



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
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التقوى

�لديانا� ، طقو	  من  طقس  �لصو� 
�جه   �� �إلسال�  به  �تقى � �لسابقة 
بالنظا�  �ثيقا  �تباطا � �بطه � �لكما' 
فالصائم  �فعالياته.  شر�طه  نطا1  ��سع  �لقمر3 
�حلر��  �عن   � هللا  حبا  �حلال'  بعض  عن  ينقطع 
خوًفا منه �. �هكذ� ينقطع عن �ملنكر�� �يعكف 

على فعل �خل��A قوال �فعال. 
�L �حلالة �لباهتة �لJ �صل �ليها �لشا�F �إلسالمي 
�ليو� N فهم �لشعائر �لدينية جعلت من هذ� �لطقس 
�ملفيد عبًئا ثقيال على �لكثAين. �ها بالشهر �لفضيل 
�حلر��T حيث   Uعا �لسنة N شهر   Vهذ علينا  يطل 
تر�V شر\ة كبY TAنه Yشغا' شاقة. �هكذ� WXY هذ� 
�الستهتا� N منا` ��حي جا_ �� ִדميش قدسية 
.Lمنذ عشر�� �لقر� Lسها �إلنسا�شعTA سامية ما

 N aخلو�� �لدين  بقشر  �لعامة  متسك  ساهم  كما 
�لصيا�   dصوe لبديهية� �لفقهية  ��ملسائل  �لفتا�3 
�� gياTX �لطني بلة. فو�جبنا �f�g خY Aمة Yخرجت 
للنا	 هو توجيه عامة �ملسلمني �� لبِّ �لدين، Yال 
�هو �إلمياL �ليقيk بوجوX �هللا �لذ3 تساهم �لطقو	 
�لدينية N تقويته �mلك من خال' �لد��سة �ملستفيضة 
�ملنقطعة  �ملتينة  �لعالقة   LY �لكرمي. �ال شك   Loللقر
�لنظA بني �لشهر �لفضيل ��لقرLo �لكرمي �ل�Yُ Jحيت 
o '�Yياته فيه �� جانب مر�جعة �لر�r �ألمني خالله 
لكتاs �هللا كل سنة مع �لرسو' �لكرمي عليه Yفضل 

صلو�� �هللا لدليل قاطع على Yفضلية هذ� �لشهر.
 Loللقر Tلعالقة �ملميز� Vتنكشف علينا بركا� هذ�
�لكرمي برمضاL حينما ند�	 Yحكامه بكل تر�ٍّ �حترٍّ، 

حيث هيأ �هللا سبحانه �تعا� N هذ� �لشهر �لفضيل 
 y 3لذ� sعما1 �لكتاY N dلظر�_ �ملثالية للغو�
يترz صغ�Y TA كبTA �ال Yحصاها. �N ��قع �ألمر 
�L �المتناF عن �ألكل خال' ساعا� �لصيا� يساهم 
 �� 3Xمما يؤ rلر�� fجو�Y تزكية �لنفس �تصفية N
تزكية �لقوW �لكشفية. فكما تؤثر كثرT �ألكل على 
 sمن كل حد a3 �تزحف عليه �ألمر�Xجلسم �ملا�
 Wmتتأ  Jل�  rللر� بالنسبة  �حلا'  كذلك   .sصو�
هي �ألخرW من كثرT �ألكل �لJ ~نقها �متنعها من 
مبدئيا  يد�بنا  فالصيا�  �لر�حانية.   fفضا  N لتحليق�
له يوميا   TXلساعا� �ملحد� على عد� �ألكل خال' 
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�لنظA خال' ليلة هي خA من Yلف شهر، تتغA فيها 
 yعا fين �يترسخ فيها �ليقني. �هكذ� يدخل �ملرgملو��
 sحيث ُيصقل حسه �لر�حي �ُتستجا fقبو' �لدعا

XYعيته بصفة �عجاgية. 
XYعية   sُتستجا ال   �mملا �لعجب..  كل  ��لعجب 
�ملاليني من �لصائمني حيث يزX�X حا' بلد��م كل 
 Lمن �هللا �ال يقتربو Lيبتعد�� ،fبعد سو �fسنة سو
نائمني  �ا�هم  منهم   TAكب شر\ة  تقضي  حيث 
 Lيتمسكو تبقى منهم  �لياليهم الهني. �معظم من 
بالقشو� �يتجاXلوY N Lمو� ال ُتسمن �ال تغk من 
جوN� .F ظل هذV �لظر�_ تزX�X نسب جر�ئمهم 
�موبقاִדم فال جتدهم مبالني �ال منتهني. فال شك 
Yنه لو حتققت مقاصد �لصيا� لتنعمت بلد��م باألمن 
��لسال�. �أللَّف �هللا بني قلوֲדم ��gY' كل مظاهر 
فتجدهم   .Lلعصيا�� ��لفسو1  ��لكر�هية  �حلقد 
 TXقا تسوسهم   Lبأ  Lلمو\�  Lيهيمو  X�� كل   N
صاحلني متناسني قاعدgY Tلية �Yم لو كانو� صاجلني 

ألصلح �هللا �م قاXִדم. 
�لقا�� نكوL قد المسنا من خال'  هكذ� عزيز3 
 LY إلسالمي �لذ3 ُيوقن� F�هذV �لسطو� نبض �لشا
 Loلعمل بتعاليم  �لقر� N كله rلرقي ��لنجا� rمفتا
 .���لكرمي �مع mلك ال يوليه 3Y �هتما� ��~ذV مهجو
�ال يسعنا N هذ� �ملقا� �ال LY ندعوLY � V يرحم 
 �� �يهديها  �ملصطفى  �مد  �مطاعنا  سيدنا  Yمة 
ينبوF فيوa �لدين �حلنيف �لJ تقو� عليها N هذ� 
�لعصر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �ملبا�كة. �صلى 

�للهم على سيدنا �مد �oله �صحبه �Yعني.

 �شهو باقي   N �Yقاته  �تنظيم  منه  �لتقليل  على   �
�لسنة.

�لقد قّلد �هللا طقس �لصيا� بتا� جوهر �لدين حيث 
به  �ملختلفة �يقو�  ير�عي جو�نبه  � كل من  �عد 
سيحظى   3Y  Vfَجز�  Lيكو �هللا   LY ��حتسابا  �ميانا 
�لقدسي  �حلديث  mلك  على   'X كما  �هللا،  بوصا' 
 Xهبية تتجدm به". ��ا فرصة WجَزY ناY� U لصيا��"
كل سنة Yما� �ملسلمني كي \ققو� Yعلى مر�تب �ليقني. 
فالصيا� بعبا�Y TخرW هو خط ساخن للوصا' باهللا 
�فتح حسابا  �لفرصة  �نتهز  �لذ3  mلك  � �سعيد 
�ذ� �خلط �لذ3 \ظى بعض منخرطيه �ائزT منقطعة 

فالصيـام بعبـارة أخـرى هو خط 
ساخن للوصال باهللا �. وسعيد ذلك 
الذي انتهز الفرصة وفتح حسابا !ذا 
اخلط الـذي 4ظى بعض منخرطيه 
;ائـزة منقطعـة النظـ7 خـالل 
ليلة هـي خ7 من ألف شـهر، تتغ7 
فيهـا املوازين ويEسـخ فيها اليقني.
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التقوى

 حضرT مر�g بشA �لدين �مو�Y Xد
� Xملصلح �ملوعو�

�خلليفة �لثا� حلضرT �ملسيح �ملوعوX ��إلما� �ملهد3 �

:	��X من

في 
حا� �لقر��

(سو�T �لنحل)

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

﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١)

َ%َتى َ%ْمُر �هللا َفَال َتْسَتْعِجُلوُ� ُسْبَحاَنُه 

ا ُيْشِرُكوَ' (٢)﴾ َ.َتَعاَلى َعمَّ

شر1 �لكلما/: 
طَلب  �ستعجله:  تستعِجلو�:  فال 
�منه  �قته،   �� يص�   y� َعَجلَته 
يقا': َمرَّ فالL يستعجل 3Y يكّلف 
نفَسه �لعجلَة. �ستعجل فالًنا: سبقه 

.(sألقر�) َمه �تقدَّ
سبحانه: سبحاL �هللا: Y 3Yُبرِّ� �هللا 

 (sألقر�) Tًfبر� fمن كل �لسو
له  جعل  باهللا:   zشرY يشركو': 

(sألقر�) شريًكا

�لتفسيـر:
 لقد سبق Y LYخ�ُ� LY �هللا تعا� 
 3Y لسابقة� T�قد قا' o Nخر �لسو
 Lلساعة آلتية﴾، ��آل� L��﴿ :ِحلجر�
قا': ﴿Yتى Yمر �هللا﴾.. LY 3Y �لساعة 
قد جا�f تقرF �ألبو�s. مع �لعلم 
�ستخد��   Loلقر�  sسلوY من  Yنه 
على  للتأكيد  Yحياًنا  �ملاضي  صيغة 
 .Vموعد sعلى �قتر� �Y خل�� Fقو�
هنا  ر  يفسَّ  LY ميكن  �هللا﴾  �﴿Yمُر 
 Vكرm �مبفهومني: �لوعيد �لذ3 تكر
 �N �لسو� �لسالفة، �Y �لوعد �ملشا

ijk∩⊇∪

#’ tA r&ã� øΒr&«!$#Ÿξsùçνθè=Éf ÷ètGó¡ n@4… çµoΨ≈ys ö7 ß™4’ n?≈yès? uρ$£ϑtã

šχθ ä. Î�ô³ç„∩⊄∪ãΑÍi”t∴ ãƒsπs3Í× ¯≈n=yϑø9$#Çyρ”�9$$Î/ôÏΒ ÍνÌ� øΒr&4’ n?tãtΒ

â !$t± o„ô ÏΒÿ ÍνÏŠ$ t6 Ïã÷βr&(#ÿρâ‘É‹Ρ r&… çµ¯Ρ r&Iωtµ≈s9Î)Hω Î)O$tΡ r&Èβθà) ¨? $$sù∩⊂∪

‹]Ëë’\

ÿ]êÊ÷’;fl|]à;ª|

Ì÷¡;ÈtÊ’\;ÿÂá›Ì÷¡;ÈtÊ’\;ÿÂá›

rÁÑÅi’]d;Ô]Ëe›¯\;rÁÑÅi’]d;Ô]Ëe›¯\;

Ïzizd]l;ÏzËz6b;ÏzfizàÏzizd]l;ÏzËz6b;Ïzfizà

<‡]ïŸÑ;‡ÊŸÊëÁ;‹\ÊÕ^;ÿ]d;]Ÿ

ÎÔÂÖ∏\;‹Å¬d;!\;‡Ê⁄‚iÁ;€‚›b



٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٥هـ  -متوز / يوليو ٢٠١٤ م

﴿��ْخِفْض  تعا�:  قوله   N �ليه 
�ملعنيني  جناَحك للمؤمنني﴾؛ �كال 
حيث  ��حد،  �قت   N هنا  ينطبق 
 zهال  Lحا لقد   :� للرسو'  قيل 
ترّبي   Lأل  Lأل���  Lo كما   ،��لكفا
حرية   N� كامل  بشكل  Yتباَعك 

تامة.
 ﴾Vتستعجلو ﴿فال  تعا�  قوله  �Yما 
فله Yيًضا مفهوماL: �أل�': ال حاجة 
تستعجلو�   LY  ،��لكفا Yيها  لكم، 
 Fيقَر  fجا قد  فهو   ،Lآل�  sلعذ��
 Lتقولو كنتم  ��لثا�:  Yبو�بكم؛ 
�جلديد  نظامكم  هو  Yين  للمؤمنني: 
 Lحا قد  فها  به،  ُ�عدمت  �لذ3 
 Lأل �Xعي  فال  �لنظا�،  هذ�  توطيد 

.Vتستعجلو
�L قولـه � ﴿Yتى Yمر �هللا﴾ يبّين 
 X��لو� للنبأ   rٌشر  T��لسو  Vهذ  LY
�تكملٌة  �لسابقة  �ِحلجر   T�سو  N
 N T�ملوضوعها. ��جوX هذV �لسو
يكشف  �ملصحف  من   Lملكا� هذ� 
مت  قد  �لقرoنية   ��لسو تد�ين   LY
 �Y مو�ضيعها ال §سب طو�ا  �فق 
�لذين  بعض  يزعم  كما  قصرها.. 

تنقصهم �ملعرفة �حلقيقية.
 (Everymans Encyclopaedia V. 7 

P. 524: Koran)

��Yخر   N �لنحل   T�سو نزلت  لقد 

�لنبوية حني  �لبعثة  من  �ملكية   Tلفتر�
مكة  من   Tجر��  N  Lملسلمو� Yخذ 
�عد���م   ��لكفا  Xضطها� نتيجة 
 T��لسو  Vهذ حتدثت  �قد  عليهم، 

عن ��جرT بكلما� صر\ة. 
 Vحتديد هذ N Lلقد �ختلف �ملفسر�
��جرY :Tهي تلك �لJ متت �� �ملدينة 
��ا  بعضهم  فقا'  �حلبشة؟   ��  �Y
 Lآلخر�� قا'  بينما  �حلبشة.   Tهجر
عندها  بعث   Jل� �ملدينة   Tهجر ��ا 
 Wير� �ملدينة.   �� عمَر   �  ُّªلن�
�لJ خر�   Tجر�� نفس  �Yا  غAهم 

فيها �لنª � قاصًد� �ملدينة. 
�حلبشة   Tهجر ليست  ��ا  �عند3 
نز�'  قبل   �Yبد قد  كانت  أل�ا 
�Yيضا  سنو��،   Tبعد  T��لسو  Vهذ
 LY حلبشة ال ميكن� �� Tجر�� Lأل
ُتعت� مصد�ًقا لقوله تعا� ﴿Yتى Yمُر 
جالله  ُيظهر   y تعا�  ألنه  �هللا﴾، 

 .Tعند تلك ��جر ��قهرV على �لكفا
كما LY قوله تعا� ﴿Yتى Yمُر �هللا﴾ 
 ��لكفا �عتر�ضا�  على   �ًّX� ميّثل 
�لY Jثا��ها طعًنا N سو�T �ِحلجر، 
 �� Tمعظمها بعد ��جر �AُثY Jل��
�LY W قولـه Y حلبشة. �لذلك كله�
 �  ªلن�  Tهجر عن  نبأ  هذ�  تعا� 
 �� Tٌ��� �ملدينة عن قريب، �Y �شا
 Lكا m� خر�� بعض �لصحابة �ليها
خر�جهم Yساًسا قويًّا �جرT �ملدينة. 
�هللا﴾  Yمر  ﴿Yتى  تعا�  قوله   Lكأ�
 N ليه� ��يذ�L بأL تأثA �لوحي �ملشا
 Lلسابقة سو_ يظهر للعيا� T��لسو

.� N فترT قريبة جدًّ
﴿سبحانه﴾  تعا�:  قولـه  �Yما 
 zمرناY يا �مد كنا  Yننا  منه   Xفاملر�
§مد  ﴿فسبَّْح  �ملاضية:   T��لسو  N
�لعا�  �لنقا   FِX  3Y �بك﴾.. 
���ِمْك N تسبيح �هللا � �كشِف 

ووجـود هذه السـورة L هذا املـكان من املصحف 
يكشـف أن تدويـن السـور القرآنيـة قـد مت وفق 
مواضيعهـا ال Xسـب طو!ـا أو قصرهـا.. كمـا 
يزعم بعـض الذيـن تنقصهـم املعرفـة احلقيقية.
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التقوى

 Lo فقد  �ملؤمنني،  على  سبوحيته 
 N �هللا  سبوحية   �لظهو  Lأل���

�لدنيا.
 Xخر على �جوo ليًالX مما يشكل�
 Loلقر� ترتيب �تر�بط N مضامني 
 T��معا�فه LY �هللا � �عد N �لسو
آلتية﴾،  �لساعة   L��﴿ �لسابقة: 
 sباقتر� Yخ�   T��لسو  Vهذ  N  �
هذ� �لوعد فقا': ﴿Yتى Yمر �هللا﴾. 
كما Yنه تعا� Yمر �سوله o Nخر 
§مد  ﴿فسبِّح  �لسابقة:   T��لسو
مستهل   N  Lآل�  Vبّشر� �بك﴾، 
قائًال: ﴿سبحانه﴾..   T��لسو  Vهذ
 �مبع® LY جهوzX �لJ تبذ�ا إلظها
 Lسبوحية �هللا لن تضيع، بل قد حا
 3Y سبوحيُته   zيد على  تظهر   LY
�mته  ضد   �يثا ما  كل  من  بر�fُته 
��عتر�ضا�.  مطاعن  من  تعا� 
Yمر  ﴿Yتى  تعا�  قوله   Lكأ�
 Jل� �العتر�ضا�  على   X� �هللا﴾ 
 N تعا�  �هللا  ضد   �ستثا كانت 
 L�﴿ � قولـه  حالة عد� حتقق 
�لساعة آلتية﴾، �Yما قولـه تعا� 
قد  ملا  Xحًضا  فيمّثل  ﴿سبحانه﴾ 
 aعتر�� من   �  ªلن� ضد   �يثا
 Jل� �لظر�_  ر  تيسُّ عد�  حالة   N
تتيح لـه حريَة �لعمل بقوله تعا� 

﴿فسبِّْح §مد �بك﴾.

عما  ﴿�تعا�   � قوله  �Yما 
يشركوL﴾ فيعY kنه � Y¯ى من 
 mنفا L�X عما�م �لوثنيةY 'حتو LY
 �قضائه، أل�o Lتهم �لباطلة ال تقد

على تغيA �لقر�� �إل�ي.
�لفر1َ  جليًّا  تكشف  �آلية   Vهذ
 fفتر�� بني �حي �هللا �خلالص �بني 
 �m� �لدنيا  Yهل   LY mلك  �لبشر. 
كانو� 3�m قوT �منعة هّد�X ��Xئًما 
 �Y ،جلهم�بأ�م سيأتوe Lيلهم �
قلة  من  �شتَكو�   fضعفا كانو�   �m�
ليس  �قالو�:   ���ألنصا  Lألعو��
�كذ�.  كذ�  لفعلنا  ��ال  Yحد  معنا 
�هذ� ما فَعله "�لبهاf" �لذX� 3عى 
جناحه  عدَ�  �جع Y� �أللوهية، 
 Lألعو�� قليل  �حيًد�  كونه   ��

(٢٨٦ d ملبني�) .���ألنصا
على  �Xئًما  يرّكز  �حلق  �هللا  �لكن 
كونه �حيًد�، �يسَخط على �لذين 
يساعد�نه،   fشركا له   Lعلو´
 LY  Lيزعمو �لذين  على  �يغَضب 
مما  ��f؛ g�  �Y بنا�   �Y بنني  له 
حقًّا.  قد�ته  �لدنيا  على  يكشف 
فبينما تشكو �آل�ة �لباطلة من قلة 
�إلله  يتخذ   ..���ألنصا  Lألعو��
صدقه  على  Xليًال  �حد�نيَته  �حلق 

.�

﴿ُيَنزُِّ; �ْلَمَالِئَكَة ِبالرُّ.1ِ ِمْن َ%ْمِرِ� 

َعَلى َمْن َيَشاBُ ِمْن ِعَباAِِ� َ%ْ' َ%ْنِذُ?.� 

َ%نَُّه َال Eَِلَه Eِالَّ َ%َنا َفاتَُّقوِ'﴾ (٣)

شر1 �لكلما/: 
�لكلما�   rشر ��ِجْع  �لر.1: 

لآلية �قم ٣٠ من سو�T �ِحلجر.

�لتفسيـر:
�لر�r هنا تعk �لكال� �لذ3 ينفخ 
يسمى  كما  �لدنيا.  Yهل   N  Tحليا�
�ُيطَلق  ��ًحا.  Yيًضا   Tبالنبو �ألمر 
�لر�r على �حي �ألنبياf ��ملأمو�ين 

ألنه ينفخ �حلياY N Tهل �لدنيا. 
علًما LY �لوحي نوعاL: نوF ¸ّص 
يؤمر صاحبه  فقط، �ال   Vيتلقا من 
 LY له  gجا L�� ،	لنا� بنشرV بني 
فيه  oخر   Fنو� �آلخرين؛  به   �¸
منفعة �لنا	، �لذلك ُيؤمر صاحبه 
 �m� ¹رمº بني �لقو�، بل ُيَعّد Vبنشر
�لوحي  �هذ�  فيهم؛   Vبنشر يقم   y
 AشY �قد  ��لرسل،   fألنبيا�  Vيتلقا
من   Fلنو� هذ�   �� �آلية   Vهذ  N
تعا�  قوله  عليه  ��لدليل  �لوحي، 

.﴾���﴿Y LْYََنِذ
 ﴾VمرY بقوله تعا� ﴿ِمن ��قد Yشا
ال  �ملالئكة   LY Yحد«ا  Yمرين:   ��
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يستطيعوL �نز�' �لوحي بأنفسهم، 
تعا�  �هللا  بأمر   Lَينـزلو ��منا 
 X��Y �لذ3   � بكالمه   Lينـزلو�
LY يبعثهم به. �ثانيهما: LY �لوحي 
�ملقصوX هنا ما يكوL من Yمر �هللا.. 
�أل��مر  على  مشتمًال   Lيكو  3Y
��لنو�هي من عند �هللا، �هذ� Yيًضا 
يؤكد LY �حلديث هنا يد�� حو' 
 fألنبيا�  Vيتلقا �لذ3   Tلنبو� �حي 

عليهم �لسال�.
 ﴾VمرY ﴿ِمن  تعا�  قوله   L�  �
�هللا﴾،  Yمر  ﴿Yتى  قوله   ��  T��شا
�كأنه قا': �L �تياننا بأمرنا هو من 
�يًعا،   fألنبيا� مع   Tملستمر� سنتنا 
�ملالئكَة  منهم  �� كل  نرسل  فإننا 
 3Y مرناY بوحينا �لذ3 يشتمل على
 ��لكفا� ��Xgها  zنا ֲדال�قر� على 
 �e ¾ال �يأ� ªملؤمنني. فما من ن�

هالz قو� ��قي قو� oخرين.
 ﴾VمرY ﴿ِمن  تعا�  قوله   LY كما 
 Lأل ،ªبكل ن Lإلميا� T�يؤكد ضر�
�أل��مر  على  \تو3   Tلنبو� �حي 
 ���إل�ية، فإنكا� 3Y نª ليس �نكاً
لـه فقط، بل هو �نكا� هللا �لذ3 

Yنز' عليه mلك �لوحي.
�قد تكوL ﴿ِمن﴾ �لو��N TX قوله 
تعا� ﴿ينـّز' �ملالئكَة بالر�r ِمن 
YمرV﴾ بعضيًة، ��ملر�Y Xننا y ننـز' 

Yحكامنا كلها N �قت ��حد �على 
 fنبياY نـزلناها علىY حد، بل�� ªن
§سب  ¿تلفة   �عصو  N كثAين 
قيمة  فال  �مقتضياִדا.  حاجاִדا 
العتر�a �لكفا�: ما �لد�عي لبعث 
�لرسل  من   Aكث  fيº �غم  �مد 
 LY ملاضي� N Àمن قبل؟ فكما حد
 fيº غم� ªمّست �حلاجة لبعث ن
كذلك  قبل  من   fألنبيا� من   Aكث
قد مّست �حلاجة لبعث �مد �غم 

�ألنبياf �لسابقني. 
Yما �لعباX �ملذكو��N L قوله تعا� 
فهم   ﴾VXعبا من   fيشا من  ﴿على 
�ليس  حقًّا،  يعبد�نه  �لذين   VXعبا
تنبيه  �فيه  �لبشر.  من  ��حد  كل 
�غم   -  Tلنبو�  LY  ��  � �هللا  من 
ֲדا  يتشر_  ال   - ��ية  هبة  كو�ا 

 Lهللا حقًّا. �كأ� Xال �لذين هم عبا�
 Âبشر مشر�طة  Yيًضا   Tلنبو� هبة 
معني �هو LY يكوL �إلنساL عبًد� 
حقيقيًّا هللا تعا�، �هي ليست من 
 fلوفا� Lبد� 	ينا�ا �لنا Jبا� �ل��

.Âبأ3 شر
�قولـه تعا� ﴿ِمن عباX ﴾VXليل 
�لتوحيد، حيث �ّضح  على  عظيم 
LY �لنبوy T توهب �ال ملن كاL من 
دين  �ملوحِّ من   3Y �هللا   Xعبا  Tمرg
 y جائًز� فلم zلشر� Lكا �mلـه. فإ
جند بني �ألنبياf نبيًّا ��حًد� كاL عبد� 
يعبد مع   3Y ،تعا� غA ¿لص هللا 
�هللا �oة YخرW؟ فمن YقوW �ل��هني 
 3Y يأ�   y Yنه  �هللا  �حد�نية  على 
 �mمبا  3�ند فال  مشرًكا،   Lكا  ªن

ي�� �ملشركوL عقائدهم �لوثنية   !

الذين يعEضـون على الن` � بقو!ـم: إن نـزول 
القرآن شيًئا فشيًئا دليل على كونه من افEاء aمد، 
إذ كان يؤلفه من عنده Xسـب احلاجـة. واحلق أن 
قو!م هذا دليل على جهلهم الشـديد بسنة اهللا مع 
أنبيائـه اجلارية على مر العصور. إذ ليس بني األنبياء 
أحد عَرض على الدنيا كتابـه الكامل دفعة واحدة.
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التقوى

 fقوله تعا� ﴿على من يشا LY كما
عل  من عباVX﴾ �مياY �� Tfنه � ال́ 
Yحًد� نبيًّا �فق �غبة �لنا	 ��ختيا�هم، 
بل يصطفيه §سب �غبته �مشيئته هو 
 LY ألمر هكذ� فال بد� ��X ما� .�
¸تلف �لنا	 Y NمرV. فال قيمة لقو' 
 ªلن�  �Yفكاُ  a�تتعا  �mملا  :��لكفا
�مباXئه مع عقائد �لقو� �نظرياִדم؟ 
على  Xليًال  �ال  ليس  هذ�  قو�م   L�

جهلهم �غبائهم فحسب.
�ملالئكَة﴾  ﴿ينـّز'  تعا�  قوله  Yما 
�نز�'  �لتنـزيل  فاعلم LY من معا� 
 ..Tمر بعد   Tمر� بالتد�يج   fلشي�
�لوحي   LY بذلك   � �هللا  بني  �قد 
بالتد�يج   ªن كل  على  ينـز' 
 Xّتر �آلية   Vهذ  Lفإ �هكذ�  �Xئًما. 
على معا�ضي �إلسال� - �ال سيما 
 Lلذين يعترضو� - W��لُكّتاs �لنصا
نـز�'   L� بقو�م:   �  ªلن� على 
�لقرLo شيًئا فشيًئا Xليل على كونه من 
 Vيؤلفه من عند Lكا m� ،مد� fفتر��
§سب �حلاجة. ��حلق LY قو�م هذ� 
Xليل على جهلهم �لشديد بسنة �هللا 
 .��لعصو Yنبيائه �جلا�ية على مر  مع 
�m ليس بني �ألنبياY fحد عَرa على 
 .Tحد�� Xفعة  �لكامل  كتابه  �لدنيا 
�L صحف موسى �Yحد�À عيسى 
برهاًنا  تشّكل  كلها  �لسال�  عليهما 

��لتعاليم  �أل��مر   LY على  ساطًعا 
بو�سطة  �لدنيا  �هللا  Yعطاها   Jل�
 N يج��ألنبياf �منا Yنز�ا عليهم بالتد
 fهؤال به   aيعتر فما  طويلة.   Tفتر
على  نفسه   Xَُيِر  � �مد  نبينا  على 
�حلق  �لكن  Yيًضا.  �عيسى  موسى 
 Lأل متاًما،  باطل  �عتر�ضهم   LY
¿الًفا   Lيكو �لذ3  �إل�ي..  �لتعليم 
للنظريا� �لسائدN T �لعاy �يهد_ 
لعقائد  ��لتر�يَج  عليها   fَلقضا�
بالتد�يج  نز�لـه  ´ب   ..Tجديد
�لنا	  يتمكن  لكي  طويلة،   Tفتر  N
من �لعمل به بسهولة �يسر، �لكي 
يترسخ mY Nها�م بشكل جيد. ��� 
 N تعا�  بقوله  �هللا   �Yشا �ملع®  هذ� 
كَفر��  �لذين  ﴿�قا'  oخر:   Lمكا
 Tًُجملًة ��حد Lُoلقر� ُنزَِّ' عليه  لوال 
 Vتَّْلنا�َ�  zXَُفؤ� به  لِنثبَِّت  كذلك 
 LY  3Y  ..(٣٣:Lلفرقا�)﴾ترتيًال

 LY يًّا´��لغرa من �نز�' �لقرLo تد
نقّو3 به قلبك.. LY 3Y تتمكن Yنت 
�Yتباعك من �ستيعاs �لقرLo بالعمل 
�مياًنا   ��X�Xتز لكي  �Yيًضا  جيد�،  به 
بسماF �لوحي �لذ3 يذّكركم مبا قد 
�3Y شك  �لسابقة.  Yنبائه  من  حتقق 
�لسابقة   fألنبا�  ��  T��إلشا  LY  N
�لقد�مى  �ملؤمنني  يزيد  �ملتحققة 
 �m� �لكن  �ميا�م،  مع  �مياًنا   Xجلد��
 L�X من fشتمل �لوحي على �ألنبا�
�إلشا�T �� حتقُّقها فال يشفي غليل 
 �� �تاجني   Lيظّلو ��منا  �ملؤمنني، 

.WخرY كتب
ال  Yنه   ���Yَنِذ  LْYَ﴿ تعا�  �قولـه 
�ِلَه �ال Yنا فاّتُقوLِ﴾ خالصٌة للتعاليم 
ال  مما  Yنه  mلك   .fعا� �لسما�ية 
~تلف   fألنبيا� تعاليم   LY فيه  شك 
 �N تفاصيلها، �لكنها كلها تتمحو
�هللا   LY �هو  Yال  ��حد   ��و حو' 

الغرض من إنزال القرآن تدرoيًّا أن نقّوي به قلبك.. 
أي أن تتمكـن أنـت وأتباعك من اسـتيعاب القرآن 
بالعمـل به جيـدا، وأيًضا لكي تزدادوا إمياًنا بسـماع 
الوحي الذي يذّكركم مبا قد حتقق من أنبائه السـابقة. 
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��حد؛ �هذ� هو ملخص �لدين �لبُّه. 
 ÅY عن  �لشريف  �حلديث   N  X��
�سو' �هللا �: يا  U 'قا'، قا Tهرير
Yبا هريرYَ ،Tعِلْن بني �لنا	: َمن شِهد 
 'َ�ّY Lال �لَه �ال �هللاَُّ فله �َجلنة. فكا LْYَ
�سو'   �� فأَخذ�  عمُر،  لقيُت  َمن 
�هللا � �قا': Yَبَعثَت يا �سو' �هللا � 
Yبا هريرT لُيعلن ֲדذ� بني �لنا	؟ قا': 
 LْYَ ْخَشىYَ َنَعْم. قا': فال َتفَعْل، فإ�
 .Lعليها، فَخلِّهم يعَملو 	لناُ� يتَِّكَل 
(�نظر  َفَخلِّهم   :� �هللا  �سو'  قا' 
�لدليل   sبا  ،Lإلميا�  sكتا مسلم: 
على Yنه من ما� على �لتوحيد Xخل 

�جلنة).
هذ�  ير   y  � Yنه   kيع ال  �هذ� 
 LY  Xملر�� �منا  ضر��يًّا،   Lإلعال�

 ،(xفاّتقو) فأصُله  ﴿فاّتقوِن﴾  تعا�  قولـه  أما 
وهو افتعال ِمن وَقى يقي وقاية؛ واملراد: عليكم أن 
تتخذوx أنا وسيلًة حلمايتكم؛ وليس أن �افوx كما 
 � اهللا  أن  ذلك  الضارة؛  األشياء  من  الناس  �اف 

نفسه 4ّب العباد و4ّثهم على التقرب إليه �.

�ين على Xقد مت ملن كانو� قا Lإلعال�
فهم مغز�V، �سو_ يد�كوLY L (ال 
�له �ال �هللا) هو �عالL يشمل Yحكاَ� 
�لذين   Lآلخر�� �Yما  كلها،   Fلشر�
سيخطئوL فهمه فال حاجة إلبالغهم 

ֲדذ�. 
 ﴾Lِفاّتقو﴿ تعا�  قولـه  Yما 

ِمن  �فتعا'  �هو  (فاّتقو�)،  فأصُله 
عليكم   :Xملر��� �قاية؛  يقي  �َقى 
حلمايتكم؛  �سيلًة  Yنا  تتخذ��   LY
�ليس LY ~افو� كما ¸ا_ �لنا	 
�هللا   LY mلك  �لضا�T؛   fألشيا� من 
�لعباX �\ّثهم على  � نفسه \ّب 

�لتقرs �ليه �.

تتقدم أسرة "التقوى" إلى أبناء اجلماعة خاصة وإلى كافة املسلمني عامة

بأخلص التهاني القلبية وأطيب التبريكات

مبناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد،

أعاده اهللا علينا وعلى البشرية جمعاء 

باخلير واليمن والبركات
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١٠

التقوى

�ألسو� �لحسنة

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

 Vُِحَني َيْلَقا Lََمَضا��ُسوُ' �هللا � YَْجَوXَ �لنَّاِ	، َ�َكاYَ LَْجَوXَ َما َيُكوLُ ِفي ََ Lََقاَ': َكا 	ْبِن َعبَّاٍ� ‡¬
ِجْبِريُل. َ�َكاLَ َيْلَقاVُ ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاLَ َفُيَد�ِ�ُسُه �ْلُقْرLَo َفَلَرُسوُ' �هللا َ� YَْجَوXُ ِباْلَخْيِر ِمَن �لرِّيِح 

�ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخا�3، كتاs بدf �لوحي)

َباُ'  َما  َقا':   ،fُْلَما� َعَلْيِه  ُيَرُّ   Tٍِبَرُجٍل ِفي ِظلِّ َشَجَر َمرَّ  �ُسوَ' �هللا � َ َّLYَ َعْبِد �هللا  ْبن  ¬‡ َجاِبر 
َفِر، َ�َعَلْيُكْم  َصاِحِبكم َهَذ�؟ َقاُلو�: َيا َ�ُسوَ' �هللا، َصاِئٌم. َقاَ': �ِنَُّه لَيَس ِمَن �ْلِبرِّ LْYَ َتُصوُمو� ِفي �لسَّ

َص َلُكْم َفاْقَبُلوَها. (سنن �لنسائي، كتاs �لصيا�) ِبُرْخَصِة �هللا �لَِّتي َ�خَّ

َ� ِمْن mَْنِبِه.  ¬‡ Yَِبي ُهَرْيَرTَ َقاَ': َقاَ' َ�ُسوُ' �هللا �: َمْن َصاَ� َ�َمَضاLَ ِ�ميَاًنا َ��ْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
(Lإلميا� s3، كتا�(صحيح �لبخا

¬‡ ُعْرTَ�َ ْبِن �لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها gَْ�ِ� �لنَِّبيِّ LYََّ �لنَِّبيَّ � َكاLَ َيْعَتِكُف �ْلَعْشَر �ْألََ��ِخَر 
ِمْن َ�َمَضاLَ َحتَّى َتَوفَّاVُ �هللا ُثمَّ �ْعَتَكَف gْYََ��ُجُه ِمْن َبْعِدVِ. (صحيح �لبخا�3، كتاs �العتكا_)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

Yنتم  �Xمت �ما تطلبوL؟ �هل Y هل �جدمت ما ،Lلغالو�  Lملنتظر�� Yيها  �نظر.� 
بل  �ملعتد�L؟  Yيها  قلوبكم  عليه  �طمأّنت  �هل  تعتقد�L؟  Yمر  من  ثقة  على 
 Vهذ Lبأقو�لكم فال تتركو 	من �لنا Aتّد كث��� .Lتؤّيد�� W�تنصر�L �لنصا
�ّنا جنهد كل �جلهد لإلسال�، فأ3 �سال�   Lنتم تقولوY  � .Lتنتهو �لكلم �ال 
تريد�نه يا معشر �لكر��؟ Yتريد�L �سال� �لشيعة �Y �سال� �لبياضية، �لذين ال 
 �Y ،من هذ� �للفظ �لفرقة �لوهابية Lتعنو �Y للعنة؟� X�� L�X عندهم من Tجنا
 ��ملقّلدين �Y �ملعتزلة، �Y تعنوL �سال� �لطبيعيني �جلاحدين باملالئكة ��جلنة ��لنا
 Tلضاحكني على �لصو� ��لصال�� ،fستجابة �لدعا�� ،f1 �ألنبيا���لبعث �خو�
 fحًد� من �ألحّباY عثرمت عليهY قلبكم ما N خرo سال�� �Y ،fملؤثرين طر1 �ألهو���

��ألعد�f؟
    Yيها �ألعزT فّكر�� Y Nنفسكم ما حالة �لزماL، �قد �فتر1 �ألمة �� ِفَر1ٍ 
ال ُيرجى �حتاXهم �ّال من يد �لر�ن. ُيكّفر بعضهم بعضا، ��مبا �جنّر �ألمر من 
بينهم �جتمعوهم   ��m ُتصلحو�   LY  LتستطيعوY ففّكر��..  �لقتا'،   �� �جلد�' 
N بر�g ��حد بعد ��gلة هذV �جلبا'؟ كال.. بل هي Yقو�' ال تقتد��L عليها. 
Yتقد��L على فعل هو فعل �هللا 3m �جلال'؟ �لن ´مع �هللا هؤالf �ّال بعد نفخ 
يستطيع  فليسمع من  فُجمعو� �ًعا،   ��لصو  N ُنفخ  �m��  ،fلسما� �لصو� من 
¯عا. �ال نعk بالصو� ههنا ما هو مركوN g متخّيلة �لعاّمة، بل نعk به �ملسيح 
�ملوعوX �لذ3 قا� �ذV �لدعوT. �ليس صو� Yعز �Yعظم من قلوs �ملرسلني من 
 Tعلى كلمة ��حد 	حلقيقي قلوֲדم تنفخ فيها ليجمعو� �لنا� ��حلضرT، بل �لصو
من غA �لتفرقة. �كذلك جر� ُسّنة �هللا Yنه يبعث Yحًد� من �ألّمة إلصالr �ألّمة، 

�ليجذs �لنا	 به �� سبله �ملرضية �ال يترz �حلق كاألمر �لغّمة".

(٣٨٥-٣٨٩ d لد ١٨º خلز�ئن �لر�حانية� ،Wملن ير Tلتبصر�� Wد��) 
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التقوى

 Åتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   Vحد� �هللا  �ال  �له  ال   LY Yشهد 
 Vمًد� عبد� LY شهدY� ،شريك لـه
من  باهللا   mفأعو بعد  Yما  �سوله. �
�لشيطاL �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�sِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   zََ��يَّا َنْعُبُد   zَيَّا�
�لَِّذيَن   Âِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Âََر� �لصِّ
Yَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (oمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لU %لقاها سيدنا مرS� مسر.? %Rد %يد� �هللا تعاP بنصر� �لعزيز

� Vملهد� Yإلما�. Aملوعو�خلامس للمسيح �خلليفة �
يو� ١٩ /٢٠١٣/٠٧

Lبلند rمسجد بيت �لفتو N

ِفيِه  Yُْنِزَ'  �لَِّذ3   Lََمَضا�َ ﴿َشْهُر 
ِمَن  َ�َبيَِّناٍ�  لِلنَّاِ	   Wُهًد  Lُoْلُقْر�
�ْلُهَدW َ��ْلُفْرَقاLِ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 
َمِريًضا   Lََكا َ�َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ
Yَُخَر  Yَيَّاٍ�  ِمْن   Tٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْYَ
ُيِريُد �ُهللا ِبُكُم �ْلُيْسَر َ�َال ُيِريُد ِبُكُم 
َ�لُِتَكبُِّر��   Tَ �ْلِعدَّ َ�لُِتْكِمُلو�  �ْلُعْسَر 
َ�َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم  َما  َعَلى  �َهللا 

(١٨٦ :Tلبقر�) ﴾Lََتْشُكُر�
 Tحيا  N يأ¾   Lمضا� شهر   L�
�ملسلم مر�� كثTA، ��ملسلم �لعامل 
 Yلكرمي بد� Loلقر� LY يضاY _يعر
يعر_  كما   ،Lمضا�  N ينـز' 
 LY بالعلو�  ��ملّلم  �لعامل  �ملسلم 
 N  �  ªلن�  	�يد�  Lكا ج�يل 
 Lلكرمي �لذ3 كا� Lَoلقر� Lمضا�
 N �ال  �حلني،  mلك   �� نز'  قد 
� حيث  �لعا� �ألخA من حياته 
�لكرمي   Loلقر� نز�'  مت  قد   Lكا
�هللا  من   Wلبشر� تلقَّى  قد   Lكا�
Xِيَنُكْم  َلُكْم  Yَْكَمْلُت  ﴿�ْلَيْوَ�   �
�ِضيُت َ�َ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  Y�ََْتَمْمُت 
 ،(٤ :Tملائد�) ﴾يًناXِ �ََلُكُم �ْإلِْسَال
 ªلن� قا'   Aألخ� �لعا�  هذ�  ففي 
�ضي  عائشة  ���ية  §سب   �
 Loمعه �لقر Yج�يل قر L� هللا عنها�
�لكرمي   Loفللقر مرتني.  �لكرمي 
عالقة متميزT برمضاL، فحني يأ¾ 

ÏË›]ïŸÖ’\;ôÊË�’\;Ït\Â;∫ÏË›]ïŸÖ’\;ôÊË�’\;Ït\Â;∫
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حضرT مر�g مسر�� �Yد - YيدV �هللا - 

Yنظا�نا  يلفت  عا�  كل   Lمضا�
�� LY هذ� هو �لشهر �لذ3 نز' 
 Lمضا� Lلكرمي، فكأ� Loفيه �لقر
فيوضه  منح   �� -باإلضافة  يأ¾ 
 Loلقر�  LY رنا  ليذكِّ �بركاته- 
�ليو�  �لشهر.  هذ�   N 'نز �لكرمي 
�أل�'   fجلز� عن  Yتكلم  سو_ 
من �آلية �لJ تلوִדا عليكم ال عن 
 LY رنا �جلزf �ألخA. فرمضاL يذكِّ
 Wلعظيم يتضمن ��د� sهذ� �لكتا
رنا  يذكِّ �هو  للنا	،   Xشا���إل
بني  �لفر1  ُكشف  بو�سطته   LY
�آليا�  طريق  عن  ��لباطل  �حلق 
بأ«ية  Yيضا  رنا  �يذكِّ �لبينا�، 

 LY ينبغي   Jل� �بالكيفية  �لصيا� 
Yيضا  يذكرنا  كما  ֲדا،  نصو� 
جامع  �لكرمي   Loلقر� تعليم   LY
 Vهذ بكل   Aلتذك� لكن  �كامل. 
نعي  كنا   �m� �ال  يفيد  ال   ��ألمو
 Lال فرمضا�� .Aلتذك� ��r هذ� 
يأ¾ كل عا� �سيظل يأ¾، �كلما 
بينه   Tملميز� بالعالقة  ر  يذكِّ يأ¾ 
 rلكرمي �سنظل نفر� Loبني �لقر�
باالستماF �� هذV �أل«ية، �لكن  
لن ينفعنا هذ� �لتذكA �ال ��m طبقنا 

هذV �أل«ية على Yعمالنا. 
�ال  ��د_  هذ�  يتحقق  فلن 
 �فو �لكرمي   Loلقر� Yمسكنا   �m�

 Lََمَضا��الستماo �� Fية ﴿َشْهُر َ
�لَِّذY 3ُْنِزَ' ِفيِه �ْلُقْرLُo﴾ ��هتممنا 
يتحقق  فلن  فأكثر،  Yكثر  بقر�fته 
هذ�   Lمضا�  Aتذك من  ��د_ 
 z��Xإل جاهدين  نسعى  حني  �ال 
 N لكرمي �تدبُّرها� Loمطالب �لقر
علينا  تنكشف  لكي  �أليا�،   Vهذ

حقيقة ”هدW للنا	.“
 Lمضا� به  يذكرنا  ما  Y«ية   L�
  Loمن عالقة �ثيقة بينه �بني �لقر
 Loلقر� Yحكا�  عن  نبحث  حني 
هذ�   N �ملساعي  ببذ'  �لكرمي 
 Lبأ رنا  يذكِّ  Lفرمضا �لشهر، 
�لكرمي،   Loلقر� Yحكا�   Wنتحر

إن أهمية ما يذكرنا به رمضان 
وبني  بينه  وثيقة  عالقة  من 
القرآن  حني نبحث عن أحكام 
 L القرآن الكرمي ببذل املساعي
يذكرنا  فرمضان  الشهر،  هذا 
نطبق  أن  إ�  أنظارنا  ويلفت 
على  الكرمي  القرآن  أحكام 
وجنعلها  اكتشافها  بعد  حياتنا 

جزءا ال يتجزأ من حياتنا ....
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Yنظا�نا  �يلفت  يذكرنا   Lمضا�
�� LY نطبق Yحكا� �لقرLo �لكرمي 
على حياتنا بعد �كتشافها �جنعلها 
 Lمضا�جز�f ال يتجزY من حياتنا، 
 Loلقر� تعليم   fضو  N رنا  يذكِّ
Yكثر من   Xنبذ' �جلهو  LY �لكرمي 
�هللا، �هو ال  لتأXية حق  قبل   3m
�هذ�  عباXته،  حق   f�Xبأ �ال  يتم 
 Tلصال�  f�Xبأ �ال   WَّXيؤ ال  �حلق 
�بكامل  مو�عيدها   N� بانتظا� 
�لشر��XY� ،Âئها �بتغاfَ مرضاT �هللا 
��لذكر  �لنو�فل  على  بالتركيز   �
�إل�ي. فاسعو� ألf�X هذ� �حلق لكي 
 ،I 3 لتنالو� قربهY تقتربو� �� �هللا
 .Vلكي تزيلو� �لبعد بني �هللا �عبد
رنا باالعتصا� باحلبل  �مضاL يذكِّ
�لذY 3حُد طرفيه بيد �هللا    �

 Wيتحر ملن   a��أل  �� به   �XY�
به  Yمسك  فمن   ،VXعبا من  قربه 
رنا  يذكِّ  Lمضا� �هللا.   �� �صل 
بقو' �هللا � "فإ� قريب“ فنالو� 
 Aبرفع معاي sلفيض من هذ� �لقر�
ببْذ'  يذكرنا   Lمضا� عباXتكم. 
�ملساعي ألf�X حقو1 �لعباY Xكثر 
فاسعو� ألf�X �يع  قبل،   3m من
�لكرمي   Loلقر�  N TX��لو� �حلقو1 
 Tلقد لفت �هللا �نتباهنا بشد .Xللعبا
�� f�XY حقو1 �ألغيا� Yيضا، Yما 

�هتما� �ملسلمني بأf�X حق بعضهم 
فقد  شديد  عليه  فالتركيز  �لبعض 
بينهم﴾،   fا��﴿ بأ�م  ُ�ِصفو� 
 Lينسو �لبعض   LY �ملالحظ  لكن 
حقو1 بعضهم بل ينسوL حقو1 
عالقة  ֲדم  تربطهم  �لذين  Yقا�ֲדم 
Xموية. Yحيانا تصلk �لرسائل من 
�لو�لدين  معاملة   LY �لبنا�  بعض 
مع �ألبناf ~تلف عنها مع �لبنا� 
 ،��ال سيما عندما يقسموL �لعقا
Yحيانا  �لبنا�   Lرمو\ ��م   m�
�ثبا�  �ألجل   .fألبنا� �يعطونه 
مصد�قية موقفهم يسألوL �لبنا�: 
 �هل لديكّن مانع من تسليمنا �لعقا
من  بعض   َّU� فتكتب  لالبن؟ 
 :fًننا نقو' �ستحياY لبنا�� fهؤال
على  لدينا   aعتر�� �ال   ،Aال ض
oباÑهن  يزعم  �بذلك  mلك. 
�لعد'  مقتضى  حققو�  قد  �Yم 
��إلنصا_. �لكن هذ� ليس عدال 
بل هو ظلم �¿الفة صر\ة ألمر 

�هللا تعا�. 
ما \ّير� هو LY هناo zباN f �لزمن 
�لر�هن Yيضا يرتكبوL هذ� �لظلم، 
Yيضا  يسر�   WخرY ناحية  �من 
نفسه  �لعصر   N بنا�   zهنا  LY
oبائهن.   TXجل سعاY يضحني من
ب على �آلباLY f يتذكر��  �لكن́ 

 Jل� �لتضحية   Vهذ كانت   �m� Yنه 
ليست   fألبنا�  �Y �لبنا�  تقدمها 
مصحوبة بسعاTX قلبية فإ�ا جتعل 
 fني. فأقو' ألمثا' هؤالÒo fآلبا�
�هللا،  ¸افو�   LY �لظاملني   fآلبا�
 fهؤال مثل  على  ´ب  �كذلك 
 Xحلد��  L�gيتجا� �لذين   Tإلخو�
 Lيسيطر�� ��جلشع  �لطمع   N
 fبالضغط على �آلبا ���على �لعقا
يتذكر��   LY Yخو�ִדم   Lرمو\�
فعليهم   .��نا بطو�م   Lميأل� �Yم 
�يصلحو�  تعا�  �هللا  ¸افو�   LY
�Yيت  حا'،  Yية  على  Yنفسهم. 
بياL هذ� �لتفصيل ضر��يا فبينته. 
 Fملوضو� صلب   ��  XعوY  Lآل��
´ب   Jل�  ��ألمو هي  ما  �Yبني 
 Lمضا�علينا �النتباV �ليها N شهر 
�لفضيل. فعندما \ل �مضاL فإمنا 
مسلم  كل  على   LY رنا  ليذكِّ \ّل 
�لتضحية   r��نفسه   N لق¸ LY
 LY� ،لكرمي� Loتعليم �لقر fضو N
يسعى جاهد� للوفاf بعهدV �لذ3 
قطعه مع �هللا تعا� للتضحية بنفسه 
�ماله ��قته �شرفه حلماية خالفة 
�أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة 
 3ّY  �� نفسه  \اسب   LY �´ب 
 3ّY  ��� هذ�   Vبعهد يفي   Wمد
 fنفسه عاطفة للوفا N توجد Wمد
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 Jل� �أل��مر  هي  �ما  �لعهد،  ֲדذ� 
 Vلكرمي عن هذ� Loلقر� N �X��
 Loحكا� �لقرY لتضحية؟ �ما هي�
Yجل  من  �لتضحية  عن  �لكرمي 

�آلخرين. 
Yنظا�نا، كم  ليلفت   Lمضا�يأ¾ 
كاL سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى 
 ��لدما من   yلعا�  mإلنقا  yيتأ  �
 ªعا �لنX غضب �هللا تعا�، �كم�
 Fهللا تعا� بالتضر� Tحضر N �
�كيف   ،aلغر� �ذ�   rإلحلا��
�حلق؟  هذ�   3Xنؤ  LY علينا  ينبغي 
 LY ليذّكرنا z��يدخل �مضاL �ملبا
�ملهمة �لJ �ّكل �هللا تعا� ֲדا سيَدنا 
 VمرY � fحر� ��سو' �هللا � N غا
بأL ¸ر� منه �ينجزها هي نشر 
مليئة  بأXعية  �لكرمي   Loلقر� تعليم 
نفكر   LY فعلينا   .Fلتضر��  yباأل
كيف ميكننا LY ننجز هذV �ملهمة 
 ،VمرY�  �  ªلن�  TسوY §سب 
بتعليم  نعمل   LY ميكننا  �كيف 
�لقرLo �لكرمي �لذ3 ُطلب منا فيه 
 N سالة �هللا ��حد�نيته�LY ننشر 
 TعوX ننشر  LY� ،�باستمر�  yلعا�
”هدW للنا	“ بوجه عا�. فشهر 
 �m� نكمY لفضيل يذّكرنا� Lمضا�
 �جعلتم �قائع عزلة �لنN � ª غا
فقط  عندها  Yعينكم  نصب   fحر�

�لدين على  تفهموL حقيقة تقدمي 
�لشهر  هذ�  \ل  كذلك  �لدنيا. 
 Lتّدعو كنتم   �m� Yنه  ليذكرنا 
تسعو�   LY فعليكم   �  ªلن� حب 
جاهدين للتأسي بكل جانب من 
جو�نب من Yسوته �. فيأ¾ هذ� 
 Wنتحر LY لشهر �لفضيل ليذكرنا�
كيف حاY gصحاs �لنª � لقب 
�هللا عنهم ��ضو� عنه“،  �ضي ”
ألL �لصحابة �ضي �هللا عنهم Yيضا 
 Lرنا هذ� �لشهر بأ YسوT لنا. فيذكِّ
نسعى للوصو' �� gمن �سو' �هللا 
�. مما ال شك فيه Yننا ال نستطيع 
ماXيا  �لزمن  mلك   �� نصل   LY
 Xلكرمي موجو� Loلكن تعليم �لقر�
فينا بصو�ته �ألصلية �يسهِّل علينا 
�لزمن.  mلك   �� �لوصو'  طر1 
 �Ô Lرنا بأ يأ¾ هذ� �لشهر ليذكِّ

�لكرمي   Loلقر� تعليم   LY  yلعا�
 yلعا� N يضمن �قامة �ألمن Vحد�
 yلعا� �Ô LY� ،على �جه �حلقيقة
إلقامة  �لكاملة   Tألسو�  LY كله 
 TسوY هي  �منا   yلعا�  N �ألمن 
�سو' �هللا � �حدV. �يأ¾ هذ� 
�لكرمي   Loلقر�  LY ليذّكرنا  �لشهر 
 Àلوحيد �لذ3 يتحد� sهو �لكتا
عن كل Yمر من ��Yمر �هللا بالدليل، 
 N للتأمل  ماسة  §اجة  Õن  لذ� 
 ،VAتفس ��سة X� �لكرمي   Loلقر�
�لذين   �� �النضما�   �� �§اجة 
 Loلقر�  N عنهم  تعا�  �هللا  يقو' 
 sَْلِكَتا� oَتْيَناُهُم  ﴿�لَِّذيَن  �لكرمي: 
 L�Xيؤ  3Y ِتالَ�ِتِه﴾،  َحقَّ  َيْتُلوَنُه 
�لتدبر  حق   L�Xيؤ�  Tلتال�� حق 
Yيضا  �لعمل  حق   L�Xيؤ  � فيه، 
مبا قر�Y ��Y ¯عو� �Y تدبر�� فيه. 

فشهر رمضان الفضيل يذّكرنا أنكم إذا جعلتم وقائع عزلة 
الن` � L غار حراء نصب أعينكم عندها فقط تفهمون 
حقيقة تقدمي الدين على الدنيا. كذلك 4ل هذا الشهر 
ليذكرنا أنه إذا كنتم تّدعون حب الن` � فعليكم أن تسعوا 
جاهدين للتأسي بكل جانب من جوانب من أسوته �. 
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�حلقو1   Vهذ  3Xنؤ ال  كنا   �m��
 Xرº �إلسال�  �XعاÑنا  فيصبح 
�لذين  من   Lنكو�  ،Ö�فا  fعاX�
��X�g قلق �لرسو' صلى �هللا عليه 
 N Lسلم، ��لذين كانو� سيولد��
 ��ملقد من   Lكا�  ،Aألخ� �لزمن 
 Loلقر�  Tتال� حق   ��Xيؤ ال   LY
عنهم  تنبأ  ��لذين  به،  ��لعمل 
�لقرLo كاآل¾: ﴿َ�َقاَ' �لرَُّسوُ' َيا 
 Lَoَقْوِمي �تََّخُذ�� َهَذ� �ْلُقْر َّL�ِ ِّs�َ
َمْهُجوً��﴾.��m� �mً كاL هذ� �لشهر 
 ،TAكث  ���ببشا يبشرنا  �لفضيل 
 ،TAفإنه يلقي علينا مسئوليا� كث
نفحص   Lبأ �يذكرنا  �\ذ�نا 
Yنفسنا باستمر��، فنرW مدW عمِلنا 
بتعاليم �لقرLo �لكرمي، �مدW سعينا 
إل�gلة قلق �لرسو' صلى �هللا عليه 
 Lمضا�ينفعكم  �سلم، ��ال فلن 
�ال �لقرLo شيًئا. لقد بني �هللا تعا� 
N �لقرLo نوعية  �ألنا	 ��ملؤمنني 
�لذين يريد منا LY نكوY Lمثا�م، 
� N �لقرo Loال_ �أل��مر  �قد قدَّ
من Yجل mلك، � N هذ� �لعصر 
 Xملوعو� �ملسيح  بو�سطة  نّبهنا  قد 
 rلسال� �� �صال�� Tعليه �لصال
تعاليم  تطبيق  Yنفسنا، �حّثنا على 

�لقرLo �جلميلة على Yنفسنا.
لقد لَفتُّ Yنظا�كم بإ´اg �� بعض 

 Loلقر��  Lمضا� �ليه  يوجهنا  ما 
تبلغ   Jل� �ألحكا�  من  �لكرمي 
�لبحث  قلت، �علينا  �ملئا� كما 
عنها �صياغة حياتنا على ضوئها. 
�لكن هذ� لن يتأتى �ال بفضل �هللا 
تعا�، فلكي يشملنا بفضله ال بد 
 X�Y لفرصة� Vֲדذ� .fلنا من �لدعا
فقط  Yمرين   �� Yنظا�كم  توجيه 
Yمرنا �هللا   Jل� من مئا� �ألحكا� 
ֲדا N �لقرm� ،Lo عّد«ا من ميز�� 
�ملؤمن. mYكر هذين �ألمرين خاصة 
عالقاتنا  لسالمة   Lيا�أل�ما ضر�
ما   �� �ضافة  ºتمعنا،  �سال� 
فيهما من نفع حقيقي شأY Lحكا� 
�هللا �ألخرW �ل�m� J عملنا ֲדا قّربْتنا 
�� �هللا تعا�. ��Y' هذين �ألمرين 
��حلق   .���النكسا �لتو�ضع  هو 
 L� .من �ملشاكل Aما حل لكث�Y
�صف   Jل� �خلصائص   gبرY من 
 Lلذين هم مسلمو�  VXعبا ֲדا  �هللا 
حقا،  يعبد�نه  ��لذين  حقا، 
��ته، � فضله   Lيريد� ��لذين 
هو �لتو�ضع، حيث قا' �هللا تعا�: 
 Lََيْمُشو �لَِّذيَن  �لرَّْحَمِن   Xَُ�ِعَبا﴿
 :Lلفرقا�) َهْوًنا﴾   aِ��ْألَْ َعَلى 
ُتَصعِّْر  ﴿َ�َال  Yيضا:  �قا'   ،(٦٤
 aِ�zَ لِلنَّاِ	 َ�َال َتْمِش ِفي �ْألَْ َخدَّ
�قا'   ،(١٩  :Lلقما) َمَرًحا﴾ 

 Lَهللاََّ َال ُيِحبُّ َمْن َكا� َّL�ِ﴿ :تعا�
 ،(٣٧  :fلنسا�)  ﴾��َفُخوً ُمْخَتاًال 
كل  \ب  ال  تعا�  �هللا   LY  3Y
 y  �m�  Lإلنسا�� �متفاخر.   Vمتبا
منه  ُيقبل   y تعا�  �هللا  \َظ §ب 
3Y عمل، �y يشمله عوُنه تعا�. 
�من �m �لذ3 يدعي Yنه مؤمن باهللا 
 Lكا �m� UباY تعا� � يقو' �� ال
�هللا تعا� \ب�Y k ال. بالتأكيد ال 
يفعل mلك 3Y عاقل �3Y مسلم. 
�مع mلك نرW على صعيد �لو�قع 
يوميا LY �لك� هو ���f كثA من  
�لذ3   L� ��خلصوما�.  �ملشاكل 
 Xلعنا� Vك�، �ليس عند Vليس عند
معامالته   Aتس �لك�  من  �لناتج 
على ما ير��. �L �لك� هو �لذ3 
يصّعب  �لذ3   Xلعنا�  �� يدفع 
من  بدًال  ��ملعامال�   ��ألمو
من   �Aكث  L� �تيسAها.  تسهيلها 
�خلصوما� �لJ ترفع Yمامي Yجد 
LY معظمها ال تنتهي بسبب ك� 
 �mبعض �ألطر�_. فإ Xنانية �عناY�
§اجة  نفسه   Wير  Lإلنسا�  Lكا
نفسه  �يعّد  تعا�،  �هللا  حب   ��
 kقو' مسلًما فأعY مسلما -عندما
به �ملسلم �أل�د3 قبل غVA- فال 

 .sلعيو� Vبد له من جتنُّب هذ
�منا  �لرمضانية   aلفيو�  LY �علمو� 
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بتعاليم  عامًال   Lكا �m�  fملر� ينا�ا 
 Lمضا��لقرLo �لكرمي، �LY صيا� 
�منا ينفع �ملر�m� f كاL يعمل بتعاليم 
تطو'  فالذين  لذ�  �لكرمي،   Loلقر�
 Xلعنا�� �لك�   Xملجر خصوماִדم 
�خلصوما�   LY علًما   - ��ألنانية 
��ألنانية-  �لك�  بسبب  تنشأ  �منا 
 Lمضا�  N يتو�ضعو�   LY فعليهم 
�يسعو�  للصلح،  Yيديهم  �ميّد�� 
�لر�ن   Xعبا  N يدخلو�  لكي 
هوًنا،   a��أل على   Lميشو �لذين 
�هم  تعا�،  �هللا  §ب  ليحظو� 
�ضا  على  �Xًما   Lرصو\ �لذين 

�هللا عنهم �لو تضر��� ماXيا.
توجيه   X�Y �لذ3  �لثا�  ��ألمر 
صلة   �m Yيًضا  �ليه  Yنظا�كم 
�لص�.  �هو  Yال  �أل�'،  باألمر 
﴿َ��ْسَتِعيُنو�  تعـا�:  �هللا  قا' 
 ،(٤٦ :Tلبقر�) ﴾Tَِال ْبِر َ��لصَّ ِبالصَّ
بالص�  �هللا  من   Lلعو� �طلبو�   3Y
�لذ3 ال \تا�   �m فمن   .fلدعا��
�� عوL �هللا تعا� كل حني �Lo؟ 
�ال   Lلعو� هذ�   Lإلنسا� ينا'  ال 
تعا�  �هللا  يقو'   .fلدعا�� بالص� 
�لص�  f�XY حق  يقد� على  Yنه ال 
لقوله   Lملتو�ضعو� �ال   fلدعا��
َعَلى  ِ�الَّ   TٌAََلَكِب ﴿َ��ِنََّها  تعا�: 

 3Y  (٤٦  :Tلبقر�) �ْلَخاِشِعَني﴾ 
ملن  �ال  �ألمر  هذ�  حتقق  يصعب 
كاL خاشًعا متو�ضًعا، فهنا ُجمع 
�يعة m ُجعال � fبني �لص� ��لدعا
 L3 ُينا' عوY .هللا تعا�� Lلنيل عو
�لدعو��  بالتركيز على  �هللا تعا� 
 Vبااللتز�� بالص�، �ال يتحلى ֲדذ�
يتسم  �ال   ،Lملتو�ضعو� �ال   Tمليز�
مبيزT �لتو�ضع �ال �لعاملوL بأحكا� 
�هللا تعا� ��لعابد�L له. فإ�m تو�ضع 
حياته،  مستويا�  كل   N �لعبد 
�WXّY �يع �حلقو1 �لJ بينها �هللا 
 ���الصطبا  fبالدعا ملتزًما  تعا� 
�هو  تعا�  �هللا   sبا على  �خّر 
N غاية �لتذلل ��خلضوF فسينا' 
عوL �هللا تعا�. ���m �ستعنتم باهللا 

 Jل� Xتعا� فيما يتعلق §قو1 �لعبا
برحابة  �حتليتم  تعا�  �هللا  mكرها 
�هللا  Yفضا'   Lفسترثو  ��لصد
 Aتعا�. فال بد من �لتو�ضع �لكب
�لكامنة  تعا�  �هللا  Yفضا'   sجلذ
 Tحليا� �N �لعباN� ��X �يع Yمو
فيكم  حتقق   �m� مستوياִדا.   Øبش
 Vبعد تعا�  �هللا   Lفإ �ألمر  هذ� 
�لدنيوية،  �خلسائر  من  سينقذكم 
Yيضا،   fألعد�� على  �ينصركم 
�يزيدكم ��حانية، �نتيجة لذلك 
�الجتماعية  عالقاتكم  ستتسم 
�لعبد  �يوفق  ��جلما'،  باُحلسن 
ما  �هو  تعا�،  �هللا  �ضى  لنيل 
 Lتكو  LY �ينبغي  �ملؤمن  يبتغيه 

هذV غاية �جلميع.

ويأ� هذا الشهر ليذّكرنا أن القرآن الكرمي هو الكتاب 
الوحيد الذي يتحدث عن كل أمر من أوامر اهللا بالدليل، 
لذا �ن Xاجة ماسة للتأمل L القرآن الكرمي ودراسة 
اهللا  يقول  الذين  إ�  االنضمام  إ�  وXاجة  تفس7ه، 
اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  ِذيَن  ﴿الَّ الكرمي:  القرآن   L عنهم  تعا� 

َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه﴾، 
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١٨

التقوى

 LY هذ�   Lمضا�  N فعلينا 
Õاسب Yنفسنا على ضوf �ألحكا� 
oنًفا  لكم  mكرִדا   Jل� ��لنو�هي 
 N خّططنا   Wمد  3Y  ��  z�لند
 N  Aتغي  Àإلحد� �لشهر  هذ� 
تعا�،  �هللا  تعليم  §سب  Yنفسنا 
حتقيق  تقّدمنا Õو   Wمد  3Y  ���
�مضاL يأ¾  Lهذ� ��د_، ��ال فإ
 N كل سنة �سيظل �ألمر كذلك
ما   - �سنسمع  Yيضا،  �ملستقبل 
حيينا - كل سنة من خال' مر��نا 
ֲדذ� �لشهر �لبحوÀ �لعلمية �ملتعلقة 
�لشهر  هذ�   N  Loلقر� بنـز�' 
تعا�  �هللا   LY حني   N �لفضيل، 
ينبهنا بقوله: ﴿هدW للنا	﴾ �� 
�لكلما�   N Yنفسنا  LY ال Õصر 
 N منشغلني  نظل  §يث   Tلظاهر�
 Xملر��  N �نفكر  �لعلمية   Àلبحو�
�لشهر،  هذ�   N Loلقر� نز�'  من 
بل  �لكلما�!   Vهذ مفاهيم   N�
�لتعاليم   Vهذ  N نتعمق   LY ينبغي 
� ��د�ية من Yجل �X نبحث عن�

حتسني Xنيانا �عقبانا.
:� Xيقو' �ملسيح �ملوعو

�لكرمي   Loلقر�  LY "�علمو� 
�يعة m� �حلقيقية  لل�كا�   �مصد
 fهؤال خطأ  �من   .Tللنجا حّقة 
 Loبالقر  Lيعملو ال  �Yم  �لنا	 

ال  �لذين   fهؤال �من  �لكرمي. 
تعاليمه حزsٌ ال  يعملوL §سب 
كال�  \سبه  �ال   Loبالقر يؤمن 
 Lبعيد� ��م   Uبالتا� تعا�،  �هللا 
� عنه. Yما �y �m يعمل به من  جدًّ
يؤمنوL بأنه كال� �هللا تعا�، �Yنه 
 Tصفة شافية للحصو' على �لنجا�
�لتعجب  على  يبعث  Yمر  فهو 
 y ألسف �لشديدين. منهم من��
يقرY �لقرLo مرT ��حدN T حياته. 
كال�  عن  �ملتغافلني   fهؤال �مثُل 
كَمَثِل  به  �ملبالني   Aغ� تعا�  �هللا 
Òة   LY �ليقني  علَم  يعلم  شخص 
ماÑها   ،TX��با عذبة  صافية  عيًنا 
 ،aمن �ألمر� Aتريا1 لكث� fشفا
 �m� Yجهله  �ما   VشقاY ما  �لكن 
كاL ال يتوجه �� هذV �لعني مع 
علمه z�m، �على عطشه ��صابته 

 LY ينبغي له Lكا !TAكث aبأمر�
يضع فاV على هذ� �لينبوF �يرتو3 
مع  �لكنه  �لشافية.  �لعذبة  مبياهه 
ال  كمن  عنه  بعيٌد  فإنه  علمه 
بعيد�  �يظّل  شيئا،  عنه  يعر_ 
حØ يأتيه �ملو� �ينهي Yجله. ال 
�لشخص  هذ�  حالة   N  LY شك 
ع�T كبTA �ِعظة. هذV هي حالة 
�ملسلمني �ليو�. ��م يعلموL يقينا 
كلِّه   rلنجا�� �لرقي   rمفتا  LY
 LY �لذ3 ´ب  �لكرمي   Loلقر� هو 
 ÙXY لك ال يولونهm يعملو� به، مع

�هتـما�.
قا' حضرته: ينبغي للمسلمني، 
يعّد��   LY �م   3�ضر� هو  بل 
 Lلشأ� عظيمة  نعمة   Fلينبو� هذ� 
�قد�ها  قد�ها.  يقد��ها   LY�
 � �لتعاليم،   Vֲדذ يعملو�   LY

إن كث7ا من اخلصومات ال� ترفع أمامي أجد أن معظمها 
ال تنتهي بسبب ك� وأنانية وعناد بعض األطراف. فإذا 
كان اإلنسان يرى نفسه Xاجة إ� حب اهللا تعا�، ويعّد 
نفسـه مسلما -عندما أقول مسـلًما فأع� به املسلم 
األ�دي قبل غ7ه- فال بد له من جتنُّب هذه العيوب. 
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rخل مسجد بيت �لفتو�X مشهد عا�

تعا�  �هللا  ُيبعد  كيف  لينظر�� 
عنهم مصائبهم �مشاكلهم. ليت 
 LY N Lيتدبر�� Lملسلمني يفكر��
 Aهللا تعا� قد جعل �م سبيل خ�

فليستفيد�� بسلوكه."
�إلسالمي   yلعا�  TXقا ليت 
�شعبه يستمعوL �� قو' مهد3 
بتعاليم   Lيعملو�  Lلزما� هذ� 
تنتهي   Øح  Vهذ �لكرمي   Loلقر�
 Jل�  Xلفسا�� �لفتنة  Yعما'  تلقائيا 
�ملسلمني  مئا�  ضحيتها  يذهب 
يوميا §يث يضرs بعض �ملسلمني 
�قاs بعض. ندعو �هللا تعا�  Lآل�
LY يهب �ملسلمني �لعقل �يوفقهم 
للعمل بتعاليم �لقرLo �لكرمي. �لكن 

�ملسيح �ملوعوX � �ّجه �لنصح 
 ��Yقر�" قا':  حيث  Yيضا  �لينا 
من   fشي كل  ففيه  بتدبر   Loلقر�
 fألنبا�� ��لسيئا�  بياL �حلسنا� 
�ملستقبلية. �نه يقد� Xينا ليس ألحد 
 k´ Lإلنسا� Lعليه أل aيعتر LY
كل  �لطاgجة  �Òر�ته  بركاته  من 
�لدين  يبني   y �إلجنيل   L� حني. 
 LY �ملمكن  من  كاملة.   T�بصو
يكوL تعليمه مناسبا لذلك �لزمن 
لألبد  يصلح  ال  �لكنه  فحسب، 
 Tملفخر�  Vهذ� �حلاال�.  �جلميع 
�هللا   LY  Vحد�  Loلقر� نصيب  من 
 ،aمر لكل  عالجا  فيه  بني  قد 
طرًقا  �بني   ،Wلقو� �يع  �ّمنى 

لتجنب �لسيئا�. لذ� فثابر�� على 
�هللا  ��Xعو�  �لكرمي،   Loلقر�  Tتال�
حتت  تصرفاتكم  ��جعلو�  �Xئما، 

تعليم �لقرLo �لكرمي."
فهذV �لنصيحة موجهة لنا Yيضا 
 Loبالقر �لعمل  لنا من  بد  ألنه ال 
��لسعي  تعاليمه  �تنفيذ  �لكرمي 
 �Yمو �يع   N �ا   Fللخضو
حياتنا، �mلك لكي تتحسن Xنيانا 
جلعل  تعا�  �هللا  �فََّقنا  �عقبانا. 
 �fًجز �لعظيم   sلكتا� هذ�  تعليم 
من حياتنا فنتمكن من نيل �ضى 
�مضاL هذ�  N X�Xهللا تعا�، �نز�
معرفًة باهللا تعا� �قرًبا له Yكثر من 

3m قبل. oمني.
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٢٠

التقوى

 Vهذ  N علينا  �هللا  مين 
مبا�كة،  بأ�قا�   Tحليا�
��حانية  fجو�Y �� تنقلنا
نتم® LY يبقى Yثرها معنا �� LY تأ¾ 
 Vل هذ�Y من� ،WخرY Tهللا مر� Lmبإ
�لذ3  �لفضيل   Lمضا��أل�قا� شهر 
قيل �يقا' عنه �لكثA، �لكن �غم كل 
 dنق خا��ما يقا' �ما قيل، يبقى له 
ال  �ليه  �حنني  �صفه،  �لصعب  من 
ميكن مقا�مته، �لعل mلك ألنه �لشهر 
�لذ3 نز' فيه كال� �هللا �لذ3 ال ميكننا 
�صف �اله �Y �إلحاطة بكماله، كما 
 Jال نستطيع �لوقو_ على عجائبه �ل

ال تف® �ال تنقضي!
�يعت� شهر �مضاL �ملبا�z منحة من 
لتظل  �غتنامها  علينا  ´ب  غالية،  �هللا 
�لتالية   ��لشهو  �مد� على  ��حانيتنا 

نستحضر  فنحن  �عالية،   Tحاضر
بنا  تسمو   LY من شأ�ا  معا�  تلقائي¹ 
�تقربنا من �هللا N هذ� �لشهر �لفضيل، 
��لعفة ��ل�   dلص� ��إلخال� �منها 
 Jها من تلك �ملعا� �لAلر�ة، �غ��
هي   Jل�  Wلتقو� من  �تنبع  تتشكل 
 Vهذ  Lأل mلك  �لصيا�،  من  ��د_ 
�لذ3  �لشهر  ֲדا  �ختص   Jل�  TXلعبا�
 N Lكا L� TXهى عبا ،Loنز' فيه �لقر
 Lحلال' لوقت معلو�، فإ� zظاهرها تر
�لغاية منها تلخصها هذV �آلية �لكرمية 
�لJ تقو': ﴿ياYَيَُّها �لَِّذيَن oَمُنو� ُكِتَب 
َياُ� َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن  َعَلْيُكُم �لصِّ
 :Tلبقر�)  ﴾Lََتتَُّقو َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن 

(١٨٤
 Jل�  Wلتقو�  �� �لطريق  هو  فالصيا� 
بالترقي �ليها ُيعتق �لعبد من �لنا�، فهو 

 Tسو' �هللا عليه �لصال�كما ��3 عن 
من  حصني  �حصن  "جنة  ��لسال� 

����Y Vد).) "��لنا
هللا   Lليكو  Lإلنسا� يرتفع  �بالصيا� 
 Úسيد نفسه  �على  خالص¹،   Úعبد
حاكم¹، فحني يطيع �به �ينهى نفسه 
من  �يصبح  يسمو  فإنه   Wو�� عن 
 Tما حني يعصيه �يؤثر �حلياY ،لربانيني�
سافلني،  Yسفل   �� ينحط  فإنه  �لدنيا 
فجاf �لصيا� ليصل بالعبد �� عليني، 
من خال' تر�يض �لنفس على �لتحلي 
باخللق  ��لتخلق  �حلي   Aبالضم �Xئم¹ 

�لقومي.
  Xملوعو� �ملصلح  قو'  هنا  �\ضر� 
عن شهر �مضاL �لكرمي: "�L هذ� هو 
 X��Y� ،VXلشهر �لذ3 جتّلى �هللا فيه لعبا�
�ليه بكالمه �لذ3 هو  فيه LY ´تذֲדم 

بقلم: هالة شحاتة عطية

<;‡]ïŸÑ;‡ÊŸÊëÁ;‹\ÊÕ^;ÿ]d;]Ÿ<;‡]ïŸÑ;‡ÊŸÊëÁ;‹\ÊÕ^;ÿ]d;]Ÿ
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�لذY 3حد طرفيه عند  �هللا  مبثابة حبل 
�من   ،Xلعبا� يد   N �آلخر  �طرفه  �هللا 
��جبهم LY يتسلقو� ֲדذ� �حلبل ليصلو� 
�لتر�ة   Aلكب�  Aلتفس�) �هللا"   �� به 

(٣٩٠-٣٩١d لعربية �٢�
�من هنا فإL هناz تساÑًال يطرr نفسه 
هذ�   Lملسلمو� يتسلق  �هو: هل حق¹ 
منهم   LY  �Y �هللا،   �� به  ليصلو�  �حلبل 
من ال ميسك بطرفه باملرT؟! �هل حق¹ 
 TXلغاية من عبا� يد�z �يع �ملسلمني 
�م  حظ  ال  �لكثAين   LY  �Y �لصيا�، 
من بركاִדا، �من َثم َقل LY تؤ¾ تلك 
�لعباTX �لسامية º Nتمعاتنا �إلسالمية 

Òر�ִדا؟!
�لو�قع  ´يب   'Ñلتسا� هذ�  �على 
ال  Yنه  �غم  �لذ3   ،Xملشهو� �ملؤسف 
 Lم ال يسعو�Y فى على �ملسلمني �ال¸
هد_  حتقيق  على  بالعمل   VAتغي  ��
 �Aًكث  LY ُينكر  فمن   ..Xملنشو� �لصو� 
�مضاL يكونوY Lشبه  N من �ملسلمني
 �Y �جلر3  �ياضا�   N باملتسابقني 
 Lسباقا� �حلو�جز، فنجدهم يتسابقو
 N �اعة   Tلصال��  ��Aخل� فعل   N
 ��Xلعبا� من   Lيكثر� كما  �ملساجد، 
�قد  مر��،   Tعد  Loلقر� ختم  �من 
 L�X 'ما \و gبالص� الجتيا Lيتحلو
�لكن  عقبا�..  من  صيامهم  تقبل 
 �فو �لكنهم  �لشهر،   fثناY فقط  mلك 

�نتهائه يصبح حا�م كحا' �ملتسابقني 
�لنهاية، فتهبط  عند �لوصو' �� خط 
 ��  L�Xيعو� «تهم،  �تقل  عزميتهم 
�مضاy L يأِ�  Lسابق عهدهم، �كأ

عليهم، �كأنه منذ �لبد�ية y يكن!
حاًال  Yفضل  هذ�  حا�م  �غم   fهؤال�
من غAهم، فبعض �لنا	 ينقلب عليهم 
من   Lير�عو ال  �لذين  �هم  صيامهم، 
حرمة شهر �مضاL سوW ترz �لطعا� 
عوضا  �لكنهم   ،��إلفطا �قت   ��
 Lيأكلو فإ�م  �ألغنا�  حلو�   zتر عن 
 �Y باغتياֲדم،  �لصيا�   fثناY �لبشر  حلو� 
يناموL طيلة �لنها� �ال يستيقظوL �ال 
�لطعا�   Lلو�Y  Øهم، �بش��فطا لتنا�' 
��لشر�s ينشغلوL مبلf بطو�م! هذ� 
�قد يقترفوL من �حلر�� ما ال يقترفونه 
�مضاL، �كأL بإمساكهم عن  Aغ N
�لكيل،  فاa ֲדم  قد   V��ا  N 'حلال�
�لليل،   N Yنفسهم  بتعويض   LغبوAف
��لسهر  �مللذ��،   N بإسر�فهم �mلك 
�لفضائيا�،  Yما�  �لفجر  مطلع   Øح
�لنفس  تزكية  من  Yنفسهم   Lفيحرمو
 Aلتأث� �من  �لكشف  على   Fالطال��
�لذ3  �لصيا�  من  �ملرجو  �لر�حا� 
 :�  Xملوعو� �ملسيح  عنه  يقو' 
�إلنساL جائًعا  يبقى   LY �لصو�  (ليس 
 VAعطشاًنا فقط، بل لـه حقيقته �تأث�
�للذ�Lِ يّطِلع عليهما �إلنساLُ من خال' 

�لتجربة. �من طبيعة �إلنساY Lنه ُكّلما 
Yكل قليال حصلت لـه تزكية �لنفس، 
(�مللفوظا�  �لكشفية)   Vقو�  �X�Xg��

(١٢٣ d ٩�
من   Aكث عند  �لصيا�   Lفإ �هكذ� 
�ملسلمني فاقد ملعناV، �ال \قق Yكثرهم 
 ��لثما  Wننا ال نرY مبتغاV، فال عجب 
�لعباN TX بالXنا، �عوضا   Vلطيبة �ذ�
 Àمن �خلبائث حتد �Aًكث Wلك نرm عن

º Nتمعاتنا!
فلو كاL �لصيا� كما ينبغي �لو حتققت 
مسلمني  �جدنا  ملا   ،Vمقاصد بالفعل 
 ،Lمضا� N طعامهم �شر�ֲדم Lيَدعو
�لز�� �´هلوL على  �ال يَدعوL قو' 

�لنا	!
�لو حتققت �لغاية من �لصيا� ملا ُنزعت 
على   Lرصو\ قو�   sقلو من  �لر�ة 
�لكرمي،  �لشهر  ��لقيا� N هذ�  �لصيا� 
غAهم   Lيقتلو�  Lيكرهو mلك  �مع 

باسم �لدين!
�لو ترz �لصيا� YثرV عاما بعد عا� على 
كل من صا�، ملا �جدنا مسلما مصر� 
على ��تكاs �ملعاصي، �متكاسال عن 

�لقيا� بالطاعا�!
 Lمضا��لو كانت قر�Tf �لقرN Lo شهر 
 Lملسلمو� به   Wالهتد  ،Lمعا�� بتدبر 
�� سبل �لسال�، �ترقت Yخالقهم به 
 ،Lعنو�ن¹ للر�ة ��ألما yليصبحو� للعا
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التقوى

 Àمببعو  V�Yخبا خال'  من  �آلمنو� 
�جدنا  �ملا   ،Lلزما� oخر   N  fلسما�
 Lيعصو� معانيه،   Lيفهمو ال  Yكثرهم 
 N يناY���YمرV �ال ´تنبوL نو�هيه، �ملا 
ºتمعاتنا هذ� �لسباN 1 ��مز ��للمز 
��لسخرية ��لتنابز باأللقاs، ��ستباحة 
 N aين للسب ��لقذ_ ��خلوAلكث�
حرصهم  �غم  mلك  �كل   ،aألعر��
 Lمضا� شهر   N  Loلقر� ختم  على 
 LY مسلم  كل  فعلى  �مر��!  مر�� 
 ،Lمضا� يغتنم  بالفعل  هل   'fيتسا
�هل يعمل مبا يقرY مر��Ú من oيا�؟! 
فحر3 بنا Yال نكوL فتنة للذين كفر�� 
�ال للذين oمنو�، �لنتساY 'fسفY :¹ين 
�لتقوW عند قو� يصوموN L كل عا� 

Yيام¹ معد���X؟!
فبدال من سيل �لفتا�W �لJ تتدفق �� 
Y¯اعنا عن �لصيا� N مثل هذ� �لوقت 
Xخو'  حكم  ما  مثل  عا�،  كل  من 
قطرT من �ملاN f �لفم بغA قصد عند 
�الستحما�- ´د� بنا �يعا كمسلمني 
 Loبالقر �Yكرمنا  باإلسال�  �هللا  Yعزنا 
 :'fنتسا  LY  Lمضا� بشهر  �خصنا 
 N �لصيا�  من   Tملرجو� �لثمر��  Yين 
�لر�قية   TXلعبا�  Vهذ Yثر  Yين  Yخالقنا؟! 
على ºتمعاتنا؟! Yين �لص� من قو� ال 
�Yين  �لغضب،  عند  Yنفسهم   Lميلكو
��لنفا1  �لغش   ��نتشا من   Aلضم�

من   Vنر� ما   N �لعفة  �Yين   ،sلكذ��
فجو� �عر3 �فحش، �Yين �ل� N ما 
�Yين  �بغض،  �حقد  حسد  من   Vنر�
�لر�ة ممن يستحلوL  �لتفجA ��لقتل 
 dين �إلخالY� ،a���إلفساN X �أل
��لعبد-  �هللا  بني   Jل�  TXلعبا�  Vهذ  N
��إل�هابيني  �لتكفAيني   fيا� من 
 Lيز�يد�� L�fُير� �لذين  �لدين،   ��جتا

بإسالمهم على �لنا	..
 Vهذ من  ºتمعاتنا  ~لو   LY  �´د Yال 
 Xلسو��  Lكا  L�  Tلفاسد� �ملظاهر 
�ألعظم من �ملسلمني ُيد�كوL بالفعل 

مقاصد هذ� �لشهر �لكرمي؟!
ألXعية  �هللا  يستجيب  Yال  عجب  فال 
ماليني �لصائمني �لقائمني لنهضة �ألمة 
�Xعو�  �لقائل  �هو  �لدين،   Tنصر�
�ستجب لكم! فاهللا ال يستجيب لقو� 
يقولوo Lمنا �لكنهم ال يعملوL بدينه 

كما ينبغي!

من  �ملقاصد  حتققت  لو  Yنه  فاحلق 
�عم   fبالرخا بالXنا  لتنعمت  �لصيا� 
 TXها �ملوXفر�Y بني Xفيها �لسال�، �لسا
��إلخا��X�Xg�� f ¯و� عام¹ بعد عا�، 
�لكر�هية  مظاهر  بينهم  من  �الختفت 
هذ�  Yصاֲדم  �ما  ��لنفا1،   Xلفسا��
��لتد�   gلعو� من   3��ملز �لوضع 

��الفتر�1.. 
 Lمضا�  ��ا  Lيصومو Yقو��  با'  فما 
 Fال �جلو� �ليس �م حظ من صيامه 
��لعطش، �يقوموL ليله �ليس �م من 

قيامه �� �لسهر ��لتعب! 
�ملسلمني  �يع   z�يد  LY �هللا  Yسأ' 
�حلكمة من �لصيا�، حØ تتمتع بالXنا 
ب�كا� شهر �مضاL، �´زينا �هللا يو� 
 ،Lلريا� sلقيامة بدخو' جنته من با�
�لذ3 ال يدخل منه �ال من �غتنم §ق 
 LY Xعو�نا  �oخر  �لكرمي،  �لشهر  هذ� 

�حلمد هللا �s �لعاملني. 

oـدر بنـا �يعـا كمسـلمني أعزنا اهللا باإلسـالم 
وأكرمنا بالقرآن وخصنا بشـهر رمضان أن نتسـاءل: 
أيـن الثمـرات املرجـوة مـن الصيـام L أخالقنا؟! 
أيـن أثر هـذه العبـادة الراقيـة علـى �تمعاتنا؟!
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�لدكتو� مهد3 علي �البن 
فر�gند   3�Xلتشو �ألصغر 
��حًد�   Lكا �لذ3  علي 
 Tصديًقا �يًما حلضر� Tبو� N Xمن �لر��
ألمه   Vجد  Lكا�  .�  Xملوعو� �ملصلح 
بتد�يس  تشر_  قد  �شد Y �لدين   fضيا
�ملسيح  خليفة   Tحضر �حلبيب  �مامنا 
�خلامس ��ستشهد Yيضا N عا� ١٩٧٤ 

.Tبو�ليصبح �Y' شهيد من 
 Wغبة �لشهيد مهد3 علي �لقصو�كانت 
للحصو'  �Yمته  قد  �إلنسانية  خدمة   N
�جة X Yكمل  حيث   ،ªلط� �لتعليم  على 
 N ��جلر�حة  �لطب   N �لبكالو�يو	 
بفيصل  �لطب  كلية   N  sلبنجا� �الية 
�لفظائع  �Yد3  كطالب  �حتمل   ،Xباo
 fضيا �N كلية �لطب N عهد �لدكتاتو
�حلق. � خد� �إلنسانية من خال' �لعمل 
 LY �� Tبو� N مستشفى فضل عمر N
 .١٩٩٢/١٩٩١  N كند�   �� هاجر 
�و�ًيا  عامًال   Lكا  Tلفتر� تلك  �خال' 
 V��بوT باعتبا N Lتأسيس بنك �لعيو f���

Yحد �ألطباf �ملؤسسني �ذ� �لبنك.
��سته X Yكمل  كند�،   ��  Tجر�� بعد 
 ،Tملتحد� �لواليا�   N �لطب   N �لعليا 
�بدY �لتد�يب كطبيب مقيم N مستشفى 
ماميونايديس N بر�كلني N عا� ١٩٩٦، 
�حيث LY ��لدته �لJ كانت �ئيسة جلنة 
توفيت  قد   ،Tبو�  N لسنو��  �هللا   fما�
 Uمتابعة تعليمه �لعا �بنوبة قلبية، فقد قر
 fلقلب بعد �النتها� aمر�Y N لتخصص��
 VÑكاm يدعه   y� �لطب.   N �قامته  من 
�لفريد LY يوقف تعليمه �ال تد�يبه عند 
 N بذ' �ملزيد من �لوقت �هذV �لنقطة، فقر

تعلم طب �لقلب �لتدخلي. فأصبح \مل 
 aمر�Y� ،kلطب �لباط� N X�شهاTX �لبو

�لقلب، �Yمر�a �لقلب �لتد�خلية.
 N للجماعة  �لتطوعي  �لعمل  تابع  �قد   
 N �لطو�  �ليد  له   Lكا� ¿تلفة  ºاال� 
 N ،	كولومبو N جلماعة� بناf مسجد 
نشر   N جًد�  نشًطا   Lكا كما  �Yهايو، 
 ��fالفتر�� sشرطة فيديو تبني كذY Tعد
صد1  �تظهر  �جلماعة  ضد  �ملحاكة 
�كو�ا  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 sليوتيو� على  �mلك  �حلقيقي  �إلسال� 
موهوًبا  شاعًر�   Lكا كما   .zلفيسبو��
 N لشعر حو' مو�ضيع متنوعة مبا� aقر

mلك �أل�دية، �خلفائها �لر�شدين.
y يكن يقو� مبجرX �لت�F ملؤسسة طاهر 
Yسا	  على   Tبو�  N �لقلب   aألمر�
 ��  sللذها  Fيتطو  Lكا لكنه  منتظم 
�أل�ديني  �ملرضى   Ûيعا� هناz شخصًيا 
 Lكا�  .fلسو�� على  �أل�ديني   Aغ�
مؤخًر� N مهمة تطوعية N مؤسسة طاهر 
 fبناY خلدمة   fجا حيث  �لقلب   aألمر�
بغض  �ملحتاجني  �ملرضى  �معاجلة  شعبه 

�لنظر عن Xينهم �Y �نتمائهم.
�N ٢٠١٤/٠٥/٢٦ قتل �لدكتو� مهد3 
ºرماL حيث Yطلق عليه ١١ �صاصة من 
نا�ية،  ��جة X  L�Xيقو كانا  قريبة  مسافة 
 N �عائلته   Lكا  .��لفو على  فاستشهد 
�بوT عندما �قع  N جلماعة� Tمق� T�gيا
تظهر   y� �لبو�بة،  عند  فاغتيل  ��جو�. 
�لتحقيق   N  sملطلو� �الهتما�  �لشرطة 
 .Tجلنا� �لقبض على   fلقا�  �Y  ÀXحلا� N
"Õن  ببساطة  كتبو�  �لتقا�ير  Yحد   N�
��جو�   LY �يبد�   ،ÀXحلا�  N نبحث 
mلك؟  N شك zهنا مدبًَّر�".�هل   Lكا

لقد كانت شهاTX مهد3 مضاعفة إلميانه 
�غتياله   f��� �لسبب  �هذ�   Lلزما� بإما� 
�لقيامه بالعمل �لتطوعي خلدمة �إلنسانية 
 3Y L�X LياXعال� �ملرضى من كافة �أل�
 Xال�Y ثالثة   Vf��� �لشهيد   zتر مقابل.. 

صغا� ��gجة.
جنة   N �جاته X يرفع   LY �هللا  نسأ' 

�لفر�X	 oمني.

(Åبتصر_ عن موقع �جلماعة �لعر)

V?Aعلي تشو Vمهد .A

Üªc@ŽÖbËínçaÜªc@ŽÖbËínça

k‹‘€a@ûaäfl˛@@ÔˆbñÅc@k‹‘€a@ûaäfl˛@@ÔˆbñÅc@

bÿÌäflc@Âfl@Öb«@bÿÌäflc@Âfl@Öb«@
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التقوى

 Vهذ  N �لدخو'  قبل 
�لد�فئة،  �لر�حية  �ملحطة 
 ��  Aنش  LY بنا   �´د
بالذ��  تتعلق  منها  بد  ال  مقدمة 
�لسرمدية،  �ألgلية  �صفاִדا  �إل�ية 
�هللا   Lكا ":� �هللا  قا' �سو'  فقد 
�y يكن شيf". هذ� �حلديث يد' 
 3Xملا� Xلوجو� LY اللة قاطعة علىX
من Yلفه �� يائه كاL عدمy� ¹ يكن 
 � �خلالق   T��بقد  ،fشي  zهنا
�ملطلقة �حكمته �لال�ائية، ظهر هذ� 
�لوجوX من �لعد�، �قد سئل سيدنا 
بأقل  فقا'   � �هللا  عن   � علي 
"قبل  �لدالال�:  �Yعظم  �لكلما� 
�ليس   fشي كل  �بعد   fشي كل 
 LY بالذكر  ��جلدير   ."fشي كمثله 
هناz صفا� تÜيهية �صفا� متثيلية 

 ÙXلن تتعطل �لو ع� �حلد �أل� y
من �لزمن، ��L �لر��يا� �لJ تناهت 
�لذين   fألنبيا�  Xعد  LY مسامعنا   ��
�مشرعني   Tكقد�  � �هللا  �سلهم Y
�عشرين  �بعة Y� مائة   Uحو� بلغ 
يد'  شك  بال  �هذ�   ،ªن Yلف 
 � �خلالق   LY على  ��ضحة  Xاللة 
��لرحيمية  �لر�انية  بصفته  جتلى 
�ملخلوقا�  مع  �لتعامل   N ��لعد�لة 
�خاصة �إلنساL "�نِّه ��نسه". هذ� 
��ستعد  �ألمانة  �لذ3 �ل   Lإلنسا�
للحفاÝ على حرية �الختيا� كأمانة 
oخر  ملخلو1  ممكن¹   �Y سهًال  ليس 
LY يتحمل هذV �ملسؤ�لية �لعظيمة.  
من  Yمة  فإL كل  mلك   fعلى ضو�
�ألمم خال فيها نذير حØ تقو� �حلجة 
 Fgبنو� مسلح  �هو   Lإلنسا� على 

منذ  فطرته   N �لشر   Fgنو��  Aخل�
�جوVX، حØ تتجلى �حلكمة �انب 
�لر�ة ��لعد�لة �بقية �لصفا� �إل�ية 
�لتمثيلية، �لJ تنعكس على �لشر\ة 
�هي  �لبشر3،  �ملجتمع   N �أل�� 
تبعهم  �من  ��ملرسلني   fألنبيا� فئة 
بإحساL �� يو� �لدين. �قد جتلت 
 Lإلنسا�  N �لتمثيلية  �لصفا�   Vهذ
�لتشريعية  �لرسالة  صاحب  �لكامل 
�حلبيب  �هو  �لبشر  لكل  �لعامة 
�ملصطفى صلو�� �هللا �سالمه عليه 
عائشة �ضي  عن   3�� �قد  �oله، 
�هللا عنها ��g �لنª � حني سئلت 
عن ُخلق �لرسو' �لكرمي فقالت على 
 Vֲדذ� ."Loخلقه �لقر Lكا " :��لفو
�إلجابة �لر�ئعة جسد� Yخال1 هذ� 
�لنª �لكرمي �لذ3 �ل Yمانة �لتبليغ 

نبيل عسا_ - فلسطني

‹˜à¸\;∫;‹]Ëë’\;Ï�â÷…‹˜à¸\;∫;‹]Ëë’\;Ï�â÷…
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���جه  جهد،  من  ميلك  ما  بكل 
�لعذ�s ��لتضحيا� �لJ فاقت كل 
 ،fمثله من �إليذ� fله �ألنبيا aما تعر
�لتشريعية  �إلسال�  �سالة   LY �مبا 
يو�   �� للبشرية  �سالة  oخر  هي 
 LY ��ملنطقي  �لطبيعي  فمن  �لقيامة 
 fتتميز بنكهة خاصة تليق ֲדذ� �لعطا
�لنو��� �ملتدفق بال توقف �� oخر 
حلظة N هذ� �لزمن �أل�ضي. �حني 
 Vندخل باحثني متحممني بعطر هذ
سنشعر  �لنبيلة،  �لسامية  �لرسالة 
 Jل� �ملنعشة  �لر�حية  بالفيوضا� 
�جوXنا  من  �ألساسية  �لغاية  حتقق 
على هذ� �لكوكب �هي عباTX �هللا 
� مبا يستحق من �لتكرمي ��لتسبيح 
 ،fملقر��  fللقا� هذ�   N� ��لطاعة، 
 Tلنضر� �لصيا�   Tشجر عند  نتوقف 
�لرمضا�  �عبAها  ظلها  تدفق   Jل�
 LY �مع   ،Lلقر�� مر  على  �ملنعش 
ع�  �ألمم  كل  على   aفر �لصيا� 
 ��� � �Xo منذ Lملكا�� Lلزما�
�سو' �لبشرية �عاf �مد صلو�� 
�هللا �سالمه عليه �على oله، حيث 
�لظر�_  §كم   ªن كل   Lكا
 sلشعو� الختال_  �ملوضوعية 
ضمن  قومه  ֲדد�ية  مكلف¹  ��ألمم 
 Jلتمثيلية هللا � �ل� جتلِّي �لصفا� 
 Lحسنة لكل �لذين يؤمنو Tجتعله قد�
به، �من �لطبيعي LY يكوL للصيا� 

�ملفر�a على �ألمة �إلسالمية نكهة 
خاصة تتناسب مع خY Aمٍة Yخرجت 
عند  �لصيا�  �ختلف  �قد  للنا	. 
بعضها   Lكا §يث   Wألخر� �ألمم 
يصو�  �بعضها  �لكال�،  عن  يصو� 
��لبعض  �ألطعمة  بعض  تنا�'  عن 
كاg LماL �لصيا� عندV ¸تلف عن 
 fجا  LY  ��  ،sلشعو� من   VAغ
�كن¹  لنا  ليحمل  �لعظيم  �إلسال� 
�هو  �إلسال�،   Lكا�Y من  عظيم¹ 
 �� �ضافة  �لكرمي   Lمضا� صو� 
 N Xملوجو� T�صيا� �لتطوF ��لكفا
�هذ�  �لكامل،  بالتفصيل  �لتشريع 
�لسابقة،  �ألمم  يتحقق N صيا�   y
Yعفى  فقد   Aتيس� يسر  Xين  �ألنه 
�لقيا�  من  �لبشرية  �حلاال�  بعض 

��ملسافر  كاملريض   ،aلفر� ֲדذ� 
�ملعر�فة  �أل�قا�  خال'   TYملر��
بل  �ملعر�فة،   TYملر� حلالة  بالنسبة 
�لتحرمي  مبÜلة   ��ملعذ� صيا�  �عت� 
 ��  Xنعو فقط. �حني  �لكر�هية  ال 
 �gAم"  �  Xملوعو� �ملسيح   TAس
غال� �Yد" �ما� هذ� �لعصر ��حلجة 
على كل �لنا	، نالحظ LY عالقته 
بالصيا� كانت عالقة �يمة �صلت 
�� حد �لصيا� �لتطوعي ملدÒ Tانية 
 � هللا  �لر�سخ  �حلب  بد�فع  Yشهر 
�هللا  صلو��  �مد  �لكرمي  �سوله �
�سالمه عليه �oله، �قد �صل هذ� 
�إل�اما�  حد   �� �لكرمي   Àملبعو�
�هللا  من  �ملتدفق   fإل\ا� ��لكشو_ 
�لتطوعي  �لصيا�   Tفتر �، �خال' 
�سوَ'   WY� �لكشف،  حالة   N�
�  ��حلسَن  � �سيَدنا علي  �هللا 
�ضي �هللا  fحلسَني �فاطمَة �لزهر���

عنهم �يع¹. 
سيدنا   Vتاo �لكشف  هذ�  �ضمن 
�لكرمي،   Loللقر  VAتفس  � علي 
كما جاN f تد�ينه �ذ� �لكشف. 
�لو تأملنا N جتا�بنا �لذ�تية لوجدنا 
 Lلصيا� عن �لطعا� ´عل �إلنسا� LY
 rلر��  Lأل  ،rلر��  yعا من  قريب¹ 
 LY هم من �جلسد فعليناY لو�قع� N
�تم بغذ�f �لر�Y rكثر من �جلسد، 
 Lهم مشكلة ��جهت �إلنساY L��

 الصيـام يـؤدي إ� 
جتليـات القلب، ورمبا 
الكشـوف  تصـل 
رؤية  إ�  الرمضانيـة 
اهللا � بعني البص7ة 
األبصار  ألن  والفؤاد. 
aـال أن تصـل إ� 
هذه النعمة العظيمة. 
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التقوى

 �Y هتمامه� LY Tع� تعامله مع �لعقيد
على  يتركز  �لضالة  �ألغلبية  �هتما� 
 N  Âإلفر�� حد   �� �جلسد   fغذ�
هذ� �ملجا' مما حرمه من �لقرs من 
 Lليكو �لصيا�   aلذ3 فر�  � �هللا 
 fلذ3 \ملنا �� فضا� ����جلناr �لنو
 .Tملحبة �إل�ية �لغامر�� ��لرضا ��لنو
\قق  �إلسالمي  �لدين   N ��لصيا� 
حالة �لتقوW للصائم �ميان¹ ��حتساب¹ 
�ليس عاTX �تقليدÚ كما هو �حلا' 
بالنسبة ألكثرية �ملسلمني، �لألسف 
�لشديد. �مبا LY �لقرLo �لكرمي Yنز' 
N شهر �مضاL �ملبا�z فمن �جلدير 
�لشهر  هذ�   ��  Aنش  LY بالذكر 
من  له  ملا   ����إلشا ببعض  �لعظيم 
Y«ية خاصة، ففيه Yنز' �لقرLo �فيه 
ليلة مبا�كة هي خA من Yلف شهر 
�هي ليلة �لقد�، �فيه ثو�s ال يعلمه 
�ال �هللا �، حيث قا' N �حلديث 
�لقدسي:"�لصيا� Y� Uنا Yجز3 به". 
 dخلا� sفكم هو عظيم هذ� �لثو�
بالذكر  �لعظيم. �جدير  �خلالق  من 
LY �لصيا� يؤ3X �� جتليا� �لقلب، 
�مبا تصل �لكشو_ �لرمضانية �� �
 .Xلفؤ��� TAية �هللا � بعني �لبصÑ�
 Vتصل �� هذ LY 'ا� �ألL �ألبصا
�لنعمة �لعظيمة. �مع® هذ� LY غاية 
 Fالمتنا� ليست  �حلقيقية  �لصيا� 
عن �لطعا� ��لشر�s، �لكن �لغاية 

 Fلتضر�� �لتسامي  هي  �ألساسية 
 zهنا فهل   ،� �هللا  من   sلتقر��
نعمة Yك� من نعمة �لقرs من �هللا، 
 	�ميا ملن  ��ملحبة  �لرضا   sذ�
�لصيا� �حلقيقي بد�فع �إلمياL �لر�سخ 
�� حد �ليقني؟ �كم هو ��ئع هذ� 
�لذ3   Uحلو� �لرمضا�   Lملهرجا�
 N �مكان¹  gمان¹  �ملسلمني  \شد 
�طة �حلب �إل�ي بفرr عظيم �� 
حد �لعجز ألية �Yدية على تر�ته 
 N حر�_ �كلما�. �\ضر� ��
 N للحظة ما قيل عن �لصائم� Vهذ
 ،Lللصائم فرحتا" z�هذ� �لشهر �ملبا
 fفرحة عند لقا� �فرحة عند �إلفطا
 z��ملبا �لشهر  �به". �o Nخر هذ� 
�لفـطر  عيد  يو�  علينا  يشـر1 
 ،��سـر� ֲדجة  مـن  فيه  مبا 
�يـسعد� Y LYنـهي هذV �لرحلة 
من  ببيت   TAلقصـ� �لرمضـانية 

�لشعر يقو':

?مضا' جاB فرتـل �لقر`نـا             
.�عكف لصومك .�طلب �لغفر�نا

�ننا  �لكرمي،  �أل`  Yيها  Yجل 
�خاصة  �لشهر  هذ�   N  Lمدعو�
هذ�   fعطا�  �� �أل�ديني   Tألخو�
�لشهر ما يستحقه من �لتكرمي ألنه 
 ��حلة �أليا�، يز� N _لضيو� Aخ
 fألمل ��لرجا�� Wبالبشر sلقلو�
باملغفرT ��لدخو' N جنا� �لنعيم 
N �لد��ين Xنيا �oخرT، ��حلمد هللا 
�s �لعاملني على نعمه �لJ ال تعد 

�ال حتصى.
�N �خلتا� Yقو': �للهم �جعلنا من 
�حقق  �لد��ين،   N جنتك  Yهل 
تصبو  ما  كل  �أل�دية  للجماعة 
 Lألما�� ��ألمن  �حلب  من  �ليه 
�لكل �لشعوs ��ألمم حتت شعا

"�حلـب للجـميع 
.ال كر�هـية ألحـد"

وكـم هو رائع هذا املهرجـان الرمضاx احلو  
الذي 4شـد املسـلمني زمانًا ومكانًا a Lطة 
احلـب اإل!ي بفرح عظيـم إ� حد العجز ألية 
أ;ديـة على تر�تـه إ� حـروف وكلمات.
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X. �سا� �ل��قي

 (mُمْسبق) ،(لذكر�آلنف �) ،(عال�%) :ال َتُقل
�جت N مقالك ¿ططا �Y شكال �قلت XY (%عال�): لو *
 Aكذ�... لصح قولك ��لضم Xجو� VعالY N Wمثال: نر

عندها N كلمة YعالV يعوX على �ملخطط �Y �لشكل.
يلتز�   LY �أل�د3  �ملسلم  على   L�» مثال:  قلت  لو  Yما 
بشر�Â �لبيعة �ملذكو�Y TعالV»، فا�اf ضمA ال َمْرِجع له! 

�هذ� خطأ. 
* (�آلنف �لذكر):

 y�  ،Lماg ظر_   sلعر� كال�   N  fجا (oنف¹)   LY  Wنر
يشتق من ِفعل (Yَِنَف) �لذ3 يعk �ستنكف �َتَنزVَّ (��سم 
�لفاعل منه oِنف). �على هذ� من �خلطأ LY نقو': « �آلنف 
 fَلشي� «�فعلُت   :(sلعر�  Lلسا)  N  fجا فقد  �لذكر»، 

oنف�Y N 3Y :¹' �قت يقرs مk، �جا��Ñ ُقَبْيًال». 
 �Y ،Vكرm ملتقد�� �Y ،¹نفo ���لصو�LY s يقا': (�ملذكو

�ملذكو� قريب3Y) (¹ �ملذكو� من قريب). 
 mتعا�:  ﴿َكَمَثِل �لِذين ِمْن َقْبِلهم قريب� z�يقو' �هللا تبا

�mُقو� َ�باَ' Yْمِرهم �ُ�م َعذ�Y sٌليٌم﴾ (�حلشر: ١٦)
 �َ�mَ � َُِّسوُ' �هللا�َبْيَنا َ َقاَ'  Yََنٍس  �جاN f �حلديث َعْن 
ًما  ُمَتَبسِّ �Yَْسُه َ �َفَع َ ُثمَّ   Tًfَِ�ْغَفا Yَْغَفى   mْ�ِ Yَْظُهِرَنا  َبْيَن  َيْوٍ� 
َفُقْلَنا: َما Yَْضَحَكَك َيا َ�ُسوَ' �هللا؟ َقاَ': Yُْنِزَلْت َعَليَّ `ِنًفا 
ُسوَ�Tٌ َفَقَرYَ: ﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم �ِنَّا Yَْعَطْيَناzَ �ْلَكْوَثَر 
َفَصلِّ ِلَربَِّك َ��ْنَحْر L�َِّ َشاِنَئَك ُهَو �ْألَْبَتر﴾ (صحيح مسلم، 

(Tلصال� sكتا
بني  �لفر1  �ستصعب  "�قد   :�  Xملوعو� �ملسيح  يقو' 
�لتحديث ��لنبوT على بعض �لنا	، فاحلق LY بينهما فر1 
�بذ�ها،   Tلشجر� مثا'   N نفا` بينُت  ��لفعل كما   Tلقو�
من   Lتكو  LY �هللا   FُX�� �َهللا،  �ال  ~ْف  �ال   kم فُخْذها 

(Wامة �لبشر�) ".فني��لعا

:(mُمْسبق) *
�لصنع)!  بناf مسبق  ُمْسبق¹)، (هذ�  (َفَعل mلك   :Lيقولو
«Yَْسَبَق   :(sلعر�  Lلسا)  N  fجا �قد  شائع  خطأ  �هو 
���»، فاألمر ُمْسبٌق �ليه! (ال بد من Xلقوُ� �� �ألمر: با�
 Wال يتعد �gسَبَق» ِفعٌل الY» Lليه» بعد «مسبق» أل�»
بنفسه ��منا باحلر_!). فليس بني �ملع® �ملعجمي ��ملع® 

�ملر�X باخلطأ �لشائع �ملذكو� 3Y صلة.
فعل   �Y َ�َسَلف¹.  م¹  ُمقدَّ mلك  فعل  نقو':   LY  sلصو���
mلك سابق¹/ ساِلف¹/  َقْبًال/ ِمن َقْبُل �فق ما ميليه �لسيا1.

اِلَحاِ�  ِر �لَِّذيَن oَمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ يقو' �هللا عز �جل: ﴿َ�َبشِّ
LYََّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر3 ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ� ُكلََّما ُ�gُِقو� ِمْنَها 
ِبِه  Y�َُُتو�  َقْبُل  ِمْن  �gِْقَنا ُ �لَِّذ3  َهَذ�  َقاُلو�  �gًْقا ِ  Tٍَثَمَر ِمْن 
 ﴾Lََخاِلُد� ِفيَها  َ�ُهْم   Tٌَر ُمَطهَّ  �ٌ��َgْYَ ِفيَها  َ�َلُهْم  ُمَتَشاِبًها 

(٢٦ :Tلبقر�)

﴾﴿
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التقوى

 تصّو� LّY مرشًحا للرئاسة 
�ملعر�فني  Yحد  �ال  ´د   y
 Wقد �ن� Tلرشو�� Xبالفسا
 Åالنتخا� برناºه  عن  للنا	   rيشر
�TXّ فعل هذ�  Lستكو �mاسنه، فما��
 Tfيا �عدمي �ملر�gنتها� Lكا �m� ح؟ �ملرشَّ
فقد يفرr لذلك، �يقو': ال بأ	 بذلك 
ما ��X هذ� �لشّرير يتقن هذV �لدعاية 
�T من �حلياf فإنه m لديه Lكا L� ،اناº
ر  يسا�N F منع هذ� �لشّرير من LY ينظِّ
�فض   �m�� تطّوًعا،  لو   Øح ل�ناºه 
 L� يعاقبه   LY بد  عليه �ال  فسيسخط 
 LY لك، �ال بّدm على T�كاL لديه قد
 .aذ� �لغر� 	من �لنا �¸تا� �ألخيا

 LY ميكن  Yّنه   aفر على  كله  هذ� 
�اسًة  نفسه   N ´د  فاسد  يوجد 
 aفتر�� �هذ�   ،Aخل� لنشر  بالغة 
يسعى  فالفاسد  ��ال  §ت،   Uجد
 rلصال� نشر  �Yما   ،Xلفسا� لنشر 
�لصاحلني.   Wسو له  يتحمس  فال 
سألk �لبا�حة شيخ باكستا� متعصب 
كند�:  تو�نتو   N ُعقد�   Tند� بعد 
كيف صرَ� �Yديًّا؟ فقلُت له: �لقصة 
 kلك لسرXها،  �قت  �ال  طويلة، 
سأmكر لك �للحظة �ألخTA منها، فقد 
كنُت YقرN Y تفسA �ملنا� لرشيد �ضا 
 ،� �ملسيح   Tفا� oيا�   Aتفس عن 
حيث يقو' �شيد �ضا بوفاته، �لكن 

 �m�" :لسؤ�' �لذ3 طرحه على نفسه�
بعناية  Yعد�ئه  �ملسيح قد جنا من   Lكا
 y  �mملا� mهب؟  فأين  خاصة،  ��ية 
 � Yثر؟"   �Y عني  على  Yحٌد  له  يْقُف 
حا�'  �قد  mلك؟"  بعد  mهب  "Yين 
�ال  يستطع  فلم  �إلجابة  �ضا  �شيد 
بأY LفرX عنو�نا خاصا باملسألة، �هو: 
"�لقو' ֲדجرT �ملسيح �� ��ند، �موته 
 .."Aكشم  N َنكر  َسر3   Tبلد  N
 �gAم قو'  mكر   Lلعنو�� هذ�  �حتت 
غال� �Yد N حتديد ق� عيسى �، 
 N هجرته لتبليغ �لقبائل �إلسر�ئيلية N�
�شيد �ضا  LY ضحا�� Lلشر1، �كا�
 N يؤمن مبا ينقل؛ ليس لدقته ��سهابه

 هانـي طاهـر
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�ألXلة  لنْقله  بل  فحسب،  mلك  نْقل 
�لقرoنية على هذ� �لتفسA، �لعد� نْقله 
 V�"ففر�  Aلشه� تعليقه   � oخر.  �Yيا 
ليس  �لبلد  mلك   N �موته  ��ند   ��
ببعيد عقال �ال نقال". �كاL ��ضحا 

يتب® قو' م�gA غال�  �شيد �ضا  LY
�ملسائل..  Yخطر  من  مسألة   N �Yد 
 Xّلر� يستطع   y Yنه  ��ضحا   Lكا�
على شبهة �لنصا�W �ال باللجوf �ليه.

فقلُت للشيخ �لباكستا�: قلُت حينها 

 Lيكو LY نفسي: هل يقبل �هللا تعا� N
على يد �جل متقوِّ' قوُ' �حلّق �ملتكامل 
عليها   Jل�� �ألساسية  �لقصة   Vهذ  N
~تلف Yهّم �ألXياL؟ �حيث �Lّ �ملتقّو' 
 LY ، فهل يقبل �هللا تعا�	هو شّر �لنا

"sملغر�. tملشر�" uنشرته جريد Vلذ� vخل� u?صو

 �لكندية �لصاu?A بتا?يخ  ١٥-٠٥-٢٠١٤

 z عدAها ٣٨٠
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يكوL هذ� �لكشف على يد شّر �لنا	؟ 
يّتهم  فإنه  بذلك  يقو'  من   Lّ�
يقبل   m�  ،Tfملر�� بعد�  �هللا 
�لطريق.  ֲדذ�   Aخل� ينتشر   LY
باملسيح  oمنُت  Yقو': حني  تابعُت   �
 ،Aلكث� Yعر_  Yكن   y �  Xملوعو�
�لكن بعد mلك بد�Y تتبّين �حلقائق، 
�ملشكال�  عويصا�   LY يّتضح   Yبد�
 Xملوعو� �ملسيح  يد  على  حّلها   Lكا
�، ��لقو' بأنه متقّو' �ساTf بالغة 
 َّXيْسَو LY �� 3Xهللا ��ستخفا_ به �يؤ
 .X�Xميا� يز� Lكا Tكل مر N� .لقلب�
N كل ند�T من ند��تنا �لعديدN T كند� 
ُيبهت �لعرs من Yقو�' �اعتنا N حّل 
مشكال� �لعاy �لعرÅ �حلالية، حيث 
�خصوصا   .Lمكا كل   N �القتتا' 
 Xملسيح �ملوعو� ���حني نقرY �م عبا
 :sلشعو� فيها  ¸اطب   Jل�   �
صاحلني  كنتم   L� Yنكم  "��علمو� 
جر�  �كذلك  لكم،   zمللو� ألصلَح 
 fنتهو� من �طر��� .Lُسّنة �هللا لقو� يّتقو
ملوz �إلسال� ��ستِغفر�� �م �L كنتم 
�قابكم  ملكو�  ���م   ....Lتنصحو
فانصحو�  �Yمو�لكم،  �Yعر�ضكم 
لكم  �هللا  �قد جعلهم   .Lميلكو للذين 
كآال�،  �م  �جعلكم  كُمِعّد��، 
كنتم   L�  Wلتقو�� �ل�  على  فتعا�نو� 
سيئاִדم،  على  �َنبِّهوهم   .Lلصو~

�Yَعِثر�هم على هفو�ִדم، �L كنتم ال 
(Wملن ير Tلتبصر�� Wد��) ."Lتنافقو

 Vهذ مبثل  يأ¾   LY ملتقوِّ'   Lكا هل 
 Loلقر� ُصلب  من  هي   Jل� �لنصائح 
 Vيكتشف هذ LY له Lلكرمي؟ هل كا�
 LY لآللئ �لغائبة؟ هل يقبل �هللا تعا��
يكوL نشُر هذV �لقيم �إلسالمية �لعظيمة 
 Lيتهمو �mعلى يد متقوِّ' ��اعته؟ ملا
قد�V؟  حّق  يقد��نه  �ال  تعا�  �هللا 
عّم YحتدÀ؟ فعظائم �ألمو� �لJ حّلها 
 � �ملهد3  ��إلما�   Xملوعو� �ملسيح 

عديدT، �يكفي LY نذكر منها:
 

 N  Xجلها� فلسفة  حضرته  بّين   :١
�إلسال� N �قت كاL �ملشايخ متفقني 
 Lعد��ّ�. �قد كا Xجلها� LY فيه على
توضيح حضرته ضر��يا جد� N عصٍر 

باتت فيه �حلرية �لدينية من �ملسلَّما�، 
 Lفلو ظّل �لفكر �إلسالمي على ما كا
عليه لشّكل ضربة قاصمة للدين كله 
 yالستغّله �لعا� ،V��َلَزْعَزَعُه من جذ�
من  ��لسخرية  �ملسلمني  ضد   Xلالحتا
Xينهم. �قد بّين حضرته mلك N �قت 
y يكن ¸طر ببا' عاLY y يقو' مبثل 
 LY ها�مmY N قد �ستقّر Lلك، بل كاm
�جلهاX ُفرa لقتا' �لنا	 ��خضاعهم 
 �Y Yساَلمونا  �لنظر  بغض  لإلسال� 
 LY بّين  �لسيا1  هذ�   N� حاَ�بونا. 
فكرية  مهمة  �ملسيح  �ملهد3  مهمة 
يو�َجه  �لدجا'   LY �بّين  Xموية،  ال 
باحلجج ال بالقتا'. �بّين LY �لقرLo ال 
نسخ فيه، �LY �جلهاy X ميّر N مر�حل 
َنَسخت �ألخTُA منها ما سبقها. فهل 

ينبوFُ �ملعرفة هذ� مصدُ�V متقوِّ'؟

٢: �لتفسA �ملتكامل لعالما� �لساعة، 
�خصوصا �لدجا' �يأجو� �مأجو� 
 �Aتفس  Lكا �قد   ،a��أل ��Xبة 
�مع  كلها   dلنصو� مع  منسجما 

�لعقل ��ملنطق.
 

 ،fملتكامل ملعجز�� �ألنبيا� A٣: �لتفس
فقا': "�L صفا� كل نªّ �معجز�ته 
�لذين  من  Yمته  من   Xفر�Y  N تنعكس 
يصطبغوL بصبغته �يفَنْوL فيه .... ال 

كنتم  إن  أنكـم  "واعلموا 
صاحلني ألصلـَح امللوك 
لكـم، وكذلـك جـرت 
ُسـّنة اهللا لقـوم يّتقون. 
ملوك  إطراء  من  وانتهوا 
اإلسالم واسـتِغفروا !م 
كنتـم تنصحـون....  إن 
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 TX1 للعا�يوجد 3Y معجزY �Y Tمر خا
لنª من �ألنبياf �ال �يشا�كه فيه Yلو_ 
 Tفكر على  قضى  �ֲדذ�  �لنا	".  من 
 N  � �مد  نبينا  على   ªن  3Y تفو1ُّ 
º 3Yا'، �جعل mلك Xعامة من Xعائم 

تفسA "خامت �لنبيني".
 

 fألنبيا� لقصص  �ملتكامل   Aلتفس�  :٤
N �لقرLo، حيث قا': �نه ما من قصة 
ح  تصحِّ  �fجا �ال   ªن عن   Loلقر�  N
 Vلكتب �لسابقة. �ֲדذ� N شيع عنهY ما
 fمن �ألخطا Aقضى على كث  Tلقاعد�
 �X�g  Jل��  ،Aلتفاس�  N شاعت   Jل�
بعض   N  T���لتو تقوله  عما   �fسو

�لقضايا.

بّين  �إلسال�، حيث  تعاليم  فلسفة   :٥
� N كتاs ֲדذ� �لعنو�L �حلكمَة من 
تفو1  �بيَّن  �إلسالمية،  �لتعاليم   f���

 .LياXإلسال� على كل �أل�

 N �حلديث  مكانة  حضرته  بّين   :٦
�َحلَكم  هو   Loلقر�  LY �بّين  �إلسال�، 
عليه �ليس �لعكس كما كاL معر�فا، 
�ֲדذ�  ��حلديث.  �لسنة  بني  �فر1َّ 
�لسنة   N ملشككني� �لطريق على  قطع 
 N �ملتطرفني  على  فعلهم   TX� بسبب 
 �Xللمبا  XعاY�  .Loلقر� مثل  �عتبا�ها 

 LY بعد  �عتبا�ها  �لقرoنية  �إلسالمية 
بسبب  عليها  ُيقضى   LY �Yشكت 
عليها.  �لضعيفة  �ملرِ�ّيا�  تقدمي 
على  �إلسال�  تفّو1  حضرته  بّين   :٧
مقا�نا�  خال'  من  كلها   LياXأل�
�ال  �ملجاال�.  من   Aكث  N ��سعة 
شك LY هذ� ضر��N 3 عصر �لسفر 
��لتقاf �حلضا��� �تعر_ �لكل على 
�لكل. �N هذV �لنقطة يطو' �حلديث. 
يبعث   y تعا�  �هللا   LY  Lآل� لنتخيل 
�ملسيح �ملوعوX ��إلما� �ملهد3 �، 
 Lيقولو Lملسلمني ال يز�لو� LY لنتخيل�
باجلهاX ��جومي �بقتل �ملخالفني �م، 
ال  ��Yم   ،kيX Yسا	  على  �بالتمييز 
يز�لوL ينتظر�L مهديا Xمويا �Xجاال 
 Lيؤمنو  Lيز�لو ال  ��Yم  ضخما، 
�ال   ،Loلقر�  a�تعا  Jل� باألحاXيث 
يز�لوL ُيضحكوL �لنا	 عليهم بإميا�م 
 � �لرسو'  �بسحر   Aلكب�  Fبرضا

قصص   ��Aبتفس� �جلن  �بتلبس 
 Lم ال يز�لو�Y� ،لنبيني بطريقة خر�فية�
فكيف  ��ملنسو`..  بالناسخ   Lيقولو
 Lلدجا'؟ هل كانو� سيقفو� Lسيو�جهو
Yما� قنو�� �لدجا' ببضاعتهم �َخلِربة؟

�ا  Xعا   Jل� �لتصحيحا�  هي  �ها 
�ستقرَّ�  قد   �  Xملوعو� �ملسيح 
�سخت �جتذَّ�� N قلوs �ملاليني �
�ملاليني   sقلو  N� �أل�ديني،  من 
ֲדم.  تأثر��  �لذين  Yيضا  غAهم  من 
�مو�قعهم  �أل�دية  قنو�ُ�  هي  �ها 
َقْلٌب  َلُه   Lََكا ﴿ِلَمْن  قبلًة   ��صا
َشِهيٌد﴾.  َ�ُهَو  ْمَع  �لسَّ Yَْلَقى   �ْYَ
ببنت  ينبس   LY �لشيخ  يستطع   y
قلناy� ،V يكن يعر_  شفة حو' ما 
 s�سوY LّY Wبا بكر �لصديق قد حا
�Xعائهم   �Y �Xִדم،   Xملجر �ملرتدين 
 LY على �لد�لة �إلسالمية LY� ،Tلنبو�
 !Tلنبو� تتبع مدعي  حتا�3Y s �اعة 
حا�لنا بكل �ألXلة LY نبني له حقيقة 
 LّY� ،ضي �هللا عنه�ما قا� به Yبو بكر 
 ،L�Xمتمر  �Y  Lمعتد� حا�ֲדم  �لذين 
�ليسو� ºرY Xنا	 يتبعوL فكر� ¿الفا، 
ال  �حديثية  قرoنية  بآيا�   VتيناY�
من  نستِفد   y لكن  حصرها،  يسهل 
مع®  عمليا  لنا  تبّين  Yنه   Wسو mلك 
َال  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  تعا� ﴿ُصمٌّ  قوله 

.(١٧١  Tلبقر�) ﴾Lََيْعِقُلو

سـيواجهون  فــكيف 
الدجـال؟ هـل كانـوا 
أمـام  سيــقـفـون 
قــنـوات الدجــال 
ببضاعتهـم اَخلــِربة؟
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|: ما هو %.; .حي تكليف تلّقا� 
�لن~ �؟

�لَِّذ3  �بَِّك َ ِباْسِم   Yْْقَر�﴿  :�
َخَلَق﴾.

 
عهد�   ;.% هذ�  كا'  هل   :|

بالوحي على �إلطالt؟
باهللا،  صلة  على   Lكا فقد  ال،   :�
�يتلقى Yشكاال من �لوحي منذ نعومة 
Yظفا�V، �لكن هذ� �لوحي كاL بد�ية 
�حي �لتكليف �لذ3 شعر من خالله 

بعظم �ملسئولية �مللقاT على عاتقه.

|: كم طا; �نقطا� �لوحي؟
�بعني يوما.Y :�

 �A.نز; عليه %.; ما عا �ما� :|
�لوحي بعد �النقطا�؟

 �َفَأنِذْ ُقْم   * ثُِّر  �ْلُمدَّ Yَيَُّها  ﴿َيا   :�
 * َفَطهِّْر  َ�ِثَياَبَك   * َفَكبِّْر  �بََّك َ�َ  *

َ��لرُّْجَز َفاْهُجْر﴾.

|: م� Aخل بنو هاشم ِشْعب %� 
طالب؟ 

�: N �لعا� �لسابع من �لبعثة.

|: ملا�� Aخلو� �لشعب؟
صحيفة  �إلسال�   fعد�Y كتب   :�
�لتعامل  على  �حلظر  فرضو� مبوجبها 
�Xخل  �عّلقوها  هاشم،   kب مع 

�لكعبة.

|: كم طا; هذ� �حلصا?؟ 
�: ما يقا�s ثالÀ سنو��.

هذ�  �اية  كانت  كيف   :|
�لصحيفة �ملشئومة؟

 ÅY بن   Aهg قبلY  rصبا ��m  :�
Yمية على �لنا	 فقا': يا Yهل مكة، 
Yنأكل �لطعا�، �نلبس �لثياs، �بنو 
 Fيبتا �ال   Fيبا ال  هلكى  هاشم 
 Vتشّق هذ Øقعد حY منهم، ��هللا ال
Yبو  فقا'  �لظاملة.  �لقاطعة  �لصحيفة 
�ملسجد:  ناحية   N  Lكا� جهل، 
قا' gمعة  كذبَت ��هللا، �ال تشق. 
ما   ،sكذY ��هللا  Yنت   :Xألسو� بن 
�ضينا كتاֲדا حيث ُكِتبت؛ قا' Yبو 

�عد�X �لد�عية: �مد �Yد نعيم
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�لَبخترW: صدg 1معة، ال نرضى ما 
كتب فيها، �ال نقّر به؛ قا' �ملطعم 
بن عد3: صدقتما، �كذs من قا' 
�مما  منها،  �هللا   ��  Yن� mلك،   Aغ
عمر�  بن  هشا�  �قا'  فيها.  كتب 
Õًو� من mلك. فقا' Yبو جهل: هذ� 
 Aبغ فيه   �ُتُشوِ�َ بليل،  ُقِضي  Yمر 
 N بو طالب جالسY� .Lملكا� هذ� 
ناحية �ملسجد، فقا� �ملطعم بن عد3ّ 
فوجـد  ليشّقها،  �لصحيفة   ��
"با¯ك  �ال  Yكلتها،  قد  �َألَ�ضـة 

�للهّم." 

به  تنبأ  ما  عن  تعر�  ما��   :|
?سو; �هللا � عن �لصحيفة؟ 

بعض  �mكر  هشا�:  �بن  قا'   :�
قا'   � �هللا  �سو'   LY �لعلم:  Yهل 
�Å قد سلط  L� ،طالب: يا عّم Åأل
فلم  قريش،  صحيفة  على  �أل�ضة 
تَدFْ فيها �¯ا هو هللا �ال Yثبتْته فيها، 
�نفت منه �لظلم ��لقطيعة ��لبهتاL؛ 
�بُّك Yخ�z ֲדذ�؟ قا': نعم؛ Y :'فقا
قا': فو�هللا ما يدخل عليك Yحد، � 
معشر  يا  فقا':  قريش،   �� خر� 
Yخ��  قد  Yخي  �بن   L� قريش، 
 Lبكذ� �كذ�، فهلمَّ صحيفتكم، فإ
فانتهو�  Yخي،  �بن  قا'  كما   Lكا

 L�� ،عن قطيعتنا، ��نزلو� عما فيها
يكن كاmبا Xفعت �ليكم �بن Yخي، 
على  فتعاقد��  �ضينا،  �لقو�:  فقا' 
mلك، � نظر��، فإ�m هي كما قا' 
�سو' �هللا �، فز�Xهم mلك شرًّ�. 
 N لك صنع �لرهط من قريشm فعند

نقض �لصحيفة ما صنعو�. 

|: كم كا' عمر %� طالب .قت 
.فاته؟

�: Òانني سنة.

|: ما هي A�? �ألْ?َقم؟
مركز   '�Y هي  �أل�قم   ��X  :�
 Lتمع �ملسلمو  ́Lلإلسال�، حيث كا
�ֲדم ُ§ـريَّة،  Lيعبد�� � ªمع �لن
 ªلن�  fللقا �ليها   Lيأتو 	لنا�  Lكا�

 .Vعو�X لتعّر_ على��

|: ملن كا' هذ� �لبيت؟ 
�َألْ�َقم  �لبيت هو  �: صاحب هذ� 
�ملخز�مي،  �لقرشي  �َألْ�َقم   ÅY بن 
 N �أل�لني  �لسابقني  من   Lكا�
يقع  �لبيت  هذ�   Lكا� �إلسـال�. 
 Vهذ� �لصـفا،  جبل  كنـف   N
 ��X" بـ  Yيضا   T�مشهـو  ��لد�

�إلسال�". 

�هللا  ?سو;  �ستعمل  سنة  كم   :|
� هذ� �لبيت؟

�: ما يقا�s ثالÀ سنو��.

%سلمو�  من  بعض  تعر�  هل   :|
يعّد.'  .�لذين  �أل?قم،   ?�A  z

�لسابقني �أل.لني؟
�gيد   ،�  Aعم بن  مصعب   :�
بن �خلطاs � �لذ3 �ستشهد بعد 
�ليمامة،   sحر  N  �  ªلن�  Tفا�
�لذ3   � مكتو�   �Y بن  �هللا  �عبد 
 Tملؤمنني �لسيد� �Y s�كاL من Yقا
�جعفر  عنها،  �هللا  �ضي  خد´ة 
كتب  �لذ3   � طالب   ÅY بن 
�لشبه   Aكب Lنه كاY  Lخو�عنه �ملؤ
 �برسو' �هللا � ُخلًقا �َخلًقا، �عما
بن ياسر مع Yبويه "ياسر، �ُسَمّية" 
بن  �ُصهيب  عنهم،  �هللا  �ضي 
بصهيب  يعر_  �لذ3   �  Lسنا
 N يكن من �لر�� y لر�مي، لكنه�
عرÅ خالص؛  بل هو  �ألمر،  ��قع 
 Lكا �أل�.  متيمّي   ،sأل�  ُّ3Aُنم
بالعر�1،  �ملوصل   a�Y يسكن 
�لناحية،  تلك  على  �لر��   ��فأغا
 Xبال N فسـبته �هو غـال� فنشأ
بصهيب  فُعر_  فيها،  ��بتيع  �لر�� 

�لر�مي. 
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التقوى

 (Lلعشر��� 	Xلقسط �لسا�)
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �لJ بني قوسني �Y �لJ بعد 
"Yقو'" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٥٨
 z�Yقو': ملا مرY aخونا �ألصغر مبا
�Yد، Yخذ �ملسيح �ملوعوX � يسهر 
مبعاجلته  �يهتم   ��ا ليل  مد���ته  على 
 ،�Aًحضرته \به كث Lهتما�. كا� Yميا 
ما�  لو  Yنه  يظن  �لبعض  جعل  مما 
بصدمة  حضرته  ألصيب  �لطفل  هذ� 
Yحد   rصبا  Nتو ملا  �لكنه  عظيمة، 
طمأنينة  بكل  حضرته  جلس  �أليا� 
 Tلإلخو يكتب  �خلا�جي   sلبا�  sقر
�سائل ¸�هم  LياXقا ���لساكنني خا
فيها بأL مر�g مبا��Y zد توN �ينبغي 
 Vخ�Y هللا� LY� ،هللا� fبقضا LY نرضى 
 Lهذ� �لطفل سيكو LY بعض �حيه N

تعا� �قد ميو�  �ملقربني عند �هللا  من 
فينبغي LY نفرr ألL قو'  �لصغر.   N

�هللا تعا� قد حتقق بوفاته.
 Xيقو' �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو� 
نائًما  �Yد   z�مبا  �gمر  Lكا  :�
عندما ��فته �ملنية، فلما فحص �خلليفة 
للغاية،  ضعيفا   Vجد� نبضه  �أل�' 
 Lبأ  �  Xملوعو� للمسيح  فقا' 
من  قليال  فأعِطه   � جدًّ ضعيف  �لنبض 
�ملسك  ¸ر�  حضرته  فأخذ  �ملسك، 
 �نو �ملولو3   LY �ال  �لصند�1،  من 
Yصبح  سيد3  ثانًيا:  قوله   XعاY �لدين 
 N حضرته F؛ فأسر� �لنبض ضعيًفا جدًّ
 �نو �ملولو3   LY  Aغ �ملسك،  �خر�� 

 �سيد3 صا ثالًثا:  YعاX كالمه  �لدين 
�لضعف.  شديد  ضعيًفا   Lآل� �لنبض 
 z�مبا  �gمر  Lبأ �لثا�  �خلليفة  يقو' 
�حلني،  mلك   �� ما�  قد   Lكا �Yد 
�لكن �ملولو3 نو� �لدين y يكن يريد 
 Lللحز حتسًبا  �لكلمة   Vֲדذ  Vيتفو  LY
 Fلذ3 سيصيب حضرته لسما� yأل��
 Xملوعو� �ملسيح  فهم  �لقد  �خل�.  هذ� 
� حقيقة �ألمر فجاf �فحص نبض 
�لطفل �عر_ Yنه فا�1 �حلياT. فقا': 
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�نا هللا ��نا �ليه ��جعوL. � فتح حقيبته 
�لرسائل  يكتب  �Yخذ  طمأنينة  بكل 

لإلخوT عن �فاT مر�g مبا��Y zد.
�حدثk �حلافظ ��شن علي �قا': ملا 
mهب حضرته لدفن مر�g مبا��Y zد، 
الحظ LY هناz �قًتا إلمتا� �عد�X �لق�، 
فتنحى جانًبا m Nلك �لبستاL �جلس 
Yيضا.  �جلسو�  Yصحابه  فالتفَّ حوله 
�بعد صمت y يد� طويال قا' حضرته 
تأ¾  قلما  �لدين:   �نو �ملولو3  ¿اطبا 
 � ،Vكهذ rيا� فرY  Lإلنسا� Tحيا N
 Lقا': لقد �ضع �هللا تعا� لرقي �إلنسا
 Lقانو� �لشريعة   Lقانو �هللا  سبيل   N
�لقضاf ��لقد�، Yما نفاm قانوL �لشريعة 
فقد جعله بيد �لعبد فيوِجد فيه Yنو�ًعا 
مثال  ��ليسر،  ��لسهولة  �لر�حة  من 
تيمَّم،   fلوضو� من   WmY به   Lكا  �m�
قائًما صلى   Tلصال� عليه  ���m صعبت 
جلوسه   N  Wmباأل شعر   �m�� جالًسا 
صلى مضطجًعا، ���m كاL مريًضا Yّخر 
��Xليك.  �هكذ�  oخر،  لوقت  صومه 
 Lيد �إلنسا N لشريعة� mنفا Lملا كا�
�لر�حة  من  Yنو�ًعا  لنفسه   Fتر¸ فإنه 
 aلتعر� من  ينجو  �هكذ�  ��ليسر، 
 fلقضا�  Lقانو Yما  �لظاهر3.   Wmلأل
 ،Vبيد تعا�  �هللا  جعله  فقد   ���لقد
 �mفيه. فإ ��y ´عل لإلنسا3Y L خيا
 fلقضا�  Lقانو ضربة   Lإلنسا� Yصابت 
�حتلى  �هللا  لوجه  فتحّملها   ���لقد

 Lo N فإنه �هللا   fضي بقضا�بالص� �
يسعه  ال   ����Xgهاً �قًيا  \قق  ��حد 
 Tملد Tحتقيقه من خال' �لصو� ��لصال
 N �أليا�   Vهذ مثل   Lفإ سنة.  �بعني Y

�حلقيقة Yيا� فرحة كبTA للمؤمن.
�لر�ن  عبد  شيخ   W�� لقد  Yقو': 

�ملصرY 3يضا هذV �لر��ية.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٥٩
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
كاY � Lحياًنا يذكر قصة �فاT �لد 
لرجل صاã نعى �ليه �لنا	 �بَنه فقا': 

 .VفنوXما� �لُد �لكلب فا
Yقو': لعل هذ� �لقو' صد� من mلك 
�لصاN ã حالة خاصة. Yما �ألنبياf فال 
 LY ينبغي  �ملسلك أل�م  يسلكوL هذ� 
 LY ال بد� 	حسنة للنا TسوY يكونو�
 Xحقو1 �لعبا N يقيمو� �لـُمُثل �لعليا

Yيضا.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٠
Yنه   3��لسنو �هللا  عبد   Lميا Yخ�� 
 Tللمد ��حد  يو�  �ال  يبق   y عندما 
�خلاصة   Tfلنبو� لتحقق  �ملضر�بة 
 �  Xִדم" طلب �ملسيح �ملوعوo"بـ
نأخذ   LY علي  حامد   Lميا �من   kم
 y) �حلمص  حبا�  من   �Xد�  ÚXعد
حدXها   Jل� �حلبا�   Xعد mYكر  Yعد 
حضرته) �طلب منا LY نقرY على تلك 

(�ال  معني   Xلعد معينة   T�سو �حلبا� 
�لJ حدXها). �قد  �ملر��   Xكر عدmY
Yخ�� مياL عبد �هللا قائًال: "ال mYكر 
�سم �لسو�T لكنmY kكر �Yا كانت من 
قصا� �لسو� مثل ﴿Yََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل 
 .(٢ (�لفيل:  �ْلِفيِل﴾   sِِبَأْصَحا �بَُّك َ
لقد �ستغر1 �كما'  mلك �لِو�X معظم 
�لليل. �بعد �متامها Yخذنا تلك �حلبا� 
�� حضرته حيث Yمرنا LY نأ¾ بتلك 
بعد   .X��لو �كما'   �فو �ليه  �حلبا� 
 ،LياXقا ��mلك قاXنا حضرته �� خا
�Yمرنا  �لشما'،   Vباجتا Yخذنا  �Yظنه 
 � .T�بإلقاf تلك �حلبا� N بئر مهجو
 LY L�X مسرعني Xنعو LY قا': "ينبغي
تلك  �مي Y  LY بعد  نلتفت �� �خللف 
�حلبا� N �لبئر �ملهجو�T". �فعًال قا� 
�لبئر   N �حلبا�  تلك   fبإلقا حضرته 
 Xجهه بسرعة  �عا�  ��XY � ،T��ملهجو
مسرًعا، �عدنا Õن Yيض¹ معه بسرعة 

.f��LY L�X يلتفت 3Y منا �ال �لو
 Tfقر� من  mُكر  ما   rُشر  X�� (لقد 
 N لقائها� �حلبا� �   Vعلى هذ X��لو
 N قم ٣١٢�بئر مهجو�N T �لر��ية 
حيث   ،sلكتا� هذ�  من  �لثا�   fجلز�
 LY �حلق  سر��   Aب ���ية   N mكر 
Yجل  من  �لعمل  هذ�  طلب  حضرته 
حتقيق ظاهر3 لرÑيا Yحد �إلخوT، ��ال 
فإL مثل هذ� �لفعل خال_ لسنته �ما 
�عتاX عليه قط. �كاL �ذV �لرÑيا معا� 
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خاصة ظاهرية �حتققت N �قتها.)

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦١
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
 Tصال قبل  �لسنن  Yصلي  كنت  بينما 
�لظهر N �ملسجد �ملبا�z نا��X �ملسيح 
�لفكر.  بيت  � من �Xخل   Xملوعو�
�قلت  �ليه  �mهبت   Tلصال� فقطعت 
له: سيد3 لقد قطعت �لصالY� Tتيت 

�ليك. فقا' حضرته: حسًنا فعلت.
ضمن  لغرفة  �سم  �لفكر  بيت  Yقو': 
باملسجد  متصلة  �هي  حضرته  بيت 
 Lكا  .Uلشما� �جلانب  من   z��ملبا
�أل��  �أليا�   N فيها  ´لس  حضرته 
�كاL يدخل �ملسجد �ملبا�z من باֲדا 

 .Aلصغ�
 Àحد  :3��لسنو �هللا  عبد   Lميا قا' 

mلك ��Y Nئل �أليا�. 
�لرسو'   fعند ند� Tقو': قطع �لصالY
 LY ��حلقيقة  معر�فة.  شرعية  قضية 
ً̄ا لعمل معني بل  �لعمل �لصاã ليس �

هو طاعة �هللا �طاعة �لرسو'.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٢
حدثk مياL عبد �هللا �لسنو�3 �قا': 
 ���Y Nئل �أليا� قبل �نتقا' �ملولو3 نو
قاXياL كتب   �� �أل�'  �خلليفة  �لدين 
 �m� قائال:   �  Xملوعو� �ملسيح   ��
�ستطعتم �لقد�� �� هنا فإL �ملها��جا 

يرغب N لقائكم. يقو' مياL عبد �هللا: 
�Xّ عليه مبا يلي: بئس Y LY مر� حضرتهY

.Aألم� sعلى با Aلفق�

 k١٦٣- بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدث
Yخ��  لقد  �قا':   3��لسنو �هللا  عبد 
�ملسيح �ملوعوX � عن �يع �لظر�_ 
ֲדا  �Yمرُّ  �ا   aسأتعر  Jل� ��ألحو�' 
بالظر�_  Yمّر   kنY  W�Y�  .Jاي�  Øح

§سب ما Yخ�� به حضرته.

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -١٦٤
�قا':   3��لسنو �هللا  عبد   Lميا  kحدث
كنت جاÅ �لضر�ئب �حلكومي N قرية 
 ªمرت Lئل �أليا�. �كا��Y N "Lنوغا�"
�لسنو3  ٥٥ ��بية، �لكنk بتحريض 
 �� �النتقا'  طلبت  oخر   sٍجا من 
 y  ªقل  LY �ال  "بائل"،  منطقة  مفوضية 
 kصابY بل ،zيرتح بعد �النتقا' �� هنا
كانت  �لقرية  تلك   Lأل شديد  قلق 
 y� ،TXمن قبيلة "جا�" �ملتشد 	ند��
 "Lنوغا�" قرية  Yما  مسجد،  فيها  يكن 
فأتيت  مسجد.  ֲדا   Lفكا تركتها   Jل�
 N  rتا�Y ال   kبأن له  �قلت  حضرته 
�جع Y  LY  U  FXفا �جلديد   Lملكا� هذ� 
 fطلبت منه �لدعا� ،"Lقرية "نوغا� ��
بكل قلق ��حلاr. فقا' حضرته: ينبغي 
عد� �الستعجا'، فإنه سيتم mلك تلقائًيا 

.Vعندما \ني موعد

 �� نقلي  مت   � �هللا:  عبد   Lميا يقو' 
�قد   Tفتر بعد  غرهـ"   Àغو" منطقة 
قلª من �غبة  Yعجبت ֲדا لد�جة خال 
قو'  �Yّ�لت   ،"Lنوغا�"  ��  TXلعو�
منطقة  منه   Xملر��  LY �لسابق  حضرته 
"غوÀ غرهـ" أل�ا قرية �ملسلمني �ֲדا 
مسجد Yيضا �Yعجبت ֲדا Yيضا، �قلت 
حتقق  قد  حضرته  قو'   Lبأ نفسي   N
 Àحد �لذ3  �لكن  �لنحو.  هذ�  على 
من  قد خلت   "Lنوغا�" منطقة   LY هو 
نفسها،   Tلفتر�  N  sللضر�  sٍجا  3Y
��تب �جلاN Å هذV �ملنطقة Yيضا  Lكا�
 aبية سنوًيا، فرشح نائب �ملفو�� ٥٥
�¯ي لترقيJ �قا' بأL ُتفّوUّ� a منطقة 
 Àغو" منطقة   �� �ضافة   "Lنوغا�"
��تب �ملنطقَتني �هو  U غرهـ" �يعطى
�ملها��جا  قِبل  لقد  سنويا.  ��بية   ١١٠
 ��صا �هكذ�   aملفو� نائب  ترشيح 
 "LÑنوغا"� غرهـ"   Àغو"  Lملنطقتا�

حتت �شر�N �مت ترفيعي Yيضا. 
فعل  هذ�   Lكا �هللا:  عبد   Lميا يقو' 
بني  �ملسافة  فكانت  ��ال   ��ملقتد �هللا 
Õو  غرهـ"   Àغو" �بني   "Lنوغا�"
 TAكث Wقر z٣٥ كيلومتر� �كانت هنا

YخرW بينهما. 
Yقو': بسبب تبليغ مياL عبد �هللا Xخلْت 
قرية "غوÀ غرهـ" كلها N �أل�دية. 
�لقرW كلها تقع   Vهذ Lيضا بأY 'قوY�

N �الية "بتيالة".



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




