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التقوى

ال شك �� �لتقد� �ملذهل �لذ
 شهد� �لعا� 
�ألخ��  �لسنو��   � �التصاال�  #ا"   �
�لشا' �ملسلم،  تر1 بصماته على شخصية 
حيث �صبح يعيش � منا; ثقا� 9فكر
 ير5 �لبعض 
 Bمغز5 �9هد� ��E قيقةG طيطا�I  نتيجة Lنه قد ُفر�

طويلة �ملد5.
 ��E 9بالرغم من �� هذ� �لتقد� جعل �لعا� قرية صغ��
مقوما� ثقافية 9فكرية مشتركة Tال �نه �9جد مناخا قاسيا 
يصعب على �لشا' �ملسلم �� يتأقلم معه. فأصبح عامله 
[تو5 على كث� من �لضغوZ �لنفسية 9حتديا� �جتماعية 
تسبب له �نفعاال� �9ضطر�با�. �لفشل �9إلحباZ �هم 
مقوماִדا مما يدفع شر[ة كب�� من �لشبا' aT �النطو�` 
e9ومه  9هو�جسه  �حز�نه  مع  ليعيش  �لعزلة،   aT �9مليل 
 .Gلوجو� fحيث ير5 �حالمه تتحطم �مامه قبل �� تر5 نو
9� هذ� �خلضم يشعر �� من حوله من �لناi ال يفهمونه 
�ملجتمع   ��9 عليه  �flئهم   Lفر يريد�9  �9لديه   ��9
 Gلتمر� فيطغى  �حالمه.  لتحقيق  �لتسهيال�  له  يقد�  ال 
 n .ملجتمعه �Gلك ليثبت 9جوE9 �9لعصيا� على سلوكه
يدخل عا� �لسرحا� �لذهنية �لq [لق من خالpا بعيد� 
فيجد  �حالمه.  [قق   �� lمال  ليعيش  حوله   f9يد عما 
�لدنيا  عن  فينقطع  fغباته.   rإلشبا منفذ�  �لُبعد  هذ�   �

9يدخل عا� سبا� �ليقظة.
�لشبا'  من  شر[ة   �� هو  �لساحة  على  نر��  9ما 
�لصعبة  �لعو�مل  جر�`  من  �لسبا�  هذ�  من  يستيقظو� 
للحيا� 9تكاليفها �لباهظة. 9تبقى شر[ة �خر5 � سباִדا 
�لعميق 9تتبu فهما Gينيا خاطئا مدمر� فيأخذ�9 بثأfهم 
ممن ظنو� �vم �لسبب � نكستهم 9فشلهم فيختبئو� حتت 
9هذ�  �للُّب.  9يرمو�  بالقشر  9يتمسكو�  �لدين  عبا`� 

هي �لكاfثة.. كاfثة عد� فهم �لتعاليم �لصحيحة للدين 
ضالة  خر�فا�  مرجعياִדم  تكو�  حيث  فيه  �ملغاال�   9�

9تفاس� �9هية.
�لر�هن  �ملسلم � عصرنا  �لشا'  �� شخصية  9ال شك 
تقدمي   ��ملجتمع  يفشل  عديد�. حيث  لتأث���  Iضع 
له مستقبال }�خر� باإلضافة  �لq تضمن  �لال}مة  �آلليا� 
aT �نه � ظل هذ� �لظرB9 ال [ظى بالتشجيع �9حلماية 
�ما�   f9ينها �آلخرين   �9 نفسه   � ثقته  فيفقد  �ملرجو� 

عينيه بنيا� �لقيم �9ملعتقد��. 
9بطبيعة �حلا" � حالة �pلع �9لولع هذ� َتعرL عديد من 
 Bلفكرية بضاعَتها على �لشا' �ملسلم،  فيتطر� ifملد��
�لبعض بغية �ألخذ بالثأf ممن يرv� 5م تسببو� � مأساته 
 Bلتصو� فيتخذ�9  �لو�قع  9ִדر' #موعا� �خر5 من 
منهجا حلياִדم 9تتبu شر[ة كب�� مبا�G 9ثقافة �لغر' 
�ذ�ف�ها. �T9 �ثنا � عمق �ملأسا� لوجدنا �� �لشا' 

ÏæŒË’\;k]eàÏæŒË’\;k]eà
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 �ET ألمر �نك� ��ملسلم يطمح � �حلرية �ملطلقة. �9لغريب 
سألتهم عن ماهية �حلرية، تتضاG9Gf 'fهم 9يعجز�9 
عن حتديدها ألvا ليست منوطة بقو�نني 9ضعتها سلطة 
قانونية فحسب، بل vTا �9قع �جتماعي 9ثقا� مب� على 
�لبعض  ير�ها  كما  �حلرية  9ليست  �fسخ.  Tميا�  �سس  
هي �� يسمح لك �� تفعل ما تريد، بل حريتك تنتهي 
على مشاBf حدG9 حريا� �آلخرين مبا � Eلك �حتر�� 
 rلأل9ضا �ملنصف   ifلد�� 9لكن  �لدينية.  مشاعرهم 
�الجتماعية �9لدينية �9لسياسية �لq يعيشها �لعا� �إلسالمي 
�ليو� يستخلص aT �� ثقافة �جليل �جلديد هي � �9قع 
�لدهر  عليها  �كل  بالية  9تقاليد   ��Gعا من  مزيج  �ألمر 
�إلميانية.   f9للجذ تفتقر  غربية  ثقافية   �G9مبا 9شر'، 
9ال ض� � �� يتبu �ملسلم مبا�G ثقافية من �يط غ� 
Tسالمي "فاحلكمة ضالة �ملؤمن" 9لكن حذ�f من تب� ما 
�لسائد  �جلو   �� جند  9هكذ�  �حلنيف.  للدين  �الف  هو 

على �لساحة �إلسالمية هو �نه يتخبط � حتديا� معاصر� 
سلبته هويته 9حريته. فنجد �� هويته �إلسالمية قد ُشوِّهت 
 fحيث تعتمد شر[ة كب�� من �لشبا' على تفاس� عصو
�لظلما� �لq �نتهت صالحيتها منذ عقوG عديد� �كم 
�ما  9حتدياته.  �لعصر   fتطو ملو�كبة  �لدين  مفاهيم   Gجتد
�حلرية �لq �سترجعوها باالعتصا� �9ملظاهر�� فقد تبني 
ما  نتيجة خطة مد9fسة 9ُضعت لسلب  �vا  pم الحقا 
 aT تفطن 
تبقى من ثر��9 بلد�vم. فالشا' �ملسلم �لذ
ما هي aT خدعة  �لq حتصل عليها   �Gملنشو� �حلرية  �نه 
كب�� �د نفسه � بوتقة ال �ر� له منها، 9يزG�G �لطني 
بلة ملا يتفطن �� كل ما � fصيد� �لعقائد
 عملة بالية 

 .Bغ� صاحلة للصر
تغ�  9ال  تسمن  ال  كث��  حلوال  �لشبا'  جر'  9لقد 
للتاfيخ  f�Gسني  متأملني  9قفو�   �ET 9لكنهم   rجو من 
 �سيجد�9 �� �ملجتمع �إلسالمي � يصل 9fE aTته Tال 
ظل نوf �لنبو� �ملحمدية �لq بعد �� تضا`" شعاr نوfها 
�لسبيل.  سو�`  عن  �ألمة  }�غت  �لر�شد�  �خلالفة  بانتها` 
ُتحل  لن  �ليو�  �ألمة  مشاكل   �� يقني  على  فإننا  �9ليو� 
Tال من خال" نفس �لنوf �ملحمد
 �لذ
 �طلَّ على �لدنيا 
مر� ثانية على يد خاGمه �لصا�G سيدنا ��د � 9من 
 
�لذ �لعد"  �َحلكم  �ألبر�E .fلك  يد خلفائه  بعد� على 
�نبأ �ملصطفى � �نه � }منه سُيفيض �ملا" ح� ال يقبله 
�حد. Tنه ما" �لعلم �9ملعرفة �إلpية �لq ُتحرf �ألمة من 

كل �ملظا� 9ُترجع pا حريتها �ملفقو�T �G شا` �هللا.
 �� Gعونا  l9خر  9يرضا�  [به  ما   aT T9ياكم  �هللا  هد�نا 
 Bشر� على  �9لسال�  �9لصال�  �لعاملني   'f هللا  �حلمد 
�ملرسلني سيدنا 9موالنا �مد �ملصطفى 9على lله 9صحبه 

��عني، lمني.

فيطغى التمرد والعصيان على سلوكه 
وذلك ليثبت وجوده جملتمعه. � يدخل 
عا2 السرحات الذهنية ال( )لق من 
خال7ـا بعيدا عما يـدور حوله ليعيش 
آمـال أن )قق أحالمـه. فيجد 9 هذا 
الُبعد منفذا إلشـباع رغباته. فينقطع 
عن الدنيا ويدخل عا2 سبات اليقظة.
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 حضر� مر}� بش� �لدين �موG ��د
� Gملصلح �ملوعو�

� 
�خلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعوG �9إلما� �ملهد

:i9fG من

في 
حا� �لقر��

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

َلُه ُ��ُ� �ْلُقُدِ� ِمْن ّ�ِبَك  ﴿ُقْل َنزَّ
 �ِباْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت �لَِّذيَن "َمُنو� َ�ُهًد

َ�ُبْشَر� ِلْلُمْسِلِمَني﴾ (١٠٣)

شر� �لكلما4:
على  غَلبه  َحقَّـه حقًّـا:  �حلق: 
�حلق. 9حقَّ �ألمَر: �ثبَته 9�9جَبه؛ 
كا� على يقني منه. 9حقَّ �خلَ©: 
ضدُّ   : �9حلقُّ حقيقته.  على  9َقف 
�لعدُ"؛  ؛  �ملقضـيُّ �ألمُر  �لباطل؛ 
�ملِلُك؛ �ملوجوGُ �لثابُت؛ �ليقُني بعد 
�لشك؛ �ملوُ�؛ �حلزُ� (�ألقر'). 

�بك: f'ُّ كل شـي`: مالُكه؛ 
مستحقُّه �9 صاحُبه. fَ'َّ �لشيَ̀: 
َ�عه؛ مَلكه. fَ'َّ �لقوَ�: ساَسهم 
�لنعمـَة:   َّ'fَ فوقهـم.  9كا� 
}�Gها. f'َّ �ألمَر: �صلَحه �9متَّه. 
 .�Gلدُّهـَن: َطـيَّـَبه �9جا� َّ'fَ
 1َfG� بَّا� حـ�f : fَ'َّ �لصـ¬َّ

(�ألقر').
فال�:  عند  �ألمـُر  َثَبَت  ليثّبَت: 
حتقَّـق 9تأكد. ثَبـت فالٌ� على 
�ألمر: 9َ�Gَمه �99َظَبه. ثبََّته �9ثبَته: 

جَعله ثابًتا � مكانه (�ألقر').

�لتفسـ8: 
لقد Gf �هللا � هنـا على طعن 
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�لكفاf بطريق lخر فقا":
 ..﴾iلقد� ُ̄ 9f 9ًال: ﴿ُقْل نّزله�

 �� هـذ� �لكتا' [تو
 على �
�، فلو كا�  تعليم مقدi طاهر جدًّ
ِ̀ كذ�ٍ' للز� �� تر�9 فيه  من �فتر�
ما يد" على مصلحة 9مكسـب 
ملن ´تلقه. �قـر�9³ �لقر�l كله، 
 
فهـل جتد�9 فيه ما يد" على �
�ثر جلشع �9 مصلحة شخصية من 
قبل �مد؟ كال، بل �T هذ� �لكال� 
 .�fلقد�سة �9لطها�  ¯9f ينّم عن
 �fمتم قد جّربتم هذ� �لطهاG فما
�9لقد�سة � هذ� �لكال� من جهة، 
 B9من جهة �خر5 بد� لكم �ختال
بينه 9بني �ألسـفاf �لسابقة، �9 
تسـتطيعو� �لتوفيق بينهما، فكا� 
�َألa9 بكم �� تدfكو� من Eلك 
 fألسفا� تلك   �� �لسهولة  مبنتهى 
ال بـد �� تكو� قـد تعرضت 
للتالعب �9لتحريف، بدًال من �� 
تستنتجو� من Eلك �� �لقر�l ليس 
من عند �هللا؛ ET من �ملستحيل �� 
�لقد�سة   ¯9f لو 9حي �هللا من´
 
�9لطها�f، 9يتسـم كال� �ملفتر

ֲדذ� �مليز�!
9قـا" ثانًيا: Tنه ﴿باحلق﴾ نّزله.. 

 �� هذ� �لكتا' مشتمل على �

ما هو حـق 9صـد�. �T كل 
قضيـة �ختلف فيهـا �لقر�l مع 
�ألسفاf �لسـابقة - �ET � يكن 
 Bحلاجا� باختال� Bسببه �ختال
�لزمن - فستجد�9 فيها �حلق مع 
�لعقل  �لقر9G �lًما، ET ستجد�9 
مؤيـًد� ملوقف �لقـر�f9 �lفًضا 
ملوقف �لكتب �لسابقة، مما يشّكل 
 �lلقر� برهاًنا ساطًعا على صد� 
 �Gلكرمي. خذ�9 مثـًال قضية عبا�
 �lلقر� فإ�  للِعجل،  �إلسر�ئيليني 
 �  �9fها ي©� ساحة  �لكرمي 
من هذ� �لعمل �لوث� (طه: ٩١)، 
 � Zfتتهمه بالتو ��f9لكن �لتـو
 �� �عبا�G �لعجل؛ �9
 شـك 
�حلق مع �لقر�l، أل� �لعقل يرفض 
توZf ن¬ من �ألنبيا` � �لشر1. 

�T n �لتـو��f نفسـها تذكر �� 
ُقتلو�،  pًTا  �لِعجـل  �Iذ�9  �لذين 
9لكنهـا تعوG 9تعاLf نفسـها 
بنفسـها حيث تقـو" بعد Eكر 
�هللا  بأ�  مباشـر�  �لعجل   ºGحا
تعاa � يأمر بقتل ها�9f بل �نعم 
عليه بشرB خا« ET جعل عمَل 
بنسله. 9هذ� يد"  ا  �لكهانة خاصًّ
�� ها�9f سلك � حاºG �لعجل 
 � Zfيتو  �9 ،�Gًسـلوًكا �مو
�لشر1 كما �ִדمته �لتو��f من قبل 
(خر�9 ٣٢: ٢٧ ٢٨9، خر�9 

.(٤٠: ١٢- ١٥
�ET فما من �مـر قد �ختلف فيه 
�لقـر�l مع �لكتب �لسـابقة Tال 
9ثبت، بنـا` على �لعقل �9 �لنقل 
 �lلقر� �� موقف  �9 بكليهمـا، 

فمـا دام العمـل بالقرآن يوصل اإلنسـان إI اهللا 
تعـاI بينما Rلو الكتب السـابقة من هذه امليزة 
اليوم، فثبت أن تلك األسـفار قـد نزلت من عند 
 Vفعًال إال أنها فقدت اآلن احليوية والتأث Iاهللا تعـا
إذ ال تلـ_ احلاجـات الـ( ُيتوقع منهـا تلبيتها؛ 
ولذلـك فاحلق مـع القرآن عندمـا aتلف معها.
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صحيح 9موقـف �لتو��f باطل. 
مما يؤكد �� �ختالB �لقر�l مع 
�ألسفاf �لسابقة ليس Gليًال على 
�نه من �فتر�` �مد 9ليس من عند 
�هللا تعاa، بل Tنـه برها� �كيد 
على �� �لقر�l 9حي pTّي جديد 
�فوÁ، ��9 �لكتب �لسابقة قد 

صا�f �رفة مبدلة.
 
9ثالًثـا: �9لدليـل �لثالث �لذ
تذكـر� هذ� �آليـة على كو� 
�لقر�l من عند �هللا تعاa هو �نه 
ُهد5ً متجسد.. �
 �نه ينشئ بني 
9يوصله  سليمة  صلة  �9لعبد  �هللا 
aT �لعتبة �إلpية؛ 9هذ� �لتأث� ال 
 .
ميكن �� يوجد � كال� �ملفتر
فما ��G �لعمـل بالقر�l يوصل 
�إلنسا� aT �هللا تعاa بينما Iلو 
�لكتب �لسـابقة من هذ� �مليز� 
�ليو�، فثبت �� تلك �ألسفاf قد 
نزلت من عند �هللا تعاa فعًال Tال 
�9لتأث�  �حليوية  �آل�  فقد�  �vا 
ET ال تلـ¬ �حلاجا� �لq ُيتوقع 
منهـا تلبيتها؛ 9لذلك فاحلق مع 

�لقر�l عندما ´تلف معها.
﴿بشـر5  Tنـه  �f9بًعـا: 
للمسـلمني﴾.. مبعu �� �لعامل 
بالقـر�l �لكرمي يـرº بالفعل 

�فضـا" �هللا تعاa، 9ُير
 �هللا � 
� تأييد� lيا� من عند�. فلو كا� 
فكيـف حقق هذ�  مفترًيا  �مد 
�لعاملني بكتابه.   Ãلصا ��fلبشا�
فال شك �� ما يقّدمه من تعليم هو 
من عند �هللا تعاa �لذ
 [قق هذ� 
 �� ميكن   
�ملفتر أل�   ،��fلبشا�
ال  9لكنه  عريضة،  Gعا59  يّدعي 

يقدf على حتقيقها.
 qل� �ألfبعة  �ل©�هني  هي  هذ� 
 �ًّGf �آلية  هذ�   �  � �هللا  ساقها 
�9حلق  �لكافرين،   Lعتر�� على 
�� كل �9حد منها ليكفي 9حد� 

إلبطا" مطاعنهم. 

ِ?نََّما  َيُقوُلوَ@  Cَنَُّهْم  َنْعَلُم  ﴿َ�َلَقْد 
ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُ@ �لَِّذE ُيْلِحُد�َ@ 
َعَرِبيٌّ  ِلَساٌ@  َ�َهَذ�  Cَْعَجِميٌّ  ِ?َلْيِه 

ُمِبني﴾ (١٠٣)

شر� �لكلما4: 
Eكًر�  �إلنسـاُ�  �لبشر  بشـٌر: 
�9نثى، �9حًد� �9 �ًعا، 9قد ُيثنَّى 

:�lكقـو" �لقـر
مثِلنـا﴾  لَِبَشـَريِن  ﴿�نؤمـن 

(�ألقر').
�لقو"؛  lلُة   
�ملِْقَوُ" � لسـا@: 
 fباعتبا ر  �للغُة، مؤنٌَّث 9قد يذكَّ
فصيحة  لساُنه  فيقا":  لفٌظ،  �نه 
9فصيـح.. �
 لغُته فصيحة �9 

نطُقه فصيح (�ألقر').
ُيلِحد�@: َحلد بلسانه aT كذ�: 
ماَ". �حلَد فالٌ�: ماَ" عن �حلق 

.(��Gملفر�)
: �ألعجُم: َمن ال ُيفصح  Cعجميٌّ
9ال يبّين كالَمـه �T9 كا� من 
�لعر'؛ َمن ليس بعر�T9 Å كا� 

�فصح بالَعَجمية (�ألقر').

�لتفسـ8:

ا عليهم: لسـان cمد عرb ولسان  ويقول القرآن ردًّ
ذلك الشـخص أعجمي، فكيف ميكن حملمد أن يؤلف 
كتاًبـا عربيًّـا ُمِبيًنا باسـتعانة َمن لسـانه أعجمي؟



٧

التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد السادس، ذو احلجة ومحرم ٣٨-١٤٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٦ م

 Lعتر��  تتحدº هذ� �آلية عن 
lخـر للكافريـن مـا }�" ح� 
�ليو� موضع نقاÆ بني �ملسـلمني 
�9لنصـا5f، 9قبل �� �بني معا� 
هذ� �آلية �G9 �� �كشـف }يف 

.Lهذ� �العتر�
قا" �لكافـر�9 �� �مًد� - � 
 ،aال يتلقى �لوحي من �هللا تعا -
 �lلقر� �T .iمنا يعّلمه �حد �لناT9
�لشخص،  هذ�  يسـمِّ   � �لكرمي 
9لكن يبد9 من كلما� هذ� �آلية 
معيًنا  شخًصا  بذلك  قصد�9  �vم 
كانو� يـرÈ� �9GGه � Gعايتهم 
 �ًّGf �lضد �لن¬ �. 9يقو" �لقر
عليهم: لسا� �مد عرÅ 9لسا� 
Eلك �لشـخص �عجمي، فكيف 
ميكن ملحمد �� يؤلف كتاًبا عربيًّا 
ُمِبيًنا باستعانة َمن لسانه �عجمي؟

هذ�  �ملفسـر�9 عـن  نقل  لقد 
�لشـخص �9fيا� شـ� منها: 
قيل هو عبـٌد ِلُحَوْيَطب بن عبد 
�لعّزÈُ� 5ه عائش �9 يعيش، كا� 
يقر� �لكتب، 9قد �سـلَم 9حُسن 
Tسالمه؛ 9كا� �لكفاf يقولو� �نه 
�لفر�` �9لزجا�  قاله  يعّلم �مًد�. 

(9f¯ �ملعا�).
9قا" مقاتـل �9بن جب�: هو �بو 

مبكة.  موa المر�ٍ�  ُفَكيهة، 9كا� 
يهوGيًّا  يسـاf، 9كا�  �Èه  قيل: 

(�ملرجع �لسابق).
"�9خر� �Gl بن �Å �ياi �9لبيهقي 
�9اعـٌة عن عبد �هللا بن مسـلم 
عبد��  لنا  �حلضرمي قـا": كا� 
�لتمر"  نصر�نيا� من �هـل "عني 
يقا" ألحدeا يساf 9لآلخر ج©. 
كانا يصنعا� �لسيوB مبكة، 9كانا 
يقر`�� �إلجنيل. فرمبا مر ֲדما �لن¬ 
� e9ا يقر`��، فيقف 9يستمع. 
فقا" �ملشركو�: Tمنا يتعلم منهما" 

(�ملرجع �لسابق).
9� بعـض �لر�9يـا� �نه قيل "
ألحدeا: Tنـك تعلِّم �مًد� �؟ 
فقا": ال، بل هو يعّلم�" (�ملرجع 

�لسابق).
"9عن �بن عباf iضي �هللا عنهما 
�نه قا": كا� مبكة غال� �عجمي 
له  يقـا"  قريش  لبعـض  9fمي 
بلعا�، 9كا� fسو" �هللا � يعّلمه 
�إلسال�. فقالت قريش: هذ� يعّلم 

�مًد� �." (�ملرجع �لسابق)

نصر��  َقٌني  هو  �لسيوطي:  9قا" 
كا� �لنـ¬ � يدخـل عليـه 

(�جلاللني).
9� �9fية � "�لدf �ملنثوv� � "fم 
َعَنو� به عبًد� أل9سة بن fبيع �Èه 

 .iعد�
9� �9fيـة �نه عد�i غال� عتبة "

�بن fبيعة" (�لقرط¬)
9قيـل: Tنه سـلما� �لفاfسـي 
�ملعا�   ¯9f) عنـه  �هللا  fضـي 

.(B�9لكشا
 fما �ملستشرقو� فقد نقل �لدكتو�
 �سيل عن �لدكتوf بريديا قوله 
 iكتابه "سـ�� �مد": كا� �لنا
يقولو� �T �مًد� كا� يتعلم على 
يد عبد �هللا بن سـال� �لذ
 كا� 
شهً�� بني �ليهوG باسم عبديا بن 
سلو�. n يعّلق �لدكتوf سيل على 
Eلك قائال: G �T. بريديا قد �خطأ 
فظنَّ �نه عبد �هللا بن سال�. ال، بل 

هو سلما� �لفاfسي.
 
�f 1سـيل: هنا .G 9يضيـف
بقسيس  �ستعا�  �مًد�  بأ�  سائد 
 ،"iه "ِسـرِجيوÈ� 
fنسـطو
9هـو ��� �لر�هـب �لذ
 قابل 
�مًد� خال" سـفر� aT �لشـا� 
للتجا�f بأمو�" �لسـيد� خد�ة. 

 fلد�" �� "تفس� فتح �لبيا�" - ال  Gf9  �

 ."iه عد�È� �9يةf ��ملنثوf" - ما يلي: "9

(�ملترجم)
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9قد �ستشهد G. سيل على Eلك 
 
Gملسعو� �لشه�  للمؤلف  بقو" 
�لـذ
 كتب بأ� �ـ�� �لر�هب 
كا� ُيعَرB عند �لنصا5f باسـم 
 Êل �lتفس� �لقر) "iسـرجيو"

 .("
"9ير
�ما �لقسـيس "9ير
" فيقو" بعد 
نقل ش� �آل�f` �9لر�9يا�: مهما 
�لر�9يا� � حتديد �سم  �ختلفت 
هذ� �لشـخص فإننا نتوصل منها 
aT نتيجة حتميـة �� �مًد� � 
كا� قبَل �pجر� ميلك من �لوسائل 
 Gليهو� ما مّكنه باالستعانة ببعض 
�9لنصا5f. �9لسـوf �لقرlنية من 
��9خر �لفتر� �ملكية تشـكل Gليًال 
قاطًعا ال ميكن fفُضه على �ستعانة 
�مد ֲדؤال`، حيـث تذكر هذ� 
� كتب  �Gfلو�� �لِقصَص   fلسو�

.5f�9لنصا Gليهو�
يبد9  �لقسـيس:  هذ�  يضيف   n
مـن هذ� �آليـة �� ج��� �مد 
كانو� يتهمونه باالستعانة باألGيا� 
 �lلقر� به   Gf ألخر5، 9لكن ما�
على هذ� يكشف � �لو�قع ضعف 
موقف �مـد. 9لذلك فقد عّلق 
�لسـيد �f9نلد على Eلك قائًال: 
بالرغم من �لتسـليم بكوvم من 

�ألعاجم فإ� هذ� ال مينعهم من �� 
يهيئو� ملحمد ما�G للتأليف.

n يعلق "9ير
" قائال: 9هذ� هو 
بالضبط ما كانو� يفعلو� ملحمد. 
كانـو� ميّد9نه باملا�G �خلا�، فكا� 
 º�9ألحد� �لقصص  منها   Ëيصو
كمـا [لو لـه تأييـًد� لدعو��، 
ليعز9هـا aT �هللا تعاa قائال: هذ� 
ما نـز" به �ملـال1 ج©يل علّي 
 � GGمن عنـد �هللا �. 9ال نتر
نفسها  �لقدمية  �لتهمة  هذ�   fتكر�
بأ� �مـًد� كا� يفتر
 على �هللا 

�لكذ' (�ملرجع �لسابق).
aT هنا نقلُت �fl` �ملفسرين �ملسلمني 
�9فكاf �ملؤfخني �ملسيحيني �9قو�" 
بيا�   aT توجه� �لقسيسني، �9آل� 

مفهو� �آلية.
يتضـح من هذ� �آليـة �� بعض 
�لكافرين كانو� يقولو� �T شخًصا 
يعّلم �مًد� � مـا يعرضه على 
�لناi باسم �لقر�l. فرG �هللا عليهم 
�� لسا� Eلك �لشخص �عجمي، 
�لقر�l عرÅ مبني. 9يقو"  9لكن 
�لكّتا' �لنصا�T 5f هذ� �جلو�' 
ليس بسـليم، أل� �ملعترضني ما 
كانو� يقولو� بأ� هذ� �لشـخص 
 � �lلقر� كا� يصوË مفاهيـم 

قالب �للغة �لعربية، T9منا كا� ميّد 
 Gكتب �ليهو � Gf9 مًد� � مبا�
من مطالب 9مفاهيم، فكا� �مد 

.Åيصوغها بأسلوبه �لعر
�9لر�
 عند
 هو:

�9ًال: ال بد للباحث - ֲדدBِ فهِم 

 كتا' - من �� يفحصه �9ًال �
 Gير �lبشكل عا�. فلو كا� �لقر
على �ملطاعن �ألخر5 �يًضا بكال� 
تافه ُيعو}� �لقو� �9إلقناr - كما 
يزعم �لقسـيس "9ير
" �9لسيد 
�f9نلد بصدG هذ� �آلية- فيمكن 
 �ET َيهمـا �هتماًما، �ما�f نع� ��
ثبت �� G9Gf �لقر�l �لكرمي على 
مقنعة  �ألخر5  �ملعترضني  مطاعن 
9مصحوبـة باألGلة �9ل©�هني فال 
منا« من �� نقو" �T �لقسيسني 
 � 9� fلكفا� Lيفهمـو� �عتر� �

يستوعبو� Gf �لقر�l عليهم.
 �lكا� جو�' �لقر �ET - 9ثانًيـا
غ� مقنع - كما يزعم �لُقسـس 
- فلما�E � ينِ© �هل مكة لرفضه؟ 
�ع� �ET كا� �عتر�ضهم هو نفس 
ما يفهمه هؤال` �لُقسـس فكا� 
�ب �� يرGّ �لكفاf على �مد � 
 Ëنا ال نقو" بأنك تصوT قائلني: 
هذ� �لكال� �لعرÅ مبسـاعد� �حد 
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من �لعبيد �ليهوG �9 �ملسـيحيني، 
 �G1 باملاG9نه يـزT "منا نقـوT9
�خلا�، لتعرضها علينا بأسـلوبك 
�لعـرÅ. 9لكنا ال جند � �لتاfيخ 
ح� �9fية ضعيفة سـّجلت مثل 
هذ� �العتـر�L من قبل �لكفاf؛ 
علًمـا �نـه ال ميكـن ألحد �� 
يظن �� �ملسـلمني fمبـا �خَفو� 
يد9ّنو�   �9 هذ�   fلكفا�  Lعتر��
� تاf´هم، Eلك أل� �ملسـلمني 
قد سـّجلو� بأيديهـم � كتب 
 qيث عشر�� �لر�9يا� �لGألحا�
متّثل Tسـا`� aT �لن¬ �، فكيف 
 Lميكن �� ´افو� من نقل �عتر�

�لكفاf هذ�؟
فثبـت من صمـت �لكفاv� fم 
�fGكو� ֲדذ� �لرG �لقر�l �� �مًد� 
قد فهم �عتر�ضهم جيًد�، �9جاֲדم 

�سبه �يًضا.
 �lيقصد �لقر �E�9آل� تعاَلو� َنَر ما
9لكي  �جلـو�'؟  ֲדـذ�  �لكرمي 
نسـتوعب مر�G �لقر�l هنا �ب 
�9ًال �� نفهـم جيًد� معu كلمة 
 �﴿َ�ْعَجمـّي﴾. هنا1 كلمتا� 
�للغة �لعربية ُتسـتخَدما� للعر' 
9غ� �لعر' eا: �لعر' �9لعجم. 
�9ألعجمي مشتقة من �لعجم، فقد 

لـذي sهل اللغـة العربية ال ميكـن أن يعّلم أحَد 
العرب شـيًئا، كما أن الذي تكـون حالته العقلية 
مyديـة xيث ال يقـدر على التعبV السـليم ال 
يستطيع هو أيًضا أن يزود غVَه بشيء من املعارف.

� �لقامـوf" :iجٌل �عجُم  Gf9
 ..(i9تـا� �لعر) "9قو� �عجُم


 من ليسو� من �لعر'.�
كما تذكر �لقو�ميس �� �ألعجم 
 �T9 َمن ال ُيفصح 9ال يبني كالَمه
�يًضا  �لعر'. �9ألعجم  كا� من 
َمن � لسـانه عجمٌة T9ْ� �فَصَح 
بالعربية. �9ألعجمي مثُل �ألعجم 

.(i9تا� �لعر)
�9جلديـر بالذكر هنـا �� كلمة 
﴿�عجمي﴾ � ترG هنا صفًة لذلك 
�لشخص T9منا جا`� 9صًفا للسانه 
 
حيث قا" �هللا تعاa: ﴿لساُ� �لذ
 �� 
� ..﴾ Tليه �عجميٌّ ُيلِحد�9 
لغته غ� لغة �لعر'، �9 �نه fكيك 
�للغة ال يقدf على �لتعب� �لفصيح 
�f 9غم  �لعـر'  fغم كونه من 

تكلُّمه بالعربية.
9علـى ضـو` هذيـن �ملعنيني 

لألعجمـي ميكن تفسـ� �آلية 
:Íكالتا

١- يقو" �لكفاf: هنا1 شخص 
 
lخر يعّلم �مـًد�، 9لكن �لذ
يعزT �9ليـه هذ� �لقر�l لغته غ� 

عربية.
 fلك �لشخص ال يقدE �� 9� -٢
على �لتعب� عـن �فكا�f بطريقة 
سـليمة، 9لكن لغة �لقر�l عربية 
تبلغ من �لفصاحة �9لبالغة �يث 

.Bfتفيض باملعا� �9ملعا
9كال �جلو�بني معقو" جًد� 9مدعَّم 
بالدليل 9مفحـم للخصم، Eلك 
أل� �لذ
 �هـل �للغة �لعربية ال 
ميكن �� يعّلم �حَد �لعر' شيًئا، 
كما �� �لذ
 تكو� حالته �لعقلية 
مترGية �يث ال يقدf على �لتعب� 
�لسليم ال يسـتطيع هو �يًضا �� 

.Bfغَ�� بشي` من �ملعا G9يز
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َد�ِئِد �9َْلَكْرِ'  ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ": َقاَ" fَُسوُ" �ِهللا �: َمْن َسرَُّ� َ�ْ� َيْسَتِجيَب �ُهللا َلُه ِعْنَد �لشَّ
َ̀ ِفي �لرََّخاِ̀. (سنن �لترمذ
، كتا' �لدعو�� عن fسو" �هللا) َعا َفْلُيْكِثْر �لدُّ

اِمِت � َ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ": �ْضَمُنو� ِلي ِستًّا ِمْن �َْنُفِسُكْم َ�ْضَمْن َلُكْم �ْلَجنََّة.  ̌¬‡ł ُعَباGََ� ْبِن �لصَّ
و� �َْبَصاfَُكْم،  ْثُتْم، 9ْ�َ9َُفو� �EَTِ 9ََعْدُتْم، �EَTِ �9ُّG�َ9َ �³ُْتِمْنُتْم، �9َْحَفُظو� ُفُر9َجُكْم، 9َُغضُّ �ْصُدُقو� �EَTِ َحدَّ

(fمسند ��د، كتا' باقي مسند �ألنصا)  .9َُكفُّو� �َْيِدَيُكْم

�9Gُ 9ََقاfُِبو� �9َْعَلُمو� َ�ْ� َلْن ُيْدِخَل َ�َحَدُكْم  ̌¬‡ł َعاِئَشَة fَِضي �هللا َعْنَها َ��َّ fَُسوَ" �هللا � َقاَ": َسدِّ

، كتا' �لرقا�)fصحيح �لبخا) . َعَمُلُه �ْلَجنََّة 9ََ��َّ َ�َحبَّ �ْألَْعَماِ" Tَِلى �هللا 9َGْ�َُمَها Tِ9َْ� َقلَّ

 �EَTِ9َ ،9ََعَد َ�ْخَلَف �EَTِ9َ ،'ََكَذ ºَ ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ� ��َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ": lَيُة �ْلُمَناِفِق َثَال�EَTِ ،ºٌ َحدَّ

، كتا' �إلميا�)f³ُْتِمَن َخا�. (صحيح �لبخا�
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من كال� �إلما� �لمهد�

 L؟ ��عر�Gيا� مشهوl 9ليست فيه ،�G9من قصٍص معد Gٌتظّنو@ �� �إلسال� مر�C"
عّنا fّبنا بعد 9فا� سّيدنا خ� �ل©ّية؟ فأ
ُّ شيٍ̀ يدّ" على صد� هذ� �ملّلة؟ �نسي 
�هللا 9عد �إلنعا� �لذ
 Eكر� � سو�f �لفاحتة.. �ع� جْعل هذ� �ألّمة كأنبيا` �ألمم 
 Bخال على  �ألمم  شرَّ  َجَعَلنا  شيٍ̀   ُّ
فأ �لقر�l؟   � �ألمم   �Ï �لسنا  �لسابقة؟ 
�لفرقا�؟ ��ّو} �لعقل �� جناهد حّق �جلهاG ملعرفة �هللا n ال نو�� 9fGֲדا، 9منو� 
لنسيم �لر�ة n ال ُنرَ}� هبوֲדا؟ �هذ� َحدُّ كما" هذ� �ُألّمة، 9قد �9فت Ðس عمر 
نيا غر9ֲדا؟ فاعلمو� �ّ� هذ� �خليا" كما هو باطل عند �لفطنة �لتاّمة، كذلك هو  �لدُّ

حف �ملقّدسة".  (�الستفتا`، « ٧١-٧٢) باطل نظًر� على �لصُّ

"�?@ مثل �إلسال� � هذ� �أليا� كمثل fجل كا� ��ل �لرجا" �9قو�هم، �9حسن 
�لناi �9ֲדاهم، فرمى تقّلب �لزما� جفنه بالَعَمش، 9خّد� بالَنَمش، �9}�لت َشَنب 
�لزما�، برGّ �ا"  �سنانه قلوحٌة علْتها، 9عّلٌة قّبحتها، فأG�f �هللا �� مينَّ على هذ� 
9ال  �ملخلصني،   ¯9f فيهم  بقى  ما   iلنا� 9كا�  �9للمعا�.  �9ُحلسن  Tليه  �إلسال� 
9ما  كالدهريني،   �9f9صا 9فّرطو�  �9فرطو�  �ملنقطعني،  �ّبة  9ال  �لصاحلني،  صد� 
كا� Tسالمهم Tال fسوٌ� �خذ9ها عن �آلبا`، من غ� بص�� 9معرفة 9سكينة تنـز" 
 Lياf 9لُيصّير� �}هر �لزهر من ،�Gليًال على 9جوG ليجعل� Åf من �لسما`. فبعث�
 �ُGf99 ،ليله، 9علمُت #اهلهG سبيله، �9تَّضح Å فجئُت 9قد ظهر ،�Gلطفه 9جو
مناهله. �T �لسما��9 �9ألLf كانتا fتًقا فُفتقتا بقد9مي، 9ُعّلم �لطلبا` بعلومي، 
فأنا �لبا' للدخو" � �pد5، �9نا �لنوf �لذ
 ُيِر
 9ال ُيَر�T9 ،5 من �ك© نعما` 
علم  9ُ�عطيُت  9خو�فيها،  �مللة  ظو�هر  من  fُ}قُت  �لدّيا�.  lال`  �9عظم  �لر�ا�، 
�لصحف �ملَطّهر� 9ما فيها، 9ليس �حٌد �شقى من �لذ
 �هل مقامي، 9ُيعرL عن 
�f�ُ9عي  �إلسال�،  ُألَمّو�   Åf �fسل�  بل  نفسي  من  جئُت  9ما  9طعامي.   ÑعوG

شؤ9نه �9ألحكا�".   (تذكر� �لشهاGتني، �خلز�ئن �لر9حانية #لد ٢٠ « ٩٠-٩١)

مقتبس من كتابا4 
 TياUد �لقاVC Wغال �Zسيدنا مر

� Uملسيح �ملوعو�
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 Åتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  9حد�  �هللا  Tال  Tله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، �9شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا   Eفأعو بعد  �ما  f9سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا fَ'ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  T9َيَّا1َ  َنْعُبُد  Tيَّا1َ 
�لَِّذيَن   Zِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Zََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو' َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (lمني) 9َال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لC fلقاها سيدنا مر�Z مسر�� VCد Cيدb �هللا تعاd بنصرb �لعزيز

� Eملهد� Wإلما�� Uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو� ٢٠١٦/٠٤/٢٩

� مسجد بيت �لفتو¯ بلند�

 �  Gملوعو� �ملسيح  �علن   �� منذ 
Gعو�� �9سس �اعته، يتهمه �9اعته 
�ملسلمو� �آلخر�9 بأنه � يسّمي 
�لنبو�  ختم  نرفض  9بأننا  نبيًّا  نفسه 
 Bلكننا نعر ،Gبإمياننا باملسيح �ملوعو
بنا بغ�  ُتلصق  باطلة  �vا ִדمة  جيد� 
حق، ألننا نعتقد �سب تعليم �ملسيح 
�ملوعوÏ � Gتم نبو� �لن¬ � �كثر 
من غ�نا، 9ُنظهر �عتقاGنا هذ� عمليا 
 � �لن¬  �ب  }�خر�  9قلوبنا  �يضا 
جا`   
�لذ �لدين  �لعا�   � 9ننشر 
9يعتنقه  ُيظهر�  مثلما   � �لن¬  به 
 �� �حلق  بل  �آلخر�9،  �ملسلمو� 
�ملسلمني �آلخرين � يدfكو� مكانة 
�لن¬ � بقدf جز` من مئة �لف جز` 
 aكه �أل�ديو� بفضل �هللا تعاfمما يد

 .� Gنتيجة تعليم �ملسيح �ملوعو
�ملسلمو�  ظل  لقد  حا"،  �ية  على 
 f�9 �أل�ديني باستمر�Gآلخر�9 يعا�
 fختم �لنبو�. 9تثو Gعتقا� iعلى �سا
عد�9ִדم هذ� كث�� بني حني l9خر 
لسبب من �ألسبا'، 9[ا9" �ملشايخ 
 �fثاT �ملنظما�  بعض   9� �ملزعومو� 
 .rعامة �ملسلمني حو" هذ� �ملوضو
 Gلك �سُتشهد �حد �فر�E 9بنا` على
قبل  غالسكو  مدينة   � �اعتنا 
معاfضونا  حا9"  9قد  �يا�،  بضعة 
مرتبطة  �لقضية  هذ�  �علو�   ��
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 �� �9G�f� بالعو�طف �لدينية، 9هكذ�
9لكن  �لبطش.  من  �نفسهم  ´لِّصو� 
ِقبل  من  �إل�ابية  �لفعل   �Gf بسبب 
�حلكومة �9هتما� 9سائل �إلعال� غ� 

 ֲדذ� �لقضية قّدمت عديد من Gلعا�
�ملنظما� �عتذ��f مبا فيها �ك© مؤسسة 
 aT بريطانيا. 9لكن  �Tسالمية هنا 
 Gملعهو� تعّنتهم  �ظهر�9  Eلك  جانب 
ليسو�  �أل�ديني  بأ�  9قالو�  �يضا 
9يقولو�  حا"،  �ية  على  مسلمني 
مثل هذ� �لكال� � مساجدهم بكثر� 
9يرسخو� � قلو' عامة �ملسلمني 
لدfجة �� �9الGهم �لصغاf �لذين قد 
 �fبصو �لشهاGتني  ح�  [فظو�  ال 
ختم  هو  ما   �9fيد 9ال  سليمة 

�أل�ديني  لألطفا"  يقولو�  �لنبو� 
� مد�fسهم بأنكم لستم مسلمني. 
لقد كتَب ÍT بعض �أل9الG �9لبنا� 
�vم يتلقو� هذ� �ملعاملة من }مالئهم 
بأ�  �Gئما  pم  فأقو"   .ifملد��  �
�إلسال�  تعليم  تتعّلمو�   �� عليكم 

 قبل I9©�9 }مال`كم E كثر من�
بأننا مسلمو� 9نعمل بتعليم �إلسال� 
9نؤمن بالن¬ � خامت �لنبيني 9نؤمن 
تابعا  نبيا   �  Gملوعو� باملسيح 

9خاGما له �سب نبو`ته �. 
باختصاf، تثوf عد�9ִדم ضد �أل�ديني 
بني فينة 9فينة � بالG �تلفة. 9أل� 
 �fالتصاال� �9ملو�صال� قد تطو�
� هذ� �لزمن كث�� 9صا�f سريعة 

�يث Tّ� معاfضينا يوِصلو� عد�9ִדم 
 Gكل مكا�؛ فلم يُعد بلد من بال aT
�ملسلمني  هؤال`  من  مأمن   � �لعا� 
 aT فيصلو�  �9ملفسدين،  �ملزعومني 
بعض �لبالG �إلفريقية �يضا. �9ملناطق 
�ملسلمو�  هؤال`  يصلها   �  qل�
 9� ملحدين  �هلها  كا�  �ملزعومو� 
فقط  باالسم  مسلمني   9� مسيحيني 
هنالك  9شّيد�9  �أل�ديو�  9صلها 
مساجدهم n 9صلها معاfضونا بعد 
�أل�ديني  بأ�   iللنا ليقولو�  Eلك 
حا"،  �ية  على  مسلمني.  ليسو� 
 qل� 9هجماִדم  مكايدهم  هي  هذ� 
يستخدموvا ضد �جلماعة 9سيظلو� 
 Gبال  aT يصلو�   ET يستخدموvا، 

املسيح  تعليم  xسب  نعتقد  وإننا 
 � الن_  نبوة  ~تم   � املوعود 
اعتقادنا  وُنظهر  غVنا،  من  أكثر 
زاخرة  وقلوبنا  أيضا  عمليا  هذا 
العا2   9 وننشر   � الن_  xب 
مثلما   � الن_  به  جاء  الذي  الدين 
اآلخرون،  املسلمون  ويعتنقه  ُيظهره 
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 ��9f9بية �يضا 9يعّلمو� هذ� �لتعليم 
 ،ifملد�� ��ملساجد 9� �لبيو� �9 
�9الGهم  �Eها�  تصبح  9بالنتيجة 
مسمومة. 9لكن حيثما يصل هؤال` 
�ب على �9الGنا 9شبابنا �أل�ديني 
�يضا �� يّطلعو� �طالعا شامال على 
تعليم �إلسال� �حلقيقي �لذ
 9ّضحه 
� هذ� �لعصر  � Gملسيح �ملوعو�
 �� 9هو  �جلماعة،  به  تؤمن   
�9لذ
 rملشر� �لن¬  هو   � �ألكر�  نبينا 
9قد   aتعا �هللا  من   ºملبعو� �ألخ� 
�نتهت عليه �لنبو� من حيث �لشريعة 
جديد�،  شريعة   Ñتأ  �� ميكن  فال 
9كذلك �T �لقر�l �لكرمي هو كتا' 
 Gلشريعة �ألخ�، ��9 �ملسيح �ملوعو�
 ،� للن¬  9مطيعا  خاGما  جا`  ن¬ 
�fينا  لقد  فقط.   � شريعته  لينشر 
�نه  �Gئما  �جلماعة  مع  �هللا  معاملة 
�جلماعة  ضد  �لعد��9   G�Gتز عندما 
 Gُلسما� يفيد  كما  �Gئما  تفيدها 
�ملز�rَf. لذ� � نقلق بسبب �ملعاfضة 
قط 9لن نقلق �بد�. بل كانت موجة 
لتعريف  مدعا�  �حلالية  �ملعاfضة 
بو�سطة  �9سع  نطا�  على  �جلماعة 
9سائل �إلعال� لدfجة فاقت قدfتنا 
�لوجيز،  �لوقت  هذ�   � Eلك  على 
� هذ� �لبلد �يضا  i9لقد توجه �لنا
 aT T9ضافة  �جلماعة.   rموضو  aT

�أل�ديني  �لشبا'  بعض   �T Eلك 
�لذين ما كانو� يهتمو� بالدين كث�� 
9ما كانت عالقة بعضهم باجلماعة 
قوية بل كانو� [ضر�9 مبناسبة �لعيد 
قبل  من  قليال  بعيدين  9كانو�  مثال 
�إلعال�  بو�سطة 9سائل  علمو�  فقد 
بأننا نؤمن  باملسيح �ملوعوG � نبيا 
خاGما 9تابعا للن¬ �، 9علمو� �يضا 
 �  Gملوعو� �ملسيح   5G� كيف 
�قا�  9كيف   � �لن¬  خدمة  حق 
مرتبة كونه � خامت �لنبيني 9كيف 

 .rهذ� �ملوضو ��fشدنا 
 rملوضو� هذ�  حو"  �قد�  �9آل� 
 Gبعضا من مقتبسا� �ملسيح �ملوعو

� فيقو": 
�حد  يصبح  ال  �نه  جيد�  �علمو� 
مسلما صاGقا 9مّتبعا للن¬ � ما � 
 � 9ما  �لنبيني.  خاَمت   � بأ�  يؤمن 

يبتعد عن هذ� �ملحَدثا� (�
 ما � 
 fكاE�9أل �لبدعا�  عن  �ملر`  يتخل 
 iلنا� هؤال`  �Gخلها   qل� �ملختلفة 
 Gلدين. � ُيدخلها �ملسيح �ملوعو� �
� بل �Gخلها �ملشايخ �9صحا' 
ما   :� فيقو"  �ملختلفو�)  �لز�9يا 
يؤمن   � 9ما  �ملر`،  عنها  يتخل   �
بأنه � خامت �لنبيني قوال 9فعال فال 
معu إلميانه. (�ب �ال يقتصر �ألمر 
 �f9على �لكال� فقط بل هنا1 ضر
�نه خامت  �يضا  عمليا   � به  لإلميا� 
�لنبيني، فيقو" � �T � يكن هذ� 
لإلميا�   uمع فال   �Gموجو �إلميا� 
 
�صال). فيقو": ِنعم ما قا" �لسعد
للتحلي  جاهدين  �سَعو�  تعريبه:  ما 
�9لصفا`  �9لصد�  �9لتقو5  بالزهد 
�مد  بّينه  ما  تتجا9}�9  ال  9لكن 

�ملصطفى �. 

عندمـا تزداد العداوة ضد اجلماعـة تفيدها دائما 
كمـا يفيد السـماُد املـزارَع. لذا 2 نقلق بسـبب 
املعارضـة قط ولـن نقلق أبدا. بـل كانت موجة 
املعارضة احلالية مدعـاة للتعريف باجلماعة على 
نطاق واسـع بواسـطة وسـائل اإلعـالم لدرجة 
فاقت قدرتنا على ذلك 9 هـذا الوقت الوجيز... 
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 �T :"9يقو � Gيتابع �ملسيح �ملوعو
هد� �لذ
 خلق �هللا � قل¬ �اسا 
له هو ترسيخ Gعائم نبو� fسو" �هللا 
 aT  aتعا �هللا  �قامها   qل� � 9حد� 
�بد �آلبدين، 9متزيق �لنبو�� �لكاEبة 
�لقو�  هؤال`  �قامها   qل� fTبا  كلها 
نتيجة بدعاִדم. (�
 قد �بتعد�9 عن 
�لبدعا�   ºبإحد�  � �لن¬  تعليم 
ينقضو� ختم  �لذين  �ملختلفة، 9هم 
 aT �نظر�9   :� يقو"  �لنبو�). 
�9فحصو�  كلهم  �لز�9يا  �صحا' 
يؤمنو�  من  هم  هل  لتر�9  �عماpم 
بالن¬ � خاَمت �لنبيني �� ×ن �لذين 

نؤمن به؟
 aمن �لظلم �9خلبث �لزعُم �� �هللا تعا
� يرG من ختم �لنبو� Tال �� تؤمنو� 
 n لنبيني باللسا� فقط� به � خامت 
�فعلو� ما [لو لكم، �9قترحو� شريعة 
لقد  �نفسكم.  عند  من  جديد� 
�خترعو� �ساليب �تلفة للصال� مثل 
�لصال� �لبغد�Gية (هذ� ما فعلته بعض 
ال  �ملسلمني)  من  �9لفئا�  �لِفر� 
ُيعلم pا �ثر � �لقر�l �لكرمي �9سو� 
من  يثبت  هل  �.كذلك  �لن¬ 
 fGلقوُ": ”يا شيخ عبد �لقا� �lلقر�
للشيخ  �جليال� شيئا هللا“؟ � يكن 
 �  G9جو  
ّ� �جليال�   fGلقا� عبد 
}من �لن¬ � فمن �خ©كم مبثل هذ� 

�ألقو�"؟ �خجلو� قليال، هل هذ� هو 
�إلسال�؟  بشريعة  �اللتز��  من   Gملر��
هل  بأنفسكم،  �آل�  �حكمو� 
تستحقو�- �9نتم تقومو� مبثل هذ� 
نقضت   �� تتهمو�   �� �ألعما"- 
 � لو  �نه  �حلق  �لنبيني؟  خامت  ختم 
مساجدكم   � �لبدعا�  ُتقحمو� 
�لصاGقة  �لنبيني  خامت  بنبو�  l9منتم 
9تأسيتم بأسوته 9جعلتم عمله �سو� 
ملا كانت هنا1 حاجة ملجيئي  لكم 
9نبو��  هذ�  بدعاتكم   �T �صال. 
غ��  هّيجت   qل� هي  �خترعتموها 
�هللا ليبعث شخصا البسا f `�Gfسو" 
�هللا � ليمز� 9ثن �لنبو�� �لكاEبة 
كلها. فقد �fسل� �هللا تعاa مكلَّفا 
ألصحا'   Gلسجو� �ملهمة...  ֲדذ� 
 fمو� ببيوִדم   Bلطو��  9� �لز�9يا 

عاGية جد�.
�جلماعة  هذ�   aتعا �هللا  �سس  لقد 
مر�  9شرفه   � �لن¬  نبو�  لتقيم 
�خر�ET .5 كا� �حد يعشق شخصا 
9كا� هناl 1الl Bخر�9 عاشقني 
عشقه   � �خلصوصية  هي  فما  مثله 
[ب  �حد  كا�   �ET  
�) 9حبه؟ 
�بيه  من   Bالl 9ُجد   n شخصا 
 �ET (مثله فما خصوصية هذ� �ملحب
كانو� فانني � حب fسو" �هللا � 
9عشقه كما يّدعو� فلما�E يعبد�9 

�لقبوf �9لز�9يا؟ ال يسافر�9   Bالl
 aT �9ملدينة �لطيبة، بينما يسافر� aT
9غ�ها   “���” مدينة   � }�9ية 
�ألقد��،  9حفا�   i9`لر�  
حاسر
نافذ�  من   f9ملر�  �  �� 9يزعمو� 
�لز�9يا)  �صحا'  �حد  }�9ية   �)
للنجا�.  � مدينة ”باكبنت“ كفاية 
p�9ند  باكستا�   �مدينتا�  (هاتا� 
فيذهب  �لصلحا`  بعض  فيها  9ُلد 
�لناaT i مز��fִדم ليعبد9ها 9ير�9 
�� �ملرf9 من نافذ� � }�9ية �ملرشد 
يكفي للنجا� 9ال حاجة لألعما").. 
9هنا1 من يرفع �fية هذ� l9خر يرفع 
 �fذ �حدهم صوI� 1، 9قد�E ية�f
 �T �خر5.   �fذ غ�� صوI�9 كذ� 
حقا  ل�تعب   �Gلصا� �ملسلم  قلب 
بالنظر aT �جتماعاִדم 9مهرجاناִדم 
�هللا على  لوال غ��  �خترعوها.   qل�
يَن ِعْنَد �هللا  �إلسال� 9لوال: ﴿�Tَِّ �لدِّ
�ْإلِْسَالُ�﴾ كال� �هللا 9لو � يكن �هللا 
ْكَر T9َِنَّا  قد قا": ﴿Tِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّ
َلُه َلَحاِفُظوَ�﴾ أل9شك �إلسال� على 
�النقر�ÛG� �9G L شك نتيجة ما 
lلت Tليه حالته. 9لكن هاجت غ�� 
حلماية  99عُد�  �fته  �9قتضت  �هللا 
�إلسال� �� يÜ" برf {9سو" �هللا � 
مر� �خر5 9[يي نبوته � � هذ� 
هذ�   � �سس  فقد   .�Gد# �لزمن 
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التقوى

�جلماعة f�9سل� مأمو�f 9مهديا. 
�حلقيقي   Bدp� مبّينا   � يقو"   n
 ��9لغاية �ملتوخا� من بعثته: ”�T هد
9غايq �حلقيقية هي Tظهاf جال" �هللا 
 �T عظمته،  Gعائم  9ترسيخ   ،aتعا
�لن¬  أل�  فقط،  يأÑ ضمنيا   
Eكر
 �� ميلك قو� �جلذ' �9إلفاضة، 9

.“
هذ� �إلفاضة يأE Ñكر
�إلفاضة  على   fGقا  � �لن¬   ��  
�
�إلفاضة  هذ�  9حتت   ،�G�9إلفا
 ،� Gكر �ملسيح �ملوعوEُ �9لفائد�
مبعv� uا بركة �لن¬ � �لq بسببها 
 ،�EًT .هذ� �ملرتبة Gنا" �ملسيح �ملوعو
 � �لن¬  فيض  �Gئر�  �حاطت  فقد 
�لن¬  Eكُر  9قد Ðل   Gَملوعو� �ملسيَح 

� Eكَر �به �لصا�G �يضا. 
 Bدp�  �� ُيبني  � 9هو  يقو"   n
�لبدعا�  Tصال¯  هو  بعثته  من 
�9ملحدثا� �لq تطرقت aT �ملسلمني 
�لف سنة.   aT �ملمتد  �لظال�  بسبب 

فيقو":  
من  يأتو�  �لذين  بأ�  �9قو"   fكر�"
بل  قط،  سيئة  كلمة  يقولو�  ال  �هللا 
 aT عبد�9 �هللا �9حسنو�� يقولو� �� 
9يزيلو�  �لصلو��،  9صّلو�  �خللق 
�لدين.   aT تطرقت   qل� �ألخطا` 
9كلِّفُت  �أليا�  هذ�   � جئُت  فقد 
بإصال¯ �ألخطا` �لq نشأ� � }من 

 
فيج �عو� (9هو }من �لظال� �لذ
ساG �ملسلمني)، �T9 �ك© خطأ هو 
9جالله،  �هللا  عظمة  ُهتكْت  قد  �نه 
 �Gسو" �هللا � �لصاf 9ُجعل توحيد
�9ألهم �9ألعلى مشكوكا فيه، 9ُجعل 
تعليم fسو" �هللا � �لصا�G �9ألهم 
�9ألعلى �ملب� على �لتوحيد مشكوكا 
�ملسيحيو�  يقو"  ناحية  فمن  فيه. 
حيا،  ليس  9نبيكم  حّي   rيسو بأ� 
ألنه  Tله  �9بن  pTا  �ملسيح  9يتخذ�9 
 � �لسنني،   Bالl منذ  حيا  يز�"  ال 
ثانية  ناحية  9من  �لدهر.  فيه  يؤثر 
 aT صعد  �ملسيح   �� �ملسلمو�  قِبل 
 �G�9 شك 9ال يز�" موجوG `لسما�
 
ّ�  ºعا� 9ال [د �لَفي  منذ  هنا1 
تغّير �9 تبّد" � حالته 9صوfته، �ما 
fسو" �هللا � فقد ما�. �قو" صدقا 
9حقا �� قل¬ ينفطر حني �Èع من 
لسا� شيخ مسلم �� fسو" �هللا � 
ما�. لقد ُعّد ن¬ حيٌّ fسوال ميتا! 

�ّية Tهانة �ك© منها لإلسال�؟ 9لكنه 
خطأ �ملسلمني �نفسهم ET �حدثو� ما 
ينا� �لقر�l �لكرمي. لقد Eُكر مو� 
�ملسيح � �لقر�l �لكرمي بكل 9ضو¯ 
9لكن كا� مقدÍ �f �� �}يل �نا هذ� 
�خلطأ أل� �هللا تعاÈ aا� "َحَكما". 
�EًT، لن يزيل هذ� �خلطأ Tال من جا` 
تقبله   �  .rلنـز�� هذ�   � َحَكما 
�لدنيا 9لكن �هللا يقبله 9ُيظهر صدقه 
 �T صو".  بعد  صو"   
قو بصو" 
بالعا�  �حلقت  قد   fألمو� هذ�  مثل 

ضر�f فاGحا. 
 �� �أل��9  حا�  لقد   :� يقو" 
للعيا�، 9ال  يظهر هذ� �لكذ' كله 
ميكن �� Iفى هذ� �ألموf على من 
�ملثل   � ُيقا"  َحَكما.  �هللا  �fسله 
�لشع¬ � �لقاp� �fندية: "هل ميكن 
لقد  �لقابلة؟"  على  �حلمل  ´فى   ��
حكم �لقر�l �لكرمي بكل 9ضو¯ �� 
 ،Gملوعو� �ملسيح  هو  �ألخ�  �خلليفة 

”إن هـد9 وغايـ( احلقيقيـة هـي إظهـار جـالل 
اهللا تعـاI، وترسـيخ دعائـم عظمتـه، وإن ذكـري 
يـأ� ضمنيا فقـط، ألن الن_ � ميلك قـوة اجلذب 
ذكـري“. يـأ�  اإلفاضـة  هـذه  و9  واإلفاضـة، 
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9ها قد جا`. �ET9 متّسك �حد �آل� 
 aT تاf´ه   Gيعو  
�لذ باخلطأ  �يضا 
}من فيج �عو� فلن يتضرf بنفسه بل 
ُيَعّد مِضّر� باإلسال� �يضا. �9حلق �� 
 5G� �9لنجس  �خلاطئ   Gالعتقا� هذ� 
f� aTتد�G مئا� lالB �لناi. 9لقد 
كث��  �إلسال�   aT �ملبد�  هذ�  �سا` 
 �� قبلو�  ملا   .� �هللا  fسو"  �9ها� 
�لسما`   aT �9لصاعد  �ألمو��  �يي 
�ملسيح   rيسو هو  �ألخ�  �9َحلَكم 
�ألكر�  نبينا   �� يع�  فهذ�  9حد� 
�نه  مع  باهللا،   E�9لعيا شيئا  ليس   �
9جا`  للعاملني  �fة  Èِّي   
�لذ هو 
خامت  9كا�  كافة   iلنا�  aT fسوال 
يعتنقو�  �لذين  هؤال`   �T �لنبيني. 
مع  �لسخيفة  �ملعتقد��  هذ�  مثل 
 �� �يضا  يعتقد�9  مسلمني  كوvم 
�لطيوf �ملوجو�G حاليا ما خلقه  من 
�ملسيح، �9لعياE باهللا من Eلك، 9منها 
مر�   ��E لقد سألُت  �هللا.  ما خلقه 
�آل�   Lُعر لو   �Eما �لسلفيني:  �حد 
طائر�� 9ُسئل �يهما خلقه �هللا �9يهما 
�ختلطت  لقد  قا":  �ملسيح؟  خلقه 
(�حلكم،  بينها.  فيما  �آل�   fلطيو�
 ،٨ صفحة:   ،٢١ fقم  #لد٦، 

(.�١٩٠٢/٦/١٠Gعد
�9آل� �بني بعض �ملقتبسا� �9لو�قعا� 
 qل�  �  Gملوعو� للمسيح  �ألخر5 

ُتجلِّي بعض �لز�9يا من س�ته �، 
9يتبّين منها �نه � ُيثبت مقا� حبيبه 
9مطاعه �مد � علميا 9عقليا فقط، 
يتجّلى  �إلسال�  تعليم   �� �ثبَت  بل 

عمليا � حيا� �لن¬ �. 
�حلق  عبد  ُيدعى  شا'ٌّ  هنا1  كا� 
 n مسلما  9كا�  �لكلية   �  ifيد
 Gملوعو� �ملسيح  كتب  كما  تنصر- 
تركو�   iلنا� من  كث��   ��  �
هذ�  كا�   - 9تنّصر�9  �إلسال� 
�لشا' �يضا من هؤال` �لناi، فذ�� 
�لبحث عن   �قاGيا�   aT مر� جا` 
�حلق �9 للتحقيق �لعلمي، �9قا� عند 
قص��،  فتر�   �  Gملوعو� �ملسيح 
له  ُيبّين   �  Gملوعو� �ملسيح  9كا� 
�تلفة،  لقا`��   � �ملسائل  بعض 
للمسيح  �لشا'  Eلك  قا"  فمر� 
�Èك  Eكرُ�  بأن�   �  Gملوعو�
عليَّ  9شّق  فشتمك.  مسيحي  �ما� 
Eلك. فرGَّ �ملسيح �ملوعوG � على 
�لعظيمة.  �خالقك  ُيظهر  Tنه  قوله: 

قا": كيف؟ قا" �: 
تأتي�  بشتائمهم!   Íبا� ال  "Tن� 
fسائل كث�� مليئة بالشتائم �9ضطر 
�فتحها  9عندما  �يضا  fسومها  لدفع 
�جد فيها �لشتائم. كذلك يشتمون� 
هو  (9هذ�   ،�fملنشو� �إلعالنا�   �
�حلا" � هذ� �أليا� � باكستا� حيث 

�ما  كب�� ضدنا)  Tعالنا�  ينشر�9 
بطاقا�   �لشتائم على  فيكتبو�  �آل� 
 .َّÍT ֲדا  9يرسلو�  �يضا  مفتوحة 
 fنو  �T تغّير شيئا،  فهذ� �ألشيا` ال 
�هللا ال ميكن Tطفا�³. هذ� ما عامل به 
�9لصاحلني  �هللا  �نبيا`  �جلميل  ناكر9 
 
�Gئما. كيف ُعومل �ملسيح �لناصر
هذ�  (أل�  له؟  مثيال  جئُت   
�لذ
�لشا' كا� قد تنّصر فضر' � 
عاملو�   iلنا�  ��  � �ملسيح  َمَثل 
9ظلمو�  سّبو�   ET نفسه  باألسلو' 
9عّلقو� على �لصليب) n قا" �: 
 �T �؟  �ألكر�  نبينا  ُعومل  9كيف 
يشتمو�.  يز�لو�  ال  �لطبع  خبيثي 
 
�9لذ �لبشر،  لب�  �مني  ناصح  �نا 


 نفسه.“ Gسب� عد�9 له يعا]
�ملدعو عبد �حلق  قلُت �� هذ�  كما 
�9ستمر  �يا�،  عد�  هنالك  مكث 
 Gّا �حلديُث معه 9ظل � يرpخال
 Gعلى �سئلته، فقا" له �ملسيح �ملوعو
� �حد �أليا�: ”�قو" لك مر�  �
 �  �T  �fمر� تسأ"   �� �خر5  بعد 
تفهم  �ال  ليس صحيحا  T9ال  تفهم. 
ال  هذ�  فهمته،  بأنك  تقو"   n �مر� 

ُيسفر عن نتيجة حسنة.“ 
 Gملسيح �ملوعو� fهذ� كانت سعة صد
بأ�   �fمر� له  يقو"  كا�   ET  �
كانت  ألنه  �خر5،  بعد  مر�  يسأ" 
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على  �حلق  ينكشف  بأ�  لوعة  لديه 
كا�  �لشاّ'  9هذ�  9يقبلو�.   iلنا�
�ملسيحي  �لدين  سر�َ�  �يضا   Bيعر
بعض   Gَملوعو� �ملسيَح  سأ"   
�لذ
9ُنشر�   ،� عليها   َّGf9 �ألسئلة 
منها  يستفد   � 9لكنه   G9Gلر� هذ� 
 �9 9يصمت  يسأ"  ظل   
� شيئا، 
يستفد مبجيئه aT قاGيا� �يضا. 9ظل 
يرGGّ قو" "نعم" على كل شي`، �9 
شبهاته  يزيل   �� �لنية  �سن  [ا9" 
كل  يسأ"   �9 قلبه،   � �لكامنة 
9ظل  مكتوبة،  ֲדا  جا`   qل� �ألسئلة 
يسأ" فقط عما يتحدº عنه �ملسيح 
�ملوعوG � كما بقي يرGGّ �لقو": 
 � Gنعم نعم. فسأ" �ملسيح �ملوعو
سر��  لك  قا"  هل   : �لشا'َّ هذ� 
�لدين شيئا؟ فقا" �لشا' �ملدعو عبد 

�حلق: 
هنا   aT �ملجي`  من  منع�  "نعم 
للذها'، فما Gمنا  9قا": ال حاجة 
قد 9جدنا �حلق (�
 �ملسيحية) فما 
�لفائد� من مزيد من �لبحث؟ (سر�� 
�لدين هذ� كا� قد �نتقل من �إلسال� 
�نه عندما  �يضا  �ملسيحية) 9قا"   aT
جا` هو aT هنا شّيعَته aT ثالثة �ميا" 

9كنَت تتعر� �يضا." 
كا� �ملسيح �ملوعوG � مشى مع 
هذ� �ملسيحي aT ثالثة �ميا" لتوGيعه 

عند عوGته، 9هذ� �يضا منو�E عظيم 
�لضيف،  Tكر��   � حضرته  �ظهر� 
حترير  fئيس  كتبه   
�لذ �9لتعليق 

جريد� ”�لبدf“ على Eلك هو: 
لطف   � �لفطر�  سليمو  ”ليتأمل 
 �9f9يقّد 9مو�ساته   Gملوعو� �ملسيح 
 . ٍ̄ 9f كل Eاسا كا� يكنُّه إلنقا�
�ميا"  ثالثة   aT تشييعه  يكن   ��
 �Eما T9ال  فقط  �ملو�سا�  عن  نابعا 
�لدين؟  كا� يتوقعه من ميا� سر�� 
ميكنه  سليمة  �ملر`  فطر�  كانت   �ET
للمو�سا�  �اسه  من  �حلق  �د   ��
9حد�. سال� عليك يا من تكّن هذ� 
يا  عليك  سال�  �جلنا.  من   iحلما�

بطل �لسال�.“ 
قا" �ملسيح �ملوعوG: "لقد �ستنبط من 
�لعر� �ن� � ُ�طق جو�با. يا لألسف. 

�ألقل  على  تسأله   �� عليك  كا� 
هنا؟   �G9جو �ثنا`  يصلي  كا�   �Eملا
 Gملسيح �ملوعو� aT عندما كا� �تى)
� كا� يصلي �يضا) يقو" �: 
�مامي  �ET كا�  بأنه مقتنع؟  يقل   ��
الستحلفُته؛ ET يشعر �ملر` بشي` من 

�حليا` عند �ملقابلة 9جًها لوجه. 
على كل قا" عبد �حلق: لقد سألُته 
كنُت  نعم  فقا":  �لصلو��،  عن 
 Bاية �ملطاv ��صلي، 9لكن قلُت 
 Íبعد 9صو vائيا   �fقر�  fبأ� سأقر
قو" سر��  (هذ�   .�Gfبا منطقة   aT
�لدين) 9قا" سر�� �لدين �يضا بأ� 
قد   ET �لشهر�  [ب  �ملحتر�  مر}� 

طرحُت عليه �fبعة �سئلة فنشرها. 
قا" �ملسيح �ملوعوG �: هذ� ليس 
لو  ملا�E �خفي �حلق؟  �لشهر�،  حب 

”ليتأمل سـليمو الفطـرة 9 لطف املسـيح املوعود 
ومواساته ويقّدروا �اسـا كان يكنُّه إلنقاذ كل روٍح. 
أ2 يكـن تشـييعه إI ثالثة أميال نابعا عن املواسـاة 
فقط وإال مـاذا كان يتوقعه من ميان سـراج الدين؟ 
إذا كانـت فطرة املرء سـليمة ميكنه أن sد احلق من 
�اسـه للمواساة وحده. سالم عليك يا من تكّن هذا 
احلمـاس من أجلنا. سـالم عليك يا بطل السـالم.“ 
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تلك  	لكانت  مذنبا  لكنت  �خفيُته 
معصية. فلما ��سل� �هللا تعا� مأمو�� 
فال بد �0 �ظهر �حلق، فسأبّلغ  �خللَق 
ما كلِّفُت به 	ال �با6 5 هذ� �لسبيل 
سو�@ �حِسَب �حد <لك حب شهر: 
�I غFG. �كُتب Eليه �0 يأC هنا 	ميكث 
�ياI �خرL M) .Oعل �ملسيح  بضعة 
�ملوعوT � �ألمر �لذR بعثه به �هللا 
 Fتعا� مقتصر� على شخص بل نشر
\م  نافعا   FياE معت[�  �يضا  لآلخرين 
	ُمظهر� حقيقة �إلسالI، فلم يكتب 
هذF �لرT	T لكسب شهر:، بل جل 
�عماله كانت ִדدE �E dقامة عظمة 
شأfما.  	gو   �  hلن�	  Iإلسال�
باختصا�، كا0 حضرته يتحدi معه 
5 �مو� كثG: �ثنا@ تkّهه. 	5 �حد 
	صل  �حلديث  هذ�  �ثنا@   5  Iأليا�
بيته 	قاo pاطبا عبد   qحضرته قر
�حلق: �نت ضيفنا، 	�لضيف ال Lد 
�لر�حة Eال E<� كا0 بعيًد� عن �لتكلف 
 �E �حتجَت  فكلما   ،wلشكليا�	
تكلف.   xT�  0	T  yفَأْخِبْر شي@ 
�نه  �علمو�  �آلخرين:  oاطبا   pقا  }
 Fتعاملو  0� ~يعا  	عليكم  ضيفنا، 
�سن �خللق، 	تسعو� لكيال يتعر� 
بيته.  حضرته  Tخل   } معانا:،  ألية 
صفحة   ،٤ �قم  �لد٦،  (�حلكم، 

(I١٩٠٢/١/٣١ :T٣-٤، عد

كل  بضيافة  يهتم  حضرته  فكا0 
�يضا،   RTلفر�  Oملستو� ضيف على 
 0�  5  Fجهد  Oقصا�  pيبذ 	كا0 
 �>E صحيح  	جه  على  �لدعو:  يبلغ 
جا@R� F شخص باحث عن �حلق، 
	�0 يلقى (هذ� �لباحث) ��حة تامة 

�يضا.
 � عياTته  قصة  لكم   Tسر� �آل0   
 0� �يضا  فيه  	نالحظ  ملريض، 
�ملسيح �ملوعوT � 5 <كر �لدعا@ 
شاكلة  على  عظمته  عن  يتكلم   M
�لر�هن  �لعصر   5  Tلزها�	 �ملشايخ 
�ن� سأTعو 	�T� 0عي� �ابة، 	Eمنا 
تكلم عن 	حد�نية �هللا 	فلسفة Eجابة 
تابعة  �لنفو�  جعل  	عن  �لدعا@، 
 pكالتا6: يقو iTحلا�	ملرضا: �هللا، 
 �E @لكاتب كا0 شخص قرشي جا�
قاTيا0 منذ عد: �ياI للعال� على يد 
حكيم �ألمة (موالنا نو� �لدين �) 
�هللا  حجة  سيدنا  من  �لدعا@  فطلب 
 pفقا مر���   (�  Tملوعو� (�ملسيح 

�: "سأTعو لك". 
�لشخص  هذ�  �لتمس  مسا@   w�>
 0� يريد  بأنه  �ألمة  حكيم  بو�سطة 
	لكنه   Tملوعو� �ملسيح  لزيا�:   Cيأ
 Iتو� بسبب   Cيأ  0� يستطيع  ال 
 ١١ 5 F�	قدَميه. فوعد � �0 يز
�غسطس 5 مسكنه. فخر� حضرته 

للتنـزF 5 �فقة �خلد�I 		صل فو�� 
�E مسكن �لشخص �ملذكو� 	سأله 
سبيل  على   pقا  } قليال  مرضه  عن 
 wِّيكن حضرته � يفو M) :لتبليغ�
 0� يريد  	كا0  للدعو:)  فرصة   R�
 Iلإلسال �حلقيقي  �لتعليم  يشر� 
لك،   wعوT لقد  له)   pفقا �يضا، 
لك)   wفدعو تلقيت �سائلك   R�)
ال   Fحد	 �لدعا@   0� �حلق  	لكن 
 .Fمُر�	 �هللا  �ضا  �الفه   M ما  ينفع 
من  �حلاجة  �هل   yيعا كم  �نظر	� 
�ملشاكل 	لكنها تز	p بأxT �مر �	 
 R	>  0�  R�) �حلاكم.  من   wلتفا�
 �E حلاجة يتوجهو0 حلل مشاكلهم�
 xTبأ p	ا عليه فتزfيطرحو	حلاكم �
�لتفاw منه 	مساعدته)، كذلك يتم 
تعا�. حني  �هللا  بأمر من  كل شي@ 
تعا�  �هللا  من  	�إل<0  �ألمر  يكو0 
 :pقا �لدعا@ ألنه حني  بإجابة  �شعر 
<لك:  جانب   �E  pقا  ﴾yعوT�ُ﴿
(فحني  �يًضا.  لكم﴾  ﴿�ستجب 
�الستجابة   Fهذ فإ0  <لك  �هللا   pيقو
 Fمر�	طة، بأ0 يستجيب �ملر@ أل	مشر
فقاp حضرته:   (.Fيعبد	 �يضا،   �
تغيُّر�  �لعبد  £لق   0�  R�	لضر� من 
باطنيا،  �هللا  مع  	يتصا¤  حالته   5
�لدنيا،   �E جا@  غر�   Rّأل 	يعلم 
�Rّ مدO حا	p �0 �قق هذ�   �E	
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�ملصائب  �إلنسا0  يو�جه  ال  �لغر�. 
 �>E �بَّه كث�Gً. 	لكن  E<� �سخط  Eال 
 qتغيُّر� 5 حالته فإ0 �هللا يتو iحد�
�لطبيَب �يضا من  ن  عليه، عندها ميكِّ
ال  صحيح.  بوجه  �ملر�  تشخيص 
 Fيعجز 	ال  شي@  �هللا  على  يصعب 
﴿Eِنََّما  شأنه:  أل0  عمل   R� Eجناُ§ 
ُكْن  َلُه   pََيُقو  0ْ�َ َشْيًئا   Tَ��َ�َ  �>َEِ  Fَُ�ْمُر

َفَيُكو0ُ﴾ (يس: ٨٣)
<�w مر: قر�w 5 جريد: �0 موظفا 
بقلم   Fظفر من  �أل	سا»  يزيل  كا0 
�لرصا فتو�مت يدF ح¬ �شا� عليه 
�ألمر  حسب  	لكنه  ببترها  �لطبيب 
بسيطا فكانت �لنتيجة هالكه. كذلك 
�لرصا  قلم  �نا <�w مر:  �صلحُت 
 5 للنـزهة  <هبت  	عندما  بالظفر، 
�لتا6 <هب 	هلي �E �ملوظف   Iليو�
 wيضا. فدعو� Rتو�مت يد	ملذكو� �
�هللا تعا� 5 �حلاp 	تلقيت E\اما، { 
يبق   M	 متاما  شفيْت  �ليد   0� ��يت 

 .M� xT� ال	 I�	
 pباختصا�، �حلقُّ �0 �هللا � حني ينـز
فضله فال يبقى �M� R، لكن �لشر¯ 
�إلنسا0   iُيحد  0� لذلك  �ألساسي 
تغ�G 5 نفسه، فالذL RدF �ُهللا نافعا 
للنا� يطيل عمرR�) F �لذR ير�F �هللا 
 ،Fمفيد� \م يطيل عمر	للنا�  نافعا 
	صحيح �0 هنا° �ستثنا@�w �يضا Eال 

�0 سنة �هللا عموما هي هكذ�). لقد 
بصر�حة  كتابنا   5 �ألمر  هذ�  نوقش 
تامة. يقوp �هللا تعا�: ﴿َ	َ�مَّا َما َيْنَفُع 
�لنَّاَ� َفَيْمُكُث ِفي �َألْ�ِ�﴾، كذلك 
مثل  �يضا  �لسابقة  �لكتب   5 ُ<كر 
ِسفر �لنh حزقياp. لقد ُخلق �إلنسا0 
\دd عظيم جد� 	لكن حني ال �قق 
 � �هللا  فإ0  �ملوعد   5  dد\� <لك 
يقضي عليه. خذ	� �خلاIT مثال، حني 
ال ينجز عمله على خG ما ير�I يعزله 
سيدF. فأّنى هللا تعا� �0 ُيحافظ على 

من ال يؤRT 	�جبه؟
 R�) لطب� Iلقد ما�� مر§�نا �ملحتر
 �E (غفر له	لد حضرته �´ه �هللا �	
µسني عاما 	كا0 يقوp بأنه L Mد 
	صفة حتمية. �حلق �0 كل <�: تدخل 
تكو0   0� ميكن  ال  �إلنسا0  جسم 
�إلنسا0  �هللا. على   0>E بد	0  مفيد: 
�0 يكثر من �لتوبة 	�الستغفا� لG´ه 
 qجتا �هللا  فضل   pينـز عندما  �هللا. 

�يضا. هذ� ما قاp �هللا تعا�  �ألTعية 
 pلكنه �حيانا قا	 wيب �لدعو�L بأنه
�يضا،   Fقد�	 F@تقبلو� قضا  0� Lب 
 �Gجابة �لدعا@ كثE ال �توقع yلذ� فإ
ضعيف  �إلنسا0   .6 يؤَ<0   M ما 
�هللا   pيسأ  0� عليه  لذ�  جد�  	عاجز 

� فضله. 
تأTية   �E �نتباهنا  حضرته  	جه   }
�يضا   Tلعبا� 	حقو·  �هللا  حقو· 
 Iقد	 Iسب �لتعليم �حلقيقي لإلسال�
 Fتعلَّم من سيد قد  �سوته كما كا0 
  pهللا �، يقو� pمطاعه ¸مد �سو	

 :�
 � �هللا  حقو·  من  حق  �عظم   0E
 :Tلعبا� تكو0  	�ال  ُيعَبد،   0� حصر� 
بل Lب  على هدd شخصي،  بنا@ 
تكن   M لو  ح¬  �بَّه  �ملرُ@  يعبد   0�
هنا° جنة �	 جهنم. 	�ال يفتر �حلب 
�ملخلو·  يكنَّه   0� �لذL Rب   Cلذ��
كبا�   FGيث �العتر��  (هذ�  للخالق. 

علينا أن نؤدي حقوق اهللا بوصفها حقا واجبا علينا 
غ' طامعني � اجلنة أو خائفني من النار واضعني � 
احلسبان أن حب اهللا وفضله علينا يقتضي أن نعبده.
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 R� �لر�هن  �لعصر   5  :Tعا �لنا� 
�هللا  تعبد	0  �نكم   Iإلسال� معا�ضو 
تعبد	�   0� Lب   �  pفقا طمعا، 
 OَّTتؤ  0� 	Lب  له)  حبا   � �هللا 
�لفو§  عن  �لنظر  بغضِّ  �حلقوُ·   Fهذ
 RTتقا@ �لنا�. (علينا �0 نؤ� 	باجلنة �
حقو· �هللا بوصفها حقا 	�جبا علينا 
غG طامعني 5 �جلنة �	 خائفني �لناَ� 
�هللا  حب   0� �حلسبا0   5 	�ضعني 

.(Fفضله علينا يقتضي �0 نعبد	
فإ0  �لبشر   �ب مو�سا:  £ص  فيما 
ال  �إلنسا0  َصْد�   0ّ� هو   hمذه
ما   pلكما� 	جه  على  نقيا  يكو0 
 5 �هللا  يشتر¯   M للعد	،   ºُيد  M
�نه  َلُكْم﴾  َ�ْسَتِجْب  قوله: ﴿�Tُْعوِني 
بل  �ستجيب.  فلن  للعد	  Tعومت   �>E
مذهh هو �0 �لدعا@ للعد	 من سنة 
نتيجة   � �سلم عمر  لقد   .�  hلن�
 �  hلن� كا0   >E فحسب،  �لدعا@ 
 RTيعا �ال  لذ� Lب   .�Gله كث يدعو 
 ،�Tعنا شخصية  عد�	:  �حد�  �ملر@ 
�حلقيقة.   5 مؤ<يا  يكو0  �ال  	Lب 
 O�� ال   ��ن على  تعا�  �هللا  �شكر 
ثالثة.   	� مرتني  له   ºُT�  M عدً	� 
فليس هنا° �R عد	 ºT� M 6 له، 
	هذ� ما �قوله لكم 	�عّلمكم. 0E �هللا 
Eيذ�@ حقيقيا  �حًد�   R>يؤ ممن   @Rبر
 0� من  ك[�@ته  منه   �Tعنا يعاTيه   	�

ُيشَر° به �حٌد. (�R �0 �هللا يكرF �شد 
 FGغ R>يؤ	ملر@ � RTكر�هية �0 يعا
 Iحق) فهو ال يريد فصال 5 مقا Gبغ
 R�) مقاI ¾خر،  يريد 	صال 5  	ال 
5 مقاI ال يريد �لفر�· 	5 ¾خر ال 
يريد Eشر�كا) �R ال يريد �لفصل بني 
 R�) يوَصل   0� يريد  	ال  �لبشر   �ب
�ب  ال   R�) �حٌد.   � به  ُيشَر°) 
بينهم  فيما  �لنا�   º§يتنا  0�  � �هللا 
	يتخاصمو� فيفترقو0 	يفسد	0 	5 
به  ُيشَر°   0� �ب  ال  نفسه  �لوقت 
�لنا�  يعيش   0� يريد   � فهو   FGُغ
	يتحابو�  بينهم  فيما  	حب   Iبوئا
نفُسه  �ما  سو�سية،  �fم  	�سبو� 
به  يشَر°  	ال  د  يوحَّ  0� فيحب   �
�حد) 	�لسبيل �لوحيد لذلك هو �0 
 RTيؤ فهذ�  �يضا،  للمنكرين  ندعو 
�E صفا@ �لقلب 	�نشر�حه 	به تعلو 
 Fتنصبغ ~اعتنا ֲדذ M مة. لذ� ما\�
بينها 	بني  �لصبغة لن �دi ما ميّيز 
 �>E �نه   R�	لضر� من   O�� غGها. 
صد�قة  شخصا   ·Tيصا �حد  كا0 
 5 هو  َمن  �قا�به  بني  	كا0  Tينية 
�يضا  يعامله   0� فعليه  �لدنيا  �لد�جة 
مبنتهى �لرفق 	�للطف 	�به، أل0 من 
صفاw �هللا  كما يقوp �ملثل �لفا�سي 
�يضا  للطاحلني  يغفر  �لكرمي  �0 <لك 

مع �لصاحلني. 

 0� عليكم   Â تتعلقو0  �لذين  فأنتم 
”fEم  حقهم:   5 جا@  قوما  تكونو� 
هذ�  جليسهم“.  يشقى  ال   Iقو
ملّخص �لتعليم �لذR ُقدÅ” :5 Iِّلَّقو� 

بأخال· �هللا“. 
تنا	لُتها  �ل�  �لنصائح  بعض   Fفهذ
لنا  قدمها  �ل�  �لعظيمة   :Gلذخ� من 
�لتعليم  من   � مستمدًّ  � حضرته 
 .�  hلن� 	�سوِ:   Iلإلسال �لصحيح 
	يتبني منه �نه � 	حدOَّT� F حق 
تطبيق تعليم �لنh � 	�لقر¾0ِ �لكرمي 
 wهتافا برفع  يكتف   M .نفسه على 
ختم �لنبو:، بل كا0 كل قوp 	فعل 
 � 	مطاعه   Fلسيد �تباعا  يصد�  له 
 0� �لعا�مة  	�غبته  حرقته  	كانت 
ينشر تعليمه � 	يقيم شريعته، لكي 
�جلميل  �لتعليم   0� على   Mلعا� يطلع 
 Fحد	 هو   �  hلن� على   pنز  Rلذ�
نصح  	قد  �حلقيقية  �لنجا:  يتضمن 

�تباعه �يضا بالعمل به. 
لتأTية  يوفقنا    0�  � �هللا   pنسأ
�ملسيح  ~اعة   �E  Iالنضما� حق 
�ملوعوT � 	تقدمي �لنما<� �لعملية 
 0�	 	�لسنة،  �لكرمي  �لقر¾0  �سب 
 Iملقا �لصـحيح   °َ��Tإل� لنا  يهب 
من  نتمكن  ح¬  	مرتبته   �  hلن�
 Iظـها� �لصو�: �حلقيقـية لإلسالE

    .Mللـعا
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تعـا�  �هللا   pيقو
�حلكيم:  �لقر¾0   5
َ�الَّ  َ�بَُّك  ﴿َ	َقَضى 
Eِْحَساًنا  َ	ِباْلَو�ِلَدْيِن   FُِيَّاE Eِالَّ  َتْعُبُد	� 
Eِمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَ° �ْلِكَبَر َ�َحُدُهَما َ�ْ	 
َ	َال   ٍّd�ُ َلُهَما  َتُقْل  َفَال  ِكَالُهَما 
َكِرميًا*  َقْوًال  َلُهَما  َ	ُقْل  َتْنَهْرُهَما 
ِمَن   ِّpُّلذ� جÉَناَ�  َلُهَما  َ	�ْخِفْض 
�ْ�َحْمـُهَما   ِّq�َ َ	ُقْل  �لرَّْحـَمِة 
(�إلسر�@:   ﴾�Gًَ�بََّياِني َصـِغ َكَما 

 .(٢٤-٢٥
﴿َ	َ	صÉّْيَنا  تعا�:  �هللا   pيقو	
�ْإلِْنَســا0َ ِبَو�ِلَدْيِه ُحــْسًنا﴾ 

.(٩ :wلعـنكبو�)

�لِبرُّ 
�ألبر�� 
	�wT كلمة �لِبر 5 �لقر¾0 �لكرمي 
٨ مر�w، 	بصيغة �ألبر�� مرتني، 
 pيقو ،Ëبصيغة "َبرًّ�" مرتني �يض	
ِباْلِبرِّ  �لنَّاَ�  تعا�: ﴿�ََتْأُمُر	0َ  �هللا 
َتْتُلو0َ  َ	�َْنُتْم  �َْنُفَسُكْم  َ	َتْنَسْو0َ 
(�لبقر::  َتْعِقُلو0َ﴾  َ�َفَال   qَْلِكَتا�

.(٤٥
¾ية   5 �ل[ِّ  كلمة   wT�	 كما 
طويلة هي �آلية ١٧٨ من سو�: 
فيها  لنا  تعا�  �هللا  يبني  �لبقر:، 
 >E �ل[:   pعما�  Tيعد	 �ل[   Íمع
 0ْ�َ �ْلِبرَّ  ﴿لَْيَس  تعا�:  �هللا   pيقو
�ْلَمْشِرِ·  ِقَبَل  ُ	ُجوَهُكْم  ُتَولُّو� 
َ	�ْلَمْغِرqِ َ	َلِكنَّ �ْلِبرَّ َمْن ¾َمَن باهللا 

 qِْلِكَتا�	ْلَمَالِئَكِة َ�	ْآلِخِر َ� Iِْلَيْو�	َ
ُحبِِّه  َعَلى   pَْلَما� َ	¾َتى   َ َ	�لنَِّبيِّني
َ<ِ	R �ْلُقْرَبى َ	�ْلَيَتاَمى َ	�ْلَمَساِكَني 
َ	ِفي   َ اِئِلني َ	�لسَّ ِبيِل  �لسَّ َ	�ْبَن 
َالَ: َ	¾َتى �لزََّكاَ:  �لرَِّقاqِ َ	َ�َقاIَ �لصَّ
َعاَهُد	�   �>َEِ ِبَعْهِدِهْم  َ	�ْلُموُفو0َ 
رَّ�ِ@  َ	�لضَّ �ْلَبْأَساِ@  ِفي  اِبِريَن  َ	�لصَّ
َ	ِحَني �ْلَبْأِ� ُ�	لَِئَك �لَِّذيَن َصَدُقو� 
 : (�لبقر:  �ْلُمتَُّقو0َ﴾  ُهُم  َ	ُ�	لَِئَك 

(١٧٨
تقوp معاجم �للغة 5 معاy كلمة 

�ل[ِّ:
 Iإلنعا�  R� �لصلة   �يع �لّ[: 
�لطاعة؛  	�إلحسا0؛  	�لعطية 
 Íمع 	�صل   ."qلصد·"�ألقر�

 �لدكتو� علي خالد �ل��قي
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�ل[: �لسعة 5 عمل �خلG، 	منها 
	�لصال�  	�إلحسا0  �لشفقة 
منصو�  �بو   Iإلما�  pقا 	�لصلة. 
�للغوR: �ل[ خG �لدنيا 	�آلخر:. 
 5  ºالتسا�	  Gخل� عمل  فهو 
فال[  �لنا�"�لتا�".   �E �إلحسا0 
من �هللا �لثو�q، 	من �لعبد �لطاعة 

.(w�Tملفر�)
كلمة  فهم   5  qلشعو� Åتلف 
�لبا�  هو  فيمن  Åتلف  كما  �ل[، 
	من هو غG �لبا�؟ فهنا يبني �هللا 
�ل[   Íمع 	ضو�  بكل  لنا  تعا� 
�ل�  �لصاحلة   pألعما� هي  	ما 
بفعل  يصبح   Rلذ� �لبا�  ֲדا   Iيقو
<لك صاTقا 	تقيا، يقوp �ملصلح 
 Gضي �هللا عنه 5 �لتفس� Tملوعو�
 R�" :آلية� Fهذ Gتفس pحو Gلكب�
�لكامل �0 تستولو�  �ل[  ليس من 
	حتققو�   qملغر�	 �ملشر·  على 
�نتصا��w متتالية. صحيح �0 هذ� 
�يضا من نعم �هللا �لكبG:، 	لكن 
 wلفتوحا�  �يع ال  �لكامل  �ل[ 
�ل[   �يع 	Eمنا  فقط،  �لدنيوية 
Eميانا  �إلنسا0  يؤمن   0� �لكامل 
صاTقا باهللا جل عالF 	�ليوI �آلخر 
	~يع  �لكرمي  	�لقر¾0  	�ملالئكة 
 0� �لكامل  �ل[   �	يع �ألنبيا@، 
ينفق �إلنسا0 على �قا�به 	�ليتامى 

	�ملساكني 	�ملسافرين 	�لسائلني، 
	5 حترير �قاq �لعبيد. 	يع� �ل[ 
 wلكامل �0 يقيم �إلنسا0 �لصلو��
 ،FTبوعو 	يفي  �لزكا:   RTيؤ	
 wلضائقا�  5 بالص[  	يتمسك 
 5 	يثبت  �ملر�   pحا	 �ملالية 
 wلفتوحا� حقِّقو�   .qحلر� 	قت 
 Ëلدنيوية �يض� wالنتصا���	ية Tملا�
ليس  تنسو� �0 هدفكم  	لكن ال 
�لبالT، بل �0  هو �الستيال@ على 
تنشئو� عالقة كاملة مع �هللا تعا�، 
خدمة  خْلِقه  Ðدمة  تقومو�   0�	
صاTقة. Lب �0 تكو0 هذF �لغاية 

."Ëئم�T ُنصب �عينكم
	يدعو �ملؤمنو0 �هللا تعا� �0 يغفر 
\م 	يكفر عنهم سيئاִדم، 	Lعلهم 
من �ملؤمنني باملناRT لإلمياE 0ميانا 
�ألبر��:  مع  يتوفاهم   0�	 صاTقا 
 RTُِيَنا ُمَناTًِيا  َسِمْعَنا  Eِنََّنا  ﴿َ�بََّنا 
ِلْإلِميَا0ِ 0ْ�َ ¾ِمُنو� ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َ�بََّنا 
َفاْغِفْر لََنا ُ<ُنوَبَنا َ	َكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا 
َ	َتَوفََّنا َمَع �ْألَْبَر�ِ�﴾ (¾p عمر�0: 

.(١٩٤
	يعد �هللا تعا� �ألبر�� مبا تشتهي 
�لنعيم  حيا:  من  �لصاحلة  �لنفو� 
َنِعيٍم﴾  َلِفي  �ْألَْبَر�َ�   َّ0Eِ﴿ قائًال: 

(�النفطا�: ١٤).
َكْأٍ�  ِمْن  َيْشَرُبو0َ  �ْألَْبَر�َ�   َّ0Eِ﴿

َكا0َ ِمَز�ُجَها َكاُفوً��﴾ (�ِإلْنسا0: 
.(٦

	باملقابل يبني �هللا تعا� لنا بعض 
�ألمثلة عن �ألفعاp �ل� ال يقوI ֲדا 
 :Óا ليست من �ل[ �بدf�	 ألبر���
ظهو�ها،  من   wلبيو� كإتيا0 
	يؤكد �0 من �ل[ 	�لتقوE Oتيا0 
ليس  تأكيد�  �بو�ֲדا،  من   wلبيو�
على موضوº �لبيوw 	�لسطو�، 
Eمنا �ملفهوI 	�سع 	�0 لكل قضية 
باًبا 	مدخًال Lب �إلتيا0 به 	منه 
من  	نكو0  �لنتائج  على  لنحصل 
�ملتقني، فيقوp تعا�: ﴿َيْسَأُلوَنَك 
َعِن �ْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَو�ِقيُت لِلنَّاِ� 
 wَلَْيَس �ْلِبرُّ ِبَأ0ْ َتْأُتو� �ْلُبُيو	ْلَحجِّ َ�	َ
�ْلِبرَّ َمِن �تََّقى  ِمْن ُظُهوِ�َها َ	َلِكنَّ 
َ	�تَُّقو�  �َْبَو�ِبَها  ِمْن   wَْلُبُيو� َ	ْ�ُتو� 
(�لبقر::  ُتْفِلُحو0َ﴾  َلَعلَُّكْم  �هللا 

.(١٩٠
عمل   	� �لصا¤  �لعمل  نيل   0�	
�ل[ يكو0 باإلنفا· مما �ب �ملر@، 
كما  	غا6،  لديه  عزيز  هو  	مما 
 5  � pكا0 يفعل صحابة �لرسو
 Rيد بني  	ما\م  ��	�حهم  تقدمي 
	¸بة  تو�ضع  بكل   �  pلرسو�
�لتضحية 5 سبيل �هللا. 	�ثنا   5
عمل  على  �لتعا	0  على  سبحانه 
�خلG 	حترR �لتقوO 5 كل شي@، 



اجمللد التاسع والعشرون، العدد السادس، ذو احلجة ومحرم ٣٨-١٤٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٦ م

٢٤

التقوى

	�لعد	�0  �إل{  على  �لتعا	0   0�	
عو�قبه عذ�q شديد من �هللا.

�ْلِبرَّ  َتَناُلو�  ﴿َلْن  تعا�:  �هللا   pيقو
ا ُتِحبُّو0َ َ	َما ُتْنِفُقو�  َحتَّى ُتْنِفُقو� ِممَّ
 p¾) ﴾َعِليٌم ِبِه  َفِإ0َّ �هللا  ِمْن َشْيٍ@ 

عمر�0: ٩٣).
	يقوp تعا�:﴿َ	َتَعاَ	ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ 
�ْإلِْثِم  َعَلى  َتَعاَ	ُنو�  َ	َال   Oلتَّْقَو�	َ
َ	�ْلُعْدَ	�0ِ َ	�تَُّقو� �هللا 0Eَِّ �هللا َشِديُد 

�ْلِعَقاqِ﴾ (�ملائد:: ٣).
كلمة  �حلكيم  �لقر¾0   5 	جا@ 
�ألبر��،  لكلمة  كنقيض  �لفجا� 
على  صفاִדم  هم   0>E فالفجا� 
�ألبر��   wصفا من  �لنقيض 
 Tملوعو� �ملصلح   pفيقو �ملتقني، 
قد�  عذ�ֲדم   0�” عنه:  �هللا  �ضي 
 ،Iمرقو  qكتا  5 	قر�ٌ�   ،Iتو¸
 Tُّير ُيَرTّ، �	 قدٌ� ال  �R ُحكٌم ال 
	�ضحة  فعقوبتهم   .“pيبد 	ال 
مسجلة، لذلك يقوp �هللا تعا� �ننا 
ال جنعل �ملتقني كالفجا� 	�لفا�· 
َنْجَعُل   Iْ�َ﴿ جد�:  هائل  بينهم 
 ،(٢٩  :) اِ�﴾  َكاْلُفجَّ �ْلُمتَِّقَني 
يكونو�  ملا  شديًد�  عذ�ًبا  \م   0�	
ضا�ين باملجتمع �ملتعا	0 على �ل[ 
	�لتقوO، يقوp �هللا تعا�: ﴿َكالَّ 
نيٍ* َ	َما  اِ� َلِفي ِسجِّ 0Eَِّ ِكَتاqَ �ْلُفجَّ
 ﴾Iٌَمْرُقو qٌٌني *ِكَتا Tْ�ََ��َ° َما ِسجِّ

(�ملطففني: ٨-١٠). 
�ما كتاq �ألبر�� فهو 5 عليني، 
	ال   Iتوo  R�  Iمرقو  qكتا
 ،I]م حكم  شي@،  له   dيضا
	هم 5 كل عمل خG 5 �لقمة 

�	 �لذ�	::
َلِفي  �ْألَْبَر�ِ�   qَِكَتا  َّ0Eِ ﴿َكالَّ 

ِعلِّيِّنيَ﴾ (�ملطففني: ١٩).
بر   Iمفهو على   Cنأ 	�آل0 
 T�	 لو�لدين- عنو�0 مقالنا- مما�
	�حاTيث  تعا�،  �هللا   qكتا  5
لنا  �تضح   0� بعد   ،�  pلرسو�
 wصفا	لشامل لل[ � Iلعا� Iملفهو�

�ألبر��.
	�wT ”َبّرÓ“ 5 �لقر¾0 �حلكيم 
مرتني، تبني ِبر �Õ � بو�لديه 
	طاعتهما،  Eليهما  	�إلحسا0 
	�يضا  طريقهما،  على  	�لسلو° 
عليهما  بأمه  �ملرمي  بن  �ملسيح  ِبر 
�لسالI، 	من يكن مطيع �لو�لدين 
 ،Ëال شقي	 Ëال يكو0 جبا�� عصي

	<لك بفضل طاعة �لو�لدين:
ِبَو�ِلَدْيِه  ﴿َ	َبرًّ�  تعا�:  �هللا   pيقو
(مرمي:  َعِصيًّا﴾  َجبَّاً��  َيُكْن  َ	َلْم 

.(١٥
ِبَو�ِلَدِتي  ﴿َ	َبرًّ�  تعا�:  �هللا   pيقو
َ	َلْم َيْجَعْلِني َجبَّاً�� َشِقيًّا﴾ (مرمي: 

.(٣٣

ميينه:   5 َبرَّ  َبرًّ�:  �ملعاجم:  	تبني 
صَد·. 	َبرَّ 	�لَدF: �حسَن �لطاعَة 
َمحابَّه   Oََّتحر	 به  	�َفق  Eليه 
	با�ٌّ  به  َبرٌّ  فهو  َمكاِ�َهه،  	َتوقَّى 
(�ألقرq). 	هذ� يع� �0 �إلنسا0 
E<� حا	�E pضا@ 	�لدF فتخلََّق 5 
�ل�  �ألخال·  بكل  	باطنه   Fظاهر
تسّر �باF، 	تر° كل �ملسا	× �ل� 
 Gغ 	با�ًّ�.  َبرًّ�  صا�  فقد  يكرهها 

�0 �لَبّر �بلغ 	�قوO من �لباّ�.
يقوp �هللا تعا� لقد �مرنا �إلنسا0 
...﴿ 	�لديه:   �E باإلحسا0 

ُحْسًنا﴾  ِبَو�ِلَدْيِه  �ْإلِْنَسا0َ  ْيَنا  َ	َ	صَّ
يقابلهما  فهو   .(٩  :wلعنكبو�)
�حلسنة،  	�ملعاملة  �حلسن  بالوجه 
بل عليه �0 يزيد 5 �لتعامل �حلسن 
جتاههما  به   Iيقو ما  كل  ليكو0 
Eحسا0 على Eحسا0، فيقوp تعا�: 
ِبَو�ِلَدْيِه  �ْإلِْنَسا0َ  ْيَنا  ﴿...َ	َ	صَّ

.(١٦ :dَألحقا�) ﴾ْحَساًناEِ
لقد حثنا �هللا تعا� 	�سوله �لكرمي 
على بر �لو�لدين 	لقد جعل طاعة 
�لو�لدين 	برØا مما يدخل �جلنة، عن 
�ملؤمنني �ضي �هللا عنها   I� عائشة 
قالت: قاp �سوp �هللا �: Tخلُت 
�جلنة فسمعُت فيها قر�@: قلت من 
�لنعما0،   فقالو� : حا�ثة بن  هذ�؟ 
كذلكم   :� �هللا   pسو�  pفقا



٢٥

التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد السادس، ذو احلجة ومحرم ٣٨-١٤٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٦ م

�لنا�  �بر  �ل[ 	كا0  �ل[ كذلكم 
بأمه. 	قوله تعا�: ﴿	�عبد	� �هللا 
	بالو�لدين   Ëشيئ به  تشركو�  	ال 
لقد   .(٣٦ (�لنسا@:   ﴾ËحسانE
باإلحسا0   Fتوحيد تعا�  �هللا  قر0 
بل  فقط  <لك  ليس  للو�لدين، 
 pقا  ،Ëيض� بشكرØا   Fشكر قر0 
تعا�: ﴿0ِ�َ �ْشُكْر ِلي َ	ِلَو�ِلَدْيَك﴾  

(لقما0: ١٥). 
عن عبد �هللا �بن مسعوT �ضي �هللا 
عنه قاp: سألت �لنR� � hُّ �لعمل 
�حب �E �هللا فقاp � �لصال: 5 
	قتها، قلت { �R قاp بر �لو�لدين، 
قلت { �R، قاp �جلهاT 5 سبيل 

�هللا. 
 qِهللا �: ” ُكلُّ �لُذنو� pسو� pقا	
 �E ِمنها  شاَ@  ما  تعا�  �ُهللا  ُيؤّخُر 
�لو�لدين"،  عقو·  Eال  �لقيامِة   Iِيو
�لكباِئر؟"  �كَبِر  على  �Tلُُّكم  "�ال 
 :pَقا �هللا،   pَسو� يا  بلى  قالو�: 
�لو�لَديِن".  	ُعقوُ·  باهللا  "�إلشر�ُ° 
بن  عمر	  بن  �هللا  عبد  	�	R عن 
 pسو� �E جا@ �جل :pلعا قا�
على  �بايعك  جئت   :pفقا �هللا 
يبكيا0،   Rّبو� 	تركت  �\جر:، 
Eليهما،  ��جع  �هللا:   pسو�  pفقا
فأضحكهما كما �بكيتهما. 	فيما 
تبني   ،�  pللرسو �حاTيث  يلي 

 Iإلسال� �لو�لدين 5  مكانة  حقيقة 
يبتغي  ملن  معهما  �لتعامل   pصو�	
يكو0   0� 	يريد  تعا�  �هللا  	جه 

صاحلا 	من �ملتقني:
 pسو� pقا :pهرير: قا Â� عن -
�نفه،  �غم  �نفه،  ”�غم   :� �هللا 
�غم �نفه" قيل َمن يا �سوp �هللا؟! 
�لك[  عند  	�لديه   °�T� قاp:"من 
يدخل   M  } كليهما   	� �حدØا 

�جلنة" (�	�F مسلم).
 iثال”  :� �هللا   pسو�  pقا-
 : Tعو�wٍ مستجاباwٌ ال شكَّ فيهنَّ
�ملسافر،  	Tعو:   ،Iملظلو� Tعو: 

."Fلد	عو: �لو�لد على T	
عنه  �هللا  �ضي  بكر:   Â� عن   -  
”�ثنا0   :� �هللا   pسو�  pقا  :pقا
�لبغي  �لدنيا:   5 �هللا  لهما  يعجِّ

	عقو· �لو�لدين".
�بيعة  بن  مالك  �سيد   Â� عن   -
�لساعدR �ضي �هللا عنه قاp: بينما 

 >E�  هللا� pن جلو� عند �سوÚ
جا@ �جل من ب� سلمة، فقاp: يا 
 َّRبو� برِّ  بقَي من  �سوp �هللا، هل 
 :pا به بعد موִדما؟! قاØشيٌ@ �بر
"نعم، �لصال: عليهما، 	�الستغفا� 
بعدØا،  من  عهدØا  	Eنفا<  \ما، 
توصل  ال  �ل�  �لرحم  	صلة 
صديقهما".  Iكر�E	 ֲדما،  Eال 

 :pهرير: �ضي �هللا عنه قا Â� عن -
 :pهللا  �فقا� pسو� �E جا@ �جل
  :pمن �حق �لنا� �سن صحاب� قا
�مك،   }  :pقا مْن؟   }  pقا �مك، 
 } :pمك، قا� } :pمْن؟ قا } pقا

مْن؟ قاp: { �بو°. متفق عليه.
�للهم �جعلنا من �لبا�ين بو�لديهم، 
لنا  �غفر  �بنا  Eليهم،  �ملحسنني 
 Iيقو  Iيو 	للمؤمنني  	لو�لدينا 
َكَما  �ْ�َحْمُهَما   ِّq�َ﴿  .qحلسا�
على  �هللا  	صلى   ،﴾�Gًَصِغ َ�بََّياِني 

¸مد 	¾p ¸مد.

لقـد قرن اهللا تعـا9 توحيده باإلحسـان للوالدين، 
ليس ذلـك فقط بل قرن شـكره بشـكرهما أيضًا، 
قـال تعـا9: ﴿َأِن اْشـُكْر Pِ َوِلَواِلَدْيَك﴾  (لقمـان: ١٥). 
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يقوp �هللا تبا�° 	تعا�: 
¾َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
 َّ0Eِ ِّن �ْجَتِنُبو� َكِث�Gً ِمَن �لظَّ
.(١٣ :wحلجر��) ﴾.ِْثٌمE ِّن َبْعَض �لظَّ

 0� �لكرمية  �آلية   Fهذ  5 �مرنا  لقد 
هو  	كما  �لظن  عن  بأنفسنا   Oننأ
q�T �لقر¾0 �لكرمي �نه ال ينهى عن 
شي@ Eال يأC بالعلة 	ال �ض على 
اسنه، 	�جتناq �لظن  شي@ Eال يبني̧ 
�إل{   yمعا 	من   ،}E ألنه  	�جب 
�يا كا0  �لذنب �	 �جلرمية �	 �خلطأ 
�لعمل   	�  ،T	حلد� جتا	§   	� نوعه، 
 qعل �إلنسا0 يستحق �لعقاL Rلذ�
بسبب �ملعصية، �	 �لعمل �	 �لفكر: 
 	�  ،wحلسنا� متنعه من كسب  �ل� 
�لقانو0...  عن  £ر�   dتصر  R�
	�إل{ هو ما يكسبه �إلنسا0 قصد� 

.:Tعا
 RTفر }E خصوصية سو@ �لظن �نه	
يتولد �T 5خل �إلنسا0 	ال يشتر° 
 5 تكمن  	خطو�ته  �آلخر	0،  به 
تالشي عظمة �لسيئة 5 نظر مسي@ 
�لظن، 	يغلب �0 يكو0 مسي@ �لظن 
ينسبه   Rلذ� نفسه  باملر�  مصابا 
ظانا   FGبغ �لظن  يسي@  فمن  لغFG؛ 
�نه كا<q يكو0 �لكذq كامنا 5 
نفسه هو 5 �حلقيقة. 	من يستهني 
 FGغ  �E نسبته  عليه  يسهل  بذنب 
فالنا  يرتكب  �مبا  قائال  ظنه  بسو@ 
<لك �	 ��تكبه. 	نتيجة Eلصاقة �لتهم 
بغFG تتالشى لديه ال شعو�يا شناعة 
�لذنب �ملنسوq لغFG ح¬ يقع فيه. 
 5 � Tهذ� ما بينه �ملصلح �ملوعو	
�ألمر��  �حد خطاباته عندما <كر 

�ل� تتناÛ مع طها�: �إلنسا0 �لذ�تية، 
باإلنسا0  تتعلق  �ل�  �ألمر��   R�
نفسه 	ال تؤثر 5 غFG، �ل� 	منها 

سو@ �لظن.
0E سو@ �لظن سيئة 	سبب لشقا	: 
يعمي   Gخط مر�  	هو  �لبشر، 
 ،OTلر�  �E به  	يلقي  �إلنسا0 
 wسو@ �لظن سبب هال° �ملجتمعا	
كا0  ملا  �لظن  سو@  فلوال  	�ألمم، 
	ملا  �هللا،  عند  من  باملبعوثني  �لكفر 
	�لصاحلني،  �أل	ليا@  عد�@  كا0 
	من { هال° �ألقو�I. يقوp �ملسيح 

 :� Tملوعو�
�مٌر  �لظن  سو@   5  ºلتسر�  0E”
سر�ئر  على  �حلكم   0� 	خيم، كما 
 Iقو�� هلَك  لقد   .Gخط �مر   Tلعبا�
باألنبيا@  �لظن  إلسا@ִדم   0	Gكث

�$يا" �ملصر
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 ،٤  �  ،wمللفوظا�) بيتهم".  	�هل 
(٢٦٥-٢٦٦ 

لقد كثر سو@ �لظن 5 هذ� �لوقت، 
ح¬ باw �لنا� يتفاخر	0 بقد��ִדم 
�لنا�،  ببو�طن  ما  حتليل  على 
 Iألحكا� Eطال·   5 	يسا�عو0 
حو\م  من  �ق   wالستنتاجا�	
	لكن  	<كا@،  فطنة  <لك  	يعد	0 
�x لإلنسا0 �0 يعرd ما 5 بو�طن 
�لنا�؟! 0E خطو�: Eسا@: �لظن �fا 
	تنتهي  بالنا�  �لظن  بإسا@:  تبد� 

بإسا@: �لظن باهللا تعا�. 
�	�T �ملسيح �ملوعوT � قصة كا0 
قد قر�ها 5 �حد �لكتب، 	فيها لنا 
ع[: لنجتنب سو@ �لظن 	�حلكم من 

:� pملظهر، فيقو�
عاهَد مر: �حٌد من �هل �هللا �ألبر�� �نه 
 dTصا	لن يفّضل نفسه على �حد. 
جالًسا  شخًصا   O�� �نه  <لك  بعد 
على ضفة fر مع �مر�: شابة 	يأكل 
�خلبز 	يشرq من §جاجة موضوعة 
 5  pقا بعيد  من   F¾� فحني  Üانبه. 
 y� wقد عاهد �نفسه: صحيح �ن
 �ل نفسي على �حد، Eال �ن لن �فضِّ
	بينما  شك.  بال  هذين  من  �فَضُل 
قوية  عاصفة  هبَّْت   >E <لك   5 هو 
تِبعها فيضا0 5 �لنهر، فغرقت سفينة 
كانت تقتر�E q �لشاطى@. فنهض 

<لك �لشاq 	قفز 5 �لنهر 	�نقذ ستة 
من �ملوشكني على �لغر·. { توجه 
�E <لك �لشيخ 	قاp له: لقد ظننَت 
نُت  �نك �فضل م�، 	مع <لك متكَّ
 wَنقا< ستة �شخا، فهّال قفزE من
 Rلذ� ساِبَعهم  	خّلصت  �لنهر   5
قوله   ºبسما �لشيخ  فاندهش  بقي! 
عرفَت  كيف   :qستغر��  5 	سأله 
 pما هي �لقضية؟ فقا	ما بد�خلي، 
�لزجاجة  تلك   Rحتتو Eمنا   :qلشا�

 0E	 �خلمر،  	ليس  �لنهر  ما@  على 
	حيدها.  	�نا  �مي  هي  �ملر�:  تلك 
جيد:.  شاّبًة أل0 صحتها  تبد	  fEا 
ֲדذ�   Iقو�  0� تعا�  �هللا   yمر� 	قد 
 ،wًسا. (�مللفوظا�T كله لكي تتلقى

(٤،  ٢٦٥-٢٦٦ �
بالتر°   �	� فهو  �لدين  ينفع  ال  ما 
سببا  �لشي@  <لك  كا0   0E فكيف 
�لفرقة   iحد�E	  wلبيو�  qخلر�
�لنا�،  	تشتيت   wعا�kل� 	خلق 
	كيف ال يتر° ما fينا عنه بصر�حة 
	تعا�؟  تبا�°  قبل خالقنا  من  تامة 

:� Tملسيح �ملوعو� pيقو
”0E �لكسل 	�لفتو� 	سو@ �لظن ال 
ينفع �لدين بشي@ قط. 0E سو@ �لظن 
 ".qيفرِّ· بني �لقلو	 wلبيو� qِّر£

(Iفتح �إلسال)
ال شك كما قلنا �0 سو@ �لظن <نب 
	لكن  �إلنسا0  نفس  على  يقتصر 
على �إلنسا0 ¸وF متاما ألنه يو�طه 

أV لإلنسـان أن يعـرف 
مـا � بواطن الناس؟! إن 
الظن  إسـاءة  خطـورة 
أنهـا تبدأ بإسـاءة الظن 
بالنـاس وتنتهي بإسـاءة 
تعـا9.  بـاهللا  الظـن 

لقد أودعت فطرة اإلنسـان حسن الظن، فلو عطلت 
هذه امللكة الفطرية حل eلها مرض سوء الظن، ليصبح 
املصاب به أس'ا لألوهام والصاق التهم بالغ' والشك 
املرضـي، فتلفحه نار دائه وpرم مـن بركات كث'ة. 
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Eميانه  شجر:  	�ر·   qلذنو�  5
بسرعه كما حتر· �لنا� �\شيم.

حسن  �إلنسا0  فطر:  �	Tعت  لقد 
�لظن، فلو عطلت هذF �مللكة �لفطرية 
حل ¸لها مر� سو@ �لظن، ليصبح 
	Eلصا·   Iها	لأل  �Gس� به   qملصا�
�لتهم بالغG 	�لشك �ملرضي، فتلفحه 
 .:Gكث  wبركا من   Iر�	 �Tئه  نا� 

 :� Tملسيح �ملوعو� pلذلك قا	
 p0 سبب معقو	T سا@: �لظنE 0E”
	على  �جلنو0،  شعب  من  شعبة 
كل   5 Lتنبه   0� فطني  عاقل  كل 
�أل´دية،  (�ل[�هني   "...pألحو��

�جلز@ �خلامس.)
0E �سا� �أللفة 	�ملحبة بني �ملؤمنني 
حسن  هو  عموما  �ملجتمع   5	
	تعا�  تبا�°  �هللا  �مرنا  لذ�  �لظن، 
على   Þللحفا �لسي@  �لظن  بتجنب 
 .FTفر��  qقلو 	نقا@  �ملجتمع  �من 
سو@  عن   � �هللا   pسو� fانا  	قد 
نَّ  نَّ َفِإ0َّ �لظَّ �لظن قائال: "Eِيَّاُكْم َ	�لظَّ
َ	َال  ُسو�  َتَحسَّ َ	َال  �ْلَحِديِث   qَُ�ْكَذ
ُسو� َ	َال َتَناَفُسو� َ	َال َتَحاَسُد	�  َتَجسَّ
َ	ُكوُنو�  َتَد�َبُر	�  َ	َال  َتَباَغُضو�  َ	َال 
مسلم،  (صحيح  Eِْخَو�ًنا"  �هللاَِّ   Tَِعَبا
كتاq �ل[ 	�لصلة 	�آلq�T). فسو@ 
	�لفرقة  	�جلفا@  �لبعد  يولد  �لظن 
 Gم� بينه  ما  �ألنانية 	هذ�   Fمصد�	

للمسيح  �خلامس  �خلليفة  �ملؤمنني 
 OحدE  5  Iلسال� عليه   Tملوعو�

خطبه قائال:
بني  يوّلد   0� يريد  تعا�  �هللا   0E”
تنشأ  �ل�  	�ألخو:  �ملحبة  �ملؤمنني 
 pلظن �حلسن، لذلك قا� pمن خال
". أل0 �لظن  نِّ "�ْجَتِنُبو� َكِث�Gً ِمَن �لظَّ
 Rإل{، �ألمر �لذ� qتكا�� �E RTيؤ
ليس ضرً�� على من ميا�سه فحسب 
بل  يفسد �من �ملجتمع �يضا، 	Lعل 
 Fجفا@، لذلك عّد	فرقة  q5 �لقلو
ميا�سه  	ال   �Gكب ßEا  تعا�  �هللا 

صاحبه Eال Eشباعا ألنانيته." 
نستهني  �ال   R�	لضر� ملن  Eنه   0>E
جد�   :Gخط ¾فة  ألنه  �لظن  بسو@ 
 iحتد	 dاية �ملطاf 5 @ִדلك �ملر
حوله بيئة من �لتوتر 	عدI �الستقر�� 
يتقي  فمن  	�ألمن،  �لر�حة   Iعد	

	من  يقربه،  	ال  �إل{  هذ�  Lتنب 
 �>E	 تقى،   T�T§�	 ترقى  �جتنبه 
علينا  بأحد  سي@  ظن  لدينا  نشأ 
نتائج  لنتجنب  	�لدعا@  باالستغفا� 

هذ� �إل{ �لسيئة.
 wألبيا� Fتتم عن سو@ �لظن ֲדذà	
 � Tملتر~ة من شعر �ملسيح �ملوعو�
�أل´دية  �ل[�هني   5  wT�	 �ل� 
سو@   0E"  :pقا  >E �خلامس،  �جلز@ 
�لظن Lعل من �حلبة قّبة، 	Lعل من 

�يش �لطائر �سر�با"
جتتمع  ”حني  �يضا:   �  pقا	
�لظن  سو@  	عاصفة  �جلهل   wظلما
يتالشى �إلميا0 كالغبا�. ما هي عاقبة 
 0E 	�لفنا@،   wملو� Eال  �لسم   p	تنا
 qيا �صحا Fسو@ �لظن سمٌّ فاجتنبو
�لسيئ  �لظن   qصحا�  0E �لدين. 
يبذ�	0 �ألشو�° 5 طريقهم، 	ليس 
	�جلَلد.  	�لصُ[  �حليا@  شيمتهم  من 
هذF �لسيئة هي �صل شقا	: �لبشر، 
	لكن من يقد� على �0 يغّير �لقد� 

“Iملحتو�
 Iآلثا� لتجنب ~يع  تعا�  �هللا  	فقنا 
 wحلسنا� لكسب  		فقنا   qلذنو�	
تعا�  �هللا   Iحكا� Üميع  	�لعمل 
	�	�مر F	�Ú 0دi �نقالبا 5 طبيعتنا 
�هللا  ترضي  جديد:  طبيعة  بنا  لتتولد 

عز 	جل. ¾مني. 

دون  الظن  إساءة  ”إن 
من  شعبة  معقول  سبب 
كل  وعلى  اجلنون،  شعب 
sتنبه  أن  فطني  عاقل 
(�ل[�هني  األحوال..."  كل   �

�أل´دية، �جلز@ �خلامس.)
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َنْحِل    َخِليَِّة  ــاِ�  ــَس ِ�ْف ــي  ِف
َعْقِل        ــِذ�  ِل �لتَّْعِليُم  ِفيَهـا 
َيْنَتـــِحِل      َ�ْ#ًما  َيَتَناَحــــُل 
�َحلْقـــِل               �ِ#&ُ#ُ َكَيَعاِسيـــِب 
ـْكــِل             �لشَّ ُصْفِر   #ْ/ َ#َكُسوٍ� 
َيـْنَتــِقِل        ِســـْرًبا  َ/ْغَر3ْ  َقْد 
ُمْجَتنــ9ًيا ِلَرِحيـــِق �لَبَتـــِل       
َيْشَتـــِغِل َعـــْشٍر  َعْن  َتْرُبو 

َعَســـِل             َعْن  اِلَب  �لطَّ ُيْغِني  ال 
ــاَجلــَدِ@       ــًد� ِب ــْه ــاِ#Cُ َش ــَس َ#ُي
�لَبَصِل ــِر  Fَْه َعَلى  َحــطَّ  ــْد  َق
�ملُْنَهـــِمِل �َحلــا&ِّ  ِبالدَّْمـــِع 
لَِيْعتــNِزِ@ �َحلظِّ  َ#َتِعيـــَس 
�لَقتــQِل  R ُتْرَجى   �ــاً& Uَث
ِباَخلَبِل  �ــاً& ــَت ــْش ُم ــي  ــْرِم َي
َجهـQِل  #/َ ُخْبـــٍث  َعْن  ْت  َنمَّ
لِْلَهـــَبِل َطِريٌق   [ُ�َحــْلــَو

Ì¬̨ łâ
˛
∏\;f̌ Ž]

˛
|;;Ñ̌Êćd

ć
Å’\Ì¬̨ łâ

˛
∏\;f̌ Ž]

˛
|;;Ñ̌Êćd

ć
Å’\

نظم: سامح مصطفى                       

ــَب َمــْســَعــاُ]  ــيِّ ــــوٌ& ُخ ُ�بُّ
ة  ِقصَّ لَنـNا   ُ̀ ــا �َألFَْم َتْحــِكي 
 ٍ̀ ــا ــتَّ ــَة ُ�بُّـــــوٍ& َف ــصَّ ِق
َتَر�ِئيــِه َخْلـــَف   �ُمْستـNِتًر
ُمـَزْ&َكَشـــٌة  �لَبـــْطَن   َّ̀ َفِأل
َ#/َْلــَو�ُنــه  ــوُ&  بُّ ــدُّ �ل  fَ�gَ
 &ِ�ـــَر ــا َ#َب ــُر#ًج ــوhُ ُم ــُج َ#َي
ِســــِنيًنا َكالنَّْحـــِل  َفَتَظاَهَر 

َيْجَتِذhُ َمـــِدiًا ِبــــَطِنيـٍن 
َ#َيُجــــوkُ ِخالَ@ َخِليَِّتــــَنا 
ـــوٌ& ُ�بُّ  �/ََبــــًد ــُح  ــِل ــْف ُي ال 
ٌ̀ ُجُفو لِلتَّــــــوِّ  َفاْنَهَمَر3ْ 
َ#لَّى كاآلِبــــِق ُمْغــــَتاًظـا
ْم ُتْبــــِد Fََباَنــــُتُه َلمَّـا لـَ
َفاتََّخَذ �لَعســـNَل َ�ِ&يَئَتـــــُه
َ#َيُقــــوُ@ َكالًما َسْفَســــَطًة
pِسَو ْهـــِد  �لشَّ  R َعيــQًبا  ال 
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تعريب �لد�عية: ,مد طاهر ندمي

�جلز7 �لثا5 (3 ٨)

 Rملهد� :Gمؤلف س Iما بني �لقوسـني كال

مر§� بشG �´د �. (�ملترجم)

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٠
سافر   :pقا	 علي  عنايت   Gم  �حدث
 Gمال”  �E مر:   �  Tملوعو� �ملسيح 
كوتله“ برفقة ßانية �	 عشر: �شخا 
تقريًبا، 	كنت �صحبه 5 هذF �لرحلة. 
 �E قد 	صلت  �لقطا�  تكن سكة   M
 Iكا0 حضرته قد قا	كوتله“.  Gمال”
 qلد: نو��	ֲדذ� �لسفر �ستجابة لدعو: 
طريق  ��سلْتها عن  �ل�  Eبر�هيم خا0 
بعض خد�مها �E حضرته 5 لدهيانه 
بقد	مه  مالG كوتله  ليشّرd حضرُته 
	<لك  له.  	يدعو  �بنها  حالة  	يعاين 
أل0 نو�E qبر�هيم علي خا0 كا0 قد 

لقد  فتر:.  بد�@ T 5ماغه منذ  �صيب 
عربة   5 لدهيانة  من  حضرته  �كب 
”قاضي خو�جه علي“ 5 �لعاشر: �	 
 Gمال �E صل		ية عشر: صباًحا Tحلا�
�لظهر 	حل  بعد  �لثالثة  كوتله حو�6 
ضيًفا على هذF �لوالية. فلما �صبح 5 
�ليوI �لتا6 �مرwْ 	�لد: نو�E qبر�هيم 
حلضرته  عربة   Tإلعد� خّد�مها  خا0 
�لبستا0   �E qلذها� ح¬ يتمكن من 
خا0.  علي  Eبر�هيم   qنو� 	§يا�: 
 �E Úتا�  ال   :pقا حضرته  	لكن 
 ،Iعربة، بل سنذهب مشًيا على �ألقد�
فذهب هكذ� 	كا0 معه ~ع غفG من 

�لنا�. فلما 	صل �E �لبستا0 توقف 
مع �صحابه. خر� نو�E qبر�هيم مع 
 p	� حضرته تقهقر O�� صحابه فلما�
	سّلم  <لك  بعد   Iتقّد �نه  Eال  	هلة، 
عليه � 	سأله E<� كا0 �جلز@ �لر�بع 
 qمن �ل[�هني �أل´دية قد ُطبع؟ �جا
حضرته �نه M ُيطبع بعد 	لكنه سيطبع 
قريًبا. { قاp له نو�E qبر�هيم: تعالو� 
 F��T جنلس 5 �لد�خل فدخل حضرته
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	مبا  تقريًبا.  ساعة  نصف  معه  	ظل 
 ��T 5 يدخل �حد مع حضرته M نه�
شيئا   dنعر ال  لذلك  Eبر�هيم   qنو�
	بعد  بينهما.   ��T  Rلذ� �حلديث  عن 
مشًيا  �ملسجد   �E حضرته   Tعا <لك 
�لنا�، 	خر�  �ألقد�I مع ~يع  على 
مع   Fللتنـز �يضا  Eبر�هيم   qنو�
 pملسجد قا� �E صوله	حاشيته. بعد 
حضرته للجميع �0 يتوضأ	� { يصّلي 
كل 	�حد �كعتني يدعو فيهما لصحة 
نو�E qبر�هيم ألنه 	�pٍ على مدينتهم، 
باختصا�،  سيدعو.  �يضا  بأنه   pقا	
<لك  	بعد  �جلميع،  مع  حضرته  Tعا 
 5 يقم   M	 لدهيانه   �E سريًعا   Tعا

مالG كوتله �غم Eصر�� �لنا�.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤١
�لقاطن  �لر´ن  عبد  �خلو�جه   y]خ�
له 	قاp: كنت  5 كشمG 5 �سالة 
حيا:   5 بقاTيا0  مد�سة   5  ��T�
بعض  	كا0   ،�  Tملوعو� �ملسيح 
�لنا� يأتو0 بفو�كه �	 شيًئا ¾خر هدية 
 �E يرسلوfا  كانو�  	�حياًنا  حلضرته 
 �بيته عن طريقي. 	كا0 حضرته يعطي
�ستغر�قه  	بسبب  عموًما،  منها  شيًئا 
 6 pلتأليف كا0 يقو� p5 �عما Gلكث�
T	0 �0 يرفع بصرF �0 �تر° عندF تلك 

.Tعو�	ألشيا@ فكنت �ضعها لديه �

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٢
�خ[y �خلو�جه عبد �لر´ن �لقاطن 5 
كشمG 5 �سالة له 	قاT :pخل مرً: 
 ،� Tني بيت �ملسيح �ملوعوg كلب
	��Tنا Úن �لصغا� ضربه بعد Eغال· 
علم  �لكلب   Oعو فلما   .qألبو��
ففتحنا  علينا  سخَطه  فأظهر  حضرته 

�لباq 	�طلقنا سر�� �لكلب. 

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٣
�خ[y �خلو�جه عبد �لر´ن �لقاطن 5 
كشمG 5 �سالة له 	قا� p	O �لسيد 
 5 ¾سنو�  سكا0  من   “��T ”لسي 
 “��T عن �خيه �حلا� ”عمر Gكشم
قاp: ملا §�w قاTيا� 0	p مر: من �جل 
بيعة حضرته، كانت �	p كلمة �لقاها 
�ألقربا@.  حقو·   @�Tبأ تتعلق  حضرته 
	ملا كنت قد غصبت شيئا من حقو· 
�خي ”لسي ��T“ فقد فهمت �ألمر، 
 �E �جوعي  عند  حّقه  Eليه  فأTّيت 

.Gكشم
 F@نبيا� يرسل  تعا�  �هللا   0� مبا   :pقو�
	مرسليه من �جل EمتاI مهمة Eصال� 
�خللق لذلك فإنه بتصرفه ُيجرR على 
�ل�  باألخطا@  يتعلق  كالًما  لساfم 
�لنا�  Lد  	بالتا6  �لنا�،   5 تكو0 

فرصة إلصالحهم.
جند �حد�ًثا كثG: 5 سG: حيا: �ملسيح 

�ملوعوT �، 	يتضح من �ألحاTيث 
 hعلى لسا0 �لن RرL 0لنبوية �نه كا�
 ºضا	بأ يتعلق   Iٌيضا �حياًنا كال�  �

�لنا� 	حاجاִדم.
”عمر  �حلا�  كا0  �يضا:  	�ضيف 
منطقة  من   � جدًّ oلصا  �´دًيا   “��T
�ئيَس  	كا0   ،Gبكشم ”¾سنو�“ 
منطقته، 	�بناFä �يضا يكّنو0 للجماعة 

.�Gخالًصا كبE

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٤
�لقاطن  �لر´ن  عبد  �خلو�جه   y]خ�
 �حدث  :pقا	 �سالة   5  Gكشم  5
	�لدR ميا0 حبيب �هللا 	قاp: سنحت 
 Tمع �ملسيح �ملوعو d6 فرصة �لوقو
� 5 �لصال:، 	ملا كنت 	هابًيا (من 
�هل �حلديث) قبل Tخو6 5 �أل´دية 
 Iبقد ملتصقة  �0 �ضع قدمي   wTفأ�
�ملسيح �ملوعوE ،� Tال �ن� ملا قّربُت 
 Iند� �قدمي من قدمه �بعَدها، مما جعل

على فعل� 	M �عد ملثلها �بًد�.
�قوp: فرقة �هل �حلديث ¸ترمة نظًر� 
�لنا�  من   �Gًكث  0E  >E �صو\ا،   �E
 ºستفاضو� باتبا�	 wمن �لبدعا �	حتر�
بسببها، 	لكنهم �ّكز	�  �لنبوية  �لسنة 
 �E I§على بعض �ألمو� �كثر من �لال
حّد �ملبالغة ح¬ خرجت هذF �ألمو� 
�ألساسية  �ملسألة  �لشريعة.   �	� من 
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بل  �ملصلني  بني   åفر� يكو0  �ال  هي 
متكاتفني  �ملصلو0  يقف   0� ينبغي 
فا�غا  مكا0  يظل  ال  ح¬  	<لك 
 Iعد	 فوضى   iحتد �ال  ثانيا  عبًثا، 
ترتيب، 	ثالثا �ال Lد كبا� �لنا� حيلة 
�قل  هم  عمن  قليال  مبتعدين   dللوقو
�هل  	لكن  <لك.   Gغ	 منهم،  �Tجة 
�حلديث شّدT	� عليها كث�G 	بالغو� 5 
 Gمر مث� �E لعمل ֲדا لد�جة حتولت�
للضحك، 	¾p �ألمر �E �نه ال تصلح 
صال: �هل �حلديث Eال E<� كا0 متكاتفا 
مع �ملصلي �ملجا	� له 	�0 تكو0 �كبته 
قدَمه،  	قدُمه   F�ِجا �كبَة  مالصقًة 
يوجب   qلقر� هذ�  مثل   0� حني   5
�الضطر�q 	�لضر� بدال من �0 يكو0 

مفيًد�.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٥
 :pقا	 Eبر�هيم  ¸مد  �حلافظ   �حدث
كنت   ��ن  I١٩٠٣  Iعا  5  iحد
للمسجد  �ملجا	�:  �لغرفة   5 جالًسا 
�لكرمي،  عبد   Rملولو� جا@   >E �ملبا�° 
 �  Tملوعو� �ملسيح  جا@  قليل  	بعد 
�يضا 	M ميض 	قت يسG ح¬ 	صل 
�يضا  �ألمر	هي  �حسن  �ملولوR ¸مد 
ضد  �ألمو�  بعض  Eليه  يشكو  	�خذ 
�ملولوR نو� �لدين مما �ثا� �ملولوR عبد 
�صو�ִדما   0� �لنتيجة  	كانت  �لكرمي، 

�fا  ح¬  بعضهما  ضد  ترتفع   wخذ�
�ملسيح   pفقا �لغرفة،  من  بد�Å wر� 
�صو�تكم  ترفعو�  ال   :�  Tملوعو�
 Rملولو� فسكت   .hلن�  wصو فو· 
عبد �لكرمي فو� gاعه هذ� �ألمر، �ما 
مد �حسن فظل ُيخر� ثو�َته   ̧Rملولو�
�لزما0،  من  ل[هة  منخفض   wبصو
فقاI حضرته من هنا° 	Tخل �ملسجد 

�ملبا�° أل�T@ صال: �لظهر.

�لرحيم.  �لر´ن  �هللا  بسم   -٣٤٦
حدث� ِميا0 غالI نh سيتهي: "كنت 
�ملسيح  	كا0  مر:،   w�> قاTيا0   5
"مر¾:  بتأليف   Iيقو  �  Tملوعو�
كماالw �إلسالI"، فاستشا� �جلماعَة 
�لعلما@   �E �لدعو:  تبليغ  كيفية   5
�لز	�يا، فبد�   qملتصوفني من �صحا�	
تباpTُ �آل��@ ֲדذ� �لشأ0، فقاp �ملسيح 
 qكتا تأليف  Lب   :�  Tملوعو�
�ملشكلة  	لكن  �جلهم،  من  بالعربية 
�y ال �جيدها. غy� G سأكتب مقاال 
 } مًعا.  �لعربية   �E 	نتر~ه  باأل�Tية 
Tخل حضرته بيته، 	ملا عاT جا@ بشي@ 
 Rملولو� عليه  	�طلع  بالعربية  كتبه  مما 
نو� �لدين 	�ملولوR عبد �لكرمي فُذهال 
 pقا �لكرمي  عبد   Rملولو�  0� لد�جة 
�لعربية  �لكتب  من   Gلكث�  wقر�  �Eن
غG �ن� M �َ� مثل هذF �للغة �لر�ئعة. 

فقاp �ملسيح �ملوعوT �: لقد كنت 
منه  فُعلِّمُت  �لشأ0،  ֲדذ�  �هللا   wعوT

٤٠ �لف ماT: من �لعربية". 
 Tملوعو� �ملسيح  �عطي  لقد   :pقو�
� علم �للغة �لعربية معجز: من �هللا 
�علن حضرته  <لك  	بنا@ على  تعا�، 
	�Tبا@  كله   Mلعا� علما@   T��� لو  �نه 
 5 y	§0 يبا�� Iلشا�	مصر 	 qلعر�
	هزمهم 5  �هللا  �ملجاp ألخز�هم  هذ� 
مبا�§ִדم معي 5 �لتأليف باللغة �لعربية، 
 �	لن يقد	�� على �0 يأتو� بكالI غ
	بليغ  	فصيح  	مليح  	لطيف   Iبالعلو
مثلي، 	عليه فرغم توجيهه �لتحدR مر: 
بعد �خرM O يقد� �حد على مو�جهته 
أل0 �جلميع كانو� يشعر	0 �0 �إلتيا0 
مبثل كالمه �لعرÂ �ملتميز مبيز�T� wبية 
	معنوية £ر� عن نطا· قد�ִדم. 	لقد 
ظهر كل <لك على يد شخص كانت 
��Tسته فيما يتعلق باألqT �لعرÂ بد�ئية 
�، 	كا0 قد ��T على يد  	عاTية جدًّ
�لبد�ئية  �لد��سية  �لكتب  بعض  �ستا< 
 Fعطا� عندما  	لكن   ،Fعمر �	�ئل   5
�هللا تعا� علًما بقد�ته �خلاصة فإ0 هذ� 
 qلعر�  Oلشخص نفسه �صبح يتحد�
	�ملبا�§:  للمناضلة  	يدعو  	�لعجم 
��سه  �فع  على  �حد   äرL  M 	لكن 

:Fلقائل ما معنا� �T مامه. هللا�
لو صرwَ له، صا� �لعاM كله لك.
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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ ملؤمنني: �لسيد? <ينب بنت� DE -٧

جحش �ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
 hقبل ستة عشر عاما من بعثة �لن :�

 .�

N: ما �Pها �أل
O؟  
�: بّر:.

N: من Pّاها <ينب؟
�: سيدنا �سوp �هللا �. 

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rخلامس �\جر� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٧ عاما.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: سيدنا §يد بن حا�ثة �. 

� ميز? تتميز ֲדا؟E اX Yهل تعر :N
	كانت  �لصدقة،   :Gكث كانت   :�
§ّ	جها   Rلذ� هو  �هللا  بأ0  تفتخر 
نبيه، 	نطق �لقر¾0 ֲדذ� �لز	�� 	قصة 
تعا�  قوله   5 	<لك   p	أل� §	�جها 
ا َقَضى َ§ْيٌد ِمْنَها َ	َطًر� َ§	َّْجَناَكَها  ﴿َفَلمَّ
َحَرٌ�  �ْلُمْؤِمِنَني  َعَلى  َيُكو0َ  َال  ِلَكْي 
ِمْنُهنَّ  َقَضْو�   �>َEِ Tْ�َِعَياِئِهْم   �ِ�	َ§ْ�َ ِفي 

 .(٣٨ :qألحز��)  ﴾َطًر�	َ
	هي �ل� شهدw �	ال على �0 عائشة 
�ضي �هللا عنها بريئة 5 قصة �إلفك.

N: مM توفيت؟ 
.R٢٠ �\جر Iعا :�

٨- DE �ملؤمنني: �لسيد? جويرية 
�ضي �هللا عنها

N: ما �سم Eبيها؟ 
�: �حلا�i بن �Â ضر��. 

N: أل� قبيلة تنتمي؟
�: ب� �ملصطلق.
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لد"؟  Mم :N
 .� hقبل سنة من بعثة �لن :�

� من �لصحابة كانت E حصة ] :N
من �لغنائم؟ 

فحرَّ�ها   ،� قيس  بن  ثابت   :�
مقابل �لفدية.

N: من bفع �لفدية عنها؟
حني   � �هللا   pسو� سيدنا   :�
 } �ئيس.  �بنة  بأfا  قائلة  �ستنجدْته 

تز	جها �سوp �هللا �. 

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rخلامس �\جر� I5 �لعا :�

نتيجة  Eُطِلق   fسE كم  سر�3ُ   :N
هذ� �لنكا3 صلة بالرحم؟ 
�: ٧٠٠ �سG من قومها.

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٢٠ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٧ عاما.

 jE بن kبوها �حلا�E سلمE هل :N
ضر��؟   �: نعم.

N: كم �
" من �ألحاbيث؟

�: ٧ �حاTيث.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: مسافع بن صفو�0، 	قد ُقتل 5 

غز	: �ملُرْيسيع.
 

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

 5 wُ�سر �سG:؛ حيث   w@جا :�
غز	: �ملَُرْيسيع.

N: مM توفيت؟ �: عاI ٥٦ هـ.

E :Nين bفنت؟  �: 5 جنة �لبقيع.

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
حينها  �حلكم، 	كا0  بن  مر	�0   :�

	�6 �ملدينة.

٩- DE �ملؤمنني: �لسيد? DE حبيبة 
�ضي �هللا عنها

N: ما �Pها �ألصلي؟
�: �لسيد: �ملة �ضي �هللا عنها. 

N: ما �سم Eبيها؟
�: �بو سفيا0 بن حرq بن �مية بن 

عبد æس.


لد"؟  Mم :N
بعثة  من  سنة  عشر:  µس  قبل   :�

 .� hلن�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rجر\� �Tلسا� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٨ عاما.

عقد  عند  
كيلها   Uكا من   :N
�لقر�U؟ 

�: سيدنا خالد بن سعيد �. 

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ٦٥ حديثا.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: عبيد �هللا بن جحش. 	قد هاجر 
	��تد  تنّصر   } �حلبشة   ���  �E ֲדا 
 I� ثبتت	هنا°،  wما	 Iعن �إلسال

.Iحبيبة على �إلسال

� ميز?؟E اX Yهل تعر :N
�: من قاI بعقد قر�fا برسوp �هللا � 
هو �لنجاشي -ملك �حلبشة- 	<لك 
 wمن عالما	ينا�، T ٤٠٠ Fمبهر قد�
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تعظيمها لرسوf� ،� pا حني §��ها 
�بوها "�بو سفيا0" 5 �ملدينة 	جلس 
على سرير �سوp �هللا � سحبت من 
حتته �حلصG قائلة: ال يليق �0 جتلس 

.� hعلى سرير �لن

N: مM توفيت؟ 
.R٤٤ �\جر Iعا :�

E :Nين bفنت؟
�: 5 جنة �لبقيع. 

١٠- DE �ملؤمنني: �لسيد? صفية 
�ضي �هللا عنها

N: ما �سم 
�لدها؟
.Tُحَيي بن �خطب �ئيس �ليهو :�


لد"؟  Mم :N
 hلن� بعثة  من   wبع سنو��� بعد   :�

 .�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ١٧ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٩ عاما.

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ١٠ �حاTيث.

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

�: جا@w �سG: 5 �سا�O خي[. 

� بيت نزلت باملدينة؟E ] :N
�: 5 بيت �حلا�i بن �لنعما0 �

 
N: ما �سم <
جها �أل
O؟

�: كنانة بن �Â �حلقيق، 	قد ُقتل 5 
غز	: خي[.

�ٌّ من Eمها" �ملؤمنني طعنتها E :N
 � tفقاطعها �لن ،bا من �ليهوvبكو

بعض �لوقت؟ 
جحش  بنت  §ينب  �ملؤمنني   I�  :�

�ضي �هللا عنها. 

 tلن� � صحاj حرN خيمة E  :N
� ليلة �لعرN مع �لسيد? صفية؟

.Rألنصا�� qبو �يو� :�

 Uكا عندما  Eسدْتها  � خدمة E  :N
سيدنا عثماU ,اصر�.

عثما0  لسيدنا   Iلطعا� ��سلت   :�
� 5 <لك �لوضع �حلر� عن طريق 

�هللا  �ضي  علي  بن  �حلسن  سيدنا 
عنهما.

N: مM توفيت؟ 
.R٥٠ �\جر Iعا :�

١١- DE �ملؤمنني: �لسيد? ميمونة 
�ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
بعثة  من  سنة  عشر:  µس  قبل   :�

 .� hلن�

N: ما �سم 
�لدها؟
�: �حلا�i بن حز0.

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�

N: من خطبها لرسوO �هللا �؟ 
	قد   � طالب   Â� بن  جعفر   :�
�ملطلب  عبد  بن  �لعبا�  من  خطبها 
-§	� �ختها- 	قد كا0 يلي �مرها. 

� قر�بة كانت تربط جعفر بن E :N
jE طالب ֲדا؟ 

�: كا0 §	َ� �ختها.
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N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 �سوp �هللا � 

يومذ�° ٥٩ عاما.

� قر�بة كانت Xا مع خالد بن E :N
�لوليد �؟

�: كانت خالته.

تر�فق  كانت  �ألمها"  من   �E  :N
�سوO �هللا � يوD فتح مكة؟ 

 I�	 سلمة"،   I�" �ملؤمنني   I�  :�
�ملؤمنني "ميمونة" �ضي �هللا عنهما. 

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ٧٦ حديثا.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
بن  عمر	  بن   Tمسعو تز	جت   :�
فا�قها. { تز	جت  �لثقفي، {   Gعم

�با �هم بن عبد �لُعّزO فتو5 عنها.

� ميز?؟E اX Yهل تعر :N
�لسيد:  �ملؤمنني   I� �خت  كانت   :�

.Iينب بنت خزمية من �أل§

N: مM توفيت؟ 
.R٥١ �\جر Iعا :�

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
�هللا  �ضي  عبا�  بن  �هللا  عبد   :�

عنهما.

N: هل كاU من Eقا�ֲדا؟
�: نعم كا0 �بَن �ختها. 

E :Nين bفنت؟ 
�: مبوضع "َسِرd" قريًبا من مكة. 

١٢- DE �ملؤمنني: �لسيد? ما�ية 
�لقبطية �ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
 hمن بعثة �لن wسنو� iبعد ثال :�

 .�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�


قت  عمرها   Uكا كم   :N
�لز
�T؟

	كا0  بكر�،  	كانت  عاما   ٢٠ :�
 ٥٩ يومذ�°   � �هللا   pسو� عمر 

عاما.

N: كم �َ
ْ" من �ألحاbيث؟
�: ٦٠ حديثا.

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

�: جا@w كهدية لرسوp �هللا � من 
�ملقوقس؛ ملك �لقبط مبصر.

N: هل 
لد" لرسوO �هللا �؟
�: نعم؛ فقد 	لدw له سيدنا Eبر�هيم 
�لذR قاp عنه �سوp �هللا � عند 	فاته 

"لو عاç لكا0 صديقا نبيا."

هدية   ] 
حيد?  كانت  هل   :N
�ملقوقس؟

�: ال؛ بل كانت معها �ختها �يضا.

N: ما �Pها؟ �: �gها سGين. 

N: ما�� فعل ֲדا �سوO �هللا �؟ 
�: �هد�ها حلسا0 بن ثابت �. 

N: مM توفيت؟ 
 .R١٦ �\جر Iعا :�

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
�: سيدنا عمر �لفا�	· �.

E :Nين bفنت؟ 
 �: 5 جنة �لبقيع. 



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






