
اجمللد الرابع والعشرون، العدد السابع - ذو احلجة ١٤٣٢ ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١١ م

٤

التقوى

 حضر� مر´� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �

من ��"�:

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

�لطيبة �لقر!نيـة  ميـز�% �لشـجر� 
هذ¬  هنا  
تنا"�   Y
 
ستطيع  ال   ªنv
سو²   ªن
 vّال   Ôتفصيلي كلها  �ألمو� 
 Y
 كيف  ֲדا  لتعرفو�  
مثلًة  لكم  
قد\ 
 YÌلقر� على  تنطبق  �ملو�صفا{  هذ¬ 

.Yتبهر �لعيو ��لكرمي بصو�
كلمة  "هي  تعاu﴿طيبًة﴾  قوله  -,ًال: 
كّل  من   Ôبريئ �لشي¨   Yكو  uv  Nتش
عيب 
" ضر� ظاهرØ "باطنÔ، "جند هذ¬ 
بصو��  �لكرمي   YÌلقر� متوفر� �  �مليز� 

:Ùمميز� كاآل

مو�   uv تطر�  قد  
نه  فبالرغم   :(-)
من  �حلساسية   � غاية  هي  "مسائل 
´"جية  "عالقا{  "ِنفا�  َحيض 
vّال   ،Yلز"جا� يتبا�%ا  "عو�طف مرهفة 

نه قد 
ّ�� هذ¬ �ملعا& بكلما{ مهذبة 
لطيف  �يل   Àبأسلو" فاضلة   Nتعاب"
على   Îح بيانه  يثقل  ال  Ýيث  للغاية  

صحاÀ �لطبائع �ملرهفة. لقد �ستخد\ 
لبياY هذ¬ �ملعا& لغة ��قية شريفة Ðلو 
متامÔ من كلما{ ثقيلة "تعابN �كيكة 
"��¨ها  
خِيلٍة Þر� " معقد�  
ساليب "
 Yكا مهما  vنه  بل   .Ôعبث �لشعر�¨ 
�ملوضو° صعبÔ فإY �لقرYÌ قد عبَّر عنه 
 Y�jبكال\ "�ضح سهل ال يثقل على �آل
 YÌتعاليم �لقر Yv" .�ال يشتت �ألفكا"
� هذ¬ �ألمو� بسيطة "�يلة Ýيث ال 
 "
يشعر �لعامل به 
� خطٍر من ضر� 

���� ���� ���� �� ��������	� 
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خسا��. 
 Nيش (طيبة)   uتعا قوله   Yv  â  :(/)

يضuv Ô كوY �لشي¨ �يًال � مظهر¬، 
سائر  عن  يتميز  �لكرمي   YÌلقر� "جند 
 .Ôيض
 �ملزّية  ֲדذ¬  �لسما"ية  �لكتب 
�لفصاحة   �
 ـ  �لظاهر�  حسنه   Yv

نه  لد�جة  ""�ضح  جلّي  ـ  "�لبالغة 
�لصمو�  Ìخر   Àكتا  �
 يستطيع  ال 

مامه، سو�¨ من ناحية �ختيا� �لكلما{ 
 "
�لفاضلة 
" تركيب �جلمل �ملحكمة 
�لتعابN �لر�قية 
" تسلسل �لعبا�� 
" ¤و 
ستجد¬  بل  �ملعا&،  سعة   "
 �ملوضو° 
"�ملحاسن  �ملز�يا  هذ¬  كل   �  Øفريد

"كثN غNها. 
تلك  نفس   YÌلقر�  � �سُتخدمت  لقد 
�لعربية �ل� "��{ � مئا{  �لكلما{ 
"لكن  �ألخر�،  �لكتب  من  �آلال² 
يبلغ 
� منها شأ"   Y
هيها{ هيها{ 


" يشق غبا�¬. YÌلقر�
على  بتفوقهم  مشهو�ين   Àلعر�  Yكا
�لشعوÀ �ألخر� � �قة خيا%م، "¤و 

�ֲדم، "كثر� �ملفر��{ � لغتهم. "قد بلغ 
شغفهم باأل�À "�لفصاحة ��جًة Ýيث 
كانو� ال يقيموY ملا ُيبهر �لعا� من غلبة 
 .Àأل�� ¨�´v ال قيمًة" Ôما� "عزٍ� "´ن"
كانو� يعظموY شعر�¨هم "كأ¸م �سل، 
"يوّقر"Y خطبا¨هم "كأ¸م Ì%ة. "لكن 
هؤال¨ �لعرÀ �لبلغا¨ �لذين �´�هر بينهم 

�أل�À "�أل�با¨ على هذ� �لنحو �ملحّير، 
بالدهشة  
خذ"� ُ  YÌلقر� ¤عو�  عندما 
�لطليقة   
لسنتهم  
صيبت ُ" "�النبها�، 
 Y
بالِعّي "�َحلَصر. jلك على �لرغم من 
�لقرYÌ قد نز� � نفس �لفتر� �ل� بلغ 
 �"�j" كماله Ò"
  äلعر�  Àأل�� فيها 
Èد¬، jv كاY بعٌض من 
�بائهم �لكبا� 
"�لبالغة  �لفصاحة   Yفرسا �لذين كانو� 
خَلو�  قد  كله   äلعر�  Àأل�� تا�يخ   �
قبل نز"� �لقرYÌ بزمن قصN، "بعضهم 
كانو� ال يز�لوY على قيد �حليا�. فهؤال¨ 
�لبلغا¨ عندما ¤عو� �لقرYÌ "قفو� حياله 

ليست   ."Øسحر" ّ¤و¬   Îين ح�مبهو
نفسها   YÌلقر� ֲדا  كذبو�  �ل�  �لكلمة 
 Àلعر� بلغا¨  �vا°  على  �ليًال  تشكل 
 Y
 من  
¤ى  %و   YÌلقر� هذ�   Y
 على 

يصطنعه �لبشر؟
�ملقاال{  
�ل   äلعر� �لعقل  
بد°  لقد 
 ¨�´v عها، "لكنه � يستطع"�
�أل�بية "
 Yال �العتر�² بعجز¬ عن �إلتياv YÌلقر�

حسن  �هللا  فتبا��  مثله.  �يل  بكال\ 

�خلالقني.

يضÔ تتسم ֲדذ¬  YÌمو�ضيع �لقر Yv â
 "
مة، سو�¨ من ناحية ¤و �ملعا&  �لسِّ
 "
 �ملو�ضيع،  
" çولية  �ملعا�²،  سعة 
�لنفو�   � تأثNها   "
 للعقل،  تنويرها 
فعندما   .Àلقلو� 
عما�   uv "نفوjها 
يتحد³ �لقرYÌ عن �لرفق "�للني يكا� 

�لفرعونية،  �ملتحجر�   Àلقلو� يذيب 
"�لبسالة  �لشجاعة   uv يدعو  "حني 
 �Nإلسر�ئيلية" تغمر بالغ�" Àتكا� �لقلو
�إلميانية �إلبر�èية، "�jv حّث على �لعفو 
 Àيصا عيسى�   ُّÅلن� يكا�  "�ملحبة 
على  
كد   �jv" "�النبها�،   �Nباحل
ضر"�� �لعقوبة تكا� �"§ موسى� 

 .� YÌلتسلم على صاحب �لقر Ùتأ
ـ  يستطيع   Yإلنسا�  Yفإ "باإل�ا�، 
بد"Y �خلوê � سعة �ملضامني �لقرÌنية 
 YÌلقر�  Y
 سهولة  بكل  يد��   Y
 ـ 
حدَّ  ال  "جنٌة  له،  شاطئ  ال  ُمحيٌط 
"�اله  Ýسنه  �لعا�  ֲדر  لقد  لثما�ها. 
 Yيز�لو "ال  كانو�  �لنا�   Y
 لد�جة 
يقولوYv :Y هذ� �لكال\ ليس من Jمد، 

ليس   !Y"خرÌ قو\  عليه  
عانه  "vمنا 
 YÌمنهم ®ما� �لقر Ôعمهم هذ� �عتر�ف´

"فضله يا ُتر�؟! 
 uv  Nيش ﴿طيبة﴾   uتعا "قوله   :(0)
مع� �ملتعة "�للذ� 
يضÔ. "�لقرYÌ �لكرمي 
يفو� �لكتب �ألخر� 
يضÔ لذ� "متعة. 
�ليو\  "طائفة  ملة  كل  
تبا°   Y"تر
�غم  �حلقيقية  �لطمأنينة  من  Jر"مني 
من  تر"�  لن  "لكن  بتعاليمها،  عملهم 
�لضيق  هذ�   � بصد�   YÌبالقر يعمل 
�لعمل   � Þد  vنه  بل   ،Àالضطر��"
"خالصة   .Ôشوق vليه  "يز���  متعة  به 
َمن  فيه،  عجيبة  لذ�  هنا�   Yv �لقو�: 
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التقوى

 Y
تذ"قها مر� حقَّ �لتذ"� ال يستطيع 
.Øبد
يفا�قه 

(�): "قوله تعاu ﴿طيبة﴾ يشuv N مع� 
 YÌلقر�" .Ôيض
�لزكا� "�لنمو "�لطها�� 
�لكرمي فريد � هذ¬ �مليز� 
يضÔ. خذ"� 
�لقرYÌ هو   Yفإ �لظاهر�،  �لطها��  مثًال 
�لوحيد من بني سائر �لديانا{ �لذ� يعّد 
�لنظافة من �إلمياY، بينما كانت �لنظافة 
نز"له  قبل  �لباطنة  "�لطها��  �لظاهر� 
�جتماعهما.  يستحيل  ين  ِضدَّ  Yُتعت��
فكاY �لرهباY �ملسيحيوY يتفاخر"Y مبا 

���Y ظاهر�، " íسا"
يعيشوY فيه من 
 Yيتباهو �%ند"�   Yلكها�  Yكا كما 
 YÌلقر� فجا¨  �لقذ��.  �ملتسخة  بأ¤ا%م 
vيضا§.  
ميا  �لطها��   îمبا� 
"ضح "
 uv بر�عة  بكل  �لنا�  
نظا�  لفت  لقد 
على  يساعد  �لسليم  �لطاهر  �جلسم   Y

طها�� �لر"§ "سالمتها، "
Y �ستخد�\ 
ال  لعبا�¬  �هللا  خلقها  �ل�  �لطيبا{ 
يدنِّس �لر"§ بل يطهِّرها. فإ�j �مى ֲדا 
�ملقربوY عند �هللا عرêَ �حلائط، فكيف 

يعر² غNهم قيمة هذ¬ �لنعم.
�ستخد�\   Y
 صّر§   YÌلقر�  Y
 بيد 
�لطيبا{ 
يضÞ Ôب 
Y يتم بطريق طيب 
سليم، jv يقو�: ﴿يا 
يها �لرُّسل ُكلو� 
 ﴾Ôصـاحل "�عمـلو�  �لطيباِ{  من 
 uv بذلك  
شا�  "قد   .(٥٢:Yملؤمنو�)
"جو� صلٍة بني �جلسم "�لر"§ يتطّلب 

بياُنها Èلد�{ "Èلد�{.
مع�   uv  Nُتش (طّيبة)  "كلمة  (هـ): 
ليس  �لكرمي   YÌلقر�"  .Ôيض
 �حلال"� 
لذيذØ فحسب، بل هو حلٌو 
يضÔ. مع 
�لعلم 
Y �لّلذ� تعª �غبة �لنفس �لبشرية 
� شي¨، 
ما �حلال"� فتشuv N �نسجاٍ\ 
�لشي¨.  هذ�  "بني  �لنفس  بني   \ðتال"
فاملر�� 
Y تعاليم �لقرYÌ حلو� خالية من 
يستسيغها  "لذلك   ،� شدَّ  "
 حّد�  
ية 

صحاÀ �لطبائع �حلساسة �ملرهفة  Îح
طبائعهم،  مع  منسجمًة  "Þد"¸ا 

فيقبلو¸ا "ينتفعوY ֲדا.
�لُعُلّو   uv  Nُتش (طّيبة)  "كلمة   :(,)
 YÌ² �لقر�معا Yُمّو. "بالفعل، فإ "�لسُّ
 Y
"مطالبه سامية للغاية Ýيث يستحيل 
يبا�يه فيها 
� كتاÌ Àخر. vنه يتحد³ 
على  "يدّلل   uتعا  î�لبا� صفا{  عن 
"يؤكد سلطانه   Yلكو� �هللا على  حكم 
 jّخا
 ��ئع   Àبأسلو موجو�  كّل  على 
 Yلإلنسا "ُيخّيل  لبيانه،  �لر"§  ترقص 
�لسما"�{   � Ãّلق   
بد قد  "كأّنه 

�لُعلى، متحر�Ø من كّل �لعالئق �أل�ضّية 
 Y
نيوّية. هل من كتاÀ يقد� على  �لدُّ
ينافس �لقرYÌ � هذ� �لشأY؟ "هل من 
كال\ يستطيع 
Y يبا�يه � هذ� �ُحلسن 

"�جلما�؟! كال â كال.
 Yكو uv (طيبة) كلمة Nكما ُتش:(�)
�لشي¨ عاr �جلو��. "Yv �ملز�يا �ملذكو�� 

عال¬ لتكفي إلقنا° 
� �مرîٍ شريف 
كّل  على  متفوقا  �لكرمي   YÌلقر�  Yبكو
�ألسفا�  من   Yكا
 سو�¨  Ìخر،  كال\ 
يبد"   Îلبشر، ح� 
" من ُصنع  �لسالفة 
�لقرYÌ من عا�، "ما سو�¬ من   Yكأ"

عا� Ìخر.

لقد  ثابت).  
صلها )  uتعا قوله  ثاني2: 
 Yٍمعا �جلملة ستة  
j Yكرنا %ذ¬  سبق 

� ست مز�يا، "�حلق 
¸ا كلها متوفر� 
"جه،  
كمل  على  �لكرمي   YÌلقر�  �

"vليكم بيا¸ا:
حي   Àكتا �لكرمي   YÌلقر�  Yv  (١
�لشجر�   Y
 "كما  �حلية.  كالشجر� 

لقد أبدع العقل العر� أ|ل املقاالت األدبية وأروعها، 
ولكنه � يستطع إزاء القرآن إال االع~اف بعجزه عن 
اإلتيان بكالم |يل مثله. فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.
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من  غذ�¨ها  متتص  �جلذ"�  �ملتأّصلة 
�أل�ê باستمر�� فتبقى òضّر� نِضر�، 
حيوية  �لكرمي   YÌللقر  Yفإ كذلك 
معا�فه  معني  ينضب  "ال  "نضا��، 
 Y"ملفسر�" Ôفمنذ ثالثَة عَشَر قرن .Øبد

يكتبوY تفسN¬، "قد بلغ تفسN بعضهم 
مائة Èلد، "مع jلك ما نفد{ كلما{ 
�هللا "� تنتِه مفاهيم �لقرYÌ �لكرمي، بل 
�لقرYÌ مبطالب جديد�  يزّ"�نا  يز��  ال 
باستمر��، "كأY هنا� 
حدØ من "��¨ 
 Y"� علينا  �لكنو´  ֲדذ¬  يفيض  �لغيب 
"نتدبرها  مسألة  نو�جه  فكلما  توقف. 
� Ìيا{ �لقرYÌ �لكرمي فإنه يلÅ حاجتنا 

"يكشف علينا معاَ& جديدً�. 
"قد 
علن �هللا �  بنفسه عن هذ¬ �مليز� 
﴿"لقد  قا�:  حيث  �لكرمي   YÌلقر�  �
ُتَوسِو�  ما  "نعلُم   Yَإلنسا� خلقنا 
حبِل  من  vليه   Àُقر
 "Ëن  نفُسه  به 
�إل%ي  فالوحي   .(١٧  :�) �لو�يد﴾ 
 Øنِضر Ôيبقى حّي Y
�لصاô للعمل Þب 
يتلقى   Y
  �
 �ملخضّر�،  كالشجر� 
سبحانه  منبعه  من  �لدعَم  �لوحي  هذ� 
كما  تبقى  �لشجر�   Y
 فكما   .uتعا"
من  �حليا�  �حيق  متتص  "لكنها  هي 
�أل�ê باستمر��، كذلك يبقى �لوحي 
ال  �ملكنونة  مفاهيمه  "لكن  هو  كما 
مقتضى  "فق  باستمر��  تنكشف  تز�� 
كل عصر "´ماY. بيد 
Y �هللا هو �لذ� 

من  على  �ملعا�²  هذ¬  كشف   uيتو
jلك   uv 
شا�  كما  عبا�¬،  من  يشا¨ 
 ﴾Y"ملطّهر� vال  ه  ميسُّ تعاu ﴿ال  بقوله 

(�لو�قعة:٨٠).
٢) "�لعالمة �لثانية للشجر� �ل� (
صلها 
ثابت) هي 
¸ا ال Ðضع للصدما{ بل 
"صمو�.   íوç  � "طأִדا  تتحمل 
 Ôي%v Ôُيسمَّى كالم Y
كذلك ال ميكن 
"جه  يصمد �  �لذ�  �لكال\  vال   Ôحّق
بنجا§.  �%جما{  عنه  "ير�  �ملطاعن 
 YÌلقر� خصوصيا{  من   Ôيض
 "هذ¬ 
""�ضحة  متينة  مبا�ئه   Yفإ �لكرمي؛ 

حد  يتصو�   Y
 يستحيل  Ýيث  للغاية 
 Yv �ملطاعن.  
ما\  سيخضع   YÌلقر�  Y

 �
 بإحد�³  ألحد  يسمح  ال   YÌلقر�
 jv فيه،  معنو�  
" حتريف  لفظي   Nتغي
 Ôكلماته نفسها ִדّب للدفا° حفاظ Yv
 Nلتغي� حا"�  فمن   .Ôح"�"  Ôنّص عليه 

� تعليم قرÌ& فإنه يشوهه "÷ربه  �
�لبنا¨   Yشأ شأنه   .Ôشيئ منه  ينتفع  "لن 
خرَّ  �لَلِبن  بعض  منه  نزعت   �jv �لذ� 
�ملحا�  من  فإنه  كذلك   .ê�أل� على 
من �لناحية �لر"حية 
Y ÷تا� 
حد بعض 
 Y
�لقرYÌ "يتر� بعضه �آلخر "هو يريد 
 Y
 فإما  �ملنفعة،  حّق  بركاته  من  ينتفع 
يّتبعه كلَّه 
" يترَكه كلَّه. جتد"Y مسلمي 
�ليو\ ÷سر"Y �لرهاY "يتخلفوY، بينما 
 ،Yلسبق "يتقدمو� Ãر´ غNهم كسب 

 YÌلقر� ببعض   Yيعملو 
¸م  "�لسبب 
 YÌلقر�" �آلخر.  بالبعض   Yيهتمو "ال 
�لكرمي ال يقبل مثل هذ� �لضيم "�خلطأ، 
بنفسه  عليه خِسر  �لضغط  فمن حا"� 
�ملسلم ال  هذ�   Yكا �jv مبينا.   Ôخسر�ن
يريد �لعمل به فهو حّر � 
Y يتركه " 
 Yهذ� �إلنسا Y
÷تا�كتابÌ Ôخر، مبع� 

صل   °øب  Ôما�ي  Ôقي� يريد   Yكا  �jv
فلرمبا  فليفعل،  قلبه  من   YÌلقر� شجر� 
يستطيع  لن  "لكنه   ،Ôما�ي  Ôقي� Ãقق 
 � Nحر�´ �لرقي �حلقيقي بإحد�³ تغيv

�لقرYÌ �لكرمي نفسه. 

صلها ثابت﴾ ﴿ uقوله تعا ªكذلك يع
 .Yلزما� بتقلب  يتأثر  ال   YÌلقر�  Y

فمهما �ختر° �إلنساY من علو\ "حقق 
�%جو\ على  يستطيع  فإنه ال  تقدٍ\  ِمن 

�لقرYÌ �لكرمي "ال يقد� على �نتقا�¬.
�ل�  للشجر�  �لثالثة  "�لعالمة   (٣
تتزعز°  ال  
¸ا  هي  ثابت﴾  
صلها ﴿
�%وجا¨.  �لعو�صف  �غم  مكا¸ا  من 

صو� �لقرYÌ �لكرمي متينة ُ Yكذلك فإ
تعاليمه   Yv" .Øبد
  Nتتغ "ثابتة أل¸ا ال 
مبنية على 
صل "�حد ال تعا�êَ فيها، 
بعكس ما فعلو¬ � �إلجنيل، jv حا"لو� 
 îمبا� على  �حلالية  �ملسيحية  تأسيس 
متعا�ضة كعقيد� �لتوحيد مع �لثالو³، 
"�إلمياY باهللا مع عقيد� �لكفا��. كذلك 
من   Yيقولو  jv �%ند"�   Yيو�آل� فعل 
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ناحية: Yv �هللا خالق "كرمي، "من ناحية 
ال   uتعا" سبحانه  بأنه   Yيقولو 
خر� 
�أل�"�§،  "ال  �ملا��  خلق  على  يقد� 
 Yمتناقضا  Yضا�متعا  YÌمبد 
¸ما  مع 
مبنية  كّلها   YÌلقر� تعاليم  "لكن   .Ôمتام
مثًال  خذ"�   .Ôئم�� "�حد  
صٍل  على 
 YÌقضية �لتوحيد، فكل ما يذكر¬ �لقر
�لكرمي من تفاصيل �قيقة � هذ� �لصد� 
يد"� حو� �لتوحيد نفسه "تؤكد على 
 YÌلقر� Yكا �jv" .Nلتوحيد فقط ال غ�
يصف �هللا بكونه (�لر-ن �لرحيم) جتد 
تعاليمه �لتفصيلية كلها 
يضÔ تؤكد على 
هاتني �لصفتني، "ال ميكن 
Y جتد¬ يعلم 
�لتفصيلية  تعاليمه   Yتكو بينما  �لتوحيد 

Y يصف �هللا بكونه  "
مشوبة بالشر�، 
 � فيذكر  يعو�   â �لرحيم)  (�لر-ن 

�لتفاصيل ما يد� على عد\ �-ته.
٤) "�لعالمة �لر�بعة للشجر� �ل� (
صلها 
ثابت) هي 
¸ا تكوY طويلة �لعمر، ألنه 
كلما كانت عميقة �جلذ"� عاشت فتر� 
 YÌلقر� نز"�  على  مضى  لقد  
طو�. 
ال  jلك  "مع   ،Ôقرن عشَر  ثالثَة  �لكرمي 
للعمل،  صاحلة  "تعاليمه  
حكامه  تز�� 
 ê�ير³ �هللا �أل Y
 uv سيبقى هكذ�"
 Yمن عليها. "لكن �لكتب �ل� ال تكو"
من مصد� ¤ا"� ال تتسم ֲדذ¬ �مليز�، 
بل v¸ا ُتكتب �ليو\ "بعد فتر� يعا�ضها 

حد.  ֲדا  يعمل  فال  
نفسهم،  مؤلفوها 

منذ  "ساٍ�  جاٍ�   YÌبالقر �لعمل  "لكن 
نز"له، بل Yv �ملسلمني �لذين كانو� قد 
هجر"¬ منخدعني ب�يق �حلضا�� �لغربية 
 YÌتعاليم �لقر uv Y"ليو\ يعو�� �"
قد بد
�لصلبة مّرً� ُ
خر�، بعد 
�j Yقو� �َألَمرَّين 
"هنا�  �لفاسد�.  �حلضا��  تلك  باتبا° 
 ØNخ
عشر�{ �لقضايا �ل� �ضطر �لعا� 
لالعتر�² بفضل تعاليم �لقرYÌ بشأ¸ا، 

خذ " "�خلمر،  �خلøير  حلم  كتحرمي 
�جلنسني،   ùختال�  � "�حلز\  �حليطة 
"�إل�³  "�لطال�  �لز"جا{،  "تعد� 
"غNها. "هكذ� �عتر² �ألعد�¨ بطو� 
 Y
 نر�  �ل�  �لقرÌنية  �لشجر�  عمر 

عمرها سيمتد uv يو\ �لقيامة.
�ل�  للشجر�  �خلامسة  "�لعالمة   (٥
 ê�
  � تنبت  
¸ا  ثابت)  
صلها )
ِخصبة ال � تربة عا�ية، ألY جذ"�ها 
لن متتد بعيدv Øّال � تربة ِخصبة للغاية. 
فإنه  �حلق،  �إل%ي  �لوحي  كذلك حا� 
َر  ال ميكن 
Y ُيثبت كفا¨ته vّال �jv تيسَّ
جاهزً�  قلوֲדم   êُ�
  Yتكو قو\  له 
 uv" �إل%ي.  �لتعليم  شجر�  الستقبا� 
﴿"�لعمُل  بقوله   uتعا �هللا  
شا�  jلك 
 Y
  �
 (فاطر:١١)  يرفعه﴾   ôلصا�
 Y
 ميكن  ال  �ل�  �لشجر�  مبثابة   Yإلميا�
تز�هر vال � تربة �لعمل �لصاô. فمهما 
 Yفإ Ôنافع Ôلوحي �لسما"� سامي� Yكا
Jاسنه لن تنكشف للعا� ما � يعمل به 

�لضر"��  من  لذلك  �ألقو�\.  من  قو\ 
�لسما"� �  �لتعليم  تتأصل شجر�   Y

قلوÀ صاحلة لتز�هر فيها هذ¬ �لشجر� 
 Y
 ميكن  فال  "vال  �لطيبة،  �لسما"ية 
�ال´�ها�  ¤ا"�  "حي  أل�  ُيكتب 

"�لبقا¨.
"لقد ִדيأ{ هذ¬ �لوسيلة للقرYÌ �لكرمي 
على 
كمل صو��. jv تيسر{ له عند 
�عو�  �لø"� �اعٌة من �ملخلصني �لذين́ 
"سقوها  قلوֲדم   � �لقرÌنية  �لشجر� 
بدمائهم. "ال يز�� �لقرYÌ يتحلى ֲדذ¬ 
 Y
�مليز� uv يومنا هذ�. مما ال شك فيه 
بالفيد�  �ملاضي عملو� بصدٍ�  �لنا� � 
�ألسفا�  من  "غNها  "�إلجنيل  "�لتو��� 
�لسما"ية �لسابقة، "لكن قّلما جند �ليو\ 
 YÌلعاملني بالقر� Y
 Nمن يعمل ֲדا. غ
"كلما   ،Yمكا"  Yما´ كل   � ُ"جد"� 
مثلهم،  Ìخرين  �هللا  خلق  عد�هم  قّل 
"هكذ� � تز� جذ"� �لشجر� �لقرÌنية 
�نفك  "ما   ،ê�أل�  �  Ôعمق تز��� 
�لعا�.   � Ôمتجلي Ôمتألق حسنه "�اله 

ما �لكتب �ألخر� فإ�j كانت ال تز�� 
تتحلى بنصيب من �حلسن "�جلما� فَمَثُل 
 � 
�ا%ا كمن يأخذ بذ�� � يد¬ "يبد
"صفها قائًال: هذ¬ بذ�ُ� شجرٍ� حتتو� 
على مز�يا كذ� "مو�صفا{ كذ�، بينما 
تكوY هذ¬ �لشجر� قد جّفت "�ّمحت 
"� يبَق %ا من 
ثر. 
ما �لقرYÌ فيمكن 
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�لتدليل على �اله للنا� بتقدمي شجرته 
حني.  كل   � �ملوجو��  �خلضر�  �حلية 
�لشي¨  حسن  تقّد�   Y
 بني   Yشّتا"
تشاهد¬   Y
 "بني  "�لتخمني  بالقيا� 

بعينك، jv ليس �خل� كاملعاينة. 
�ل�  للشجر�  �لسا�سة  "�لعالمة   (٦

صلها ثابت﴾ هي 
Y مصد� غذ�ئها ﴿
  Yحد، فهي ال متتص غذ�¨ها كاحليو��"
�ألشجا�   Y
 ال شك  "هنا�.  هنا  من 
غذ�¨ها  تأخذ   Ôيض
 �لضعيفة   �Nلصغ�

عقد �ملقا�نة  ªن
من مصد� "�حد vال 
 Yحليو��" �لشجر�  بني  بالذ�{  هنا 
�هللا "بني كال\  
عª بني كال\  فقط.. 
�لبشر. فإY �ألسفا� �لسما"ية �ألخر� 
 YÌلقر� Èا���  قاصر� عن  مهما كانت 
 YÌلقر� ��ا تشا¸
� كماله "�اله، vال 
� هذ¬ �مليز�.. مبع� 
Y مصد�ها "�حد 
"هو �هللا تعاu، "لكن كال\ �لبشر ÷لو 
 YÌلقر� تعاليم   Yv �مليز� كليًة.  من هذ¬ 
 Yكلها من عند �هللا �، "ال �خل لإلنسا
على   YÌلقر� �هللا  
نز�  لقد   .Ôبتات فيها 
قلب �جل "�حد � "قت "�حد، على 
 Òعكس �لكتب �لبشرية �جليد�، فهي نتا
جتا�À �لنا� "
فكا� �لفالسفة على مر 
�لتا�يخ �إلنسا&، "تنعكس فيها تيا��{ 
�لزمن. "لكن �لقرYÌ على �لنقيض منها، 
فإنه يعا�ê معظم �لتيا��{ "�مليو� �ل� 
كانت سائد� � ´من نز"له، "vنه يشق 

 Y
  ªيع مما  له طريقÔ جديدØ مستقًال. 
"�حد   Yمكا من  غذ�¨¬  يأخذ   YÌلقر�
كالشجر�. "لكن مثا� �لكتب �لبشرية 
كاحليو�Y �لذ� يتغذ� من هنا "هنا�، 
�القتبا�  هو  �لكتب  هذ¬  
سا�   Yأل
"كذلك   ��j" هذ�  من  "�الستفا�� 
�لتجسُس "�لتدبُر، jv قد يكوY مؤلف 
�لكتاÀ شخصÔ "�حدØ "لكن �ملعلوما{ 
 Îمستقاً� من ش Yكرها فيه تكوj ل��
 À�معرفته حصيلة جتا Y، "تكو�ملصا��
 Y"يتخذ �لذين  vال  �لنا�،  من  �آلال² 
�لقرYÌ �لكرمي 
ساسÔ ملؤلفاִדم، فكتبهم 
 Yلكرمي "ال تكو� YÌللقر Ôنعكاس� Yتكو

منفصلة عنه.

ثالث2: "�مليز� �لثالثة للشجر� �لطيبة هي 
 Y
 سبق  "لقد  �لسما¨﴾.   � ﴿فرعها 
ال�تفا°   Yٍمعا سبَعَة  قليل  قبل  jكرنا 
على  تنطبق  "كلها  �لشجر�،   Yغصو
له  يسبق   �  Àبأسلو �لكرمي   YÌلقر�

نظv" .Nليكم بياj Yلك: 
١)  تشN كلمة ﴿فرعها � �لسما¨﴾ 
"صل  �لشجر�  هذ¬  تسلق  من   Y
  uv
uv �لسما¨. "هذ¬ �خلصوصية متوفر� � 
�لقرYÌ بشكل ال لَْبَس فيه، بل ال يقد� 
 YÌلقر� منافسة  على  Ìخر   Àكتا  �

هذ¬  من  
حد  ال   jv �ملجا�،  هذ�   �
يوصل  بأنه   -YÌكالقر- يعلن  �لكتب 
�لعامل به uv �هللا تعاu، فيحظى بقربه 
�لسما"ية  �ألمو�  "ُيشاهد  سبحانه، 
بأ\ عينه. "بالفعل � يز� بني �لعاملني 
بتعاليم �لقرYÌ حّقÔ � كل عصر 
نا� 
 YÌلقر� باتبا°  
¸م متكنو�  للعا�  
علنو� 
من �لرقي �لر"حا& حÎ "صلو� uv �هللا 

تعاu ""�ثو� 
فضاله �خلاصة.
٢) كما تبني كلمة ﴿فرعها � �لسما¨﴾ 

Y �لكال\ �إل%ي �لصا� يعّلم �ألخال� 
�لشجر�  ��تفا°   Yأل للغاية،  �لسامية 
vشا�� uv علو �لتعاليم "¤و �ألخال�. 
"�لقرYÌ مّتسم ֲדذ¬ �مليز� 
يضÔ بشكل 

الصلبة مّرًة  القرآن  اليوم يعودون إJ تعاليم  بدأوا  قد 
احلضارة  تلك  باتباع  اَألَمرَّين  ذاقوا  أن  بعد  أُخرى، 
الفاسدة... وهكذا اع~ف األعداء بطول عمر الشجرة 

القرآنية الl نرى أن عمرها سيمتد إJ يوم القيامة.
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��ئع كامل، فإنه يعلم مكا�\ �ألخال�. 
�ألخال�  تعليم   �  YÌلقر�  Ò�ّتد "قد 
�ألعلى،   uv  ûأل�� �خللق  من  بدً̈� 
 Ôل� ترتفع شيئ� Ôلشجر� متام� Yكأغصا
 ٍّ�
  � جندها  ال  �مليز�  "هذ¬   .Ôفشيئ
من �ألسفا� �لسما"ية �ألخر�. فبعض 
"كأنه   Øجد ٌ̈��� تعليم  فيها   ��" ما 
"بعضها   ،ê�أل� على  ساقط  غصن 
له   Yيكو  Y
  Y"� "لكن   ،Øجد عاٍ� 
غصن  كمثل  مثله  "vمنا  بأصله،  عالقة 
تربطه ýيٍط "ترفعه. ال شّك 
Y  هذ� 
�لغصن سيبد" � �لظاهر مرتفعÔ، "لكن 
ال يستطيع 
حد 
Y يتشبث به ألنه ال 
قر�� له. "لكن تعاليم �لقرYÌ �ألخالقية 

غصا¸ا من  
فريد�، فهي كشجر� تبد
 Y
 Ôكي يستطيع �لضعفا¨ ُخلق ê�أل�
 Yلسابقو� 
ما  للنجا�،   Ôطلب ֲדا  يتعلقو� 
 Àمنصو 
مامهم  �ال�تقا¨  فُسلَّم  منهم 


على �لسما¨. uv
 Yهنا� بعض �ملعترضني �لذين يعترضو"
منهم،  جهًال  �لقرÌنية  �مليز�  هذ¬  على 
�النتقا\  يعّلم   YÌلقر�  Yبأ فيقولوY مثًال 
من �ملعتد� 
حيانÔ "هذ� ليس ýُلق ساٍ\؟ 
صاحب   Y
  Y"ر يفكِّ ال  هؤال¨  "لكن 
vال  vصالحه  ميكن  ال  �لر�يئة  �ألخال� 
"�حد  كل  فليس  حالته.  يناسب  مبا 
 Yلبعض يصلحو� Yv يصُلح بالعفو، بل
 Yيرتدعو ال  "بعضهم  عنهم  بالعفو 

يعّلم  لذلك   .Àبالعقا vال   Y�"لعد� عن 
"vال  يناسبهم  مبا  نصلحهم   Y
  YÌلقر�
فلن ينجو� من شر"�هم. â هنا� من ال 
يعرفوv Yال �لعد� فقط.. يؤتوY �لنا� 
 Yليأخذ"� منهم مقابًال، "ال يعرفو Ôشيئ
�إلحساuv Y �آلخرين، كما هنا� من 
 Y
 Yلكن ال يعرفو" Yإلحسا� Yيعرفو
 þلقر� لذ"�  كإيتائهم  �لناَ�  يؤتو� 
كأنه حّق %م، "ال  يعت�"� عملهم هذ� 
vحسانÔ "ِمنًة على �آلخرين. "كل �يانة 
�لطبائع  �ختال²  تعليمها   � تر�عي  ال 
�لبشرية، هذ� فإ¸ا vما 
Y تنّفر �لنا� من 
 Ôسبب Yتكو "
�ألخال� �لفاضلة كليًة، 
من  �لقو\  من   Nكب قطا°   Yحرما  �

�إلصال§ "�لنجا�.
﴿"فرُعها  كلمة   Nتش كما   (٣
هذ¬  فر"°  كثر�   uv �لسما¨﴾   �
 � فر"عها  كانت   �jv أل¸ا  �لشجر�، 
 Yتكو Y
�لسما¨ "منتشر� فيها فال بد 

يضÔ. مع �لعلم 
نه تعاu � يقل  �Nكث
("فرعها uv �لسما¨) بل قا� ﴿"فرعها 
��تفا°  على  يد�  مما  �لسما¨﴾   �

.Ôكثرִדا مع" Yألغصا�
"�لقرYÌ �لكرمي فريد � هذ¬ �خلصوصية 

يضÔ. فإY تعاليمه حتتو� على معا�² 
للعقل  Jّير  بشكل   "ِحكٍم  "مطالب 
òتصر   Àكتا  YÌلقر�  Yv �إلنسا&. 
�إلجنيل  من   Ôحجم 
قل  vنه   Îح  Øجّد

من  �ّفتيه  بني  �ع  قد  "لكنه   ،Ôيض

�لعثو�  يستحيل  ما  "�ملعا�²  �ملفاهيم 
من  
ضخم  هي  كتب   �  Îح عليه 
عن  حتّد³  لقد  �ملر�{.  Ìال²   YÌلقر�
 Yلقضايا "�ملسائل �ل� ִדم �إلنسا� Îش
"�ألخال�  "�ملعامال{  كالعبا��{ 
"�لتمدY "�لسياسة "�القتصا� "�إل%يا{ 
"علم  �ملعا�  "علم  "�لتصو²  "�لقضا¨ 
بشكل  jكرها  "قد  "غNها،  �لكال\ 
Ýيث  بفلسفتها   Y"مقر مفّصل  كامل 
ال تبقى بنا 
ية حاجة أل� كتاÌ Àخر 
�إلسال\"  تعاليم  "فلسفة   Ôيض
 (��جع 
لسيدنا  �إلسال\"  كماال{   �Ìمر"  "
 � �ملوعو�  "�ملسيح  �ملهد�  �إلما\ 
�إلسال\   �
 "�أل-دية   äكتا "كذلك 

�لصحيح").
�ل�  �لشجر�  خصوصيا{  "من   (٤
﴿فرعها � �لسما¨﴾ 
¸ا تكوY "��فة 
�حلي  �لصا�  �لوحي  فشجر�  �لظال�. 
 .ØNكث Ôهي تلك �ل� تظل بظلها َخلق
مبع� 
¸ا جتلب �لسكينة لكل �لبشر على 

�ختال² طبائعهم "
مزجتهم.
 YÌلقر�  � متوفر�   Ôيض
 �لصفة  "هذ¬   
ضر"��{  ير�عي  فإنه  كاملة،  بصو�� 
ميو%ا  �ختال²  على  �لبشرية  �لطبائع 
عاطفة  
ية  على  �لقضا¨   Y"� "قد��ִדا 
�ألخر�   Yأل�يا� جند  فبينما  طبيعية. 
�لطبيعية  �لعو�طف  هذ¬  �عت�{  قد 
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"�لرغبا{ �لفطرية Ôÿv "حا"لت �لقضاَ̈ 
 Y
 يعلن  �لكرمي   YÌلقر� جند  عليها.. 
�لبشرية "سائل لتكميل  �لعو�طف  هذ¬ 
Ãث  بل  عليها  يقضي  فال  �إلنسانية، 
"يقو�:  فقط،  �ستخد�مها  على حسن 
�لعجلة.  �لذ� Þر   Yحلصا� Yشأ¸ا شأ
فعليه  �لعجلة  هذ¬   �  Nلس�  ���
 فمن 
 Y
 ال  جّرها،  على   Yحلصا� بتر"يض 
كليًة.  سر�حه  يطلق   "
  Yحلصا� يذبح 
"هذ� ما فعله �لقرYÌ �لكرمي، فإنه يقو\ 
بتعديل ما � �إلنساY من عو�طف طبيعية 
�لر�حة  له  لتجلب  Ýكمٍة  "يرّ"ضها 
لصاحب  يقو�  ال  vنه    .Yالطمئنا�"
�لطبع �للني 
Y يتخلى عن طبعه كليًة، 
 Y
 �حلا�  �لطبع  صاحب  يأمر  ال  كما 
يتخلى عن حدته متامv" ،Ôمنا يأمر ُكالًّ 
منهما 
Y يستخد\ ميله �لطبيعي هذ� � 
حد"� مالئمة "� Jله "مبقتضى �حلا�. 
�ألكل  عن  �لنا�  ينهى  ال   YÌلقر�  Yv
كسب  "ال    Ò�"لز� "ال  �للبس  "ال 
 Y
�ملا� "ال بنا¨  �لبيت، "vمنا يأمرهم 
�حلد  يتجا"´"�   "ال  �العتد��  ير�عو� 
�ملناسب. "من 
جل jلك جند �إلسال\ 
قا��Ø على vصال§ كل �لنفو� �لبشرية 
فما  "�غباִדا،  ميو%ا  �ختال²  على 
 YÌلقر� شجر�  "تستطيع  vال  
حد  من 
�لر�حة  له  "جتـلب  �لظل  له  ִדي¨   Y


"�لطمـأنينة.

�لطيبة  للكلمة  �لر�بعة  "�لعالمة  
�بع2: 
"هذ�  حني﴾،  كل  
كَلها ُ  Ùتؤ﴿ 
¸ا 

:ªيع

Y من صفا{ �لوحي �إل%ي �لطيب  :(-)

نه يؤÿ Ùا�Ø عالية �جلو�� � كل عصر 
يز�� يوجد  
نه ال  �نقطا°. مبع�   Y"�
�عتبا�هم  ميكن  
نا�  به  �لعاملني  بني 

نه  �لعلم  مع  لتأث�Nته.   rمثا  Òjكنمو
 �" 
كلها﴾ ُ  Ùهنا ﴿تؤ قا�  قد   uتعا
"جو�   uv  Nليش �ألكل)   Ùتؤ) يقل 
 ..Ôيض
صفا{ هذ¬ �لشجر� � ÿا�ها 
هي  كما  �لر"حانية  �لشجر�   Y
 مبع� 
 Yتكو كذلك  فا�عة  متأصلة  طيبة 

"ÿا�ها �لر"حانية". 
 YÌلقر�  � متوفر�   Ôيض
 �مليز�  "هذ¬ 
�لكرمي، بل هو �لوحيد �لذ� ينفر� ֲדا 
�ليو\ بني سائر �لكتب، Yv jv �لعاملني 
�لُعلى  �لد�جا{  على   Y"´وÃ YÌبالقر
 YÌلقر�  Yكأ" �لر"حانيا{،  سلم   �
يتجسد فيهم. "j uvلك يشN �حلديث 
مبع�   (YÌلقر� ُخُلقه   Yكا) �لشريف: 


��{ معرفة  �jv -يها �ملخاطب

نك -
 Yأل ،YÌلقر� uv فانظر � Åخال� �لن

تعاليم سامية "صفا{  فيه من  ما "�� 
حسنة ستجدها متجسد� � Jمد �.


يضv Ô%اٌ\ تلّقا¬ سيدنا  Nلك يشj uv"
�إلما\ �ملهد� "�ملسيح � �لذ� هو 
مبثابة ÿر� طيبة للقرYÌ � هذ� �لعصر. 
vال  
نا  ما  بنصه:"  هو  �إل%ا\  "هذ� 
ظهر  ما  يد�  على  سَيظهر   ،YÌكالقر
عد�  �حلكم،  (جريد�   "Yلفرقا� من 
يو\  ٥ شعباY ١٣٢٤هـ، ٢٤سبتم� 
�إل%ا\  هذ�   Yكأ"  .(١�  ،\١٩٠٦
 Ôمصد�ق جئت  بأنك  حضرته  يبشر 

كلها كل حني﴾. Ùتؤ﴿ :uلقوله تعا

 Ùتؤ﴿ uملع� �لثا& لقوله تعا�" :(/)
�لوحي  هذ�   Y
 هو  
كلها كل حني﴾ 
�لصا� ُيكسب من يعمل به جناً� 
بديًة. 
 ê�
jلك 
Y كال\ �هللا عندما يتأصل � 
طيبة  شجر�   uv "يتحو�  �ملؤمن  قلب 
يتعهدها   �  �jv تثمر   Y
 ميكن  ال  فإ¸ا 

�ملؤمن  مبا¨ صاôِ �ألعما� باستمر��.

 Jإ فانظـر   �  pالنـ أخـالق  معرفـة  أردت  إذا 
سـامية  تعاليـم  مـن  فيـه  ورد  مـا  ألن  القـرآن، 
وصفـات حسـنة سـتجدها متجسـدة ! ;مـد .
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يعر²  
مٌر  �ألبدية  �لنجا�   Y
 "�علم 
÷تص   rبالتا" شك،  "ال  �آلخر�   �
نعر²  
ننا  vال  باآلخر�.  �ملع�  هذ� 
�ل�  "حدها  هي  �لسما"ية  �لكتب   Y

�خترعه  ما  
ما  �ألبدية،  �لنجا�  تضمن 
َتِعُد  ال  فإ¸ا   îمبا�" كتب  من  �لبشر 
بذلك، بل هي غN قا��� على قطع هذ� 
�حليا�  منح  يستطيع  
حد  jv ال  �لوعد، 
�خلالد� �ألبدية vال �لذ� هو حّي بنفسه 
"هو  �لفنا¨،  عليه   Ùيأ "ال  �ألبد،   uv
�هللا "حد¬ سبحانه "تعاu. فال شك 
نه 
ال يستطيع 
�ُّ كال\ 
Y يضمن ألحٍد 
�حلياَ� �خلالد�، vال �لكال\ �لذ� ي�ø من 

 .uعند �هللا تعا
�لسما"ية �  �لكتب  "�لقرYÌ ميتا´ عن 
هذ� �ملجا� 
يضjv .Ô قد بّين موضو° 
�حليا� �خلالد� 
ميا بياY مع 
�لة "بر�هني، 
Ýيث لن جتد ُعشر معشا� هذ� �ملوضو° 

حد   Yكا  �jv" �ألخر�،  �ألسفا�   �
 Yv ب�هانه  فليأ{  هذ�  قولنا   � يشك 

كاY من �لصا�قني.

خامس2: "�مليز� �خلامسة للكلمة �لطيبة، 
هي 
¸ا تؤÿ Ùا�ها ﴿بإYj �ֲדا﴾، "� 

j Yلك �لوحي �لطيب  uv ��شاv هذ�
فحسب،  عا�ية  طبيعية  بنتائج   Ùيأ ال 
بل يأÙ بنتائج خا�قة للقو�نني �لطبيعية. 

تى   �jv ما   Àٍبكتا �لعمل   Y
 jلك 

هذ�   Y
  ªيع فهذ�  �لطبيعية،  بالنتائج 
َ� �لنو�ميس �لطبيعية 
حسن  �لكتاÀ َصوَّ
 Y
 على  يد�  ال  هذ�  "لكن  تصوير، 
صاحب هذ� �لكتاÀ يتحكم "يتصر² 
jلك  يتأكد  "vمنا  �لنو�ميس،  هذ¬   �
للعا��  خا�قة  بنتائج   Àلكتا� جا¨   �jv
 Àضر
" �لطبيعية.  �لنتائج  جانب   uv

لتوضيح jلك مثاًال:
 "
    هنا� كتاÀ يأمر� بأكل شي¨، 
 Ôلشي¨ نافع� Yكا �jكله، فإ
ينها� عن 

ما  
كلته فسو² تز��� قوً� "صحًة، "
فسو²  
كلته "  Ø�لشي¨ ضا�  Yكا  �jv
نتيجة  هذ¬   Yتكو" صحتك.  تتضر� 
�إلنسانية  �لكتب  تعاليم   Nتأث" طبيعية، 
�لنتائج. "لكن  �لقد� من  ال يعد" هذ� 
jلك  من  
كثر   Yيكو �إل%ي   Àلكتا�
تأثØN "نتيجًة، ألننا عندما نعمل بتعاليمه 
بعمل  ال  بَعملني  �لو�قع   � نقو\  فإننا 
"�حد، "هذ� �لعمل �إلضا� هو �بتغاðنا 
 Ôمرضا� �هللا. "هكذ� يصبح عملنا طبيعّي
بد من  "�"حانيÔ � "قت "�حد، فال 
مز�"جة:   Ôيض
 عملنا  نتائج   Yتكو  Y

 �
 �"حانية..  
خر� ُ" عا�ّية  طبيعّية 
 Y
 "jلك  �لعا�ية،  للنو�ميس  خا�قة 
نر� من Ìثا� �ضو�Y �هللا عنا ما Þعل 
�لطبيعية  �لنتائج  نتائج 
عمالنا متتا´ عن 

�لعا�ية.
هذ�   � Nنظ له  ليس  �لكرمي   YÌلقر�"  

 �  Åللن �هللا  
ظهر  فقد   .Ôيض
 �ملجا� 
للطبيعة  �خلا�قة  �آليا{  من  
صحاِبه "
ما ال جند له مثيًال � 
ّية �يانة 
خر�، 
ُير� هذ¬ �آليا{   � بل � يز� �هللا 
 YÌبالقر Yيخ �إلسال\ ملن يعملو�ع� تا
عاقل   �
 على   Ôصعب "ليس  بصدٍ�. 
من  نز�   YÌلقر�  Y
 بذلك  يد��   Y

"�لتصر²   Yلسلطا� ميلك  �لذ�  �هللا 
ينصر   jv �لطبيعية،  �لنو�ميس  على 

ينا � "قد  طبيعية.   Nغ بطر�  
حّبا¨¬ 
قوله  مصد�قية   Ôيض
 �لعصر  هذ�   �
تعاu ﴿بإYj �ֲדا﴾ � شخص سيدنا 
�إلما\ �ملهد� �، �لذ� ب�كة ِعلمه 
�نكشفت علينا مفاهيم هذ¬ �آلية ֲדذ¬ 
 uتعا �هللا  يز��  "ال  "�لكثر�.  �لسعة 
�ملهد�  �إلما\  سيدنا  �اعة  ÷ّص 
ֲדذ¬  "يعاملهم  "�لعناية،  بالرعاية 
�لسنن غN �لعا�ية، "لذلك جتد"Y هذ¬ 
�جلماعة � �´�ها� "�نتشا� مستمّرين 
قبل  من  �لشرسة  �لعد�"�  من  بالرغم 
�ملعا�ضني. فسبحاY �هللا، "�حلمد هللا، 

"�هللا 
ك�. 
بقوله   uتعا �هللا  
شا�   Nألخ�  �"
jُكر  ما   Y
  uv  ﴾Y"يتذّكر ﴿لعلهم 
من  ليس  ""عو�  
مو�  من  �آلية   �
قبيل �ملبالغة "ال �أل"ها\، بل هي 
مو� 
 � بأنفسكم  Ðت�"¸ا  سو²  "�قعية 

�حليا�.


