  �اعة  تكوين   �
 
ّال 
 yهذ تتر@  لكي  �ملتقني، 
�ملتقني  من  �ملتألفة  �جلماعة 
�حلسن.  تأثJها  �لدنيا  على 
�جتماعهم  يكو�  �لكي 
��لCكة   Jللخ  Wمدعا
 .hلعو�قب �حلسنة لإلسال��
أل��0  ُيسَتخَدمو�  �لكي 
 hلإلسال �لنبيلة  �خلدما� 

�اعهم على كلمة  بCكة 
يكونو�  ال  �لكي   .Wحد��
�tال�  كسا�  مسلمني 
مثل  �ال  منهم،   Wفائد ال 
هؤال� �جلّها/ �لذين 8حلقو� 
فا0حة   �T8ضر�  hباإلسال
�تشتُّتهم،  ُفرقتهم  بسبب 
�جلميَل  �جَهه  ��َصمو� 
�لفاسقِة.  تصرُّفاِتهم  بسبب 
�لغافلني  ا@  �لُنسَّ مثل  �ال 
8نفسهم  على  ��ملُْنَطِوين 
عن  شيئا  يعرفو�  ال  �لذين 
�ال   ،hإلسال� حاجاِ� 

خو�~م   Wمبؤ�سا يهَتمُّو� 
شيئا، �ال Õد�� k 8نفسهم 
 Jخل� إليصا/   ٍ́ Ôا  ß08
�لنا´. بل Õب عليهم   �

لألمة  متعاطفني  يكونو�   �8
حÚ يصبحو� مال.� للفقر��، 

�يظلو�  كاآلبا�،  �لليتامى 
جاهزين للتضحية k سبيل 
خدمة �إلسالh مثل �لعاشق 
 pTملشغو�، �يبذلو� قصا�
جهو0هم �8 تنتشر بركاُتهم 
�لدنيا  فــي  �لعميمُة 
�لطاهر  �لينبوُ{  �ينفجَر 
 y0ِعبا  Wِمؤ�سا� �هللا  حلبِّ 
يَتَمْركَز   Æ قلٍب،  كل  من 
 pيتر��� ��حٍد  مكا�   k
�لز�ِخِر.. �لبحِر  ِمثل 

ثقـــة  على   Éن
�
سو�  ما  هذ�  بأ� 
للذين  بالَضْبط  َيحُصل 
 Wملثابر��  Cبالص يترقبو� 
 yهذ  �
 �ْنضماِمهم  بعَد 
�جلماعة. أل� �هللا تعا� قد 
Ü �8 0�T8لق هذy �جلماعَة 
ًما لُيِظهر جالَله  Æ يهَبها تقدُّ
ينشر  لَكْي  قدTَته  �ُيِرَ< 
تعا�  �هللا  حَب  �لدنيا   k
 WَTلطها�� �لنصوَ¢  ��لتوبَة 
��ألمَن  �حلقيقيَة  ��حلسنَة 
�لبشر.   Wَمؤ�سا� ��لصال¢ 
ستكو�  �جلماعة   yفهذ
�اعته �ملختاWT �ل� سو� 
�خلاصِة  بر�حِه   Wَلقو� يهبها 
 ،WِTلقذ� Wُِيطهِّرهم من �حليا�
 �Jتغي  �ُيْحِدُ �سو� 

8نه  �كما  حياִדم.   k طيًبا
 k سبحانه �تعا� قد َ�عد
سو�  فإنه  �ملقدسة  8نباِئه 
تز0َِهُر،  Õعل هذy �جلماعَة 
من  8لوًفا  فيها  �ُيدِخل 
تعا� سو�  
نه  �لصلحا�. 
Oا  �يهب  بنفسه  َيْرِ�يها 
كثرَتها   َّ�8  Úح  Tال�0ها�
�بركَتها سو� تبد� غريبًة 
ينشر��  �سو�  لألعني. 
T8جاِ�  �يِع   �
 ضوَ�هم 
�ملصباِ¢  مثل   WِTملْعُمو�
�ملوضوِ{ k �ملكا� �ملرَتَفِع، 
َنُموَ.ًجا  �سـيكونـو� 
للCكا� �إلسالمية. 
نه عز 
لَألتباِ{  �جل سو� يهب 
�جلماعة،   yذO �لكاملني 
 pألخر� �لفئا�  على  غلبًة 
من  نوٍ{  كّل   k كلِّها 
يكو�  �لسو�  �لCكاِ�. 
 �
  ٌ́ 8نا �جلماعة   yهذ  k
سو�  �لذين  �لقيامة   hيو
 .Wُم �لقبوُ/ ��لنصرO يوَهب
 ُّGلر� �ُهللا   0�T8 ما  هذ� 

ملا  فّعا/   Tٌ0َلقا 
نه  �جلليُل. 
�له  كلها   Wُلقو� له  يريد. 
هللا  فاحلمد  كلها.   WُTلقد�
�8ال �eخًر� �ظاهر� �باطنا. 
 k موالنا  هو  له،  8سَلْمنا 
�ملو�  ِنْعَم   ،Wآلخر�� �لدنيا 

".Jنعم �لنص�
نذكر   �8 نو0   hخلتا�  k�
 k مبسوطة  عقائدنا   �8
�اللكتر�نية  �مو�قعنا  كتبنا 
�إلسـالمية  �مر�كـزنا 
على  ��لتعر�   W0لالستز�
�ل�  �إلسالمية  معتقد�تنا 
خشية  �لوال  ֲדا،  نؤمن 
تفصيًال،  ֲדا  ألتينا  �إلطالة 
باحث  كل  ننصح  لكننا 
 �8 �ألÔدية  عن  يكتب 
��لصد&  �حلقيقة   pيتحر
مر�جعها  من  يستقي   �8�
يكتبه  مما  ال  �08بياִדا 
�لكا.بو�..  �ملغرضو� 
�هللا  ��لسالh عليكم �ÔTة 

�بركاته.
     


ليكم مو�قع �جلماعة:�

                     
http://www.islamahmadiyya.net

http://www.alislam.org

    http://www.mta.tv




