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التقوى

 ÿة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد�  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  %ما  �{سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ{vِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوc �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن   Ãِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Ãََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوv َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (yمني) َ�ال �لضَّ

‡`ÖŒ’\;∫;„÷—;3£\‡`ÖŒ’\;∫;„÷—;3£\

 ?ُyَشْهُر َ{َمَضاَ? �لَِّذ� %ُْنِزَ� ِفيِه �ْلُقْر﴿
�ْلُهَد¥  ِمَن   Dٍَ�َبيَِّنا  ِ̄ لِلنَّا ُهًد¥ 
ْهَر  �لشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن  َ��ْلُفْرَقاِ? 
َعَلى   �ْ%َ َمِريًضا  َكاَ?  َ�َمْن  َفْلَيُصْمُه 
ٌ! ِمْن %َيَّاc ُ%َخَر ُيِريُد �ُهللا ِبُكُم  َسَفٍر َفِعدَّ
�ْلُيْسَر َ�ال ُيِريُد ِبكُم �ْلُعْسَر َ�لُِتْكِمُلو� 
َهَد�ُكْم  َما  َعَلى  �َهللا  َ�لُِتَكبُِّر��   !َ �ْلِعدَّ
َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ?﴾ (�لبقر!: ١٨٦)

�ليوc سألقي بعض �ألضو�� على �جلز� 
�أل�� من هذ� �آلية. @? لشهر {مضا? 
عالقة خاصة بالقرy? �لكرمي كما قد 
ح �هللا � نفسه بقوله ± هذ� �آلية  �ضَّ
َ{َمَضاَ?  ﴿َشْهُر  عليكم:  تلوִדا  �ل 
قد  �بذلك   ﴾?ُyْلُقْر� ِفيِه  %ُْنِزَ�  �لَِّذ� 
برهن �هللا تعا< على %? صياc {مضا? 
نز�  قد  بل  ��عتباطا  عبثا  ُيكتب   ·
 ?yلعظيم �لذ� هو �لقر� vهذ� �لكتا
�لكرمي على �لنä � ± هذ� �لشهر %� 
قو�  �ألحا\يث   ± �نقر%  نز�له.  بد% 
ُيَعاِ{ُضِني  َكاَ?  ِجْبِريَل   َّ?@  :�  äلن�
َعاَ{َضِني  َ�@ِنَُّه  َمرًَّ!  َسَنٍة  ُكلَّ   ?َyْلُقْر�
�ْلَعاcَ َمرََّتْيِن. (�لبخا{� كتاv �ملناقب 

(cِِفي �ِإلْسال !ِ باv َعالَماDِ �لنُُّبوَّ
فمما يزيد ± %�ية هذ� �لشهر هو %? 
شريعة �هللا �ألخ;! ��لكاملة قد نزلت 
ففي  نز��ا.  بد%   �% �لشهر  هذ�   ±
�آلية �ل سبقت �آلية �ل تلوִדا %مرنا 
﴿ُكِتَب  قا�:  بالصياc حني   � �هللا 

خطبة �جلمعة

�لr !لقاها !مA �ملؤمنني 
سيدنا مر��مسر1
 !vد !يدd �هللا تعاt بنصرd �لعزيز

Pملهد[ عليه �لسال� Pخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �1إلما�
٢٠١٠/٠٩/٠٤  cيو

± مسجد بيت �لفتو� بلند?
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باستجابة  ر  بشَّ  é  ﴾cَُيا �لصِّ َعَلْيُكُم 
�لدعو�D ± �آلية �ل تليها �تتضمن 
�آلياD بعدها بعض �ألحكاc �ألخر¥ 
 ?% جليا  بني  هنا  �من  {مضا?.  عن 
Ðر\ �لعبا\! �صياc {مضا? ال يكفي 
 cالهتما� لديكم  يكو?   ?% Ñب  بل 
هذ�   ± %يضا  �لكرمي   ?yلقر� بتال�! 
{مضا?  %�ية   ?@ �لفضيل.  �لشهر 
�¡\�\D أل? �هللا � قد %نز� ± هذ� 
على  �لكاملة  �ألخ;!  شريعته  �لشهر 
 ?yلقر� صو{!   ± �لكامل  �إلنسا? 
�لدعا�  %ساليب  تعلمتم  لقد  �لكرمي. 
علَّم  قد   � ألنه  �هللا   vبقر ��لفو¡ 
± �لقرy? �لكرمي تلك �ألساليب �ل 
 Dُتظهر عالما� قربه  �ملر� من  ن  متكِّ
 vستجابة �لدعا�. فتال�! هذ� �لكتا�
جد�  مهمة  %يضا  {مضا?   ± �لعظيم 
 .cلعا� طو��  به  مهتمني  تظلو�  لكي 
 �  äلن� � قد عا{�  @? ج�يل 
�لقرy? �لكرمي مرتني ± yخر {مضا? 
�ملؤمن  يسعى   ?% �ينبغي  حياته.   ±
%يضا تأسيا بأسو! �لنä � %? يكمل 
{مضا?،   ± �لكرمي   ?yللقر \�{تني 
�@? · تستطيعو� �لك فيجب @كما� 
بقر��ته  �ألقل  على  ��حد!   !}�\
شخصيا، كما ميكنكم �الستماÈ @ليه 
�لكرمي   ?yلقر�  ¯�}\  ± باحلضو{ 
%يضا.  �لتر��يح  �صالِ!  �ملساجد   ±

�حلضو{  يستطيعو?  ال  �لذين   ?@�
طبيعة  بسبب  ��لتر��يح  �لد{�¯   ±
تال�!  يسمعو�   ?% فيمكنهم  عملهم 
 Dلسيديها� بتشغيل  �لكرمي   ?yلقر�
�لسفر  %ثنا�  �لسيا{!   ± ��ألشرطة 
�إلكثا{  حا�، Ñب  على كل  مثال. 
 Èالستما�� �لكرمي   ?yلقر� قر��!  من 
 .Èملستطا� قد{  �لشهر  هذ�   ± @ليه 
�لكرمي   ?yلقر� بتال�!  تكتفو�  ال   é
 cب �ستخر�¿ �ألحكاÑ فحسب بل
 cلعا� طو��  ��لسعُي  فيه  �لو�{\! 
Ñب   é  .cألحكا� بتلك  للعمل 
�لسعي للوصو� @< %{فع �ملعاي; �ذ� 
للمر�  تتبني  فقط  عندها   .cألحكا�
%\�� حق  من  �يتمكن  {مضا?  %�ية 
 ��@ ألنه  �ألخر¥.   D�\لعبا��  cلصيا�
كا? ال يعلم ما هو ��د¦ من %عماله، 
�ملختلفة   cألحكا�  � �هللا  %نز�  �ِلم 
تلك  حق  يؤ\�   ?% يستطيع  فال 
 >@ �إلنسا?  يهتد�  ال  بل  �ألعما� 

ما Ñب عليه من �ألعما� %صال. �@�� 
كنا نسمع \�ئما: "�تقو� �هللا ��عملو� 
صاحلا" �· نعر¦ ما هي �لتقو¥ �ما 
 ?% يع¾  فهذ�  �لصاحلة  �ألعما�  هي 
�لنا¯ سيتابعو? ما Ñر� ± {مضا? 
من �ل��مج �ينجز�? بعض �ألعما� 
 vتقليد� لآلخرين، %� يسمعو? �خلطا
ففي  �لعا\!.  جا{�  على  ��خلطب 
هذ� �حلالة سيقومو? ببعض �ألعما� 
يد{كو�  لن  لكنهم  �عا\!  كتقليد 
 � �هللا  قا�  �لذلك  �لبها.  مغز�ها 
﴿�لَِّذيَن  هم  �حلقيقيني  �ملسلمني   ?@
ِتالَ�ِتِه﴾  َحقَّ  َيْتُلوَنُه   vَْلِكَتا� yَتْيَناُهُم 
يتلونه  �لذين   �%  (١٢٢ (�لبقر!: 
يسعو?   é جيد�  �يتدبر�نه   cبانتظا
سيدنا  قا�  لقد  قر%��.  مبا  للعمل 
�ملسيح �ملوعو\ � بل �لقرy? نفسه 
فيجب  مهجو{�.  تتخذ��  %ال  يقو� 
تال�! �لقرy? �لكرمي ��لتدبر ± yياته 
 cلسعي للعمل مبا �{\ فيه من %حكا��

فهـذا يعـ} أن النـاس سـيتابعون مـا zـري ! 
رمضـان من ال~امج وينجزون بعـض األعمال تقليدا 
لآلخرين، أو يسـمعون اخلطاب واخلطب على جاري 
العادة. ففي هـذه احلالة سـيقومون ببعض األعمال 
كتقليـد وعـادة لكنهـم لن يدركـوا مغزاهـا ولبها.
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التقوى

قا�   ?% �بعد  مهجو{�.  ُيتَخذ  �%ال 
�لَِّذ�  َ{َمَضاَ?  ﴿َشْهُر  تعا<:  �هللا 
%ُْنِزَ� ِفيِه �ْلُقْرyَُ?﴾ ± �آلية �ل تلوִדا 
 ِ̄ لِلنَّا ﴿ُهًد¥  قوله:   ¦\}% عليكم 
 �% َ��ْلُفْرَقاِ?﴾  �ْلُهَد¥  ِمَن   Dٍَ�َبيَِّنا
للنا¯  �لكرمي �د�ية   ?ُyلقر� %ُنز�  قد 
لت فيه %مو{  �فيه تفصيل ��د¥ �ُفصِّ
يؤ\ِّ   · �ما  ��لباطل.  �حلق  بني  متيز 
 Èالطال� ميكنه  ال  تال�ته  حق  �ملر� 
من  يتمكن  �ال  �د�ية � تفصيل  على 
فمن   .vلكذ�� �لصد�  بني  �لتمييز 
حق   ��\% يريد  مؤمن  كل  ��جب 
�لكرمي   ?yلقر� يقر%   ?% حقا   cلصيا�
%مر  �قد   .cألحكا� منه  �يستخر¿ 
 ± �لكرمي   ?yلقر� بتال�!   � �هللا 
 Dُخـر حيث قا�: ﴿َ�ُ%ِمْرy موضع
%َْتُلَو   ?ْ%َ�َ �ْلُمْسِلِمَني *  ِمَن  َ%ُكوَ?   ?ْ%َ
�ْلُقْرyََ?﴾ (�لنمل: ٩٢-٩٣) فالطاعة 
�حلقيقية هي %? ننفذ �لشريعة �لكاملة 
 �  äلن� على  تعا<  �هللا  %نز�ا  �ل 
- ��ل نّدعي @مياننا ֲדا كما نّدعي 
�إلميا? مبسيح �لزما? ��إلماc �ملهد� 
أل\��  جاهدين  نسعى   ?%�  -  �
 ?yلقر� �لكامل   vلكتا� تال�!  حق 
�لكرمي. �علينا %? نتعهد ± {مضا? 
 ?% Ñب  بل   cبانتظا بتال�ته  هذ� 
على  %يضا   cلعز� فلنعقد  فعال،  نتلو� 
%ننا سنقر�� يوميا بعد {مضا? %يضا 

�سنجعل تال�ته لز�ما علينا، �سنسعى 
�ملستطاÈ أل?  لالمتثا� أل��مر� قد{ 
�ֲדذ�   � �هللا   >@ سيقرِّبنا  ما  هذ� 

سينا� صيامنا قبوال عند �هللا. 
سيُدنا  �نتباَهنا  @ليه  لفت  ما  هذ� 
خا�  بشكل   � �ملوعو\  �ملسيح 

حيث قا� حضرته �:
"�من �لتعاليم �لضر�{ية لكم هو %? 
مهجوً{�،  �لكرمي   ?yلقر� تتخذ��  ال 

فإGّ لكم y �لقرGx 1حدd حياً�. 
ֲדذ�  �لعمل  تنسو�   ?% حذ�{   �%)
مبجر\  تكتفو�  فال  �حلقيقي.  �لتعليم 
�لعمل  Ñب  بل  ��لتال�!  �لقر��! 
�لن  كاملوتى،  ستص;�?  �@ال  به 
 ?@� �لر�حانية.  �حليا!  فيكم  تبقى 
سيدنا  مع  قطعنا�  �لذ�  �لبيعة  عهد 
عبثا  سيصبح   � �ملوعو\  �ملسيح 
 ?yلقر� تتخذ��  فال  �جلد�¥  �عدمي 

مهجو{�) 
�يقو�:   � �ملوعو\  �ملسيح  يتابع 
 ±  cُيكَر فسو¦   ?َyلقر�  cَكر% "َمن 
كل  على   ?yلقر� yثر  �َمن  �لسما�، 
 ± سُيؤثُر  قو�  كل  �على  حديث 

�لسما�." 
 ± ��ألثر!   cإلكر�� نيل   Ïمع "�ما 
�لسما�، @منا تع¾ %? �هللا سيقرֲדم @ليه 
فضال منه، �سو¦ Òظو? باستجابة 
مسا��  من  �يتخلصو?  �لدعا� 

�لدنيا. فكما  �ملجتمع ± هذ� �حليا! 
قا� �هللا � لنا @نكم @�� با\{مت �مشيتم 
@¹ فسو¦ yتيكم هر�لة، فلمشاهد! 
 ?yلقر� cهذ� �ملشاهد ال بد %? نكر
%\�� حق تال�ته  �لكرمي، �ال بد من 

��لسعي لالمتثا� أل��مر�" 
 zلب كتا8َ  ال   Gآل�"  :� يقو� 
 ،Gxال �لقرH ~
�لبشر على ظهر �أل
1ال 
سوَ� 1ال شفيَع لبH P�x zال 
 ?% فاجتهد��   .� �ملصطفى  �مد 
تِصلو� نäَّ �جلاd �1جلال� هذ� بآصر! 
�حلّب �لصا\� �ال تفّضلو� عليه سو�� 
بأّ� شكل، لكي ُتَعّد�� ± �لسما� من 
�لنجا!   ?ّ% �تذكر��  �لناجني.  ¡مر! 
ليست بشي� يظهر بعد �ملوD �@منا 
ُتر�  �ل  تلك  هي  �حلقيقية  �لنجا! 
ملعا»ا ± هذ� �حليا! �لدنيا. %ال من هو 
�لناجي؟ هو ��� �لذ� يوقن بأ? �هللا 
حق �َ%? 3ّمد� � شفيع �سيط بينه 
�بني �خللق كله. �%? ال كفَو له من 
 vكتا من   ?yللقر مثيَل  �ال  {سو� 
مكانًة حتت %\مي �لسماِ�، �%نه · يشأ 
�هللا ألحد %? Òيا خالًد�، @ّال %ّ? هذ� 
�لنä �ملصطفى حّي @< %بد �آلبدين، 
جعل   �@ �ألبدية  حلياته  مّهد  �قد 
@فاضته �لتشريعية ��لر�حانية مستمرً! 
فيضانه  فضل  �ِمن  �لقيامة،   cيو  >@
%خً;�  �لعا·   >@ �هللا  %{سل  �لر�حا� 
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�ملسيح �ملوعو� هذ� �لذ� كا? ال بّد 
�إلسالمي،  �لبنيا?  لتكميل  Ðيئه  من 
ينتهي هذ�  فإنه كا? ضر�{ًيا %? ال 
�لعا· ما · يؤDَ للسلسلة �ملحمدية 
�لر�حانية كما كا?  بالصبغة  مسيٌح 
قد %�Ù للسلسلة �ملوسوّية.  (سفينة 
 ١٩ �ملجلد  �لر�حانية  �خلز�ئن  نو�، 

(١٣-١٤ �
فمن سعا\تنا %ننا باالنضماI >@ cاعة 
�ملسيح �ملحمد� عاهدنا بفهم شريعة 
�هللا �لكاملة �ل بني %يدينا ± صو{! 
�لقرy? �لكرمي، �@\{�� �ملكانة �لسامية 
�ملسلمو?  بينما   ،�  äلن� نبو!  خلتم 
فهذ�  هذ�.  من  3ر�مو?  �آلخر�? 
غ;نا  عن  متميزين  Ñعلنا  �لشر¦ 
تعليم  نفهم   ?%  >@ �نتباهنا  �يلفت 
�لقرy? �لكرمي �ند{� حقيقته �نرسخ 
± قلوبنا @كر�مه �حلقيقي. بل ينبغي 
%? يترشح �لك من كّل قو� �فعل 
%قو��م  بذلك  تشهد  ال  ��لذين  لنا. 
�õذ��  قد  %»م  يع¾  فهذ�  �%فعا�م 
�لقرy? مهجو{�. �هذ� ما تنبأ به �هللا 
�هللا  قا�  فقد  �لكرمي.   ?yلقر�  ± �
� ± سو{! �لفرقا? ﴿َ�َقاَ� �لرَُّسوُ� 
 ?َyَقْوِمي �تََّخُذ�� َهَذ� �ْلُقْر َّ?@ِ ِّv}َ َيا
@»م   �%  (٣١ (�لفرقا?:  َمْهُجوً{�﴾ 
يقر%�نه �ال يعملو? به. فهذ� حتذير 
شديد يدعو كل %#د� @< �لتفك; 

��لتأمل فيه. لقد �فقنا �هللا تعا< %? 
نؤمن بإماc �لزما? ح¤ òضع بشكل 
كامل لسلطة �لقرy? �لكرمي �نقضى 
�جلميل.  �لتعليم  هذ�  ìسب  حياتنا 
فإ? �لعمل بتعاليم �لقرy? بعد تال�ته 
سيجّنبنا %? نتر� هذ� �لكتاv �لعظيم 

�عدمي �لنظ; كاملهجو{.
ֲדذ�   � �ملوعو\  �ملسيح  يقو� 
�خلصو�: "�علمو� %? �لقرy? �لكرمي 
��{يعة  �حلقيقية   Dكا�لل مصد{ 
حّقة للنجا!. �من خطأ هؤال� �لنا¯ 
�لكرمي.   ?yبالقر يعملو?  ال  %»م 
�من هؤال� �لذين ال يعملو? ìسب 
بالقرy? �ال  يؤمن  تعاليمه حزvٌ ال 
تعا<، �بالتا¹ @»م  يعت�� كالc �هللا 
يعمل   ·  ��@ %ما  عنه.   � جدًّ بعيد�? 
بأنه كالc �هللا تعا<،  به من يؤمنو? 
على  للحصو�  شافية  �صفة  �%نه 
�لنجا! فهو %مر يبعث على �لتعجب 
 · من  منهم  �لشديدين.  ��ألسف 
حياته.   ± ��حد!  مر!   ?yلقر� يقر% 
�ملتغافلني عن كالc �هللا  �مثُل هؤال� 

تعا< �غ; مبالني به كَمَثِل شخص 
صافية  عيًنا  Óة   ?% �ليقني  علَم  يعلم 
�تريا�  شفا�  ما�ها  �با{\!،  عذبة 
لكث; من �ألمر��، �لكن ما %شقا� 
�ما %جهله @�� كا? ال يتوجه @< هذ� 
�لعني {غم علمه ���، �{غم عطشه 
�@صابته بأمر�� كث;!. كا? ينبغي 
 Èلينبو� هذ�  على  فا�  يضع   ?% له 
�لشافية.  �لعذبة  مبياهه  �يرتو� 
�لكنه {غم علمه بعيٌد عنه كمن ال 
ح¤  بعيد�  �يظّل  شيئا،  عنه  يعر¦ 
يأتيه �ملوD �ينهي %جله. ال شك %? 
كب;!  ع�!  �لشخص  هذ�  حالة   ±
�ملسلمني  حالة  هي  هذ�  �ِعظة. 
مفتا�   ?% يقينا  يعلمو?  @»م   .cليو�
 ?yلقر� هو  كلِّه  ��لنجا�  �لرقي 
�لكرمي �لذ� Ñب %? يعملو� به، مع 
 ��@�  .cهتما�  	\% يولونه  ال  �لك 
\عاهم %حد @< �لقرy? بد�فع مو�سا! 
�نصيحة �بكل {فق �لني، بل بأمر 
فينعتونه  �بإشا{ته  تعا<  �هللا  من 
�ملسيح  (يقو�  ��لدجا�.   vبالكذ�

إنهـم يعلمـون يقينـا أن مفتـاح الرقـي والنجـاح 
أن  zـب  الـذي  الكـرمي  القـرآن  هـو  كلِّـه 
يعملـوا بـه، مـع ذلـك ال يولونـه أد� اهتمـام. 
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كلما  %ن¾  نفسه  عن   � �ملوعو\ 
للتمسك  تعا<  �هللا  بأمر من  \عوִדم 
قالو� ¹ @نك كذ�v �مفتر   ?yبالقر
�\جا�) هل ميكن تصو{ حالة %تعس 
ينبغي  كا?  @ليه؟  yلو  مما   cلقو� �ذ� 
على �ملسلمني - �هو ما Ñب عليهم 
 Èهذ� �لينبو ���آل? %يضا – %? يعت�
نعمة عظمى �يقد{�ها حق قد{ها، 
�قدُ{ها %? يعملو� بتعاليمه، é لينظر�� 
كيف Àرجهم �هللا تعا< من �ملصائب 
��ملشاكل. يا ليت �ملسلمني يفهمو? 
تعا<  �هللا   ?% �يد{كو?  �ألمر  هذ� 
قد جعل �م سبيل �ل� ��حلسنة هذ� 
 Dفليسلكو� �لينتفعو� به." (�مللفوظا

¿ ٤ � ١٤٠-١٤١ طبعة {بو!)
�ملوعو\ � ± هذ�  يعر� �ملسيح 
�بقر��ته  �ملسلمني،  حالة  �ملقتبس 
ֲדذ�  نعمل   ?% مسؤ�ليتنا  تز\�\ 
منا�جها  �نبد�  �جلميلة  �لتعاليم 
Ñر�  ال  ìيث  �ليومية  حياتنا   ±
�ملسلمني على {فع @صبع  بعض غ; 
�الִדاc على �إلسالc ��لقرy? بسبب 
بل  �ملسلمة،  �لفر�  بعض   Dتصرفا
Ñب %? يضطرهم سلو� �أل#ديني 
لتغي; %فكا{هم. هنا� عد\ كب; من 
�أل#ديني يقدمو? %ماc �لنا¯ تعاليم 
Iيلة للقرy? �لكرمي ± مناسباD ش¤ 
�غ;ها،   Dلند����  Dجللسا� مثل 

فكلما قدمنا تعاليم �لقرy? �لكرمي قا� 
هؤال� �لنا¯ على �ملأل @»م Âعو� عن 
�إلسالمية  �لتعاليم  من  �جلانب  هذ� 
�لتعاليم  هذ�  طبقنا  فإ��  مر!.  أل�� 
± حياتنا �ليومية %يضا فلن نكو? من 
�لتعليم  �لذين ُيسِمعو? فحسب هذ� 
�جلميل بل يقدمو? منا�جها من خال� 
%عما�م %يضا. �Ñب على �أل#ديني 
 >@ �جلميلة  �لتعاليم  هذ�  @يصا� 
�ملسلمني غ; �أل#ديني %يضا. �Ñب 
õتلفو�   ?% ميكنكم  �م:  تقولو�   ?%
معنا �لكن Ñب %ال تشوهو� �لتعاليم 
 cإلسال� باسم  �لكاملة  �إلسالمية 
نفسه. �@? سبيل جناتكم يكمن ليس 
�لكرمي   ?yبالقر باإلميا?  �ال\عا�   ±
فحسب بل بالتفكر ��لتدبر فيه %يضا. 
@? حالة �ملسلمني �ل %�{\ها �ملسيح 
��ملشاكل  ��ملصائب   � �ملوعو\ 
قائمة  تز��  ال  حضرته  �كرها  �ل 
@< �آل?، بل @? حالتهم يرثى �ا ± 
�خلر�¿  يسعهم  فال  �ألمو{،  بعض 
 · ما  ��ملشاكل  �ملصائب  عصر  من 
يتخذ�� �لقرy? �لكرمي منهج حياִדم. 
مسلما  %حد  يصبح   ?% ميكن  ال 
حقيقيا بإقر�{� باللسا? فقط، بل @? 
Iا� �إلسالc يظهر من خال� �لعمل 
عاِلم  �لر�ئعة. ال ميكن أل�  بتعاليمه 
%? يقوc بتفس; �لقرy? �لكرمي بنفسه 

 ·� %ساليبه،  تعا<  �هللا  يعّلمه   · ما 
يعّلم �هللا تعا< تلك �ألساليب ± هذ� 
بالدجا�  ينعتونه  شخًصا  @ال  �لعصر 
%Âا�.  من  �لك   >@ �ما   vلكذ���
�لعقل  ��هبهم  تعا<  �هللا  {#هم 
��فقنا أل\�� حق تال�! �لقرy? �لكرمي 
��لعمل بتعاليمه، ��فقنا لنكو? ممن 
يقيمو? شر¦ �لقرy? �يؤثر�نه على 
ميكننا  كيف  %خ�تكم  �قد   .cلد���
@قامة شر¦ �لقرy? �@يثا{� على كل 
%{شدنا  �خلصو�  هذ�   ±� شي�. 
�لقرy? �لكرمي نفسه %يضا من خال� 
مو�ضع  �لو�{\! ±  �ملختلفة  %حكامه 
ôتصر  بشكل  هنا   cقّد% منه.  ش¤ 
ليتضح  منها  %� %جز��   Dآليا� بعض 
�هللا  \لّنا  �ل  ��لر�عة  �جلما�  لكم 
 ?yلقر� تعا< من خال�ا على مكانة 
�تعاليمه �لسامية، قد ال %ستطيع @»ا� 
باألحر¥   �%  cليو�  Èملوضو� هذ� 
�@ال  طرحه،  %{يد  �لذ�  �جلز�  @»ا� 
من  ¡خا{  ìر  �لكرمي   ?yلقر� فإ? 
�كرها  مهما  تنفد  ال  �ل  �ملعا{¦ 
�إلنسا?، بل كل من تدبر فيه حسب 
كفا�ته �ستخر¿ منه معا� �معا{¦ 

جديد!.
 ?yلقر� تال�!   v�\y هي  ما  فأ�ال:   
�لكرمي؟ %� كيف Ñب تصفية �لذهن 
�هللا  يقو�  �لكرمي؟   ?yلقر� تال�!  قبل 
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َفاْسَتِعْذ   ?َyْلُقْر�  Dَ%َْقَر ﴿َفِإَ��  تعا<: 
(�لنحل  �لرَِّجيِم﴾  ْيَطاِ?  �لشَّ ِمَن  ِباهللاَِّ 
قد  �لشيطا?   ?% نعلم  كما   .(٩٩
عن  �إلنسا?  لتضليل  حتّديه  %علن 
سبيل �لتقو¥. %ما �لقرy? �لكرمي فكل 
حر¦ منه يقو\ �إلنسا? @< �هللا تعا< 
�يثبته على �لتقو¥ �يرشد� @< سبل 
�هللا  قا�  لذلك  تعا<.  �هللا   >@ تؤ\� 
 >@ �لوصو�  تريد�?  كنتم   ��@ تعا< 
هذ�  فهم  �تريد�?  قربه   Dمستويا
�لكرمي   ?yلقر�  ± �ملذكو{!  �لتعاليم 
�لقرy? �لدعا� @<  فعليكم قبل تال�! 
�هللا ôلصني له لينجيكم من �سا�¯ 
للعمل  �يوفقكم  �هجماته  �لشيطا? 
%نه  �مبا  تقر%�»ا،  �ل  �لتعاليم  ֲדذ� 
يضع   ?% بد  فال   � جدًّ Óني  كنـز 
ليمنعكم  �لعر�قيل  من  yالفا  �لشيطا? 
من �لوصو� @ليه. �بد�? �ستعا�تكم 
باهللا من �لشيطا? �لرجيم ال تد{كو? 
 ?�\ �لشيطا?  Òو�  �م¤  كيف 
شك  ال  تعا<.  �هللا  {سالة  فهمكم 
تعا<  �هللا   cكال �لكرمي   ?yلقر�  ?%
�لكنكم @�� كنتم ± َشَر� �لشيطا? 
بقر��!  �الستهد��  من  تتمكنو?  فال 
هذ� �لكالc. فاألمر �أل�� هو %? تتلو� 
�لقرy? مستعيذين باهللا بكل @خال� 
لذلك  شيئا،  منه  تفقهو�  فلن  �@ال 
ِ@الَّ   َ اِلِمني �لظَّ َيِزيُد  ﴿َ�ال  تعا<:  قا� 

َخَساً{�﴾ (�إلسر�� ٨٣) ± حني %نه 
يزيد �ملؤمنني نفًعا. 

 }ُ ُيَقدِّ َ��ُهللا   ﴿ تعا<:  �هللا  يقو�   é
ُتْحُصوُ�  َلْن   ?ْ%َ َعِلَم  َ��لنََّهاَ{  �للَّْيَل 
ِمَن  َر  َتَيسَّ َما  َفاْقَرُ���  َعَلْيُكْم   vََفَتا
�ْلُقْرyِ? َعِلَم َ%ْ? َسَيُكوُ? ِمْنُكْم َمْرَضى 
yَ�ََخُر�َ? َيْضِرُبوَ? ِفي �َألْ{ِ� َيْبَتُغوَ? 
ِمْن َفْضِل �ِهللا﴾ (�ملزمل ٢١) لقد نبه 
هذ�  من  �أل��  �جلز�   ± تعا<  �هللا 
�آلية @< نو�فل �لتهجد فيأمرنا %? نتلو 
 ،?yلقر� من  ßفظه  �لذ�  �جلز�  فيها 
 ?yكما %كد على ضر�{! تال�! �لقر
��لتدبر فيه بشكل عاc، بل Ñب %? 
%ال  Ñب  �ملؤمنني.   v%\ هذ�  يكو? 
 ?% ﴾?ِyَر ِمَن �ْلُقْر ُيفَهم ِمن ﴿َما َتَيسَّ
 ?yفظه من �لقرß نقتصر على تال�! ما
�لكرمي �ال \�عي حلفظ �ملزيد، %� %? 
�ال  تعلمناها  �ل  بالتعاليم  نكتفي 
بل  منها،  �ملزيد  تعّلم  ملحا�لة  \�عي 
�ملزيد  لتعلم  �إلنسا?  %? يسعى  Ñب 
تعا< ± مكا? yخر:  �هللا  قا�  منها. 

﴿َفاْسَتِبُقو� �ْلَخْيَر�Dِ﴾ (�لبقر! ١٤٩) 
 D�;خل� يعر¦  ال  %حد  كا?   ��@�
 ± �ملذكو{!  ��ألعما�   Dحلسنا��
�لقرy? �لكرمي �ل Ñب عليه �لقياc ֲדا 
فال يسعه �الستبا� ± هذ� �ملجا�. فال 
��لتدبر  �تعلمه   ?yلقر� تال�!  من  بد 
فيه. تلّقى �ملسيح �ملوعو\ � @�اًما: 
 ?% �معنا�   ".?yلقر�  ± كله  "�خل; 
 Èنو�% Iيع  يشمل  �لكرمي   ?yلقر�
�خل;�D ��حلسناD. فليس �ملر�\ من 
مبا  �إلنسا?  يكتفي   ?% َر﴾  َتَيسَّ ﴿َما 
حفظه �ال Òا�� حلفظ �ملزيد بل عليه 
�تنمية  علمه  لزيا\!  \�ما  يسعى   ?%
 Dبركا من  يستفيض  ح¤  مو�هبه 
صحيح  فأكثر.  %كثر  �لكرمي   ?yلقر�
مثل  �خلاصة   Dحلاال� بعض   ± %نه 
�ملر� ��لسفر �غ;�ا يقصر �إلنسا? 
�لصال! �يقلل من تال�! �لقرy? �لكنه 
�ال  حفظه  مبا  يكتفي   ?% يع¾  ال 
تعا<:  يقو�   é �ملزيد.  Òا�� حلفظ 
َتْرِتيال﴾   ?َyْلُقْر� َ�َ{تِِّل  َعَلْيِه   \ْ¡ِ  �ْ%َ﴿

الشيطان  يضع  أن  بد  فال  ا  جدًّ �ني  كنـز  أنه  ومبا 
وبدون  إليه.  الوصول  من  ليمنعكم  العراقيل  من  آالفا 
استعاذتكم باهللا من الشيطان الرجيم ال تدركون كيف 

.sول الشيطان دون فهمكم رسالة اهللا تعاc وم�
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(�ملزمل: ٥).
%� ينبغي %? ُيقر% كل حر¦ ± %ثنا� 
�مفهومة  ��ضحة  بصو{!  �لتال�! 
 ?yيل، �ليس %? تقر��� �لقرI بلحن�
قر��! سريعة جد� ìيث ال ُيفهم منها 
شيئا كما يقر% كث; من عامة �ملسلمني 
�لقرyَ? ± صال! �لتر��يح مثال بسرعة 
هائلة لد{جة ال ُتفَهم �لكلماD. يقو� 
 ?yملسيح �ملوعو\ � @? تال�! �لقر�

�لكرمي بلحن Iيل %يضا عبا\!. 
َعْن  �لشريف:  �حلديث   ±  \}� �قد 
َقاَ� َ{ُسوُ�  َقاَ�،  ْبِن %َِبي َسِعيٍد  َسِعيِد 
 .?ِyِهللا �: لَْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِباْلُقْر�
 vلصال!، با� vكتا ،\��\ ÿ% سنن)

�ستحباv �لترتيل ± �لقر��!)
�لكرمي:   ?yلقر�  ± تعا<  �هللا  �يقو� 
%َْنَزَ�  َ�َما  َعَلْيُكْم  �ِهللا  ِنْعَمَة  ﴿َ��ْ�ُكُر�� 
َيِعُظُكْم  َ��ْلِحْكَمِة   vِْلِكَتا� ِمَن  َعَلْيُكْم 
 cيع %حكاI ?% �% (لبقر!: ٢٣٢�) ﴾ِبِه
�هللا تعا< �لو�{\! ± �لقرy? �لكرمي @منا 
@ياها،  �ل %عطاكم  هي نعمة من �هللا 
�قا� تعا< ± سو{! �لنو{ %يضا @? هذ� 
�لنعمة �ل ُ%عطيتموها تتضمن %حكاما 
لن   ?yلقر� تقر���   · فما  فتدبر�ها. 
تطلعو� على تلك �لنعم �لن تد{كوها 
 ?yحق �إل\{��. @�?، ففي قر��! �لقر
مو�عظ �ِعَبر، �ألمر �لذ� يهم �ملؤمنني 
كث;� ألنه مدعا! لتقدمهم ± �لتقو¥.   

%َْنَزْلَناُ�   vٌِكَتا﴿ تعا<:  �هللا  يقو�   é
َر ُ%�ُلو  بَُّر�� yَياِتِه َ�لَِيَتَذكَّ @ِلَْيَك ُمَباَ{ٌ� لَِيدَّ

(٣٠:�) ﴾vَِألْلَبا�
فالذين يؤمنو? بالقرy? �لكرمي �يتلونه 
هم %�لو �أللباv. �لكن ملا�� هم %�لو 
�أللباv؟ أل? هذ� �لكتاv يضم %يضا 
�ألنبيا�  تعاليم  عليها   Dحتو� %حكاما 
�لسابقني �ل %{�\ �هللا @ثباִדا، %� تلك 
�ألحكاc �ل كانت صاحلة �ضر�{ية 
�لكرمي   ?yلقر� �لعصر. كذلك ±  �ذ� 
لسد  ضر�{ية  كانت  �تعاليم   cحكا%
��ملستقبلية  �حلالية  �إلنسا?   Dحاجا
@ثباִדا  �هللا  فقر{  صاحلة  كانت  ��ل 
على  فأنز�ا  �لقيامة   cيو  >@ �بقا�ها 
 ?yلقر� هه  �جَّ �لذ�  فاألمر   .�  äلن�
�نتأمل  �نتدبر�  نقر%�   ?% @لينا  �لكرمي 
فيه �نتَّعظ به - �هذ� ما يقوc به %�لو 
�آلخرين  نستطيع حّث  ال   - vأللبا�

عليه ما · نعمل به ßن قبلهم. 
 ÈاÂ  v�\y عن  تعا<  �هللا  يقو�   é

�ْلُقْرyُ? َفاْسَتِمُعو�  ُقِرَ�  �لتال�!: ﴿َ�ِ@َ�� 
ُتْرَحُموَ?﴾  َلَعلَُّكْم  َ�%َْنِصُتو�  َلُه 
 cالحتر�� هو  هذ�   (٢٠٥ (�ألعر�¦: 
�لالئق �لذ� Ñب على كل %#د� %? 
Àلقه ± قلبه جتا� �لقرy? �لكرمي، كما 
أل�ال\�  %�يته  على  ي�هن   ?% ينبغي 
%يضا. @? بعض �لنا¯ Àطئو? ± هذ� 
�لصد\ �يظلو? مشغولني ± %حا\يثهم 
بعض  ففي  �لكرمي.   ?yلقر� ُيقر%  حني 
على   ?yلقر� تال�!  ُتبّث  �ألحيا? 
�لبيت  %هل  �يكو?  بيوִדم   ± �لتلفا¡ 
مشغولني ± %حا\يثهم. عليهم @ما %? 
يستمعو� للتال�! صامتني %� %? يغلقو� 
�لتلفا¡ @�� كا? �لكالc ضر�{يا ìيث 
من  ìا�  منه   Èالمتنا� يستطيعو?  ال 
صدقه  يثبت  �ألمر  هذ�   ?@ �ألحو��. 
 Ïمبع %يضا،  �ملسلمني  بغ;  يتعلق  فيما 
�لعظيم   cلكال�  >@ �ستمعو�  لو  %»م 
باإلنصاD أل\{كو� عظمته. �لو فعلو� 
�د�يتهم  %سبابا  تعا<  �هللا  �يأ  �لك 
�ألمر  هذ�   >@ ننتبه   ?% فعلينا  %يضا. 
 Dباإلنصا �هللا   cكال �نسمع  جيد� 
�الستفا\!  3ا�لني  فيه  �نتأمل  �نتدبر 

من {#ة �هللا %كثر فأكثر. 
yخر:  موضع   ± تعا<  �هللا  يقو�   é
﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُ%ِمْرDَ َ�َمْن َتاvَ َمَعَك 
َبِص;ٌ﴾  َتْعَمُلوَ?  ِبَما  @ِنَُّه  َتْطَغْو�  َ�ال 
يكن   · �ألمر  فهذ�   (١١٣ (هو\: 
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ال  مما  �حد�.   �  äلن�  >@ ها  موجَّ
شك فيه %? كل %مر من �أل��مر �لنا¡لة 
ها @< %تباعه � �%مته.  عليه كا? موجَّ
�ملؤمنني  تشمل  فإ»ا  �آلية  هذ�  %ما 
�عملو�   ?ِ% �م  �قيل  كلهم  ��لتائبني 
%يضا  �آلخرين  �ُمر��  �أل��مر،  بكافة 
للعمل ֲדا. �ينبغي %? تذكر�� \�ئما %ال 
�لظاهرية فقط   D�\لعبا� تقتصر�� على 
مغز�ها �هي  تبحثو� عن   ?% ينبغي  بل 
نيل {ضا �هللا تعا<. فقد %مر �هللا تعا< 
�لنäَّ � بذلك �قا� بأ? �لذين يّدعو? 
باإلميا? ��لتوبة من ��جبهم %? يعرفو� 
حد�\ �هللا �يعلموها %كثر ما ميكن فال 
عندها  �ألحو��،  من  يتجا�¡�ها ìا� 
�. فمن هذ�  فقط Òظو? برضا �هللا 
%�ال\نا  نرّبي   ?% علينا  يتحتم  �ملنطلق 
�لذين  من  يكونو�  ح¤  حسنة  تربية 
يفهمو? كالc �هللا �يتدبر�نه �ينفِّذ�نه 

± حياִדم. 
هذ�   ±  � �ملوعو\  �ملسيح  يقو� 

�لصد\: 
 ?%  ¥}% حني  كث;�  %تأسف  "@ن¾ 
ح¤   Dملو�  >@ يتنبهو?  ال  �ملسلمني 
�هللا  {سو�   >@ �نظر��  �ند�¯. � مثل 
� فقد شيَّبه %مر ��حد هو: ﴿َفاْسَتِقْم 
َكَما ُ%ِمْرé ،﴾Dَ �نظر�� كم كا? � 
متنبِّها @< �ملوD! ملا�� طر%D عليه هذ� 

�حلالة؟ �لك لنتعظ ֲדا." 

 �  äلن� على  �آلية  هذ�  نزلت  عندما 
قا�  �قد  �آلية.  لقد شيَّبْت¾ هذ�  قا�: 
 � äلك ليتعظ ֲדا �ملؤمنو?. فكا? �لن�

قلقا بالنسبة @< %مته.
   يتابع �ملسيح �ملوعو\ � �يقو�: 
"�@ال هل من حجة على طها{! حياته 
�هللا   ?% من  �%على  %ك�  �قد�ستها   �
�لعا· كله  بعثه ها\يا كامال @<  تعا< 
�@< يوc �لقيامة! @? كافة �قائع حياته 
� Ðموعة من �لتعليماD �لعملية. كما 
�هللا �كالمه،   vلكرمي كتا�  ?yلقر�  ?%
�هللا  صحيفة  �لطبيعة  قانو?   ?% �كما 
�لعملية كذلك @? حيا! {سو� �هللا � 
�مبنـزلة شر�  @منا هي كتاv عملي 
 ،Dلكرمي �تفس;�". (�مللفوظا� ?yلقر�

�ملجلد ٣ � ٣٤، طبعة {بو!)
é ¡�\ � �ألمر @يضاحا �قا�: 

"لقد قا� {سو� �هللا � لد¥ �ستفسا{ 
ُكلِّفت  قد  أل�  ُهوٌ\،  َشيََّبْتِني  �لنا¯: 
مبسؤ�لية جسيمة بسبب هذ� �ألمر. @? 
تسوية �إلنسا? نفسه �عمَله بأ��مر �هللا 
له. �لكن  تعا< كما هو حقها ممكٌن 

سهال.  ليس  كذلك  �آلخرين  جعُل 
 �  cألكر� نبينا  تتبني عظمة  هنا  فمن 
عمل  كيف  �نظر��  �لقدسية.  �قوته 
� ֲדذ� �ألمر! فقد جهَّز Iاعة طاهر! 
ح¤  عليهم  �هللا  {ضو�?  �لصحابة  من 
ُ%مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم  حقهم:   ± �هللا  قا� 
﴾ (�y عمر�?: ١١١)  ِ̄ ُ%ْخِرَجْت لِلنَّا
َعْنُهْم  �ُهللا  ند�� يقو�: ﴿َ{ِضَي  �Âعو� 
 � حياته   ± يبق   ·� َعْنُه﴾.  َ�َ{ُضو� 
 � حا¡  فقد  منافق.  �لطيبة  �ملدينة   ±
جناحا ال يوجد له نظ; ± �قائع حيا! 
%� نy äخر. �كا? �هللا تعا< يريد من 
�{�� �لك %ال يقتصر �ألمر على �لقيل 
��لقا� فقط، ألنه @�� بقي مقتصر� على 
�لقيل ��لقا� ��لريا� فحسب فما �لذ� 
فضل  من  لنا  �هل  غ;نا؟  عن  مييزنا 
على غ;نا؟" (جريد! �َحلَكم، ¿٥ {قم 
 cغسطس ١٩٠١%/vy ٢٩ عد\ ١٠

 (١�
فهذ� \{¯ لنا %يضا %ال نظل خائضني 
نفهم   ?% ينبغي  بل  ��لقا�  �لقيل   ±
%��مر �هللا تعا< فهما حقيقيا �ننفِّذها 

 كما أن القرآن الكرمي كتاب اهللا  وكالمه، وكما أن قانون 
الطبيعة صحيفة اهللا العملية كذلك إن حياة رسول اهللا � 
إمنا هي كتاب عملي ومبنـزلة شرح القرآن الكرمي وتفسOه".



اجمللد الثالث والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان  ١٤٣١ هـ  -آب/ أغسطس ٢٠١٠ م

٢٠

التقوى

�هللا  به  %مرنا  ما  هذ�  ± حياتنا، أل? 
 vٌِكَتا ﴿َ�َهَذ�  يقو�:  كما  تعا< 
َلَعلَُّكْم  َ��تَُّقو�  َفاتَِّبُعوُ�  ُمَباَ{ٌ�  %َْنَزْلَناُ� 

 (١٥٦ :cألنعا�) ﴾?َُتْرَحُمو
��آل? %{يد %? %�كر %مر� هاما يتعلق 
كا?  بل  �سالمته.  �ملجتمع  بأمن 
ينبغي %? ُيذكر قبل �لك. يقو� �هللا 
تعا< ± �لقرy? �لكرمي: ﴿َ�ِ@َ�� َجاَ�َ� 
�لَِّذيَن ُيْؤِمُنوَ? ِبآَياِتَنا َفُقْل َسالcٌ َعَلْيُكْم 
%َنَُّه  �لرَّْحَمَة  َنْفِسِه  َعَلى  َ{بُُّكْم  َكَتَب 
 vََمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوً�� ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتا
ِمْن َبْعِدِ� َ�َ%ْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌ{ َ{ِحيٌم﴾ 

 (٥٥ :cألنعا�)
�لتعليم �لذ� يزيد ± Iا�  فهذ� هو 
{سالة  �لنا¯  تبا\�  فإ��  �ملجتمع. 
تتالشى  فسو¦  بينهم  فيما   cلسال�
تلقائيا.   Dخلصوما�� �لشكا�¥ 
�لشجا{  �لصلح ��لوئاc 3ل  �سيحل 
كانو�  �لذين  �إلخو!  بني   cخلصا��
ساخطني من قبل من بعضهم بعض. 
%ننا %#ديو? �ندعي  نّدعي  فإ�� كنا 
كامال  @ميانا  �لكرمي   ?yبالقر باإلميا? 
هو  كما  بتعاليمه  �لعمل  ßا��  �%ننا 
 ?% يأمرنا   ?yلقر�  ?% فلنعر¦  حقها 
»يئ �ألمن ��لسالc لآلخرين، لكن مع 
�لك هنا� خصوماD بني �لنا¯. لذ� 
 Èعلينا %? نفكر جيد� ± هذ� �ملوضو
�ال نضّحي بأ��مر �هللا تعا< �تعاليمه 

فمن  �لبسيطة.  %مو{نا  على  �جلميلة 
 ?yلقر� يقر%   ?% %#د�  كل  ��جب 
لكتاv عظيم  @نه  فيه.  �يتدبر  بكثر! 
�قد  @ال  �جلو�نب  من  جانبا  يتر�   ·
%حاÃ به. فمن �لضر�{! مبكا? - من 
�ملجتمع �سالمته �لتقدمنا  %من  %جل 
�لر�حا� �لنيل قرv �هللا تعا< - %? 
 ?yلقر�  ±  D\}� %��مر  عن  نبحث 
ال  �هذ�  ֲדا.  �لعمل  �ßا��  �لكرمي 
 ?yميكن @ال @�� ��ظبنا على تال�! �لقر

�لكرمي ��لتدبر فيه. 
�كما قلت من قبل ال ميكن %? %تنا�� 
كل �ألمو{ ± هذ� �خلطبة لذ� سو¦ 
%تنا�� بعضها ± مناسبة %خر¥ بإ�? 

�هللا. 
يقو� �ملسيح �ملوعو\ �: "تدبر�� ± 
�لقرy? �لكرمي @� يوجد فيه كل شي�. 
 ،Dلسيئا��  Dحلسنا� تفصيل  ففيه 
��ألنباُ� �ملستقبلية �غُ;ها من �ألمو{. 

�علمو� جيد� %نه يقدc \ينا ال ميكن %? 
يقع عليه �عتر��، أل? بركاته �%Óا{� 
�لدين  بيا?  يتم   · حني.  كل  ُتنا� 
يكو?  قد  �إلجنيل.  بصو{! كاملة ± 
تعليمه منسجما مع ظر�¦ سائد! ± 
�لك �لزمن، �لكنه ال ينسجم مطلقا 
مع Iيع �لعصو{ ��لظر�¦. لقد متيز 
تعا<  �هللا   ?% بفضل  �لكرمي   ?yلقر�
قد بني فيه \��َ� كلِّ \�� �{ّبى Iيع 
�لقو¥. �ما �كر فيه من سيئة فقد بني 
Ñب  لذ�  %يضا.  منها  �لتخلص  سبل 
%? تو�ظبو� على تال�! �لقرy? �لكرمي 
جتعلو�   ?%� �لدعا�   ± �تستمر�� 

%عمالكم ìسب تعليمه." 
لتال�ته  يوفقنا   ?% تعا<  �هللا  ندعو 
�فهمه فهما حقيقيا ��لعمل به، ح¤ 
ßظى برضا �هللا تعا< �نوفَّق لتوجيه 
%�ال\نا %يضا @< تعاليم �لقرy? �لكرمي 
�جلميلة �خللق حبه ± قلوֲדم، yمني. 

� يتـم بيان الديـن بصـورة كاملـة ! اإلجنيل. قد 
يكـون تعليمه منسـجما مع ظروف سـائدة ! ذلك 
الزمن، ولكنه ال ينسـجم مطلقا مـع wيع العصور 
والظـروف. لقـد متيز القـرآن الكرمي بفضـل أن اهللا 
تعـاs قد بـني فيـه دواَء كلِّ داء ورّ� wيع القوى.


