



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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التقوى

ُتث� �سائل �إلعال� �لعاملية بني فينة ��خر� 
*شكاليا' حو% �حلجا" �إلسالمي، حيث 
بر�مج �ند��' تشكك 0 مصد�قيته  ُتعقد 
تاB7 �تطعن فيه �خر�. �*< �ملتابع >ذ: �حلمال' يد67 
مد� تأث� هذ: �لتد�عيا' �لH ִדدE* F تسجيل موقف 
ضد تعاليم �لدين �حلنيف �لذO �كر� �ملر�B �صا< كر�متها 

�عّفتها مبا يقيها شر�7َ �ملُْهِلكا'.
��مثلة  حية  صو�7   Oحتو �لغربية  �ملجتمعا'  ثقافة   >*
 B[كما  Bملر��  E* ُينظر  حيث  �ملهلكا'  >ذ:  ��ضحة 
لإلثاB7 ��لدعاية ��لتسويق ��]�B إلشباa �لغر�ئز. فبالرغم 
مدنية   dقوe �تتمتع  �علميا  ما]يا  �7تقت  قد  �gا  من 
*ال �gا n تتخلص من �أل]ناi ��أل7جاi �لH ما فتئت 
�ملصطفى  نبأنا  �لغر" �الجتماعية. �لقد  ُتلوq منظومة 
�ألخ�B حيث  �ألrمنة  هذ:   0 Bملر�� � ��صف حا% 
مائال'  مميال'،  عا7يا'،  كاسيا'   tنسا�  ..." قا%: 
�ملائلة، ال يدخلن �جلنة، �ال  �لبخت  �x7سهن كأسنمة 
{د< 7|ها...." (صحيح مسلم، كتا" �للباi ��لزينة)

كالشمس  َجِليٌّ  عا7يا'  كاسيا'   tنسا من  ��ملقصو] 
يظهر<  �لكنهن  �جسا]هن  �يغطني  َسَيكسني  �gن   O�
فنو<  �حد  على  �فى  �ال  كسوִדن.  7غم  عا7يا' 
*ظها7  *ال  >ا  همَّ  ال   Hل�  tياrأل� �عر��  �مللبوسا' 
 iفإ< كا< �للبا .tملفاتن �حتفيز �لسفو7 �نشر: بني �لنسا�
على مرِّ �لتا7يخ �إلنسا� لستر �جلسد ��لعوB7  *ال �نه 0 

عصرنا قد جتر] عن هذ� �ملقصد *E ما يناقضه.
�لطائلة من ت��  �لذين {نو< �أل7با�  �لقو�   فلما علم 
يضمن  �إلسال�  تعاليم   0 �حلجا"   >� �تعريتها   Bملر��
للمر�B �ملسلمة علياtها �تقو�ها �يؤكد *مياgا �*خالصها 
لرֲדا، شهر�� عليها �قالما شرسة �حرضو� �هل �لتمكني 

سبيل  على  {د   qألحد�� لساحة  �ملتابع   >*� ��لساسة. 
 Bألخو�� �حلرية  شعا7  حتمل   Hل� كفرنسا  ]�لة  �ملثا% 
��ملسا��B تسن قانونا مينع �لسيد�' �ملسلما' من حقهن 
0 �7تد�t �حلجا" 0 �ملؤسسا' �لتعليمية ��لعامة ��عت��� 
تعليم �لقر�< تعليما 7جعيا |تقر �ملر�B على حد rعمهم.  
�n تكن فرنسا �لسباقة 0 هذ� �ملضما7 بل حدثت �لكث� 
من �ملحا�ال' �جلا]B من ِقبل ]�% �تلفة صبت �يال' 
على �ملتحجبا' 7غم �gا n تسن قانونا من �جل �لك. 
�تعت� هذ: �حلمال' �لعنيفة حربا باBً[7. �ال شك �< 
0 هذ� جتا��r على حق من حقوd �إلنسا< 0 �العتقا] 

��ملما7سة �لدينية. 
�بقولنا هذ� ال ننكر �< �حلجا" قد مت �ستغالله �ستغالال 

NN@Ôfl˝ç⁄a@lbvßaNN@Ôfl˝ç⁄a@lbvßa
A_@@ÒÖbj«@@‚c@@@ÒÖb«@A_@@ÒÖbj«@@‚c@@@ÒÖb«@
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فاحشا من طرF حركا' ]ينية سياسية �صولية متعطشة 
 Oلذ� �ملتعصب  �فكرها  برنا�ها  لتر�يج  �لسلطة،   E*
ُيوحي بالعد] �لكب� للمنخرطني 0 تنظيماִדا �حلزبية �� 
حركاִדا �لسرية �ملسلحة �مللطخة بدماt �ألبرياt، مبا {عل 
ملسلكها  �حلركا'  تلك  من  تتوجس  �ألمنية   Bألجهز�
�ملريب فتسعى للتدخل 0 شأ< �حلياB �الجتماعية لألسر 
�مللتزمة �لH ترتدO فيه �أل� �� �ألخت �حلجا" �متثاال 
 Bلصغ�� tفلوال �< قطعة �لقما� �لبيضا .Eألمر �هللا تعا
�لH �يط منها �صحا" فكر �لتكف� ��لتفج� �حلجا" 
 a7تركوها ملن يصنع منها َعلًما �بيًضا يلو� 0 �فق �لشا
�إلسالمي إلبر�r ِسلم �لدين �حلنيف على �ملأل، التضح 
. �لكن لسوt �حلظ �صبحت  �ألمر لكل من هبَّ �]"َّ

ُنسب   Oلذ� �إل7ها"  على  ]اللة  هذ:  �لقما�  قطعة 
ظلما �عد��نا *E �لدين �إلسالمي. 

�من �ملغالطا' �لسائدB عن �حلجا" �إلسالمي �نه ُينظر 
 ،B[باعتبا7: عبا �لعا]�' �إلسالمية ال  باعتبا7: من  *ليه 
�لناi عن *]6�7 فلسفته  كما �قتصر' نظرB كث� من 
�مقاصد: ظاهر� فحسب ]�< �< يد7كو� �< �لشريعة 
بينت  فقد  �لنفس.  إلصال�  �لر�حية  مبقاصد:  rُينت 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية معنا: 0 ضوt تعاليم �لقر�< 
��لسنة ��قو�% �ملسيح �ملوعو] � �خلفائه �ألطها7. 
�لسنا هنا 0 معر� تأصيل �حلجا" بقد7 ما يهمنا بيا< 
�لر�حي  �لر�حية �لH هي �حلجا"  �لباطنة ��  مقاصد: 
قبل �حلجا" �خلا7جي ��لذO ال غ  ألحد�ا عن �آلخر 
eا% من �ألحو�%. كما نو] �لتأكيد �< �حلجا" �لباط¢ 
ُفر� على كل مسلم �مسلمة َ�كر� كا< �� �نثى بدليل 
ما �مر �هللا به كال �جلنسني مؤمنني �مؤمنا' بغض �لبصر 
للحديث  مدخل  كأ�%  للقلب  �تطه��  للنفس  صيانة 
كال   Oو| �آلخر  هو   Oلذ�  Oلظاهر� �حلجـا"  عن 
�ستر  �لت��  عد�  على  بالتأكيد  ��لك  �جلنـسني 

�ملفـاتن.
باحلجا"  تتمسك  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   >*
��لباط¢   Oلظاهر� �مغز�:  �لصحيح  بتأصيله  �إلسالمي 
عقيدB �مسلكا �جتد�< بني طيا' �قو�% سيدنا �ملسيح 
�ملوعو] ��إلما� �ملهدO � �خلفائه �ألطها7 ما ُيبني 
��يته �ضر�7ته �حقيقته. �فقنا �هللا تعاE للحفا¥ على 
�لزمن ��انا من �الجنر�t�7� F �لدجا%  قيمنا 0 هذ� 
قامت  مبا   Oلنقتد�  Bملر�� حرية  حو%  �لز�ئفة  ��فكا7: 
به نساt �لن© �لكرمي �.  �للهم صلِّ على سيدنا §مد 

�على �له �صحبه �ªعني.

السـائدة عـن  املغالطـات  ومـن 
احلجاب اإلسـالمي أنـه ُينظر إليه 
باعتبـاره مـن العادات اإلسـالمية 
ال باعتبـاره عبادة، كمـا اقتصرت 
نظرة كثـ3 من الناس عـن إدراك 
فلسـفته ومقاصده ظاهرا فحسب 
دون أن يدركـوا أن الشـريعة ُزينت 
النفس.  الروحيـة إلصالح  مبقاصده 
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التقوى

 حضرB مر�r بش� �لدين §مو] ��د
�ملصلح �ملوعو] �

� Oملسيح �ملوعو] ��إلما� �ملهد� Bحلضر ��خلليفة �لثا

:i�7[ من

في 
حا� �لقر��

(سوB7 �لنحل)

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

ijk∩⊇∪

ُثمَّ  	هللا  َفِمَن  ِنْعَمٍة  ِمْن  ِبُكْم  ﴿َ�َما 

َتْجَأُ��َ�﴾  َفِإَلْيِه  رُّ  	لضُّ ُكُم  َمسَّ  	'َ*ِ

(٥٤)

شر- 	لكلما+: 
�ُنِعَم  ما  ��ملّنة؛  �لصنيعُة  هي  ِنعمة: 
�غ�:؛  �ما%   dr7 من  عليك  به 
 0� �لصاحلة.   tلبيضا� �ليُد  �ملسّرBُ؛ 
�ْضعها  �صل   0 �لنِّعمُة  �لكليا': 
�حلالُة �لH يستلذُّ ֲדا �إلنساُ<، �هذ� 
 >� من  عندهم  �شتهر  ما  على  مب¢ 
 .Bلِفعلة بالكسر للحالة �بالفتح للمر�
نعمُة �هللا: ما �عطا: �هللا للعبد مما ال 
�ªُعها  *يا:،  يعطيه   >� غَ�:  يتم  
 O� �لنعمة  ��سع  فال<  �ِنَعٌم.  �نُعٌم 

��سُع �ملا% (�ألقر").
�حلا%   tُسو �لنفع؛  ضدُّ  ّر:  	لضُّ
ّر  �لضَّ �لكليا':   0�  .Bلشد��
بالفتح شائع 0 كل ضر7، �بالضم 
خا² مبا 0 �لنفس كمر� �ُهز�% 

(�ألقر").
7َفع  جَأ�7ً:  �لد�عي  جَأ7َ  َتْجَأ���: 
 :tهللا بالدعا� E* 7جَأ .tصوَته بالدعا
�منه ﴿³   ،qستغا��  aَّتضر� ضجَّ 
جتَأ�7<﴾  فإليه  رُّ  �لضُّ كم  َمسَّ  ��*

(�ألقر").

ÎÖŞ�’\;ÎÄ]‚åÎÖŞ�’\;ÎÄ]‚å
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	لتفسيـر:
تلك  هنا  �لكرمي  �لقر�<  �كر  لقد   
�آليا' ��ل��هني �لد�لة على �لتوحيد 
�لH ُتوجد 0 نفوi �لكفا7. يقو%: 
*< كل ما عندكم من ِنعم فهو من 
�هللا تعاE، ألgا كلها خاضعة لنظا� 
 E* حد، �مع �لك تعُز�< بعضها��
�>ة �خر�؛ �لكن *�� �صابتكم �فة 
هذ:  �لباطلة  �>َتكم  َتنسو<   Bشديد
�تستغيثو< �لك �إللَه �لذO هو ��حد 
قلوبكم   >� على  يد%  �هذ�  �حق، 
*نكم  �حيث  بالشر6.  مطمئنة  غ� 
�نفسكم غ� مطمئنني بالشر6 فلما�� 

تؤكد�< عليه >ذ: �لد7جة.
*نه ملن �حلقائق �لثابتة �نه عند حلو% 
 E* ال* iال يلجأ �لنا Bملصائب �لشديد�
�هللا �. فمثال *< �لنصا�7 يؤلِّهو< 
يبتهلو<  ال  �لكنهم   ،� �ملسيح 
*ليه بسبب �حلر" �لد�ئرB حاليًّا بني 
 Eجنلتر� ��ملانيا، �*منا يدعو< �هللا تعا*
فلو كانو� موقنني  �لكر�".  لتفريج 
هكذ�  فعلو�  ملا  حقًّا  �ملسيح  بألوهية 
َ' ��لُعزَّ�  �بًد�. �n َيْدaُ �لكفا7ُ �لالَّ
ملا �ي �لوطيس 0 معركة بد7، ح¶ 
*< �با جهل نفسه n يستصر· ֲדذ: 
�آل>ة �لباطلة، بل ]عا �هللا � قائال: 
�لّلهم *ْ< كا< هذ� هو �حلقَّ ِمن عند6 
 �ِ�َ  tلسما� من   Bً7ِحجا علينا  فَأْمِطْر 

�ْئِتنا بعذ�ٍ" �َلِيٍم. �فعًال �ستجا" �هللا 
ببد7  باحلصى  فُأمطر��  البتهاله   �
كما حّل ֲדم �لعذ�" �ألليم بأشكا% 
�لتفس�،  كتا"   :O7لبخا�) �خر� 
سوB7 �ألنفا%). فلو كا< 0 قلوֲדم 
أللوهية  عميق  �تأث�  �7سخ  يقني 
 0 ֲדما  الستغاثو�  ��لعز�  �لال' 
 n �لكنهم  �لعصيب،  �لوقت  �لك 
يدعو�ا، بل ]عو� �هللا تعاE، �هذ: 

.Bلفطر� B[هي شها

 	'َ*ِ َعْنُكْم  رَّ  	لضُّ َكَشَف   	'َ*ِ ﴿ُثمَّ 

ُيْشِرُكوَ�﴾  ِبَربِِّهْم  ِمْنُكْم  َفِريٌق 
(٥٥)

	لتفسـ@:
 �قا% �لقر�< *gم ﴿برֲדم﴾ ُيشركو<، 
*ليهم، ��لك  "�لر"" مضاًفا  فذَكر 

أل<  حلميتهم،   Bً7ستثا�� >م  تعنيًفا 
فكأ<  لـه.  هو  ما  على  يغا7   tملر�
بينكم  �ليس  7بكم،  �هللا   >* �ملع : 
�بينه خصومة �ال عد��B تضطركم 
لإلشر�6 به؛ فما لكم تستغيثونه عند 
�لشد�ئد، �حني يكشف عنكم �لضر 

تعو]�< *E �>تكم �لباطلة ثانية.

َفَتَمتَُّعو	  Bََتْيَناُهْم  ِبَما  ﴿ِلَيْكُفُر�	 

َفَسْوCَ َتْعَلُموَ�﴾ (٥٦)

	لتفسـ@: 
للعاقبة،  ﴿ليكُفر��﴾   0 ��لال� 
يكشف  حني   Eتعا �هللا   >� ��ملع  
فإgم  ��ألهو�%  �ملصائب  عنهم 
يكفر�< بنعمته بدًال من �< يشكر�� 
لـه، �rعمني بأ< ما حدq *منا كا< 
�ال  �آل>ة؛  من  �كذ�  كذ�  بفضل 

فلـو كان P قلوبهـم يقني راسـخ وتأثـ3 عميق 
أللوهيـة الالت والعـزى السـتغاثوا بهما P ذلك 
الوقـت العصيـب، ولكنهـم W يدعوهمـا، بـل 
دعـوا اهللا تعـا]، وهذه هـي شـهادة الفطرة.
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ميكن - ��حلا% هذ: - �< يستحقو� 
�هللا  �كأ<  �لد�ئم.  �إل>ي  �لفضل 
يقو% >م: من �ملمكن �< نستجيب 
لتضرعاتكم �ملؤقتة �7ًة منا �نرفع 
عنكم �آلفا' لبعض �ملر�'، �لكن 
 Fسو بل  ]�ئًما،  �لك  نفعل  لن 
نرفض �]عيتكم 0 يو� من �أليا�، 

لنحيطكم بالعذ�".

﴿َ�َيْجَعُلوَ� ِلَما َال َيْعَلُموَ� َنِصيًبا 

ا  َعمَّ َلُتْسَأُلنَّ  َتاهللا  Jَ�َْقَناُهْم  ا  ِممَّ

ُكْنُتْم َتْفَتُر�َ�﴾ (٥٧) 

شر- 	لكلما+: 
نصيًبا: �لنصيب: �حلظ (�ألقر").

	لتفسـ@:
 لقد كشف �لقر�< �لكرمي هنا عن 
�لوثنية،   Bللعقيد �خر  جانب شنيع 
�هللا  نعم  ينسبو<  �لوثنيني   >� �هو 
على  عندهم  ]ليل  ال  كائنا'   E*
عظيم  برها<  �هذ�  �جو]ها؛ 
 aختر� لقد  �لشر6.  بطال<  على 
ش¶  �لشر6  تأييد   0 �لوثنيو< 
�مامها  |تا7   Hل� �لفلسفية  �ألمو7 
 ،tلشي� بعض  �لعقو%   Fضعا
فيصعب عليهم �لتمييز بني �لتوحيد 

��لشر6؛ �لكن �لدليل �لذO �كر: 
�، �يبلغ  �لقر�< هنا سهل �لفهم جدًّ
 iيث *نه ُيبطل �لوسا�e Bمن �لقو

�لفلسفية كلها. �*ليكم بيانه:
جانًبا  �ألصلي  �ملبحث   aَفْلَنَد
هنا6  يكو<   >� ميكن  هل  �هو: 
�حتما%  أل<  ��حد،  *له  من  �كثر 
�جو]:  ��ما  �مر،   tلشي� �جو] 
بالفعل فشيt �تلف متاًما؛ فلنسلِّْم 
- جَدًال - �< �جو] �كثر من *له 
ال  �إلمكانية  هذ:  �لكن  ممكٌن، 
�لصنم   �� �إلنسا<  �لك   >� ُتثبت 
�ملعيَّن �لذO �¾ذ: �لناi *ً>ا مع �هللا 
ال  بل  حق،  *له  بالفعل  هو   Eتعا
بد من تقدمي �أل]لة على كونه من 
�جو]ها.  �فُتر�   Hل� �حلقة  �آل>ة 
قائال:  �لكفا7  يتحد�   Eتعا فاهللا 
مو� ما 0  ُخذ�� �يًّا من �>تكم �قدِّ
�يديكم من �]لة على كونه *لـًها 
متلكو<  ال  *نكم  �حيث  بالفعل؛ 
�O ]ليل على كو< �O من �>تكم 
*ً>ا حقًّا فكيف تستطيعو< باحلجج 
�لفلسفية �>ر�َ" من قبو% �لتوحيد. 
هذ� �لدليل يبلغ من �لقوe Bيث ال 
مقا�مَته.  �ملشركني  من   O� يقد7 
يكو<   >� �ملمكن  من  �نه  لنفتر� 
كيف  �لكن  *له،  من  �كثر  هنا6 
ثبت بذلك �< "كا¿" �� "��7" �� 

"كرشنا" �� �ملسيح �� غ�هم �يًضا 
�>ة 0 �لو�قع. كال، بل ال بد من 
تقدمي �أل]لة على �لك �لزعم، �هذ� 
ما لن يقد7 عليه �O من �ملشركني 
بعض  ]�ئًما  يسوقو<  *gم  �بًد�. 
�حلو�7 ]عًما   tثنا� �لفلسفية  �ألمو7 
للشر6، �لكنهم n �لن يستطيعو� 
برها< معقو% على   O� تقدمي �بًد� 
بالفعل؛ �لك  كو< شركائهم �>ًة 
على  �لفلسفية  �أل]لة  تقدمي  أل< 
 tلشي� كوِ<  �*ثباُ'  �مٌر،  �لشر6 
�خر  �مٌر  بال�ها<  *ً>ا  �لضعيف 
متاًما. ��هللا تعاE قد ��جد eكمته 
�لد�لة  �ل��هني  من  كثً��  �لكاملة 
على ضعف كل ما �تُّخذ من ]�نه 
من  تبلغ  �ل��هني  �هذ:  *ً>ا،   �
مشر6   O� Àعها   ��* eيث   Bلقو�
 tلك�يا�  Bُنشو �7سه  من  تبخرْ' 

��لغطرسة على �لفو7.
باعتبا7  �ملع   هذ�  �كرُ'  لقد 
ال  ﴿ملا   0 للغائب  �جلمع  ضم� 
�ملشركني.  على  عائًد�  يعَلمو<﴾ 
على  عائًد�  �لضم�  كا<   ��* �ما 
 tؤال< علم  ال  �نه  فاملع   �>تهم 
�آل>ة مبا يعز�: *ليها �ملشركو< من 
��ألgا7  فاألصنا�  *>ية.  صفا' 
 Hل�  tألشيا� من  �غ�ها  ��جلبا% 
شعو7  ال  ªا]  هي  *منا  يؤّلهوgا 
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 �� �ملسيح  فيها؛ كذلك هو حا% 
�للَذين  �لسال�،  عليهما  �حلسني 
ينسب *ليهما بعُض �لناi �أللوهيَة 
هو  �حلسني   �� �ملسيح   >* قائلني 
من  �كذ�  كذ�   ¿ �هب   Oلذ�
�لنعم (*جنيل يوحنا ١: ١، �حتفة 
�الثنا عشرية، �لنسخة �لفا7سية ² 
٩٣-٩٤)، مع �نه ال علم >ذين 
 aيّد n �* ،ل�يَئني مبا يقا% عنهما�
�O منهما 0 حياته مبا ُنسب *ليه 

بعد �فاته.
�ما قوله تعاE ﴿تاِهللا لُتسَئُلّن عما 
�gم  معنا:  فليس  تفَتر�<﴾  كنتم 
�ر]   tالفتر�� عن  ُيسألو<   Fسو
سؤ�%، �*منا �ملر�] �gم سيحاَسبو< 
�يعاَقبو< عليه حتًما. �هذ� �لتعب� 
شائع لد� كل قو� �0 كل بلد 

تقريًبا.
كلمة   >* �جلهلة:  بعض  قا%  لقد 

"تاهللا" - �لH تع¢: �حلف باهللا - 
]ليل على �< هذ� �لقر�< ليس من 
عند �هللا تعاE، ألنه لو كا< �حًيا 
منه � ملا قا% عن نفسه ﴿تاهللا﴾، 
(تفس�  بعزتنا �جاللنا  قا%:  �*منا 

.("Oير�" Äلقر�< ل�
�لكن هذ� �الستدال% ليس بسليم، 
من  هو   �* �لتعب�،  ֲדذ�   iبأ �ال 
قبيل �لتعاب� �ملََلكية، ��لغر� منه 

ولكن هذا االسـتدالل ليس بسـليم، وال بأس بهذا 
التعب3، إذ هـو من قبيل التعاب3 اَملَلكية، والغرض 
منـه إظهار اجلالل واbيبة؛ فمثًال يقول األب البنه 
أحياًنـا: إن أباك يأمرك بهـذا، وال ُيفهم منه أبًدا 
أنـه ينفي كونه أًبا له، وإمنا يريد التأكيد والشـدة.

*ظها7 �جلال% ��>يبة؛ فمثًال يقو% 
�أل" البنه �حياًنا: *< �با6 يأمر6 
�نه ينفي  �بًد�  ُيفهم منه  ֲדذ�، �ال 
�لتأكيد  يريد  �*منا  له،  �ًبا  كونه 
�مللك 0  ��لشدB. �كذلك يقو% 
بعض �ألحيا<: *< ملككم يأمركم 
بكذ�، �ال ُيفهم منه �بًد� �نه ينفي 
�ألمر صا]7 عن   >�� ملًكا  كونه 

مِلك �خر.

Ô]¡Å’\;g]qiâÁ̌;ˆ

G„Œt;ÄıÁ;%Â;!\;ÃÖ¡;fl∏

G„d;◊⁄¬Á;%Â;‡`ÖŒ’\;^ÖÕ;flŸÂ

I„¡]ö^;€l;äË÷db;fl¬’;flŸÂ

 (*بر�هيم بن �أل]هم)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َعْن َسْعد ْبن �َِبي َ�قَّا²ٍ َ�<َّ 7َُسوَ% �هللا � َقاَ%: *ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َ�ْجَه �هللاَِّ *ال ُ�ِجْرَ' َعَلْيَها َحتَّى 
َما َتْجَعُل ِفي َفِم �ْمَر�َِتك.  ( صحيح �لبخاO7، كتا" �لعلم)

َعن �َِبي ُهَرْيَرBَ � َعْن �لنَِّبيِّ َ� َقاَ%: ُتْنَكُح �ْلَمْرBُ�َ ِأل7ََْبٍع: ِلَماِلَها َ�ِلَحَسِبَها َ�َجَماِلَها َ�ِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذ�ِ' 
يِن َتِرَبْت َيَد�6َ. (صحيح �لبخاO7، كتا" �لنكا�) �لدِّ

َعن �َِبي ُهَرْيَرBَ � َقاَ%: َجاtَ 7َُجٌل *َِلى 7َُسوِ% �ِهللا � َفَقاَ%: َيا 7َُسوَ% �هللا َمْن َ�َحقُّ �لنَّاiِ ِبُحْسِن َصَحاَبِتي؟ 
َقاَ%: ُ�مَُّك. َقاَ%: ُثمَّ َمْن؟ َقاَ%: ُثمَّ ُ�مَُّك. َقاَ%: ُثمَّ َمْن؟ َقاَ%: ُثمَّ ُ�مَُّك. َقاَ%: ُثمَّ َمْن؟ َقاَ%: ُثمَّ �َُبو6. (صحيح 

�لبخاO7، كتا" �أل]")

ُسو� َ�ال  ُسو� َ�ال َتَجسَّ نَّ َ�ْكَذُ" �ْلَحِديِث َ�ال َتَحسَّ نَّ َفِإ<َّ �لظَّ َعْن �َِبي ُهَرْيَرBَ َ�<َّ 7َُسوَ% �هللا � َقاَ%: *ِيَّاُكْم َ��لظَّ
َتَناَفُسو� َ�ال َتَحاَسُد�� �ال َتَباَغُضو� َ�ال َتَد�َبُر�� َ�ُكوُنو� ِعَباَ] �هللا ِ*ْخَو�ًنا. (صحيح مسلم، كتا" �ل� ��آل]�" ��لصلة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

"	لغرN من �مر �إلسال� �< |تجب �لرجل من �ملر�Bِ ��ملر�Bُ من �لرجل هو �< يتجنب �إلنساُ< �لعثا7 ��لزلة، أل< �إلنسا< 0 
با]È �ألمر مييل *E �لسيئا' ينقّض عليها لد� �]Ç *شاB7 سقوÆ �جلوعا< على �لطعا� �للذيذ. فعلى �إلنسا< �< يصلح نفسه. 
هذ� هو �لسر 0 �حلجا" �إلسالمي �لذO بينته خاصة >ؤالt �لذين ال يعرفو< حقيقة ���مر �إلسال�". (تفس� �ملسيح �ملوعو] 

و� ِمْن �َْبَصا7ِِهْم ﴾) �، قوله تعاE ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني َيُغضُّ

﴾.. �O كما  "P يصن �O ]ين حقوd �ملر�B كما صاgا �إلسال�، فقد قا% �هللا تعاE بكلما' موجزB: ﴿َ�َلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذO َعَلْيِهنَّ
 ،tٍملسكينا' كحذ�� tم يعت��< هؤالg� iفإ< >ن مثلها على �لرجا%. �قد ُسِمع عن بعض �لنا tللرجا% حقوقا على �لنسا >�
�يستخدموgن 0 �عما% غاية 0 �>و�<، �يسّبوgن �ينظر�< *ليهن باt�7[r ��حتقا7، �يطبِّـقو< عليهن �حكا� �حلجا" بطريق 
خاطئ �كأgم يئد�gن. كال، بل ينبغي �< تكو< عالقة �ملرt بز�جته كالعالقة بني صديَقني �يمني صا]َقني. *< �ملر�B هي ��% 
شاهد على �خالd �إلنسا< �صلِته باهللا، فإ< n تكن عالقته ֲדا جيدB فكيف ميكن �< يتصاÊ مع �هللا تعاE. لقد قا% 7سو% �هللا 

�: خُ�كم خ�كم ألهله.. �O �< �فضَلكم �كثُركم *حساًنا *E �هله". (�مللفوظا' �٥ ² ٤١٧-٤١٨) 

"َثّمة حكمٌة جديرB بالّذكر، �هي �ّ< �حلالة �لطبعية �لH هي منبع �لّشهو�'، ��لH ال يتحّر7 منها �إلنسا< *ال بعد حتّو% كامل.. 
*منا تتمّثل 0 �ّ< نـزعاته �لّشهو�نية ال تلبث �< تضطر� عندما ُتصا]F مو�قَع �إلثاB7، �� بتعب� �خر: *gا تصبح 0 خطر شديد 
عندئذ.. لذلك n ُيِبح �هللا لنا �< ننظر *E �ملحا�7 بال حر�، �نتطّلع *r Eينتهّن، �نشاهد 7قصهّن �ما *E �لك ح¶ بالّنظر 
�لّطاهر؛ �كذلك n َيسمح لنا �< نسمع من غ� �ملحرما' �لّشابا' �لغناt ��ملوسيقى، �� نستمع لقصص حسنهن �ªا>ن �لو 
انا �ال ننظر *E �ملحا�7 �مفاتنهن، ال بالّنظر �لّطاهر �ال بالّنظر �خلبيث؛ ��ّال نسمع كذلك �صو�َتهن  بنّية صاحلة. كّال، بل �صَّ
��' �ألحلا< ��لغناt ��ال نصغي *E قصص ªا>ّن، ال بالنّية �لّصاحلة �ال بغ�ها، بل علينا �< ننفر من كل �لك كما ننفر من 
�جليفة.. لكيال نتعثر، ألّنه ال بّد ��< نتعّر� يوما للعثا7 بسبب هذ: �لّنظر�' �لطليقة. فبما �ّ< �هللا سبحانه �تعاE يريد �< تبقى 
 E* O[شّك 0 �ّ< �لّتحّر7 �ملطلق يؤ Oلّسامية. فأ� È[يعها مصونًة، لذلك فقد �7شدنا >ذ: �ملباª بصا7نا �قلوبنا �خو�طرنا�
�لعثا7 ��لّسقوÆ؟ �َ� ليس من �خلطأ �لفاحش �< نضع �ما� �لكلب �جلائع �7غفة ناعمة.. ³ ننتوقع منه �< ال ميّر بباله �O خاطر 
عن �لّرغيف؟ لذلك فقد ��7] �هللا تعاE �ّال تتا� للقو� �لّنفسانّية فرصُة نشاÆ خفيٍّ �يضا، ��ْ< ال يتعّر� �إلنسا< ملوقف يهيِّج 

خو�طَر �لّسوt فيه". (فلسفة تعاليم �إلسال�، ² ٣٣-٣٤)
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�لسيد�'  حتظى  هذ�  عصرنا   0
ª 0يع �ملجتمعا' ��لبال] بأ�ية 
�لعد]ية،  نسبتهن   E* نظًر�   Bكب�
��ية  هنا6  كانت   ��* �نه   O�
للسيد�' 0 نظر �هل �لدنيا 0 هذ� 
�لعصر �لدميقر�طي فهي ألgن �كثر 
عدً]� من �لرجا%. نر� 0 �ألنظمة 
�لسياسية �لك�� 0 �لعاn تأكيًد� 
 ،Bملر��  dحقو *قامة  على  شديًد� 
 Bكما نر� �لساسة 0 �لبال] �لكب�
يعلنو< 0 بر��هم �النتخابية �gم 
 ،Bملر�� dيسعو< إلقامة حقو Fسو
�بعد �لك يستخدمو< طرًقا �حيًال 
ش¶ جلذ" �نتبا: �لسيد�'. تظّن 
 E* لسيد�' من �هل �لدنيا -نظًر��
يتلقينها-   Hل� ��لوعو]  مدحهن 
�نه قد مت �آل< �العتر�e Fقوقهن 
�لرجا%   dحقو مع  تسا�'  ��gا 
 tلثنا� >�� ،B70 هذ: �لبلد�< �ملتطو
 >ّ�� حقيقي،   tثنا هو  *منا  عليهن 
كل ما يقا% 0 هذ� �لسياd �د� 
حقوقهن.   t�[� �هو  ��حًد�  هدًفا 
�لكن *�� �خت� �حٌد هذ: �ألمو7 
 Fلعر Bعلى §ّك �حلقيقة ��لفطر
�gا ִדدE* F حد كب� *E حتقيق 
�لساسة  �منافع  �لرجا%  �غر�� 
�نفسهم. ال شك �< �ملر�B سعت 
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التقوى

 Îة: �ملكتب �لعرªتر

ال  �حد:  �هللا  *ال  *له  ال   >� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �< §مًد� عبد: 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �7سوله. 
�لشيطا< �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7َ"ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�*يَّا6َ  َنْعُبُد  *يَّا6َ 
�لَِّذيَن   Æِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Æََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو" َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

Sخطا
ZلقاW سيدنا مرJ	 مسر�� Z]د ZيدW 	هللا تعاX بنصرW 	لعزيز
	خلليفة 	خلامس للمسيح 	ملوعوb �	إلما` 	ملهد^ �

يو� ٢٠١٥/٠٨/٢٢
 Oديقة �ملهدe  t0 خيمة �لنسا

خال% �جللسة �لسنوية للجماعة باململكة �ملتحدB لسنة ٢٠٠٥



نرى P األنظمة السياسـية الكhى P العاW تأكيًدا شديًدا على إقامة حقوق املرأة، 
كما نرى الساسـة P البالد الكب3ة يعلنون P براkهم االنتخابية أنهم سوف يسعون 
إلقامة حقوق املرأة.... تظّن السـيدات من أهل الدنيا -نظًرا إ] مدحهن والوعود 
الt يتلقينها- أنه قد مت اآلن االعqاف pقوقهن وأنها تسـاوت مع حقوق الرجال 
 P هذه البلدان املتطورة، وأن الثناء عليهن إمنا هو ثناء حقيقي، وأّن كل ما يقال P
هذا السياق yدم هدًفا واحًدا وهو أداء حقوقهن. ولكن إذا اختh أحٌد هذه األمور 
علـى |ّك احلقيقة والفطـرة لعرف أنها تهدف إ] حد كبـ3 إ] حتقيق أغراض 
الرجال ومنافع الساسة أنفسـهم...  باختصار إن مكانتها وأهميتها احلالية مرتبطة 
بأمور وأسباب أخرى، ولكن مكانة النساء الt أقامها الن{ � W تكن نظًرا لعددهن 
وال ملنصبهـن الدنيـوي وال جلماbن بل كانت نابعة من مسـؤوليتهن وتضحياتهن. 
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حضرh مرJ	 مسر�� Z]د - ZيدW 	هللا تعاX بنصرW 	لعزيز -  من 	ملنصة 	لرئيسة للجلسة 	لسنوية



�حلقيقية  مكانتها  لنيل   Bجاهد
صوִדا  �7فع  تعّلمها  خال%  من 
حلقوقها �جلِب �صو�' ]�عمة >ا 
 dمن بينها صو' منظما' حقو�
�لك  كل  مع  �لكن  �يضا،   Bملر��
تو�جه �ملر�B متييًز� ��ضًحا 0 �لبال] 
�لبال]  هذ:  ففي  �يضا،   B7ملتطو�
�ملتطوB7 تتلقى �ملر�B �جرB �قل من 
�لرجا% 0 �لوظائف �لعامة –�للهم 
*ال بعض �لوظائف �ملهنية �خلاصة- 
�*< كانو� ي��7< هذ� �لنقص 0 
 .Bبذكر �مو7 �خر� كث� Bألجر�
�يضا  �ملجتمع  هذ�   0  Bملر��  >*
تتعر� للقسوB ��لضر" �غ��ا 
من قبل �لز��. ال يتم �لز��� 0 
هذ� �ملجتمع *ال باحلب ��إلعجا" 
 Bيس�  Bفتر بعد  �لكن  �ملتبا]% 
�لرجا%   Bقسو� �خلالفا'  بسبب 
 ٦٥  E*  ٦٠ من  تفسد  �ُعنفهم 
�تنتهي  �لعالقا'  هذ:  من  باملئة 
��ية  �عتبا7  فإ<  �لز{ا'.  هذ: 
�ألنظمة   0  O7ضطر�� �مر   Bملر��
>ا  عالقة  �ال  �حلالية  �حلكومية 
 >* باختصا7  �حلقيقي.  باحتر�مها 
مرتبطة  �حلالية  ���يتها  مكانتها 
�لكن  �خر�،  ��سبا"  بأمو7 
�لن©  �قامها   Hل�  tلنسا� مكانة 

�ال  لعد]هن  نظًر�  تكن   n  �
جلما>ن  �ال   Oلدنيو� ملنصبهن 
مسؤ�ليتهن  من  نابعة  كانت  بل 

�تضحياִדن. 
جالًسا   � �لن©  كا<  بينما   Bًفمر
 Bمر��  'tجا �ملجالس  �حد   0
بكل  �ألسئلة  بعض  �طرحت 
�لكن   ،Fخو ]�منا  شجاعة 
eب  �مفعمة  بالتقو�  ملتزمًة 
�لن© � �مر�عية فكرB *يثا7 �لدين 
على �لدنيا، فقالت: يا 7سو% �هللا! 
�لرَِّجاِ%  *َِلى  ِباْلَحقِّ  َبَعَثَك �هللا  لقد 
|ظو<  �لرجا%  �لكن   tَِ��لنَِّسا
بفر² كث�B يفُضلو< ֲדا علينا 0 
 Bلظاهر �يسبقوننا 0 �اال' كث��
فينالو< فيها قر" �هللا �7ضا:، مثال 
باجلماعة -  Bلصال� يشتركو< 0 

على  مفر�ضة  باجلماعة   Bلصال��
�*gم   ،-tلنسا�  >�[ �لرجا% 
�يشتركو<  �جلمعة   Bيصلو< صال
0 �جتماعا' �خر� -�*gا �يضا 
مفر�ضة على �لرجا%. �قالت: *< 
�لرجا% ُفّضلو� علينا بشهو] �ْلَجَناِئِز، 
 >� شك  ال   ، �ْلَحجِّ َبْعَد  َ��ْلَحجِّ 
�لسيد�' �يضا يقمن باحلج �لكن 
للحج  �كثر  فرًصا  �لرجا% {د�< 
*ما بسبب توفر مر�فق   tلنسا� من 

�لسفر �� ألسبا" �خر�. �قالت: 
َ�َ�ْفَضُل ِمْن َ�ِلَك �ْلِجَهاُ] ِفي َسِبيِل 
ُ�ْخِرَ�   ��َ*ِ ِمْنُكْم  �لرَُّجَل   َّ>*ِ�َ �هللاَِّ، 
َحِفْظَنا  َ�ُمَر�ِبًطا  ُمْعَتِمًر�   �ْ�َ ا  َحاجًّ
َلُكْم َ�ْمَو�َلُكْم، َ�َغَزْلَنا َلُكْم �َْثَو�ًبا، 
{علنا  �فال  َ�ْ�الَ]ُكْم،  َلُكْم  7َ�َبَّْيَنا 
لأل�ال]  �تربيُتنا  للبيو'،  حفُظنا 
�< ُنَشا7ِكُكْم ِفي �َألْجِر َيا 7َُسوَ% 

�هللاَِّ؟
يقل   n مسألتها.  كانت  هذ: 
يا  تقولينه   Oلذ� ما   :� �لن©  >ا 
�مر�B؟ كيف ميكن حلفظك للبيت 
�جر  ُينيلك   >� لألطفا%  �تربيتك 
�ْلَتَفَت  بل  �لرباÆ؟  �ثو�"  �جلها] 
�لنَِّبيُّ � *َِلى َ�ْصَحاِبِه ِبَوْجِهِه ُكلِِّه، 
ُثمَّ َقاَ%: َهْل َسِمْعُتْم َمَقاَلَة �ْمَرBٍ�َ َقطُّ 
ِ]يِنَها  َ�ْمِر  َمْسَألَِتَها ِفي  ِمْن  َ�ْحَسَن 
�يضا  �لصحابة  َهِذِ:؟ كما �<  ِمْن 
n يقولو� بأ< ]ماÔ هذ: �ملر�B قد 
مسئولياִדا  تقّد�   �* ��ختّل  فسد 
تضحياتنا  مقابل  �لبيتية  ���جباִדا 
�لعظيمة 0 �جلها]، �n يقولو� للن© 
 n� ،يقسو عليها �� يزجرها >� �
هذ:  لتصحيح  �إل�<  منه  يطلبو� 
بل  �rجاִדم.   i�t7  0  Bلفكر�
�عترF �لصحابة �لذين قد ترّبو� 0 
ما  قائلني:   � �لن©  كنف صحبة 
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التقوى



�لعر"  �مر�B مظلومة من  ظّننا �< 
تافًها  شيًئا  ُتعَت�  كانت   Hل�-
�حقً�� قبل �إلسال�، ��لH كانت 
تستوجب عقوبة قاسية *ْ< جتر�' 
على �لقو% ��ملثو% 0 �ملجلس على 
بسبب  تبو�'  قد  �لشاكلة-  هذ: 
�بو�سطة  �جلميلة  �إلسال�  تعاليم 
مكانًة   � للن©  �لقدسية   Bلقو�
عظمى eيث �هتد' *E مثل هذ� 
مسألتها.  لتقدمي  �لر�ئع  �ألسلو" 
لعل �لن© � �صحابته �لذين حظو� 
بصحبته قد �يقنو� 0 تلك �للحظة 
 0  Õتتر  Hل� �لقا]مة  �ألجيا%   >�
 Öللو��  tلنسا�  tحضا< مثل هؤال�
يفكر< على هذ� �لنحو لنيل 7ضى 
§فوظًة،  �صبحت  قد   Eتعا �هللا 
 0 �7غبتهن   tلنسا� سؤ�%   >��
]ليل  له  �سعيهن  �حلسن  �لعمل 
على �< �جيا% �ملسلمني �لقا]مة 0 
�يا]O �منة، �ستترÕ 0 �حضاgن 
�لذين لن يَدُعو� �7ية  تلك �ألقو�� 

�إلسال� تنخفض �بًد�.
 � �لنَِّبيُّ  �ْلَتَفَت  حا%،  �ية  على 
بعد �لك *E هذ: �ملر�B �لسائلة -

�لH كانت �Àاt 7ضي �هللا عنها- 
 Bُ�ََقاَ% َلَها: �علمي جيًد� �َيَُّتَها �ْلَمْر�
��ْنَصِرِفي َ�َ�ْعِلِمي َمْن َخْلَفِك ِمَن 

ِ*ْحَد�ُكنَّ  َتَبعُِّل  ُحْسَن   َّ>�َ  tِلنَِّسا�
�تربيتها  لبيته  �حفظها  ِلَزْ�ِجَها، 
��لثو�"  �ألجر  َتْعِدُ%  لأل�ال] 
�لذO يناله �rجها من خال% كسبه 

�حلسنا' �قيامه باجلها].
�جلها]  عن  �ليو�  �ملسلمو<  يتكلم 
�ملسلمني كلمة  كثً��، �ير]] غ� 
شك  ال  �إلسال�.  لتشويه  �جلها] 
عن  �خلاطئ  �لتصو7  بسبب  �نه 
�جلها] تأثرْ' بعض نساt �ملسلمني 
�لبال]  هذ:  من  فيخرجو<  �يضا 
�ملنظما'  بعض  مع  للعمل  �يضا 
 0 �ملزعومة  �جلها]ية  �إلسالمية 
�لكن  �إلسالمية.  �لبال]  بعض 
بّشر  قد   � �لن©   >� هي  �حلقيقة 
�حتفظ  ��ال]ها   Îُتر  Hل�  Bملر��

بيت �rجها �عقا�7ِته بأgا ستنا% 
ثو�ًبا يعد% �جلها].

�نه  ��ضًحا  يكو<   >� {ب  �هنا 
ال شك �< كلمة �جلها] ُتستخد� 
لنا  يتضح  �لكن  �يضا،  للحر" 
�من  �لكرمي  �لقر�<  خال%  من 
�لعد�  بد�   ��* �نه   � �لن©   Oهد
 tمثل هذ� �حلر" من �جل �لقضا
ترّ]�� عليه   >� بد  �لدين فال  على 
بكل شدB ]فاًعا عن �لدين �ليس 
*شباًعا لرغبا' �لنفس �� من �جل 
�لسلب ��لنهب �� ملما7سة �لظلم 
هذ�  حا%،  �ية  على   .Bلقسو��
فيه  �]خل  فال  منفصل،   aموضو
 Hل�  Bملر�� ��ية   aصل موضو����

�قامها �إلسال�.
 Hل� �ملكانة  هي  هذ:  باختصا7، 
 Bللمر�  � �لكرمي  �لن©  �عطاها 
 >� ميكن  كيف  �خ�ها  حيث 
حتصل على ثو�" مساٍ� للرجا%. 
هذ:  جتهل   Hل� �ملسلمة   Bملر��  >*
عيشها  خال%  قلقة  تصبح  �ألمو7 
�gا  فإما   ،B7ملتطو� �لبال]  هذ:   0
على   Oتنطو� ��rية   0  Oتنـز�
مثل  تصبح   >� حتا�%   �� نفسها 
باسم  �ملجتمعا'  هذ:   0  Bملر��
�لدين.  عن  تبتعد  �بالتا¿  �حلرية 

احلقيقة هـي أن الن{ 
� قـد بّشـر املـرأة 
الـt ُتـر� أوالدهـا 
زوجها  بيـت  وحتفظ 
ستنال  بأنها  وعقاراِته 
اجلهاد. يعـدل  ثواًبـا 
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 Hملكانة �لعظيمة �ل� Fا ال تعرg*
�هبها >ا �إلسال�.

يقو% عبد �هللا بن عمر *نه بسبب 
 Hل� �ملحترمة  ��ملكانة  �أل�ية 
كنا نتقي   Bللمر�  � �لن©  �هبها 
نسائنا   E* Æالنبسا�� �لكال� 
على عهد 7سو% �هللا � �افة �< 
ُنعَر� �ما� �لن© � كاملجرمني. 
�لرجا%  يشعر  هل  �آل<  �خ��نا 
 Fخو  Oبأ  B7ملتطو� �لبال]   0
جتا: �ملر�B 7غم سّن �لقو�نني باسم 
بأ<  قلت   >� سبق  فكما  �حلرية. 
�ملر�B 7غم عيشها 0 هذ� �ملجتمع 

�7غم 7فعها هتاF �حلرية خائفٌة 
مذعوB7 0 بيتها، أل< �لرجل مع 
ظلمه �دa �لقانو< ما n تكن �ثا7 
فضر"   .� جدًّ ��ضحة  �لضر" 
�ملجتمع  هذ�  بيو'   0  tلنسا�

.Fيضا �مر معر�� Î�7أل��
على   Bمقتصر ليست   B[لعا� هذ: 
سكا< �سيا بل كما يتحمل عد] 
�لبال]   0 �لظلَم   tلنسا� من  كب� 
من  بيوִדن  إلنقا�  �ملتقدمة  غ� 
�لدما7 كذلك يتحملنه هنا 0 هذ� 
 Bملجتمع �يضا. ��كر �ننا ��' مر�
فرنسا   0  dفند  0 مقيمني  كنا 

سنركب  �كنا  ��كر،  ما  على 
با"  �خلد��  �حد  فأبقى  �ملصعد 
 0� �نتظا7نا،   0 مفتوحا  �ملصعد 
متكونة  عائلة   'tجا  tألثنا� هذ� 
 ��[�7�� �طفلني  �rجني  من 
�خلا]�  �لكن  �ملصعد  7كو" 
>م  يسمح   >� له  فقلُت  منعهم، 
قبلنا فهم  بالركو" ألgم �صلو� 
 Bحق بالركو" قبلنا، �لكن �لسيد�
0 تلك �لعائلة كانت خلوقة كث�� 
�rجها  على  ��شا7'  فتوقفت 
بالركو"  لنا  ��لسما�  باالنتظا7 
 E*  Bبشد gرها  �لكنه  قبلهم، 
]7جة �لظلم �ظل ينهرها طويال، 
ح¶ بد�' �لسيدB بالبكاt �لكن 
يبد�  ببنت شفة. �كا<  تنبس   n
كأ< هذ� �لشخص ليس من �هل  
���7با بل ينحد7 من فئة �أل�با� 
صد7  7حابة  �كانت   .tجلهال��
�ص�ها  �ند�متها   Bلسيد� تلك 
 Oفعال. �لص� �لذ B[جدير� باإلشا
الحظُت 0 تلك �لسيدB لعّل قلة 
قليلة منكن تستطيع *بد�t:. فحرية 
حقوقها  تضمن  ال  عندهم   Bملر��
 Bفقط. �ملر� Oلتعر� E* بل تدفعها
 0 Bتُعّد نفسها عضو  Hملؤمنة �ل�
�تؤمن  �هللا“،   tما* ”جلنة  منظمة 

�ملنصة �لرئيسة للجلسة
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بإما� هذ� �لعصر، �تعهد' بكوgا 
�مة �هللا، فإ< مستو� حريتها مع 
كوgا �مة �هللا - *�� كا< �rجها 
لد7جة  بكث�  �على  مؤمنا-  �يضا 
ال ميكن �< يتصو7ها �هل �لغر". 
�لز��  كو<  هو   Æلشر� �لكن 
 ��* مؤمنة.  �لز�جة  �كو<  مؤمنا 
من  �افو<   � �لصحابة  كا< 
يليق،  ال  ما  لز�جاִדم  يقولو�   >�
فإ< �لسبب �t�7 �لك �gم كانو� 
�كانو�  �إلميا<،  حق  مؤمنني 
�لالئق  غ�  تصرفهم   >� يعرفو< 
�هللا  سخط  عليهم  {لب   Fسو
�سخط 7سوله. �ملعرفة �لH �هبها 
هذ�   0  � �ملوعو]  �ملسيح  لنا 
�لعصر بأ�ية حقوd �لنساt ��]�ئها 
متّثل �إلسال� �حلقيقي. يقو% � 

علمتم   ��* بأنكم  �لرجا%  ناصحا 
�rجاتكم  جتا:  ��جباتكم  بأ�ية 
�حقوقهن عليكم، �علمتم كيفية 
 0 عليكم  يترتب   Oلذ� �لذنب 

لن  فلعلكم  �]�ئها،  عد�  حا% 
تتز�جو� ح¶ ��حدB �]�نكم �< 
�لثالث   ��  ��لثا بالز���  تفكر�� 
�� �لر�بع. ال شك �< �إلسال� Àح 
بالز��� من �7بعة على �كثر تقدير 
0 ظر�F معينة �لكن شر�طها 
قاسية جد� �يكو< �لرجل 0 حا% 
عد� �إليفاt ֲדا مذنبا، �لو �]67 
�لز��� أل�%  كيفيته قد يتحاشى 

مرB �يضا. 
على �ية حا%، كنت �حتدq عن 
قو%   >*� ���يتها،   Bملر�� مكانة 
�لن© � يرفع من مكانتها كث��. 
ُقْلُت   .. �حلديث:   0  tجا فقد 
ُ�مََّك  َقاَ%  �ََبرُّ؟  َمْن  �ِهللا  7َُسوَ%  َيا 
َقاَ% ُقْلُت ُثمَّ َمْن َقاَ% ُثمَّ ُ�مََّك َقاَ% 
ُقْلُت ُثمَّ َمْن َقاَ% ُ�مََّك ُثمَّ �ََبا6َ ُثمَّ 

مشهد عا� للحضو7 0 خيمة �لرجا%
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ال شك أن اإلسالم سمح 
بالزواج مـن أربعة على 
أكثـر تقديـر P ظروف 
شـروطها  ولكن  معينة 
ويكـون  قاسـية جـدا 
الرجـل P حـال عدم 
اإليفـاء بها مذنبـا، ولو 
أدرك كيفيته قد يتحاشى 
الـزواج ألول مرة أيضا. 



�ألّ�   >� �سببه  َفاَألْقَرَ".  �َألْقَرَ" 
تلعب ]��7 �ك� 0 تربية �أل�ال] 
�تتحمل �ملعاناB عند �إلجنا" ³ 0 
تربيتهم. ��ملعلو� �< *7ضاa �لوَلد 
�تنظيفه على فتر�' متقا7بة عمل 
شاd �يفسد على �ألّ� نومها. فاأل� 
إل�7حة  �نومها  بر�حتها  تضحي 
 Bجاهد تسعى   ³ �نومه.  �لطفل 
عضو�  لتجعله  حسنة  تربية  لتربيه 
فعاال �مفيد� 0 �ملجتمع. فلم يقل 
�إلسال� جز�فا �< �جلنة حتت �قد�� 
�ألمها' بل *< تربية �ألّ� ��الَ]ها 
على  يسلكو<  *ياهم  �جْعَلها 
�فر�]�  �جْعَلهم  �حلسنا'   "�7[
�تعويَدهم  �ملجتمع   0 مفيدين 
�لديَن  �تعليمهم  �هللا   B[عبا على 
��ملا%  بالنفس  �لتضحية  ���يَة 

��لوقت �جعلهم مستعدين لذلك 
 E* [ئما؛ كلها �مو7 تدفع �أل�ال�[

�جلنة. 
ما  صحفية:   Bمر  '�� سألَت¢ 
مكانة �ملر�B 0 �إلسال�؟ ال ميكن¢ 
�لنقا�  تفاصيل  هنا  �سر]   >�
 r7 معها �لكن �قو% بإ{ا�[ Oلذ�
بأ� قلُت >ا بأgا �سيلة إل]خا% 
بو�سطة  ��لك  �جلنة،   0 �أل�ال] 
ترتبيتها *ياهم تربية حسنة �جْعِلهم 
�عضاtً مفيدين 0 �ملجتمع. �هذ� 
هذ:   0 جنًة  جنتني،  ُيكسبهم 
�لدنيا �جنة بعد �ملما'. �قد ُ�مر 
بسبب  �ألّ�  معاملة  �أل�ال] eسن 
�لتضحيا' �لH تقدمها >م. �لكن 
بعد  معاملتها  �لولد  |سن   n  >*
�< يك� فال ضما< لدخوله �جلنة. 

��ألّ� �لH ترÎ ��ال]ها تربية حسنة 
�تعت¢ ֲדم �¾دمهم ]�< �< متّن 
بنفسها �يضا.  عليهم تدخل �جلنة 
�ألّ� ال ¾د� ��ال]ها طمعا 0 �جر 
�� *حسا< منهم بل ¾دمهم نتيجة 
ُيدخل  ما  �هذ�  طبيعية،  عاطفة 
سألُتها:   ³ �جلنة.   0 �ألمها' 
 Bملر�� حتظى  هل  �آل<،  �خ�ي¢ 
ال؟   �� �إلسال�   0 �مكانة  بأ�ية 
قالت: لقد فهمت �ملوضوa. فعلى 
�لنقطة  هذ:  يفهمن   >� �ألمها' 
جيد� 0 هذ� �ملجتمع خاصة ��ال 
 0 �لتهلكة   E* ��ال]هن  ُيلقني 
سبيل *شباa 7غباִדن �لدنيوية مثل 
 E* خا�7 �لبيت من �لصبا� tلبقا�
 0 �ألمو�%، ألgن  لكسب   tملسا�
 tمسا �لبيت   E* يأتني  �حلالة  هذ: 
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 فاألم تضحي براحتها ونومها إلراحة الطفل ونومه. � تسعى جاهدة لqبيه تربية حسنة 
لتجعله عضوا فعاال ومفيدا P اجملتمع. فلم يقل اإلسالم جزافا أن اجلنة حتت أقدام 
األمهات بل إن تربية األّم أوالَدها وجْعَلها إياهم يسلكون على دروب احلسنات وجْعَلهم 
أفرادا مفيدين P اجملتمع وتعويَدهم على عبادة اهللا وتعليمهم الديَن وأهميَة التضحية 
بالنفس واملال والوقت وجعلهم مستعدين لذلك دائما؛ كلها أمور تدفع األوالد إ] اجلنة. 



مرهقا' �ال يقد7< على �لتركيز 
�تعليمهم.  �أل�ال]  تربية  على 
َتْقُتُلو�  ﴿َ�َال   :Eتعا �هللا  قا%  لقد 
�ال  معانيه  �من  َ�ْ�َالَ]ُكْم﴾، 
7غباتكم   aإلشبا ִדلكوهم 
عد�  نتيجة  �لدنيوية  �عو�طفكم 
هذ�  فهم   >* بأ�ال]كم.  �الهتما� 
�ألمر 0 هذ� �ملجتمع �لغرÎ �سهل 
بكث� حيث تتفكك �لز{ا' كث�� 
�يعيش �أل�ال] مع �حد �لو�لدين، 
ملشاكل  يتعرضو<  منهم  �كث� 
 0  tضعفا �يكونو<  نفسية 
�لد�7سة، �{لسو< 0 صحبة سيئة 
�يتعو]�<  عليهم،  �لرقابة  لعد� 
على �ملسكر�' �سيئا' �خر�. 

يقدما   >� �لز�جني  على  فيجب 
�لتضحية �ينهيا نز�عاִדما من �جل 

هنا6  �*ال  �ال]ִדم،  بعد  �أل�ال] 
*مكانية كب�B ليفسد �أل�ال]. {ب 
على �لرجا% �< يعو]�� *E صو�ֲדم 
�ال يتَّبعو� 7غباִדم �لشخصية فقط، 
من  �جيا>م  ينقذ��   >� {ب  بل 
�لقا   >� �لز�جني  �على  �لفسا]. 

�لتقو� 0 قلوֲדما. 
كذلك يقو% �لقائلو< بل يعتر� 
يعطي  ال  �إلسال�  بأ<  �ملعترضو< 
��rجهن.  �مر   0 حرية  �لفتيا' 
�لكن لو حتّر�� �حلقيقة لعلمو� �< 
بتعليم �إلسال� بل  يتعلق  �ألمر ال 
��لقبائل  �لبال]  ببعض  عالقة  له 
بعض   0  Bلسائد� ��لتقاليد 
�ألمر  هذ�  فنالحظ  �ملجتمعا'. 
سائد� 0 �لقاB7 �>ندية بغض �لنظر 
 tسو� O� لدي¢؛� �حد   tنتما� عن 

�كا< �ملرt مسلما �� هند�سيا �� 
سيخيا. *ً��، �ألمر ال يتعلق بالدين 
بالفئا'  يهتمو<   iنا� هنا6  بل 
�لعرقية �ال يز�جو< بناִדم 0 غ� 
مبنية  �ألمو7  هذ:  كل  �قا7ֲדم. 
على �جلهل ��لغباt، *� ال ��ية 0 
�ال  معينة  عرقية  لفئة  �ملجا%  هذ� 
لعالقا' �لقر�بة. �إلسال� يأمر بأ< 
تع��� ��ية الئقة لر�O �لفتاB 0 �مر 
��rجها. تكتب *¿ بعض �لفتيا' 
�حيانا �< ��لدOّ ال يريد�< ��rجي 
من شا" ��دO فال< ألنه ليس 
منها  ننحد7   Hل� �لعرقية  �لفئة  من 
فئة عرقية   E* ينتمي  �� هو  Ùن، 
]نيا نسبيا. �لكن هذ� ليس مما {ب 
�الهتما� به. لقد جاE* 't �لن© 
� فتاB �قالت بأ< ��لدO يريد �< 
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فقـال النـ{ � مـا مفـاده: أنت حـرة وال ميكن ألحـد أن �ـhك فافعلي ما 
تشـائني. قالـت الفتـاة: ال أريد أن أُسـخط أ� أيضـا أل� أحبه، بـل ما أريده 
هـو أن حتكـم يا رسـول اهللا P أمري لكي يسـتتّب حـق املرأة إ] األبـد. واآلن 
فقـد قـام احلق لذا فإ� مسـتعدة bـذه التضحية مـن أجل والـدي، ح� لو 
أصابـ� أذى. وهـذا فيـه هـدى للذيـن يقُسـون بال مـhر P بعـض األحيان. 



يز�ج¢ من فال< �لثرO. �لشخص 
�لذO �كرته �لفتاn B يكن شخصا 
عا]يا بل كا< ثريا جد�. يالحظ 
بوجه عا� �< �لفتاB *�� كانت غ� 
 Oثر من  �لز���  حتبذ  ]ين   '��
��ضعة 0 �حلسبا< بأgا ستستفيد 
 Bلفتا� �لكن  �ثر�ته.  ماله  من 
يريد  ��لدها  بأ<  قالت   B7ملذكو�
 E* نظر� Oتز�{ها من شخص ثر
 >� يريد  ماله �ثر�ته فقط �كأنه 
�لز���  تريد  ال  �لكنها  له  يبيعها 
منه. فقا% �لن© � ما مفا]:: �نت 
 6�}  >� ألحد  ميكن  �ال   Bحر
 :Bلفتا� قالت  تشائني.  ما  فافعلي 
 �ال �7يد �< ُ�سخط �Î �يضا أل
�حبه، بل ما �7يد: هو �< حتكم يا 
7سو% �هللا 0 �مرO لكي يستتّب 
فقد  ��آل<  �ألبد.   E*  Bملر�� حق 
>ذ:   Bمستعد  �فإ لذ�  �حلق  قا� 
ح¶   ،Oلد�� �جل  من  �لتضحية 
فيه هد�  �هذ�   .��� �صاب¢  لو 
بعض  بال م�7 0  يقُسو<  للذين 
هنا  تتذكر   >� {ب  �ألحيا<. 
�أل�دية  �ملؤمنة  ��خص  �ملؤمنة 
�لزمن  �حلقيقية 0 هذ�  �ملؤمنة   >�
 d[تبايع �خلا]� �لصا Hهي تلك �ل
عقدْ'  �قد   ،� للرسو%   �

�يضا، *ال *�� طلبت �اِلفًة حلكم 
ممن  �لز��َ�  �لو�ضِح   Eتعا �هللا 
منه. �كذلك ال  �لز���  �هللا  منع 
ينبغي �< نضع �حلو�جز 0 �لز��� 
�بسبب  �لعائلة   Fختال� بسبب 
�لبنا'  بعض   ¿* تكتب   .Bلثر��
بأ< �لشا" طيب ���دO �لكن 
 Fختال� بسبب  يرفضا<   Oّلَد��
�لعائلة �� ألنانيتهما �� لعالقاִדما 
�لشخصية. �هب �هللا تعاE �لرشد 

 .tآلبا� tملثل هؤال
*لينا 0 هذ�  تعاE �حسن  *< �هللا 
باملسيح  لإلميا<  �ّفقنا   �* �لزمن 
 E* �7شدنا   Oلذ�  � �ملوعو] 
 � *نه  �مر.  كل   0 �لصو�" 
حكم  كل  بأ<  بوضو�  قا% 
*سالمي |مل حكمة �ما �مر به 
 Bمن �حكا� فهو إلقامة مكانة �ملر�
 >� {ب  لذ�  �شرفها  ��حتر�مها 

نقبلها برحابة �لصد7. 
�هللا   tما* تقا7ير جلنة  بعض  تقو% 
 aموضو على  كث��  ز  ُيركَّ بأنه 
فتقو%  �أليا�،  هذ:   0 �حلجا" 
بأننا  �لشاّبا'  �لفتيا'  بعض 
مللنا بسماa �لكال� عن �حلجا" 
بشكل متكر7. ما هو �حلجا"؟ 
بقيت   ��*  .tباحليا �لتمسك  هو 

على  �لدين  ستقد�  بأgا  �لعهد 
هذ�  تضعن   >� {ب  لذ�  �لدنيا. 

 . �لعهد �ما� �عينُكنَّ
�كذلك �قو% للشبا" �أل�ديني 
بنا'  من  يتز�جو�   >� �يضا 
 � �لن©  �كر  لقد  ��ديا'. 
�منها   Bملر�� لنكا�  �سبا"  �7بعة 
�لدين، فقا% ال تنظر�� *ª Eا>ا 
�ال *E حَسبها �ال *E ما>ا، بل 
�لدين.  هو  به  �الهتما�  {ب  ما 
بنا'  من  تتز�جو�   >� ينبغي  لذ� 
{ب  �كذلك  �لدين،   '���
بد�7هّن  يدعوَ<   >� �لبنا'  على 
ميكن  ما  �كثر  �لدين   0 �يز]ْ]َ< 
حسنا.  َبْختهّن  ليكو<  �يدعو< 
 a0 موضو Bهنا6 مشاكل كث�
���r �لبنا' 0 �جلماعة، �هنا6 
يصل  حيث  �ألماكن  من  كث� 
 Eتعا �هللا  حّل  مقلق.  حلد  �ألمر 
هذ: �ملشاكل ��بعد �لقلق. (�مني) 
*ن¢ �]عو >ن باملو�ظبة �{ب �< 

يدعو �جلميع. 
بأ<  �قو%  كنت   ، كلٍّ على 
��ية  �لبنت   O�7 يعطي  �إلسال� 
�لز���،   aموضو  0 ���لوّية 
ֲדذ�  يعمال<  ال  �للَذين  ��لو�لَدين 
�إلسال�   E* ُيسيئا<  فهما  �لتعليم 
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�لفحشاt مع �حلجا" فال جد�� 
منه، ��حلياt 0 ستر �جلسد. �rينة 
 Oلذ� حجاֲדا  هو  �ªا>ا   Bملر��
{ب �< تلتز� به كل ��دية. *نه 
حكم �لقر�<، فإ�� ال نذكر: مر��7 
 tلفحشا�  E* O[ننا �تكر��7 فهل 
 Bفتا  ��  Bمر��  >� �ظن  بتكر�7؟ ال 
 E* دية صا]قة تريد �< ُيدعى��

 .tلفحشا�
*منا حكم �حلجا" من �جل �حتر�� 
�ملر�B �حفظها ���يتها. �قد� بعض 
�ملقتبسا' للمسيح �ملوعو] �، 

يقو% �: 
*< �لعصر �لر�هن عصر خط� جد� 
�حلجا"   E* يكو<  ما  ��حو� 
خال،  rمن   O�  0 يكن   n  >*�
��ألخطر،  �ألخ�  �لزمن  ألنه 
��لفجو7  ��لفسق  �لسيئا'   >*�
على  �خلمو7  على  ��إل]ما< 
�تغز�  �لر�هن،  �لعصر   0 ��7ִדا 
�أل�ها< �فكا7 �إلحلا]. لقد �rلت 
�هللا.  ���مر  عظمة  �لقلو"  من 
كما  كث��،  باللسا<  يتحدثو< 
باملنطق  مليئة  �يضا  خطبهم   >�
خالية  �لقلو"  �لكن  ��لفلسفة، 
�لر�حانية. فهل {وr 0 هذ�  من 
�لوقت �< ُتتَر6 �لشياُ: �ملسكينة 0 
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 Bلذئا"؟ (§اضر� فيها  فالB تكثر 
الهو7)  

يأمر  �لقر�<   :� يقو%   ³
من  يغضو�   >�  tلنسا�� �لرجا% 
�بصا7هم (�O ال يأمر �لنساt فقط 
باحلجا" بل يأمر �لرجا% �يضا). 
تنظر��  �ال  يقو% مثل �إلجنيل  �ال 
بشهوB فحسب. من �ملؤسف حقا 
�< مؤلف �إلجنيل n يد67 ما هو 
�لسبب  هو  �لنظر  �لشهوB؟  نظر 
 B7ثا*  E*  O[يؤ  Oلذ� �لوحيد 
�فكا7 شهو�نية. �ما �سفر عنه هذ� 
�لتعليم ال �فى على �لذين يقر��< 
�جلر�ئد، فهم يعرفو< كيف ُترسم 
ملنتـزها'  �جلة  مشاهد  فيها 
لند< �فنا]d با7يس. (��آل< �ثا7 

 O� لنت هذ: �أل�سا· �كثر من�
 (.nقبل �عرضها �ما� �لعا

من  �ملر�]  "ليس   :� يقو% 
ُتسجن   >� �إلسالمي  �حلجا" 
�ملر�B كاألسر�، بل يهدF �لقر�< 
�ال   tلنسا� تستر   >�  E* �لكرمي 
ينظر< *E 7جا% من غ� �ملحا�7. 
للخر��  |تجن   Öللو��  tلنسا�
لضر�B7 �جتماعية فخر�جهن من 
 >* فليخرجن  ممنوعا.  ليس  �لبيت 
شئن �لكن ال بد من حجا" �لعني 
(�O �< يغضضن من �بصا7هن.). 
من   tلنسا�� �لرجا%  بني   dَُّيفر  n
�ملسا��B من حيث كسب  منطلق 
�لتشابه  من  ُمنعَن  �ما  �حلسنا' 
0 �حلسنا'. م¶ قا% �إلسال� �< 

ما هو احلجاب؟ هو التمسك باحلياء. إذا بقيت الفحشاء 
مع احلجاب فال جدوى منه، واحلياء P سq اجلسد. وزينة 
املرأة و�اbا هو حجابها الذي �ب أن تلتزم به كل 
أ�دية. إنه حكم القرآن، فإذا ال نذكره مرارا وتكرارا 
امرأة  أن  أظن  ال  بتكرار؟  الفحشاء  إ]  ننادي  فهل 
أو فتاة أ�دية صادقة تريد أن ُيدعى إ] الفحشاء. 
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 Fُتصّفد بالسالسل؟ �إلسال� يهد
*E قطع ]�بر �لشهو�'." 

³ يقو% �: *gم يركز�< كث�� 
���7با،   0 كما  �لسفو7  على 
�لكن �لك ليس مناسبا قط، *< 
هو  �لنحو  هذ�  على   tلنسا� حتر7 
�صل �لفسق ��لفجو7. (قا% � 
 tهذ� �لكال� حني كا< مفهو� �حليا
 tلشي� بعض  �يضا  هنا  موجو]� 
يقو%  متاما)  �آل<  �7تفع  �لكنه 
هذ�  على   tلنسا� حتر7   >*  :�
�لنحو هو �صل �لفسق ��لفجو7. 
 Bلسائد� dحالة �ألخال E* نظر���
 aلنو� ֲדذ�  �لÀ Hحت  �لبال]   0
�لعفة   '[�[r� فإ��  �لتحر7.  من 
بسبب  عندهم  �لنفس   B7طها�
 B7ملذكو� ��لتحر7  �لسفو7 

فسنسّلم بأننا �طئو<. �لكن من 
�لو�ضح متاما �نه *�� كا< �لرجل 
�حلرية  �تكو<  شابِني   Bملر���
��لسفو7 �يضا متاحا فكم تكو< 
هذ: �لعالقا' خط�B! *< بعض 
 tيكونو< متعو]ين على سو iلنا�
�لنظر �تغلبهم �هو�t �لنفس. فما 
 qحتد  '�rلتجا�� بعض  ]�مت 
0 حالة �حلجا" �يضا �ُيرتَكب 
�لفسق ��لفجو7 فما�� عسى �ال 
�ملطلق؟  �لتحر7  حا%   0  qد|
(*�� كا< |دq كل هذ� بالرغم 
من �لقيو] فسيحدq بعد �لتحر7 

�كثر بكث�.) 
�ملسيح  �قو�%  من  �تضح  فلقد 
�ملوعو] � �< حكم حجا" 
�جل  من  ُ�ضع  قد  هذ�   Bملر��

فلقد اتضح من أقوال املسـيح املوعود � أن حكـم حجاب املرأة هذا قد ُوضع 
من أجل كرامة املرأة واحqامها وشـرفها، وليس بسـبب اعتبارها أقل شأنا وأقل 
درجـة من الرجال. إن النسـاء متلك مكانة P البيوت، وbا منزلة بسـبب قيامها 
بqبيـة األوالد، ورأي البنـت عنـد الزواج مهـم. وأهميتها هذه بسـبب احلجاب 
فقـط. فـال �وز أن يكـون أي خوف أو يتوّلد أي إحسـاس بالنقـص بعد هذا. 

�شرفها،  ��حتر�مها   Bملر�� كر�مة 
شأنا  �قل  �عتبا7ها  بسبب  �ليس 
 tقل ]7جة من �لرجا%. *< �لنسا��
متلك مكانة 0 �لبيو'، �>ا مÚلة 
 O�7� ،[بسبب قيامها بتربية �أل�ال
�لبنت عند �لز��� مهم. ���يتها 
فال  فقط.  �حلجا"  بسبب  هذ: 
{وr �< يكو< �O خوF �� يتوّلد 
هذ�.  بعد  بالنقص   iحسا*  O�
�ّفقكم �هللا ªيعا لإليفاt بعهدكم 
�نكم ستقدمو< �لدين على �لدنيا. 

�مني 
 (tلدعا�) .>آل� aُتعالو� ند

�7يد �< �قو% شيئا لإل]�B7 �يضا 
من  ضيفة   'tجا  Bمر��  >� �هو 
��دية،  ليست  �هي  �ليونا<  



مشهد عا� من ��خل خسمة �لرجا�
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سألُتها: هل الحظِت �� نقص؟ 
يز��  ال  ألنه  ֲדذ�  �إل��,+  ُ�خُ. 
من �جللسة يو� 3نصف. فقالت: 
للقمامة  سال7  هنا  توجد 
�3لقمامة  معبأ+  3لكنها  �3لركا� 
هذ�  �حد  لذ� @  منتشر+ حوBا، 
 Cكا ما   Dلسو�  @ �ألماكن 
 @  E 3,قة  �ضع   C�  Iبإمكا
معبأ+  كانت  ألLا  �لسلة  ��خل 

�لقمامة  على  فرميتها  قبل  من 
�ملنتشر+ حوBا، فبد�7 �مر�+ -ال 
�عرU ما �ST كانت صاحبة Qل 
�3 من �إل��,+- تنهرI بشد+ @ 
�لعامال7  على  فيجب   .X,لشا�
ُيبدين   C� �إل��,+   3�  Dلسو�  @
 Cيؤثِّر C� حسنة 3ال ينبغي ^Sمنا

 .Uسلبا على �لضيو
 � �3ألمر �لثاI هو �نه سوU ُتقدَّ

�ل.نامج  dسب  �ألناشيد  بعض 
 Uس عشر+ �قيقة، �3عرh لقر�بة
�C هناi حر� شديد� 3كل �3حد+ 
البس  نفسي  �3نا  مبر3حة  ִדّو� 
"�شكن" (معطف) 3حتته قميصي 
 C� متاما 3لكن �,جو Dمبتلٌّ بالَعر
تتحمْلَن ملا يزيد عن عشر �قائق 
 Cَْر حضَّ  zللو�� هؤال}  �جل  من 

�ألناشيد. هيا، �سِرْعَن. 

"ليس املراد من احلجاب اإلسالمي أن ُتسجن املرأة كاألسرى، بل يهدف القرآن 
الكرمي إ3 أن تس8 النساء وال ينظرن إ3 رجال من غ/ احملارم. النساء اللوا& 
Fتجن للخروج لضرورة اجتماعية فخروجهن من البيت ليس ممنوعا. فليخرجن 
إن شئن ولكن ال بد من حجاب العني (أي أن يغضضن من أبصارهن.). J ُيفرَّق 
بني الرجال والنساء من منطلق املساواة من حيث كسب احلسنات وما ُمنعَن من 
التشابه ` احلسنات. م_ قال اإلسالم أن ُتصّفد بالسالسل؟ اإلسالم يهدف إ3 

قطع دابر الشهوانية."  (ُمعر{ من كال� �ملسيح �ملوعو� �) 



�لد3لة   Xسبو�  ٢٣ @
�مع  تقو�  �ملسلمة 
�فتني  بني   Cلقر��
Tنه  سنة.   ٢٣ خال�  مت  ملا  كتتويج 
عمل تتجمع فيه كل مالمح �جلما�.

 3عندما متسك مصحفا �ط ف� ,�ئع 
فأنت متسك dيو� من �,X3 ,�3ئع 
�ملصحف   @  Uحر كل  �لوجو�. 
يتبختر �تاال @ ,�ه �ملحكم �ألبعا� 
�ملع�  عجيبة  هي  فيه  كلمة  3كل 
3تعمل @ �لة هي �حلكمة �لصافية. 
3كأC �هللا يقو�: 3ما ُجمع 3لكن �هللا 
�ع ”CT علينا �عه 3قر�نه“ لو � 
�خلتم  الختل  �جلمع  عملية  �هللا   Xير

�لنبو�.
حا,بَت  3ما  يقو�:  �هللا   Cكأ 3عليه 

3ما  حا,{..  �هللا  3لكن  �ملرتدين 
حفظت �لقر�C �معه �3هللا هو �لذ� 
�عه.. �3بالi منه بال} حسنا ل�فع 
�3ع  �فعا  قاتل  قد  3يقا�   iكرS

�عا.

��عة قر�� 
ع �لقر��  
١- كاC مع� ختم �لنبو+ كفاية �هللا 
للنا� كلهم مبحمد .. 3بالتاE تعني 
�لعصبة  هذ�  �3حيا+  3جو�  تأمني 
لبقا}   �3� شرطا  للكتا{  �حلاملة 
Bذ�  3للتمكني  �أل,�   @ �لعبا�+ 

�لدين @ �لوجو�.
٢- �3ع �لقر�C @ كتا{ موثق بني 
�فتني كاC شرطا ثانيا لتمكني �ينها 
�هللا  �,شد  3قد  Bا...  �,تضا�  �لذ� 

�با بكر لقر�, �حلر{ 3قر�, �جلمع.. 
بكر  أل�  هدية   Cكا �أل�3  �لقر�, 
 Cكا Iمكانته عند �هللا ..�3لثا C3لبيا
�أل�3  �لقر�,   @ لطاعته  لعمر  بركة 

3تقدير�.
فاخلالفة قد �ستخدمها �هللا لتنفيذ ختم 

�لنبو+ بالنص حفظا �3لعمل قياما..
٣- �خلتم �لنبو� يعلله �لسلفية ��ئما 
 C� 3عندهم ، Iفظ �هللا للنص �لقر�d
به نستغ� عن كل ن� بعد�.. 3لكن 
�حلقيقة �C ختم �لنبو+ يتم �يضا بوجو� 
3هي   ،Cبالقر� �لعمل   �� �خلالفة، 
نفسها  هي  قامت  �ل�  �خلالفة  هذ� 
مبها� حفظ �لقر�C من خال� جهو� 

�جلمع �3حلفظ �3لنسخ �3لتعميم.
3بعد �نتشا, �ملسلمني �3لقر�C معهم 
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�لنسخة  هي  �3ل�  �لد3لة  بنسخة 
�لعثمانية �لرسم، 3نشا� �لكتاتيب @ 
3 ريج  �لقبائل  Bجا7  على  �لتغلب 
موحد+  Bجة   �3S قر�}  من  �فعا7 
للقر�}+، 3بعد �C عرU �لعا� �خل.، 
�لنص  على  �لغ�+  مشاعر  �3نغرست 
بشكل  �ملسلمة  �لنفو�   @  Iلقر��
جبا,، 3مت تد��3 �لقر�C بشكل ¡عل 
�لتحريف Qاال،  كاC �لدين قد متكن، 
�� 3جد كظاهر+ طبيعية كعني �L 3ر 

�3 جبل...
ملن  معر3فني  صا,�3   C�3لصاحلو

.Cيذهب لفهم �لقر�
ساحة   @ متمكنا  صا,   C�3لقر�
�لوجو� عصيا على Qا3لة �لتحريف.

عنه  �هللا  ,ضي   Cعثما صنعه  3مبا 
3عنهم �يعا مت ترسيخ �لقر�C @ تربة 
Tمكانية  من   Cلقر�� �3فلت  �أل,� 

�لتحريف نصا. 

مهمة �جلمع بد� ثقيلة جد� �لكن 
�هللا كا� قد يسرها بشكل عظيم

ثقيلة،  �لظاهر   @ ¢يد  مهمة  كانت 
لكنها كانت ثقيلة فقط بالنسبة لطاقة 
,جل �3حد. 3لكن نظر� لتدخل �هللا 
 Cلقر�� �لصعب.  فجمع  تيسر  تعا£ 
عمل ال ُيـترi لزيد 3حد� ,ضي �هللا 
عنه، بل عمل فيه ج.يل شخصي¥ مع 

مالئكة �لوحي ��عني.. 
كاC �هللا قد عملت قو�ته على جعل 
¢يد   C3كا لزيد  متاحا  شي}  كل 
مع  ¦انا  �لثو�{  3ينا�  �لغلة  ¡مع 

حفل ִדنئة..
بيو7   @  Cللقر� نسخة   iهنا  Cكا
�¢�3^ �لن� �. 3جا} كل مبا عند� 
من مكتو{ ليتلو� �ما� شهو�.  3@ 
لدقة  �ليو�   Cيصلو ال  �لطبع  عصر 
 Cلعمل �لذ� مت @ عصر �� بكر، أل�
هناi مالئكة كانت تعمل عمال يشبه 
3ال  �ملاضية..  �لكونية  �لقو�نني  عمل 
�3لعسب  �حلجر  �لو�¨  Sكر  يغرنك 

 .D�3لرقا
�قة   @ كانت  كلها   Cلقر�� �مو, 
�عما� �ملالئكة @ �فتر قو�نني �لفيزيا} 
�3لكيميا} .. CT جا¢ خلل @ ,سو© 
حفظ  قر�,   @ خلل   ªد« �جلبل 

.C�3ع �لقر�
�حلب  3عو�مل  بو,كت  �لذ�كر�7 
3كل  3عملت..  �شعلت  �3حلفظ 
�3ليسر  �حلفظ  مناخا7  من  هو  ما 

نشر7 3عطر7.
�Sكر�..   لست  مما   Cكا ما   C3كا

فظن خ�� 3ال تسأ� عن �خل.
كاC �لدين Qفوظا برسو� �هللا كنسخة 
 Cكا لقد  3منفذ+..  حافظة  حية 
�حلافظ �ملثاE هو ,سو� �هللا �.. �3 

يكن يعتمد @ حفظه على �ملكتو{ 
فلم يكن ينسى، 3لقد كانت �لكتابة 

لتذك� �آلخرين 3كانت للمستقبل.
3كاC �لصحابة مر�+ لرسوBم حفظا 
�ملحفو¯   على  �ألك.  �3العتما� 
حافظة  حية  نسخا  كانو�  شفاهة.. 

منفذ+ 3تامة �لعمل.
 C3عمر ,ضي �هللا عنه 3غ�� ير Cكا
ضمانا  3تعطي  كث�+  �حلية  �لنسخ 
جعله  فيهم  �لشديد  �لقتل  3لكن 
يلجأ القتر�¨ علنية �جلمع بني �فتني 
�لنسخة  للد3لة (�خلالفة) كي تساند 
�لو,قية �لنسخة �حلية.. لكن �لنسخة 
�حلية كانت 3ال ¢�لت هي �ألصل.. 
�ملعتمد+ @  �لنسخة  3لذلك 3ضعت 
 C�  C3� فحفصة  عائشة  عند  بيت 
كل  �لنسخة   £T  Cلر�جعو� يرجع 
�حلاجة  عند  مرجعا  ظلت  بل  يو�، 
�3أل¢مة، عندما يكوC �العتما� على 

نسخ �لنا� غ� �ملحققة .
Qا3لة   Cعثما عهد   @  ªحد 3قد 
بلهجا7  خاصة  مصاحف  لكتابة 
فتم  قريش.  لغة  عن  �لغريبة  �لقبائل 
 Xملجمو� �ملصحف  �حلسم 3مت نسخ 
 Dسلفا 3مت �لتو¢يع @ �لعا� 3مت حر

�لنسخ �ملخالفة.
منذ نز� �لقر�C يسر �هللا حفظه بكل 
�لر�3َ+  َر  فيسَّ ؛  3كتا�  شفهي  توثيق 
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 U3�3حلر �3للو¨   D�3لر �3لقرطا� 
�3جلما�  �حلب  3يسر  �لكتابة  3علم 
 .. �لتال3+..  للنص.. 3يسر  �3لر3عة 

كل شي يسر� ليحفظ.
هذ� جز} مما كاC �هللا قد صنع لزيد 

��3 بكر 3عمر �3ملستقبل..

�حلال3+  لكالمه  كفل  قد  �هللا   Cكا
Qبوبا   Cيكو كي  �3لر3عة  �3للذ+ 
حفظه  فيص�  به،  يؤمن  من  لد³ 
سهًال �3حلرµ عليه مكتوبا يس�´.. 
نالت  قد  �لقر�نية  �لسو,  3كانت 
بسر  �لعناية  من  �ألكمل  �لنصيب 
�هللا  ,ضي  ¢يد  مهمة   Cلتكو �اBا 

عنه سهلة.
�3لرجل �ملعد لت·� عليه �لسو, كانت 
حكايته حكاية �ا�.. 3عندما تت·� 
�لقطعة �لقر�نية �3 عندما ت·� �لسو,+ 
تتلى 3يصلى ֲדا 3يتلوها كل �ملؤمنني، 
�ملناسبة  حسب  3تقا�  حّالَها  �3هللا 
�حلالية،  3¸تلف حوBا �لنا� @ مكة 
لذ�كر+   Cضما  i3هنا �هللا..  3ير� 
للعر{   i3هنا  ..Cلنسيا� بعد�  �لن� 

�Sكر+ شفهية.
 ¹ تكتب �آليا7 @ �ملوعد �ملناسب 
قبل نز�3 نص �خر.. 3»د� مكاLا 
بني نصوµ سابقة لو كانت تتوسط 
صو,+   Cكقر� له  حيث  نز�..  نصا 

Lائية Qد�+ له سلفا.. 3هكذ� يرتسم 
بعد  مالQها  تظهر  كلوحة   Cلقر��
جتمع ضربا7 �لفرشا+ �ملتتالية 3تز��� 
�ملالمح 3ضوحا مع كل ضربة فرشا+ 
�لشاملة  �لصو,+  تكتمل  �لنهاية   @3
�3ملسلموC يشاهدC3 تطو, �لنص.. 

�3ليسر  �جلما�  Sلك  كل  3,غم 
كاC يت·� كل عا� ما يقا,{ جز} 
 ٢١  �� �كثر   3� �قل  بل  3ثلث 
صفحة كل صفحة ١٥ سطر�.. يع� 
كمية Qد3�+ فيمكن متابعة �لصو,+ 
�ملضا,عة للقر�C �3ال بأ�3.. �� كل 
صفحة   £T 3ثلث  صفحة  من  شهر 
3نصف (ثالثوC يوما @ حفظ صفحة 

3ثلث �3 صفحة 3نصف)

حفظ سر2 �لتفاصيل
كانت  �لكرمي   Cلقر�� حفظ  تد�ب� 
 Sكتد�ب� صنع حبل ينجد� من فوال
 C3يتكو- منبثقا  يصد,  يصد�..  ال 
,3يد�  بعضه  حو�  3يلتف  تد,¡يا 
يريد  ملن  �أل,�  تربة   @ ليدفن 
�3حلصو�  �حلفر  بعد  به  �لتمسك 

عليه. 
�3, �لذ�كر+ �3لكتابة نفهمه، 3لكن 
�¾ل  هو   Cلقر�� حفظ   @ �ألمر 
�3عمق.. 3كاC هناi ���3, جلند � 
نرها، 3كما حفظ �هللا �مل��ª �جلي� 

�هللا  حفظ   Iإلنسا� �لشكل  3كتا{ 
.Cلقر��

�لكما� �3ضح جد´ @ شئوC �حلفظ 
�إلBي.. كاC ج.يل ير�جع كل عا� 
�لقر�C مع سيدنا Qمد �.. �3لصحابة 
يعشقوC �لقر�C 3»فظونه.. �3بوبكر 
�خلط  يوحد   C3عثما  ..Cلقر�� ¡مع 
�ملكتو{ به �لقر�C.. �3الU �لكتب 
�يا7 عديد+   Cلقر�� تـقـتبس من 
حتريف  �ملستحيل  من  �صبح  (لقد 
حرU �3حد من نص �لقر�C �لكرمي)

CT حفظ �هللا لكالمه كحفظ �لشمس 
�3لقمر.. من �لعبث �للعب ֲדما..

�لكلما7  لسر  �لوصو�  يستطيع  من 
�إلBية؟

�لتحقق  3,3عة  �لطويل..  �لقيا�   CT
 Cلقر�� جنو�  3مكافآ+   Iلقر�� باملع� 
�ملتتالية 3�3, �لرسو� @ مو�الִדم مبا 
¡ّد �3ال بأ�3، جعلت �لكل مضطر� 

ملتابعة �لعر� �لنهائي.
 Cلكو� يلخص   Cلقر�� �هللا  لقد جعل 
3يطر¨ �ألسئلة 3يث�  �لفكر بعاصفة 
3يتلقى �إلنكا, 3يقذU بالر�3� على 

شبه �لعد3.. 
�لقر�C كاC معد�  CT مشرX3 حفظ 
كله منذ �لقد� بإعجا¢.. 3هو ملحمة 

كاملة معد+ سلفا.
فينا  �لكال�  �هللا  خلق  منذ   CT بل   
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3حفظ �لعربية �لسليقية 3,عى تطو,ها 
�لكتابة.  �هللا  علم   ¹ �ملعجز،  �لبالغي 
3منذ جعل �هللا فن �لكتابة يزحف Áو 
 Cلينا كاT بضاعتنا  لتعو�  �لعر{  بال� 
�هللا ميهد جلمع �لقر�C 3منذ جعل �هللا 
�هللا  من  �مر  هو  Tمنا  �ميا    � Qمد´ 
المن جهد نبيه.. لقد �علن �هللا بقصة 
�لت·يل �3حلفظ �C �هللا هو �لذ� ,عى 
كل  مبا يتم على يد �ألمي حÃ صا, 
�حليا+  3متحو,7  �لعلو�  ,�عي  �ألمي 

حو� ,عيته من �لكلما7..
�3لتصحيح  �لقر�}+  �قة   X3,� 3ما   
�ألسر³  3حترير  �3لنسخ،  �3لكتابة 
�لكتا{  3صا,  �لكتابة،  تعليم  مقابل 
Qو, �حليا+.. كاC �لقر�C �عو+ لعا� 
،3نشر+  معنوي¥  توجيها   C3كا جديد 
نشر+   Cلقر��  C3كا �خبا,،  تنبؤ�7 
�خبا, �حلو��ª 3كاC حتليل �ألخبا,، 
 Cلوقائع �لد3لية للقو�نني، 3كا� C3كا
منهجا عالجي¥ تربوي¥، 3كاC مشترًكا 
¦ال7   @ ،3مقاال7  �لتحديا7   @
صحفية عن كشوU علمية، 3سجًال 

تا,¸ًيا مساعًد� @ �ل.هنة.
كم من �يا7 ميجد �هللا فيها �لكتا{ 
3يشجع فيها على ,عايته يومي¥ صال+ 

3تال3+ فكر (ليدبر�3 �ياته).
له  تضمن  شوكة  للكال�  �هللا  جعل 

�إلقبا� عليه قلب¥ 3حفظه قالبُا..

 3@ قلب ¢يد بن ثابت كانت �لنسخة 
مشكلة...  مكتوبة  موجو�+  �لقر�نية 
 Iلقر�� �لنص  »فظ  ¢يد   Cكا نعم.. 
�حلفا¯  من  �بوبكر   C3كا كامًال.. 

�يض¥.. 3كاC عمر منهم.
 C3يقر�  Cملقتولو� �حلفا¯   C3كا

3يؤموC بعضهم �C3 نك�. 
�ملصحف  كتابة  لزيد  ميكن   C3كا
بنفسه.. لكن كاC هناi حاجة لعمل 

عل� @ �لظه�+..
3ها Áن جنمع �لقر�C علن¥ .. 

ها Áن نتو^ �لعر�3 بعد متا� جتهيزها 
لعرسها.. 

هذ� حفل �ع �لثما,..
 فليأ7 كل مبا عند� من نص مكتو{ 
3ليتل بنفسه ما هو عند� علن¥ (3لكن 
حافظا  يكن   � ¢يًد�   C� يع�  ال  هذ� 
بل  بعلمه  فالقاضي ال »كم   ،Cللقر�

بأ�لة ير�ها �لكل) .

 iهنا  Cكا بل  فحسب  Sلك  ليس 
نسخة �لن� @ بيو7 �¢�3جه � ..

 3قد 3جد �لقر�C كله عند كث�ين، 
 Cلقر�� ¢يد كل شي}، 3كتب  �3ع 
�حد  3ال  شاهد،  �3لكل  �فتني  بني 

ميكنه �C ينكر.
�3خلالفة مسئولة عن �جلمع (بإCS �هللا 
�لعمل،  قد3+  عن  3مسئولة  3,عايته) 
لإلسال�  �حلامية  �لقر�,�7  3عن 
�3ملرعية بعني �هللا..  فاخلالفة نائبة عن 

�لرسو� @ كل �عماله.
�لدين  3متكني  �لنص  ثبا7  3بعد   
كانت �لسلطة �لسياسية (�3لر�� �لعا� 
 ،Cمعها) ترعى �لنسخ �لصحيح للقر�
عن  مسئولة  �لر3حية  �خلالفة  3كانت 
�ملع� �3لعمل �3لعلم �3لعمق، 3متا,� 
 ،Iلثا� �حلفظ   Xفر عن  مسئوليتها 
تا,كة �مو, �لدنيا من ¦ا,� 3,صف 

شو�,X ألنا� �خرين.

٢٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الرابع - شوال وذو القعدة  ١٤٣٦هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٥ م

اهللا  (بـإذن  اجلمـع  عـن  مسـئولة  واخلالفـة 
ورعايتـه) ومسـئولة عـن قـدوة العمـل، وعن 
القرارات احلامية لإلسـالم واملرعيـة بعني اهللا..  
فاخلالفـة نائبـة عـن الرسـول ` كل أعمالـه.



يقو� �هللا تبا,i 3تعا£ 
@ Qكم تنـزيله: 

و�  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمِنَني  ﴿ُقْل 
ُفُر3َجُهْم  3ََيْحَفُظـو�  �َْبَصاِ,ِهْم  ِمْن 
ِبَما  َخِبيـٌر  �هللا   َّCTِ َلُهْم  َ�ْ¢َكى  Sَِلَك 
َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمَنا7ِ  3َُقْل   *  Cََيْصَنُعو
ُفُر3َجُهنَّ  3ََيْحَفْظَن  �َْبَصاِ,ِهنَّ  ِمْن 
ِمْنَها  َظَهَر  َما  Tِالَّ  ِ¢يَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  3ََال 
 ﴾... 3َْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ

(�لنو,: ٣١-٣٢)
 كلما قر�نا هذ� �آليا7 �لعظيمة من 
تتلى، ��,كنا  �لنو, �3 �عناها  سو,+ 
�حلنيف،  �لدين  هذ�  3عظمة  ,3عة 
3قيًما  3مبا�³}  حد3��  يضع  Tنه 
 Êلعا �ملجتمع  ֲדا  �لتز�  لو  �جتماعية 
بُطهر 3عفاU 3النعدمت �الÁر�فا7 

.S3�3لشذ

يلقي  شرعا  �ملفر�3  �حلجا{   CT
باملسئولية على �ملر�+ �3لرجل على حد 
حصر�3  �ملسلمني  من  3كث�  سو�}، 
�ملر�+  تغطي   C� موضوX �حلجا{ @ 
,�سها �C� 3 ُتعز� عزلة مطلقة تصل 
عليها.  �لتضييق  من  �لسجن  �,جة 
�ل�  �لكرمية  �آلية   £T �نظر�3  3لكن 
بد�7ْ موضوXَ �حلجا{ باملؤمنني قبل 
�ملؤمنا7، �3مرִדم بغض �لبصر لتزكية 
3جل  عز  �هللا  �مر   ¹ 3من  �لنفس، 
�ملؤمنا7 بغض �لبصر �يضا. 3هنا يبد� 
��3 جز} @ مفهو� �حلجا{، �ال 3هو 
غض �لبصر. �ST قد �مر �ين �إلسال� 
بغض  �3ملؤمنا7  �ملؤمنني  �حلنيف 
 C3� لنظر� Dلبصر �3 يسمح بإطال�
على  قضى  قد   Cيكو 3بذلك   X��,
¡عل   �3 �الختال�  مشكلة  �سا� 

�مر  بل  نظر� طاهر� 3نظر� غ� طاهر 
بغض �لبصر @ كل حا�. 

3قد بني علم �لنفس �C بو��, �لعالقا7 
�لنظر�7،  بتبا��   Cتكو �جلنسني  بني 
�لبصر  بغض   Iلقر�� �ألمر  فجا} 

للمؤمنني �3ملؤمنا7 على حد سو�}.
يقو� �ملسيح �ملوعو� �:  ”�لغر� 
من �مر �إلسال� �C »تجب �لرجل من 
�ملر�ِ+ �3ملر�ُ+ من �لرجل هو �C يتجنب 
 @ Cإلنسا� Cلعثا, �3لزلة، أل� Cُإلنسا�
با�Ë �ألمر مييل T£ �لسيئا7 3ينقّض 
Tشا,+   Ì�� لد³  عليها  ينها�   3�
�للذيذ.  �لطعا�  على   Cجلوعا� سقو� 
هذ�  نفسه.  يصلح   C�  Cإلنسا� فعلى 
هو �لسر @ �حلجا{ �إلسالمي �لذ� 
 Cيعرفو ال  �لذين  Bؤال}  خاصة  بينته 
حقيقة ��3مر �إلسال�". (تفس� �ملسيح 
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للمؤمنني  "قل  تعا£:  قوله  �ملوعو� ، 
يغضو� من �بصا,هم")

�لذ�  �حلجا{  من  �آلخر  �3جلز} 
خص �هللا تعا£ به �لنسا} �3لقى عليهن 
ُيْبِديَن  مسئولية �اللتز�� به هو: ﴿3ََال 
..﴾، ST ُعّد7 �ملر�+ كاجلوهر+  ِ¢يَنَتُهنَّ
بريقها   ير³   C� ¡و¢  ال  �ل�  �لثمينة 
هذ�   X3,� ما   .}�3 هب  من  كل 
�لتعليم �لذ� ,فع مكانة �ملر�+ �3عزها 
 ³Sباحلجا{ ليحفظها من نظر�7 �أل

3نظر�7 �لشهو+.
 3� �ملر�+   £T Tسا}+  ليس  فاحلجا{ 
�نتقاصا من حقوقها كما يعتقد بعض 
�جلاهلني ֲדذ� �لتعليم �لعظيم، Tمنا ُفر� 
صونا Í3اية Bا. 3قد بني �م� �ملؤمنني 
�خلليفة �خلامس نصر� �هللا هذ� �لنقطة 

@ �حد خطاباته قائال:
عن   µخا بشكل  حتدثت  "�ليو�، 
�حلجا{ ألنه غالًبا ما ُيزعم �C �حلجا{ 
�ملر�+ 3لكن، Áن   Dينتقص من حقو
نعلم �C �حلا� ليس كذلك، �3حلقيقة 
�لو�قع   @ يؤسس  �حلجا{   C� هي 
3حريتها  �3ستقالBا  �ملر�+  لكر�مة 
�لنسا}  يعطي  ال  �حلجا{  �حلقيقية. 
�يًضا  هو  بل  فحسب  �ملا��  �ألمن 
3سيلة ,ئيسية ملنحهن �ألمن �لر3حي 

3نقا} �لقلب".
يعيق  �حلجا{   C� �لبعض  قا�  3قد   

هو  ما  عليكم  فباهللا  �لنسا}،  تقد� 
�لسافر�7  �لنسا}  حتققه  �لذ�  �إلجنا¢ 
3ال حتققه �لنسا} �ملحجا{؟! ST ميكن 
 @ �3لتقد�  �لرقي   C¢ر«  C� للنسا} 
كافة �ملجاال7 مع مر�عاִדن �حلجا{ 
بوجههن.  شي}  يقف  3ال  �إلسالمي 
�ما �ST خ�7 �ملر�+ بني حجاֲדا �لذ� 
سبب  أل�  تركه  3بني  BTي  �مر  هو 
كاC فعليها هنا �لتمسك dجاֲדا T3يثا, 
�ينها على �� شي} �خر. 3قد بني �م� 

�ملؤمنني نصر� �هللا هذ� �لنقطة قائال:
 £T كننت تعشن @ ¦تمٍع ُينظر فيه �ST"
�3 سخرية،  با¢�,�}  �هللا  تعاليم  بعض 
�هللا  �مر   Xباتبا �ستمر,ُتن  Sلك  3مع 
فإنكن سوU تكسنب �ملزيد من �لنعم 
�3ملكافآ7 منه  بسبب ثباتكن. 3هكذ� 
 £T تكافئن   Uملجتمع سو� هذ�  ففي 
تقيدكن  بسبب  بالتأكيد  كب�  حٍد 

باملعاي� �لصحيحة للحجا{ ".
عما »ميها  تتنا¢�   C� للمر�+  فكيف 
�3ألهم  كر�متها؟!  3»فظ  3يصوLا 
من Sلك كيف Bا �C تتنا¢� عن �مر 

من ��3مر �هللا عز 3جل �ملوجه Tليها.
بني  كث��  �حلجا{  كيفية  �ختلفت 
بعا��ִדم  �3,تبطت  �ملسلمة  �ألقو�� 
عامة  �سس   iهنا 3لكن  3تقاليدهم 
للحجا{ فيقو� �ملسيح �ملوعو�  � 

عن كيفية �حلجا{ ما يلي:
تغطي   C� هو  �لشرعي  "�حلجا{ 
جبينها  من  3جانبا  ,�سها  شعر  �ملر�+ 
S3قَنها 3كل مفاتنها �يضا. �� تلف 
 Cيث تبقى �لعيناd لر��} حو� �لوجه�
من   Xلنو� 3هذ�  مكشوفا.  �3ألنف 
�لسيد�7  به  تقو�   C� ميكن  �حلجا{ 
Sلك،   @ حر^  3ال  �يضا  Tجنلتر�   @
ألC �لعينني تبقياC مكشوفتني. (تفس� 
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"... غالًبا ما ُيزعم أن احلجاب ينتقص من حقوق املرأة 
ولكن، sن نعلم أن احلال ليس كذلك، واحلقيقة هي 
أن احلجاب يؤسس ` الواقع لكرامة املرأة واستقالtا 
األمن  النساء  يعطي  ال  احلجاب  احلقيقية.  وحريتها 
ملنحهن  رئيسية  وسيلة  أيًضا  هو  بل  فحسب  املادي 

األمن الروحي ونقاء القلب". (حضر+ مر¢� مسرÍ� ,3د �يد� �هللا)



"3قل  تعا£:  قوله  �ملوعو�،  �ملسيح 
للمؤمنا7 يغضضن من �بصا,هن")

�ST على �ملسلماC� 7 ¸فني كل مقا� 
 Cيظهر 3ال  منها  ظهر  ما  Tال  للزينة 
�لوقت  هذ�   @  Cكثر كم  مفاتنهن. 
بالكاسيا7    � �لرسو�  3صفهن  َمن 
�لعا,يا7؛ فقد  جتدهن Qجبا7 على 
بلبا� ضيق 3كل  3لكن  حد ¢عمهن 
 C� مفاتنهن 3¢ينتهن ظاهر+، 3ال شك
�ملع� �حلقيقي  �مثا� هؤال} � يد,كن 
معه  3يتعاملن  �إلسالمي  للحجا{ 

كتقليد �3 موضة. 
نلتز�   C� خاصة  كأÍديا7  3علينا 
خر3جنا  عند  Qتشم  3لبا�  dجا{ 
من منا¢لنا 3قد قا� �م� �ملؤمنني نصر� 

�هللا @ Tحد³ خطب  �جلمعة:
لباسا  تلبس  ال  �ملر�+   C� نالحظ   ¹”
ال  �لبيت  من  �خلر3^  3عند  Qتشما، 
�لبيت  من  3 ر^  �حلجا{،  تر�عي 
�لر��}   C3� 3تتجو�  �لر��  حاسر+ 
ضيقا  لباسها   C3يكو �حلجا{   3�
مسلمة  بأLا  ��عائها  مع  �ملفاتن  ُي.¢ 

�Íدية."
�لنقيض من Sلك جند @ بعض  3على 
جد�   C3�يتشد من  �لنا�  من  �ألقطا, 
 CT  Ãح �حلجا{،  �مر   @  C3يفرطو
من  �خلر3^  من  �ملر�+  مينع  من  منهم 
هو  "�حلجا{"  هذ�  مثل  لكن  �لبيت. 

 £T لنا� �نفسهم 3ال ميت� Xمن �ختر�
تعاليم �لقر�C �لكرمي �لعظيمة بصلة، بل 
هو ظلم صريح للمر�+ 3له �نعكاسا7 
�3لنفسية  �جلسمية  على صحتها  سلبية 

�3لر3حانية �يضا.  
 £T 3من �لنا� من 3صل ֲדم �لتعصب
�C يلبسو� طفال7 صغ��7 �حلجا{، 
dجة �C عليهن �العتيا� على �,تد�ئه. 
3لكن هل �ملطلو{ �C يكوC �حلجا{ 
عا�+ �� هو �مر BTي يهدT U£ ستر 
�لفتا+ �لبالغة 3حفظها؟! ¡ب �C تلتز� 
فيها  تظهر  عندما  باحلجا{  �لبنت 
عالما7 �ألنوثة 3تبلغ، ال قبل Sلك.

يقو� �ملسيح �ملوعو�: 
�إلسالمي  �حلجا{  من  �ملر��  ”ليس 
بل  كاألسر³،  �ملر�+  ُتسجن   C�
يهدU �لقر�C �لكرمي C� £T حتتجب 

�لنسا} 3ال ينظرT C£ غ� �ملحا,� من 
 £T »تجن   zللو�� �لنسا}  �لرجا�. 
مانع  فال  �جتماعية  لضر3,+  �خلر3^ 
Bن من �خلر3^ من �لبيت. فليخرجن 
غض  من  بد  ال  3لكن  شئن   CT
,قم١٥،  ¦لد٥،  (�حلكم،   ".Uلطر�

(  ٣µ ،عد� ٢٤/ �١٩٠١/٤
هو  �إلBي  �ألمر  هذ�   @ فاالعتد�� 
تفريط 3هذ�  Tفر�� 3ال  �ملطلو{، ال 
ما �كد� �م� �ملؤمنني نصر� �هللا تعا£ 
@ �حد خطاباته للجنة Tما} �هللا قائال:

”¡ب �C تبقى ��3مر �هللا فيما ¸ص 
�3عتد��،   C¢تو� حالة   @ �حلجا{ 
 ،Uلتطر� Áو  مييل  �جلانبني  ألC كال 
ففي �3,3با 3@ �لغر{ عموًما، �صبح 
 Ãملجتمع متحرً,� جًد� 3بال حيا} ح�
3على  �3لفحشا}.  �لزنا  �ليو�  تفشى 

"احلجاب الشرعي هو أن تغطي املرأة شعر رأسها 
وجانبا من جبينها وذقَنها وكل مقام الزينة أيضا. 
أي تلف الرداء حول الوجه xيث تبقى العينان 
واألنف مكشوفا. وهذا النوع من احلجاب ميكن 
أن تقوم به السيدات ` إجنل8ا أيضا وال حرج ` 

ذلك، ألن العينني تبقيان مكشوفتني."
 (تفس� �ملسيح �ملوعو�، قوله تعا£: "3قل للمؤمنا7 يغضضن من �بصا,هن")
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 Cمسلمو هنالك  �آلخر،  �جلانب 
من   Ãح نسا}هم   Cمينعو  Cمتعصبو

�خلر3^ من منا¢Bن". 
فقد  �لسال�  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  �ما 
ينتج  3ما  �3لتفريط  �إلفر��   @ قا�  

عن Sلك ما يلي:
�3لتفريط  �إلفر��  من  كث�   iهنا”
فيه  فّر�  لقد  �حلجا{.   Xموضو  @
من  بعض  يريد   C�3آل �3,3با  �هل 
�تباX مذهب �لطبيعة �C يفعلو� Sلك 
 £T ³�ّ� لسفو, قد� C� م، معB تقليد�
�إلكثا, من �لفسق �3لفجو, @ �3,3با 
T£ حد كب�. 3مقابل Sلك يقو� بعض 
�ملسلمني باإلفر�� dيث ال  ر^ �ملر�+ 
Tن�  باختصا,،  مطلقا...  �لبيت  من 
�,³ ِكال �لفريقني �لـُمْفِر� �3ملَفرِّ� 
�طئا." (�حلكم، ¦لد٨، ,قم٦، عد� 

(٥µ ،�١٩٠٤/٢/١٧
�حلجا{  فر�  من  �لغاية  ليست   ST
تقييد �ملر�+ �3 �النتقاµ من مكانتها، 
كر�متها،  3حلفظ  حلمايتها  فر�  بل 
 C¢متو� سو�  طاهر  ¦تمع  3إلنشا} 
�خالقيا. 3لو علم �لغر{ فلسفة هذ� 
�لتعليم �لرباI ملا سنو� �لقو�نني �ملعا�ية 
3َلما  �حلجا{،  با,تد�}  �ملر�+  حلرية 
شاعت �لفاحشة Á�3د,7 �ملجتمعا7 
فيها  �لنسا}  �3صبحت  �Bا3ية   £T
كالسلعة يتاجر ֲדا، 3ُتنتهك حقوقهن 

عريضة  شعا,�7  فيه  ُترفع  3قت   @
بتحرير �ملر�+. 

 Dحقو C3لكن ما من �ين �ا�3 صا
,فعها  لقد  �إلسال�،  فعل  كما  �ملر�+ 
�3كرمها 3حض �لرجل على Tكر�مها 
 Cليكو �3لرفق ֲדا 3حسن معاشرִדا، 
 £T Tحسانا  �كثرهم  �لرجا�  �فضل 
¢3جته. S @3لك قا� �ملسيح �ملوعو� 

  ما يلي:
قط  �ملر�+   Dين حقو�  �ّ� يُصن   �”
�هللا  قا�  فقد  �إلسال�،  صاLا  كما 
ِمْثُل  3ََلُهنَّ  موجز+:  بكلما7  تعا£ 
 D؛ �� كما للرجا� حقو �لَِّذ� َعَلْيِهنَّ
 Dحقو �يضا  كذلك  �لنسا}  على 
مثلها على �لرجا�. نسمع عن بعض 
�ملسكينا7  هؤال}   C3يعّد �Lم  �لنا� 
كحذ�ٍ}، 3يطلبوC منهن �لقيا� بأعما� 
مهينة جد�، 3يسّبوLن 3ينظرT C3ليهن 
عليهن   C3يطبِّقو �3حتقا,،  با¢�,�} 

�حكا� �حلجا{ بطريقة خاطئة 3كأLم 
يئدL3ن. ينبغي �C تكوC عالقة �ملر} 
بز3جته كالعالقة بني صديَقني Íيمني 
شاهد   �3� �ملر�+   C� �حلق  صا�َقني. 
 Cلرجل 3صلِته باهللا، فإ� Dعلى �خال
� تكن عالقته ֲדا جيد+ فكيف ميكن 
قا�  لقد  تعا£.  �هللا  مع   Úيتصا  C�
,سو� �هللا  : "خُ�كم خ�كم ألهله"، 
�كثُركم   Cكا من  �فضَلكم   C�  ��
Tحساًنا T£ ¢3جته. (�حلكم، ¦لد٧، 

,قم١٨، عد� ١٧/ ١٩٠٣/٥) 
�Ûية   Cيد,كو ممن  تعا£  �هللا  جعلنا 
��3مر �هللا تعا£ 3يلتزموC ֲדا للوصو� 
�3جباتنا،  مد,كني  �فضل  ¦تمع   £T
على  �لدين   C3يؤثر ممن   Cنكو  C�3
3ممن  موقـف  كل   @ �لدنـيا 
أل�3مر  �المتثا�  بركـا7   Cينالـو
�هللا تعا£ @ كل ¦ا� 3@ كل حني.

 �مـيـن

 ليسـت الغايـة من فرض احلجـاب تقييـد املرأة أو 
االنتقاص مـن مكانتهـا، بل فـرض حلمايتها وحلفظ 
كرامتها، وإلنشـاء �تمع طاهر سوي متوازن أخالقيا. 
ولو علم الغرب فلسـفة هذا التعليم الربا� ملا سـنوا 
القوانـني املعادية حلريـة املرأة بارتـداء احلجاب، وَملا 
شـاعت الفاحشـة واsـدرت اجملتمعـات للهاوية...
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�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   -٢٥٨
 � شا�  سر��  سيد  �ملولو�  حدث� 
نو��  ناصر   �م بني  حصل  خالًفا 
ما،  قضية  حو+  علي  1مد  ��ملولو� 
على  �3خل  نو��  ناصر   �م غضب 
حضرته �بلغه �ألمر. فلما علم �ملولو� 
 :� حلضرته  قا+  بذلك  علي  1مد 
حضرتكم  جل  من  هنا   BC تينا  لقد 
من  �لدين  خدمة  فرصة  نغتنم   Gح
 �HC �لكن  عندكم،   Jلبقا� خال+ 
بشر  -فإنكم  عنا   Oشكا� �صلتكم 
قلبكم ،   P Jينشأ شي فلعله  يضا - 
P هذ� �حلالة نتضر� مبجيئنا BC قا3يا� 
ال  حضرته:  قا+   .W3الستفا� من  بدال 
شك � ”م� صاحب“ قا+ Y شيئا 

�لكن� كنت غا�ًقا P تفك�� لد�جة 
 �Hما عر]  ال  Cن�  باهللا  حلًفا  قو+ 
بضعة  منذ  قا+:   \ م� صاحب.  قا+ 
لد�جة   Wبشد  Wخاطر  Yببا _طر  يا` 
 .Jشي كل  عن  ֲדا  مشغوال  جعلت� 
كل  �3ًما  مامي  تكو�   Wلفكر� �هذ� 
حني �c� قياًما �قعو�3ً. عندما جلس 
شخص  يأتي�   fلنا� مع   hخلا��  P
�يتحدC YّC lال � تلك �لفكرW نفسها 
تد�� H Pه�، لعل هذ� �لشخص يظن 
ن� ستمع حلديثه P حني ن� كو� 
غا�قا P فكرp هذ�. باختصا� C� هذ� 
�لفكرW تسيطر على Hه� P هذ� �أليا` 
 �بشدW لد�جة ليس هناq rا+ للتفك

مر cخر.  P

 sلغر� �ما�H كانت تلك �لفكرW؟ هي 
� تنشأ vاعة مؤمنة  wحلقيقي من بعث�
صا3قة تؤمن باهللا Cمياًنا حقيقًيا، �تنشئ 
معه عالقة خالصة �جتعل �إلسال` شعا�� 
{ا �تتمسك باألسوW �حلسنة للن| � 
�تسلك سبل �إلصال~ ��لتقوO �تقيم 
 Gح �Hلك  لألخال�  عاليا  منوHًجا 
�جلماعة  هذ�  طريق  �لعا� عن  يهتد� 

�تتحقق مشيئة �هللا.
فبد�� حتقيق هذ� �لغاية لو حققنا �لغلبة 
�هزمنا�  ��ل��هني  باأل3لة  �لعد�  على 
�النتصا�  هذ�  يكو�  فلن  كاملة  هزمية 
 sنتصاً�� ُيذكر ألنه لو � يتحقق �لغر�
�حلقيقي من بعثتنا فكأّ� عمَلنا كله قد 

Hهب هدً��. 
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باأل�لة �3ل.�هني  �لغلبة  �يا7   C�  ³,�
يشعر  �لعد3  �3خذ   Cآل� تظهر  بد�7 
بضعفه 3لكن ال يز�� هناi نقص كب� 
@ �جلماعة جتا� �لغر� �حلقيقي لبعثتنا 
3هناi حاجة ماسة لالنتبا� S £Tلك. 
فهذ� هي �لفكر+ �ل� تقلق� هذ� �أليا� 
تفا,ق�  ال  لد,جة  علّي  تسيطر  3هي 

.Cحيًنا من �ألحيا

٢٥٩- بسم �هللا �لرÍن �لرحيم. �قو�: 
�ملولو�  بلغ حضرته خ. �ستشها�  ملا 
 Cعبد �للطيف �صيب بصدمة شديد+ أل
صديًقا �لصا فا,قه، 3لكن من ناحية 
�خر³ كاC فرًحا كثً�� ألC �حد� من 
 Cلإلميا Eلعا� ^Sتباعه �,³ هذ� �لنمو�
�3إلخالST µ حتمل �شد �نو�X �آلال� 
 C� C3� لفظ �نفاسه C� £T �3ملصائب

.Cيتخلى عن �إلميا

�لرحيم.  �لرÍن  �هللا  بسم   -٢٦٠
ملا غا�,  �نه  �ملولو� ش� علي  حدث� 
�ملولو� عبد �للطيف T£ كابو� قا�: 
قيد  على  �بقى  لن  �ن�  قل�   I.¸”
 ،z3فا موعد   Cحا بل   ،Cآل� �حليا+ 
3كاC يعّد لقا}� مع حضرته �خر لقا}. 
مسافة   £T حضرُته  ,�فقه  غا�,  فلما 
�ملولو�  سقط  Sلك  3خال�  قص�+، 
عبد �للطيف على قدمي حضرته �3خذ 
يبكي بشد+. �مر� حضرته بالقيا� 3قا� 

�نه  Tال  هكذ�،  �ملر}  يفعل  �ال  ينبغي 
 C�  £T ظل مرمتًيا على قدمي حضرته
قا� حضرته: �ألمر فوD �أل�{، فقا� 

3فا,D حضرته بكل حتسر.
 Cقا�يا  zيأ �لقطا,  يكن   � (�قو�: 
 C3ملسافر�  C3كا �أليا�،  تلك   @
بني  �ملعبَّد  غ�  �لطريق   Cيستخدمو
بطالة 3قا�ياC، 3كاC حضرته يصحب 
لتو�يعهم   µخلو�� �ألصدقا}  بعض 
�لنهر   £T  3� �لطريق  هذ�  منعطف   £T

�حياًنا.)

�لرحيم.  �لرÍن  �هللا  بسم   -٢٦١
 Iقو�: كتب شيخ يعقو{ علي �لعرفا�
�لرسالة  �3لد�   £T كتب  حضرته   C�

�لتالية بالفا,سية ما معنا�:
�3لد� �ملحتر�

�لسال� عليكم Í,3ة �هللا 3بركاته
بعد ���} �3جب �لطاعة �3لفد�} �قو�: 
تتفشى  �3بئة  من  عي�  بأ�   ³,� ملا 
فتفصل  �3ألمصا,  �لبال�   @ سنة  كل 
عن  �3ألعز�}  �ألصدقا}  عن  �ألصدقا} 
�ألعز�}، 3ال متر سنة Tال 3ُتحدª مثل 
�ألليمة  �حلا�ثة   3� �لعظيمة  �لنا,  هذ� 
�لقيامة. بعد ,Þية هذ� �ملشاهد  ضجَة 
 Cلدنيا �3صفر لو� ما� قل� عن حب 
ما  �3كثر  نفسي.  على  خوًفا  �لوجه 
�لدين  ملصلح  �لشطرين  هذين  �تذكر 
 Xمو�  U,S�3 �هللا  ,Íه  �لسعد� 

�لتحسر 3معناÛا:
 Uَ3ال َتِثْق باحليا+ �لفانية، 3ال تأَمْن صر

�لدهر.
 Cيو�� من  �لشطرين  هذين  �3تذكر 
فر© �لقا�ياI �يضا يرشاC ملًحا على 

جر3¨ �لقلب 3معناÛا:
�لدنيا  ֲדذ�  قلبك  تربط  ال   ،Ãلف� �يها 

�لدنية ألC موعد �ملو7 سيفاجئك.
�3قضي  �عتز�   C� �,يد  فإن�  3عليه 
�لباقية @ �خللو+ �3نشغل بذكر   zحيا
مضى  عما  �لعفو  ألطلب  سبحانه  �هللا 

�3تد�,i ما فا7، �3قو�:
لقد مضى عمر� كله �3 يبق منه Tال 
بعض  �قضي   C� فاألفضل  قليلة،  �يا� 

لياليها @ Sكر �حد (�� �هللا تعا£).
S3لك ألC �سا� �لدنيا ليس بثابت 3ال 
على   Uخا من  �3ِيَس  للحيا+.  �عتبا, 

نفسه من �فة غ��.
�3لسال� عليكم Í,3ة �هللا 3بركاته.

عن  علي  يعقو{  شيخ  سألت  �قو�: 
مصد, هذ� �لر�3ية فقا�: �عطاI مر¢� 
�لقدمية   D�,3أل� بعض  �Íد   Cسلطا
�ل� خرجت منها هذ� �لعبا,+ مكتوبة 
عثر  لو  �نه   ³,�3 حضرته.  يد  �ط 
ميكن  فال  حضرته  كتبها  عبا,+  على 
�الستدال� به �C حضرته قد قّد� هذ� 
 �3,3 3عد�  �يضا،  لو�لد�  �لرسالة 
�لرسالة  هذ�  حتت  �3لتا,يخ  �لتوقيع 

يقّو� هذ� �الحتما�.
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يق � دِّ سيدنا �بو بكر 	لصِّ

�: ما 	�ه 	حلقيقي؟
�: عبد �هللا. 

�: ما 	سم �	لد�؟
بن  ُقحافة"  "�بو  عامر  بن  عثما�   :�

كعب �لتيمي �لقرشي.

 ��علن �سو يو$  �: كم كا& عمر� 
	هللا � �نه ن. من 	هللا، �صّدقه  فو�	؟
�: كا� عمر- ,قت �لبيعة ٣٨ عاما.

�: ما1	 كا& يعمل؟ 
�: كا� يشتغل بالتجا0/. 

�: من لقبه عتيًقا؟
�: لقد �شتهر سيدنا �بو بكر � ֲדذ� 
�للقب، أل� 0سو> �هللا � قا> يوما "من 
سرَّ- �� ينظر �D عتيق من �لنا0، فلينظْر 

�F� D بكر". 

�: هل تعر8 بعض من كا& 6السه 
� قبل 	إلسال$؟ 

 Gالس طويال �لنفر �لصاM � �كا :�
من �حلنيفيني يستمع �D كلماִדم، ,هم؛ 
قّس بن ساعد/ �إليا�U, ،Vيد بن عمر, 

بن ُنفيل، ,,0قة بن َنوفل. 

ثابت  بن  سيدنا حسا&   �قا ما1	   :�
� A مدحه؟
�: لقد قا>: 

�^� تذكرَ\ شجو� من �خي ثقة
       فا^كر �خاa �با بـكر مبا فعـال

خd  �لcية  �تقاها  ,�عــدbا  
        �ال �لنe ,�,فــاها مبا �ـال

,�لثاiَ  �لتاhَ   �ملحمو�  مشهد-
        ,�,> �لناl منهم صّدj �لرسال

ّديق  ,قد قا> �بو 	جن �لثقفي عن �لصِّ
صاحب �لغا0 �:

�سنـة 	خللفـاH 	لر	شـدين 	ملهـديـني"  (مسند ��د، ,سنن �بن ماجه) Mعليـكم بسـن"       

�جَه 	لو�P بضياHِ"  (سيدنا �ملسيح �ملوعو� �) 	�    "U& 	لصحابة كلهم كذكاH      قـد َنّو�
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�3يت صّديًقا 3كل مهــاجر   
        سو�i يسمى با�ه غ� منكـر

سبقت T£ �إلسال� �3هللا شاهـد   
       3كنت جليسا @ �لعريش �ملشّهر

3بالغا, ST �يت بالغا, صاحبا     
        3كنت ,فيـقا للن� �ملـطّهـر

ُغّنة حني لقي  Q: ما�W قاS له �بن �لدُّ
سيَدنا Lبا بكر مهاجر�؟ 

 �ًّ�, بكر  �بو  سيدنا  له  قا�  حني   :^
على تساÞله عن سبب �Bجر+ "�خرج� 
قومي، فأ,يد �C �سيح @ �أل,�، �3عبد 
ُغّنة: "فإC مثلك يا  ,�". فقا� له �بن �لدُّ
�با بكر ال ¸ر^؛ Tنك تكسب �ملعد�3، 
3َتقر�  �لَكّل،  3حتمل  �لرَِّحم،  3تصل 
فأنا  �حلق،  نو�ئب  على  3تعني  �لضيف، 
 IT" لك جا,". ¹ �علن @ معشر قريش
يعر�  فال  قحافة،   �� �بن  �جر7  قد 

�حد له Tال ��". 

خصائص  من  بعًضا  تعر]  هل   :Q
ֲדا عن  يتميز   eل�  � بكر   tL سيدنا 

سائر �لصحابة؟ 
"ما  dقه:   � �هللا  ,سو�  قا�  لقد   :^
ألحد عندنا يد Tال 3قد كافأنا�، ما خال 
�با بكر، فإC له عندنا ما يكافئه �هللا به 
يو� �لقيامة، 3ما نفع� ما� �حد قط ما 

نفع� ما� �� بكر."
3@ غز3+ تبوi، جا} بكل ما ميلك مما 
@ بيته، فلما سأله ,سو� �هللا � يا �با 

بكر ما �بقيَت ألهلك؟ قا�: "�بقيُت Bم 
�هللا 3,سوله." 

3ملا ُبعث ,سو� �هللا �، كاC عند �� 
على  كلها  �نفقها  �لفا،   Cبعو,� بكر 
,سو� �هللا � 3@ سبيل �هللا، يعتق منها، 

3يعو� �ملسلمني. 
�ل�  �أل£3  �3ملرتبة  �لسامية  �ملكانة  �ما 
حظي ֲדا سيدنا �بو بكر � فيش� Tليها 
قو� �لرسو� � "لو كنت متخذ� خليال 
غ� ,�، ال ذ7 �با بكر، 3لكن �خو+ 
�إلسال� 3مو�ته، ال يبقنيَّ @ �ملسجد با{ 
Tال ُسّد، Tال با{ �� بكر." 3ملا جا} عمر3 
بن �لعاT µ£ ,سو� �هللا � يسأله: �� 
�لنا� �حّب Tليك؟ قا�: "عائشة". فقا�: 

من �لرجا�؟ فقا�: "�بوها."
خر^ �لن� � 7�S يو�، فدخل �ملسجد 
ميينه  عن  �حدÛا  3عمر،  بكر  �3بو 
�3آلخر عن ¾اله، 3هو �خذ بأيديهما، 
3قا�: "هكذ� ُنبعث يو� �لقيامة" 3كث�� 
ما كاC �لرسو� � يقو�: "�منت بذلك 
�لقو�   @ Ûا  3ما  3عمر"  بكر  �3بو  �نا 
يومئٍذ. S3لك تبيانا لعظيم TمياLما، 3ثقة 

,سو� �هللا � ֲדما. 
7�S مر+ قا� ,سو� �هللا � حلساC بن 
ثابت "هل قلت @ �� بكر شيئا"؟ قا�: 

نعم. فقا�: "قل �3نا ��ع" فقا�: 
3ثاI �ثنني @ �لغا, �ملنيف 3قد  

          طاU �لعد3ّ به ST صعَّد �جلبال
3كاC ِحبَّ ,سو� �هللا قد علمو� 

          من �ل.يَّـة � يعد� به ,جال

بد7   Ãح  � �هللا  ,سو�  فضحك 
 ."Cنو�جذ�، ¹ قا�: "صدقَت يا حّسا

 � بكر   tL مكانة  كانت  كيف   :Q
عند عمر �لفا��v �؟ 

 7�S3 ،ير�� �فضل هذ� �ألمة  Cكا :^
بكر   �� �لنا� على  بعض  ـله  يو� فضَّ
فضرֲדم بالدّ,+، ¹ صعد �ملن. مسا} Sلك 
�ليو� فحمد �هللا �3ث� عليه، ¹ قا�: �ال 
CT �فضل هذ� �ألمة بعد نبيها �بو بكر، 
فمن قا� غ� Sلك بعد مقامي هذ� فهو 

مفتٍر، 3عليه ما على �ملفتر�.
3مثل Sلك قا� علي بن �� طالب �: 
ـل� �حد على �� بكر 3عمر Tال  ال يفضِّ
�بنه "��  جلدته حّد �ملفتر�. 3ملا سأله 
�لنا� خ� بعد ,سو� �هللا �؟" قا�: �بو 

بكر. قا�: ¹ من؟ قا�: عمر.

Q: كيف �صف �بن عباQ � سيدنا 
Lبا بكر � حني سأله معا�ية �؟ 

 Cبا بكر، كا� لقد قا�: ",حم �هللا   :^
نائيا،  �مليل  3عن  تاليا،   Cللقر� -�3هللا- 
3عن �لفحشا} ساهيا، 3عن �ملنكر ناهيا، 
3بالليل  خائفا،  �هللا  3من  عا,فا،  3بدينه 
قائما، 3بالنها, صائما، 3من �نيا� ساملا، 
 U33باملعر عا¢ما،  �ل.ية  عد�  3على 
�مر�، T3ليه صائر�، 3@ �ألحو�� شاكر�، 
3لنفسه  �Sكر�،  �3لر3¨  �لغد3   @ 3هللا 

باملصاÚ قاهر�.
3¢هد�  3كفافا،  3,عا  �صحابه   Dفا
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3عفافا، 3برًّ� 3حياطة، 3¢ها�+ 3كفا}+، 
يو�   £T �للعائن  ثلبه  من  �هللا  فأعقب 

�لقيامة."

�Lليا� سيدنا tL بكر:
سيدنا �بو بكر

��3 من �سلم من �لرجا� �ألحر�,،

�3�3 من حّج �م�� @ �إلسال�، 

�3�3 من �ِّي خليفة ,سو� �هللا،

 ،C�3�3 من �ع �لقر�

�3�3 من � ذ بيت �ملا�. 
�لد3لة   @ ,جل   Iثا  �  C3كا
�لو¢ير �أل�3 لرسو�   Cإلسالمية، 3كا�
�هللا � �لذ� يشا3,� @ �ألمو, �ل� ִדم 
�ملسلمني، 3ثانيه @ �إلسال�، 3ثانيه @ 
�لغا,، 3ثانيه @ �لعريش يو� بد,، 3ثانيه 

@ �لق.. 

L :Qين كا� سيدنا Lبو بكر � حني 
تو^ �سوS �هللا �؟ 

^: @ �خر �يا� �لن� � @ هذ� �لدنيا، 
صلى سيدنا �بو بكر � بالنا�، ¹ �خل 
على ,سو� �هللا � يعو�� @ حجرته، 
 £T قليال S3هب  �لغيا{  �ستأSنه @   ¹
هو  3بينما  �هله.  حاجا7  ليقضي  بيته 
�لنبأ  �لناعي  عليه  �لقى  للعو�+،  يستعد 
لقد ما7  �لر�سيا7:  يهّد  �لذ�  �ملهو� 

,سو� �هللا �.

 xسيدنا عمر � عند �فا Sقا �Wما :Q
�لنV �؟

^: لقد كانت 3فا+ ,سو� �هللا � فاجعة 
حلو�  Bا  طاشت  جلال،  3مصابا  ك.³ 
�ملسلمني، 3فقد�3 صو�ֲדم، ST ما كانت 
 � �لكلمة،  هذ�   Xا� تطيق  ��اعهم 
�نه قد ما7  يوما  يقا� Bم   C� يتصو,�3 
�مللهم،  �لعبقر�  ¢عم   Ãح ،� �لرسو� 
�3لقو� �لر�سخ سيدنا عمر �C ,سو� �هللا 
� Sهب T£ ,به كما Sهب موسى بن 
عمر�C، �3نه سيعو�، �3علن شاهًر� سيفه 
�نه �ST �ع �حد� يقو� "CT ,سو� �هللا � 

ما7" فسوU يفلق هامته بسيفه هذ�.

Q: ما�W فعل سيدنا Lبو بكر بعد تلقي 
�لفاجعة �لكhy بوفاx �سوS �هللا �؟

 � �هللا  ,سو�  بيت   £T  Xسر�  :^
 ،Êجلأ� ,�بط  لكن  حزيًنا،  مكر3ًبا 
فأSنت  عائشة،  �بنته  بيت   @  CS�3ستأ
� مسجى @  �هللا  فدخل، 3,سو�  له 
عليه  عنه، 3حنا  �لبيت، فكشف  ناحية 
Tليه  T3نا  هللا  Tنا  3يقو�:  3يبكي  يقّبله 
�خلطا{  �بن  يقو�  ما  ليس   .Cجعو�,
شيئا، توفِّي ,سو� �هللا � �3لذ� نفسي 
بيد�. ,Íة �هللا عليك يا ,سو� �هللا، ما 
�طيبك حيًّا 3ميِّـتا!! ¹ غشا� بالثو{، 
يتخطى  �ملسجد   £T سريعا  خر^   ¹
 C3كا  - �ملن.  �تى   Ãح �لنا�  ,قا{ 
عمر � حينها »لف بأنه �ST �ع �حد� 

 Uسو� �هللا � ما7" فسو, CT" يقو�
يفلق هامته بسيفه – فقا�: �يها �حلالف 
على ,سلك، فلما تكلم �بو بكر جلس 
عمر، ¹ نا�³ �لنا�، فجلسو� �3نصتو�. 
عليه  �3ث�  �هللا  Í3د  بكر  �بو  فتشهَّد 
 Cفإ Qمد�  يعبد   Cكا من  �ال  3قا�: 
 Cيعبد �هللا فإ Cمد� قد ما7، 3من كاQ
ٌد Tِالَّ  �هللا حيٌّ ال ميو7. ¹ قر� ﴿3ََما Qمَّ
 Cَْفِإ� �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمْن  َخَلْت  قد  َ,ُسوٌ� 
َ�ْعـَقاِبُكم  َعَلى  �ْنَقَلْبُتم  ُقِتَل   3ْ�َ َما7َ 
�َهللا  يَُّضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  3ََمْن 

اِكِرْيَن﴾. َشْيـًئا 3ََسَيْجِز� �ُهللا �لشَّ

بعد   � عمر  موقف  كا�   �Wما  :Q
 Vلن� �مبو {تصر eآلية �ل� Rهذ }اP

 .�
نتيجة  باستغر�{  عمر  قا�  لقد   :^
�3هللا  �لقر�C؟!   @ �آلية  هذ�  �لصدمة: 
قبل  �نزلت  �آلية  هذ�   C� علمت  ما 
�ليو�!! �� كأنه �عها أل�3 مر+، مع 

�نه يعلمها.

L :Qين �جتمع �ألنصا� ُبَعيد �إلعال� 
عن �فاx �سوS �هللا �؟ 

^: لقد �جتمعو� @ سقيفة ب� ساعد+ 
النتخا{ �خلليفة.

بعد  بكر  Lبو  سيدنا  فعل   �Wما  :Q
Wلك؟
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^: توّجه T£ سقيفة ب� ساعد+ حيث 
لُيسكت  S3لك  �جتمعو�،  قد  �ألنصا, 

�لفتنة.

Q: هل �صطحب معه Lحد�؟
^: لقد �صطحب معه عمَر �3با عبيد+ 

,ضي �هللا عنهما. 

�ألنصا�  موقف  كا�   �Wما  :Q
��ملهاجرين من �خلالفة؟ 

^: كانو� @ ح�+ S3هو� من �مرهم، 
¹ �تفقو� على �C يبايعو� خليفة لرسو� 

�هللا �. 

Q: من حسم �ألمر̂  �خلالفة �شْخِص 
�خلليفة؟ 

^: سيدنا عمر � تقد� 3بايع �با بكر 
 C3�3ألنصا,.� 3بايعه �ملهاجر

 ،� بكر  Lبو  سيدنا  �ّشحه  من   :Q
قبل �L يتفق على بيعته �جلميع؟ 

^: قبل �C يبايعه عمر، كاC سيدنا �بو 
عبيد+،   ��3 عمر،  �سم  ح  ,شَّ قد  بكر 
3طلب �C يبايعو� �حدÛا خليفًة لرسو� 

�هللا �.

 ^  � بكر  Lبو  سيدنا   Sقا  �Wما  :Q
S�L خطبة له بعد �L �نُتخب خليفًة؟

 Iقا� @ ��3 خطبة له: "�ما بعد فإ :^
 Cفإ 3لست ��كم،  عليكم  3ُلِّيت  قد 

 .Iسأ7 فقوِّمو� CT3 ،Iحسنت فأعينو�
�لصدD �مانة �3لكذ{ خيانة. �لضعيف 
فيكم قو� عند� حÃ ُ�,جع عليه حقه 
ضعيف  فيكم  �3لقو�  �هللا.  شا}   CT
عند� حÃ �خذ �حلق منه CT شا} �هللا. 
Tال  �هللا  سبيل   @ �جلها�  �لقوُ�   Xيد ال 
�لفاحشة  تشيع  3ال  بالذ�،  �هللا  ضرֲדم 
 Iطيعو� بالبال}.  �هللا  عمَّهم  Tال  قو�   @
ما �طعت �هللا 3,سوله، فإ�S عصيُت �هللا 
 £T عليكم. قومو� E 3,سوله، فال طاعة

صالتكم يرÍكم �هللا." 

Q: كم من �لد��هم فرضو� له منحة 
سنوية؟

^: فَرُضو� له �لفي �,هم @ �لعا�، فلما 
�ستز��هم ¢��h �3سمائة.

Q: ما�W كا� موقف سـيدنا tL بكر 
جتاR مانعي �لزكاx؟

3قا�:  3صر�مة  بشد+  عاملهم  لقد   :^
 Cعقاال مما كانو� يعطو I�3هللا لو منعو"
�لشجر  معهم  �قبل   ¹  � �هللا  ,سو� 
 Ãح جلاهدִדم  �3إلنس  �3جلن  �3ملد, 

تلحق ,3حي باهللا.

 �L له  Sّ� على عمر حني قا�َمب   :Q
مبنـزلة  فإ�م  �يتأّلفهم،   Qبالنا يرفق 

�لوحش؟ 
3جئت�  نصرتك  ",جو7  قا�:   :^
 @ خوَّ�ٌ,  �جلاهلية،   @ جّباٌ,  �ذالنك، 

�تألفهم؟   C� عسيت   �Sمبا �إلسال�؟! 
بشعر مفتعل �3 بسحر مفتر³!!

Q: َمب �ّ� على �لذين Lشا��� عليه –
 �L -نظر� لأل�ضا{ �حلرجة ^ �ملدينة

ه �k �لر��؟  يرّ� جيش Lسامة �ملتوجِّ
^: ,فض طلبهم قائال: "�3لذ� ال Tله 
Tال هو لو جّر7 �لكال{ بأ,جل ��3¢^ 
هه ,سو�  �لن� � ما ,��7ُ جيشا 3جَّ
�هللا �، 3ال حللت لو�ً} عقد�." ¹ قا�: 
بيد�، لو ظننت  "�3لذ� نفس �� بكر 
�C �لسباX  طف� ألنفذ7 بعث �سامة 
كما �مر به ,سو� �هللا � 3لو � يبَق @ 

�لقر³ غ�� ألنفذته."

Lبو بكر �   �Wستأ� t2ُّ صحاL :Q
Lسامَة �L يتركه عندR، �ملا�W؟

 C� سيدنا �بو بكر � �سامَة CSستأ� :^
يترi سيدنا عمَر @ �ملدينة ليستش�� @ 

�مو, �لنا�، فأCS له �سامة. 

Q: م� كانت �ال�x سيدنا tL بكر 
� �م� تو^؟ 

^: 3لد مبكة سنة ٥٧٣ � – بعد 3ال�+ 
3تو@  تقريبا-  بعامني   � �هللا  ,سو� 
باملدينة يو� �الثنني ٢٢ �ا�³ �آلخر+ سنة 
١٣هـ �ملو�فق ٨/٢٣/ ٦٣٤ � 3له ٦٣ 
سنة كرسو� �هللا � 3عمِر بن �خلطا{ 
��مت   .� طالب   �� بن  3عليِّ   �

خالفته سنتني 3شهرين �3سبوعني.
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�. �سا� �ل�yقي
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قل فاL vقر�نه... �ال تقل تفّوv على Lقر�نه
 Dفا �3لصو�{:   Cالمتحا�  @ �تر�به  على   Dتفو  Cيقولو
�تر�به َفوقا 3َفو�قا، �� عالهم بالشرU 3غلبهم 3َفَضلهم. 

�ما تفوDَّ على قومه فتع� ترفع عليهم.
كتابته  سبب  Sكر   Dسيا  @ � �ملوعو�  �ملسيح  يقو� 

تفس� سو,+ �لفاحتة:
”3ما Íل� على Sلك Tال قصُد Tفشاِ} كذِ{ هذ� �ملّكا,، 
�لكبا,،  �لعلما}  من  كأنه  �3ظهر  ُكبَّاً,�،  مكًر�  مَكر  فإنه 
يغِلَب   C�  C3حا  ،Cألقر��  vفا�  Cلقر�� يعلم  �نه  �3ّ�عى 

3ُيعاCَ. ” (Tعجا¢ �ملسيح)

3قا� � @ مد¨ ,سو� �هللا �:
ُسُجٌح كرمي باSٌِ� ِخلُّ �لـتُّـقى

Cِطو�ئَف �لفتيـا  vَفا� Dٌِخْر                   
فـاD �لـوَ,³  بكماِله  �3الِه 

Cِ3جالِله  3َجناِنـه  �لرَّّيــا                  
                                                 (�لتبليغ)

قل �لُقسوQ ��لقسا�سة ��لقسيسو�... 
�ال تقل �لُقسس

ُقُسٍس �3لصو�{: ُقسو� 3قسا3سة  �لَقسَّ على   Cمعو¡
.C3قّسيسو

يقو� �هللا تعا£:
�3َلَِّذيَن  �ْلَيُهوَ�  �َمُنو�  لِلَِّذيَن  َعَد�3ًَ+  �لنَّاِ�  َ�َشدَّ   َّCلََتِجَد﴿

َقاُلو�  �لَِّذيَن  �َمُنو�  لِلَِّذيَن  َمَو�ًَّ+  َ�ْقَرَبُهْم   َّC3َلََتِجَد َ�ْشَرُكو� 
َال  �3ََنَُّهْم  3َُ,ْهَباًنا  يِسَني  ِقسِّ ِمْنُهْم   َّCِبَأ Sَِلَك  َنَصاَ,³  Tِنَّا 

َيْسَتْكِبُرCَ3﴾ (�ملائد+: ٨٣)

 @ ،Cيقو� �ملسيح �ملوعو� �: ”3لو � �ُْبَعْث، يا فتيا
�لسيَل  هذ�   CT3  .Cلصلبا� �هُل  يَن  �لدِّ لوّطأ   ،Cلزما� هذ� 
بلغ �لر�3Þ، �3ف� �لنفو�، َ�ال تعلموC �لُقسوQ كيف 
ُيضّلوC؟ 3ما ُ�,سلُت Tال عند ضالٍ� ّجنس �أل,� �3هلك 

�هلها، فما لكم ال تفهموC؟“ (�إلستفتا})
فمن معاI �لُقسس: �لعقال}، �لساقة �حلّذ�D. �ما �لَقسو� 

بفتح �لقاU فمن معانيها: �إلبل �ل� ترعى 3حدها...



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
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فَتَباَرَك َمْن
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