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التقوى

باإلنسا� �يبحث  يتربص  �لشيطا�   �� ال شك 
)�ما عن منفذ يدخل من خالله كيانه ليقضي 
على صالحه �تقو�* �يبعد* كل �لبعد عن خالقه. 
�ليس ضر�6يا �� يكو� هذ� �ملنفذ منفذ 8غر�9 �8ثا56 �لغر�ئز 
�مو�قف   B(مبا  Cمن خال كيانه   DترE قد  �لكن  �حليو�نية 
�ملر9  يتسرH8 I كيا�  �ملثاC ال �حلصر  فكرية. �على سبيل 
 N�Oقنه بسمومه فيبد� بالQ حتت شعا6 �لفكر �حلر �من خالله
�يبد�  حر�،  مفكر�  نفسه  فيعلن  �حلر،  بالفكر  يسمى  ما   H8
�لتعصب  عن  �البتعا)  �بأVية   Xلفكر� �لتحر6  مبز�يا   Dَّيتشد
�بأVية  �آلخر،   Xلر���  Xلر��  Cقبو �بضر�56   ،Dالنغال��
�النفتا^ على �آلخرين بصد6 6حب �[�6عني مفتوحني، �يبد� 
�لعا_  �ل` ستحر6  �ملوعو)5  يبشر برسالة �حلرية ��لدميقر�طية 

e نفسه كأحد 6سلها ���6)ها! �يقدِّ
��لغريب j �ألمر �� هذ* �لشرQة من ��6) �لفكر �حلر hم 
�كأkم  �خلطى  بنفس   ��mيس� مشتركة  شخصية  مالمح 
 pم يشتكو� من نفس �عر�kقع �ألمر فإ�� j� .تو�صو� ֲדا
مرp نفسي ��6حي فتاu حيث يبد��� tد�N �نفسهم  قبل 
�لتحر6 �ل` يطلقوkا  �� يسعو� خلد�N �آلخرين. �ما صيحة 
 Nالنصيا� 6فض   Xلذ� �ألxلية؛  �لشيطا�  صيحة   yصد 8ال 
قيد   ��  y�6� �هللا،  خليفة   e({ طاعة  �6فض  هللا،  ��لعبو)ية 
�لطاعة ال يليق به �مبكانته �مOلته �عقله �لر�جح، ��� �لطاعة 
��النقيا) ��النصياN هي فعل �لعبيد ��جلهلة ��ألغبيا9. �مع �� 
هذ� �لد�6 هو �لد�6 �أل�C �لذX يعلمه �هللا تعاj H �لقر}� 
�لكرمي للسالكني j قصة })j e بد�يته، 8ال �� هؤال9 يغفلو� 
عن هذ� �لد�6، 6غم �)عائهم �ظنهم �kم علماk�� ،9م �عو� 

��)6كو� ما _ يد6كه غmهم.
��لو�قع �� �إلنسا� 8منا ُخلق للعبو)ية؛ فإما �� Eتا6 �لعبو)ية 
هللا تعاQ� Hقق �لغاية من خلقه، �� �نه سيجد نفسه عبد� ملا 
سو�* من �آلhة �لباطلة �ل` ما هي 8ال مظاهر متنوعة للشيطا�. 

��لذX يظن �نه يضع عن 6قبته نm �لعبو)ية �يتحر6، فبمجر) 
ليضع  عند*  �لشيطا�  سيجد  هذ*،  �حلرية  صيحة  يطلق   ��
�لقيو) j يديه �6جليه ��لغلَّ j عنقه، � يبد� بتطوQه فيشعر 
�لشيطا�  �� يطرحه  قبل   ،��mلط� �لنشو5 كنشو5  بشي9 من 
�6ضا بقو5، � �ر* جر� �9�6* بعد �� تتكسر عظامه ��و6 
قو�* �يصبح عاجز� ال حوC له �ال قو5، �ال فائد5 ترجى منه. 
�هذ* �لنهاية �لبائسة هي خامتة قصص �لتعسا9 �لذين Eتا��6 
للع�5  مر��6  �لكرمي  �لقر}�  [كرها  �ل`  �هي  �لطريق،  هذ* 

��لعظة، �لكن هيها� hم �� يتعظو�!
�لكامل هي سبل   Nالنصيا�� ��المنحا9  �لطاعة   �� �ال شك 
8منا   eملزعو� ��لتحر6  �لتمر)  بينما   ،X(ملا�� �لر�حا�  �لترقي 
هو طريق �خلر�I ��لفسا) ��hالu، لذلك جند �� �إلسالe قد 
شد) كث�m على �Vية �لطاعة، بل �6تَّب �لقر}� �لكرمي �ملد��6 

:Hتعا Cلر�حانية على �لطاعة �حدها، 8[ يقو�
َعَلْيِهْم  �َْنَعَم �هللا  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأ�لَِئَك   Cََ��لرَُّسو ُيِطِع �هللا  ﴿َ�َمْن 
ُ��لَِئَك  َ�َحُسَن  اِلِحَني  َ��لصَّ َهَد�9ِ  َ��لشُّ يِقَني  دِّ َ��لصِّ  َ �لنَِّبيِّني ِمَن 

6َِفيًقا﴾ (�لنسا9 ٧٠)
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 وعليهم سالم الوداع "
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�)6جا�  �نو��6  تو�6  �لطاعة   �� جليا  �صبح  فقد  �هكذ� 
ال ُتناC باملجاهد�� �بظاهر �لعبا)��. فهي j �صلها شعو6 
��68)5 ��عية لكي يقدe �إلنسا� نفسه �6قبته لسكني طاعة 
�هللا تعاH �نظاe خالفته �ملتمثل j �لنبو5 ��خلالفة �لر�شد5 على 
 �]8 8ال  �حلق  �ملسلِم  َلَقَب  �ملسلُم  يستحق  �ال  �لنبو5.  منها� 
تفا  فيها �سا6 على طريق �لن� � �لذX بلغ �لكماC فيها 

:Cيقو �� Hيث �مر* �هللا تعا¡
﴿ُقْل �8َِّ َصَالِتي َ�ُنُسِكي َ�َمْحَياXَ َ�َمَماِتي هللا I6َِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ 

(١٦٣ eَألنعا�)
�لو �لقينا نظر5 سريعة على هؤال9 �ملتحر6ين �ملزعومني لوجدنا 
�لقر}�  ما Eالف صريح  منها  �مو6 عجيبة غريبة  يأتو�  �kم 
��لسنة، ح¥ k8م قد ُيحلُّو� �حلر�Q� eرمو� �حلالC.  �هذ� 
ألkم �ضعو� ألنفسهم قو�عد جعلوها فوD �لقر}�، فتر�هم ال 
يقيمو� �xنا لكالe �هللا �ال لكالe 6سوله �ال ُحلْكم �حلَكم 
عن  �يعرضو�   ،eلسال�� �لصال5  عليه  �ملوعو)  �ملسيح   Cلعد�
�خلالفة �لر�شد5 على منها� �لنبو5. �بعد فتر5 �د�� �نفسهم 
فتبد�  يعيشونه،   Xلذ� نفاقهم  من  )�خلي Eرجهم   Nصر� j
��إلصال^  �ملزعومِة  �حلرية  صرخاُ�  �تبد�  بالتعا¦  �صو�ִדم 

�ملنكر5 باال6تفاN )�� غضاضة.
� ما هي 8ال فتر5 �جيز5 ح¥ يأخذهم جنوkم مأخذ� �يغر6 
 ��mسيغ eم بفكرهم �حلر �ملزعوk� ֲדم �لشيطا� ¡يث يظنو�
8ما  �¨د)ين،  كمصلحني  �نفسهم  بطر^  �يبد���  �لعا_، 
 Xلذ� �ملريض  فكرهم  ֲדا  ينفثو�  بنفثا�   �� بدعو5 صرQة، 
�kم بذلك سيجذبو� من Qسنو�  لو�[�، ظانني  به  يتسللو� 

ֲדم �لظن شيئا فشيئا فيتقبلوkم.
� شيئا فشيئا ستجدهم يتو6طو� j �خلطايا ��آلثاe، �يبد��� 
يبد���  ستجدهم  فشيئا  شيئا   � �لشيطا�،  خطو��   Nباتبا
ميقتو� �ملسلمني �ينتقد�� سلوكهم �معتقد�ִדم بشد5 ُتظهر 
 H8 بالنظر  يبد���   � جتاههم،  �ملو�سا5  من  خالية  قلوֲדم   ��

�6قي   eتقد� �8نسانية  مز�يا  من  �مللحد  �لعا_  به  يتمتع  ما 
��د�� قلوֲדم تنجذª Iو هذ* �ألمم �يبد��� بكيل �ملديح 
[لك  بعد  قلوֲדم   j لشيطا�� فيلقي  ��لتسبيح ¡مدهم،  hم 
�لشك j جد�y �إلسالe من �ساسه، �يبد��� ينكر�� �8 
كا� لإلسالe �ثر �صال j �لتمد� �� j ترقي �حليا5 �إلنسانية، 
��لعد�لة  �إلنسا�   Dحقو عا_  هو  �لغر¬  �لعا_   �� �ير�� 
��لفسا)  �لظلم   j  Dيغر  eإلسال� عا_  بينما  �الجتماعية، 
 �� eيريد �إلسال Xمجية، فما �لذh�� 5لقسو�� Dهضم �حلقو�
 Iمللحد؟ �ألجد6 �� يقبل �ملسلمو� )ين �لغر� Iيقدمه للغر
�لذX هو �إلحلا) �يتركو� هذ� �إلسالe �لذX ال يبد� �نه يصلح 

لشي9 �� لديه ما يقدمه للحضا56 �إلنسانية.
�هكذ� يسm ֲדم فكرهم �حلر H8 �إلحلا) حتما، سو�9 �علنو� 
[لك �� جعلو* مكنونا j صد�6هم فاكملو� مس5m حياִדم 
يعيشو� بالنفاD خشية �للوe ��لفضيحة. لذلك جتدهم يبد�� 
�لنظm مع �عد�9 �لدين، بل �يتصا)قو� معهم  تسا®ا منقطع 
�يد�فعو� عنهم �عن حقهم j �لتعبm عن �6يهم �لذX ليس 
هو سوy 8سا��9 �شتائم. �هذ� ليس بسبب 8مياkم �لعميق 
بأVية �حلرية، �لكن �نعد�e هذ* �لغ5m من قلوֲדم 8منا هو عالمة 

على �� �إلميا� قد تالشى، ��صبح �ثر� بعد عني.
هذ* �لطريق �لو�ضحة لالªر�¯ قد بيَّنها �لقر}� �لكرمي تبيانا ال 
xيا)5 عليه، �ال يستطيع هؤالE �� 9ا)عو� �هللا �� �لذين }منو�، 
�خلطر  �ملنحد6  هذ�   �� �6غم  �نفسهم.  8ال  فهم ال Eدعو� 
 .Hمنه، 8ال �� طريق �لتوبة ال يغلقها �هللا تعا Nيصعب �لرجو
فلو عزمو� على �لتوبة فسيجد�� �� �هللا تعاH سmسل مالئكة 
�صر��   �8 �لكن  من شئوkم.  فسد  ما  �يصلحو�  Qملوkم 
��ستك��� �ستكبا�6، فبئست �لطريق �بئس �ملآC، �لن �نو� 

سوy �خلزX ��لند�مة j هذ* �حليا5 �لدنيا �j �آلخر5.
 ]ْ8ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ُتِزْ±  َال  6َبََّنا  �لكلمة..  هذ*  به  ²تم  ما   mخ�

. Iَُهَدْيَتَنا َ�َهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك 6َْحَمًة 8ِنََّك �َْنَت �ْلَوهَّا
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 حضر5 مر�x بشm �لدين ®مو) �³د
�ملصلح �ملوعو) �

� Xملهد� eخلليفة �لثا� حلضر5 �ملسيح �ملوعو) ��إلما�

من )��6:

في 
حا� �لقر��
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﴿َ�َلْو َشاَ� �هللا َلَجَعَلُكْم ُ�مًَّة َ��ِحَدً
َ�َلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشـاُ� َ�َيْهِد" َمْن 
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ+﴾  َيَشاُ� َ�َلُتْسَأُلنَّ َعمَّ

(�لنحل ٩٤)

    
�لتفسـ3: 

قد يتساC9 هنا �حد قائًال: ال شك 
j ·و هـذ� �لتعليم، �لكن ملا[� _ 
ينفذ* �هللا � جً�� ح¥ تبقى �لدنيا 
®مية من هـذ* �لفنت؟ فر) �هللا � 
على [لك j هذ* �آلية موضًحا: ال 
جرe �ننا لو �6)نا تنفيذ مشيئتنا لفعلنا 
هذ�، �لكننا قّر6نا �ختبا6 �إلنسـا� 
¡رية �خليا6؛ فمن }ثر �لضالCَ على 
�hدy فلن مننعه من [لك، �من ��6) 
�إلميا� هدينا* 8ليـه؛ [لك ألننا قد 
جعلنا* مكلًَّفا �مسئوًال عن �عماله، 
�ال �ـوx تكليفه ما _ يعَط �لقد5َ6 
 �� yدh� :لو لهQ حلرية ليختا6 ما��

.Cلضال�
نصيحة  متّثـل  �آليـة   �� ��حلـق 
للمسـلمني 8[ قد Eطر بباhم: ما 
�حلـر� من عقد �تفاقيـا� ملتوية 
 H؟ فاهللا تعاeكهذ* لصا« �إلسـال
يؤكد هنا حترميها كليًة، ��8 كانت 
بنية تأييد �إلسالe؛ [لك ألنه لو كا� 
جعل �لدنيا كلها على طريقة ��حد5 

AAÚÌäÿ–€a@ÚÌäßa@fi˝Àc
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 " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال،
 وعليهم سالم الوداع "



واحلـق أن هذا هـو أك� سـبب وراء الدمار الذي 
حـل باملسـلمني، ألن أجيا!ـم تعلمـت أخـالق 
ت أخالق هذه  العبيد الذين كانـوا 3 بيوتهم، ف0دَّ
األجيال شيًئا فشيًئا ح: صارت أخالقهم كأخالق 
العبيد متاًمـا. فلو أنهم قضوا على الرّق بسـرعة 
عمـًال بتعليم القـرآن ملا رأوا هذا اليوم املشـئوم. 

٥
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 B(من �لتمسـك مببا H��� فضَل�
جلمعهم  كلها  ��إلنصـا¯   Cلعد�
�هللا ¼يًعا علـى �hدy �_ يتركهم 
يتو6ّطـو� j �8 �لغد6؛ لذ� فجمُع 
�لعا_ كله على �إلسـالe �يًضا ليس 
مما يسّو± لكم �لغدj 6 �ملعاهد��. 
8[� فاآلية حتذير h8ـّي بأ� �ية �مة 
سـتلجأ H8 �جل� ��لعد��� لتوحيد 
 j لدنيا على )ين ��حد فلن تنجح�
هدفها �بًد�، �ال بد �� ُتسـأC عن 

[لك �تعاَقب.
ُترَغم  �نه من �ملستحيل ��  ��لظاهر 
�Xُّ �مٍة على �لبقا9 حتت سـيا)5 �مة 
�خـرy لفتر5 طويلـة، ��ألمم �ل` 
تسـتعبد �آلخرين تذ�D �باC [لك 
j �لنهايـة حيث تفسـد �خالقها 
بأخـالD �ملسـتعَبدين. ��حلق �� 
هـذ� هو �ك� سـبب �9�6 �لدما6 
�لذX حل باملسـلمني، أل� �جياhم 
 j لعبيد �لذين كانو�� Dتعلمت �خال
 Cهذ* �ألجيا Dبيوִדم، فتر)َّ� �خال
شيًئا فشـيًئا ح¥ صا�6 �خالقهم 
كأخالD �لعبيد متاًما. فلو �kم قضو� 
على �لرDّ بسرعة عمًال بتعليم �لقر}� 
ملا ���6 هذ� �ليوe �ملشئوe. فدما6هم 
ا لصدD قوC �هللا  ميّثـل منظًر� مؤملـً

تعاH: ﴿�لُتسأُلّن﴾.

﴿َ�َال َتتَِّخُذ�� َ�ْيَماَنُكْم َ:َخًال َبْيَنُكْم 

 �وَ َفَتِزDَّ َقَدCٌ َبْعَد ُثُبوِتَها َ�َتُذ�ُقو� �لسُّ

َ�َلُكْم  َعْن َسـِبيِل �هللا  ِبَما َصَدْ:ُتْم 

َعَذ�Jٌ َعِظيٌم ﴾ (٩٥)

�لتفسـ3:
 لقـد �عا) �هللا � هنـا قوَله ﴿�ال 
تّتِخذ�� �مياَنكم َ)َخًال بينكم﴾، لينبه 
على �� عقد �التفاقيا� بنية سـيئة 
�� نقَضها بعد توكيدها عمٌل سـيٌئ 
من حيث �ملبد�، �لكنه يصبح �سـو� 
للمسـلمني خاصًة، ألkم َحَمَلة لو�9 
�لدين �حلق، �سـو¯ يؤثر سلوكهم 
�خلاطئ - �لو j �ألمو6 �لسياسية - 
j �لنا� سلبيًّا، �ينّفرهم من )ين �هللا 
�حلق. كما �� هذ� لن يأÅ بنتائج طيبة 

j حق �ألمة �إلسالمية نفسها، أل� 
 Xخلاطئ سيسر� uهذ� �لسلو yعد�
H8 معامال� �فر�)ها �يًضا، فيصيبهم 

.Cلضعف ��الضمحال�
ـو9َ﴾   �قوله تعـاH ﴿َ�َتُذ�ُقو� �لسُّ
8شـاH8 56 �نكم لـو نكثتم �لعهو) 
�لدنيوية فستضر��  من �جل �ملصا« 

بالدين.
�ما قوله تعاH ﴿َفَتِزCَّ َقَدeٌ َبْعَد ُثُبوِتَها﴾ 
فاملـر�) من ﴿َقَدe﴾ هنـا �حلكومة 
�لقوية. �قد جـا�9 ﴿َقَدeٌ﴾ نكر5ً 
 yعلى سـبيل �لتعظيم، �حتمل بشر

بقياe حكومة عظيمة للمسلمني.
�8 هذ� �حلث �لشديد للمسلمني على 
�لوفا9 باملعاهد�� كا� j �لو�قع ميّثل 
نبًأ من �هللا � بأنه سو¯ ُتكتب hم 
�لغلبة على �ألمم كلها. [لك أل� �ألمة 



�  �j (6 �حلديث: "عن عكرمة � قاC: ملا نـزلْت ﴿سُيهَزe �جلمُع �يوّلو� �لدبَر﴾ قاC عمر 
�: جعلُت �قوX� :Cُّ ¼ٍع سُيهَزe؟ ح¥ كا� يوe بد6، �6يُت �لن� � َيِثُب j �لـدN6 �هو 

يقوC: ﴿سُيهَزe �جلمُع �يوّلو� �لدبَر﴾، فعرفُت تأ�يَلها" (�لد6 �ملنثو6: سو56 �لقمر).
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التقوى

�ل` يؤ)X خر�جها على �ملعاهد�� 
H8 تفشـي �لفسا) j �لعا_ ال بد 
�� تكـو� �مة غالبـة على �ألمم 
�ألخـرy، أل� �ألقو�e �لضعيفة ال 
تتجاسـر على نقض �التفاقيا�، 
كما ال Eل نقضهـا للمعاهد�� 
 Hلعا_. فثبـت �� �هللا تعا� بأمن 
قد نبه �ملسـلمني H8 �لعظمة �ل` 
تنتظرهم، ناصًحا 8ياهم بأ� يعقد�� 
�التفاقيا� بوعي �تدبر، ��� يفو� 

ֲדا بصدD ��مانة.
8نه ملما يبعث على �ألسف ��حلز� 
�نه _ َيِع هـذ� �لد�6 �لقر}� 8ال 
�ما  �حدهم،  �أل��ئل  �ملسـلمو� 
�لذين �تو� بعدهم فنسو*، فهلكو�. 
�لقـد �تى على �ملسـلمني حني 
من �لدهر كا� لفظ "�ملسـلم" فيه 
متر�)ًفـا للثقة ��العتما) ¡يث 8[� 
عر¯ �لنا� �� فالنا مسلم _ ير�� 
�ية حاجة H8 ضما� �� كفالة. ��ما 
�ليوe فليس j �لعا_ كلمة هي �قل 
�عتبا�6ً �ثقًة من كلمة "�ملسلم". 8نا 

هللا �8نا 8ليه �6جعو�!!

َقِليًال  َثَمًنا  ِبَعْهِد �هللا  ﴿َ�َال َتْشَتُر�� 
Mِنََّما ِعْنَد �هللا ُهَو َخْيٌر َلُكْم Mِْ+ ُكْنُتْم 

َتْعَلُموَ+﴾ (٩٦)

�لتفس3: 
هـذ* �آليا� ³لت نبـأً عن 6قيِّ 
�ملسـلمني �قياe )�لتهم، �عن �� 
�لعد� سيتآمر على حكومتهم ببثِّ 
�لعيو� بـني ظهر�نيها �8غر�9 بعض 
�فر�)هـا باملاC، لذلـك قد حذ6 
�هللا هنا �ملسـلمني سـلًفا من هذ* 
�لظـر�¯ منبًها 8ياهم من �� يقعو� 
j فخ �لعد�، فأ�ضح: سيأx Åمن 
�يها �ملسلمو� Qا�C فيه �هل مكة 
8غر�9كم باملاC لتبّثو� hم �سر�6 �لن� 
�، فحذ�6ِ � حذ�6ِ �� تفعلو� [لك، 
�ال تشتر�� بعهد �هللا Éًنا قليًال، �ال 
تتها�نـو� j �لوفا9 بـه؛ فإ� هذ* 
�لرشوÉ 5ن قليل 9�x8 �ألجر �لعظيم 

�لذX ينتظركم عند �هللا تعاH، فهو 
� ¡يث ال تستطيعو�  خm لكم جدًّ

�آل� تصو6*.
�فعًال ما كا� �ملسلمو� ليستوعبو� 
 j (6� .مكة j بعا) هذ� �لنبأ �هم�
 _ :Cحلديث �� سيدنا عمر � قا�
 eسـيُهَز﴿ Hعر¯ تأ�يل قوله تعا�
و� �لدبَر﴾ ح¥ كا�  �جلمُع �يولـّ

يوe بد6 �فتح مكة. �

 Pٍَما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َ�َما ِعْنَد �هللا َبا﴿
َ�ْجَرُهْم  َصَبـُر��  �لَِّذيَن  َ�َلَنْجِزَينَّ 
ِبَأْحَسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ+﴾ ( ٩٧)

 :Rلكلما� Sشر

ولقد أتى على املسلمني حني من الدهر كان لفظ 
"املسلم" فيه م0ادًفا للثقة واالعتماد Rيث إذا عرف 
الناس أن فالنا مسلم Y يروا أية حاجة إX ضمان أو 
كفالة. وأما اليوم فليس 3 العاY كلمة هي أقل اعتباًرا 
وثقًة من كلمة "املسلم". إنا هللا وإنا إليه راجعون!!



ينَفد: نَفد �لشـي9ُ ينَفد نفاً)�: فِنَي 
.(Iألقر�) َهب ��نقطَع]�

�لتفس3: 
 Cهنـا �� �مو� Hلقد نّبـه �هللا تعا
�لرشـو5 �ل` من �جلها يغد6 �لنا� 
�قو�َمهم تنفد �تفj Ê }خر �ألمر، 
�لكن �لعز5 �ل` يناhا �إلنسا� برقي 

قومه عظيمة �ال تز�C بسرعة.
 Cكما �خـ� � �نه مهما كُثر �ملا
�لذX يقدمه �لعد� ألحد كرشـو5 
 ،Cد�) علـى كل حا® Cفإنه ما
يناله �إلنسـا�   Xلكن �جلز�9 �لذ�
 yلصال^ ��لتقو� mمن �هللا � نظ
��لوفا9 فهو جز�9 �بدX حيث متتد 

خ�mُته من هذ* �حلياH8 5 �آلخر5.
�قاC �هللا تعاH ﴿بأحسِن ما كانو� 
يعَملـو�﴾ �X �ننا ال نتعامل معهم 
كزبـو� tيل Eتـا6 �6)� حبة من 
�لسـلع �يقيس Éن �لباقي ¡سبها، 
بل سـو¯ ننتقي �فضل عمل من 
�عماhم، �نقيس عليه جز�9 �عماhم 

 .yلعا)ية �ألخر�
 Hكمـا بّيـن �هللا بذلك �نـه تعا
عملو�، أل�  مما  بأكثر  سـيجزيهم 
جز�9 �حلسـنة �لو�حد5 سيضاَعف 

.(١٦١ :eألنعا�) عشر مر��
�لكن �هللا تعاH نّبـه �يًضا �� هذ� 

�جلز�9 �ملضاعف 8منا يكو� للصابرين 
�X �لذيـن ال Eافـو� �ملشـاكل 
 eال يشـتر�� حطا� ،Iلصعـا��

�لدنيا بالدين.

 �ْ�َ Uََكٍر  ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمـْن 
 
ُ�ْنَثـى َ�ُهَو ُمْؤِمـٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياً
َطيَِّبًة َ�َلَنْجِزَينَُّهْم َ�ْجَرُهْم ِبَأْحَسـِن 

َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ+﴾ (٩٨)

�لتفس3:
 لقد نّبه �هللا � هنا �ملسلمني من جهٍة 
للجنسني   Dُيقّر6 �حلقو  eإلسال� ��
كليهما، ��نه تعاH سيجزj X هذ� 
�لكفا^ كًال مـن �لذكر �� �ألنثى 
�فَق عمله جز�9ً سـو�9ً )�منا متييز 
بينهما؛ �من جهة �خرy نّبه �لكفا6 
�نكم تقتلـو� �ألنثى، فكيف ميكن 
 Xيد� j حلكـم� eماx يوضـع ��
�لظاملني �مثالكم. كال، 8منا ننشـئ 
 Dآل� نظاًما سـيحافظ على حقو�

�جلنسني كليهما.
 Dهذ* �آلية برهاًنا على صد yما �قو
�لسنني  مر�6 }ال¯  فبعد   !eإلسال�
 eعلى تا6يخ �لبشـرية �قّر �إلسـال
أل�C مـر5 للجنسـني حقوقهما، 
�[لك حني _ يكن �ملسـلمو� قد 
نالو� �حلكم بعد، �بالرغم من هذ* 

من  �لظاملو�   Cيقو �لناصعة  �حلقيقة 
�عد�9 �إلسـالe �نه _ Qافظ على 

حقوD �ملر�5! 

باهللا  َفاْسَتِعْذ  �ْلُقْر\َ+   Rَ�َْقَر  �Uََفِإ﴿

ْيَطاِ+ �لرَِّجيِم﴾ (٩٩) ِمَن �لشَّ

 :Rلكلما� Sشر
فاْسَتِعْذ: عاَ[ به من كذ� يعو[ َعوً[� 
 Cِعياً[�: َلَجَأ 8ليـه ��عتَصم، تقو�
"�عو[ باهللا من �لشـيطا� �لرجيم" 
�X �لتجـُئ H8 �هللا ��عتصـُم من 
�لشيطا�. �سـتعا[ به منه: �عتصَم 

.(Iألقر�) جلَأ 8ليه منه�

�لتفسـ3:
 Hعـم �لبعـض �� قوله تعاx لقد
�نك   Ìيع �لقـر}�﴾  قَر�َ�  ﴿فإ[� 
فاْقَر�  �لقـر}�  قـر�59  خَتمت   �]8
�ملعوِّ[تني �X �لسـو6تني �ألخmتني 
 Xلر�� �ملصحف. �لكـن هذ�  من 
ليس بسـليم، أل� هاتني �لسو6تني 
موجو)تـا� j �ملصحف، �ال بد 
 Cا على كل حاVيقر� �� B6للقـا
لدy �صولـه H8 }خر �لقر}�؛ لذ� 
فاملر�) �حلقيقي هـو �� نبد� تال�5 
باهللا  "�عو[  بـقولنا  �لكرمي  �لقر}� 
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من �لشيطا� �لرجيم"، كما هو ثابت 
من �لسنة �لشريفة. (�لترمذX: فضائل 

�لقر}�)
لقد قاC �هللا � من قبل �8 �لصابرين 
سينالو� جو�ئز كب5m، ��آل� �خ�نا 
عن ��حد5 مـن �لطرD �ل` تضمن 
 :Cفقا ��لنعـم،  �جلو�ئز  لنا هـذ* 
 Hعليكم �� تعتصمو� ¡مى �هللا تعا
لِتِرثو� هذ*  من هجما� �لشياطني، 

�لنعم، �ال َتضّلو� �لطريق.
لقد xعـم بعض �جلهلة - بنا9 على 
}9�6 ���6يا� باطلة - �� هذ* �آلية 
�اطب �لن� �، حيث قالو� �8 �لن� 
كا� يقر� سـو56 �لنجم [�� مر5، 
باهللا-  ��لعيا[  �لشـيطا�-   yفأجر
على لسـانه � كلمـا� تنّم عن 
تعاH �� يستعيذ  فأمر* �هللا   ،uلشر�
با·ه )�ًمـا قبل قر�59 �لقر}�، ح¥ 
ال يستطيع �لشيطا� 8لقاX� 9 شي9 
على لسانه. (تفسm �لقر}� للقسيس 

(٤٣ �١٦٧ Í لد ٣¨ "Xير�"
�لكن �لزعـم �� هذ* �آلية �اطب 
 Iعم باطل، �[لك لألسباx � لن��

�لتالية:
��ًال: �8 هـذ* �ألسـطو56 باطلة 
ال �سـا� hا من �لصحة، �سو¯ 
بالتفصيل j ®لها �ألصلي  نناقشها 
j سو56 �حلج. �ثانًيا: ال متّت هذ* 

�خلر�فـة H8 �لسـياD بأية صلة، 8[ 
كيف ميكن لعاقـل �� يصدD بأ� 
يكو� �حلا)� �ملشـا6 8ليه قد �قع 
لـدy قر�59 سـو56 �لنجم، �لكنه 
ل j سو56 �حلج، � يؤمر �لن�  ُيسجَّ
�لنحل هنا  باالستعا[j 5 سو56   �
خالC �حلديث عن غلبة �إلسالe. 8نه 
�مر ال يستطيع �حد �ستيعابه. �نعو[ 

باهللا من هذ* �خلر�فا�!
�حلق �� هذ* �آلية منسـجمة متاًما 
مع موضوN �آليا� �لسـابقة، ��� 
6بطها بأية خر�فة كهذ* 8منا هو ظلم 

عظيم.
� �ـب �� ال يفوتنا قوCُ �لن� � 
بأ� شـيطانه قد �سلم فال يأمر* 8ال 
 .(٢٥٧ Í مسند �³د � ١) mt
فكيف ميكـن لعاقـل - بعد هذ� 
�لتصريح �لنبـوX - �� يقبل xعم 
هـؤال9 �جلهلة بأ� �لشـيطا� �لقى 
على لسـا� �لنـ� � كلما� تنّم 
عن �لشرu؟ ما )�e شيطانه مسلًما، 
ًد�، فال ميكن hذ�  ��ملسلم يكو� موحِّ
�لشيطا� �ملوحد - لو كا� ميلك عليه 
 Xتصـر¯ �صًال - �� ُيجر X� �
 �]ً8 .uعلى لسانه � ما ينّم عن �لشر
فربُط هذ* �لقصة �ملنحولة ֲדذ* �آلية 

لبهتا� عظيم ضد �لن� �.
 �]8 �لد�عـي  مـا   :Cلسـؤ�� �ما 

لالستعا[5 قبل تال�5 �لقر}� �لكرمي؟ 
فجو�به: �� �لساD6 8منا يأÅ حيث 
�لكنـز، �8منا يهتم �إلنسا� مبقا�مة 
��لقر}�  �خلطـر؛  منه  يتوجس  من 
 Êيتم �لكرمي كنـز �6حا� عظيم 
�لقر}�   �� �لشيطا� سـرقَته، كما 
هو �لسـال^ �لذX ُتَشـّج به هامة 
�لشـيطا�، �لذلك يسعى �لشيطا� 
��عو�نـه جاهدين إلبعاِ) �لنا� عن 
�لقر}�، �من �جـل [لك ُ�مرنا �� 

نعو[ باهللا من �لشيطا� قبل تال�ته.
�ميكن �� نسـتنتج من [لك حكًما 
}خر �هـو �ننا ما )منـا مأمو6ين 
باالسـتعا[5 باهللا من �لشيطا� ح¥ 
قبل قر�59 �لقر}� �يًضا، فما �حَوَجنا 
 Cسائر �ألعما j 9لك قبل �لبد] H8

!yألخر�
�ما �لسـؤ�C: ملا[� ُ[كر هذ� �حلكم 
هنـا بالذ��، فجو�بـه: �� �لقر}� 
�لكرمي قـد صّر^ هنـا أل�C مر5 
�لد�لة   eقيـا �بكل �ضـو^ عن 
�إلسـالمية - مما ال شك فيه �نه قد 
�خ� عن قيامها من قبل �يًضا، �لكن 
تلميًحـا ال صر�حًة - �من �لطبيعي 
 X(حلديث عن �لرقي �ملا� yنه لـد�
ينصـر¯ تفكm ضعا¯ �إلميا� عن 
�لدين H8 �ألمـو6 �لدنيوية. �مبا �� 
�هللا تعـاH قد �خ� �ملسـلمني هنا 
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بالترقيا� �ملا)ية فلم يلبث �� �مرهم 
�يًضا بأ� يستعيذ�� باهللا من �لشيطا� 
�لرجيم قبل قر�59 �لقر}� )�ئًما، كيال 
تصر¯ �نبا9ُ �لفتوحا� �ملا)ية َهمَّهم 
�لعليا، فيؤثر��  عن �هد�¯ �لديـن 

�لدنيا على �لدين.
كـم يفيض هذ� �لكالe بالقد�سـة 
 Iلصفـا9! �كم فيه من �سـبا��
�ملؤمنني! �مع [لك ال  8ميا�  حلماية 
ي�^ �عد�9 �إلسالe �لظاملو� يقولو� 
 Iقلو Cلقـر}� �لكرمي �سـتما� ��
�لقوH8 e �إلسالe بش¥ �إلغر���9! 
�6)ية)  (تر¼ة   Ðبركا (سـتيا�6 
.(٦٩٦ Í ١٤ Iطبعة ١٩٣٩ با

﴿Mِنَُّه َلْيَس َلُه ُسـْلَطاٌ+ َعَلى �لَِّذيَن 

ُلوَ+﴾  \َمُنـو� َ�َعَلى cَبِِّهـْم َيَتَوكَّ

(١٠٠)

�لتفسـ3: 
�نه من �ملسـتحيل ��  �لبعض  يظن 
Qب �إلنسـا� 6به �هو منشـغل 
بأمو6 �لدنيا، حيث ُنسب H8 �ملسيح 
� j �إلجنيل �لقـوC �لتا¦: "�8 
مر�6 َجمٍل ِمن َثْقِب 8بر5ٍ �َْيَسُر ِمن 
�� يدخـل غِنـيٌّ H8 ملكو� �هللا" 
(م¥ ١٩: ٢٤)، ��يًضا: "ما َ�ْعَسَر 

)خوX�] Cَ �ألمـو�H8 C ملكو� 
�هللا، أل� )خوC َجمٍل ِمن ثقِب 8بر5ٍ 
�يسُر من �� يدخل غH8 Ì ملكو� 
�هللا" (لوقا ١٨: ٢٤ �٢٥)؛ لذ� كا� 
مـن �ملمكن �� يطعن �صحاI هذ� 
�لر�j X �لقر}� فيقولو�: ما )�e من 
�ملحتمل �� يـؤ)X خ� �لفتوحا� 
�ملا)ية H8 ضعف 8ميا� �لبعض فلما[� 
بشر �لقر}� �صًال بالغلبة �ملا)ية؟ فرّ) 
�هللا � علـى [لك مفّنًد� قوhم: 8منا 
يتغلب �لشيطا� على ضعا¯ �إلميا� 
)�ًمـا، �ما �ملؤمن �حلقيقي فإنه 6غم 
�نشـغاله بشـؤ�� �لدنيا ال يتغافل 
 H8 ه �لدين؛ �حتذيرنا هذ� موجَّ عن 
�لذين  �إلميا� فحسب، أل�  ضعا¯ 
هم �قويا9 �إلميـا� فعًال لن يتها�نو� 
�لدنيوية.  ��جباִדم  بسبب  �لدين   j
�كأ� �إلسـالe يعّلمنـا �� نكو� 
قل� مع  �لقائـل:  للمثل  مصد�ًقـا 

�حلبيب �يدj X �لشغل. �هذ� هو 
�ملقاe �ألعلى، �من �جل [لك _ يأمر 
�إلسـالe بترu �لدنيا كلية، بل حثنا 
على 8صال^ �هلها مع قيامنا بالشؤ�� 
�لدنيوية. [لك ألنه لو مت �لفصل بني 
�ألبر�6 ��لدنيا ملا �مكن 8صال^ �هلها 
 Xيد� j ألمر� eماx 6بًد�. �ما 8[� صا�
 Cلئـك �لذين يتمسـكو� بالعد��
��إلنصـا¯ ��لتقوy، 6غم متلُّكهم 
 uهنا فعندئـذ  ��لسـلطة،  �حلكم 
8مكانية إلصـال^ �لدنيا بتقدمي 
منو[� مثـا¦ لآلخرين. �نظر�� 
� �صحابته  �لن�  �نقطع  كيف 
عن �لدنيا 6غم مما6ستهم �لسلطة 
 Cهذ� �ملجا j حلكم، �ضربو���
 Iقلو Cيث ال تز�¡ Cمثا N�6�
[كر�*  من  ترقص   Iأللبا�  ¦��
طرًبا، 6غم مر�6 ١٣ قرًنا على 

[لك.

انظـروا كيف انقطـع النb � وصحابتـه عن الدنيا 
رغم ممارسـتهم السـلطة واحلكـم، وضربـوا 3 هذا 
اجملال أروع مثـال Rيث ال تزال قلـوب أوk األلباب 
ترقص من ذكراه طرًبا، رغم مرور ١٣ قرًنا على ذلك.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا -مد املصطفىسيدنا -مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َ� َكَذIَ 8ِ�ََ[� َ�َعَد َ�ْخَلَف 8ِ�ََ[�  ̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَر5َ � َعْن �لنَِّبيِّ َ� َقاCَ: }َيُة �ْلُمَناِفِق َثَالٌ�: 8َِ[� َحدَّ

�Ôُْتِمَن َخاَ�. (صحيح �لبخاX6، كتاI �إلميا�)

ُسو�  نَّ َ�ْكَذIُ �ْلَحِديِث، َ�َال َتَحسَّ نَّ َفِإ�َّ �لظَّ ̌¬‡łْ �َِبي ُهَرْيَر5َ  �  َ��َّ 6َُسوCَ �هللا � َقاCَ: 8ِيَّاُكْم َ��لظَّ

8ِْخَو�ًنا.  �هللا  ِعَباَ)  َ�ُكوُنو�  َتَد�َبُر��،  َ�َال  َتَباَغُضو�  َ�َال  َتَحاَسُد��  َ�َال  َتَناَجُشو�  َ�َال  ُسو�  َتَجسَّ َ�َال 

(I(أل� Iكتا ،X6صحيح �لبخا)

̌¬‡ �ََنٍس �  َقاCَ: َكاَ� 6َُسوCُ �ِهللا � ُيْكِثُر َ�ْ� َيُقوCَ: َيا ُمَقلَِّب �ْلُقُلوIِ َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِ)يِنَك. 

ُ̄ َعَلْيَنا؟ َقاCَ: َنَعْم، �8َِّ �ْلُقُلوIَ َبْيَن  َفُقْلُت: َيا 6َُسوCَ  �هللا }َمنَّا ِبَك َ�ِبَما ِجْئَت ِبِه، َفَهْل َتَخا

ُ�ْصُبَعْيِن ِمْن َ�َصاِبِع �هللا ُيَقلُِّبَها َكْيَف َيَشا9ُ. (سنن �لترمذX، كتاI �لقد6 عن 6سوC �هللا)
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من كال� �إلما� �لمهد�

 

 
�شكر �هللا تعاH �نا �لعبد �ملتو�ضع، �نه �هبÌ �صدقاÕ 9لصني، غÔ� �� mمن 8ميانا جاxما بأنه ال خَطر عليَّ 
عُت  قُت �ُقطِّ �لبتة ح¥ لو �لى عÌ �جلميع �_ يبق معي فر) ��حد. 8نÌ �علم يقينا �� �هللا معي. �8 ��8 ُسحِّ
�صرُ� �حقَر من [56 �تلقيُت �إليذ�9 ��لسباI ��للعن من كل جانب، فسو¯ �كو� �نا �ملنتصر k jاية 

�ملطا¯. ال يعرفÌ 8ال �لذX هو معي. �8 لن َ�ِضْيع �بد�. �8 جهو) �ألعد�9 عبٌث، �مكر �حلسا) بال طائل. 
�يها �جلهال9 ��لعميا�! هل ضاN صا)D قبلي ح¥ َ�ِضْيع �نا؟ هل �هلك �هللا صا)قا Õلصا باخلزX قبلي ح¥ يهلكÌ؟ �ال 
 Dلقد �عطيُت من �لعزمية ��لصد .Dطبيع` شائبة �لفشل ��إلخفا j عو� �ُعو�، �8 �6حي ليست بر�^ هالكة، �ليس·�
ما تتقاصر )�نه �جلباC. �8 ال �با¦ بأحد. لقد كنُت �حيد�، �_ �كْن ساخًطا على ُعزل`. هل EذلÌ �هللا؟ كال، لن 
EذلÌ �بد�. هل يضّيعÌ �هللا؟ كال، لن يضّيعÌ �بد�. سيصبح �ألعد�9 �[ال9، ��حلسا) نا)مني، �سيكتب �هللا لعبد* �لفتَح 
j كل موطن. 8نÌ معه �هو معي، ال ميكن لشي9 �� يقطع صلتنا. �بعّزته � �جالله، ليس j �لدنيا �ال j �آلخر5 
شي9ٌ �حبَّ 8ّ¦ ِمن �� تتجلى عظمة )ينه �يلمع جالله �يعلو �·ه. �8 بفضله تعاH ال �خا¯ �البتال9 �لو حل ¬ ماليني 

 .eالبتال9 �فلو�� �آلال� X6ملر��. لقد ُ�عطيُت قو5ً لشّق بر��

”لسُت بالذX ميكن �� تر�* يو¦ )بر* يوe �لقتاC، بل �نا [لك �لذX ترy �6سه مضرًجا بالدما9.“  (تر¼ة بيت فا6سي).

 X6لغابا� �ملخيفة ��ل��� فإ[� كا� منكم َمن ال يريد �لسm معي فلينفصل عÌ. ال �)X6 كم بقي ¦ �� �قطع من 
 Iبد� بسبب سبا� Ìلن ينقطعو� ع Ìلناعمة �نفسهم معي عبًثا؟ �8 �لذين هم م� eألقد�� Iلشائكة، فِلَم ُيرهق �صحا�
�لنا� �شتائمهم �ال بسبب ��ملحن ��لباليا �لسما�ية، �ما �لذين ليسو� مÌ فإ� �)عا9هم صد�ق` عبث، ألkم سُيفَصلو� 

عÌ قريبا، �سيكو� مآhم �سوَ� من حاhم. 
فهل ميكن �� نرتعب من �لزالCx، �هل ميكن �� ²ا¯ �البتالj ��9 سبيل �هللا؟ هل لنا �� ننقطع عن h8نا �حلبيب 
 .N�(لو� eعليهم سال� ،Cمن يريد�� �النفصا Ìالبتال9 ما منه؟ كال لن ننقطع عنه، بفضله �ملحض �³6ته. فلينفصل ع
لكن ينبغي �� يتذكر�� �kم لو 6جعو� يوما من �ألياe بعد سو9 �لظن �قطِع �لعالقة، فلن تكو� لذلك �لرجوN عند �هللا 

(٢٣-٢٤Í ،خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد٩�)  .ا �أل�فيا9، أل� �صمة سو9 �لظن ��لغد6 شنيعة جد�hعز5 ينا
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 " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال، " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال،
 وعليهم سالم الوداع " وعليهم سالم الوداع "



بسرعة  تسو9  �لعا_   Nضا��  �8
�حلظ  سو9  �من   ،eأليا� هذ*   j
�إلسالمية  �جلماعا�  بعض   ��
 X6هي �لسبب �9�6 [لك. ال يد
حكاe �لبال) �إلسالمية �xعماÔها 
 Cحتا� eملعا)ية لإلسال� yلقو� ��
®اصرִדا. �8 �ألعماC �لغاØة �ل` 
��جلها)   eإلسال� باسم  ُترتكب 
كما  بصلة،   eإلسال�  H8 متت  ال 
�حلكوما�  تصبه   Xلذ� �لظلم   ��
عالقة  6عاياها ال  على  �إلسالمية 
تتصر¯  k8ا  �بد�.   eباإلسال له 
فأين   ،eإلسال� لتعاليم  خالًفا 
k8م   � �ألبريا9.  �قتلو�   �ْ�  (6�
 mغ  eإلسال� باسم  يقتلو�  ال 
�ملسلمني فحسب، بل يقتلو� من 
مبن  غmهم،  من  �كثر  �ملسلمني 
��لنسا9.   Ùلشيو��  Cألطفا� فيهم 
�8 قو5 �لد�C �إلسالمية j ضعف 
 yلقو� تتمنا*  ما  �هذ�  مستمر، 
 eعد تريد  فإkا   ،eلإلسال �ملعا)ية 
�إلسالمية،   Cلد��  j �الستقر�6 
�إلسالمية  �لبال)   yتتقو ��ال 
 �8 سالما.  �ال  �مًنا  �ال  معيشًة 
حكاe �لبال) �إلسالمية �مشاEهم 
تعاليم  يفهمو�  ال  يرّبوkم  �لذين 
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تر¼ة: �ملكتب �لعر¬ 

ال  �حد*  �هللا  8ال  8له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� ®مًد� عبد* 
من  باهللا  فأعو[  بعد  �ما  �6سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا I6َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوe �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   uَ8�َيَّا َنْعُبُد   uَ8يَّا
�لَِّذيَن   Ûِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Ûََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوI َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (}مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�l مسر�k� cد �يدh �هللا تعاj بنصرh �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو: ��إلماC �ملهد" �
٢٠١٦/٠٧/٢٩ eيو

j مسجد بيت �لفتو^ بلند�

⁄‘6◊ÚÉ˜W66ÊÍWÄ_⁄‘6◊ÚÉ˜W66ÊÍWÄ_
bX‹�˜W‡6{XÑ≈–W6”X’ºY6bX‹�˜W‡6{XÑ≈–W6”X’ºY6



�إلسالe �ال يريد�� �� يفهموها. 
جا9  من  صو�   Nا· يرفضو� 
8ماًما  �لعصر  من عند �هللا j هذ� 
�ها)يا، ��لذX قد بعثه �هللا بنفسه 
نبو��9  �¡سب  �عد*  ¡سب 
 eإلسال� تعاليم  لنشر   � �لن� 
�لزمن.  �لعا_ j هذ�   j حلقيقية�
يا  �إلنكا6  هذ�  نتيجة  هي  فما 
ترy. �لنتيجة كما بينت }نًفا �� 
حامٍل  �كُ�  هو   Xلذ�  eإلسال�
 eللو�9ِ 68سا9 )عائم �ألمن ��لسال
هذ*  ر  يذكِّ  �� ينبغي  �لعا_،   j
�لد�C �إلسالمية بأ� 68سا9 �ألمن 

��لسالe هو �ك� ��جباִדا، �لكنها 
��لعدC. كل  �ألمن  تدّمر  نفسها 
8سالمية  )�لة  �ية   j تقع  فتنة 
سببها  �ليس  �ملغرضو�،  يغتنمها 
8ال �� �حلكوما� �إلسالمية تؤثر 
�لعمل  على  �لشخصية  منافعها 
�فالحها.  برعاياها   pللنهو
 _� �ملسلمني،  يقتلو�  �ملسلمو� 
�نا5.  �ال  صٌ�   eحلكا�  j يبَق 
�لتمر) �لذX حصل j تركيا   �8
 Cا® ت�ير*   �� ال شك  مؤخر�، 
 ،eإلسال� تعاليم  ¡سب  مطلًقا 
��ذִדا  �ل`  �إلجر���9   �� 8ال 

�حلكومة �لتركية �ال تز�C تتخذها 
�يضا غاØة، حيث k8ا تعمل ضد 
بغض  �لسياسيني  معا6ضيها  كل 
�لنظر عما 8[� كانو� ِضلًعا j هذ� 
�[لك  ال،   e� �لفاشل   Iالنقال�
قد   eحلكا� هؤال9   �� من  بالرغم 
���6 بأe �عينهم فيما حوhم كيف 
هذ*  مثل  على  �لفعل   5(6 تكو� 
�إلجر���9 �لقمعية، سو�9 عاجال 
�� }جال. 8[� �ستمر �لظلم فال بد 
�ملعا)ية   yلقو�� فعل،   5(6 من 
هذ*  �لفعل   5(6 تؤجج   eلإلسال
تبيع   yلك��  yفالقو �تستغّلها. 
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إن قوة الدول اإلسالمية 3 ضعف 
مسـتمر، وهذا ما تتمناه القوى 
املعادية لإلسالم، فإنها تريد عدم 
االسـتقرار 3 الدول اإلسالمية، 
اإلسـالمية  البالد  تتقـوى  وأال 
معيشـًة وال أمًنـا وال سـالما.



عندها �سلحتها �ُتظهر تعاطفا مع 
 eحكا  �� �ملؤسف  من  �لطرفني. 
 H8 يعو)��  ال  �إلسالمية  �لبال) 
 j هذ�  كل  Ô6ية  6غم  صو�ֲדم 
�غmها.  �سو6يا  �ليبيا   Dلعر��
 j �لتدبر  يريد��  ال  كانو�   �]8
كانو�   �]8� �لكرمي،  �لقر}�  تعاليم 
ال يريد�� �لعيش كمسلمني حًقا، 
يّتخذ��   �� �لعقل  مقتضى  فمن 
 H8 �ينظر��  حذ6ين،  �خلطو�� 
 �� خالفاִדم  من  �ملنتفع  �ملستِغّل 
 Iبال)هم من �ضطر� j صلQ مما
ال  �لكنهم  �ستقر�6.   eعد�
 uفهنا لذ�  �ألمر.  هذ�  يستوعبو� 
حاجة ماسة لكثm من �لدعا9 من 
 eهذ* �أليا j جل �لبال) �إلسالمية�
 .Iبأ� يلهمهم �هللا �لعقل ��لصو�
 eتقو �إل6هابية  �لتنظيما�   �8  �
بتشويه ·عة �إلسالe بقتل �ألبريا9 
هذ*   j ��لظلم  �لوحشية  مبنتهى 
 �� مبستبعد  �ليس  �لغربية.  �لبال) 
 eلإلسال �ملعا)ية   yلقو� تكو� 
هي �ل` تستعمل هؤال9 �ملجرمني 
 j لبشعة� Cهذ* �ألعما Iال6تكا
�لبال) غm �إلسالمية، �[لك 8سا5ً9 
إلنشا9  ت�يًر�  ��يضا   eإلسال�  H8
�إلسالمية  �لبال)   j hا  قو�عد 

¡جة مساعد5 �هلها �8نقا[ �لعا_ 
هؤال9  كا�  لو   .Iإل6ها� من 
يعلمو� تعاليم �إلسالe �لصحيحة 
حًقا أل)6كو� �� �إلسالe ال يعّلم 
 Cبًد� سفك )ما9 �ألبريا9، ��غتيا�
�ملسافرين j �ملطا��6 ��ملحطا�، 
 Ùلشيو�� ��لنسا9   Cألطفا� �قتل 
��ملرضى، ��قتحاe �لكنائس �قتل 
 � Cلقسيسني فيها. كا� �لرسو�
 �� ��صاهم  جيًشا  �6سل  كلما 
�لنسا9 �ال �ألطفاC �ال  ال يقتلو� 
��لقسس،  �لرهبا�  �ال   Ùلشيو�
)عك  بسو9،  hم  يتعرضو�  ��ال 
Qمل  ال  َمن  كلَّ  يقتلو�   �� من 
 j  uيشتر ال   �� عليهم  �لسال^ 

�ملسلمني بأX شكل  �حلرI على 
من �ألشكاC. �ما ما يفعله هؤال9 
فليس من تعاليم �لقر}� �لكرمي �ال 
من تعاليم �لرسوC �، �ليس ثابتا 
�لر�شدين  منه � �ال من خلفائه 
�هللا  6ضو��  صحابته  من  �ال 
عليهم �¼عني. لقد ·ى �هللا )يننا 
�إلسالe، �هذ� �السم نفسه يفند 
�إلكر�* ��لتطر¯، �يعطي 6سالة 
 Êمع  �8  .eلوئا�� ��لصلح  �ألمن 
�منح   eبسال �لعيش  هو   eإلسال�
 Hتعا �هللا   Cقا�  .eلسال� �آلخرين 
َيْدُعو  ﴿َ��هللا  �لكرمي   �لقر}�   j
 (٢٦ (يونس   ﴾  eَِال �لسَّ  6ِ�(َ 8َِلى 
، � �8 �ملسلم �حلق عندما يصلي 
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من املؤسف أن حكام البالد اإلسالمية ال يعودون 
إX صوابهم رغم رؤية كل هذا 3 العراق وليبيا 
وسـوريا وغ}ها. إذا كانوا ال يريـدون التدبر 
3 تعاليم القرآن الكـرمي، وإذا كانوا ال يريدون 
العيش كمسـلمني حًقا، فمـن مقتضى العقل 
 Xأن يّتخـذوا اخلطوات حذريـن، وينظروا إ
املسـتِغّل املنتفع من خالفاتهـم أو مما �صل 
3 بالدهـم من اضطـراب وعدم اسـتقرار.



فإنه يسأC �هللا تعاH ³6ته �فضله، 
يؤمنو�  ال  �لظاملني  هؤال9  �لكن 
به،  يعملو�  �ال  �لكرمي  بالقر}� 
من  �ختلقو�  �8منا  يصلو�،  �ال 
�شرًعا  جديد�  )يًنا  �نفسهم  عند 
�ملسلم  يصلي  عندما  جديد�. 
 ��  Hتعا �َهللا   Cيسأ� �حلقيقي 
�لشر  �تنب  فإنه   eلسال� يعطيه 
�يضا،  ��لفجو6  ��لفسق  ��لك� 
َال5َ  حيث قاC �هللا تعاH ﴿�8َِّ �لصَّ
َ��ْلُمْنَكِر﴾  �ْلَفْحَشا9ِ  َعِن  َتْنَهى 

(�لعنكبو� ٤٦). 
 eبإلقا9 �لسال يأمر   e�8 �إلسال �
 .eلسال� �نشر  �آلخرين  على 
 j منحصًر�  ليس   eلسال� �8لقا9 
�ملسلمني فقط، ��8 كا� �لقانو� 
 mبتأث� �حتكر  قد  باكستا�   j
على   eلسال� حتية  8لقا9  �ملشايخ 
حيث   eأليا� هذ*   j �ملسلمني 
 yق ألحد سوQ ال �نه  يزعمو� 
�ما  �لتحية،  هذ*  8لقا9  �ملسلمني 
�أل³ديو� فال حق hم مطلًقا �� 
يسلمو� على �حد. ��لو�قع �� حتية 
�جلميع  على  ُتلقى  كانت   eلسال�
 Cلرسو� xمن   j �صيص  بد�� 

.�
�ل`   eإلسال� مز�يا  بعض  هذ* 

�مو6  بضعة  �هذ*  لكم،  [كرִדا 
تنا�لناها  �لو   ،xبإ�ا لكم  بينتها 
بالتفصيل، �نظرنا X� H8 من هذ* 
لثبت  ��xية،  �ية  �من   eألحكا�
 eلسال�� �ألمن  )ين   eإلسال�  ��
 .Iال )ين �إل6ها ،eلصلح ��لوئا��
�لنا�   Iبقلو  xلفو� كا�  فإ[� 
 e8[� كا� نشر �إلسال� ،Nٍمبستطا
[لك  يتأتى  فإمنا  ممكًنا،  �لعا_   j
بنشر تعاليمه �لر�ئعة �جلميلة، �ليس 
�ملتشد)��  �خترعه   Xلذ� بالتعليم 
ال  �لكن  ��لعلما9.  �لنا�  من 
ميكن ألحد 8نا5َ6 هذ� �لطريق 8ال 
hذ�  8ماًما   Hتعا �هللا  بعثه   Xلذ�

8قامة  �حد  يستطيع  �ال  �لزما�. 
 H6سله �هللا تعا� Xلذ�  mغ Cلعد�
تنفيذ  يستطيع  �ال  عدال،  حكًما 
 Xلتعاليم �إلسالمية �لر�ئعة 8ال �لذ�
�قامه �هللا تعاH على هذ� �ملنصب. 
}منا  ألننا  سعد�9  �أل³ديني  ªن 
�ملوعو)  باملسيح   X� �لزما�   eبإما
 uَالشتر�� فُوِقينا   Xملهد�  eإلما��
 Cيقو �لدنيا.  �لظلم ألهل  j هذ� 

�ملسيح �ملوعو) �: 
قسم �إلسالe تعليمه H8 ِقسمني. 
 Dهللا، ��لثا�: حقو� Dحقو :Cأل��
 �� �هللا   Dحقو من  �ملر�)  �لعبا). 
يؤمن �إلنسا� �� طاعته - سبحانه 
�تعاH - ��جبة عليه. ��ملر�) من 
حقوD �لعبا) �� يو�سي خلق �هللا. 
�ليس صحيحا �� يؤ[X �إلنسا� 
�حد� ملجر) �الختال¯ j �لدين. 
شي9،  �حلسنة  ��ملعاملة  �ملو�سا5 
��الختال¯ j �لدين شي9 }خر. 
�8 فئة من �ملسلمني �لذين Eطئو� 
 �� �يز��  �جلها)   Êمع فهم   j
 mغ  Dبطر �لكفا6   Cمو�� تؤَخذ 
kب   xو�Þ �فتو�  �قد  شرعية، 
 Cاع`، (�ال تز�¼ Cمو�¦ ��مو��
 H8  Cملفعو� سا6ية   yلفتو� هذ* 
 Cيقو �أل³ديني.  ¡ق  هذ�  يومنا 

 لقد سـمى اهللا ديننا 
االسم  اإلسـالم، وهذا 
اإلكراه  يفنـد  نفسـه 
ويعطـي  والتطـرف، 
رسـالة األمن والصلح 
والوئام. إن مع� اإلسالم 
هـو العيـش بسـالم 
ومنح اآلخرين السالم. 
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kب   xو�Þ �فتو�  �قد  حضرته:) 
k8م  ح¥  ¼اع`   Cمو��� �مو�¦ 
�xجاִדم،  �ختطا¯   xو�Þ �فتو� 
�لسيئة  �لتعليما�  هذ*   �� مع 
 Xلذ�  eإلسال�  H8 بصلة  متت  ال 
 �� ميكن  �طاهر.  نزيه  )ين  هو 
 Iٍ� كمَثل   eإلسال� مَثل   Iنضر
يطالب ¡قوD �بوته، �يوّ) �يضا 
�� يو�سي ��الُ)* بعضهم بعضا، 
�ال Qب �� يضرI �حد �آلخر. 
��حلاC نفسه ينطبق على �إلسالe؛ 
فهو يريد من ناحية �ال ُيشرu باهللا 
شي9، �من ناحية �خرy يريد �� 
 Ìمو)5 ��حد5 بني ب uتكو� هنا

�لبشر."
يستطيع   Xلذ� �لتعليم  هو  فهذ� 
8قامة ¨د �إلسالe مر5  �ملسلمو� 
�خرy بالعمل به، �هو �� يعرفو� 
بعضهم  �حّق   Hتعا �هللا  حق 
�لبعض، ��� يسعو� جاهدين خللق 
�ملحبة ��ملو)j 5 بÌ �لبشر بغض 
�لنظر عن �نتمائهم �لديÌ. �بدال 
 �� عليهم  ظلًما  �ألبريا9  قتل  من 
��لصلح  �ألمن  سيَف  يستخدمو� 
به  فُيخِضعو�   eلإلسال  eلسال��
�لن�   eقد�� H8 يأتو� ֲדا� Iلقلو�
�. �لَيْسَعو� إلحر�x ®بة �هللا �قربه 

بدًال من سخط �هللا تعاH �غضبه 
 �� �النتحا6ية  �hجما�  جرير5 
�علو�   �� عليهم  �لظلم.  مما6سة 
®بة  كظّل  ظالًّ   eإلسال� كنف 
�ألI �³6ته بدال من �� يتيحو� 
فرًصا  �لظاملة  �فعاhم   Cخال من 
 eإلسال� على   pلالعتر�  yخر�
فليعلم  ضد*.  �hجما�  �شّن 
فال  يرتدعو�   _  �8 �kم  هؤال9 
 Cخال من   eإلسال� نشر  يسعهم 
حيلهم �لدنيوية �هجماִדم هذ*.

 �� �يضا  �أل³ديني  ªن  �علينا 
كل  تنّبهنا   �� �ب  �نه  نتذكر 
 eإلسال� باسم  -يشنُّها  هجمة 
حتقيق   H8 �لضالو�-  هؤال9 
مسئولياتنا �كثر من [X قبل. �ال 
عمل  بعد كل  �لعا_   �²  �� بد 
 �� eتشويه �سم �إلسال H8 X(يؤ
 ،eيتأسس على �ألمن ��لسال Ìي(
�ال بد �� يقوe به كل ��حد منا. 
 eإلسال�  Nتبا� من  �حد  كا�   �]8
 mتدم  H8  X(يؤ فعل  على   eُيْقد
 Åلذ�� فهذ� عمله   eلسال�� �ألمن 
من  Qقق  ألنه  طائفته،  عمل   ��
ميت  �ال  خاصة،  �هد�ًفا  خالله 
�إلسالمية  �لتعاليم   H8 هذ�  عمله 
 mغ  Cألعما� هذ*  مطلًقا.  بصلة 

مسئوليتها  �تقع  بتاًتا،  مشر�عة 
على فاعليها �ليست على �لتعاليم 

�إلسالمية. 
�جلماعة   �� �هللا  من  فضل  هذ� 
�إلسالمية �أل³دية تسعى لشر^ 
�حتقق  بلد،  كل   j ملوقف� هذ� 
هذ* �خلطو5 تأث�mً طيًبا حيث بد� 
بعض كتاI �ألعمدj 5 �جلر�ئد 
�لنحو نفسه، فمثال  يكتبو� على 
 j عندما ُقتل �حد �لقسس ظلًما
 :Iفرنسا كتب �حد هؤال9 �لكتا
 ��  H8 �النتبا*  �لعمل  هذ�  يلفت 
 j بد��  قد  �لدينية   Iحلر��

�لعا_. 
ليست  �حلقيقة  �لكن   :¯(6�  �
�ملغرضني   Iحر ألkا  كذلك، 
�لذين  �لنفسيني  �ملرضى   Iحر�

��ذ�� �لدين )6يئة hم.
بياًنا ¼يًال  �يضا  �لبابا   H(� �لقد 
هذ*   �� شك  ال   :Cقا حيث 
�حلرI قد حتولت H8 حرI عاملية 
�لكنها ليست باحلرI �لدينية بل 
هي حرI �ملصا« ��ألهد�¯. k8ا 
من خالhا  يريد��  �لذين   Iحر
حتقيق �هد�فهم، �[لك ألنه ليس 

من )يٍن يعّلم �لظلم.
متّكن H8 �آل� هؤال9 غm �ملسلمني 
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بأنفسهم،  �لوضع   u6تد� من 
�لظلم  هذ�  يتفاقم  عندما  �لكن 
�لفعل   (�(6 تظهر   �� بد  فال 
 �(�(x� [لك   H8 �نظًر�  له، 
 ..eمسئولياتنا لنبلغ 6سالتة �إلسال
كل   j  ..eلسال�� �ألمن  6سالة 
 ،Cية حا� �لعا_. على  مكا� من 
هذ� هو �لوضع �لسائد من ناحية، 
�من ناحية �خرy هناu من بلغْته 
يلبسها    ��  Cا�Q �لكنه  6سالتنا 
 �� �حٌد   َّ¦8 كتب  سلبية.  معا� 
 -eشخًصا –�لعله �6تّد عن �إلسال
..من  تويتر  ع�  6سال`  6�َسَل 
 �� �يضا..   Å6صو نشر*   Cخال
 ��� ،eين �ألمن ��لسال( eإلسال�
�لن� � قد منع �لظلم ��لوحشية، 
�لكنه عّقب باستهز�9: ... �لكن 
هذ� �حلكم ال يتعلق بالنسا9، �ال 
�عال�.  بفال�  �ال  باملرتدين، 
�يضا  �لشخص  hذ�   Cمثا�  uفهنا
�لذين عندما ير�� �� �لنا� بد��� 
يتأثر�� بصو56 �ألمن ��لسالe �ل` 
 eتقدمها �جلماعة �أل³دية لإلسال
Qا�لو� �x8لة هذ� �لتأثm. �ميكن 
8يصاC �لرسالة H8 }ال¯ �لنا� بل 
�لنا� من  �أللو¯ من  مئا�   H8
خالC �سائل �لتو�صل �الجتماعي 

كتويتر �فيسبوu �غVmا. فال بد 
من �النتبا* H8 مثل هؤال9 �لنا�، 
�من ��جبنا �لر) عليهم. ما �xلت 
عندنا �عماC كث5m إليصاC 6سالة 
�إلسالe �حلقيقي H8 �لعا_، �علينا 
�جلماعة   �� ننجزها. صحيح   ��
عرَّفت  قد  �أل³دية  �إلسالمية 
�كثر  �لر�هن  �لعصر   j  eإلسال�
[لك  �مع  قبل،   X] من   mبكث
فعلنا.  مبا  نطمئن   �� نستطيع  ال 
حيث  هذ�  �ملعا6ضة  عهد   j
 mمن غ �ملعا6ضة   eإلسال� يو�جه 
�ملسلمني �تو�ِجه �أل³دية معا6ضة 
�ملسلمني غm �أل³ديني، علينا �� 
نبذC جهو)� مكثفة �نعمل مبنتهى 
�نتشا6   �� �ملحتم  من  �حلكمة. 
�إلسالj e �لعا_ قد ُقد6 �8 شا9 
 ��  j شك  Éة  ليس  كما  �هللا، 

�لثانية لإلسالe مقد56 من  �لنشأ5 
بإ[�  �أل³دية،  بو�سطة   � �هللا 
جاهدين  نسعى   �� �علينا  �هللا. 
�ندعو �هللا تعاH �� ُيرينا مشاهد 
�لتقدe ��الx)هاj 6 حياتنا، �ال 
عنا  يبعد  تقص�mِتنا �ضعفنا   Nيَد
ماسة  Éة حاجة  لذ�   .eلتقد� هذ� 
للدعا9 �بذC �جلهو) لكي يسترنا 
قلت  كما  �فضاله.   Iجنذ� �هللا 
من  �ملعا6ضة  نو�جه  8ننا  سابقا 
�لقوy �ملعا)ية لإلسالe ��ملسلمني 
�ملزعومني  �لعلما9  يتبعو�  �لذين 
 y6قصا  Cنبذ  �� �علينا  �يضا. 
�ملسيح  مهمة  لتحقيق  جهو)نا 
 Xبأ }ֲדني   mغ  � �ملوعو) 
خو¯. لقد سألÌ بعض مر�سلي 
 j جلر�ئد ��لصحفيني 8[ قد سئلُت�
���6با �j �جلولة �ألخ5m للسويد 

ولقـد أدX البابا أيضا بياًنا �يـًال حيث قال: ال 
شـك أن هذه احلـرب قد حتولت إX حـرب عاملية 
ولكنها ليست باحلرب الدينية بل هي حرب املصا� 
واألهـداف. إنها حـرب الذين يريـدون من خال!ا 
حتقيق أهدافهم، وذلك ألنه ليس من ديٍن يعّلم الظلم.
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 Cحد �لصحفيني �قا� Ìيضا سأل�
�جلماعا�  من  تعا6َضو�  8نكم 
�خلطر  تو�جهو�  ��نكم  �إل6هابية 
تنجز��  فكيف  حياتكم،  على 
���جه  �نا  نعم  فقلت  �عمالكم؟ 
�خلطر ��بنا9 �جلماعة �يضا، 8ال �� 
هذ� �خلطر ال يستطيع �� مينعنا من 
�لر�هن  �لعصر  8جناx �عمالنا. ففي 
كل ��حد j كل مكا� j خطر، 
�قلت له: بل �نت �يضا j خطر 
فهو ال Eص �أل³دX �� �ملسلم. 
هؤال9  خطط  ينفِّذ  ال  من  فكل 
 pَّمعر يؤيدهم  �ال  �ملغرضني 
للخطر. �ما �أل³ديو� فيعا6ضهم 
 .eإلسال� �معا6ضو  �لعنصريو� 
فاخلطر QدD بنا من كال �جلانبني، 
�ألمو6  ֲדذ*  يبا¦  ال  �ملؤمن  لكن 
 ،Cحا كل   j باإلميا�  �يتمسك 
�سو¯ يظل كل �³دX متمسكا 

به �8 شا9 �هللا.     
�لعا_   j �لسائد5   Nأل�ضا�  �8
��حتما9 كل �³دX من كل شر 
�8تقا9 �جلماعة- من حيث  �فتنة 
 j �ألشر�6  شر�6  من  �جلماعة- 
�لتركيز  منا  يقتضي  مكا�،  كل 
 j ��لصدقة  �لدعا9  على   mلكب�
ֲדذ�   eالهتما� �ب   .eأليا� هذ* 

 Nفأ�ضا خاصة.  بصفة  �جلانب 
�لعا_ كما قلت تتأex كل يوe من 
سيئ H8 �سو�. نسأC �هللا �� �عل 
 H8 شر�6 هؤال9- �لذين يسيئو�
�هللا  )ين  �إلسالe �يشوِّهو� ·عة 
��العتد���9  �ملظا_   Iبا6تكا
 Cنسأ ֲדم.  حتيق   -eإلسال� باسم 
عاجال،  ֲדم  يبطش   ��  Hتعا �هللا 
��لباليا.  �ملشاكل  ¼يع  �يزيل 
 H8 لن� � الفتا �نتباهنا� Cلقد قا
 Iَُبا ِمْنُكْم  َلُه  ُفِتَح  َمْن  �لدعا9: 
�لرَّْحَمِة   Iَُْبَو�� َلُه  ُفِتَحْت  َعا9ِ  �لدُّ
َ�َما ُسِئَل �هللا َشْيًئا َيْعِني َ�َحبَّ 8ِلَْيِه 
 Cُ6َُسو Cَْلَعاِفَيَة. َ�َقا� Cَِمْن َ�ْ� ُيْسَأ
َعا9َ  �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم �8َِّ �لدُّ
ا  ا َنَزCَ (من �البتال9) َ�ِممَّ َيْنَفُع ِممَّ
َعا9ِ.  َلْم َيْنِزCْ َفَعَلْيُكْم ِعَباَ) �هللا ِبالدُّ

 (Xلترمذ�)
� قاj � C موضع }خر: ال شي9 
 Cعند �هللا من �لدعا9. � قا eكر�
�تقا9ً  قو�  تصدَّ �لصدقا�:  عن   �
 :� Cمن �لنا6 ��البتال9، بل قد قا
مسلم.  كل  على  ��جبة  �لصدقة 
يكن   _ َمن  �لصحابة  سأله  فلما 
 :Cفقا يفعل؟  فما[�  شي9  عند* 
فليعمل   X� باملعر�¯،  فليعمل 
�ليعمل  �إلسالمية،  باأل��مر 

�ملنكر��،  عن  �ينهى  �حلسنا�، 
لكن  له،  �لصدقة  مبنـزلة  فهذ� 
 Dَّتصد Xيظن �لذ �� Ìهذ� ال يع
�ملعر�¯  عن  ميتنع   �� ميكن  �نه 
بأ�،  فال  �ملنكر��،  �تنب  �ال 
�هللا  بل  كال  �لصدقة.  )فع  فقد 
فإ[�  عبا)*،   H8 بر³ة  ينظر   �
كا� �حٌد مضطر� �ال ميلك ماال 
فإ� �هللا � يعّد �لعمل باملعر�¯ 
��جتناI �لسيئا� صدقة منه. �ما 
�لذX ال Qرx �حلسنا� �ال ميتنع 
لصدقته  قيمة  فال  �لسيئا�  عن 
�لصال5   �� فكما  �يضا.   Cباملا
ֲדا   Iُيضر بل  hا  �Vيَة  ال  6يا9ً 
�جُهه، فال �Vية ملثل هذ* �لصدقة 
�نه  �ملؤمن  من  ُيتوقع  8منا  �يضا. 
�هللا  �يدعو  صدقة  Eر�  حني 
فهو يسعى ليصد6 منه كل عمل 
لنيل 6ضو�� �هللا �، �حالته هذ* 
�إلنسا�  �هللا �تنقذ   Cفضا�  Iجتذ
��ملشكال�. �j هذ�  �لباليا  من 
 :� �ملوعو)  �ملسيح  سيدنا   Cقا
�لباليا.  تدفع  ��لصدقة  �لدعا9 
�ل`  �حلالة  عن  حضرته   Cيقو  �
إلجابة  �لدعا9:  8جابُة  تقتضيها 
 �� �إلنسا�  على  �ب  �لدعا9 
ُيحد� �لتغيj m نفسه، فإ[� كا� 
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ال �تنب �لسيئا	 �ينقض حد�� 
�هللا فال تأث� لدعائه. 

على  كث��  نركز   &' �ب   &()
�لدعا1 ��لصدقة ضمن حد�� �هللا 
لكي جنذ7 'فضا5 �هللا باستمر�2. 
�ملوعو� �  يقو5 سيدنا �ملسيح 
الفتا �نتباهنا (A �لدعا1: (ن? '�عو 
�هللا ��ما �عليكم '& تنشغلو� 'نتم 
'يضا J �لدعا1 على �لد��I. ��ِ�مو� 
على �لصالL ��لتوبة، �()� حققتم 
�هللا  Oفظكم   Pفسو �حلالة   Rهذ
كله شخص  �لبيت   J كا&   �()�
 Pفسو �لقبيل  هذ�  من  �حيد 
Oمي �هللا بسببه �آلخرين 'يضا.     
(ميانا  يؤمنو&  �لذين   :� قا5 
خالصا يتو7 �هللا عليهم �Oميهم 

بنفسه. 
_ قا5 �: (& �هللا تعاA ال [ذ5 
�لعا`   Rعا��  �()� 'بد�.   aلصا��
 aكله �عا2ضه لن يقد2 على (حلا
 Lلقو� ميلك  �هللا   &) به.  �لضر2 
Oظى  �إلنسا&  كلها.   L2لقد��
 dير� �إلميا&،  نتيجة  fمايته 
عجائب قد�2ته �قو�R، �ال تصيبه 
)لة. �علمو� '& �هللا 'قوd من كل 
 ��ُّ�' .Rهو غالب على 'مر� ،iقو
�لصلو�	 بصدa �لقلب، ��ستمر�� 

J �لدعا1، �علِّمو� )لك 'قا2بكم 
 A)  kينحا �'عزتكم كّلهم. �من 
 &)  .L2خسا يو�جه  ال  كليا  �هللا 

'صل �خلساL2 هو �لذنب.
 A) ماسة  fاجة  فنحن  'قو5: 
�خلضوA) q �هللا تعاA ��الستعانة 
��ملشاكل  �لباليا  �ُهللا  ليزيل  به 
كلها، �[يِّب �لعد� �ُيفشل مكايد 
�هجماִדم  �ألtدية  معا2ضي 
كلها. لقد عّلمنا �هللا تعاA بعض 
�أل�عية J �لقرw& �لكرمي، فيجب 
فهِمها  بعد  تر�يدها  من  نكثر   &'
جيد�. �قد '2شدنا �ملسيح �ملوعو� 
�لكرمي   &wلقر� '�عية   J  �
عّلمنا   xل� �أل�عية   &' نكتة  �بّين 

(منا  �لكرمي   &wلقر�  J (ياها  �هللا 
 zعّلمناها ليدعو ֲדا �ملؤمن }لو
�لنية فيقبلها �هللا تعاA منه. فيجب 
�لتركيز على �أل�عية �لقرwنية إل�kلة 
فهنا{  �لشر�2.  ��جتنا7  �لباليا 
�لكرمي   &wلقر�  J  Rعّلمنا �عا1 
�نقر'J R �لصالL 'يضا عا�L، �قد 
هنا �ملسيح �ملوعو� � 'يضا  �جَّ
(A تر�يدR بكثرL �هو: ﴿2َبََّنا wِتَنا 
ْنَيا َحَسَنًة َ�ِفي �آلِخَرLِ َحَسَنًة  ِفي �لدُّ
َ�ِقَنا َعَذ�7َ �لنَّا2ِ﴾. يقو5 �ملسيح 
 :qملوضو� هذ�   J  � �ملوعو� 
من  شيئني   A) fاجة  �إلنسا& 
هو  'حد�ا  نفسه،  (سعا�  'جل 
 J يو�جهه  مما  مأمن   J يبقى   &'

إن اهللا تعـا� ال �ذل الصـادق أبـدا. وإذا عاداه 
العا& كلـه وعارضه لن يقدر على إحلاق الضرر به. 
إن اهللا ميلـك القوة والقدرة كلها. اإلنسـان )ظى 
>مايته نتيجـة اإلميان، ويرى عجائب قدراته وقواه، 
وال تصيبـه ذلة. اعلمـوا أن اهللا أقوى من كل قوي، 
وا الصلوات بصدق القلب،  وهو غالب على أمره. أدُّ
واسـتمروا J الدعاء، وعلِّموا ذلك أقاربكم وأعزتكم 
كّلهم. ومن ينحاز إ� اهللا كليا ال يواجه خسـارة. إن 
أصل اخلسـارة هو الذنب. (املسـيح املوعود عليه السالم)
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�حلياL �لدنيا �لوجيزL من �ملصائب 
�ثانيهما  ��البتال�1	،  ��لشد�ئد 
هو '& ينجو من �لفسق ��لفجو2 
 Rُتبعد  xل� �لر�حانية  ��ألمر�� 
حسنة  من  فاملر��   .Aتعا �هللا  عن 
�لدنيا هو '& يبقى �إلنسا& �فوظا 
جسديا  كا&  سو�1  بال1  كل  من 
 Lحليا�  iخز �من  �2حانيا   �'
 :J �حلسنة  من  ��ملر��  �لسيئة... 
حسنة   &' حسنة“   Lآلخر�  J�”
�آلخرL 'يضا �رLٌ حلسنة �لدنيا، فلو 
 J &نا5 �إلنسا& حسنة �لدنيا لكا

.Lلك تفا�ال حسنا عن �آلخر(
�لنا2:  عذ�7  عن   � قا5   _
 xليس �ملر�� من �لنا2 هنا �لنا2 �ل
 J لقيامة بل توجد� Iستكو& يو
�لن��&.   qنو�'  Pالw يضا' �لدنيا 
شرحا   qملوضو�  �  ��k  _
 qنو�' J &لن��� Rقا5: تتمثل هذ�
��ملعامال	   Pملخا��� �لقالقل 
مع �ألقا72، ��ألمر��. فاملؤمن 
يدعو '& Oفظه �هللا من هذR �لن��& 
�عا1   Aتعا �هللا  عّلم   _ كلها. 
 &'  Iملعلو�� ��لثبا	.  للصمو� 
�إلنسا& يو�جه 'حيانا ظر�فا صعبة 
مو�تية ��بتال�1	 فقد علِّم '�عية 
�ألعد�1،  ضد   Lلنصر�� للثبا	 

ُ)ُنوَبَنا  لََنا  �ْغِفْر  ﴿2َبََّنا  �منها: 
َ'ْقَد�َمَنا  َ�َثبِّْت  َ'ْمِرَنا  ِفي  َ�ِ(ْسَر�َفَنا 
�ْلَكاِفِريَن﴾.   Iِْلَقْو� َعَلى  َ��ْنُصْرَنا 
من   :� �ملوعو�  �ملسيح  يقو5 
�لو�ضح 'نه لو ` يكن �هللا ليغفر 
�لذنو7 ملا عّلم هذ� �لدعا1 'بد�. 
 &wلقر� J �2� خرw 1هنا{ �عا _
�لكرمي: ﴿72َِّ (ِنِّي ِلَما 'َْنَزْلَت (َِليَّ 
ِمْن َخْيٍر َفِقٌ�﴾. �ب �إلكثا2 من 
تر�يدR 'يضا. هذ�، �هنا{ '�عية 
�لكرمي،   &wلقر�  J  	�2�  Lكث�
�ب علينا تر�يدها جلذ7 'فضا5 
�ملوعو�  �ملسيح  يقو5   .Aتعا �هللا 
بأ&  قبل  من  )كرُ	  كما   ،�
 &wلقر�  J أل�عية� تلك  �هللا )كر 
�لكرمي، �)لك ليدعو ֲדا �إلنسا& 
 _ منه.  �هللا  فيقبلها  �لنية   zلو{

هنا{ '�عية �عا ֲדا 2سو5 �هللا � 
�ملوعو�  �ملسيح  ֲדا  �عا   dخر'�
�. يقو5 �ملسيح �ملوعو� � 
عن �عا1ٍ '& �هللا تعاA 'لقاR عليه 
كل   7ّ2” �هو:   Rيا) عّلمه   i'
فاحفظ?   7ّ2 خا�مك،  شي1 
��نصر� ��t2?“. _ قا5 �: 
�السم  بأنه  �2ُعي   J 'ُلقي  لقد 
�ألعظم. �َمن قر' هذR �لكلما	 

جنا من كل wفة. 
ندعو �هللا تعاO &' Aفظنا -'فر��� 
شر  �يرّ�  شّر  من كل  ��اعة- 
�يهب  �و2هم.   J �ملعا2ضني 
 Lملسلمني عقال �فطنة ليلّبو� �عو�
تعليم  �ينشر��  �هللا،  من  �ملبعو� 
�لعا`   J جلميل ��آلمن�  Iإلسال�

 .Lهم 'مة ��حد�

اإلنسـان >اجة إ� شـيئني من أجل إسعاد نفسه، 
أحدهما هـو أن يبقى J مأمن ممـا يواجهه J احلياة 
الدنيا الوجيزة من املصائب والشـدائد واالبتالءات، 
وثانيهمـا هـو أن ينجـو مـن الفسـق والفجـور 
واألمـراض الروحانيـة الe ُتبعده عـن اهللا تعا�. 
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* (& �لبعوضة ُتْدمي ُمْقلَة �ألسد.
* من تعر� للمصاعب ثبت للمصائب.

.5( J Lعزٍّ خ� من حيا J 	مو *
* ()� 5kَّ �لعاِلُم 5k بزلَّته عاَلٌم.

* (صال� �ملوجو� خ� من �نتظا2 �ملفقو�.
* �إلشا�2	 ُتْغ? �للبيب عن �لعبا�2	.

* من جا2 على شبابه جا2	 عليه شيخوخته.
* من �عظ 'خاR سرًّ� فقد نصحه، �من 

�عظه عالنية فقد فضحه.

َتَعلَّـم..
 من �لزهرL �لبشاشة، من �حلمامة �لو��عة، من 

�لنحلة �لنظاI، من �لنملة �لعمل، من �لديك 
�لنهو� باكًر�.

للصـ� ��ـا� 
�لص� عند �ملصيبة ُيسمى (مياًنا. 

�عند �آلكل ُيسمى قناعة. 
�عند حفظ �لسر يسمى كتماًنا. 
�من 'جل �لصد�قة يسمى �فا1.

Ñ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ ŽtÑ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ Žt

شـكو	 (A �كيـع سـو1 حفظـي
نـو2 �لعلـم  هـذ�   &) �قـا5 

�ملعاصـي تـر{   A) فأ2شـد� 
لعاصـي يؤتـى  ال  �هللا  �نـو2 

� من  �لشعر حلكمة�



�إلشكا5 �حلقيقي �لذi يقع 
فيه �لبعض، بعد '& ينبهر�� 
�لساطعة  �لعقلية  باأل�لة 
فيتحمسو� للتصديق ��إلميا&، هو ظنهم 
بأ& هذR �أل�لة �لعقلية هي �لx كانت 
�لسبب J (ميا¢م. �لكنهم سيكتشفو& 
 aتفو 'مو�2  هنالك   &' حني  بعد  �لو 
عقو¤م �قد2ִדم على �ملحاكمة – 2غم 
تباينها ��ختالفها من شخص (w Aخر- 
بل تتصا�I مع مسلَّماִדم �لx صنعوها، 
فينشأ �لصر�q �لعقلي �تبد' �لوسا�¥.

هؤال1  سيبد'  �لنقطة   Rهذ �عند 
'� �ا�لة  �آليا	  باالندفاq �و طلب 
�لنظر J �آليا	 �ملوجو�L سلفا بعد '& 
�جد�� '& �لعقل ` يسعفهم، �لكنهم 
 iلن تر� 	يضا سيكتشفو& '& �آليا'
غليلهم �لن تدفع �سا�سهم، �سيبقى 

فيها جو�نب ¦فية تتيح �ملجا5 للتشكيك 
فيها، فيقع هؤالJ 1 ���مة هائلة تسبب 
¤م قلقا ��ضطر�با بالغا �ظمأ 'شد من 
�لسابق، فتبد' نفوسهم بالصر�§ ��لعويل 

طالبة �2حتها �سكينتها �طمأنينتها.
هذR �حلالة من �الضطر�7 ��لقلق هي 
هت توجيها صحيحا  حالة فطرية لو �جِّ
 iفإ¢ا ستجلب �لسكينة ��لطمأنينة �تؤ�
(A �إلميا& �تثبيته �تقويته، �هذ� �لتوجيه 
�لصحيح ليس سوd '& يد2{ �إلنسا& 
له  حو5  ال  بأنه  �يقرَّ   ،Rعجز� ضعفه 
�ال قوL، _ [رَّ على عتبا	 �هللا مستد�2 
t2ته، فعندئذ ستتحر{ �لربوبية إلغاثة 
�لعبو�ية �يتجلى �هللا تعاA لعبدR ��2يا 
ظمأR �لعقلي ��لنفسي، فتتنو2 �ألبصا2 
بعد '& يد2كها �هللا تعاA �يلمع �لعقل 
نفسه  �ملؤمن  �د   _ �لنفس.  �تصفو 

�حلالة   Rهذ على  '& Oافظ  على  مصر� 
فيها   &' سيد2{  ألنه  لزيا�ִדا  �يسعى 
�لدنيا   J �فالحه  �طمأنينته  �2حته 
��لدين. �هذ� هو �لطريق �لذi �ختطه 

�هللا تعاA للوصو5 (ليه.
'ما ()� ` توجه حالة �لقلق ��الضطر�7 
 Lلر�� A) توجيها صحيحا فستقو� Rهذ
معا2ضة   A) بل  ��إلحلا�،  �لكفر   A)�
�حلق ��ألنبيا1 بشدL �معا��ִדم ��لتو2© 
 () عليهم؛  ��الفتر�1  جر�ئم ضدهم   J
�لشيطا&  قبضة   J حينها  �إلنسا&  يقع 
حا5  من  بكث�  'سو'  حاله  �يصبح 
�لكافر �لذi ` يؤمن يوما! �هذ� ليس 
(ال عقوبة من �هللا تعاA على ك� �'نانية 
 Aغر�2 ` يدفعا �لعبد للسجو� هللا تعا�
طالبا منه �ملعونة، �هذ� سيكو& صفعة 
 Rذ¬� iيعتز به ��لذ iلعقله �لناقص �لذ
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سيتبني  ما  �سرعا&  �هللا.   &�� من  (¤ا 
 J سيتو2©  �لشخص  هذ�   &' 'يضا 
عاقل،  يقبلها  ال  �'�هاI سخيفة   Iفها'
 &'  Rغ�  dير� �لشخص  )لك   dل�
عقله �لذi خلق لديه هذR �لوسا�¥ ` 
يتلمَّس طريق �حلق J يوI من �ألياI (ال 
بفضل �هللا تعاA، �'نه لو غا�R2 نو2 �هللا 
فسيصبح مظلما ككهف متعفن، �هذ� 
أل& �هللا تعاA يعر� عمن يعر� عنه، 
ليقضّني  تأ)َّ&  �قد  لوحد�نيته،  �يغا2 

على كل �ثن باطل يعبد من ��نه.
�تسجيال ¤ذR �حلالة �توضيحا ¤ا يقو5 

تعاA عن هؤال1:
َلْم  َكَما  َ�'َْبَصا2َُهْم  َ'ْفِئَدَتُهْم  ﴿َ�ُنَقلُِّب 
ُيْؤِمُنو� ِبِه َ'�5ََّ َمرLٍَّ َ�َنَذ2ُُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم 
َيْعَمُهوَ& * َ�َلْو 'َنََّنا َنزَّْلَنا (ِلَْيِهُم �ْلَمَالِئَكَة 
ُكلَّ  َعَلْيِهْم  َ�َحَشْرَنا  �ْلَمْوَتى  َ�َكلََّمُهُم 
َشْي1ٍ ُقُبًال َما َكاُنو� لُِيْؤِمُنو� ِ(الَّ َ'ْ& َيَشا1َ 
�هللا َ�َلِكنَّ َ'ْكَثَرُهْم َيْجَهُلوَ& * َ�َكَذِلَك 
�ْإلِْنِس  َشَياِطَني   � َعُد�ًّ َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا 
َبْعٍض  (َِلى  َبْعُضُهْم  ُيوِحي  َ��ْلِجنِّ 
kُْخُرPَ �ْلَقْو5ِ ُغُر��2ً َ�َلْو َشا1َ 2َبَُّك َما 
َ�لَِتْصَغى   * َيْفَتُر�َ&  َ�َما  َفَذ2ُْهْم   Rَُفَعُلو
 Lِِباْآلِخَر ُيْؤِمُنوَ&  َال  �لَِّذيَن   Lُْفِئَد'َ (ِلَْيِه 
ُمْقَتِرُفوَ&﴾   ُهْم  َما  َ�لَِيْقَتِرُفو�   Rَُ�لَِيْرَضْو

(١١١-١١٤ Iَألنعا�)
 `� بعقو¤م  �غتر��  �لذين  فهؤال1 
 qباخلضو Rيطلبو `� Aضعو� هللا تعا]

��لعبا��	   Lملجاهد�� ��النكسا2 
ستتقلب قلوֲדم _ 'بصا2هم ح² �د�� 
به  wمنو�  يؤمنو& مبا قد  يعو���  '¢م ` 
من قبل من �الئل عقلية ظنو� '¢ا كانت 
لآليا	  توجهو�   �()  _ �¤د�ية.  سبب 
فلن �د�� '& �آليا	 مهما كانت جلية 
��لطمأنينة،  �لسكينة  قلوֲדم   J ستولد 
فما كا& لنفس '& تؤمن J �حلقيقة (ال 
 Rبإ)& �هللا �مبشيئته �لكنهم �هلو& هذ
يرفضو&  عندما  )لك  بعد   _ �حلقيقة. 
يتركو� �اعة  لن   qالنصيا��  qخلضو�
'عد�1  �ملؤمنني فحسب بل سيصبحو& 
بينهم  فيما  �حلق ��ألنبيا1 �سيتحالفو& 
بأنفسهم  مغترين  �كب�هم  صغ�هم 
�الفتر�1  مقترفني  غ�هم  �غا2ِّين 
'¢م  بعد )لك سيجد�&  ��لكذ7، _ 
باهللا  يكفر�&   _  ،Lباآلخر يكفر�& 
�لنهائي  �يلحد�&، �هذ� هو مص�هم 

.Iملحتو�
قد  '& نرd شخصا  لذلك، فال عجب 

�µر© J �اعة �ملؤمنني �'بدt dاسا 
لسنو�	، _  متتد  قد  �لوقت،  من   Lلفتر
بعد )لك �نقلب على عقبيه �'خذ يهاجم 
'�5 مرL. فهذR حالة  به  يؤمن  ما كا& 
معر�فة، �هي مص� كل متك� مغر�2̀  
[ضع هللا تعاA �` [رَّ على عتباته. �ما 
` يد2{ كل مؤمن '& ��جبه '& يتو7 
(A �هللا تعاA �'& يبقى خاضعا ساجد� 
على عتبا	 �هللا فهو ليس J مأمن 'يضا. 
 aيتشد  iلذ�  &' مر��2  شاهد	  �قد 
بأ& (ميانه �2سخ ال يزلزله شي1 بنا1 على 
قناعاته �ملزعومة، ��لذi ال يذكر فضل 
بأ& هد�R لإلميا&،  تعاA عليه �منته  �هللا 
��لذi ال يعي هذR �حلقيقة �ال يفهمها 
�لعاقبة،  يبقى خائفا ��ما من سو1  �ال 

فإنه كث�� ما تكو& عاقبته سيئة.
لذلك ما 'حوجنا (A �لدعا1 �لذi كا& 

من 'كثر �عا1 �لن¹ �، 'ال �هو:
�”يـا مـقـلــب �لقـلـو
 ثـبت قـلبـي على &يـنـك“

 

فال عجب أن نرى شخصا قد اkرط i Jاعة املؤمنني 
 n ،ة من الوقت، قد متتد لسنواتqاسـا لفr وأبدى
بعد ذلك انقلب على عقبيه وأخذ يهاجم ما كان يؤمن 
 sكل متك tبه أول مرة. فهذه حالة معروفة، وهي مص
مغـرور & �ضع هللا تعـا� و& �رَّ علـى عتباته.
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�ب علينا  لو كنا جا�ين 
نتبني   &' �لدين   f Jث 
�ملسيح  فسر  كيف  جيد� 
 L2من سو Aأل�� 	ملوعو� � �آليا�
�ملؤمنو& تفس�� بر�عة �قمة ما سبقه 
تكوين  مبر�حل  �قا2¢ا  مفسر  (ليه 
مد�2«   J �لصا¼  تطو2  �بني  �جلنني 
 Lملجاهد� (ميانه J 2حم  تكوين طفل 
سمٌّ  �ملعصية   &' �لنفس   qقنا)  Lمعانا�
¤ا �'& �لطاعة شفا�ها ح² يهبه �هللا 
�لذִדا.  كل  متعتها   Lلصال�  J Aتعا
 J  Rحد� �هو  �لسفو�   J �لتفاس� 
 L2صو لنا  يعيد  تفس�  هذ�  �لقمة.. 
.� �مد  يد  على  �لنا¥  تربية  من 

تفس�  قر�ئحنا  تلحظ  ال   `�   .٢
 Iملر�� توضيح   J �لشمس   L2سو
 &' �فيه  ؟..   Iإلسال� تعاليم  �فلسفة 
�لرجل �لصا¼ عا` قائم بذ�ته. يدعو{ 

�ملسيح فيها '& متحو نفسك هللا ليعيد 
بذ�ته،  قائما  عاملا  ��علك  خلقك 
ضحاها،   �تكو&  �لشمس  تكو& 
�تكو&  جالها،   �() �لقمر  �تكو& 
�لليل ()� يغشاها، �تكو& �لسما1 �ما 
طحاها؟  �ما  �أل�2  �تكو&  بناها 
�ليال   � �مد  يكو&   Àبالتا�
�لربوبية  �لصفا	  على  بذ�ته  قائما 
��ملالكية،  ��لرحيمية  ��لرtانية 
خا�مه.  شأ&  يكو&  �هكذ� 
٣.  �كيف يقا5 '& تفاس�R هي هي 
 � بينما كتب  نعرفها   xل� �لسابقة 
 Lمصاغا كوحد &wتفس�� شامال للقر
هو  �حلجم  صغ�  كتا7   J  Lحد��
يكشف  �هو  �إلسالI؟  تعاليم  فلسفة 
بشكل  �هللا  لدين  �لالئق  �لتصو2  عن 
كامل، �'نه كا& هو هو جو�7 �مد 
�فهم �مد � لو جا1 بنفسه ل�� على 

'سئلة مؤمتر �أل�يا& �خلمسة.
 � �ملوعو�  �ملسيح   &'  Iلكال�   .٤
�لقدمية  �لتفاس�  'قو�5  بنفس  يقو5 
�ملوعو�  �ملسيح  فتفس�  غ� صحيح.. 
 J أل�2�kها  �حلر7  لوضع  �ملتكامل 
�حلر7  �نتها1  بسبب  �مد   L2سو
�لفكرية  �حلرية   qشيو� �لدينية 
 Lلس��� �لتا2يخ  مع  تكامله   J فريد 
منه  نعلم  تفس�  �هو  كله.    &wلقر��
�لدين،   J  Rإلكر��  Iعد على   Rتركيز
�2بط هذ� بفهم كامل للس�L �لنبوية 
�يرتبط   qللدفا  � �مد  ��ضطر�2 
�لقرw& عن  بتفس� كل wيا	  عضويا 
تا2يخ   J  aمسبو غ�  تفس�  �لقتا5 
بياناته.. 'خطر  من  �هو  �لتفس� 

عدI �ستقبا5 �إلنسا& ¤ذ� �لبيا& �لفريد 
هو من (�اله للتا2يخ �ضعف بص�ته 
Ãال5 (شر�P �هللا على �ملسا2 �لتا2[ي 
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..Lبأكمله كوحد
مر�حل  خال5  �لعنايُة  َعِملت  لقد 
ملسيحه  ميهد  سبحانه  �هو  كاملة 
بتحق� �لكنيسة �لدموية �ترسيخ �ضع 
�حلر7، لتفريغ �خلالفة �لثانية على ¢ج 
باليني   ٧  Çبال)  J ملهامها،    Lلنبو�
(نسا& بسبعني لسانا. من من �ملفسرين 
 xل� �لنبوية  للمهمة  �لر�ية   Rهذ لديه 
 ،Iكتا7 فتح (سال J مهامها 	حتد�
 Éجليو� لتجييش  �ضطر�2  فيه  �ليس 
سيدنا   Çيفر �هللا  أل&  �حلر7  �متا2ين 

.Rمد� �  ثانية ليبلغ �لدين 'قصا�
 Éلر�ئع �لو�ضح للعر� � R٥. تفس�
خلقه  كخلق  ال  قدمية  2بانية  كصفة 
�هللا غُ� مسبوJ a �لتفاس�. �هو هو 
تصو2 �لن¹ �خلامت �مد �، �لذi كا& 

قلبه �نعكاسا لصفة �لعرÉ �لربا�.  
 a2لطا�  L2لسو   �  Rتفس�   .٦
�لتدÀ '2بع مر�	  �شر� مفهوI سر 
تفس�   J يوجد  ال  للتيس�  متتالية 
�ستقبا5   Iعد� هو؟   'ين  سابق.. 
�لفهم سببه ضعف حاسته  هذ�  �ملر1  
�لر�حانية �لدقيقة..(& سر �لتدÀ عند 
 ،Aتعا �هللا  يعلمه  �ملحد�  �لتوقيت 
 §kل�� عا`   J  � �مد�  �بلغه 
 J  Aيتد  Rمر�� سيجعل  'نه  �طمأنه 
خلق عبد من �ملصلني عليه، �كذلك 
�كا&   ،� مرمي  �بن  �هللا  طمأ& 

�ملوعو� � تدليا ¤ما معا.   �ملسيح 

٧.  �تفس�R �  ألحا�يث �لدجا5 
بينها  ��لتوفيق  كلها  �لزما&  �wخر 
تصو2هم   J �لصحابة  خطأ  �تفس� 
 � �مد  �هللا  2سو5  مع  حد�  ملا 
عن �بن صيا� هو تفس� متكامل غ� 

..aمسبو
 Iإلسال�  Lملعجز  �  Rتفس�  .٨
�لك�J d عدL مقدما	 لكتبه �J جنم 
�¤دd �غ�R �قصائدR حني ميد� بركة 
�هللا J �لصحابة بسبب �لنبوL �(شا�ته 
باالنقال7 �مليمو& �ملبا2{ �لذi حد� 
J حياL 'صحا7 �لن¹ �مد � يد5 
�لن¹  بعظمة  مسبوقة  غ�   Lبص� على 
�تفس� �2عة wيا	 wخر سوL2 �لفتح.. 
٩. تفس� �ملسيح �ملوعو� �  للفاحتة 
 ٣٧٠ z ديةtل��هني �أل�  J 1سو�
�لصا�قني  كر�ما	   J  �'  .٤٤٩  –
 J  �' �لكتا7..  wخر   A�  ٤٤  z
كتا7 (عجاk �ملسيح z ٤٤ �w Aخر 
�لتفاس�   J قط  يوجد  ال  �لكتا7.  
يوضح  �لتفس�  هذ�   &) �لسابقة.. 
كيف كا& �لن¹ �لكرمي �مد � يقر' 
�لسوJ L2 �لصالL.. ال بد من �إلفاقة 
J �لصالL  ليعرP �ملر1  كيف يصلي 
�هدنا  �عا1  بنا2  فيها  يصطلي   Lصال
يصلى  ال  من  �ملستقيم..كل  �لصر�© 

 .Pلنا2 فصالته على شفا جر� Rهذ
١٠. �تفس�R �  لعالما	 �لساعة 
J �لتكوير ��لقيامة ��لزلزلة �ما يتعلق 

ֲדا من wيا	 غ� مسبوJ a �لتفاس� ..
�أل�5   ،Iلعلو� مفتا�  �لتناظر    .١١
كتابُة  تتم   &wلقر� فهم  تا2يخ   J  Lمر
�لصعب  �هللا  تيس�  على  بنا1  �لتفس� 
بضر7 �لسهل مثال له، ففي "مكتو7 
 J مع قوله Aد" يتناظر فعل �هللا تعاt'
�جو� �لصعوبة ��جو7 �إلميا& 2غم 
�لصعوبة.. �J كتا7 �خلطبة �إل¤امية 
تتناظر   Pية �الستخالw  J &' يشر�
عليهما  يطبق  ��هللا  �لتا2يخ   J 'متا& 
 ،Pالستخال� �قانو&  �عد  نفس 
 J 'يضا  �ألمتا&  تتناظر  �لفاحتة   J�
�ضاليهما  �مغضوبيهما  منعميهما 
مناظر   Òمع ��ألضحية  �لنسك   J  _
با7  �)fها   L2ألما� �لنفس  لذبح 
بني  تناظر  �هنا{   .Aتعا �هللا  �صطفا1 
�ملالك  �لرحيم  �لرtن  �لر7  خلق �هللا 
��لتناظر   ،Iأل����  Pستخال�� للعو�` 

بني �لعو�` �لر�حية ��لعو�` �ملا�ية. 
�خلطبة   J  � �لر�ئع   Rتفس��  .١٢
 L2إلسر�1 �ضر�� L2إل¤امية أل�5 سو�
�لكرمي  �لن¹  برسالة  �لزما�  �إلسر�1 
قوִדا  كل  لآلية  لتكو&   ،� �مد 
�هو  عظمتها..   »�' �للتسبيحة 
تفس� �مل �لتا2يخ �يلخص �لتغ��	 
�إلنسا&  لتحرير  �هللا  فعلها   xل� �لعاملية 
من  ملزيد  حاليا  �لعا`   Rجتا�  J  Rنر��
�لكاسح   i2لقد� �لتحر2. هذ� �إلسر�1 
من  ليتحر2   Iلإلسال �لفرصة  �هللا  ليتيح 
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من  �يتخلص   Iحلر�� �لبيت  مرحلة 
 Éجليو� �جتييش   qلدفا� قيد  2بقة 
للحفاÔ على �حلياL مسلما (A مرحلة 
�لبشر....  Lعو�� لتربية   Iلتا�  Çلتفر�

 :Lلكتا7 آلية �لسجد� J � Rتفس��
(_ يعر« (ليه J يوI كا& مقد�R2 'لف 

سنة مما تعد�&) ال مثيل له..
غ�   L2لضر�� لدليل   Rتفس��  .١٣
كال��هني  كتبه  ش²   J  ..aمسبو
ملن   Lلتبصر��  dد¤��  dد¤� �جنم 
�هو  �غ�ها..   Iأل�ها� �(�kلة   dير
 Pألطر�� �ملتر�مي  �لو�سع  �لدليل 
 Lلنبو� �نتظا2  �لعقل  على  Oتم   iلذ�
'ياI بعث �لرسو5 �مد �،  �Oتم 
 J �ملسيح  بعث  �نتظا2  �لعقل  على 
�لقر& ١٩.. �تقدير   J Lلر�� موجة 
�لدليل Oتا« ملن تبلو2	 J قلبه 'نو�2 
 J R2انية �قد2 �هللا حق قدtصفة �لر
�ستحالة سكوته عند �ستنجا� �لوضع 

'� صر�§ �حلالة (ليه.
 iلذ� �لر�حي  �لسمو  �قائق    .١٤
�عا (ليه �ملسيح �ملوعو� � هي سر 
 Rهذ �خلنا  �لو  �عصبها.  �جلماعة 
�جلماعة أل& �هللا تعاA هو '2شدنا (ليها 
فهو �لدخو5 �حلق. �Õر� �إلعجا7 
�جلماعة.  J �خوال  يع?  ال  بالفكر 

(ليها  �لدخو5  كا&  �جلماعة   ��ئما 
 dعلى مستو Pكشو� 	ياw تصحبه
كل �لعا` ��ا5 '& [دq �هللا تعاA كل 

 .Lمؤيد Lباهر 	ياw ��'2 ألفا2قة �لذين�
فكر  ملجر�  مبعوثا  �ملسيح  يكن   `
  � هو  نبه  �لقد  منطقي،  �يل 
(A '& مو�ضيع مو	 عيسى ما هي 
عا2ضة،  شبهة   ُّ�2� ثانوية  قضيٌَّة  (ال 
ما1  جريا&  فقط  متنع  لعو�ئق  �2فٌع 
��لقضية  �لقلب،   شريا&   J �إلميا& 
�ألساسية هي �ليقني، هي �ملو	 حبا 
�يسمع،  يبصر   iلذ� �ملو	  �هللا،   J
فقط  �لبشر   J حبا  �ملو	  �ليس 
�يصم. يعمي   iلذ� هو  �حلب  فهذ� 

بعُث �  على خطى �مد  لربط 
كما  �إل¤ية  بالذ�	  �إلنسانية  �لذ�	 
بعث �هللا �مد� � لعقد تلك  �لعالقة. 
بعث �هللا �ملسيح لدفع �لنا¥ ليتعلقو� 
�جلماعة  �لبعض  يدخل  قد  برֲדم.. 
أل¢ا تنا�i بأفكا2 عظيمة �'¢ا جتد� 
�حلرية  شرحت  �'¢ا  فكريا   Iإلسال�
�لنسخ  عن  �لقر�&  �نزهت  �لدينية.. 
�نز�له  �ملسيح   Lفا� قضية  �2بطت 
بعالما	 �لساعة.. �لكن �ب على 
�ملر1 بعد �لبيعة '& يقر' كتب �ملؤسس 
قر�L1 تقية �'& ينصت خلطب �خللفا1 
 J يضع iلذ� �ملوعو�  �ملسيح  �بيا& 

 .Aضو2 �هللا تعاf ملقدمة �ليقني�

��لنسخ =�لرجم مثاال
من �ملؤكد �ملحكم عند �ملسيح �ملوعو� 
�لقرw& مطلقا.   J لنسخ�  Iعد �

فيستحيل نسخ wية منه بأخرd. �كل 
قو5 غ� هذ� فمن متشابه �لكالI له 

�هللا   �سؤ�5   iلتر�� Oتا«  تفس� 
��ملناقشة مع �ملتقني ��خلالفة..

��غتصب  �لطريق  قطع  ملن  ��لرجم 
�لنسا1 عد5 ال ظلم..

�لو كا& �ملسيح �ملوعو� � يقو5 
لر'ينا  �لكا)بو&   يزعم  كما  بالنسخ 
.Rمما نشر Lية ��حدw فهم J ظال لذلك

�ملطالبة   AB=ضر  Dلنا� تفهم  كيف 
بترPة �إلعالناM كشرL للتعرK؟ 
�آل& �عونا نتخيل �إلنسا& �لطبيعي..
�هللا.. مسيح   dلدعو يتعر�  �هو 

(& �عوd مسيح �هللا يتم �حلكم فيها 
 J�..لتبليغ� مثال  ��حد  كتا7  من 
ثالثة   �' كتابني   L1لقر� تكفي   Lمد
من  فهل  �لر�ئعة.  �لعربية  مكتبه  من 
�لكتب  بعض   L1قر� بعد  �ملعقو5 
'مر{  'حسم  لن  له  'قو5   &' �لعربية 

�أل�2ية؟   �لكتب  تر�ة  بعد  (ال 
�ملوعو� �  حسب  �ملسيح  ُكُتب 
'�5 صفحا	 كتابه جلة �لنو2 موجهة 
�هللا  [شو&   iلذ� �ملتقني  للصاحلني 
�ليست  �حلقيقة  عن  �للمفتشني 
للمفتشني عن سطر هنا �سطر هنا{ 
يÖعونه من �لسياa. �كث�� ما يقيم 
�ملسيح �ملوعو� على �ملخاطب حجة 

من �عتقا��ته..
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�اللتفا	  كعر7  علينا  �ب 
�ملسيح  كتابا	   J �لعر×   Öللك
على  'لفها   xل��  � �ملوعو� 
�ليال  ��عتبا2ها  كلها  حياته  مد�2 
نقضه  ميكن  ال   aلصد� على  كافيا 
.dخر' لغة   i' من  بتر�ا	 

كتب عربية
�هللا  مسيح  كتب  من  كعر7  لدينا 
تعاA بالعربية �ملستقاL من 'عاÀ قمم 
�لعربية �خلاصة بعر7 �لفطرL:  خطبة 
 Lwمر كتا7   5�'  J ¥لوسا�� ��فع 
منه  جز1   J�  ..Iإلسال� كماال	 
،٩٣ Iمه �هللا كتابة كتا7 �لتبليغ عا¤'

  � كتب  wִדم  مناقشة  �بعد 
 J �لصا�قني  كر�ما	  كتا7 
 &wلقر�� 2سوله   �tد  �هللا  tد 
،٩٣   Iعا �ملكذبني   Iلو�

مطولة  2سالة  كتب  �كذلك 
tامة  كتا7  �هي  منا  عر×   A)
كذلك  �كتب   ،٩٣  Iعا  dلبشر�
،٩٣  Iعا بغد��  حتفة  هو  كتيبا 

�كتب نو2 �حلق ��2 على �لقسا�سة 
�لطاعنني J �السالI �بعد '& كرمه 
�لو��2   Pخلسو��  Pبالكسو �هللا 
Õيئه  على  عالمة  �لقيامة   L2سو  J
 ،٩٤ Iكتب بقية كتا7 نو2 �حلق عا
،٩٤ Iحلجة عا� Iكتب كتيب (متا�

��لشيعة   �لسنة  بني  فيصال  �كتب 

بصحة  [تص  سؤ�5  على   ��2�
سر  كتا7  �لر�شدين  �خللفا1  خالفة 
عظمة   J�  ،٩٤-٩٥  Iعا �خلالفة 
�للغا	   I' �لعربية �'¢ا من �هللا �'¢ا 
 ،٩٥ Iعا �لرtن  منن  كتب كتا7 
�بعد مو	 wִדم كتا7 مكتوt' 7د 
عاI ٩٦،  كي يبني قانو& �لنبو�1	 
�يرفع  �هللا  [ففها  �كيف   L2ملنذ�
بسبب �خلشية ��خلوP ��لتوبة، �)كر 
للعذ�7  �هللا  ¬فيف  �لصد�  هذ�   J
عن 'سرL �ملحمدi بيجم بعد هال{ 
Õموعة منهم �شيوq �خلوP فيهم..

  ٩٧ Iعا �هللا   كتيب حجة  �كتب 
 iلفكر� �لعمل  تفضيل   J �كتب 

للمحاكم   ��للجو1  �لعنف  على 
 ،٩٧  Iعا �ملؤمنني  ترغيب  كتا7 
�هللا  عد�   Iليكهر هال{  �بعد 
،٩٨   Iعا  dد¤� جنم  كتابه  كتب 

 Rســما كتيـبا  �كتـب 
 ،٩٩  Iعا  iملهد� حقيقة 
جد�  �لعبا�2	  بليغ  كتابا  �كتب 
،١٩٠٠ �لنو2  جلة  كتا7  هو 

تفس�   J ثا&  بكتا7  �¤ند   dحتد�
�ملسيح ١٩٠١،   kعجا) هو   �لفاحتة 
فعلها   �2  dير كي  ملصر  �'2سله 
فكا& �2 �مد 2شيد 2ضا صاحب 
متعاليا.. متك��  �ملشهو2  �ملنا2 

 Iعا �إل¤امية  �خلطبة  �'لقى 
كتــا7  �كتـب   ١٩٠٠

،١٩٠٢  Iعا �إل¤امية  �خلطبة 
�كتب يتحدi �مد 2شيد 2ضا كتا7 
،١٩٠٢  dير ملن   Lلتبصر��  dد¤�

 J طويلة   Lقصيد� كتابا  �كتب 
،١٩٠٢   Iعا  iدt'  kعجا)

 Lتذكر من  كل  من  كال  �كتب 
�ألبد�5   Lسـ�� �لشـها�تني 
،١٩٠٣   Iعا �لرحـمن  �مو�هب 

  Iعا �السـتفتا1  كـتا7  �كتب 
.١٩٠٧

�هنا ')كر كل �إلخوL �لقر�1 لكتب 
يلتقطو�   &'  � �ملوعو�  �ملسيح 
 xل�� كتبه   J �لر�حانية  �ملحطة 
فينا  جديد  (نسا&   Lلوال� تؤسس 
يعرP �هللا تعاA �بسبب �ملعرفة يؤكد 
  � �ملوعو�  �ملسيح   aصد له  �هللا 
�يعلمه �هللا كيفية �لتأ�7 مع �لرسل. 

  
�T قبح �بد� Uاله فال يتغP ما ثبت

ليس كالI �ملسيح �ملوعو� � �جه 
 _ عاما  نطالعه  عندما  �يلة  صبية 
.kمن �لبحث لوجه عجوk يتحو5 بعد

كالمه �  �يل يز��� �اال كلما 
ملستويا	  �2تقينا  �كلما   Rتأملنا
سطر  كل  '�ل  ما  �اله.  فهم 
 .aلصا�� �ملسيح  هذ�  كتب   J
خالفة  علينا  �هللا  نعم  'ك�  �من 

صقع.   لكل  �لنو2  تنشر  حا2سة 
ما ثبت �اله فلن يثبت قبحه 'بد�.  
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�ملسلمني  من  كث�  يقر' 
 kلكرمي �ال �ا��  &wلقر�
حناجرهـم.. يقـر'�نه 
�للفظ �كأنه ال   Iبعمو يعت��&  �ال 
يؤمنو&  �كأ¢م  يقر'�نه  [اطبهم، 

ببعضه �يكفر�& ببعض!
�جل:  عز  �حلق  بقو5  فعلو�  فما)� 
بَُّر��  لَِّيدَّ ُمَبا2ٌَ{  (ِلَْيَك   Rَُنَزْلَنا' ﴿ِكَتا7ٌ 

َر ُ'ْ�ُلو� �َألْلَبا7ِ﴾ ؟! wَياِتِه َ�لَِيَتَذكَّ
(& �إلجابة على هذ� �لتسا�5 مؤسفة 
ال  '¢م   () �ألليم،  حلا¤م   Lمظهر�
يتدبر�& wياته �ال يعت��& ֲדا �كأ¢ا 

قصص �'ساط� �أل�لني! 
هذ�  مظاهر  من  بعض  يلي  �فيما 

�حلا5 �ألليم:
-  مير عليهم قو5 �حلق عن �ألنبيا1 
﴿َلَقْد َكاَ& ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرLٌ ألْ�ِلي 

�َألْلَبا7ِ َما َكاَ& َحِديًثا ُيْفَتَرd َ�َلِكن 
َتْصِديَق �لَِّذi َبْيَن َيَدْيِه َ�َتْفِصيَل ُكلَّ 
َشْي1ٍ َ�ُهًدd 2َ�َْحَمًة لَِّقْوIٍ ُيْؤِمُنوَ&﴾، 
فال يتدبر�& قصص �ألنبيا1 �لx تبني 
 Lلبص�� جها�هم لفتح عيو& عميا& 
�(حيا1 موتى �لقلو7، �ال يرتدعو& 
 A) &بعاقبة �ملكذبني ֲדم، فال ينتبهو
حتمية بعثة مبعو� من �هللا ` �د�� 

عليه wبا1هم.. 
�ْلِعَباِ�  َعَلى   Lًَحْسَر ﴿َيا  يقر'�&    -
ِبِه  َكاُنو�  ِ(ال  2َُّسو5ٍ  مِّن  َيْأِتيِهم  َما 
'نفسهم  يعت��&  فال  َيْسَتْهِزُئو&﴾ 
من عبا� �هللا، �Oسبو& 'نه لن يأتيهم 
برسو5، فاستهز�� مبن '2سله �هللا (ماما 
مهديا �مسيحا موعو�� كما �ستهز' 
 aلذين من قبلهم من �ملكذبني، �صد�
�هللا �لعظيم () يقو5: ﴿َكَذِلَك َنْسُلُكُه 

ِفي ُقُلو7ِ �ْلُمْجِرِمَني﴾
-  يقر'�& ﴿َيا َقْوIِ �تَِّبُعو� �ْلُمْرَسِلَني﴾، 
��ملسيح   dملهد�  Iإلما� يتبعو�  فلم 
بأنه مبعو� من  �لذd 'علن  �ملوعو� 
 Rفتر�� (فك  (ال  هذ�   &) �قالو�  �هللا، 
�'عانه عليه �الجنليز، كما قا5 �لذين 
 &ْ)ِ﴿ �لعاملني:  سيد  عن  قبلهم  من  
 Iٌَقْو َعَلْيِه  َ�َ'َعاَنُه   Rُْفَتَر�� ِ(ْفٌك  ِ(ال  َهَذ� 
 () �لعظيم  �هللا   aصد� wَخُر�َ&﴾. 
يقو5 ﴿َكذِلَك قا5َ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم 

ِمْثَل َقْوِلِهْم َتشاَبَهْت ُقُلوُبُهْم﴾
 ِّI'ُ (َِلى  ﴿َ�َ'ْ�َحْيَنا  - يقر'�& 
(َِلى  َ'ْ�َحْيُت   (ْ)ِ�َ﴿ ُموَسى..﴾، 
�ْلَحَو�2ِيَِّني َ'ْ& wِمُنو� ِبي َ�ِبَرُسوِلي..﴾، 
فيستكثر�& فضل �هللا �لذi يؤتيه من 
�لبشر،  يشا1 على 'حد من 'مة خ� 

فيحّرمو& نعمة �لوحي عليه!

هالة شحاتة عطية
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- يقر'�& ﴿ما َ'ْغÒ َعْنُكْم َجْمُعُكْم 
َ�ما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُر�َ&﴾، فيستك��& 
تكف�  على  �لفقهية  �ملجامع   qبإ�ا

�ألtديني!
َ'ْقَسْمُتْم  �لَّذيَن  ﴿َ'هؤال1ِ  - يقر'�& 
ال َيناُلُهُم �هللا ِبَرْحَمة ُ'ْ�ُخُلو� �َجلنََّة ال 
َتْحَزُنوَ&﴾،  'َْنُتْم  َ�ال  َعَلْيُكْم   Pَخو
�ألtديني  بإ��نة  �هللا  على  فيتأّلو& 
لن  �هللا  بأ&  �يقسمو&  �تكف�هم، 

ينا¤م برtة!
ِمْن  َيْعِصُمَك  ﴿��هللا  - يقر'�& 
�لنَّاِ¥﴾، _ يقولو& بأ& �هللا ` يعصم 
 ،Rفسحر� �ليهو�  من  �حبيبه  نبيه 
قالو�  �لذين  بالظاملني  'شبههم  فما 
 :Aعنه كما 'خ� �حلق سبحانه �تعا
اِلُموَ& ِ(ْ& َتتَِّبُعوَ& ِ(ال 2َُجال  ﴿َ�َقا5َ �لظَّ

َمْسُحو�2ً﴾!
ٌد ِ(الَّ 2َُسو5ٌ َقْد  - يقر'�& ﴿َ�َما ُمَحمَّ
 �ْ'َ مَّاَ	  َ'َفِإ&  �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت 
ُقِتَل �نَقَلْبُتْم َعَلى َ'ْعَقاِبُكْم﴾، فيقولو& 
ما	  كما  �` ميت  عيسى  ` ميض 

سائر �لرسل!
ِمْن  َيْدُعوَ&  �لذين  عن  يقر'�&   -
َ�َما  َ'ْحَيا1ٍ  َغْيُر  ﴿َ'ْمَو�ٌ	  �هللا:   &ِ��ُ
فيقولو&  ُيْبَعُثوَ&﴾،  'َيَّاَ&  َيْشُعُر�َ& 
(& �ملسيح �لذd يعبدR �لنصاd2 من 
بل حي  �ألمو�	  ليس من  �هللا   &��

Ø �لسما1!

- يقر'�& ﴿ِ(&َّ �لَِّذيَن َتْدُعوَ& ِمْن ُ��& 
�هللا َلْن َيْخُلُقو� ُ)َباًبا َ�َلِو �ْجَتَمُعو�﴾، 
َخَلَق  َماَ)�  َفَأ�2ُِني  �هللا  َخْلُق  ﴿هَذ� 
ِفي  اِلُموَ&  �لظَّ َبِل  ُ��ِنِه  ِمْن  �لَِّذيَن 
خلق  لقد  فيقولو&  ُمِبٍني﴾،  َضَال5ٍ 
�لذبا7،  من  'عظم  هو  ما  �ملسيح 
 	��( من  ط��  �لطني  من  خلق   ()
[لق   &' مهمته  �كأ&  �ألجنحة، 
مهمة  مثل  �ليس  �لريش  من  طيو�2 
طيو2   A) �لنا¥  Oّو5   &'  Ùن كل 
مبعرفتهم  �لر�حانية  Úا1   J تسبح 
باهللا حق �ملعرفة! فكانو� بقو¤م هذ� 

مثل �لظاملني �Ø ضال5 مبني! 
2َْيَب  َال  �ْلِكَتا7ُ  ﴿َ)ِلَك  - يقر'�& 
ِفيِه﴾، ﴿ال َيْأِتيِه �ْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه 
فيقو5 لسا& حا¤م  َخْلِفِه﴾  ِمْن  َ�ال 
)لك �لكتا7 فيه �لريب، ففيه ناسخ 

�منسو§! 
يِن﴾،  �لدِّ ِفي   Rَْكَر�)ِ ﴿َال  يقر'�&   -
َيُكوُنو�  َحتَّى  �لنَّاَ¥   Rُُتْكِر ﴿(َ'َفَأْنَت 
ُثمَّ  wَمُنوْ�  �لَِّذيَن  ُمْؤِمِنَني﴾،  ﴿ِ(&َّ 
 �ْ��ُ��َkْ� ََّمُنوْ� ُثمَّ َكَفُر�ْ� ُثمw ََّكَفُر�ْ� ُثم
َ�َال  َلُهْم  لَِيْغِفَر  �هللا  َيُكِن  لَّْم   Ûُكْفر
 ،Lد �لر�f &لَِيْهِدَيُهْم َسِبيًال﴾، فيقولو

�'& �لذين wمنو� _ كفر�� ُيقتلو&.
- يقر'�& ﴿َيا 'َيَُّها �لَِّذيَن wَمُنو� �تَُّقو� 
يتقو&  َسِديًد�﴾ فال  َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �َهللاَّ 
��لتو2ية  �حليل  ِمن  �يستحلو&  �هللا 

��ملعا2يض!
�من )لك �لكث� ��لكث�!

فيا حسرL على من ال يؤمنو& بآيا	 
�هللا ��¬ذ�� �لقرw& مهجو�2، �فضلو� 
عليه ما هو من عند غ� �هللا �لو كا& 
من عند غ� �هللا لوجد�� فيه �ختالفا 

كث��. 
�إلميا&   A) يهتد��  'ال  عجب  فال 
�ملوعو�،  ��ملسيح   dملهد�  Iباإلما
 َّ&)ِ﴿ يقو5:   () �لعظيم  �هللا   aفصد
�لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ& ِبآَياِ	 �هللا َال َيْهِديِهُم 

�َهللاُّ َ�َلُهْم َعَذ�7ٌ 'َلِيٌم﴾
صدقه  wيا	  ينكر��   &' عجب  �ال 
مع  تشاֲדت   ،Lمستك� فقلوֲדم 
 aصد� �لسابقني،  �ملكذبني  قلو7 
wَياِتَي  َعْن   Pُيقو5 ﴿َسَأْصِر  ()  ×2
�لَِّذيَن َيَتَكبَُّر�َ& ِفي �ْأل2َِْ� ِبَغْيِر �ْلَحقِّ 
َ�ِ(ْ& َيَرْ�� ُكلَّ wَيٍة َال ُيْؤِمُنو� ِبَها َ�ِ(ْ& 
َسِبيًال   Rَُيتَِّخُذ� َال  �لرُّْشِد  َسِبيَل  َيَرْ�� 
َسِبيًال   Rَُيتَِّخُذ� �ْلَغيِّ  َسِبيَل  َيَرْ��   &ْ)ِ�َ
ُبو� ِبآَياِتَنا َ�َكاُنو� َعْنَها  َ)ِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَّ

َغاِفِلَني﴾
على  �لكذ7  يفتر��   &' عجب  �ال 
�ملوعو�  ��ملسيح   dملهد�  Iإلما�
يقو5:   () �حلق   aفصد ��اعته، 
َال  �لَِّذيَن  �ْلَكِذ7َ   iَيْفَتِر ﴿(ِنََّما 
ُهُم  َ�ُ'ْ�لـِئَك  �هللا  ِبآَياِ	  ُيْؤِمُنوَ& 

�ْلَكاِ)ُبو&﴾.
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التقوى

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٣
2قم  �لر��ية   J كتبت  لقد  'قو5: 
 iملهد� Lجلز1 �أل�5 من س�� J ١١
يكن   `  � �ملوعو�  �ملسيح   &'
 .qألسبو� Iيا' �لثالثا1 من  يستحسن 
 ()  Rمعنا فهم  �لبعض  'سا1  �لقد 
�ستنتجو� من )لك �كأ& يوI �لثالثا1 
 i' فيه  ُيبد'  'ال  �ينبغي  جنس   Iيو
 `� صحيًحا  ليس  �لظن  هذ�  عمل. 
يكن حضرته يع? )لك. بل �ملر�� منه 
 &' �ألحا�يث  من  ثبت  'نه كما  هو 
 Iيو فمثال  بركاִדا   J تتفا�	   Iأليا�
 Iجلمعة هو 'كثر بركة من �يع �أليا�

 Iعند �ملسلمني قاطبة _ يستحسن يو
يبد'   � �لن¹  �كا&   ،Rبعد �خلميس 
 &) باختصا2،   .Iليو� 'سفاJ R2 هذ� 
ناحية  من  بينها  فيما  تتفاضل   Iأليا�
�لثالثا1   Iيو  &)� ��لتأث�،  �ل�كا	 
wخر �ألياJ I هذR �ملو�kنة ��ملقا2نة، 
 Lكأنه يتضمن تأث� �لشد�ئد ��لقسو�
كما )كر J �حلديث 'يضا، �ال يع? 
فينبغي  �عليه  جنس.   Iيو �لثالثا1   &'
 Lملباشر 	أل�قا�� Iختيا2 'فضل �أليا�
'ال  ينبغي  �لكن  �¤امة،  �ألعما5 
يتضر2 �إلنسا& J حتقيق هذ� �لغر� 
fيث يوقف بعض �ألمو2 �¤امة من 

'جل )لك. �علمو� 'نه لكل 'مر حدٌّ 
�من يتجا�k هذ� �حلد يتضر2، �لقد 
'كثر   Iباأليا يهتم  من   &' الحظت 
من �لالIk تغلبه �أل�هاI ��لوسا�¥. 
 Ýنه كن مر�تب  �قاعدL ”گر حفظ 
مر�تب   qتر�  `  &)  :i'  “Ýنديقk
فتص�  fسبها  ֲדم   Iالهتما�� �لنا¥ 
 dألخر� �ألمو2  على  تنطبق  kنديًقا، 
'ما   .zألشخا� على  تنطبق  كما 
فهو   Iأليا� تأث�  تفا�	  عن  �لسؤ�5 
سؤ�5 علمي fت �ال حاجة للخو� 

 .Iهذ� �ملقا J فيه
 Rهذ J ضيف 'نه قد حصل خطأ'�
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تعريب �لد�عية: [مد طاهر ندمي

(٦ `) bجلز� �لثا�
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�لر��ية �ملنشوJ L2 �لطبعة �أل�A من 
�قد   iملهد�  Lس� من  �أل�5  �جلز1 

صّحح �آل&.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٤
�ملسيح   aخال' مطالعة   &) 'قو5: 
Ãال1  تكشف  �س�ته   � �ملوعو� 
تاI حبه هللا �2سوله، () جند خطا7 
�فعله  قوله  �كل  �كتاباته  حضرته 
 Rهذ بعاطفة  مليئة  �سكنته  �حركته 
�لعا2مة. �كا& هذ� �حلب قد  �ملحبة 
له  ليس  fيث  �لكما5  �2جة  بلغ 
حضرته  كا&  �لعا`.  تا2يخ   J نظ� 
�كأنه  �لعد�  من   Lقسو كل  يتحمل 
(يذ�1   i' يكن   `� ` Oد� شي1، 
منه ��إلساL1 (ليه '� شتمه يث� J قلبه 
'� غيظ '� غضب، �لكن   L2ثو i'
تث�  كانت   � �لن¹   A)  L1سا)  ß�'
عظيمة،   Lً2ثو� كبً��  هياًجا  �مه   J
�كا& يعلو �جهه جال5 عظيم fيث 
فقد  فيه،  �لتحديق  ألحد  يسع  ال 
��ألصدقا1،  �ألعد�1  )لك  على  �تفق 
�ألقا72 ��ألباعد '& �حلب �لذi كا& 
يكنه حضرته لشخصية سيد �لكونني 
مسلمي   J نظ�  له  ليس  �لعظيم 
�كأ&  يبد�  �لعصو2.  من  عصر   i'
�غذ�1  حياته  عمو�  هو  �حلب  هذ� 
قطعة  غّمست  لو  'نه  فكما  �2حه. 

من �إلسفنج �جليد J �ملا1 تشر7 كل 
جز1 منه �ملا1 ��متأل	 كل خانة منه 
 dجز1 منه سو i' J &باملا1 �ال يكو
�ملا1، كذلك كا& يتر�d1 للجميع '& 
كل )L2 من جسدR ��2حه �ملبا2كة 
كانت مترعة fب �هللا �fب �لرسو5 
لد2جة ` يكن هنا{ Õاw 5خر مللئه. 
�مد  مطاعه  �على  عليه  صل  �للهم 

�با2{ �سلم.
�حلق '& �إلميا& �لذi [لو من �ملحبة 
ال يسا�i شيئا، بل هو معتقد فلسفي 
جاP ال �k& له J حضرL �هللا، (& 
جبل �ألعما5 �لذi يتجر� من �ملحبة 

من  �خلالية  �ملحبة   L2( من  �kنا  'قل 
)لك  'نسى   &'  Òيسع ال  �ألعما5. 
�لوقت �لذi قر'	 فيه J �حلديث '& 
2جال سأ5 �لن¹ � م² �لساعة؟ قا5: 
 iلذ�� ال  قا5:  ¤ا؟  �ما)� 'عد�	 
نفسي بيدR، ما 'عد�	 ¤ا من كث� 
�هللا  'حب   �' (ال   ،Iصيا �ال   Lصال

�2سوله. 
�لرجل ` يكن  فلما قر'	 قو5 هذ� 
لفرحx �سر�i' i حد��، (& 'نَس 
فال 'نسى تلك �ملسرL �لx 'صابت? عند 
قر�L1 �2 �لن¹ � فد�R نفسي عندما 
قا5: فأنت مع من 'حببت. 'i �طمئن 
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فستكو& مع من حتّبه. �قا5 �لن¹ � 
J مناسبة 'خرd: �ملر1 مع من 'حّب. 
�ألعما5،  �ية ' من  �لتقليل  'قصد  ال 
حاشا �كال، بل �لقرw& �لكرمي حيثما 
)كر �إلميا& J سياa صفا	 �ملؤمنني 
'نه  �لصاحلة معه، كما  )كر �ألعما5 
من �ملحا5 عقال '& 'حًد� يكو& �بًّا 
�لصاحلة  لألعما5  يسعى  �ال  �مؤمنا 
�ال يرغب فيها! ميكن '& يطر' ضعف 
ال  �لكن  wخر،  شي1  �هو  عملي، 
ميكن فصل �لرغبة J �ألعما5 �لصاحلة 
يّدعي  �من  �إلميا&،  عن  ¤ا  ��لسعي 
بأ��مر  للعمل  يسعى  ال   _ 'حد  �بة 
 J كا)7  فإنه   Rمر�� �حتقيق  �بوبه 
�عو�R. فال يهدP بيا� هذ� (A �لتقليل 
 kهو (بر� Jية �ألعما5 بل هد�من '
 A) L2ملحبة ��إلشا�� zية �إلخال�'
هذR �حلقيقة '& �لتشبث بقشر �لشريعة 
�ملجر�ين  كالشيو§  �لعينني  مغمضي 

من �لر�حانية ليس طريًقا للفال�.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٥
حّدثت? ��لدá �قالت: لقد صد2 من 
'خيك مباt' }2د J صغرR �بد�& 
 &wلقر� Rغ� الئق جتا Pقصد منه تصر
�ملوعو�  �ملسيح   d'2 فلما  �لكرمي. 
� )لك �tّر �جهه غضًبا، فلطمه 
مغاضًبا لطمة على كتفه تركت على 

 Rهذ J 5ثا2 'صابع �ليد. �قاw جسمه
 Iما' �صرفوR من  �لغضب:  �حلالة من 

عيّ?. 
'صغر  'tد  مبا2{   �kمر كا&  'قو5: 
(خوتنا �يًعا �توJ J حياL حضرته، 
�كا& �ملسيح �ملوعو� � Oّبه كثً��. 
�قا5 �ملسيح �ملوعو� � J �ألبيا	 

�لx كتبها J 2ثائه:
كا& مباt' }2د فلذL كبدi، �كا& 
�لقد  �صفًة،   Lً2صو �kكيًّا  طاهًر� 

فا2قنا �ليوI جاعًال قلوبنا حزينة.
 Lبفطر يتسم  'tد طفال  مبا2{  كا& 
يزيد  �فاته  عند   Rعمر �كا&  صاحلة 
)لك  مع   ،Iعو�' �انية  على  قليال 
عندما  تأ�يبه   L2ضر� حضرته   d'2
 &wلقر� Rمنه تصرًفا غ� الئق جتا d'2

�لكـرمي.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٦
حدث? ميا& ن¹ }ش من سكا& ”َبن 
باجَوJ “R �افظة سيالكو	 �قا5: 
�ملوعو�  �ملسيح   Lحلضر قلت  لقد 
�: '2يد '& 'قّدI حلضرتكم خامتًا 
فما)� تنصحون? '& ُينقش على فّصه؟ 
�كتب: ”موA بس“.  قا5 حضرته: 
�قّدمته  �لفّضة  من  خامتًا  فصنعت 

حلضرته.
 Rسبق )كر iقو5: هذ� هو �خلامت �لذ'

�جلز1   J L�2لو�� �لر��ية 2قم ١٦   J
�'ضيف   .iملهد�  Lس� من  �أل�5 
لـ  تر�ة  بس“   A”مو 	كلما &'
 Rتع� هذ� ،“Rعبد Pليس �هللا بكا'”
��لتفا�  �لرضى  حالة  عن  �لكلما	 
�لx كانت متأل �لقلب �لصاJ للمسيح 

�ملوعو� �.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٧
(Úاعيل  �مد  م�  �لدكتو2  حّدث? 
�قا5: لقد âمت مر��2ً ثيا7 �ملسيح 
خلعها   &' بعد   Iلسال� عليه  �ملوعو� 
'شم  'نفي �لكن? `  (ياها من  مقّرًبا 
 Àببا خطر  لقد   .aلعر� �2ئحة  منها 
 áلد�� من  Úعت  ألن?  �ألمر  هذ� 
('i جّدá ألمي) تقو5: ال تفو� من 
ثيا7 حضرته 'ية �2ئحة �لعرa مطلًقا 
ثيا7  من   aلعر� �2ئحة  تفو�  مثلما 

�لنا¥.
'قو5: لقد ��2	 J �لتعاليم �إلسالمية 
'حكاI مؤكدL على �لنظافة �لظاهرية، 
���2 حّث كث� على �لغسل �تنظيف 
(ضافة  ألنه  �)لك  ��لتطيب،  �لثيا7 
�لنظافة  تؤثر  �لطبية  منافعها   A)
'يضا،  �لباطنية  �لنظافة  على  �لظاهرية 
�بشاشتها  �لر��   L2نضا �تتأثر 
)لك  ألجل  �نظافته،  �جلسم   L2بطها
بنظافتهم  ��ملرسلو&  �ألنبيا1  يهتم 
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�لظاهرية 'يضا 'ميا �هتماO� ،Iافظو& 
على طهاL2 'بد�¢م �نظافة ثياֲדم، �ال 
كريهة  �2ئحة   �' عفونة  'ية  يدعو& 
�ملثو5   A) Oتاجو&  أل¢م  فيها  تنشأ 
�يلتقو&   &w� حني  كل   J �هللا   Iما'
 &' عفن  لشي1  ميكن  �ال  باملالئكة، 

�د طريًقا (A )لك �ملكا&.
'ضيف �'قو5: حدث? �حلافظ �2شن 
 &' مر��2ً  الحظت  لقد  �قا5:  علي 
 Iأليا تفو�  كانت  �لزكية  �لر�ئحة 
�ملسيح  كا&   iلذ� �ملكا&  من   Lكث�
�ملوعو� � يسجد فيه يوI �جلمعة.

�ملسيح   &' )لك   J �لسبب  'قو5: 
�لتعطر  من  يكثر  كا&   � �ملوعو� 
 Lمعجز  Rهذ فليست  �(ال  ��لتطيب، 
�ال 'مر خاa2 للعا�L كما يظنه بعض 
نتيجة  �حلالة   Rهذ تنشأ  بل  �لنا¥ 
�لكن  �لعا�ية.  غ�   L2لطها�� �لنظافة 
�ليوI كما ¬ّلو�  �ألسف '& �ملسلمني 
عن ميز�	 (سالمية 'خرd جتّر��� من 
�لنظافة ��لطهاL2 'يضا (ال ما شا1 �هللا، 
 L2من يهتمو& منهم بالنظافة ��لطها�
على  منصّب  'يضا  �هتمامهم  فإ& 
تكو&   i' فحسب،   Lلظاهر� �لنظافة 
ثياֲדم �خلا2جية نظيفة، 'ما 'جسامهم 
�سخة  فتكو&  �لد�خلية  �ثياֲדم 

�عفنة.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٨
 Aهللا تعا� Rلقد )كر �خلليفة �لثا� 'يد
بنصرR �لعزيز ما يلي: k Jمن �ملسيح 
�ملوعو� � ملا كنت '�2¥ صحيح 
�لبخاi2 على يد �خلليفة �أل�5 �، 
من  تد¥2  ما)�  حضرته:  سأل? 
�ألياI؟   Rهذ  J �لدين  نو2   iملولو�
قلت: صحيح �لبخاi2. فقا5 � 
 �2� هل  ع?:  نيابة  �سأله  مبتسًما: 
بالغسل  �ألمر   i2لبخا� صحيح   J

'I ال؟
'قو5: كا& حضرL �ملولوi ببساطة 
'مر   J ما  نوًعا  متساهًال  طبعة 
�ملالبس  نظافة   J� �الغتسا5، 
تكلم  فقد  لذلك  بسرعة،  �تغي�ها 
 A) لتنبيهه  �لكلما	   Rֲדذ حضرته 

هذ� �ألمر.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٢٩
 � �ملوعو�  �ملسيح  سافر  'قو5: 
t2ة  شيخ   Rفدعا  Lمر الهو2   A)
بيته   J مأ�بة   A)  i2لالهو� �هللا 
فذهب حضرته (R2�� A �هنا{ سأله 
 qشا !iمد موسى: سيد� iمستر
حتطُّ  تكن   ` �لذبابة   &' �لنا¥  بني 
قضى  �كلما   ،� �لن¹  على جسم 
فو�2ً،  �أل�2  �لتهمتها  �لن¹ حاجته 

فهل يصح كل هذ�؟

الغية  'قو�5  (¢ا  حضرته:  قا5 
 _ متأخًر�.  �لنا¥  بعض  �خترعها 
�لقضايا  تكلم حضرته لدقائق حو5 
 Lملشاֲדة ملا ُطر� �'لقى كلمة موجز�
�كا&  �لصحيح،  �ملوقف  فيها  )كر 
ملخصها '& �ألنبيا1 كالنا¥ �آلخرين 
[رجو&  �ال  �جلسدية،  'حو�¤م   J

عن قانو& �هللا J �لعا`. 
'قو5: كنت ال '5�k طفال J )لك 
�لوقت (ال '& صوL2 )لك �ملجلس ال 

تز�5 حّية J تالفيف )ه?.

�لرحيم.  �لرtن  �هللا  بسم   -٣٣٠
(Úاعيل  �مد  م�  �لدكتو2  حدث? 
�قاÚ' ` :5ع قط شتيمة '� كلمة 
مشاֲדة ¤ا من لسا& �ملسيح �ملوعو� 
� �لو J حالة �لغضب. 'شد ما 
كا& يقوله: (نه غ� عاقل، '� جاهل، 
سبيل  على  'يضا  �)لك  'tق،   �'
�لندL2 �عند صد�2 خطأ فاحش من 

.Iخلد� ß�'
خطأ  عند صد�2  'نه  'تذكر  'قو5: 
ما  'كثر  كا&   Iَخلد� 'حد  من  كب� 
جاهل  كلمة  هو  به حضرته  يتلفظ 
 A)  Pيهد �كا&  حيـو�&.   �'
يليق  ال  فعلته  ما  بأ&  له  يقو5   &'
باإلنسـا&، (منا هو فعـل يـشابه 

فعل �حليـو�نا	.
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 A٣- �1ُّ �ملؤمنني �لسيد
عائشة Bضي �هللا عنها

Bضي  �ملؤمنني   Mمها� من   n�  :D
�هللا عنهن كانت ِبْكر�؟ 

�لسيدL عائشة 2ضي  �ملؤمنني   I'  :»
ما2ية   Lلسيد� �ملؤمنني   I'� عنها،  �هللا 

�لقبطية 2ضي �هللا عنها.

D: ما �سم =�لدA عائشة Bضي �هللا عنها؟
�كانت  عنها  �هللا  2ضي  kينب   :»

تكÒ بأI �2ما&.

D: ما كنية عائشة Bضي �هللا عنها؟ 
«: 'I عبد �هللا، �عبد �هللا هذ� كـا& 
 xا1 بنـت '× بكر �لÚ' بن 'ختها�
�لزب�  مـن  متـز�جة  كانـت 

 .�

D: من خطبها لرسوq �هللا �؟ 
�هللا  2ضي  حكيم  بنت  خولة   :»

عنها. 

=قَت  عمرها   �كا كم   :D
�لعرD؟ 

مبا بني ١٥ �١٨  يقد2  «: عمرها 
عاما، �كانت J سن �لز��«، بدليل 

 iا كانت ¦طوبة للمطعم بن عد¢'
 `�  ،� �هللا  '& [طبها 2سو5  قبل 
من  'حٌد  �لز��«  هذ�  على  يعتر� 
�ملنافقني، �نقد2 عمرها بقو5 عائشة: 
َلْم َ'ْعِقْل 'ََبَوiَّ َقطُّ ِ(الَّ َ�ُهَما َيِديَناِ& 
َيْأِتيَنا  ِ(الَّ   Iٌَيْو َعَلْيَنا  َيُمرَّ  َ�َلْم  يَن  �لدِّ
 Lًِفيِه 2َُسو5ُ �هللا � َطَرَفِي �لنََّها2ِ ُبْكَر
َخَرَ«  �ْلُمْسِلُموَ&  �ْبُتِلَي  ا  َفَلمَّ َ�َعِشيًَّة 
�ْلَحَبَشِة...  ِقَبَل  ُمَهاِجًر�  َبْكٍر  'َُبو 
�لر��ية   Rهذ من  يتضح   ،(i2لبخا�)
 Iعائشة 2ضي �هللا عنها تتذكر 'يا &'
عن  تتحد�  فهي   ،Aأل��  Iإلسال�
 i' ..مرحلة ما قبل �بتال1 �ملسلمني
للبعثة.  �لثالثة  �لسنة  قبل  ما  مرحلة 

(عد�� �لد�عية: �مد 'tد نعيم
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فال  �ملرحلة   Rهذ تتذكر  ��مت  �ما 
بد '& يكو& عمرها سنتني عند بد�ية 
�لبعثة '� ٤ سنو�	 عند ¢اية مرحلة 
عدI �الضطها�، (باعتبا2 '& �إلنسا& 
يتذكر ما ير�R بعد سّن ٤ سنو�	). 
�ֲדذ� فإ& عمرها عند �لز��« سيكو& 

بني ١٥ عاما �١٨. 
 aسحا) �بن  �Úَها  )كر  قد  �ثانيا 
 Lبدعو 'سلمو�  �لذين  '�لئك  ضمن 
 J بكر �لصديق � �هو 'سلم ×'
 &' بد  �ال  �لبعثة،  من   Aأل�� �لسنة 
 Iإلسال� قبو5  عند  عمرها  يكو& 
هذ�  �من  ãسا   �' سنو�	  '2بع 
بأكثر  عمرها   2 يقدَّ 'يضا  �حلسا7 

من ١٨ عاما.

D: كم كا� عمر �لنu � يومذ�s؟  
«: ٥٣ عاما.

 ِّn�  T� مكة  من   Aجرx� عند   :D
 ��لصحابيَّني فّوB yسوq �هللا � �

ير�فقاها؟
'بو �2فع   � ،� «: kيد بن حا2ثة 

.�

D: ما هو لقبها؟ 
يقة، �ُحَم��1. «: ِصدِّ

 qمن �حا&يث �لرسو M=B كم :D
�؟

«: ٢٢١٠ �هي 'كثر �لنسا1 ��2يًة 
ألحا�يث �لن¹ �. 

D:عقب �n غز=A تعرضت الִדا1 
له  ترتعد  �إلفك-  �فتر��   - مر=ِّ~ 

�أل=صاq؟ 
«: عقب غز�L ب? �ملصطلق.

D: من �ִדمها؟ 
 ×' بن  �هللا  عبد  �ملنافقني  2ئيس   :»

بن سلو5.

D: م� كا� �لك؟
.iلسا�¥ �¤جر� Iلعا� J :»

D: ما�� كانت A&B فعل �لنu �؟ 
«: '2سلها (A بيت 'بيها ح² يكشف 

�هللا عليه � حقيقة �ألمر.

D: كم يوما طاq عذ�ֲדا �لناجم عن 
فر�� Bسوq �هللا � =هي بريئة؟ 

«: قر�بة شهر.

ساحتها  ت�ئة  مت   ABسو  n�  � :D
�هللا  Bضي  به  �تُِّهَمْت  ما  كل  عن 

عنها؟ 

«: J سوL2 �لنو2؛ �)لك J قوله 
ِباِإلْفِك  َجا��1ُ  �لَِّذيَن   َّ&)ِ﴿  :Aتعا
َلُكْم  َشرًّ�   Rَُتْحَسُبو ال  ِمْنُكْم  ُعْصَبٌة 
َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ �ْمِرäٍ ِمْنُهْم َما 
 Rَُتَولَّى ِكْبَر iْكَتَسَب ِمَن �ِإلْثِم َ��لَِّذ�
 (ْ)ِ َلْوال   * َعِظيٌم  َعَذ�7ٌ  َلُه  ِمْنُهْم 
َسِمْعُتُموRُ َظنَّ �ْلُمْؤِمُنوَ& َ��ْلُمْؤِمَناُ	 
ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًر� َ�َقاُلو� َهَذ� ِ(ْفٌك ُمِبٌني 
ُشَهَد�1َ  ِبَأ2َْبَعِة  َعَلْيِه  َجا��1ُ  َلْوال   *
ِعْنَد  َفُأ�لَِئَك  َهَد�1ِ  ِبالشُّ َيْأُتو�  َلْم  َفِإْ) 
َفْضُل  َ�َلْوال   * �ْلَكاِ)ُبوَ&  ُهُم  �ِهللا 
ْنَيا  �لدُّ ِفي  2َ�َْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  �ِهللا 
ِفيِه  َ'َفْضُتْم  َما  ُكْم ِفي  َلَمسَّ  Lَِ��َآلِخَر
َعَذ�7ٌ َعِظيٌم * ِ(ْ) َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم 
َ�َتُقوُلوَ& ِبَأْفَو�ِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه 
�ِهللا  ِعْنَد  َ�ُهَو  َهيًِّنا  َ�َتْحَسُبوَنُه  ِعْلٌم 
َعِظيٌم * َ�َلْوال ِ(ْ) َسِمْعُتُموRُ ُقْلُتْم َما 
ُسْبَحاَنَك  ِبَهَذ�  َنَتَكلََّم   &ْ'َ لََنا  َيُكوُ& 
 &ْ'َ �ُهللا  َيِعُظُكَم   * َعِظيٌم  ُبْهَتاٌ&  َهَذ� 
َتُعوُ��� ِلِمْثِلِه 'ََبًد� ِ(ْ& ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴾ 

(�لنو2: ١٢-١٨) 

 � �هللا   qسوB عاقب  هل   :D
�ملنافقني �لذين Bموها باإلفك؟ 

�آليا	   Rهذ نز�5  فبعد  نعم؛   :»
لكل   Lًجلد �انني  جلدهم 
 Pقذ حّد  �)لك  منهم؛  ��حـد 

�ملحصـنا	.
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التقوى

D: عند �الִדاn� ،1ٌّ من �لصحابة 
شهد على ��ا بريئة من كل ما ُنِسج 

ضدها لتدنيس �يلها �لطاهر. 
«: 'سامة بن kيد �. 

 �  uلن�  ��=g� من   ٌّn�=  :D
َشِهدMْ على بر��ִדا؟ 

«: 'I �ملؤمنني؛ �لسيدk Lينب بنت 
جحش 2ضي �هللا عنها. 

D: =ِمَن �لصحابياM؟
«: بريرL 2ضي �هللا عنها؟ 

D: هل تعرx Kا بعض �خلصائص 
�ل� متيَّزMْ ֲדا؟

�لن¹ �،   A) جة�k كانت 'حب :»
�كانت بنت 'حب (نسا& (A 2سو5 �هللا 
�. توJ 2سو5 �هللا � J بيتها �2'سه 
� كا&  �لن¹   Lفا� �بعد  J حجرها، 
�لفقهية  �ألمو2   J يقصد�¢ا  �لصحابة 
��لعلمية، �هي 'كثر �لصحابيا	 ��2ية 
للحديث، �كانت حافظة للقرw& كله، 

 .Lجيد Lكانت شاعر�

 J توفيت   :» توفيت؟  م�   :D

 ٦٧٨)  iجر¤�  ٥٨  Iعا  J �ملدينة 
.(I

D: من صلى عليها �جلناAg؟
 .� Lبو هرير' :»

D: �ين &فنت؟  
«: J جنة �لبقيع، �من فضائلها '¢ا 
تناkلت عن حقها -J �لدفن Ãو�2 
ق� �لرسوJ � 5 حجرִדا- لسيدنا 
عمر �، حـني �لتمس منها )لك 

2ضي �هللا عنهما. 

* َلْو ��َّ �لناDَ حتدثو� �ال فيما يفهمونه، لبلغ �لسكوM حد� ال ُيطا�.

�Bفع  بل  صوتك،  ترفع  فال   .sفكر �ناقة  ترPة  هي  لسانك  �ناقة   *

مستو� كلماتك.

 ���* ثالثة ال تعو&: �لكلمة ��� �نطلقت، =�لسهُم ��� Bُمي، =�لزمن 

�نقضى.

Ÿ]Á
Œ_Ê
<‹
”
Žu



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل




