



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



رمضان عالج النزيف املادي والروحي     كلمة التقوى٢ - ٣

الوحي عزة الن� وثروته   � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٩
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا (مد املصطفى �       أحاديث نبوية شريفة �تارة١٠
عظمة شهر رمضان   مقتبسات من كتابات المسيح الموعود �١١

عالقة الصيام بالقرآن الكرمي   خطبة الجمعة - حضرة مرزا مسرور أحمد أيده اهللا١٣ - ٢١
مجيء رمضان هو بمثابة مجيء اهللا تعالى   ربى الزايد  ٢٢ - ٢٣

دجل الدجال   هاني طاهر٢٤ - ٢٧ 

يا قوم في رمضان ظهرت آيتي    قصيدة لسيدنا المسيح الموعود �٣٨ -٢٩  

سيرة المهدي (٣٧)     مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود �      ٣٠ - ٣٣

كنز املعلومات الدينية   الداعية محمد أحمد نعيم٣٤ - ٣٥

ُقل وال تقل     الدكتور وسام البراقي٣٦


ئيس �لتحرير
�بو �ز
 	لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد 	ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد 	ملجيد عامر
!مد طاهر ندمي
!مد ��د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص% ��د قمر

من% ��د جا*يد

عبد 	ملاجد طاهر

	ملجلد 	لثامن *	لعشر*1، 	لعد/ 	لثا� - 

شعبا1 *<مضا1 ١٤٣٦ هـ ، حزير	1/ يونيو ٢٠١٥ 4

�لتو�يع
مظفر ��د

:Cلتا	1 	لعنو	 DE ه Oيع 	التصاالJ *	ملر	سالJ ُتوجَّ

	Sاتف *	لفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768	لUيد 	اللكتر*�:

© Oيع 	حلقوf !فوظة للشركة 	إلسالمية 	لد*لية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

	الشتر	� 	لسنو� ٢٠ جنيها 	سترلينيا �* ما يعا/� �لك بالعملة 	لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمUل	ملصرفية *	 Jال	حلو	تكتب 

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عU شبكة 	إلنترنت:

مسجد 	ملهد�
بر	/فو</، بريطانيا 	لعظمى

	لصو<
 من Eهد	� تنوير كهوكر

Sإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األYدية العاملية X لندن، بريطانيا.



�لتغي� � �ألحسن على مستو�   �� ال شك 
�لفر) ��لشعو& �مر بالغ �أل"ية �سّنة �ضعها 
على  ,ياته  �إلنسا�  ينعم  كي  �لكو�   4 �هللا 

�جه �أل;: �9افظ عليها. 
�على عكس ما يستخلصه �لفكر �لتقليد@ من ?ية ﴿��َّ �هللا 
َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوRٍ َحتَّى ُيَغيُِّر�� َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ (�لرعد ١٢) بأ� 
�هللا تعا ال يغ� ما بقوR من �لنعم ��إلحسا� �;غد �لعيش 
حY ينتقلو� من �إلميا� � �لكفر، �من �لطاعة � �ملعصية 
فيسلبهم �هللا ?نذ�] �لرفاهية �;غد �لعيش. �ال �ننا نر� �� 
�ملحو; �ألساسي 4 هذ� �لسيا` �� �هللا تعا جعل مد�;^ 
�إلنسا�،   b�متنا ��لر�حي 4  �ملا)@  �ملستو�  على  �لرقي 
�@ �i� طمح لرفع مستو�d على �لصعيدين �ملا)@ ��لر�حي 
 j�عتر� �i���سعى لذلك فحتما سيبا;] � له مساعيه. 
�ملرp 4 قر�;o نفسه بوجو) �لعيو& i 4�ته ��nا متثل عائقا 
منها  �لتخلص  �لعزR على  يعقد   ��  sستطا� ;قيه  4 طريق 
فتغي�  �ألفضل.  للعيش  للتطلع   oخطو  b��  dهذ� nائيا. 
�لكن بالعمل �جلا) ��لنية �لصاحلة  yال 9صل باألما bحلا�
 بر �ألما� �شاطئ � bلسلو] �لقومي، فمن يطمح للوصو��
 ����لسالمة، عليه �� يُعدَّ �لز�) من �لعمل �لصا{ ��لتقو� 
�لشافعي   Rإلما� قاله  ما   s�;� �ما   .oلنجا� سفينة  يركب 

(;�ه �هللا) ֲדذ� �لصد): 
�� تسلك طريقَتها  oتبغي �لنجا

                             �� �لسفينة ال جتر@ على �ليبِس

هذ�  �ملبا;]" 4  ";مضا�   ..oلنجا� سفينة   ��  ،oألعز� �يها 
�لسيا`،  قد �;ست على شو�طئ قلوبنا �لقاسية �)` ناقو� 

�لنجدo، فهل من مستنجد؟!
كل سنة يطل علينا �لشهر �لفضيل ��دنا 4 حاb �سو� من 

حاb �لسنة �ملنصرمة. فها هي �ألمة مثخنة باجلر�� ��ملآسي 
��آلالR، فما من بلد مسلم �ال �هو 4 حالة نزيف مضٍن 
تأكل �حشاdp ن��ُ� فتيل �إل;ها&. ��جلميع يصر� باحثا 
معظم   �� معلوما  �ليكن   .����أل يفو�   �� قبل  �حلل  عن 
 dبعيد 4 هذ  �� قريب  قد سا"ت من  �إلسالمية  �حلشو) 
�ألحدية.   oحلضر� عن  �بتعا)ها   bخال من  �لضنكة  �لعيشة 
صفحة  نبد�  كي  �يعا  �لينا   dيد ميد  �لفضيل  بالشهر  فها 
�نضيف ;صيدنا  �لفرصة   dهذ فلننتهْز  خالقنا،  مع   oجديد
من �لصاحلا� �نصفِّي ما علينا من ?ثاR. فال شك �� �ألمة 
�لY �عزها �هللا بالقر?� لن تذ�` طعم �لعز ثانية �ال به، �ها 
بالشهر �لفضيل �لذ@ نزb فيه �لقر?� يدعوكم لعقد صلح 

جديد مع خالقكم.
 Rلقيا�� Rلصيا� j�فكما ال �فى على �حد فإ� من �هم �هد
هو �كتسا& �ملرp مزيد� من �حلسنا� ��لقر& � �هللا � 
 b�مبا 9تاجه من �مو R��كثر، �iلك بالت�s للسائل ��ملحر
�لشهر   �� هو  �لو�قع   :;� على  ما 9د�  �لكن   .p�غذ�
 شهر تبذير للقد;�� �ملا)ية �بالتا� �حد� � bلفضيل حتو�
نزيفا �قتصا)يا 4 جسد �ألمة �ملتر�مية �ألطرj �لY تستو;) 
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خالله �طنانا �ضافية من �ملنتجا� �لغذ�ئية لتغطية �حلاجيا� 
�ملترفة. 

قد  �لعظيمة  �لدينية  �لطقو�  من  �لصحيح  �ملغز�   ��  �يبد
�الستهال]  موضا�   Rحا�  4 منها  �لغاية  �تبخر�   sضا
��لتقليد �ألعمى. �ال �تلف �ثنا� �� �مة �الستهال] �ملبالغ 
�ألمة   �� �لعجا&  ��لعجب  فاشلة.  �مة  هي   bز��� فيه 
تشتكي من نزيف على �ملستو� �لر�حي ��ملا)@ على حد 
�خلضم،  هذ�   4 �ملنقذ  هو  ;مضا�   �� شك  �ال    .p�سو
على  �يد;ֲדم  ��لقناعة  �جلّد  على  �ألمة   pبنا� ير�  حيث 
�لقلو&، �تطه�ها من �);�� �ألحقا)   pنقا��للسا�،  عفة 
 pالكتفا� �يعلمهم   .pلشحنا�� ��لغّل  ��حلسد   ،pلبغضا��

بالقليل ��لتمسك بالقناعة.
�4 هذ� �خلضم كلنا ,اجة ماسة � �� ¡صص �قتا كافيا 
��لر�حة ��لنقاp لتجديد معا� �مياننا  pفتر�� من �لصفا �
 oفتر يشكل  �ملبا;]  ;مضا�  شهر   ��� فسد،  ما  ��صال� 
�لر�حية  �لُقو�  لتعبئة  �نه £طة  لإلصال�.  �فرصة  �حية ;
لتجديد  مد;سة  �نه  مسلم.  كل  �ليها  9تا^   Yل� ��ُخلُلقية 
��صال�   ،����أل; �تشحيذ  �ألخال`،  �ִדذيب  �إلميا�، 

�لنفو�، �ضبط �لغر�ئز، �كبح �لشهو��. 
فحر@ بكل مسلم �� �عل من هذ� �لشهر �لفضيل نقطة 
�الستغفا;   oحيا  � �تعاليمه  �هللا   oهجر  oحيا من   ،bُّحتو
 4 تغّير  مرحلة  �لشهر  هذ�  يكو�   ��� �لنصو�.  ��لتوبة 
�ملناهج ��ألفكا; ��آل;�p، لتكو� مو�فقًة للمنهج �حلق لكتا& 
�هللا � �سنة نبيه �ملصطفى �. �لو تأملنا 4 �آليا� �لتالية 
ْكِر  �لذِّ َبْعِد  ِمْن  �لزَُّبوِ;  َكَتْبَنا ِفي  �َلَقْد َ﴿ pألنبيا� o;من سو
لََبَالًغا  َهَذ�  ِفي   َّ��ِ  * اِلُحوَ�  �لصَّ ِعَباِ)َ@  َيِرُثَها  �ْألَْ;َ:   َّ��َ
 pَما َ�ْ;َسْلَناَ] ِ�الَّ َ;ْحَمًة لِْلَعاَلِمني﴾ (�ألنبيا�ِلَقْوRٍ َعاِبِديَن * َ
١٠٦-١٠٨) لوجدنا �� سنة �هللا �أل�لية مع �ألقو�R �لسابقة 
 �� �ضح �  o;بعبا� يومنا هذ�   �  bملفعو� ��لت سا;ية  ال 
�لعيش 4 كنف �ألما� ��الستقر�; على �أل;: �لY يبا;كها 
كنف   4 ��لعيش   � �ليه   sبالرجو �ال  يتم  لن   � �هللا 
على   ��يعتمد �nم  �ملسلمني  �غلبية  �لسوp حظ  تعاليمه. 
�)بيا� علماp عصو; �لظلما� لتحصيل �لعلوR �لدينية، �قد 
 4 �حلنيف  للدين  مغلوطة   o;صو تشكيل   4 هذ�  ساهم 
�كثر من �حلضرo �ألحدية. �ها  �بتعا)هم  �بالتا�  �iهاnم 
�لفكر  نفحا�  تأخذ�� من ;حيق   �� ندعوكم �يعا  °ن 
;حيق  طياته  بني  9و@  ألنه  �ملتجد)  �أل�د@  �إلسالمي 
�لوحي �إل�ي.  فهلمو� يا مشعر �ملسلمني ��nلو� ما يشفي 

غليلكم �يطمئن قلوبكم، كي تكونو� من �لفائزين.
نسأb �هللا تعا �� ُيعيد علينا شهر ;مضا� �ملبا;] �°ن 4 
��� ُيعيد علينا �لعيد �°ن برفقة �لصديقني،  ،bحسن حا�
 jحلق ترفر� Rية �إلسال�;� dملقبولني عند� ��� �علنا من 
4 �لقلو& �لطاهرo، 4 ظّل �خلالفة �إلسالمية �حلقة خالفة 
موالنا مسر�; ��د، �ّيدd �هللا تعا بنصرd �لعزيز، ?مني يا 
 oلصال��;ّ& �لعاملني. �?خر )عو�نا �� �حلمد هللا ;& �لعاملني 

��لسالR على سيدنا £مد �على ?له �صحبه ��عني.

والعجب العجاب أن األمة تشـتكي من 
نزيف على املسـتوى الروحـي واملادي 
على حد سـواء.  وال شـك أن رمضان 
هو املنقـذ 6 هذا اخلضـم، حيث ير- 
أبنـاء األمة على اجلّد والقناعة ويدربهم 
علـى عفة اللسـان، ونقـاء القلوب...
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ِ	َجاًال  ِ�الَّ  َقْبِلَك  ِمْن  َ�ْ	َسْلَنا  ﴿َ�َما 

ْكِر ِ�ْ�  ُنوِحي ِ�َلْيِهْم َفاْسَأُلو� َ�ْهَل �لذِّ

ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَ�﴾ (�لنحل ٤٤)

شر1 �لكلما/:
 4 d;ُ؛ �حضاpلذِّكر: �لتلفُظ بالشي�
�لذهن ,يث ال يغيب عنه؛ �لصيُت، 
�لثناpُ؛  �لنا�"؛   4 iِكٌر  "له  �منه: 
لذكٌر  ﴿�نه  �لقر?�   4�  ..jُلشر�
 تعا هللا   oُلصال� �لقومك﴾؛  لك 
 �  sََفِز �مٌر  َحَزَبه   �i�"  ..pُلدعا��
�لدين  تفس�  فيه  �لكتاُ&  �لذكر"؛ 
 :bلرجا� من  ��لذِّكر  �مللل.  �ضع �
من  ��لذِّكر  ُّ؛  �َأل�  sُلشجا� �لقو@ُّ 
من  ��لذِّكر  �لشديد؛  �لو�بُل  �ملطر: 

�لقوb: �لصلُب �ملتني (�ألقر&).

�لتفس3:
 �@ �� �ك� ما 9مل �لكفاَ; على 
معا;ضة هذ� �لنµ هو ظنهم �نه بشر 
يضرهم   �� على  يقد;  ال  مثلهم 
شيًئا، �لكنهم ال يفّكر�� �� �لرسل 
�لسابقني �يًضا كانو� من �لبشر، �مع 

iلك جنحو� 4 مر�مهم.
�ما قوله تعا ﴿َفاْسَأُلو� �هَل �لذِّكِر 
 Rكنتم ال تعَلمو�﴾ فوّجه به �للو ��ِ
�nم  يّدعو�  كانو�   i� �لكفا;،   �
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عليهما  ��·اعيل  �بر�هيم  i;ية  من 
بأحو��ما  علم  على  ��nم   ،Rلسال�
جنحا  �nما  كيف  يعرفو�  �كانو� 
لقيا  مما  �لرغم  على  مهمتهما   4
�لنبوية   oلس��)  p�يذ�� معا;ضة  من 
�لِد ُ �لنسب ِمن  البن هشاR: سياقة 
 :bيقو��·اعيل). فيلومهم �هللا � 
يبد� �نكم قد نسيتم ما جر� على 
?بائكم، فاسألو� �هل �لذِّكر عنهم �� 
كنتم ال تعلمو�! �مبا �� �لذكر يع¹ 
حفظ �لشيp �يًضا فاملر�): �سألو� عن 
�حو��م َمن يذكرها �9فظها.. �@ 
�لقر?�  �سلوَ&   sَ�;� ما  �ملسلمني. 
 �� Rال جر�d تأثً��،  هذ�، �ما �شدَّ
تقطعت  قد  تكو�  �لكفا;  قلو& 
بسماs هذ� �لكالR �ملليp بالتعنيف 

��لتقريع.
�ما قوله تعا ﴿نوحي �ليهم﴾ فقد 
�شا; بذلك � �� عزo �لنµ ليست 
باجلنو) ��ألسبا& �ملا)ية، �منا ثر�ته 

�لوحي، �به يناb �لفتح ��لظفر.
 �i� ;لكفا� �� �يًضا �  o;فيه �شا�
 �� �ملستحيل  من  �نه  يظنو�  كانو� 
يناb �ملسلمو� �حلكَم عن طريق هذ� 
 ���لشخص ضعيف �حليلة.. فليتذّكر
�� �ألنبياp 4 �ملاضي �يًضا � ميلكو� 
�لوحي،  �لوسائل ��ألسبا& �ال  من 
� على  �مع iلك قد �حد� �هللا 

 Rكأمنا �قا��يديهم �نقالبا� عظيمة 
�لقيامة 4 هذd �لدنيا نفسها.

 bقوله � ﴿;جاًال﴾ ;)ٌّ على قو�
 bال تنـز �iقالو�: ملا �لذين  �لكفا; 
 oُ;ملالئكة علينا. لقد سّجلت �لسو�
�لسابقة �يًضا مطالبتهم هذi� ،d قالو� 
 ﴿لوما تأتينا باملالئكة﴾، فقوله تعا
 ��تعت� �نكم  ֲדم  تعي�  ﴿;جاال﴾ 
�ملالئكة بنا� هللا، ��لبنا� ال ُيوَفد� 
 �� ميكن  فكيف  �حد،  عن  ممثالٍ� 

تأتيكم �ملالئكة؟ 
سينالو�  كانو�  �ملسلمني   �� �مبا 
طبيعًيا  �كا�   ،oجر�� بعد  �ُحلكم 
 4 طّماعو�   Rلقو� بني  يظهر   ��
�لكذ�&  مسيلمة  مثل   - �لسلطة 
�سجا� �ملتنبئة �غ�"ا - ظنًّا منهم 
من  �يًضا كغ�ها  �حلكومَة   dهذ  ��
من  فليس  لذ�  �لدنيوية،  �حلكوما� 
�ملستبعد �� يكو� قوله تعا ﴿;جاًال 
 هذd �لفتنة � oً;نوحي �ليهم﴾ �شا

�نه  على   � منه  �تأكيًد�  �لقا)مة، 
 pسُيخر^ ;جاًال يقومو� بقمع هؤال
�لفصاحة  بسبب  ��ملتنبئا�  �ملتنبئني 

��لبالغة. 

ِ�َلْيَك  َ�َ�ْنَزْلَنا  َ��لزُُّبِر  ﴿ِباْلَبيَِّناِ/ 

ِ�َلْيِهْم  ُنزَِّ=  َما  ِللنَّاِ<  ِلُتَبيَِّن  ْكَر  �لذِّ

ُر�َ�﴾ (�لنحل ٤٥) َ�َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

شر1 �لكلما/:
�لدليل؛  �هي:  �لبينة  �ُع  �لبّينا/: 

�حلجُة (�ألقر&).
 .o;باحلجا dيزُبر َ�بًر�: ;ما dلزُُّبر: �َبر�
 - كَتبه  �يزُبر:  يزِبر  �لكتاَ&  �َبر 
كتابًة   - �لر�غب  مفر)��   4 (���
غليظًة. �َبر �لسائَل: �نتهرd. �َبر عن 
��لِزْبر: �لكتاُ&،  .dاn��ألمر: مَنعه 
�ُعه �لُزُبو; ��لُزُبر. ��لَزبو;: �لِفرقُة؛ 

�ملُلُك؛ �لكتاُ& (�ألقر&).

أمـا قوله تعـاB ﴿نوحي إليهـم﴾ فقد أشـار بذلك 
واألسـباب  باجلنـود  ليسـت   Gالنـ عـزة  أن   Bإ
املاديـة، إمنا ثروتـه الوحي، وبه ينـال الفتح والظفر.
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�لتفسـ3: 
 sللموضو شر�  �يًضا  �آلية   dهذ
 � �نه  �ضحت � حيث  �لسابق 
 Rألحكا��يأ� �ألنبياp �ال باآليا� 
يتحقق  ֲדما   i�  تعا �هللا  عند  من 
�لوسيلة  �"ا  بعثتهم  من  �لغر: 

لنجاحهم. 
﴿�لذِّكر﴾  من  كال   �� ��علم 
�﴿�لزُّبر﴾ يع¹ �لكتا& �@ �لوحي 
مبا  �لكن  به،  �إلميا�  �ب  �لذ@ 
�nما قد �;)� هنا متقابلني فيؤ)@ 
iلك  ا،  خاصًّ مفهوًما  ﴿�لذِّكر﴾ 
مقابَل كلمٍة  �;)� كلمة  �i� �نه 
�خر� مر�)فٍة �ا فإ� �ألخ�o منهما 
�لد�نية،   �� �ألفضلية  لبيا�  تكو� 
 Àمع يتطلب  هنا  �لسيا`   �� �مبا 
﴿�لذِّكر﴾  فيـكو�  �ألفضـلية 
 jلكتا& �لذ@ هو �شر� Àهنا مبع
�آلية   dهذ  Rفمفهو  �iً� ��كمل؛ 
�� �هللا تعا قد ?تى �لرسل قبلك 
�لبيناِ� ��لزبَر، �لكنه ?تا] �لبيناِ� 
��لذكَر، �@ �فضل مما ?تاهم، �ما 
)�R �لرسل �لسابقو� قد �ستطاعو� 
من   Á(� كانت   Yل� بكتبهم 
فمن  �عد�pهم  يهزمو�   �� كتابك 
�ملحاb �� ال تنجح �نت 4 �حلا` 
كتا&  �عند]  بأعد�ئك  ��زمية 
�فضل من كتبهم. �نظًر� �ذ�  هو 

�ملعÀ تكـو� (�b) 4 ﴿�لذِّكر﴾ 
.bللكما

 yملعا� هنا  تنطبق   �� ميكن  كما 
�لدعاpُ؛  �يًضا مثل  �ألخر� للذِّكر 
�لثناpُ؛  �لصيُت؛  �ملتني؛  �لصلُب 
�حضاُ; �لشيp 4 �لذهن ,يث ال 
�آلية  فتع¹  (�ألقر&)؛  عنه  يغيب 
�� من مز�يا كتابك �نه 9تو@ على 
�)عية كاملة، لذلك سوj يكو� 
 Â .هللا �خلاصة� bفضا� b�سبًبا 4 نز
 dتعليماته £كمة متينة فلن يضر ��
طعن �لطاعنني. كما �نه سُيكسب 
 jلنا�، ألنه سو� pَلعاملني به ثنا�
,يث  ��عما�م  �خالقهم   Ãيصو
 �� عليهم،   pللثنا �لدنيا  ستضطر 
�ملعÀ �� 4 كتابك ثناpً كامال هللا 
تعا مما سيزيد �ملؤمنني عرفاًنا به 
�. Â �� كتابك سوj يناb من 
�لصيت ��لقبوb ,يث يتلوd �لنا� 

كل حني، فال ميكن نسيانه.
 �� للتعليل  ﴿لُِتبيِّن﴾   4  Rلال��
 Àفاملع تعليلية  كانت   �iفإ للعاقبة. 
من  �فضل  كتاًبا  عليك  �نزلنا  �ننا 
�لكتب �لسابقة، لكي تقوR بتعليم 
�لعا� كله.. �@ �� فضل هذ� �لتعليم 
 �يكمن 4 �نه ال �تص بشعب �
للنا� �يًعا.  هو  بل  بزمن معني، 
 Àللعاقبة فاملع Rكانت �لال �i� ما��

�ننا ما )منا قد �نزلنا عليك �فضل 
عن  Äفيه   �� ميكن  فال  كتا& 
�لنا�، فكونه �فضل كتا& يفر: 
 i� ،عليك �� تدعو �ليه �لدنيا كلها
َمن  �لصمت   Rيلز  �� ميكن  كيف 

نَزb عليه كالR ساRٍ كهذ�.    
�ليهم﴾   bَُِّنز﴿  تعا قوله  ��ما 
ترغيًبا  �لكفا;  به عو�طف  فاستثا; 
�م 4 �لقر?� حيث قاb: ال شك 
يا  نزb عليك  قد  �لكتا&  �� هذ� 
 � bلكن �لو�قع �نه قد نز�£مد، 
ينفع   �� غرضه  أل�  كلها  �لدنيا 
�لنا� �يعا، فِلم �لبخل 4 �لشكر 

!yعلى هذ� �لعطف �لربا
 bَُِّنز﴿  تعا بقوله  �كد  كما 
�لوحي  هذ�  تبليغ   o;��ليهم﴾ ضر
�لدنيا   �  bنز ألنه  �جلميع،   �
بني  مشتَركة   o�ثر �ألنه  كلها، 
�لبشر كلهم، فتو�يعها على �جلميع 

فريضة ��جبة. 
ليت �ملسلمني �);كو� �"ية �لتبليغ! 
 p�(� 4 �نو���لو�قع �nم لو � يتها
ُيَر   � �لقر?�  ;سالة  تبليغ  ��جب 
 ،Rيٌن سو� �إلسال( R4 �لعا� �ليو
 �� ?خر  تعليم   @� بوسع  ليس   i�
�إلسالمية  �لتعاليم   Rما� يصمد 
�� هنا] عو�ئق  �ملقدسة. ال شك 
 Rإلسال� �نتشا;  سبيل   4  oكث�
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بسبب  حصلت  �لكنها   ،Rليو�
�جلشع �ملا)@ �لذ@ مينع �لنا� من 
�عتناقه، �قد حصل هذ� حديًثا، �ما 
 4 �يًضا  �لدنيا  فكانت  �ملاضي   4
�لدين  كا�  مثلما  �ملسلمني  قبضة 

بأيديهم.
﴿لُِتبيَِّن   تعا قوله   ��� هذ�، 
 موضوs لطيف � o;للنا�﴾ �شا
 Yخر �يًضا. هنا] بعض �لكتب �ل?
فيها  ما   op�قر �إلنسا�  يستطيع  ال 
�مثاله  �خجًال،   pًحيا  dغ� على 
�ملقد�  �لكتا&   4  (;� ما  بعض 
�لقر?�  �لكن  �ألماكن،  بعض   4
شريفة  �مو;  على  9تو@  �لكرمي 
 Æح Çلس.   @�  4 قر�pִדا  ميكن 
�يًضا  �لنصا;�  �لكّتا&  �حد   ��
قد �عترj ֲדذ� قائًال: �� من مز�يا 
 @�  4 قر�pته  ميكن  �نه  �لقر?� 
مكا� �Çلس، �لكن هذ� مستحيل 
 4  (;� ما  �مثاله  لكتبنا.  بالنسبة 
�لكتا& �ملقد� عن قصة لوÈ مع 
�جاِتهم � �سر�ئيل  ب¹  �قتِل  بناته 
(تكوين   تعا �هللا  بأمر  �صغاَ;هم 
�تثنية ٣: ٦).  ،١٩: ٣١ - ٣٨
�نه بكل تأكيد مما يثقل على �لطبع 
iكُرd 4 �ملجالس. �مثاله عند �آل;يا 
"�لنيو]"،�  باسم  تعليم   ����ند
��لسخافة  �لبشاعة  من  يبلغ  فإنه 

,يث �� ��ند�سي نفسه ال يقد; 
على قر�pته على ��جته ناهيك �� 
�ألخر�  �أل)يا�   sتبا� على   dيقر�

علًنا. 
 Æكر شi لكن �لقر?� �لكرمي قد�
�قد تنا��ا بلغة  Rألحكا���لقضايا 
شريفة �كلما� فاضلة ,يث ميكن 
��@ �نسا� �يًّا  Rقو @� Rكرها �ماi

 .dكا� عمر
 ﴾���4 قوله تعا ﴿لعلهم يتفكر
فكر  �لو  �لوحي   ��  �  opميا�
 oحيا �كانت  �يصقله،  �إلنسا� 

عليهم -  �هللا  �لصحابة - ;ضو�� 
�ك� )ليل على صد` iلك. كانو� 
 b�حو� على  ��قفني  �غ�  ُ�مِّّيني 
�لوحي   sبسما �لكنهم  �لدنيا، 
 oساتذ�  ��صا; ��ستيعابه   y?لقر�
لعلماp �لعا�، �قد ُ�عطو� من �لفهم 
�;�pهم  خلفو�  ,يث   o;الستنا��
�سوo ُيحتذ� ֲדا 4 �يع �ملجاال� 

�لعلمية.

يَِّئاِ/ َ�ْ�  �لسَّ �﴿َ�َفَأِمَن �لَِّذيَن َمَكُر�
َيْخِسَف �هللا ِبِهُم �ْألَْ	Eَ َ�ْ� َيْأِتَيُهُم 
َيْشُعُر�َ�﴾  َال  َحْيُث  ِمْن   Lُ��ْلَعَذ

(�لنحل ٤٦)

شر1 �لكلما/: 
خسوًفا:  �ملكاُ�  خَسف  Mِسف: 
خَسف  �غَر`.  �أل;:   4 iَهب 
مبا  �ساَخها  �أل;َ::   تعا �هللا 

ال شـك أن هنـاك عوائق كثOة 6 سـبيل انتشـار 
اإلسـالم اليـوم، ولكنهـا حصلت بسـبب اجلشـع 
املـادي الذي مينع النـاس من اعتناقـه، وقد حصل 
هـذا حديًثـا، أمـا 6 املاضي فكانـت الدنيـا أيًضا 
6 قبضـة املسـلمني مثلمـا كان الديـن بأيديهـم.

9ّتم  ��ند�سية  �لديانة   4 "�لنيو]"  �حكم 

على  �لقا);  غ�  ��ند�سي   ^��لز على 
�� يرسل ��جته � شخص قو@  �إلجنا& 
�جته ��قا); على �إلجنا& حÆ ال يبقى هو 

�ال) (�ملترجم) � ��بد

٧
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بفال�:  �أل;َ:  �هللا  خَسف  عليها. 
�أل;:   4 خَسف  فيها.  غيَّبه 
�ُخسف به Çهوًال: �@ غا& فيها. 
خَسف فالًنا: �iلَّه ��َّله ما َيكرهه 

(�ألقر&).

�لتفسـ3:
عن  ?خر  نبًأ  �آلية   dهذ تتضمن   
كما  ��خلسف-  �لكفا;.  مص� 
iُكر ?نًفا - يكو� ظاهريًّا �معنويًّا 
 bيًضا. ال شك �� كلما� �آلية تد�
على �خلسف �لظاهر@ أل� خسف 
�ال  فيها،  )فنه  يع¹  بأحد  �أل;: 
�ملجا�@  �خلسف  هو  هنا  �ملر�)   ��
تعر:  �لقد  ��إلهانة.   bلذ�  @�
�لكفا; لعذ�& �خلسف هذ� بشكل 
مذهل ,يث �ننا ال جند �ليوR �حًد� 
�لكفا;  �لعر&  �·اp صنا)يد  يذكر 
�عائالִדم، �لكن لد� iكر �� بكر 
�ال)هم - �� �عمر �عثما� �علي 
تنح¹  ��عني-  عليهم  �هللا  ;ضو�� 

��اما� �جالًال �م ��كباً;�. 
�لعذ�&  يأتيهم   ��﴿ تعا قوله  �ما 
من حيث ال يشُعر��﴾، فال شك 
)�ئًما،  �لكفا;  يفاجئ  �لعذ�&   ��
 µلن�  oحد�� 4 حيا� هنا]  �لكن 
� ينطبق عليها قوb �هللا هذ� بشكل 
£�. خذ�� صلح �حلديبية مثًال، كا� 

�هل مكة ير�نه �نتصاً;� عظيمË �م، 
 oً;��لكن �ألياR )�;� بعد �لصلح )
جعلت صلح �حلديبية ?يًة عظيمة 4 
مكة  �هل  �صر  لقد   .�  µلن� حق 
عند �التفاقية على �نه �i� �سلم �حد 
من �هل مكة �هر& � �ملدينة فال 
�هذ�  �ملكيني،   � �;جاعه  من  بد 
من  تكوُّ� عصابة   �  �(�  Èلشر�
�لكفا;  £ا;بة   4 �خذ�  �ملسلمني 
 ،�  µللن �لتابع   Rلنظا� خا;^ 
 Æضيقت على �ملكيني �خلنا`، ح�
�ليه  يتوسلو�  صاغرين   �  d�pجا
 oبا�جر �لعصابة   dذ� يسمح  بأ� 
 �ملدينة. Â بعدها �شتبكت بعض �
قريٌش  فساعد�  بينها  فيما  �لقبائل 
مما  �التفاقيَة  بذلك  Ìالفًة  بعَضها 
للزحف   bملجا� للمسلمني  �فسح 
هائلة  بسرعة  فُفتحْت  مكة،  على 
� (�لس�o �لنبوية  �بطريق مفاجئ جدًّ
 oلس��� �ُ�دنة،  �مر   :Rهشا البن 
طبعة   ٣٢  -٢٥  Í ٣  ^ �حللبية 

.( ١٩٣٥

ُهْم  َفَما  َتَقلُِّبِهْم  ِفي  َيْأُخَذُهْم   �ْ�َ﴿
ِبُمْعِجِزيَن ﴾ (�لنحل ٤٧)

شر1 �لكلما/: 
عن   bَّحتو  :pُلشي� تقلَّب  تقلُّب: 

 bَّحتو ِفر�شه:  على  تقلَّب  �جهه. 
 4 تقلَّب  جانب.   � جانب  من 
 pشا كيف  فيها   jَّتصر �ألمو;: 

(�ألقر&). 
فاَته.   :pُلشي�  dعجَز� معجزين: 
عاجًز�.   dصيَّر فالًنا:  فالٌ�  �عَجَز 

�َجدd عاجًز� (�ألقر&). :dعجز�

�لتفسـ3: 
,سب  �لسفر  �يًضا  يع¹  �لتقّلب 
�لكرمي  �لقر?�   4  تعا �هللا   bقو
 4 ��﴿ال يُغرَّنَّك تقلُُّب �لذين كفر
�لبال)﴾(?b عمر��: ١٩٧).. �@ 
�لتجا;ية  بأسفا;هم  مغترًّ�  تكن  ال 
�صحا&  �nم   bفتقو �هنا]،  هنا 
 ���ثر�p فكيف ميكن �� يندحر oقو
 Àملع� هذ�   � �نظًر�  �ُيغَلبو�. 
 ��﴿  تعا قوله  من  �ملر�)  يكو� 
يأُخَذهم 4 تقلُّبهم﴾ �نه �ب �ال 
يظن �لكفا; �� �سفا;هم �لتجا;ية 
ستكو� مدعاo لقوִדم �شوكتهم، 
فإ� �هللا تعا سوj يعذֲדم بسبب 
�سفا;هم �لتجا;ية نفسها. �بالفعل 
)فاًعا  بد;  معركة  �لكفا;  خا: 
فذهبت  �م،  جتا;ية  قافلة  عن 
ببد; ;9هم ��نكسر� شوكتهم. 
 o��لنبوية البن هشاR: غز  oلس��)

بد; �لك��).
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�من معاy �لتقلب �لتصرjُ، فتع¹ 
تقلُّبهم﴾   4 يأُخَذهم   ��﴿ �لة 
بتصرفهم  ُيخّل   jسو  تعا �نه 
نفوiَهم.  �ُيضِعف  سلطتهم   @�
�بالفعل ُ�خذ �هل مكة ֲדذ� �لعذ�& 
�يًضا لد� �حلديبية حيث ;فضت 
 � Rالنضما� oبعض �لقبائل �لكافر
باملسلمني  ��لتحقت  صفوفهم، 
�هي  �لعقائد@،   jالختال� ;غم 
�حف   4 بعد  فيما  تسببت   Yل�

�ملسلمني على مكة �فتحها.  

َفِإ�َّ   Vٍَُّتَخو َعَلى  َيْأُخَذُهْم   �ْ�َ﴿
(�لنحل  َ	ِحيٌم﴾   Vٌ�Zَُلَر َ	بَُّكْم 

(٤٨

شر1 �لكلما/: 
ًفا:  Äوُّ شيًئا  عليه   jََّوÄ  :Vُّو[
 :pَلشي�  jَّوÄ� عليه.  خاَفه 
مه.  ִדضَّ حقَّه:   jَّوÄ تنقََّصه. 
 @�  "jُّوÄ على  يأخذهم  "هو 
بالشر  قر�هم   j�طر�  4 ُيصابو� 
(�ألقر&).  عليهم  iلك   Ïيأ  Æح
من   jخلو� ظهو;   :jلتخو��

�إلنسا� (�ملفر)��).

�لتفس3: 
من معاy �لتخوj �لنقصاُ�، فتع¹ 

�آلية �� �هللا تعا سيعذ& �هل مكة 
�لتابعة �م،  �يًضا بنقصا� �أل;�ضي 
من  نفوiهم  مناطق  Äر^  حيث 
�يديهم شيًئا فشيًئا. �هذ� ما حد� 
�ألقطا;  �هل  بد�  حيث  بالضبط 
 4 يدخلو�   oجلزير� من  �ملختلفة 

�إلسالR حÆ قبل فتح مكة.
�لرعب،   Àيع  jلتخو�  �� كما 
يعذֲדم   jسو  � �نه  �آلية  فتع¹ 
بعذ�& �خلوj.. �@ �نه سيلقي 4 
�ملسلمني  هيبة   ��كفر �لذين  قلو& 
 �� ��حلق  قلوֲדم.  ֲדا  تنخلع  ,يث 
�أل�  من  يكو�  �لعذ�&  هذ�  مثل 
مبكا�، ألنه 9ّطم �عصا& �إلنسا� 
�يلقيه 4 سع� �لقلق �لشديد �لذ@ 
ال �نقطاs له. �قد تعر: �ملكيو� 
;عب  فكا�  �يًضا،  �لعذ�&  �ذ� 
قلوֲדم  يعتصر  ��صحابه   �  µلن�
�حلديث   4  (;� حيث  باستمر�;، 
"ُنصرُ�   :�  µلن�  bُقو �لشريف 
(�لبخا;@:  شهر"   oَمس� بالرعب 
 �  µلن�  bقو با&   oلصال� كتا& 
 @� مسجًد�)..  �أل;:   � ُجعلت 
�� �هللا � قد نصر ;سوله بالرعب 
�لنا�  هاَبه  خر^  فحيثما  ���يبة، 
�لئك �لذين يقطنو� بعيًد� عنه � Æح

مسافَة شهر. 
 j�pفإ� ;بكم لر﴿ Â قاb �هللا تعا

;حيم﴾. �iكُر �لر�فة هنا بعد iكر 
�هلة،   b�ألّ غريًبا   �يبد �لعذ�& 
��ا �� �هللا � :oلكن له �سباًبا عديد
�لعذ�&  هذ�   b�نز�  4  Æح  تعا
بالر�فة،  عاملهم  قد  عليهم   sملتنو�
�� يصّبه عليهم )فعًة ��حدo؛ فقد 
بنشر   @�  jبالتخو �ًال � حّذ;هم 
�ملجا�;o ملكة،  �ملناطق   4 Rإلسال�
Â حصلت �شتباكا� بسيطة بينهم 
باحلديبية  �نعقد   Â �ملسلمني،  �بني 
 Â به ;9هم؛ �لذ@ iهبت  �لصلح 
فتح  لد�  )�;هم  عقر   4 فاجأهم 
كا�   pلبطي� �لبطش  فهذ�  مكة. 
;�فة �;�ة 4 حقهم، �i تيسر� 
�ا،  �هًال  كا�  ملن  ��د�يُة  بذلك 
)فعًة  ألهلكهم  �هللا   (�;� فلو  ��ال 

 .oًحد��
 عند@ ��هو �أل - yلسبب �لثا��
- هو �� �لر�فة هنا Äص �ملسلمني 
�ليس �لكافرين، ��ملر�) �� عذ�& 
�هل مكة ميثل ;�فًة �;�ة باملؤمنني، 
�ملسلمني   iنقا�  jيستهد ألنه 
مكة  �هل  تعذيب  من  �ملضطَهدين 
�قوله  ما  على  ��لدليل  �عد��nم. 
 Rكر �لعذ�& �ستخدi هو �نه لد�
عند  �لكن  �لغائب،  �لقر?� ضم� 
 Rلر�ة �ستخد���حلديث عن �لر�فة 

ضم� �خلطا&.      

٩
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َياِطُني  ¬‡ �َِبي ُهَرْيَرoَ َقاbَ: َقاbَ َ;ُسوbُ �هللا � : iَ�ِ� َكاَ� َ��bَُّ لَْيَلٍة ِمْن َشْهِر َ;َمَضاَ� ُصفَِّد� �لشَّ
�َمَرَ)oُ �ْلِجنِّ َ�ُغلَِّقْت �َْبَو�ُ& �لنَّاِ; َفَلْم ُيْفَتْح ِمْنَها َباٌ&. َ�ُفتَِّحْت �َْبَو�ُ& �ْلَجنَِّة َفَلْم ُيْغَلْق ِمْنَها َباٌ&. َ
رِّ َ�ْقِصر. �هللا ُعَتَقاpُ ِمن �لنَّاِ; َ�iَلَك ُكلُّ لَْيَلٍة.  (سنن  �ُيَناِ)@ ُمَناٍ) َيا َباِغَي �ْلَخْيِر َ�ْقِبْل، َ�َيا َباِغَي �لشََّ

�لترمذ@, كتا& �لصوR عن ;سوb �هللا)

 dَُكاَ� َ�ْجَوَ) َما َيُكوُ� ِفي َ;َمَضاَ� ِحَني َيْلَقا�¬‡ �ْبِن َعبَّاٍ� َقاbَ: َكاَ� َ;ُسوbُ �هللا � َ�ْجَوَ) �لنَّاِ�، َ
ِجْبِريُل. َ�َكاَ� َيْلَقاdُ ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ;َمَضاَ� َفُيَد�ِ;ُسُه �ْلُقْر?َ� َفَلَرُسوbُ �هللا َ� َ�ْجَوُ) ِباْلَخْيِر ِمَن �لرِّيِح 

�ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخا;@، كتا& بدp �لوحي)

 Ñٌْمُر� ��ِ�َياRُ ُجنٌَّة َفَال َيْرُفْث َ�َال َيْجَهْل . َ ¬‡ �َِبي ُهَرْيَرoَ َ;ِضَي �هللا َعْنُه ��َّ َ;ُسوbَ �هللا � َقاbَ: �لصِّ
اِئِم َ�ْطَيُب ِعْنَد �هللا َتَعاَلى  َقاَتَلُه َ�ْ� َشاَتَمُه َفْلَيُقْل �ِنِّي َصاِئٌم َمرََّتْيِن. َ��لَِّذ@ َنْفِسي ِبَيِدdِ َلُخُلوjُ َفِم �لصَّ
َياRُ ِلي َ��ََنا �ْجِز@ ِبِه، َ��ْلَحَسَنُة ِبَعْشِر  ِمْن ِ;يِح �ْلِمْسِك، َيْتُرُ] َطَعاَمُه َ�َشَر�َبُه َ�َشْهَوَتُه ِمْن َ�ْجِلي. �لصِّ

(Rصحيح �لبخا;@،  كتا& �لصو) ".َ�ْمَثاِلَها

ِ̂ �لنَِّبيِّ ��َّ �لنَِّبيَّ � َكاَ� َيْعَتِكُف �ْلَعْشَر �ْألََ��ِخَر  �¬‡ ُعْرَ�oَ ْبِن �لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َ;ِضَي �هللا َعْنَها َ�ْ
(jصحيح �لبخا;@، كتا& �العتكا) .dُِجُه ِمْن َبْعِد��ِمْن َ;َمَضاَ� َحتَّى َتَوفَّاdُ �هللا ُثمَّ �ْعَتَكَف َ�ْ�َ
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة



�لكن �لنا� �هلو� حقيقة  ،Rهو �لصيا Rثالث �;كا� �إلسال"
�لصياR.... من فطرo �إلنسا� �نه كلما كا� قليَل �ألكل كا� 
ا من تزكية �لنفس ���)�)� فيه قو� �لكشف. فاهللا  �كثَر حظًّ
�ُنكِثر من ?خر. �ب على  p�نقلِّل من غذ �� Rيريد بالصيا تعا
�لصائم �� يتذكر )�ئما �� �لصوR ال يع¹ �جلوs فقط، بل عليه 
 sالنقطا�� �لتبتل  له  يتيسر   Æح تعا �هللا  iكر  يشتغل 4   ��
 p�بالغذ �إلنسا�   bيستبد  �� �ال   Rلصو� فليس  �جل.  عز  �ليه 
 ���لذ@ يساعد على منو �جلسم فقط غذ�p ?خر تشبع به �لر
تعا ﴿كتب  قوله   ،� �ملوعو)  �ملسيح  (تفس�  �تطمئن". 

(﴾Rعليكم �لصيا
   "�لَرَمض يع¹: حر�;o �لشمس، �مبا �� �إلنسا� يكّف عن 
�من  ناحية،  من  �لبدنية  �مللذ��  من  �غ�"ا  ��لشر&  �ألكل 
�هللا  بأ��مر  للعمل  ��اًسا  o;�نفسه حر �خر� �لق 4  ناحية 
�جلسمانية   o;�حلر�� �لر�حانية   o;�حلر� �جتمعت  فلما   ،تعا

صا;تا ”َ;مضا�“ ....
 oجلملة �لوحيد� dفيه �لقر?�... ֲדذ bشهر ;مضا� �لذ@ �نز    
تكشف عظمة شهر ;مضا�. لقد كتب �لصوفية �� هذ� �لشهر 
 .oبكثر j9ظى فيه �إلنسا� بالكشو�صا{ جد� لتنوير �لقلب، 
�لقلب  به  فيحظى   Rلصو� �ما  �لنفس،  بتزكية   Rتقو  oلصال�  ��
بالتجّلي. ��ملر�) من تزكية �لنفس �� يص� �لعبد 4 معزb عن 
��ما �لتجّلي على �لقلب فيعÀ �� يفتح  ،o;شهو�� �لنفس �ألما
عليه با& �لكشف ,يث ير� �هللا عز �جل“. (تفس� �ملسيح 

�ملوعو) �، قوله تعا ﴿شهر ;مضا�﴾)

"4 �حد� �ملر�� خطر ببا� سؤ�b عن �ألمر بأ)�p �لفدية، 
 تعا �هللا   ��  .Rبالصيا  Rللقيا �لتوفيق  َتـَهب  �nا  فعلمُت 
هو �ملوفِّق لكل شيp، فيجب �� نطلب كل شيp من �هللا 
�حدd. �نه هو �لقا); �لقدير على �� يهب للمسلوb �يضا 
 R�قوo على �لصياi (�;� �i� Rلك. لذ� فاألنسب للذ@ هو £ر
من �لصياR �� يدعو �هللا تعا �ْ� يا ��ي �� شهر] هذ� شهٌر 
مبا;ٌ] ��نا ال ���b £ر�ًما من بركاته، �ال �);@ هل �كو� 
 Rهل �قد; على صيا �على قيد �حلياo 4 �لعاR �لقا)R� R ال، �
�ألياR �لفائتة �R ال، لذ� �ب �� يسأb �َهللا � �لتوفيَق. ��ن¹ 
 ��على يقني �� �هللا تعا سوj يوفُِّق شخًصا كهذ�". (�لفتا

(١٧٥ Í أل�دية�
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من كال� �إلما� �لمهد�

� غالb� cد �لقا`يا_ � fمر gحضر 
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ِفيِه   bَُْنِز� �لَِّذ@  َ;َمَضاَ�  ﴿َشْهُر 
ِمَن  �َبيَِّناٍ� َ لِلنَّاِ�  ُهًد�  �ْلُقْرَ?ُ� 
ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن  ��ْلُفْرَقاِ� َ �ْلُهَد� 
 �ْهَر َفْلَيُصْمُه َ�َمْن َكاَ� َمِريًضا َ�ْ �لشَّ
ُيِريُد  ُ�َخَر   Rٍَيَّا� ِمْن   oٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى 
�هللا ِبُكُم �ْلُيْسَر َ�َال ُيِريُد ِبُكُم �ْلُعْسَر 
�لُِتَكبُِّر�� �هللا َعَلى َما َ oَ �لُِتْكِمُلو� �ْلِعدََّ
 :oلبقر�) ﴾�َ�َهَد�ُكْم َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر

(١٨٦
�لقر?�   4 لنا   تعا �هللا  بّين  لقد 
�"ية  فيها  مبا   oكث� �مو;�  �لكرمي 
�لقر?� �لكرمي �مكانته ��"ية �لعمل 
به �كيف ينبغي �� نعمل به، �فيمن 
�ما تأث��ته  ،oحليا� �َ�ينفخ �لقر?ُ� ;
على حياo �إلنسا�. باختصا;، هنا] 
تفاصيلها  لنا  �هللا  بّين   oكث� �مو; 
 �� علينا  لذ�  �لكرمي.  �لقر?�   4
�ملحتو@  �لعظيم  �لكتا&  نعمل ֲדذ� 
�حانيتنا ; نطوِّ;  كي  �لشريعة  على 
)نيويا  تقدما  °و�  بل  ��خالقنا، 

�يضا. 
بركا�  iُكر�  تلوִדا   Yل� �آلية   4
بشهر  �عالقته  �لكرمي  �لقر?� 
د على مزيد من  ;مضا�، حيث ُ�كِّ
�"ية ;مضا� بربطه بالقر?� �لكرمي؛ 
بّين �هللا تعا 4 قوله: ﴿شهر  فقد 
�لقر?�﴾  فيه   bُنز� �لذ@  ;مضا� 
��لشريعة  �لكامل  �لكتا&  �ذ�   ��
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تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال   dحد� �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
 dشهد �� £مًد� عبد��شريك لـه، 
من  باهللا   iفأعو بعد  �ما  �;سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;&ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوR �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  ��يَّاَ] َ َنْعُبُد  �يَّاَ] 
�لَِّذيَن   È�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Èَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو& َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (?مني) �ال �لضََّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز lبنصر nهللا تعا� lد �يدb� 	مسر� �fلقاها سيدنا مر� oل�

� pملهد� cإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو` �
٢٠١٤/٠٧/١١ Rيو

 4 مسجد بيت �لفتو� بلند�

;‹]Ëë’\;ÏÕ˜¡;‹]Ëë’\;ÏÕ˜¡

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’]d€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’]d



فالذ@  برمضا�،  عالقة   oألخ��
�ينشر  �إلميا�   4  Rيتقد  �� يريد 
 dهذ��لكتا& �ألخ� ��لكامل  هذ� 
�لشريعة 4 �لعا� ليّطلع �لعا� عليها، 
 µمن �لن� ��لذ@ يريد �� ينتقل �
قر&   bينا  �� يريد  ��لذ@   ،�
 yفإ” صوَ�  �يسمع   تعا �هللا 
قريب“ عليه �� يؤ)@ حق ;مضا� 
بينهما.  �لعالقة  �يد;]  ��لقر?�، 
 j�ألطر� متر�مية   �تبد  Yل� �ألبعا) 
شهر   4 ُتطو�  �ألخر�   Rأليا�  4
;مضا� �ُتجعل قريبة. فعلى �ملؤمن 
�ل�كا�   bلينا جاهد�  يسعى   ��
ما  بقد;  �لفضيل  �لشهر  هذ�  من 

 d4 هذ �� ��يستطيع. يقوb �ملفسر
;مضا�..   Rصيا �"ية  iُكر�  �آلية 
 4 bتعليم �لقر?� �لكرمي �ُنز �� @ْ�

شأ� ;مضا�. 
يقوb �ملسيح �ملوعو) � �يضا عن 
�آلية: ﴿شهر ;مضا� �لذين �ُنزb فيه 
�حدها  �جلملة   dهذ بأ�  �لقر?�﴾، 
تبني عظمة ;مضا�. �قاb �يضا بأ� 
�جر ;مضا� كب� �عظيم جد� بسبب 
هذd �لعظمة، �لكن للذين يد;كو� 
 ����لقر?� �يؤ) Rلعالقة بني �لصيا�
هو  �حلق  iلك  من  ��ملر�)  حقهما. 
 oبكثر �لقر?�  يتلو�   �� عليهم   �ّ�
فيه  يتأملو�   ���  ،Rلصو� جانب   �

فبقد;   .dيسمعو  ��  dتفس�  ���يقر�
توّصلت   sملوضو�  4 تفّحصُت  ما 
 Ïمعلوما على   pبنا �لنتيجة   �
ال  �لذين  منا  كب��  عد)�  هنا]   ��
يسعو� أل)�p حق �لقر?� 4 ;مضا� 
 Àمبع تال�ته،  حق  يتلونه  �ال  �يضا 
�كما  Íخا dبانتبا �nم ال يقر��نه 
هو حقه، �ال يتلو� �ال جزp بسيطا 
حاجة  فهنا]  فيه.  ;�غبني  غ�  منه 

 هذ� �ألمر. � dماسة لالنتبا
�لذ@  ;مضا�  ”شهر   yمعا �من 
�لقر?�   b�نز  �� �لقر?�“  فيه   bُنز�

بد� 4 هذ� �لشهر.
عائشة   oلسيد� عن  ��ية ; هنا] 

١٣
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�لعزيز -  lهللا بنصر� lد - �يدb� 	مسر� �fمر gحضر

د على مزيـد من أهمية  ... أُكِّ
بالقـرآن  بربطـه  رمضـان 
 6 Bالكرمي؛ فقد بـنيّ اهللا تعا
قوله: ﴿شـهر رمضـان الذي 
أُنـزل فيـه القـرآن﴾ أن iذا 
الكتـاب الكامـل والشـريعة 
برمضـان،  عالقـة  األخـOة 



 bسو; iكر  حيث  عنها  �هللا  ;ضي 
�هللا �: ”َ��َّ ِجْبِريَل َكاَ� ُيَعاِ;ُضِني 
 Rَِنَُّه َعاَ;َضِني �ْلَعا��ِباْلُقْر?ِ� ُكلَّ َسَنٍة َ

َمرََّتْيِن“.
�سنته ,سب  � µلن� oسو� �� ،�iً�
 ��  � �نظا;نا  تلفت   تعا �هللا  �مر 
 oحد�� oلقر?� مر� o�نكمل )�;o تال
على �ألقل 4 شهر ;مضا�. �كما 
قلت بأنه �ب علينا �� نتدبر �لقر?� 
سنكو�  فقط  عندها  حيث  �يضا، 
ممن يعملو� بأمر �هللا تعا: ”هد� 
�نفهم   dنتلو عندما   @� للنا�“، 
للنا�  هد�  �نه  �نعلم  مضامينه 
 ��يريد للذين  هد�  �نه   jنعر�
�� يتلقو� ��د�ية منه، أل� ��د�ية ال 

تتأتى بد�� قر�pته �فهمه. 
�iً�، قر�oُp �لقر?� �فهمه ضر�;يا�، 
بأنه:  �يضا   bيقو  تعا �هللا  أل� 
�نه   Àمبع ��د�“،  من  ”بّينا� 
تعا � يأمركم فقط بأ� تقر��d بل 
كل  على  �يضا  )ليال   Rيقد �نه   bقا
��عملو�   dفهمو��  d�فاقر� هد�ية. 
,سبه أل� ما يفهمه �إلنسا� باأل)لة 
ميكن �لعمل به من �ألعما`. كذلك 
باأل)لة  مصحوبة  ��د�ية  كانت   �i�
��لبينا� يسهل �بالغها � �آلخرين 
��فهامها �ياهم، �بذلك ميكن �لعمل 
�يضا.  بالقر?�  باجلها)  �هللا  بأمر 

�لفرقا�  فيه  بأ�   تعا �هللا  �علن   Â
�يضا، �@ فيه �)لة قوية �بينة تفرِّ` 
بني �حلق ��لباطل. ��لعامل بالقر?� 
كل   4  dغ� عن  Ìتلفا   �p�يتر
�لعملية  حالته  �تكو�   ،b�ألحو�
 dلعقدية �على من غ�����لر�حانية 

بكل �ضو�. 
�لقر?�  عن  �آلخرين  نناقش  عندما 
نستمد �أل)لة �يضا من �لقر?� نفسه. 
��ملعلوR �نه ال ميكن لكتا& �� )ين 
�� يقا�R �لقر?� �لكرمي، أل� تعليمه 
تا;�ية،  �فيه شو�هد  ��·ى،  �على 
�حجج قوية مقابل �أل)يا� �ألخر� 
 Â �لساطع.  كالنها;  تفّوقها  ُتثبت 
 يعلن �لقر?� �لكرمي �نه من �هللا تعا
من بد�يته � nايته ��نه £فوÕ على 
سيبقى  �نه  �يعلن  �ألصلية  حالته 
 bفيقو �ألبد.   � £فوظا  مصونا 
 oملجاهد� شهر  ;مضا�  شهر  بأ� 

فحاِ�لو� �� تقر��� فيه هذ� �لكنـز 
��جعلو�   ،dتعّلمو� ��لعرفا�  للعلم 
تعليماته جزp من حياتكم ال يتجز�، 
�تأملو� 4 �حكامه ��جعلو� حياتكم 
�لشهر  هذ�   4  ����عيد ,سبها. 
�نفسكم  ��فحصو�  منها  نسيتم  ما 
مد�   ��لتر �لتعاليم   dهذ  pضو  4
هذ�   ،�iً� �لكرمي.  بالقر?�  �لتز�مكم 
ما يأمرنا �هللا به أل� هذd هي �ألمو; 

�لY تضمن حتسني )نيانا �عقبانا. 
يقوb �ملسيح �ملوعو) � 4 شر� 
من  �بينا�  للنا�  ﴿هد�  �آلية: 
يتحلى  ��لفرقا�﴾: ”�لقر?�  ��د� 
يهد@  �نه  �ال: � صفا�:  بثال� 
�لنا� � علوR �لدين �لY جهلوها. 
ثانيا: يفّصل �لعلوR �لY كانت Çملة 
من قبل. ثالثا: مييز بني �حلق ��لباطل 
 Yل� �ألمو;   4 �لفصل   bِقو ببيا� 
 .“s�لنـز�� jحد� فيها �الختال
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فاقـرأوه وافهمـوه واعملوا kسـبه ألن مـا يفهمه 
اإلنسـان باألدلة ميكن العمل به مـن األعماق. كذلك 
إذا كانـت اiدايـة مصحوبـة باألدلـة والبينـات 
إياهـم،  وإفهامهـا  اآلخريـن   Bإ إبالغهـا  يسـهل 
وبذلك ميكـن العمل بأمر اهللا باجلهـاد بالقرآن أيضا.



نظ�  ال  �كامل  جامع  كتا&  فهذ� 
له قط، �قد بّين كل شيp كامال، 
�لسابقة  �أل)يا�   pخطا� �صحح 
�لكتب   4 نقص  ما  �سّد  كلها 
 تعا �هللا  من  لفضل  �نه  �لسابقة. 
�فقنا �علينا �i خلقنا 4 هذ� �لعصر 
لإلميا� باملسيح �ملوعو) �بذلك هيأ 
لنا فرصة �� نّطلع على �"ية �لقر?� 
�ملوعو)  �ملسيح  بو�سطة  �معا;فه 
�لعلم  كنو�  لنا   Rقّد �لذ@   �
��ملعا;j �لقر?نية. �حلق �� �إلنسا� 
 op�جه �حلقيقة بقر�يد;] iلك على 
على   .� �ملوعو)  �ملسيح  كتب 
�ية حاb، سأقر� عليكم �ليوR بعض 
�ملقتبسا� من كالR �ملسيح �ملوعو) 
� عن �لقر?� �لكرمي �لY تبني لنا 
�يضا   jنعر��لقر?� �مكانته  �"ية 
�كيف  جتاهه  مسؤ�لياتنا  هي  ما 
 �� علينا  فيجب  نؤ)يها.   �� �ب 
جنعل هذd �ألمو; نصب �عيننا )�ئما 
�تعليمه  �لقر?�  تعلُّم   � �نتوّجه 
��لعمل به. لقد شرحت بإ�ا� �آلية 
�لY تلوִדا، �ما �آل� فأقدR لكم بعض 
�ملقتبسا� من كالR �ملسيح �ملوعو) 

 :bفيقو �
”�� كلمة خامت �لنبيني �لY ُ�طلقت 
على ;سوb �هللا � تقتضي ,د i�ִדا 
�@ من مقتضى هذd �لكلمة بالطبع 

عليه   bنز �لذ@  �لكتا&  يكو�   ��
� خامت �لكتب ��� توجد فيه كافة 
 o(موجو هي   Yل� �لكماال�   s�نو�

فيه 4 �حلقيقة. 
�هللا   Rكال  b�لنـز  Rلعا� �ملبد�   ��
 bَّملنـز� يتحلى  ما  بقد;  �نه  هو 
باط¹   bكما� قدسية   oقو من  عليه 
عليه   bلنا��  Rلكال� يتحلى  ما  بقد; 
 µلن� oملا كانت قو��شوكة.  oبقو
� �لقدسية �كماله �لباط¹ �بلوغه 
 � Yل�� �إلطال`  �على );جة على 
يسبقه فيها �حد من قبل �لن يسبقه 
�لقر?�  لذ� �حتل  �ملستقبل،  �حد 4 
��لصحف  �لكتب  بني  من  �لكرمي 
�لسابقة كلها �ملقاR �ألعلى �لذ@ � 
 � µلن� o;خر، أل� قد? Rيبلغه كال
�قوته �لقدسية كانت تفو` �جلميع 
�كا�  كلها  �لكماال�  عليه  �متت 
كلها،  �ملقاما�  قمة  بلغ  قد   �
 Rعليه 4 هذ� �ملقا bلذ@ نز� Rفالكال
بلغ �لكماb �يضا. �كما متت عليه 
كماال� �لنبوo كلها كذلك ختمت 
على �لقر?� �لكرمي كماال� �عجا� 
�لكالR. فكا� � خامت �لنبيني �كا� 
كتابه  �كا�  �لكتب،  خامت  كتابه 
حيث  من   bلكما� منتهى  بلغ  قد 
�جه �عجا� �لكالR كلها. ���ملر�تب 
من   p�سو فحصتم  ناحية  �ية  فمن 

من   �� ��لبالغة  �لفصاحة  حيث 
حيث ترتيب �ملضامني �� من منطلق 
من   �� �لتعليم  كماال�   �� �لتعليم 
�لقر?�   ��تر �لتعليم  ×ر��  حيث 
�يثبت  �لكرمي كامال من كل جهة 
�لقر?�  يطلب   � لذلك   .dعجا��
معني  �مر   4  dبنظ� �إلتيا�  �لكرمي 
بل طلب بوجه عاR مبا;�ته من �@ 
�لفصاحة   4  p�سو  ،��تريد منطلق 
 ��  yملعا�� �ملطالب   4  �� ��لبالغة 
 ��pلنبو� منطلق  من   �� �لتعليم   4
��لغيب �ملوجو) فيه. فمن �ّ@ منطلق 

“.oنه معجز�;�يتموd جتد
Â يقوb حضرته  � 4 بيا� �"ية 
�لقر?� �لكرمي: لوال �لقر?� عندنا �لو 
كانت �ألحا)يث �حدها مد�; �مياننا 
��عتقا)نا ملا �ستطعنا �� نو�جه �حد� 
تدبر�  لقد   .Rلند�� �خلجل  بسبب 
4 لفظ "�لقر?�"، فانكشف علّي �� 
4 هذ� �للفظ �ملبا;] نبًأ عظيًما بأ� 
 ،op�لقر?� هو �لكتا& �جلدير بالقر�
�لزمن   4  op�بالقر �جد;  �سيصبح 
شريكة  �خر�  كتب  ُتجعل  �لذ@ 
 �(ً�i� �عندها،   ،op�لقر�  4 معه 
��ستئصاًال   Rإلسال�  jشر عن 
 dحد�للباطل، سيكو� هذ� �لكتا& 
جديًر� بالقر�op، بينما تكو� �لكتب 
nائًيا.  بالتر]   ��َ كلها  �ألخر� 

١٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني - شعبان ورمضان  ١٤٣٦هـ  حزيران / يونيو  ٢٠١٥ م



 @� �يضا،  �لفرقا�   Àمع هو  هذ� 
سيميِّز هذ� �لكتا& �حدd بني �حلق 
��لباطل �لن 9تّل حديث �� كتا& 
�آل�  �ُتركو�  لذ�  �ملرتبة.   dهذ ?خر 
�لكتب �ألخر� كلها ��تلو� كتا& 
َلُملحد من  �هللا �حدd ليل nا;. �نه 
 � يلتفت  َمن ال  �لقصو�  �لد;جة 
�خر�  كتب  على  �ينكّب  �لقر?� 
�اعتنا  �فر�)  على  �ب  nا;.  ليل 
 bالشتغا�� �لتدبر   � ينصرفو�   ��
 bقالبا تا;كني �الشتغا�بالقر?� قلبا 
باألحا)يث. من �ملؤسف �نه ال يتم 
كما  تد�ُ;ُسه  �ال  بالقر?�   pالعتنا�
 4 �لقر?�  حربة   ��خذ حقه.  هو 
�يديكم �ستنالو� �لفتح حتما، �لن 
 oهذ� �لنو;. (جريد Rظلمة �ما Rتقو
 ١٧ Rلد ٤ عد) ٣٧ يوÇ "َحلكم�"

(٥ Í كتوبر/ ١٩٠٠�
 4  � �ملوعو)  �ملسيح   bقا  Â
”كيف  �إلصال�:  طر`  بيا� 
�حلسن؟  ��لتغيُّر  �إلصال�  ميكن 
هو:   b�لسؤ� هذ�  على  ��جلو�& 
 4 ��تدّبر  Â .ألصل� بالصالo ألnا 
تفصيل  فيه   .pففيه كل شي �لقر?� 
عن  ��ألخبا;  ��لسيئا�،  �حلسنا� 

�ملستقبل.“
 �  dالنتبا� هو   b��أل �ألمر   ،�iً�
بوجه   Rأليا�  dهذ  4� �لصلو��، 

 oبالصال Íخلا� Rب �الهتما� Íخا
�اعًة. كذلك ما )�مت هنا] عالقة 
خاصة بني �لقر?� �شهر ;مضا� لذ� 
لو تعو)مت على تال�o �لقر?� ��لتدبر 
فيه ��لعمل به 4 هذ� �لشهر لنفعتكم 

هذd �لعا)o 4 �ملستقبل �يضا. 
"فيه   :� �ملوعو)  �ملسيح   bيقو
تفصيل �حلسنا� ��لسيئا� ��ألخبا; 
يقينا  �علمو�  �غ�ها.  �ملستقبل  عن 
ألحد  ليس  )ينا   Rيقد �لقر?�   ��
 d;ا× يعطي  ألنه  عليه،  يعتر:   ��
 R يقدَّ  � )�ئما.   o(ملتجد� �بركاته 
كاملة.   o;بصو �إلجنيل   4 �لدين 
iلك  مقتضى  يسد  تعليمه  كا�   �i�
�لعصر فال بأ� فيه �لكنه ال يصلح 
 jجلميع �حلاال�. هذ� �لشر�لألبد 
 يعو) � �لقر?� �حدd �� �هللا تعا
قد بّين فيه عال^ كل مر: �;ّبى 
 �لقو� كلها. ��i �iكر سيئة iكر �
جانب iلك طريق ���لتها �يضا. لذ� 
�كِثر�� من تال�o �لقر?� ��سعو� �� 

 .“dمر��جتعلو� �عمالكم ,سب �
يقوb �خلليفة �لثالث للمسيح �ملوعو) 
 ��i ير� باكستانيا كا��� �� �
عهد   4 �لصني   �  o;يا�  4  oمر
كيف  فسأله:  ُتنغ“  ”ما�تسي 
�ستطعَت �� ُتحد� هذ� �النقال& 
4 قومك؟ قاb ” ما�تسي ُتنغ“: ال 

تسأل¹ بل عليك �� تقر� �سوo نبيك 
��قر� قر?نك ��عمل به ستجد كل 

شيp فيهما. 
 ��فالعقالp من غ� �ملسلمني �يضا ير
نو;� 4 �لقر?� �لكرمي، سو�p ?منو� به 

�R � يؤمنو�. 
�النقال&  �ملوعو)  �ملسيح  يذكر   Â
�لعمل  نتيجة  �لذ@ ميكن �� 9د� 

 :bبالقر?� �لكرمي فيقو
�لثانية 4 حكم  �لقر?�   oمعجز Â”
تلك  هي  لنا  ��ملحسوسة   o(ملشهو�
�لتغي��� �مللفتة ��ملذهلة �لY حدثت 
 � µ4 �لصحابة ب�كة �ّتباعهم �لن
 µلن� �صحبة  �لكرمي  �لقر?�  �تأث� 
كيف  نر�  فحني   .�  Rألكر�
كانت حالة هؤالp �لقوR قبل نو��م 
 ،Rإلسال�  �  Rالنضما�  jشر
�عا)�ִדم،  س�ִדم  كانت  �كيف 
ب�كة  iلك  بعد   ��صا; كيف   Â
��ّتباs �لقر?� �لكرمي  � µصحبة �لن
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 Oغـ مـن  فالعقـالء 
املسلمني أيضا يرون نورا 
6 القـرآن الكرمي، سـواء 
آمنـوا بـه أم t يؤمنوا. 



�خالقهم  حيث  من  ُحوِّلو�  �كيف 
��قو��م  �سلوكياִדم  �معتقد�ִדم 
حالة  من  عا)�ִדم  ��يع  �س�ִדم 
 �  oطاهر� طيبة  حالة   � خبيثة 
;Ñية  بعد  نضطر-   ،(��حلد �قصى 
هذ� �لتأث� �لعظيم �لذ@ �ضفى على 
�ملعانا  pضيا� oًنضر Úم �لصدnكيا
ملفًتا- لإلقر�; �� iلك كا� تصرفا 
 تعا �هللا   o;قد بيد  حد�  خا;قا 

.“Íبوجه خا
تلك   � �ملوعو)  �ملسيح  بّين  �قد 
 � µجه من َقبل، �@ صحبة �لن��أل

��لعمل بتعليم �لقر?� �لكرمي.
:� bيقو Â

Â �لو�ضح على كل منصف �نه بعد 
�قبوb �لقر?� �لكرمي  Rعتنا` �إلسال�
 Ûلوحو�� �جلهلُة  متاما  تغّير  كيف 
�لنا�،  من  ��لطاحلو�  ���مجيو� 
تأث��ُ�  قلوَبهم  غيَّرْ�  �كيف 
 Rملعصو� µصحبُة �لن��لكالR �إل�ي 
 oحد�� َ)فعة   oقص�  oمد  bخال  �
 j;مبعا �جلهل  بعد  متتعو�  ,يث 
 - �إل�ي  �حلب   4 �تفانو�  �لدين، 
بعد �� كانو� فانني 4 حب �لدنيا- 
,يث تركو� ��طاnم ��مو��م �Äّلو� 
عن �َنَفتهم �;�حة نفوسهم من �جل 
�لنموiجني  فكال   ،� �هللا  ;ضو�� 
 Yل� oجلديد� oحليا��حلالتهم �لسابقة 

متتعو� ֲדا بعد �إلسالR مذكو;�� 4 
�لكرمي بوضو� لد;جة حني  �لقر?� 
�لقلب  �طاهر  صا{  �نسا�  يقر�ها 
�لذ@  فما  �لدمع.  من   dعينا تفيض 
 dֲדذ ?خر  عا�   � عا�  من  نقلهم 
�ثنني؛  �مرين  سببه  كا�  �لسرعة؟ 
�حد"ا �� iلك �لنµ �ملعصوR كا� 
قو@ �لتأث� 4 قوته �لقدسية لد;جة 
iلك،   4 نظ�  له  يكو�  �لن   �
�لعجيبة  �لقوية  �لتأث���  هو   yلثا��
 Rلقيو��لكالR �هللا �لقا); �ملقتد; �حلي 
 jمن ?ال oخرجت �وًعا كث�� Yل�
ال  �لنو;،   � �لظلما�  من  �ملؤلفة 
 dشك �� تأث��� �لقر?� �لكرمي هذ
�حد� 4  للعا)o ألنه ال يسع  خا;قة 
ينافس  كتا&  عن   ��  �� �لعا� 
�لقر?� 4 �لتأث�. من i� �لذ@ يقد; 
�حد�  كتا&   @�  �� �ثبا�  على 
�حدثه  ملا  مماثال  ��صالًحا  تغيً�� 

�لقر?� �لكرمي.... �لقد جّر& مئا� 
 sباتبا �نه  �لقد�سني  من   jآلال�
�هللا  بركا�   bتنـز �لكرمي  �لقر?� 
عجيبة  عالقة  �تنشأ  �لقلب،  على 
�هللا  �نو�;   bتنـز� �لكرمي،   باملو
 j;ملعا� ���امه على قلوֲדم �Äر^ 
��لنكا� من �فو�ههم، �يوهب �م 
توكل قو@، �يعطى �م يقني £كم، 
�للذيذ  �إل�ي  �حلب  قلوֲדم   s(يو�
��i� ُ)ّقت  ،bلوصا� oبلذ Üلذ@ يتر�
 ���ملصاعب �ُعصر  ��ها قلوֲדم 4 
4 معاِصر قوية، فال يكو� عص�هم 

غ� �حلب �إل�ي.“
كما  �لعا�  سحقهم  مهما   @�)
�لو  �ملطحنة،   4  pشي ُيسحق 
 - oشديد�ُعصر�� 4 معاصر قوية 
ֲדا  ُيعصر  ?لة  هنا]  كانت   �i�  @�
�لنتيجة  لكانت  �إلنسا�  بد�خل  ما 
�لقر?�  تعاليم  للمتدبرين 4  �لنهائية 
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أصل كل شيء هو ما عّلمه اهللا تعاB 6 القرآن الكرمي وهو 
أن املسلمني ال ميكنهم إحراز أي رقي ما t يتبعوا القرآن 
الكرمي اتباًعا كامال ويتمسكوا بتعاليمه. كلما ابتعدوا عن 
القرآن الكرمي ابتعدوا عن مدارج الرقي وسبله. (املسيح املوعود) 



�لكرمي ��ملحّبني للنµ � هو عص� 
�ملحبة �إل�ية ليس �ال.)

:� bقا�
 "�لدنيا ال تعرفهم �هم بعيد�� عن 
�هللا  تعامل   �ّ�� عنها،  ��;فع  �لدنيا 
�لذين  �هم   ،o(للعا خا;`  معهم 
� موجو)،  �هللا   �� عليهم  ثبت  قد 
�نه  عليهم  �نكشف  �لذين  �هم 
�يبهم،  يدعونه  حني  �حد،   �
�حني  �م،  يستجيب  ينا)�نه  �حني 
9بهم  هو  �ليهم،   sيهر يستج��نه 
على   bُينـز� ?بائهم،  من  �كثر 
�بو�ֲדم �جد;�nم غيَث �ل�كا� فهم 
��لباطنة   oلظاهر� بتأييد�ته  ُيعَرفو� 
��لر�حانية ��جلسمانية �هو ينصرهم 
 dهذ�4 كل Çاb، ألnم له �هو �م، 
(كحل  برها�.“  بال  ليست  �ألمو; 

عيو� ?;يا)
 4 يكمن  �يضا   Rليو� �لرقي  سر   ��
يكفي  �ال  �لقر?نية،  بالتعاليم  �لعمل 
�إلميا� ֲדا فقط. يقوb حضرته �:

 �صل كل شيp هو ما عّلمه �هللا تعا
�ملسلمني   �� �هو  �لكرمي  �لقر?�   4
 � ما  ;قي   @� �حر��  ميكنهم  ال 
كامال  �تباًعا  �لكرمي  �لقر?�  يتبعو� 
 ���بتعد كلما  بتعاليمه.  �يتمسكو� 
عن �لقر?� �لكرمي �بتعد�� عن مد�;^ 
بالقر?�  �لعمل   �� �سبله.  �لرقي 

�لكرمي �حدd 9قق كل ;قي �هد�. 
(�مللفوظا�)

 – bفيقو ينصح حضرته �اعته   Â
�قد سبق �� قر�� هذ� �ملقتبس -:

 oًُطو� خطوÄ ال�”فكونو� حذ;ين 
�هْد@  �هللا  تعليم   jخال  oحد��
�نه  لكم   bقو� ��حلق   bقو� �لقر?�. 
من يعر: عن �صغر �مر من ���مر 
�لقر?� �لسبعمئة فإنه بيدd يسّد على 
قد  �لقر?�   ��  .oلنجا� با&  نفسه 
فتح سبل �لنجاo �حلقيقية ��لكاملة، 
�ّال ظّال  �ما ما سو�d فلم يكن كله 
بالتدبر،  �لقر?�   ��Ñفاقر لذلك  له. 
 dحببتمو� ما  ��ِحّبوd حبًّا �ًّا، حبًّا 
قائًال:  خاطب¹  قد  �هللا  أل�  �حًد�، 
"�خل� كله 4 �لقر?�". �@ �;� �نه 
يقّدمو�  �لذين  �سًفا على  فو�   . حلقٌّ

.d�َعليه غ
كله  �جناتكم  فالحكم  مصدَ;   �ّ�
من  حاجة  من  �ما  �لقر?�.   4
توجد  �هي  �ال  �لدينية  حاجاتكم 
4 �لقر?�. ��� �لقر?� َلُهو �ملصّد` 
�لقيامة.   Rيو إلميانكم  �ملكّذ&   ��
- �لقر?�  غ�  كتا&  يستطيع  �ال 

يهديكم   ��  -pلسما� �)مي  حتت 
�هللا  لقد �حسن  �لقر?�.  بال ��سطة 
�عطاكم   i� عظيًما  �حساًنا  �ليكم 
كتاًبا مثل �لقر?�. �قوb لكم صدًقا 

�حًقا بأ� �لكتا& �لذ@ ُيتلى عليكم 
 �ّ��لو ُتلي على �لنصا;� ملا هلكو�، 
�تيتموها �  Yل� ���د�ية  �لنعمة   dهذ
ملا   o�;لتو� مكا�  �ليهو)  �تيها � لو 
�لقيامة.   Rبيو ِفَرقهم  بعُض  كفر 
�تيتموها. � Yلنعمة �ل� dهذ ��فاقد;
�nا لَنعمة غالية للغاية، �ما �عظمها 
من ثر�o! فلو � يأ� �لقر?� لكانت 
 ��  .o;قذ كمضغة  ,ذ�ف�ها  �لدنيا 
�لقر?� هو iلك �لكتا& �لذ@ �يع 
(سفينة  مقابله.   pشي ال  ��د�يا� 

نو�)
 :bيذكر � �"ية �لقر?� فيقو Â

�� �لقر?� �ملجيد كتا& طاهر عظيم 
جاp 4 �لدنيا ملا كا� �لفسا) �لعظيم 
 oلكث��  pألخطا� �كانت  يعمها، 
قد   bألعما�� باملعتقد��  �ملتعلقة 
تقريًبا  �جلميع  �كا�  �قتها،  ;�جت 
 ،oلعقيد�� bألعما� pقعو� 4 سو�قد 
قوله   4  تعا �هللا  �شا;  iلك   ��
﴿َظَهَر  �ملجيد:  �لقر?�   4 �لتا� 
 R�(�لر ��ْلَبْحِر﴾ َ �ْلَبرِّ  ِفي  �ْلَفَساُ) 
٤٢).. �@ كلهم قد �قعو� 4 �ألمو; 
�ملنافية للعقيدo �لصحيحة سو�p كانو� 
من �هل �لكتا& �R غ�هم �حد� 
4 �لدنيا فسا) عظيم، �4 مثل هذ� 
�ملعتقد��  على   تعا �هللا   (ّ; �لزمن 
كامال  كتاًبا  �د�يتنا   bنز�� �لباطلة 
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�لذ@ 9و@ ;)ًّ�  �ملجيد  �لقر?�  مثل 
�لر)  �ُ��ل  �لباطلة،  �لديانا�  على 
بوجه  �ملعتقد��  تلك  �يع  على 
ُتقر�   Yل� �لفاحتة   o;سو  4  Íخا
من   oصال كل  من  ;كعة  كل   4

�لصلو�� �خلمس.
Â يقوb حضرته �:

�لقديُر  �لقا);   تعا �هللا  �عد  "لقد 
شخصا  �لكامل  �لوهيته   bالÞ
�ال  له   bحو ال  متو�ضعا-  ضعيفا 
قوo- فق�� �ُ�مِّيًّا، �� يتلق من �حد 
علما �ال تربية- بالفو� مقابل �لعا� 
كله؛ ضد �ملعاندين ��ألعد�p كلهم، 
 pألثريا� p�����مقابل �ملنكرين �يعا، 
�مللو]  �مقابل  قاطبة،   pألقويا��
�أل)يا�  ��هل  ��لفالسفة   pحلكما��
�صحا&  من  ألحد  فهل  ��عني. 
 4 يشّك   �� �حلق  �طال&  �إلميا� 
 4 كلها  حتققت   Yل� �لوعو)   dهذ
فيزعم  تتحقق،   b�تز �ال  مو�عيدها 
�إلنسا�؟  صنع  من  كا�  حتققها   ��

(ملفوظا�)
سأb سائل حضرته �: كيف جتب 
تال�o �لقر?� �لكرمي؟ فقاb فيما يتعلق 

بآ)�& تال�o �لقر?� ما يلي:
�تفكر  بتدبر  �لكرمي  �لقر?�  "�ُتلو� 
�حلديث   4  (;� نظر.  ��معا� 
�لشريف: "ُ;&َّ قا;Ú يلعنه �لقر?�".. 

�لقر?�   ��Ñيقر ممن  كث�  هنا]   @�
يقر�  �لذ@  يلعنهم. ��  �لقر?�  �لكن 
يلعنه  �لذ@  هو  به  يعمل  �ال  �لقر?� 
 o�تال  pثنا�  pملر� مّر   �iفإ �لقر?�. 
�لقر?� بآية ;�ة فعليه �� يسأb �هللا 
 b�من ;�ته، ��i� مّر بآية تذكر نز
يستعيذ   �� فعليه   Rقو على  عذ�& 
باهللا من عذ�به. �ينبغي تال�o �لقر?� 
�لعمل  �ب  كما  ��إلمعا�،  بالتدبر 
-١٩٩  Í  ٩  ^ (�مللفوظا�  به. 

(٢٠٠
 o�i Âكر كيف يتحقق ��دj من تال

:� bلقر?� �لكرمي فقا�
”�� �لنا� يتلو� �لقر?� �لكرمي �لكن 
�كما ��  .d��� �� يتدبر( pكالببغا
�لبانديت ��ند�سي يقر� كتابه بسرعة 
�� �� يفهم هو �� �ملستمعو� منه (
شيًئا، �صبح �لنا� يتلو� �لقر?� �آل� 
 p�جز� ثالثَة   ��يقر� حيث  هكذ�، 
 .��� �;بعة منه �ال يد;�� ماi� قر��
غاية ما يهتمو� به هو �لقر�op بصو� 
 jلقا�  jر, �لنطق  ��تقا�  �يل 
�لقر?�   o�تال  �� شك  ال  ��لعني. 
�مٌر  حسٍن  �بصو�  صحيحة   o�تال
�يضا  �حلديث   4 (;� �قد ) £مو)، 
�لكن  بالقر?�)  �لتغّني  على  �حلث 
 �� هو  تال�ته  من  �حلقيقي   jد��
يّطلع �ملرp على معا;فه �ُيحِد� تغيً�� 

طيًبا 4 نفسه. َتذّكر�� �� 4 �لقر?� 
�فيه  ،o�£ لكرمي فلسفة حقة ;�ئعة�
 j�ال يتنبهو� له. ال تتحقق �هد Rنظا
 oمر�عا  ��بد �لكرمي  �لقر?�   o�تال
��لترتيب �ملوجوَ)ين فيه.  Rهذ� �لنظا
(جريدo "�َحلَكم"، Çلد ٥ عد) ١٢ 

(٣ Í ٣١ ما;� ١٩٠١ Rيو
 Rكال o�i Âكر � �نه بسبب تال

:bهللا تنشأ �ملحبة �إل�ية فقا�
�هللا   Rكال o�تال �لعبا)o هو  �صل   ��
 ��iلك ألنه �i� ُقرÚ كالR �ملحبو& �
ُسمع لكا� مثً�� للحب لد� �ملحّب 

�ّلد لديه ثو;o �لعشق. ��لصا)` 
قاb �: �لقر?� 9و@ �يضا عالًجا 

لقسا�o �لقلو&.
�لقر?�  يتلو   �� �إلنسا�  على  �ب 
فيدعو   pعا(  j(صا �كلما   oبكثر
iلك   4 ُسئل  ما  لنفسه  �هللا   bيسأ�
فيها  iُكر  ?يًة  بلغ   i��  .pلدعا�
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إن أصل العبادة هو تالوة 
كالم اهللا وذلـك ألنه إذا 
أو  احملبـوب  كالم  ُقـرئ 
للحب  مثOًا  لكان  ُسـمع 
الصـادق  احملـّب  لـدى 
ووّلد لديه ثورة العشـق. 



��تنب  منه  باهللا  فليستعذ  �لعذ�& 
هلك  بسببها   Yل�  bألعما�  pسو
 oكانت 4 قلبه قسو �i� .Rلك �لقوi
يكثر   �� هو  لتليينه  �ألمثل  فالطريق 
حيثما  �لكرمي.  �لقر?�   o�تال من 
�ملؤمن   Àيتم �لقر?�   4 pعا( ُيذكر 
�لر�ة  �يضا  �� حتالفه  من �ألعما` 
نفسها. �� َمثل �لقر?� كمثل حديقة، 
�يقتطف  Rيتقد Â oهر� pيقتطف �ملر
�هرo �خر� من نوs ?خر. كذلك 
�ب على �إلنسا� �� يستفيد ,سب 

مقتضى �ألمر )�ئما. 
�يقوb �ملسيح �ملوعو) � �يضا: ال 
حاجة ألّ@ كتا& ��امي بعد �لقر?� 
�مكتمل  كامل  كتا&  فهو  �لكرمي 

من كل �جلو�نب ��لنو�حي. 
:� bقا�

ظهر�  �من   4 �لكرمي  �لقر?�   bنز
فيه كافة �حلاجا� �لY كا� ظهو;ها 
�ملتعلقة  �ألمو;  كانت   @� ممكنا.. 
��لفعل  bلقو��باألخال` ��ملعتقد�� 
فسا)  �كا�  كلها،  فسد�  قد 
كل  من  ��لفسا)  ��لتفريط   È�إلفر�
تعاليم   �pفجا  ،dمنتها بلغ  قد   sنو
 Àִדا. فبهذ� �ملع�;i 4 لقر?� �يضا�
صا;� شريعة �لقر?� �لكرمي ُمختِتمة 
لة، �ما �لشر�ئع �لسابقة فكانت  �مكمِّ
ناقصة؛ أل� �ملفاسد �لY جا�p تلك 

�لكتُب �ملوحى ֲדا إلصالحها � تبلغ 
بينما  �لسابقة،  �أل�منة   4 �ִדا ;i
بلغت ��جها 4 �من �لقر?� �لكرمي. 
��لكتب  �لكرمي  �لقر?�  بني  فالفر` 
�نه �بسبب  �ملوحى ֲדا هو  �ألخر� 
�لنقص 4 تعاليمها كا� ضر�;يا �� 
�لقر?�   @�  - �لكامل  �لتعليم   bßي
 Æقا�، ح��لكرمي- 4 �قت من �أل
£فوظة  �لسابقة  �لكتب  ظّلت  �لو 
�لقر?�  �ما  من كل نوs من �خللل. 
�لكرمي فال 9تا^ �� يأÏ بعدd كتا& 
?خر، �i � تبق 4 �لرفعة );جة �خر� 
 .bلكما� );جة  �لقر?�   Ãبلو بعد 
�لو �فترضنا جدال �� مبا)Ú �لقر?� 
�من   4 bَّيضا سُتحو� �حلقَة  �لكرمي 
�لفيد�  مثل  �لشر]   � �أل�ما�  من 
�لتحريف  �سيتطر`  ��إلجنيل، 
��لتبديل � تعليم �لتوحيد، �كذلك 
لو �فترضنا جدال � جانب iلك �� 
ماليني �ملسلمني �لثابتني على �لتوحيد 
 o(عبا��يضا سيسلكو� طريق �لشر] 
�ملخلو` 4 �من من �أل�ما�، لوجب 
4 هذd �حلالة �� تbß شريعة �خر� 
�يأÏ ;سوb ?خر. �لكن ِكال هذين 

�ألمرين £اb. (�ل��هني �أل�دية)
�ال   ،b�لسؤ� هذ�  ملثل   bاÇ ال   @�

ميكن �� 9د� iلك.
:� bيقو Â

مصد;  �لكرمي  �لقر?�   �� �علمو� 
حّقة  �i;يعة  �حلقيقية  لل�كا� 
�لنا�   pهؤال خطأ  �من   .oللنجا
�لكرمي.  بالقر?�  يعملو�  ال  �nم 
�ِمن هؤالp �لذين ال يعملو� ,سب 
بالقر?� �ال  تعاليمه حزٌ& ال يؤمن 
�بالتا� �nم  ،يعت�d كالR �هللا تعا
يعمل   �  �i� �ما  عنه.   � جدًّ  ��بعيد
 ،به من يؤمنو� بأنه كالR �هللا تعا
على   bللحصو شافية  �صفة  ��نه 
�لنجاo فهو �مر يبعث على �لتعجب 
 � من  منهم  �لشديدين.  ��ألسف 
حياته.   4  oحد��  oمر �لقر?�  يقر� 
�َمثُل هؤالp �ملتغافلني عن كالR �هللا 
�غ� �ملبالني به كَمَثِل شخص  تعا
صافية  عيًنا  ×ة   �� �ليقني  علَم  يعلم 
�تريا`   pشفا ماÑها   ،o(;با� عذبة 
 dلكن ما �شقا�لكث� من �ألمر�:، 
 dهذ �ما �جهله �i� كا� ال يتوجه �
عطشه  �على   ،[�i علمه  مع  �لعني 
��صابته بأمر�: كث�o. كا� ينبغي 
 sلينبو� هذ�  على   dفا يضع   �� له 
�يرتو@ مبياهه �لعذبة �لشافية. �لكنه 
 jغم علمه بعيٌد عنه كمن ال يعر;
يأتيه   Æح بعيد�  �يظّل  شيئا،  عنه 
 �� شك  ال  �جله.  �ينهي  �ملو� 
 oكب�  oع� �لشخص  هذ�  حالة   4
�ملسلمني  حالة  هي   dهذ �ِعظة. 
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مفتا�   �� يقينا  يعلمو�  �nم   .Rليو�
�لرقي ��لنجا� كلِّه هو �لقر?� �لكرمي 
�لذ@ �ب �� يعملو� به، مع iلك ال 
��i� )عاهم �حد  .Rهتما� Á(� يولونه
��لنصيحة   oملو�سا� بد�فع  �لقر?�   �
�هللا  من  بأمر  بل  �لني،  ;فق  �بكل 
بالكذ�&  فينعتونه  �بإشا;ته   تعا
حالة  تصو;  ميكن  هل   .bلدجا��
كا�  �ليه؟  ?لو  مما   Rلقو� �ذ�  �تعس 
ينبغي على �ملسلمني - �هو ما �ب 
هذ�   ��يعت�  ��  - �يضا  �آل�  عليهم 
�يقد;�ها حق  نعمة عظمى   sلينبو�
 Â ،قدُ;ها �� يعملو� بتعاليمه�قد;ها، 
لينظر�� كيف �رجهم �هللا تعا من 
�ملصائب ��ملشاكل. يا ليت �ملسلمني 
يفهمو� هذ� �ألمر �يد;كو� �� �هللا 
تعا قد جعل �م سبيل �ل� ��حلسنة 

�لينتفعو� به." dهذ� فليسلكو
:� bيقو Â 

”صحيح �� معظم �ملسلمني قد تركو� 
iلك  ;غم  �لكن  مهجو;�،  �لقر?� 
�تأث��ته  �بركاته  �لقر?�  �نو�;  فإ� 
ُبعثُت  �لقد  �ما، ( �تتجد)  حّية 
 تعا �هللا   �� �ألمر.  هذ�  إلثبا�  �نا 
يبعث )�ما عبا)d حلفظه (�@ �لقر?� 
�لكرمي) �تأييدd بني �قت �?خر، ألنه 
قد قطع �عد� بقوله: ﴿�نا °ن نزلنا 
�عد   ��� حلافظو�﴾  له  ��نا  �لذكر 

عن   تعا �هللا  به  �عد  �لذ@  �حلفظ 
عن  �ال   o�;لتو� عن  يكن   � �لقر?� 
 � تطرقت  لذلك  ?خر،  كتا&   @�
�من  �لبشر.  حتريفا�  �لكتب  تلك 
�ك� �سائل حفظ �لقر?� �لكرمي �� 
 .R��تأث��ته تتجد) �تتحقق على �لد
�مبا �� �ليهو) قد هجر�� �لتو;�o بتاتا 
 oال قو�لذلك � يبق فيهم �@ تأث� 
 oجريد) موִדم.  على   bيد مما  تذكر 

�حلكم، ١٧ نوفم� ١٩٠٥)
�أل�  ملؤها  نصيحة   � �ّجه   Â

:bفقا
 �� هو  لكم  �لضر�;ية  �لتعاليم  ”من 
 ،à;مهجو �لكرمي  �لقر?�   ��تتخذ ال 
 .oًحيا  dحد� �لقر?�   4 لكم  فإّ� 
 jفسو �لقر?َ�  �لنا�  ِمن   Rَكر� َمن 
�لقر?�  ?ثر  �َمن   ،pلسما�  4  Rُيكر
 bقو كل  �على  حديث  كل  على 

سُيؤثُر 4 �لسماp، �آل� ال كتاَ& لب¹ 
�ال  �لبسيطة  ظهر  على  �إلنسا�   sنو
 R(? ¹ال شفيَع لب� bَال ;سو��لقر?�، 
�ال £مد �ملصطفى �."(سفينة نو�)

 Yل� �ملقتبسا�  بعض   dهذ كانت 
�"ية   � لتنبيهكم  عليكم  قر�ִדا 
 �� تال�ته  ��"ية  �لكرمي  �لقر?� 
nتم  لكي  �iلك  بتعاليمه،  �لعمل 
��امة  �خلزينة   dֲדذ �نستفيض  ֲדا 
قلت   �� سبق  كما  ;مضا�،   4
�لقر?�  تتلو�   �� �خلطبة  مستهل   4
نسيتم  ما   ���تستذكر فيه   ���تتدبر
منه 4 هذ� �لشهر. �لبعض كانو� قد 
نسوها،  �nم  �ال  ?ياته  بعض  حفظو� 
فعليهم �� يستذكر�ها، �عليكم �� 
تسعو� جاهدين للعمل بأحكاR �لقر?� 
�لY كانت خافية عن �نظا;كم. �فقنا 

�هللا تعا لذلك. ?مني.

من التعاليم الضرورية لكم هو أن ال تتخذوا القرآن الكرمي 
مهجـورًا، فإّن لكم 6 القرآن وحده حياًة. َمن أكرَم ِمن 
الناس القرآَن فسـوف ُيكرم 6 السماء، وَمن آثر القرآن 
على كل حديث وعلى كل قول سُيؤثُر 6 السماء، اآلن ال 
كتاَب لب� نوع اإلنسان على ظهر البسيطة إال القرآن، 
وال رسوَل وال شفيَع لب� آدم إال �مد املصطفى �.
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فمن كانت هجرُتُه � �هللا �;سوb فهجرته 
 �� �إلنسا�  يسع  فيِه   .� �هللا �;سولِه   �
يقر; فيَم  كانت هجرته بالشهو; �لسابقة؟.. 
 Àهذ� مع�فيه يولد �إلنسا� ;�حانًيا �ما)ًيا من جديد. 
فيشعر  �لتاسع.  ��جرّ@  �لشهر  �لكرمي  ;مضا�  كو� 
﴿لَعلَُّكْم   : جالله  جّل   bقا �لذ@  �لعاملني   &; ,ماية 
َتتَُّقوَ�﴾. ��يضا 9مي نفسه من �لذنو& بإمسا] لسانه 
��لعمل  ;�كما قاb �ملصطفى �: "من � َيَدsْ قوb �لز

به فليس هللا حاجٌة 4 �� يدs طعامه �شر�به"
�يطيب �ينقى.. كما قاb �لطاهر  p�فيه.. يعمر بيت �لد�
تصّحو�".  "صومو�   Rلسال��  oلصال� �فضل  عليه  �ألمني 
سبحانه  �هللا   bصا� �ُمتعة  ��لتقو�  �ل�كا�  شهر  �نه 
�تعا.. �نه ُيثّبت قدR �إلنسا� على �لتقو�.. �يتيح له 
 ����حد�� �لتغي��� ��النقال& �لر�حاy 4 نفسه.. 
�جه �هللا تعا هو شعو;  pبتغا�  sجلو���لشعو; بالفقر 

يشّرفه بلقاp �للطيف �خلب�..
�ملؤمن على حتّمل  يعّو)  �لصياR جناoٌ من ��ال] ألنه   ��
×ا;  �نه  �لشد�ئد.  عند  ثابًتا  نفسه  فيجد   .. �ملشا` 
�إلله  عن  باحٍث  £ّب  كلُّ  فيه  يستظّل   pٌ4 �لتضحية. 
��لعطف ��ملحبة.. بعيًد� عن ما)ية  Rحلقيقي.. �له �لسال�

�لدنيا �صخبها ��ينتها �لغوها..
�لذ@ �عل  �لعظيم  �هللا  �لو�سعة، ;�ة  �لر�ة  �نه شهر 
عبا)d �ألتقياp يتحّملو�  �جلوs 4 سبيله �ُيقدمو� على 
iلك بكل حبٍّ �فر� موقنني �نه نفٌع عظيم فهم ُيقبلو� 
�ملصلح   bلقر?�..يقو� شهر  على   Rبتسا��  ;�سر بكل 
قلبه حب   4 �لذ@   ��" عنه:   تعا �هللا  ;ضي  �ملوعو) 
��هتماR باإلميا� البّد ��� يشعر ֲדيجاٍ�  Rصا)` لإلسال
خاÍٍّ 4 قلبه، �;عدo سا;ية 4 جسمه..كلما حّل شهر 
£مد   سيدنا  �بني  بيننا   ���لقر طالت  مهما  ;مضا�. 
سيدنا  �بني  بيننا   Rأليا�� �لسنو�  باعد�  �مهما   ..�
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 �� شعرنا  ;مضا�  علينا  حّل  كلما  �نه  �ال   � £مد 
هذ� �لشهر طو� كل هذd �لُشقة من �لشهو; ��لسنني 

�قّربنا من £مد ;سوb �هللا �.“ ����لقر
�حلياo.. هو   4 yلتفا�  Àمع �لكرمي هو  شهر ;مضا� 
�لعظيمة  �لر�حانية  �لتغي���  �حد��  للمؤمن  يتيح 

�لطاهرo 4 نفسه... كما يقوb جّل �عال:
 ِّ&;َ هللا  �َمَماِتي َ �َمْحَياَ@ َ �ُنُسِكي َ َصَالِتي   َّ�� ﴿ُقْل 
 bَُّ��َ ��ََنا َ ُ�ِمْرُ�  �بَذِلَك َ َلُه  َشِريَك  َال  �ْلَعاَلِمَني* 

�ْلُمْسِلِمًني﴾
��لشر�&  Rبذلك يستطيع �ملؤمن بإحجامه عن �لطعا�
نفسه   :�ُيرّ  �� معينة   oلفتر �لدنيوية  حاجاته  �باقي 
كلُّ  فُيَصفَّد   ..تعا �هللا  �جه   pبتغا�  dp�هو� �ُيميت 
شيطاٍ� مريد �يتحّر; �ملؤمن من )عو�� ما �ر@ منه 
 Çر� �لدR 4 �لعر�` .. ليصبح �س� حّب �هللا تعا

�حدd.. كما يقوb حضرo �ملسيح �ملوعو) �:

��قسُم  ��ي،  يا  مرٍ:  أللف   pٌ��( ”حبُّك 
�منا  �حلقيقية  �حلرية   �� �لكرمي  بوجهك 
�حلب. هذ�  �س�  �إلنسا�  يصبح   �� هي 
.pليس عمل �ملجانني، بل هو قمة �لذكا [iلبحث عن مال�
خيانة. �خفاpها  أل�  �بًد�  حّبك   o�ثر �خفي  لن 

سبيلك،   4  Ïحيا� بر�حي  للتضحية  مستعّد   y��
 �حلبيب". � ��أل� �لصد�قة �حلقيقية هي تسليم �لر

(Rكماال� �إلسال o?بيا� معّربة..كتا& مر�)
��خ�� �ليس ?خًر�، �للهم بلِّغنا ;مضا� �لكرمي ��عّنا 

على iكر] �شكر] �حسن عبا)تك.
 ��� �نفسنا  ظلمنا  �ننا  �لر��ني  �;حم  يا  �للهم   
�خلاسرين. من  لنكونّن  �تر�نا  لنا  تغفر   �

�قد�منا  �مرنا �ثّبت  iنوبنا ��سر�فنا 4  لنا  �غفر  ;بنا 
��نصرنا على �لقوR �لكافرين. �?خر )عو�نا �� �حلمد 

هللا ;& �لعاملني

 

;€ÁÖ—;‡]ïŸÑ;€ÁÖ—;‡]ïŸÑ

�	 كر�مته �سبق.` n�� Vبه �عر� Vمنه �خو� Lهللا �قر� n� نتم�� cكل عا�
.�zلقر� V	معا 	هللا قلوبكم بنو��نوَّ	 

�با	~ �للهم لنا { عمر ��مر سيدنا �م3 �ملؤمنني يا �	حم �لر�bني
 �صلِّ �للهم على �لن� �لكرمي ��صحابه ��هل بيته ��عني
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 bلدجا� كا�  لو  تر� 
âر�ِجه  تنبأ  �لذ@ 
;جل  Çرَ)   bُلرسو�
 R� ؟bخا;`، فهل ُيطلق عليه �لدجا
كا� �ب �� يسمى بالرجل �خلا;` 
� �لعمال` �� ��ائل �� i@ �لعجائب؟ �
�نه  �لوصف  هذ�  من  ��ضح  �نه  بل 
َلقب، ألنه 9ترj �لكذ& ��لتضليل 
�حلق  ��ظها;  ��لتزييف   s�خلد��
 o;صو  4 ��لباطل  �لباطل   o;بصو
ير�  حني  �ملسلم  ��جُب � �حلّق. 
 Æح يتنّبه   �� ��حتر�فه   bلدجا� هذ� 
كا�  لو  �ما  َشَركه.   4 يسقط  ال 
�ال  علينا  �ر^  ضخم  ;جل  Çر) 
للتنبؤ  قيمة  فال  مقابله  شيئا  نستطيع 

�لتنبؤ،  ملجر)  ليست   ��pفالنبو به؛ 
تقوية   �� تبش�   �� حتذير  فيها  بل 
 opنبو من  �لغايا�   dهذ فأين  �ميا�، 
خر�^ ;جل ضخم مفتوb �لعضال� 
�لوهية؟  قد;��  �له  �لشعر  �جعد 
لسُت هنا مبعر: �)لة نقض �لتفس� 
 ،oكث� فهي   ،bللدجا �لتقليد@ 
 dهذ تنطبق  كيف  توضيح  �;يد  بل 
�حد�  على  �لدجالية  �لصفا� 
 jبه سُيعر� �لعربية،  �لتنص�  قنو�� 
يلي  �فيما  ��قًعا. � عمليًّا   bلدجا�
ترتبط  �مثلة  مع  �لدجل  هذ�  مظاهر 
تتعلق  ألمثلة  نتطر`  �لن   ،oباملر�
�ما  �غ�ها،  ��لوحي  باجلها) 
�ملنو�b نفـسه:  �كثرها!، فهي على 

��ًال: سياسة �يل للمصلني �فيما يلي 
:bمثا

  �  bلرسو�  ��   :bقمص )جا bيقو
�لصحا�  من  �لفز�;ية   oلفتا� �خذ  قد 
سلمة، حسب ما جاp 4 �لبد�ية ��لنهاية 
 bقا" :bفقا pسر) ما جا Â ،البن كث�
 bسو; dمَّر��سلمة خرجنا مع �� بكر 
�فيهم   ..o;�فز ب¹  فغز�نا  علينا  �هللا 
من  �ا  �بنة  �معها   o;�فز من   oمر��
بنتها.  بكر  �بو  فوهب¹  �لعر&  �حسن 
فما كشفت �ا ثوبا حÆ قدمت �ملدينة 
�لغد   4�ثوبا  فلم �كشف �ا  Â بت 
 :� bفقا �لسو`  لقي¹ ;سوb �هللا 4 
يا سلمة هب � �ملر�o.. يا سلمة هب 
� �ملر�o هللا �بو] (�@ هد)d)  فقلت 
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يا ;سوb �هللا، ��هللا ما كشفت �ا ثوبا 
 b�9ا �هللا".   bسو; يا  لك  هي  �ها 
 � bلرسو� �� bيقو �� &�هذ� �لكذ
يقعن   Ïلال� �جلميال�  �لسبايا  يأخذ 
غصًبا.  �آلخرين  �لصحابة  نصيب   4
�لكن، �قر��� تكملة �لر��ية �لY قّصها.

َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �هللاَِّ   bُُسو;َ ِبَها  َفَبَعَث 
َناًسا  ِبَها  َفَفَد�  َة  َمكَّ َ�ْهِل  �َِلى  �َسلََّم َ
َة.  ِبَمكَّ  ��ُ�ِسُر َكاُنو�  �ْلُمْسِلِمَني  ِمْن 
��ضح  �i� .(لنهاية���لبد�ية  (مسلم، 
يأخذها   �   bلرسو�  �� �لنص  من 
ليتز�جها بل ليبا)b ֲדا بعض �ألسر� 

من �ملسلمني. 
 ،pلفقها�  pخطا� �عتما)هم على  ثانيا: 
مع علمهم �ّ� هذd �ألخطاp ليس عليها 
� حديثي، �� �nا منقوضة � y?ليل قر(
بأ)لة قر?نية ��ضحة. �فيما يلي �مثلة:

�مه  بطن   } �جلنني   Zبقا �مكانية   .١
!/�عشر سنو

�لقائلو� بذلك من �لفقهاp �عتمد�� على 
 pنسا �شها)��  عصرهم  معلوما� 
جاهال� �� ُمَوْسَوسا� �� كاiبا�، 
�ال  �لكرمي  �لقر?�  على   ��يعتمد  ��
م�;  فال  �لنبوية،  �ألحا)يث  على 
 sفأتبا ��ال  iلك،  على   Rإلسال�  Rلَِلو
�أل)يا� �لذين مَضو� كانو� يقولو� مبا 
تتناقض  مفاهيم  من  �لنا�  عامة  لد� 

مع �لعلم �منها )يانة هذ� �لدجاb. مع 
 4 �حلمل   oمد بّين  �لكرمي  �لقر?�   �ّ�
قوله ﴿َ�َحْمُلُه َ�ِفَصاُلُه َثَالُثوَ� َشْهًر�﴾ 
 :Rبن حز� bقد قا� ،(١٥ :jألحقا�)
�ال �و� �� يكو� �ٌل �كثَر من تسعة "
�شهر �ال �قلَّ من ستة �شهر لقوb �هللا 
�َحْمُلُه َ�ِفَصاُلُه َثَالُثوَ� َشْهًر�﴾ َ﴿ تعا
ُيْرِضْعَن  ��ْلَو�ِلَد�ُ� َ﴿  :تعا �قوله 
 (َ�;َ�َ ِلَمْن  َكاِمَلْيِن  َحْولَْيِن  �َالَ)ُهنَّ ْ�َ
 .(٢٣٣  :oلبقر�) �لرََّضاَعَة﴾  ُيِتمَّ   �ْ�َ
�من �)عى �� ْ�ًال �فصاًال يكو� 4 
�كثر من ثالثني شهرà فقد قاb �لباطل 
�جل  عز  �هللا   Rكال  َّ(;�  bملحا��
جهاً;�. (�ملحلى). فهذd �آليا� تنقض 
;ضاs �لكب� �تنقض �حلمل �لطويل.

�لرجل من �بنته من �لزنا! ���f .٢
 �ّ� يع¹  ال  بذلك   pلفقها� بعض   bُقو
عمليا..  عليهم  ُطرحت  قد  �ملسألة 
قائال:   Yيستف يأِ� ;جل  �نه �  �ع¹ 
بفالنٍة،  سنة  عشرين  قبل  �نيُت  لقد 
سّن   4 صا;�   Yل� فالنَة  فأجنبْت 
�لز��^ �آل�، ��;يد �� �تز�جها، فهل 
مثل  9صل   � كال،  iلك؟   � �و� 
iلك �لبتة، فالز�y ال يعرj �ّ� فالنة 
 jلو عر Â ،هي �بنُته من �لزنا �صال
جدال، فهو لن يكو� �قًحا لد;جة �� 
يعترj بالزنا، Â يطلب �لز��^ منها. 

كث�  مثل  �هي  ,تة،  نظريٌة  فاملسألة 
من �ملسائل �لنظرية �لبحتة �لY �نَشَأִדا 
 pال كا� على �لفقها���لتَُّخم �لفقهية، 
�ال يتحدثو� مبثل هذ� �ال يتطرقو� �ليه. 
بنَت   �ّ� هي  iلك   bقا من  �حجُة 
ֲדا  يتعلق  ال   oٍ(ال� من   �pجا �لزنا 
تنتسب  ال  )�مْت  فما  �لنسب،  ثبو� 
�لنطفة، �ما )�R ال �و�   صاحب �
فهي  لذ�  فال�،  بنت  �nا   bنقو  ��
باألجنبية جائز.   ^����لز عنه.  �جنبية 
�لفتو�   dهذ صاحب  فا�  �لكن 
على   Rَّحر قد   Rإلسال� كا�   �i� �نه 
فكيف  �جُته، � ُترضعها  َمن  �لرجل 
نطفته!  من   Yل� �لبنت  عليه   Rِّ9ر ال 
يعi� ¹� �;ضعت �مر�oُ �يٍد ِهنًد�، فال 
ال  �نه  مع  هنًد�،   ^�يتز  �� لزيٍد  9ّل 
مسألتهم   4 �ما  بينهما،  ما)ية  صلَة 
�هـي  ��ضـحة،  فالصلة   dهذ
�لرجـل.  نطـفة  من  �لبـنت   ��

�ملحّلل مأجو	!  �ّ� .٣
مع �نه ال �هل مسلم �حلديث �لشريف: 
(�بو  َلُه"  ��ْلُمَحلََّل َ �ْلُمَحلَِّل  �هللا  "َلَعَن 
ُ�ْخِبُرُكْم  َ�َال   " �حلديث:  �ال   ،((��(
 bَُسو;َ َيا  َبَلى  َقاُلو�  �ْلُمْسَتَعاِ;  ِبالتَّْيِس 
�ْلُمَحلَِّل  �هللا  َلَعَن  �ْلُمَحلُِّل  ُهَو   bََقا �هللاَِّ 
 bْلُمَحلََّل َلُه" (�بن ماجة)، لكن �لدجا��َ
ال يتطر` � هذين �حلديثني قط، �ال 

٢٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني - شعبان ورمضان  ١٤٣٦هـ  حزيران / يونيو  ٢٠١٥ م



يركز سو� على عبا�� شا�� ال ُيعر� 
َمْأُجوٌ�،  "ْلُمَحلُِّل  "َ&ِقيَل  &هي:  قائلها، 
 ��,) "ْألَْجَر.  َشَر0َ   "�َ1 "للَّْعِن  َ&َتْأِ&يُل 
"حلكا7 شر= غر� "ألحكا7) &معلو7 56 
بالتحايل على  "لتحايل مذمو7، فكيف 
قوله  من  "حلكمة   5ّ6 &معلو7  "لشرH؟ 
تعاM ("لطالJ مرتا5) هو 56 ال يتها&5 
"لناR بالطالJ، &56 ال ُيقد7 "ملرN عليه 
"ستمر"�  من  6فضل  6نه  يقينه  بعد  1ال 
"لز&"W. 6ما لو V يكن مقيَّد" بعد, فقد 
يطّلق "لرجل "مر6ته كلما غضب منها! 
6نه  هذ"  عن  &ينتج  كب\.  فسا,  &هذ" 
 56 بعد  "لرجل   M1 "ملر�6  ال حتّل عو,� 
6مامها  &"لبا_  "لثالثة.  "لتطليقة  يطلقها 
مفتو= لتتز&W من تشاN. فإ�" تز&جت 
ِبِنّية "لز&"W "حلقيقي &ليس  g&جا fخر 
"لتالعب، i "ختلفا &طلَّقها &V ُيرجعها 
 W&تتز  56 فيمكنها  "لعد�،  فتر�   jخال
g&ًجا fخر، حg l&جها "أل&j ُيسمح 
rا بالز&"W منه؛ �لك o6ا V 5ْ1 تستطع 
"لعيش مع "لز&W "لثاs فلعلها توقن o6ا 
هي من سبََّبت "خلال�، 6& لعل g&جها 
"أل&j يغّير من طباعه &يتعهد بتغي\ ما 
يريد w 56عل  كا5 عليه. فاإلسال7 ال 
نفسه  "لوقت   y& 6لعوبة،   Jلطال" من 
يريد 56 مينح "ملخطئني ُفرًصا. "ملهم 5ّ6 
"ألحا,يث تلعن "ملحّلل &تصفه بالتيس 
"لدّجاj ال يتحد� 1ال  "ملستعا�، لكن 

عن تصرفا� "لناR "خلاطئة &عن فتو� 
"لنصوَ�  &ُتناقض  قائلها  ُيعر�  ال 

"لو"ضحة "لقاطعة.
 

�مر�ً�   � �لرسوُ�  �حبَّ   ���  .٤
�جها �� يطلَِّقها! معلو7 �فيجب على 
g 56ينب بنت جحش كرهت g&َجها 
gيَد بن حا�ثة �ضي "هللا عنهما &V تُعد 
تطيقه، فظّلت تطالب باالنفصاj عنه، 
مر",ها   �  jلرسو" rا  56 حقَّق  &بعد 
 � �سوله  "هللا  6مر  عدتُّها  &"نَقَضْت 
"لعر_  عا,�  على   Nًقضا منها   W"&بالز
y عد7 "لز&"W من مطلقا� 6,عيائهم، 
ضر�  من  حلقها  عما  لزينب  &تعويضا 
بطلب  كا5  "لذ�  gيد  من  بز&"جها 
من "لرسوj � نفسه إلg"لة "لعصبيا� 
&ترسيخ "ملسا&"�.. لكّن "لدجاj �في 
هذ� "حلقائق &يركز على قوj شا� قاله 
6حدهم، &هو 56 "لرسوj � قد ��6 
gينب y ثيا_ خفيفة y بيتها فأعجبته، 
 � jُيٌد، لذ" "�1" 6حبَّ "لرسوg فطلقها
"مر6ً� فيجب على g&جها 56 يطلَِّقها". 
بآية   jّيستد  V ֲדذ"  هر6  "لذ�  فالعاِلم 
6& حديث، بل بنا� على 1ضافٍة مغلوطة 
هذ"  على  يب�  حني   jُلدجا"& للقصة. 
 jلفاسد يركز على تصوير "لرسو" jلقو"
� 6نه كا5 يطيل "لنظر M1 "لنساN، &6نه 
حيثما 6عجبته "مر�6 &جب على g&جها 

تطليقها فو�"، &كأ5ّ هذ" "حلد� يتكرَّ� 
شهريا! &"لعيا� باهللا. فما�" هو "لدجل 
 V 51 يكن هذ"؟ &ما هو "لتضليل V 51

يكن "لتصّيد "لكا�_؟
 

بيع   '��فالز �ملر��،  �ملهر هو ,ن   .٥
�شر�0!

يع�  للز&جة  هدية  هو  "ملهر   5ّ6 مع 
&"لنفيس  "لغا�  بذله  عن   W&لز" فيها 
g&جته.  على   jحلصو" 6جل  من 
"ملهو�   y "ملغاال�  ينبغي  ال  &لكن 
 .W"&لز" من  "لشبا_  يتمكن  ال  �يث 
يصو�ها  "لر"ئعة  "إلسالمية  "للفتة  هذ� 
فالرجل   ،N"شر& بيع  o6ا  على   jلدجا"
يشتر� "ملر�6، &تصبح له 6َمة.. �6 56 

"لز&"W ليس 6كثر من جتا�� بالبشر!
بإضافة  "لر&"يا�  حتريف  ثالثا: 
مثاj على  "لبتة،  فيها  ليست  6كا�يب 
"ل�  "لتالية  للر&"ية  6ضافو�  ما  �لك 
6خرجها "لط�"y s "ملعجم "لكب\ َعِن 
ا 6ََ�"َ, "لنَِّبيُّ َ� 5ْ6َ  "ْبِن َعبَّاRٍ َقاjَ: َلمَّ
َيْخُرWَ 1َِلى َغْزَ&ِ� َتُبوَ�، َقاjَ لِْلِجدِّ "ْبِن 
َتُقوjُ ِفي  َما  َقْيٍس،  "ْبَن  َيا ِجدُّ  َقْيٍس: 
 jَُسو�َيا َ :jَُمَجاَهَدِ� ب� "َألْصَفِر؟ َقا
َ&َمَتى   ،Nٍِنَسا َصاِحُب  "ْمُرٌ�  1ِنِّي  "هللاَِّ، 
6ََ�� ِنَساNَ ب� "َألْصَفِر 6ُْفَتَتُن َفاْئَذ5ْ ِلي 
ِفي "ْلُجُلوRِ، َ&ال َتْفِتنِّي. َفَأْنَزjَ "هللا َعزَّ 
: "َ&ِمـْنُهْم َمْن َيق�وjُ "ْئـَذ5ْ َ&َجلَّ
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َسَقُطو�"  �ْلِفْتَنِة  ِفي  َ�ال  َتْفِتنِّي  �ال َ ِلي 
 bيقو  bلرسو� كا�  فقالو�:  (�ملعجم) 
للنا�: هيا �خرجو� للغز� حÆ حتصلو� 
 R��لر بنا�  �خصوصا   ،pلنسا� على 
�ْبن  ِجدُّ  هذ�  �لكن   .����لشقر�
�ملر�op فرفض.  َقْيٍس كا� لديه بعض 
 �� كالشمس  ��ضحة  �ملسألة   �ّ� مع 
ِجدَّ �ْبَن َقْيٍس كا� منافقا، �قاi bلك 
 Rثا عن م�; لعد,� "pعلى سبيل ��ز"

�خلر�^ 4 قتاb �لر�R �ملعتدين.
 

شخصيٍة  �حد�ٍ�   bُستغال� �بعا: 	
 ��نْزُعها من سياقها ,يث تبد ،oعابر
��ية ; مثل  �iلك  �صيلة،  حالة  كأnا 
�حد�   oِِغ� عن  تتحدثا�  �ثنتني   ��
ثقيلة  مْزحة   ��  ،�  bلرسو� �جا� �
iلك.  شابه  ما   �� �حد�هّن،  مَزَحْتها 
هي   oلعابر� �ألحد��   dهذ  �ّ� مع 
من �)لة صد` �لرسوb � ألnا تبّين 
 ،pشي كلُّ  س�ته  من  �صلنا  قد  �نه 
نافعة.  تعاليم  من  Äلو  ال  �nا  كما 

�لو�ضح  �ملع�  حتريف  خامًسا: 
كالشمس

�فيما يلي مثاb، فعن �بن عبا� قاb : ملا 
ماتت فاطمة �R علي بن �� طالب خلع 
 ،dيا� ��لبسها  قميصه،   � �هللا   bسو;
��ضطجع معها 4 ق�ها، فلما سو� 

 bبعضهم : يا ;سو bعليها �لتر�&، قا
�هللا ;�ينا] صنعت شيئا � تصنعه بأحد، 
لتلبس  قميصي  �لبستها   y�  »  :bفقا
من ثيا& �جلنة، ��ضطجعت معها 4 
�لق�،  عنها من ضغطة  ليخفف  ق�ها 
�nا كانت �حسن خلق �هللا �� صنيعا 
(y�لط�� (معجم   « طالب   �� بعد 

قد   �  bلرسو�  ��  :bتقو فالر��ية 
ق�   4 حلظا�  �لشريف   dجسد مّد) 
� بعد �فاo �مه  فاطمة �لY �عتنت به جدًّ
�كانت حنونًة جد� عليه، فأ;�)  dجّد�
�ا   تعا �هللا  فدعا  �جلميل  �ا  يرّ)   ��
ق�ها.  �لشريف 4   dممّدٌ) جسد �هو 
�لدجاb يقوb �� معÀ �ضطجع  لكن 
�كالُمه  ֲדا!  �نا  �نه  ق�ها   4 معها 
هذ� ال ُينقل �ال إلثبا� )جله �جهله. 
كالنائم،  �لتمّد)  هو   sفاالضطجا
��i� ُ�طلق على �جلماs فهو من با& 
 Õبألفا عنه   Àُيك  sفاجلما �ملجا�، 
�كذلك كل لفظ غ� مرغو&  ،oكث�
�سيا`  مثال.   pخلال� كبيت   ،dبذكر
هي  بل  iكرنا،  فيما  ��ضح  �لر��ية 
Äفى  �ظّنها  �ال   ،oعديد ��يا� ;

عليه. 
مر�يا�  على  �لتركيز  سا`سا: 
مثل  �لكرمي،  ��لقر?�  �لعقل  ينقضها 
لكا�  صّح  لو  �لذ@  �لكب�،   sضا;
حوله  �ملر�يا�  عشر��  �صلنا  قد 

 o(;� �قتها  �لصحابة  مشاعر   bحو�
�ليه  ُنسب  �لذ@  سا�  �لرجل  فعل 
��ليهو)  �ملنافقني  فهل   o(ّ;�  ،sلرضا�
مثل  يفّوتو�  لن  �لذين  ��ملشركني 
حدثت.  لو  �لذهبية  �لفرصة   dهذ

 /��لعا` بني  �ملتعّمد  �خللط  سابًعا: 
�بني  �لنا<  عامة   =���قو �لتقاليد �

.cإلسال�
 :µلقرط� تفس�   4  pجا فمثال�: 
بالنعجة   oملر�� عن  تك¹  ��لعر& "
�لسكو�  من  عليه  هي  ملا   ،oلشا��
�قيل  �جلانب".  �ضعف   oملعجز��
 oبالبقر عنها  ُيكّنى  �قد " �يضا: 
��لناقة، أل� �لكل مركو&".  oحلجر��
�لدّجاb: ما عالقة   bنسأ� (µلقرط�)
 � ُينسب  ال   �iملا� بذلك؟   Rإلسال�
�ملسيحية، فكث� من �لعر& مسيحيو� 
 dهذ فلعّل   ،Rإلسال� يعتنقو�   �� قبل 
�لكنايا� ُتستخدR منذ iلك �لزما�؟!

مع  ينجح  قد  هذ�   bلدجا� ��سلو& 
للدين  صحيح  فهٌم  لديه  ليس  َمن 
 bلرسو� صد`  على  �لد�مغة  �لأل)لة 
�قد جنح هذ�  !pكثر هؤال� �ما  ،�
�لتا;يخ  له 4  نظ�  �لدجاb جناًحا ال 
 bßي  �� بد  ال  كا�  لذ�  �إلسالمي، 
هللا  ��حلمد   .bنز �قد  ليقتله،  �ملسيح 

;& �لعاملني. 
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ــو�ِ� �إلخ معشَر   يا  لكم  ُبشر� 
�حلـّناِ� عناية   ُ̀ �ُبـــر ظهـر� 
�لنَّــــيِّر�ِ�  بــــهـذd   �لبåلـد�ِ�
ــو;� �ل ــِ�  خ سّيٍد  ــن  ِم  oٌ;ــا ــش �ب
َمهــابٌة   pلسمــا� كصــاعقة  ��ا 
صدُقنا حصحَص  فيه   Rٌــو ي  Rَلــيــو�
oٍبصـ� ــل  �ه ــلُّ  ك يبكي   Rَلــيــو�
نبـــيِّنا نــبأ   �نـو�َ;   ًقا  �مــصـدِّ
�ليـــوR كلُّ مـبايـــع  i@ فــطـنة
ُخـسـر�َنه  ��; عا)�  من   Rليـــو�
قـــربٍة   @i مــو�فق  كلُّ     Rليــو�
صــدقنا حــّجُة  �لشمس  كمثل  ظهرْ� 
Rٍ �تــنـدُّ ٍن  بتــفـكُّ �لِعـد�  ما� 
?يـًة �بـد�  كـيــف  �كـ�  �هللاُ 

�ُخلـّالِ� َمجَمـَع   يـا  لكـم   Üُطــو
�لعيـنـاِ� لـه  ملـن    È�لصـر� �بـد�  
;مضــاِ�  4 �هللا   �iبـإ ُخِســَفا 
�أل);�ِ� مـن     oًُمـــطـّهـر ظهـرْ� 
�لفرسـاِ�   ; كتـــشــذُّ   ;ٌ �تشــذُّ
فـّتـاِ�  &ٍ مكــذِّ كلُّ  مـا�  قـد 
�لرحـمـِن ملر�حــم  ــًر�  مـــتذكِّ
ـًمـا   ملـو�هـب  �ملّنـــاِ� �مــعظِّ
�يـمــاِ� عـلـى  �يـــمـانـا   (�(��
�لّنــ��ِ� مـن    dمقـعـُد ��لتـاَ�  
yـــنـاÞ قـد شـدَّ َ;ْبـَط  جـنانـه
بشـاِ� �لصـافــنـاِ�   bكاخليـو  ��
��حلــق بـاَ� كصــا;Rٍ  عــــرياِ�
كَشـف �لغـــطـا بإنـا;o  �لـ�هـاِ�
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�إلنــسـاِ� مـكائـَد     d�تـر هـل   R�
َفـّتـاِ� كمـفتـٍر  فيـه  فـّكـرَ� 
عَّـاِ� لـَ مكـفِّـر  كلَّ  ��هــاَ� 
ِعيــد�ِ� لـنـا   Rٍ�ألقــو ِعـيـٌد 
�لطــغـيـاِ�   @�i بآيتــه  ُيخـز@ 
�إلميــاِ�  � تدعوكـم  ��لشـمــس 
yسـبحا ملـؤيَّـٍد   ُمــْلِكـكـم    4
�لشــاِ� عظيـم  ُعظـمـى  ?يـٌة   ��
�لشــجعاِ� �سـّيد   Rألنـا� كهـِف 
yمـكا� ��ـد�  طـر`  �تبـّينـْت 
جــاِ� ُمـِصـرٍّ   Úٍملجـتـر �يــٌل 
��لـدّيـاِ� �لـّر�ـن  ;ّبنـا   مـن  
�ِ��﴿َخَسـَف �ْلَقَمـر﴾ �َتجـاjَ  عـن  عـد
�لـفرقـاِ� مــن  يتلـى  ملـا  شـرًحا 
y�(� iِْكـَر  �َخــلِّ  �ليـه   Ãْفافــَر
�سـناِ� قاطـع   سـيٍف  �قــِع  ِمـن 
ֲדتـاِ�  � يصـغـي  �ال   ُيْهـَد�  
�لفرقـاِ�  � يهــد@  ُمرَسـٍل  عـن 
َلـو�ِ� ��ملـَ �هللا    pـا· شـهـدْ� 
yتركـُت )نياكـم  بعــطـِف  ِعنـا�
هــذ�ِ� لـلكـّذ�& ينــخسـفــاِ�؟
�إلحــســاِ� مـن  ?يـاٍ�   �ُيريـك  
ـرحاِ� كالسِّ  bتصـو ��نـت  ُخِسـَفا 
قـد  جـاp�]  كــالعنـو�ِ� هــذ�ِ�  
�لعــصيـاِ�   oقـد; ِمـن  فاسـتيِقـظو� 

هــل كا� هذ� فــعـــَل  ;&ٍّ  قا)ٍ;
�لذ@ �َجلــْفــر   مــن    ��  Rٌــو جن هــذ� 

�لعد�   ــز�  �خ ــذ@  �ل �حلق   � فا;ِجْع 
صيامنا شهـر   ;�ــر م بعَد    Rليو�
�مــبـا;ٌ] طّيب   Rٌيـو  Rلـيو�
�لقــمر يهديكـــم � نــو; ��ـد�

ــو;�      �ل ــّال`  خ ــاُ�  ?ي لكم  ظهرْ� 
ٍم هـــل هذd ِمن قســِم  عمِل  ُمنــجِّ
مصـــطفى   ٍّµن ِمن   حــديٌث  هذ� 
كالمنا صــد`  ــا�  �ب �لفتوُ�  َجَلِت 
�إلبا بِقي  �لغــــطا   ُكِشف  �فبعَدما 
Yي? ظــهــرْ�   ;مضا�   4  Rــو ق يا 
;بنا ?يـَة  شئَت  ما   �i� فاقـرْ� 
£مد  b? حديث  �حلـديث   Â
�حبـيبـــنا نبـــّينا    Rُكال هـذ� 
��وعهم �لــعــد�   على  ــدُّ  �ش هــذ� 
قاطـٍع ــٍر  �م ثبو�  بعد  ��ُحلـــــرُّ 
صد�)كم    �كيف  عّني  ُتعِرضو�  ال 
&ٌiــا ك ال  صـا)`  �نـي  ��ِهللا 
مهيم¹ ــبِّ  ُحل �هــو�ئــي   ـــُت   �)َّْعَ
�ُنــــُظْر iُكاÂ  pً  قــــمًر� ُمنِصـًفا
شاهٍد  ٍّ&; َقْهَر  َخـْف  العــ¹  يا 
بقـضائه �æسه  �لقـديــر  قمر 
بــــعـدهـا ُيريهـا  ?يـا�  ِهللا 

�ملــحـسِن  �لكـرمي  �هللا   من  هذ� 

(١٦٣-١٦٨ Í ،نو; �حلق)
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٤
  � حضرته  كا�   :Ïلد�� حدثت¹ 
بعض   �  bقا طفال  كنت  ملا   :bيقو
��جلب  بيتك   � �iهب   :bألطفا�
�لبيت �مأل� جيو�  سكًر�. فجئت 
 ��( y��بالسكر �ملوجو) 4 �حد �أل
�� �سأb �حًد�، �بينما كنت 4 �لطريق 
�ليهم سَفْفُت حفنة منه فُحِبَس نفسي 
�عانيت كثً��، �عرفت فيما بعد �� 
�لذ@ �عت�ته سكًر� �بيض �مأل� به 

جيو� � يكن �ال ملًحا مسحوًقا.
 oتذكر� �نه ُخِبز 4 �لبيت مر :bقو�
خبٌز حلٌو أل� حضرته كا� 9ب �كل 
�خلبز �حللو، فلما شرs حضرته يأكله 

ُيْبِد   � �نه  �ال  مذ�قه   4 بتغي�  شعر 
iلك، فلما �كل �كثر �جد �ملر�;o فيه 
يبد� �� �خلبز مرٌّ فما   :Ïلد�� bفسأ
�ألمر؟ سألت �لو�لدoُ �ملر�oَ �لY خبز� 
�خلبز، فقالت � �ضع فيه �ال �لسكر، 
�خذِ�  �ين  من   :oلو�لد� سألتها 
�لذ@   pإلنا� iلك   َّ��  µجل� �لسكر؟ 
 �pجا��خذ� منه �لسكر. فذهبت 
بعلبة من قصدير، �بعد �لفحص ُعلم 
على  حتتو@  كانت  �لعلبة   dهذ  ��
 4 خطأ   oملر��  dهذ �ضعته � �لكينني 
�لقد حدثت  �لسكر.  بدال من  �خلبز 

.Rلك �ليوi لطرفة 4 �لبيت� dهذ
�لرحيم. �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٥

بعض  �خ�ت¹  قالت:   Ïلد�� حدثت¹ 
 4 طلب   � حضرته   �� �لعجائز 
مع  يأكله  ما  ��لدته  من   oمر  dصغر
�خلبز، فقالت له �� يأكل معه �لسكر 
�خلاR، قاb حضرته: ال �;يد، فذكر� 
له شيئا ?خر، فرّ) عليها حضرته بالر) 
�أل�b. كانت ��لدته مßعجة i 4لك 
 oبشد عليه  فرّ)�  ?خر  ألمر  �لوقت 
�لرما).  مع  �ُكْله   �iً� فاiهب  قائلة: 
�خلبز  على  ;ماً)�  حضرته  فوضع 
طرفة   dهذ �كانت  ألكله،  �جلس 
 4 iلك  �حد�  �لبيت.   4 حدثت 

.dئل صغر���
 dهذ iكر  بعد   Ïلد�� قالت   :bقو�
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جالًسا   � حضرته  كا�  �حلا)ثة: 
عن  �لعجو�  تلك  �خ�ت¹  ملا  عند@ 

هذ� �حلا)�، فظل ساكًتا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٤٦
خا�  علي  �لفقا;   �i �ملولو@  حدث¹ 
)ين   Rكر قضية  كانت  ملا   :bقا�
مرفوعة 4 £كمة غو;)�سبو; خر^ 
�ملحكمة،   � للتوجه  يوًما  حضرته 
فقصد �فق عا)ته �لغرفة �لY خصصها 
��ملولو@  �نا  �بقيت   ،pللدعا سلفا 
كا�  خا;جها.   dننتظر علي  £مد 
عصا  9مل  علي  £مد  �ملولو@ 
 � حضرته  خر^  فلما  حضرته، 
بعد �لدعاp سّلم له �ملولو@ £مد علي 
عصاd. فلما تنا��ا حضرته �خذ ينظر 
�ليها Â قاb: ملن هذd �لعصا؟ قيل له: 
�nا حلضرتك، ��نت تأخذها )�ًما 4 
يد]. قاb حضرته: ظننت �nا ليست 

.�
 dلفقا; علي خا�: كانت هذ��i bيقو
منذ  حضرته  يد   4 ظّلت  قد  �لعصا 
 4 مستغرًقا  كا�  �نه  �ال  طويلة   oمد
�فكا;d لد;جة �نه � ينظر �ليها بإمعا� 

ليعرفها.
�تيت  خا�:  علي  �لفقا;   �i  bيقو
 s(ّيو حضرته  �جد� �  oمر قا)يا� 
�ملسجد.   ^;( �سط  �ألفغا�  �حد 

سعيًد�  يكن   � حضرته   �� الحظت 
أل� iلك �لشخص كا� �اj من �� 
يبلغ )عوo حضرته 4 �فغانستا�. على 
فصافح¹  ,ضرته  �لتقيت   ،bحا �ية 
 Yغرف  � جئت  بيته.   � iهب   Â
يلق¹   � حضرته  أل�  كثً��  �بكيت 
ملا   Â شيًئا.  م¹   ��; فلعله  ببشاشة 
iهبت � �ملسجد �قت �لصالi oكر 
� �لفقا; علي خا�" i" �� حد حلضرته�
 Æحضرته بكل شو`: م bصل. سأ�
�صل مفو: �ملديرية؟ فتقّدمت فوً;� 
�قلت: سيد@ لقد �لتقيت بك قر& 
�ألفغا�.  توّ)s �حد  ملا كنَت  �لد;^ 
قاb حضرته: حسنا، �لكن¹ � �نتبه، 
 ;�سر بكل  كاملعتا)  معي  تكلم   Â

�بشاشة.
 R�بقد يفر�  حضرته  كا�   :bقو�
فلما  �9ز� عند مغا);ִדم.  jلضيو�
 قا)يا� مبناسبة � jبعض �لضيو pجا
حفل "?مني" * ملر�� بش� �لدين £مو) 
شعرية  �بيا�   4 قاb حضرته  ��د، 

كتبها 4 هذd �ملناسبة ما معناها:
 pجا Yل� Rأليا� dلقد َ�;يَتنا يا ;ّ& هذ
يا  كرمك   ��� كلُّهم،  �ألحبة  فيها 

 .pلر�ا�� pللطفا� pقد )عا هؤال µحبي
لقد طلع علينا هذ� �ليوRُ �ملبا;] �لذ@ 
لنا  �للهم با;]  حتققت فيه مقاصدنا، 

.y�يا سبحا� من ير ،Rهذ� �ليو
�بألِف  بلطف   jلضيو�  pجا لقد 
£بٍة فبمجيئهم �صابت قلوبنا �لفرحة 
��َحنا �لر�حُة، �لكن �حلز� يعتصر ;��
فر�قهم،  حلظة  �تذكر  عندما  فؤ�)@ 
يا سبحا�   ،Rليو� لنا هذ�  �للهم با;] 

.y�من ير
ُنُزbٌ، يفا;` فيه �لو�صل ال  �� �لدنيا 
�لو  �خً��  ينفصل   �� بد  �ال  £الة، 
أل@   bاÇ ال   .Rعا مائة  ��صال  ظل 
فانية.  �لد�;   dذ�  pبقا ال   i� شكو� 
يا سبحا�   ،Rليو� لنا هذ�  �للهم با;] 

.y�من ير

 :b٢٤٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو
كلما �لتقى �ملسيح �ملوعو) � بأحد 
عنه   يكشف  �مبا  مبتسم  بوجه  لقيه 
�أل�ديني  �يع  كا�  "ومه.  �يع 
 b�يشعر�� بأ� غمومهم �"ومهم تز
,ضو;هم Çلسه � �i كلما �قعت 
�ملبتسم سر�  نظرo �حد على �جهه 
�ِمن )�ِبه  .d4 سائر جسد oتيا; �ملسر
 pصغا� بكل  يستمع  كا�  �نه   �
مهما  بكل £بة  عليهم  �يرّ)  للجميع 
كل  �بسيًطا.  عا)يًّا  �لشخص  كا� 

مبناسبة  "?مني"  يقاR حفل  �ملترجم:  من  * (حاشية 
�iلك  �لكرمي،  للقر?�   ��أل �خلتمة  �أل�ال)   pاn�

تشجيًعا �)عاpً �م.)
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التقوى

��حد كا� يظّن �� حضرته 9ّبه �كثر 
من �جلميع. كا� يأتيه �حياًنا قر�يو� 
جاهلو� بآ)�& Çلس نµ �هللا فيظلو� 
�لتافهة،  قصصهم  عليه   ��يسر)
�كا� حضرته �لس معهم �يستمع 
�ما قاb ألحدهم  ،pليهم بكل �صغا�
حضرته  كا�  �آل�.  كفى  قط: 
 4��لس 4 �ملسجد بعد �لصلو�� 
 pقا� �خر� �يضا، فيحيطه �ألحبا��
�ألحا)يث  تبد�   Â حوله  ��تمعو� 
�هكذ� كا� );�  Æمو�ضيع ش bحو
كا�  هنا]،  �ر@  ��لتربية  �لتعليم 
�كأ�   ��يشعر Çلسه   4 �جلالسو� 
ينبوًعا من �لعلم ��ملعرفة يتدفق، �كل 
��حد منهم كا� يغترj منه ,سب 
�ستطاعته. � يكن هنا] قانو� £ّد) 
ُيفَر: على �تباعه Ç 4لسه، بل كل 
��حد كا� �لس حيثما �د مكاًنا، 
i� Â� �;�) �حد �� يسأb فكا� يطر� 
حضرته  �كا�  بساطة،  بكل  سؤ�له 
بعض  على   �ًّ(; خطاًبا  يلقي  �حياًنا 
�ملعا;ضني  �حد  iُكر   �i�� �ألسئلة؛ 
�حًيا  iََكَر   �� حضرته  عنه  تكلم 
 �i� به،  يتعلق  ما  �iكر  dتلقا جديًد� 
 �� �حٌد  �ا  تعر:  مصيبٌة  iُكر� 
فرsُ �جلماعة جر� �لكالR حوb هذ� 
�حلديث  كا�  باختصا;،   .sملوضو�
�ر@ حوb مو�ضيع شÇ 4 Æلسه، 

 Rلكال� ,رية  يتمتعو�  �جلميع  �كا� 
حضرته  تكلم  كلما   .��pيشا فيما 
 .pصغا� بكل  �حلضو;  �ليه  �ستمع 
كا� من )�به -سو�p �ثناp خطابه 4 
�لنا� �� خالb �حلديث 4 �ملجلس- 
يأخذ   Â منخفض،  بصو�  يبد�   ��
صوته يعلو �يعلو لد;جة يستطيع �� 
يسمعه بكل سهولة �بعد شخص 4 
 ���Çلسه، �كا� صوته يتميز بلوعة 

.Íخا

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم    .٢٤٨
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �� �ملولو@ 
£امًيا  كا�  الهو;  ِمن  )ين  فضل 
حلضرته 4 قضية ”ما;تن كال;]“، 
�لعله ال  ��ديًّا  �لرجل  هذ�  يكن   �
غ�   b�يز �ال   oحليا� قيد  على   b�يز
��د@. ملا َمُثَل �ملولو@ £مد حسني 
 pلإل)ال �ملحكمة   Rما� �لبطالو@ 
�ملولو@   bسأ حضرته  ضد   oٍ(بشها
 � ·حت   �i� حضرَته:  )ين  فضل 
 4 حسني  £مد  �ملولو@  سألُت 
حضرته  فمنعه  نسبه؟  عن  �ملحكمة 
 Â ،ال �·ح لك بذلك :bقا� oبشد
 ﴾pِو قاb: ﴿َال ُيِحبُّ �هللا �ْلَجْهَر ِبالسُّ

.(١٤٩ :pلنسا�)
قاb �ملولو@ ش� علي: لقد iكر لنا 
�ملولو@ فضل )ين هذd �لو�قعة بنفسه 

�كا�  �ملحكمة،  من  خر�جه  بعد 
 :bيقو فكا�  متأثًر� مبوقف حضرته، 
� �خال` عجيبة. i "مر�� صاحب" ��
 pلإل)ال  p�أللد� �عد�ئه  �حد  ميثل 
بشها)o ضد حضرته 4 قضية �ִדامه 
با;تكا& قتل �حد، �كنت سأجعل 
شها)ته تافهة �ضعيفة ال يؤبه �ا من 
خالb توجيهي له بعض �ألسئلة عن 
نسبه، �� تكن مسئولية توجيه مثل 
هذd �ألسئلة تقع على "مر�� صاحب" 
ملا  �ن¹  �ال  iلك،   سأتو كنُت  بل 
�ستأiنته بذلك منع¹ بشدo قائال: ال 
�·ح لك بتوجيه مثل هذd �ألسئلة أل� 

�هللا تعا ال 9ب مثل هذ� �لطريق. 
£مد  �ملولو@  نسب   4 كا�   :bقو�
��هللا  معيبة-  �موٌ;  �لبطالو@  حسني 
�علم- �هي �لY �;�) �ملحامي �بر��ها 
حضرته   �� غ�  �سئلته،   bخال من 
حضرته   �� �حلقيقة  iلك.  من  منعه 
 iلة �@ عد�ٍّ له، � jيكن يهد �
�ما �i� هيِّئْت من �هللا �سباُ& iلة �حد 
فكانت تلك ?ية من �هللا فكا� حضرته 

يظهرها �ي��ها.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٤٩
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �نه ملا مُثل 
�ملولو@ £مد حسني �لبطالو@ ليد� 
بشها)o ضد حضرته 4 قضية �ִדامه 
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بالقتل، )خل �لغرفة، �ملا ;�� حضرَته 
�لس بكل كر�مة على �لكرسي عند 
�لقاضي )�غال� �صيب بقلق شديد 
حسد�، فسأb �حلاكم كرسًيا، �حيث 
�نه كا� ��قًفا �كا� بينه �بني �حلاكم 
مر�حة، فلم يكن ير� �جه �حلاكم، 
�بالتا� خاطبه 4 كالمه با°نائه عند 
ليست  �غال�: ( فأجابه  �ملر�حة، 
ُيمنح  فيمن  �·ك  تذكر  قائمة  لدّ@ 
�م �لكر�سي 4 �ملحكمة. فلما �صر 
 bقا�على طلبه �ستشاÈ �حلاكم غيًظا 
�تأّخْر  تتكلْم،  �ال  �خسْأ  مغاضًبا: 

�ِقْف معتدال.
�قوb: لقد �;)� 4 بعض كتابا� 
�ملسيح �ملوعو) � كلما�: ”�ِقْف 
�ملر�)   jنعر نكن   �� معتدال“، 
�لر��ية   dهذ من  �آل�  ��تضح  منها، 
�� �ملولو@ £مد حسني كا� يتكلم 
مع �حلاكم منحنًيا ل�� �جهه �لذ@ 
�قف   �i� �ملر�حة   p�;� �تفي  كا� 
معتدال، �ألجل iلك قاb له �حلاكم: 

”قْف معتدال“.
كم  يتصو;   ��  pللمر ميكن   :bقو�
كا� قلبه مكلوًما �9تر` كمًد� عند 
ناحية  من  يتذكر  كا�  لعله  iلك، 
قولته �لشه�o عن حضرته: "�نا �لذ@ 
;فعُته ��نا �لذ@ سُأسِقطه �آل�"، �من 
ماثال  يكو�   �� بد  ال  �خر�  ناحية 

 y�" :عينيه �لوحي �لتا� حلضرته Rما�
مهني من �;�) �هانتك." فاهللا �ك�!

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٥٠
حدث¹ �ملولو@ ش� علي �� حضرته 
 4 �غال� ( �لقاضي   Rما�  bقا ملا 
قضية �ִדامه بالقتل: �ُلصقت � ִדمة 
�لقتل.. ��;�) �� يكمل حديثه، �ال 
�ִדمك  ال  فوً;�:   bقا �غال� (  ��
بالقتل. فلما �صد; قر�;d قاb: مر�� 
ُبرِّئت  قد  بأنه  لك  �با;]  صاحب، 

ساحتك.
مفو:  نائب  �غال� ( كا�   :bقو�
�كا�   ،Rأليا� تلك   4 �ملحافظة 
 Â �جليش،   4 نقيب   @� "كابنت" 
�خذ يترقى �يترقى حÆ صا; �حلاكم 
�أل�b جلز; �ندميا�، �قد تقاعد �آل� 
عن ;تبة عقيد �عا) � بريطانيا. �نه 
متعصب.  �نبيل �غ�  متفهم  �نسا� 
لقد قابله )�عيتنا �ملولو@ مبا;] علي 
�لبنغا� 4 ٢٨ يوليو ١٩٢٢ فذكر 
تلقائه Çريا� تلك  له )�غال� من 
 Rغال  jعر� كنت   :bقا� �لقضية 
على  �كنت  �ملوعو))  (�ملسيح  ��د 
يعّلم  ال  ��نه  �نبيل  صا{  �نه  يقني 
�لنا� �ال مبا يؤمن به، �لكن¹ � �كن 
�حب نبوp�ته عن مو� �آلخرين ألnا 

.oكانت تث� مشاكل كث�

i Âكر �قائع �لقضية �قاb: كا� iلك 
�لشا& "نظاR )ين" (�قوb: لقد نسي 
عبد  كا�  �لشا&  �سم   �� �غال� (
�حلميد) يتخذ كل يوR موقًفا جديًد�، 
�بالتا� كانت حكايته تكتمل ;�يًد� 
�يًد� بصو;o �قو� ��æل. شككت ;
سكنه.  مكا�  عن  �سألت  �ألمر   4
�ملبشرين  عند  يقيم  �نه   � فقيل 
يومًيا،  يلّقنونه  �لذين  �ملسيحيني �هم 
فأمر� �� ُيخر^ من ;عاية �ملبشرين 
�ُيدخل 4 ;عاية �لشرطة �حر�ستها. 
 jعتر� حيث  هد4  حتقق  �هكذ� 
âطئه  �حلميد)  عبد   @�) )ين   Rنظا
بأ�   jعتر�� قدمّي،  على  �سقط 

�حلكاية كلها �فتر�p ليس �ال.
Â �ظهر )�غال� عجبه جتاd ��)ها; 
�توقع  �كن   � :bقا� �ملحّير  �جلماعة 
مر��  �سسها   Yل� �جلماعة   dهذ  ��
�لرقي.  غالR ��د ستحقق مثل هذ� 

:dهللا ); �لقائل ما معنا :bقو�
 �� فحذ�;  �لعشق  بد�يا�  هي   dهذ
ستر�  ألنك  �آل�،  من   pبالبكا تبد� 

عجًبا كلما تقدمت شيئا فشيئا.
كما �قوb: لقد �;سل �ملولو@ مبا;] 
مع  لقائه  Çريا�  لند�  من  علي 
 pللقا�  4 �حلديث  �غال�، �جر� (
تر�ته  هنا  �نقلنا  �إلجنليزية،  باللغة 

باأل;)ية.
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<: من هو مؤلف مسند �bد؟ 
^: �إلماR ��د بن حنبل ;�ه �هللا، 
 -  � �لدين  نو;  سيدنا   bقا �لقد 
�خلليفة �أل�b لسيدنا �ملسيح �ملوعو) 
بأنه  تقريظ مسند ��د   4 - �

�ا;@ صحيح �لبخا;@. 

�لسنة  ألهل  �حلديث  ُكتب   :>
 Vتعر فهل  �متد��لة،  معر�فة 

كتب �حلديث للشيعة؟
^: هي �;بعة كتب: 

يعقو&  بن  ملحمد  �لكا4؛   -١  
من   ٣٢٩  Rعا  4 �ملتوّفى  �لُكلي¹ 

.oجر��
ملحمد  �لفقيُه؛   dَيْحُضر ال  َمْن   -٢
�ملشهو;  �لُقّمي،  بابويه  بن  علي  بن 
 ٣٨١ R4 عا èملتو� (`�بـ (�لصد

.oمن ��جر
 �� للشيخ  �ألحكاR؛  ִדذيب   -٣
 Rجعفر £مد �لطوسي �ملتوّفى 4 عا

٤٦٠ ��جر@. 
فيه  �ختلف  فيما  �الستبصا;   -٤
£مد  جعفر   �� للشيخ  �ألخبا;؛ 
 ٤٦٠  Rعا  4 �ملتوّفى  �لطوسي 

��جر@. 

"�ج   Lكتا عن   Vتعر  �ما�  :>
�لبالغة"؟

 b�هذ� �لكتا& يشتمل على �قو :^
 � علي   Rإلما� سيدنا   � منسوبة 

�خطبه �;سائله.

<: من قاc �معه؟
�ملرتضى  �لشريف  Þمعه   Rقا  :^

�لقاسم" �هو علي بن �حلسني  "�بو 
بن موسى بن £مد بن �بر�هيم من 
�حفا) �حلسني بن علي بن �� طالب 
�قد تو4 سنة ٤٣٦هـ. �قيل  ،�
�لشريف  ليس  Þمعه،   Rقا من  بأ� 
�ملرتضى، بل �خوd �لشريف �لرضي 
"�بو  �هو   -j��ملعر �لشاعر   –
 èملتو� �حلسني،  بن  £مد  �حلسن" 

سنة ٤٠٦ هـ.
    

فيه  تنّبأ   pلذ� ما هو �حلديث   :>
	سو= �هللا � بظهو	 �د` { �ألمة 

�إلسالمية على 	�< كل قر�؟ 
 Rها �إلما(;���ية �; 4 � bقا :^
يبعث  �هللا   ��" سننه   4  (���( �بو 
�ذd �ألمة على ;�� كل مائة سنة 
من �ّد) �ا )ينها." (سنن �� )��)؛ 

كتا& �ملالحم) 
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على  يد=  حديٍث  من  هل   :>
خاَتم  سيدنا  بعد  نٍ�   Zي� �مكا� 

�لنبيني �؟
^: قاb � عند �فاo �بنه �بر�هيم "لو 
�بن  (سنن  نبيا"  يقا  ِصدِّ لكا�   Ûعا

ماجة؛ كتا& �جلنائز)

عيسى  سيدنا  عمر  كا�  كم   :>
� عند �فاته؟ 

 4� ،b4 كنـز �لعما (;�^: لقد 
�ملستد;]، ��لبد�ية ��لنهاية، �قصص 
�ألنبياp: حديث �لنµ � "�� عيسى 
بن مرمي عاÛ عشرين �مائة سنة.“

بأ�  يفيد  حديثا   Vتعر هل   :>
 pملهد�  cإلما�� �ملوعو`  �ملسيح 

شخص ��حد؟
(�بن  عيسى“  �ال  �ملهد@  ”ال   :^

ماجة؛ كتا& �لفنت).

على   � �لن�   ُّ̀ 	 كا�   �ما�  :>
�آلخرين“ ” عن  �لصحابة   =�سؤ
 g	آلية (٤) من سو��ملذكو	ين { 

�جلمعة؟ 
على   dيد  � �هللا   bسو; �ضع   :^
كتف سلما� �لفا;سي � �قاb: لو 
كا� �إلميا� عند �لثرّيا، لناله ;جل من 

هؤالp. (�لبخا;@؛ كتا& �لتفس�)

�ملؤمنني   c� ر/  فسَّ كيف   :>
عنها  �هللا  	ضي  عائشة   gلسيد�

”خامت �لنبيني“؟ 
�نسانا  ·عت  حني  قالت  لقد   :^
 µن ال   @�  “dبعد  µن ”ال   bيقو
خامت  ”قولو�  مطلقا:   � £مد  بعد 
 “.dبعد  µن ال  تقولو�  �ال  �لنبيني، 

(�لد; �ملنثو;، للسيوطي) 

كتاL"مسند  مؤلف  هو  من   :>
�ألعظم"؟ cإلما�

بن  �لنعما�  حنيفة  �بو   Rإلما�  :^
ثابت ;�ه �هللا.

ثابت،  بن  �لنعما�  هو  حنيفة:  �بو 
�ألئمة  �حد  �حلنفية،   Rما� �لكو4، 
 4 �لد  �لسنة،  �هل  عند  �أل;بعة 
سنة  �تو4  ٨٠هـ  سنة  �لكوفة 

١٥٠هـ.

ُمَوّطأ   "Lكتا مؤلف  هو  من   :>
مالك"؟

^: �إلماR مالك بن �نس ;�ه �هللا.
�ألصبحي  مالك  بن  �نس  بن  مالك 
�ملدy، هو �حد �ألئمة �أل;بعة عند 
�ملالكية.  تنسب  ��ليه  �لسنة،  �هل 
٩٣هـ  سنة   o;ملنو� �ملدينة   4 �لد 

�تو4 فيها سنة ١٧٩هـ.

�جلامع "Lكتا مؤلف  هو  من   :>
�لكب3"؟

 yمد بن �حلسن �لشيبا£ Rإلما� :^
�حلنفي �لبغد�)@ ;�ه �هللا.

(١٣٢ – ١٨٩)هـ.

 } "cّأل�"Lمن هو مؤلف كتا :>
�لفقه؟

^: �إلماR £مد بن �);يس �لشافعي 
;�ه �هللا.

�لعبَّا�  بن  �);يس  بن  £مد   Rإلما�
ائب بن  بن عثما� بن شافع بن �لسَّ
 jعبد يزيد بن �ملطلب بن عبد منا
��اæي �لقرشي، َ�حد �َألئمة �َأل;بعة 
تنسب  ��ِليه  نَّة،  �لسُّ َ�هل   عند 
 ،Rأل�� �أل&  قرشي  �هو  افعية،  �لشَّ
 oيِّد �لسَّ ُ�خت     oحفيد هي  فُأمُّه 
فاطمة بنت �سد، ��لدo �إلماR علي 
�،  �ذ�  كا�   َ��  طالب   بن  
َ�� طالب  يقوb: علّي بن  افعي  �لشَّ

.Yبن خال��عمي، 
سنة   oَّغز  4 �لشافعي   Rإلما� �لد 
�هو   dلد�� تو4  �قد  ١٥٠هـ، 
�لعـمر،  من  نتني  �لسَّ  ��يتجا ال 
�نشأ  ة،  مكَّ  �ِ ُ�مُّه  فَأخـذته 
سنة  مصر   4 �تو4   ...Ëيتيم فيها 

٢٠٤هـ.



قل مغا	�/ �� مغا�	 �ال تقل مغاِير

ُيقاb خطأ: �ختبأ�� 4 مغاير �جلبل... ��لصو�&: 
�ختبأ�� 4 مغا;�� �جلبل (�� مغا�; �جلبل).

:قاb �هللا تعا
َخًال َلَولَّْو�  � ُمدَّْ�َ /ٍ�﴿َلْو َيِجُد�َ� َمْلَجًأ َ�ْ� َمَغاَ	

�ِلَْيِه َ�ُهْم َيْجَمُحوَ�﴾ (�لتوبة: ٥٧)

قاb �ملسيح �ملوعو) �:
�ملسيح 4  فيخفي  ��سعة  �هللا   :;� تكن   ��”
�لرسل  مغا;o من �ملغا	�/، كما �خفى �فضل 
�شتد�  حاجة   ُّ@� ْر  ففكِّ �لتعاقبا�؟  عند 
لرفعه � �لسما���؟ �خِشي �هللا ُ;ْعَب �ليهو) 
�ملخذ�لني، �ظن �nم ُيخرجونه من �أل;ضني؟ 
تعلم �� �هللا حكيم ال يفعل فعال �ال بقدِ;  �ال 
�ال يتوجه � لغو بغ� حكمة )�عية؟  o;�ضر
فأ@ حكمة �جلأ �َهللا لرفع �ملسيح � �لسماp؟ ” 

(مكتو& ��د)

ال تقل (فتَّش عليه) �قل فتَّش عنه �� فتَّشه
�عنه:   pلشي� فتَّش  �لوسيط:  �ملعجم   4  pجا
 jفحصها ليعر :bألعما��َفَتَشه، �فتَّش �ألمو; 

.Rهتما��مد� ما �تُّبع 4 �جنا�ها من )قة 

َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاbَ: �ُِتَي �لنَِّبيُّ َِ� ِبَتْمٍر َعِتيٍق 
 ،(��وَ� ِمْنُه  )سنن �� (� ُ̂ �لسُّ َفَجَعَل ُيَفتُِّشُه ُيْخِر

كتا& �ألطعمة)

يقوb �ملسيح �ملوعو) �: 
��ّنا جئنا] مستعّدين �لسنا من �ملعرضني �ال من ”
�ال  ،Rلو على �لِضرغا� R�خلائفني، بل ُنَسرُّ باإلقد�
كالثعالب  °سبهم  بل  �لنا�،  من  �مثالك   jا¡
عند �لبأ�. ���مْعنا �� نفّتش خباpتك، �نستنفض 
حقيبتك، �°سر �للثاR عن قربتك، �قّلما خلص 

كّذ�& �� بو;] له �ختال&.“ (�متاR �حلّجة)

اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني - شعبان ورمضان  ١٤٣٦هـ  حزيران / يونيو  ٢٠١٥ م

٣٦

التقوى

�ل¤�قي cسا� .`
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وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






