



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



احلرية احلقة املطلقة   كلمة "التقوى"٢ - ٣
لسان احلال.. وسيلة لبيان القرآن  � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٩

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا �مد املصطفى �     أحاديث نبوية شريفة �تارة١٠
في ظالل نفحات رمضان     مقتبسات من كتابات المسيح الموعود � ١١

كيف >; املؤمن بركات الشهر الفضيل؟      خطبة الجمعة١٢ - ١٧
من أدعية:   - القرآن الكريم    - النبي �    - المسيح الموعود �١٨  - ٢٠
 شهر رمضان.. شهر البركة والصيام        د. وسام البراقي٢٢ - ٢٧ 

 إني أموت وال يموت محبتي    قصيدة للمسيح الموعود �      ٢٨ - ٢٩

 وأحيا قلوب العاشقين بجلوة   قصيدة نظمها المرحوم ظفر محمد ظفر٣٠ 

حكم ونوادر   ٣١

سيرة المهدي (١٥)      مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود �٣٢ - ٣٦

   
 


ئيس �لتحرير
�بو �ز
 	لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد 	ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد 	ملجيد عامر
!مد طاهر ندمي
!مد ��د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص% ��د قمر

من% ��د جا*يد

عبد 	ملاجد طاهر

	ملجلد 	لسا40 *	لعشر*2، 	لعد0 	لثالث - 

شعبا2 *?مضا2 ١٤٣٤ هـ ، متو; / يوليو ٢٠١٣ 6

�لتو�يع
مظفر ��د

:Dلتا	2 	لعنو	 EF ه Pيع 	التصاالK *	ملر	سالK ُتوجَّ

	Tاتف *	لفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768	لVيد 	اللكتر*�:

© Pيع 	حلقوg !فوظة للشركة 	إلسالمية 	لد*لية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

	الشتر	� 	لسنو� ٢٠ جنيها 	سترلينيا �* ما يعا�0 �لك بالعملة 	لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمVل	ملصرفية *	 Kال	حلو	تكتب 

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عV شبكة 	إلنترنت:

Sإسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر

 باجلماعة اإلسالمية األXدية العاملية W لندن، بريطانيا.

بيت 	لفكر
قا0يا ،2	Tند

	لصو?
 Fهد	� مكتبة 	لصو? باجلماعة



اجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٤هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٣ م

٢

التقوى

مفهو�  
لنا�  عامة  �صر  ما  غالبا 
ضيق  �طا�  ضمن  �يضعونه   
حلرية 
حيث يصعب مالمسة (بعا'& 
ملختلفة 

ألطر
9. �نكتفي من خال4 هذ& 
لسطو� بتحليل 
 4
بعض 
آل�
A.. ير@ 
لبعض (<ا مقصو�> على نو

لسياسية.  
حلرية  هي  �هذ&  
لسيا'>،  حق  شعبه 
 F

لشهو Iيع  تلبية  هي  
حلرية   K) 
آلخر  �ير@ 
هي  فتلك   ،N'
�  �)  NOنا  P)  K�بد  A

ألهو�
�(نه  Rلك   .SالT
  Fمتاها  U  Vخلو
� 
لفوضى 

لدنيا حريٌَّة مطلقة غY مقيد> بقانوK. �ال  U ليس
شك (K حرية 
لفر' ال ُتصاK �ال حني ُتقيَّد ببعض 
 Fتولد هنا  �من  
آلخرين.   Fُحريا لتسلَم  
لقيو' 

حكمة �ضع 
لشر
ئع �
لقو
نني.
فاملريض  (حياًنا؛  باملنع   Kيكو 
حلرية  كما4   K�  
حني ُيمنع من تنا�4 
لطعا� 
لذP يضرُّ&، يتم حتديد 
 gملا تبقى من عمر& ح �لطعا� مؤقًتا (
 U حريته
تسلم  حياته. �
ملجر� حني ُيسجن، �منا حتد حريته 
مؤقًتا؛ ليعر9 كيف يستعملها بعد Rلك U �طا� 


آلخرين. PRال يؤ�نفسه،  PRكرمي، ال يؤ
 A
��  nالنطال
 عا'>   Kإلنسا
 على   pتستو فحني 
(نه  لد�جة   NO

لو  
هذ يستعبد&  لذ>،  كلِّ  تلبية 
يصبح (سYَ لّذ
ته ��هن �شا�ִדا. فأP حرية هذ&؟! 
قيمة  كانت   
Rفإ 
لكلمة.  مع}  بأمت  
لعبو'ية  �<ا 
 K

حليو  Kفإ لذ
ئذ&،  من  يناله  ما   P�تسا  Kإلنسا


حليو
K هو  K� ؛ حيث
(كثُر منه قيمة، �(على قدً�

ته بال قيد �ال هد9. �مهما  
لذP يسعى ��
A لذَّ
 nٍئذ& ما يهو@، فإنه ُمال
عمل 
إلنساKُ لينا4 من لذ
U سبيل Rلك  عو
ئَق متنعه من بعض ما ُيريد. فحني 
يتسيب 
إلنساU K تنا�4 
ملسكر
F، يستهلك منها 
ما تناله يُد&، ُتتلف صحته، �ُيسلب عقله �كر
مته، 
فهل يزُعم بعد Rلك (نه حر؟! �هل هنالك عبو'ية 

(بشع من هذ&؟!. شر
ٍ� قاتل ��و� فتاكة!!

جلا&، � 
ملا4  على  
لتهالك   U  ��ال حر �حد� 
 NO

حلز�. فحني تستوp نو �) <Yلتعصب للعش
�
 Kإلنسا

لفهم 
خلاطئ للحرية مبا فيها هذ& فإK قلب 

ÏŒ÷Ş∏\;ÏŒ¢\;ÏÁÖ¢\ÏŒ÷Ş∏\;ÏŒ¢\;ÏÁÖ¢\
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�نفسه، تنقلب بصاحبه �� عبو'ية بشعة ال <اية 

لكرمي: ﴿َ(َفَر(َْيَت   Kلقر�
 عنها  لقبحها حيث ع� 

Tو@   K�  .(٢٤ 
جلاثية: )  ﴾&ُ
َهَو �َِلَهُه  
تََّخَذ  َمِن 
عند (مثا4 هؤالA له خصائُص 
أللوهية، (ليس 
إلله 
(ليس  ُيعبد �يطاN، �ُيخشى �يرجتى؟!   Pلذ
 هو 

لشهو
F قد خضعو
 ألهو
ئهم � A
(صحا� 
ألهو
 Kيستطيعو فال  �تكر&،  حتب  فيما  �(طاعوها 

�غضاֲדا، �ال معا�ضة 
جتاهاִדا؟!
 Kال سجًنا فحسب، فهذ& (هو� 
ليست 
لعبو'ية قيًد

ًال، �لكن 
لعبو'ية 
حلقة �O (سرعها�لعبو'ية 
 N
(نو


حلرية   K) شك  �ال   .Nُتطا �لذٌ>  تتحكم،  عا'ٌ> 
 

حلقة (الَّ تستعبَدS عا'ٌ>، �ال تستذلَّك شهو>. ֲדذ
ً�
. حيث �ر�هم فهمهم 

ملؤمنوK (حر Kملع} يكو

 ،F

لشهو�  A

ألهو� 
ملطامع  من  للدين  
لصحيح 
�يربط نفوسهم باهللا خالق 
لكوK، �يقيد ��
'ִדم 

بإ�
'ته �حد& عز �جل.
 U حلاكم باالعتصا�
فاحلرية ليست �سقا� 
لنظا� 

S، �ليست 
حلرية U تلبية Iيع R �) K

مليد 
هذ

'N. �منا 
حلرية � �) NO
� P) K�لنفس بد
 Fمتطلبا

حلقة 
ملطلقة هي (K ִדذ� �تثقف نفسك �تتحكم 
فيها بناA  على حد�' 
هللا. �هكذ
 تتحكم فيها بعد 
تر�يضها �تضع عليها جلا� حد�' 
هللا. فإK حققت 

ملر
� فإK (بعا' 
حلرية 
ألخر@.. حرية  
شعوبنا هذ

لفكر �
ملعتقد 
�.. ستأتيهم �
ضخة �غم � P)لر

(نفها. �لقد منَّ 
هللا علينا بشهر مبا�S يطل علينا 

حلرية  نر
جع �نطبق خالله '���  كل سنة كي 

الختبا� بعد 
حلملة 
لتد�يبية  U لكاملة. فمن ينجح

فهو من 
لفائزين يدخل O Uمر> ال خو9 عليهم 
�ال هم �زنوK.. �(ما 
لذP خر� منها كما 'خل 

فقد خسر خسر
نا مبينا.

لصيا�،  شهر  
لكرمي  
لشهر   
هذ �ق  يا��.. 

لذP يأتينا عاما بعد عا�، 
ْهـِد ֲדـد
S �خـو> 
�ص لِّ  
إلسال�،  (مَة  بعـزتك  �َ(ِعزَّ  
إلسال�، 

ألنا�، �سو4 
Tد@ �سو4ِ  Yعلى سيدنا ¡مد خ


لسال�.

العبوديـة احلقة عـادٌة تتحكم، ولذٌة 
ُتطاع. وال شـك أن احلريـة احلقة أالَّ 
تستعبَدك عادٌة، وال تستذلَّك شهوة. 
بهـذا املع0 يكون املؤمنـون أحراًرا. 
حيث :ررهم فهمهم الصحيح للدين 
والشـهوات،  واألهواء  املطامـع  من 
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التقوى


لدين ¡مو' (¢د Yبش 
Oحضر> مر 

ملصلح 
ملوعو' �

� Pملهد

خلليفة 
لثا£ حلضر> 
ملسيح 
ملوعو' �
إلما� 

من '���:

في 
حا� �لقر��

(سو�> 
حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ِ�نِّي  ِلْلَمالِئَكِة  َ�بُّـَك  َقـاَ�   �ْ�ِ�َ﴿

َخاِلٌق َبَشـًر$ ِمْن َصْلَصاٍ� ِمْن َحَمٍإ 

ْيُتُه َ�َنَفْخُت ِفيِه  َمْسُنوٍ:* َفِإَ�$ َسـوَّ

ِمـْن ُ��ِحي َفَقُعو$ َلُه َسـاِجِديَن﴾

(٢٩-٣٠) 

:Bلكلما$ Cشر
َسويًّا.  جعله   :Aَلشي
 سّو@  سّويُته: 
 ..nألخال
 Pمستو P) : ٌّPغالٌ� سو�
 :Aلدعا
 �منه  عيب.  �ال  به   A
' ال 

Oَ�ََقك 
هللا �لًد
 سويًّا (
ألقر�).
نفخُت: نَفخ بفمه ينُفخ َنْفًخا �نفيًخا: 

لنا�  U لريَح. يقا4 نَفخ
(خرَ� منه 
�نَفخها. �َنَفَخ ِشْدَقْيه: تكبََّر. �نَفخ 

لشيطاU K (نفه: تطاَ�4َ �� ما ليس 

لـه (
ألقر�).
��حي: 
لر�ُ»: ما به حياُ> 
ألنفس؛ 

لنبو>؛  (مُر  
لنفُخ؛  ج�يُل؛  
لوحُي؛ 
حكُم 
هللا �(مر&؛ �ُتطَلق 
أل��
ُ» على 
(صحا�  �عند  
ألجساَ'؛  يقابل  ما 
ر> من 
أل'�ية  
لكيمياA على 
مليا& 
ملقطَّ


ألقر�).)
فيه  �قع  خطٌأ   Yألخ
 
لقو4   
�هذ
جلهله  
ألقر�" " قامو�  صاحُب 
 Kلكيمائيني ال يطلقو
 Kلفن، فإ
 
ֲדذ

لشيA، ��منا على ما  

لر�» على هذ

أل'�ية  من  
ملقطر>  
مليا&  على  يطفو 

;II;ÿ]¢\;‡]â’;II;ÿ]¢\;‡]â’

‡`ÖŒ’\;‡]Ëe’;Ï÷ËàÂ‡`ÖŒ’\;‡]Ëe’;Ï÷ËàÂ

øŒÎ)uρtΑ$s%y7•/u‘Ïπs3Í×¯≈n=yϑù=Ï9’ÎoΤÎ)7,Î=≈ yz#\�t±o0ÏiΒ9≅≈|Áù=|¹ôÏiΒ:*yϑym

5βθãΖó¡¨Β∩⊄∪#sŒÎ*sù…çµçF÷ƒ§θy™àM÷‚x�tΡuρÏµŠÏùÏΒÇrρ•‘(#θãès)sù…çµs9
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}§ŠÎ=ö/Î)#’n1r&βr&tβθä3tƒyìtΒšÏ‰Éf≈¡¡9$#∩⊂⊄∪



٥

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٤هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٣ م

ما معونه  على   �) فيها Oيت،  
ل® 
ر بعد تقطY هذ&  من ماA مركز معطَّ

.
�ً
ً�
 �تكر

مليا& مر
 K) 
ألقر�" " صاحب  Rكر  �قد 
�لكنه  (يًضا،  ج�يل  يع¯  
لر�» 
 K؛ فإOليس مع} حقيقيًّا، بل هو °ا

ملسبب  
سَم  (حياًنا   Kيطلقو 
لعر� 
فعله  ما   
�هذ نفسه،  
لسبب  على 
ج�يل  ّ�ى   R� (يًضا  
لكرمي   Kلقر�

ينـز4  ألنه   ،POملجا
 
السم   
ֲדذ
 K) قع

لوحي 
إلTي. 
لو P) «�بالر
 Aُلشي
 به  ينا4  ما  
حلقيقة   U «�لر

حياً> مميز> لـه عن غY&. فالر�» هو 

ألخر@،  Aألشيا
ما ميّيز 
حليو
Kَ من 
 �) ،Fنا
(� ما مييز 
إلنساKَ عن 
حليو
ما عل 
إلنساKَ �بانيًّا. ��KR فالوحي 
(يًضا ��»، ألنه يهب لإلنساK حيا> 

جديد>. 
�قوله  
لتذلل.  
لسجو':  ساجدين: 

سجد�
 آل'َ�﴾ قيل: ُ(ِمر�
 بالتذلل ﴿
لـه �
لقيا� مبصاحله �مصا´ (�ال'&. 
 P) ﴾
ًد 
لباَ� ُسجَّ  
�قوله: ﴿
'ُخلو

متذللني منقا'ين (
ألقر�).

 :Gلتفسـ$
 4ِ�) مثا4َ  هنا  تعا�  
هللا  يضر� 
 Nلنو
كائٍن متكامل ُخلق عند بد
ية 
 
هذ  K)  � �µنا  حيث  
إلنسا£، 


لوحَي،  تلقى  
آلخر  هو  
لكائن 
مما  
ملالئكة إلجناO 'عوته.   Fِر �ُسخِّ

لوحي �¢ايته  (K ظاهر>  يد4 على 

لت O ما  بل  جديد،  بأمر  ليست 

جا�ية منذ 
لبد
ية.
 U  - (مر  قد  تعا�  
هللا   K) علًما 
 P) بالسجو'  
ملالئكَة   - 
لظاهر 
 Kألمر كا
 
باالنقيا' آل'�، �لكن هذ
¸لوn؛  كل   �� ًها  موجَّ 
حلقيقة   U

ملالئكة هي 
لعلة 
أل�� لكل  K) لكR

ألسبا�، فلما (مرهم 
هللا تعا� فكأمنا 

.Kلكو
 U مر كلَّ من)
�با£   Kعال� مبثابة  
ألمر   
هذ  Kكا�
بأK �'� قد ُ(عطَي 
لسيا'َ> على سائر 

لكوK، فينبغي  U @ألخر
 Fملخلوقا

 U ��أل
على 
ملالئكة - �هي 
لعلة 

لطبيعية  
لنتائج   
يرتبو  K)  -  Kلكو


ملالئكة   Kفكأ .Kإلنسا
على (عما4 
فيما  
لنا�  جلميع  تابعني   
ُجعلو قد 
µص ترتيب نتائج (عماTم 
حلسنة (� 
 

لسيئة �فق 
لنو
ميس 
لطبيعية. �هذ
قانوK عاّ� يشمل سائر 
لبشر، �لكن 
هناS قانوK �خر خا¼ يتبعه 
ملالئكة 
ينّفذ   � 
هللا   K) 
لبشر، �هو  بصد' 
فمن  
خلا¼،  قد�&   Aألنبيا
 Oمن   U
 Pلذ

جب 
ملالئكة (K يؤيد�
 نبيه �
مكائد   
��بطو عصِر&،   �َ'�  Kيكو

.&A
(عد

﴿َفَسَجَد $ْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم Hَْجَمُعوَ:* 

َمَع  َيُكوَ:   :ْHَ Hََبى  ِ�ْبِليَس  ِ�ّال 

اِجِديَن﴾ (٣١-٣٢) $لسَّ

:Bلكلما$ Cشر
َيِئَس.  
هللا:  �¢ة  ِمن  (َْبَلَس  �بليس: 
قيل  ��بليس  حتيََّر.  (مر&:   U (بلس 
هو ِمن (َْبَلَس مبع} يِئس �حتيَّر، Iُعه 

(باليُس �(باِلسٌة (
ألقر�). 

:Gلتفسـ$

ألمر  Kلر' عليه: كا
¾ة سؤ
4 ب 
 �� ًها  موجَّ آل'�  بالسجو'  
إلTي 
 � 
هللا  �جه   
Rفلما فقط،  
ملالئكة 

للو� �� �بليَس حني ¿ يسجد آل'�؟ 

ه �� مدير  
ألمر 
لذP يوجَّ K) �

جلو�
ًها  موجَّ 
لو
قع   U  Kيكو مثًال  مكتب 

ملوظفني 
لتابعني لـه (يًضا. �على  ��

 (مر 
ملِلُك قائَد 
جليش R� 4ملثا
سبيل 
باTجو� على منطقة ما فاألحر@ Áنو'& 
 Pأل Oال و�مللكي، 

ألمر  
(K ينّفذ�
 K) 
Tجو� �جة  ميتنع عن   K)  Pجند

ملِلك ¿ يأمر& بذلك. فلما (مر 
هللا � 
(عما4  على  
لنتائج  بترتيب  
ملالئكة 

إلنساK (� بتأييد �'� U 'عوته 
عُت� 
تلقائي  ًها - بشكل  
ألمر 
إلTي موجَّ
من   Â') كانت  
ل®   Fلكائنا
  ��  -



اجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٤هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٣ م

٦

التقوى


ملالئكة.
(كثر  
ألمر   
هذ  � 
هللا  (�ضح  �لقد 
إلبليس  قا4  حيث  (خر@  �ية   U
 R� تسجَد  (ال  مَنعك  ﴿ما  صر
حًة: 
(مرُتك﴾(
ألعر
9: ١٣). مما يكشف 
بالسجو'  للمالئكة  
إلTي  
ألمر   K)
ألنه  (يًضا،  �بليس  يشمل   Kكا آل'� 
مثل  للمالئكة  تابًعا   Kكا 
آلخر  هو 


ألخر@. Fلكائنا

لقد سبق (K شرحُت قصة �'� ��بليس 

لبقر>،  سو�>   U 
ألصلي  مكا<ا   U
 '�)  £)  Yغ  ،Aشا من  �ليها  فلYجع 

Rكر (مر من 
ألمو� باختصا�.
 K) ضر��يًّا  ليس  (نه  معلوًما  ليكْن 

حلو
� بني 
هللا � �بني �بليس  Kيكو
قد �قع هكذ
 فعًال، ألK من (ساليب 

لعربية  
للغة  �باألخص  
لدين  لغة 
 �
Rِْكَر بعض  
حلقائق على شكل حو
 P) �قع  قد  يكن   ¿  K�� (حياًنا، 
حو
� (صًال. �على سبيل 
ملثا4 تقو4 

لعر�: "
متَأل 
حلوVُ �قا4: َقْط¯".. 
 K) لكR ¯ال يع�كفا£؛ � Äحس P)
 Kمنا تكلم بلسا��تكلم فعًال،  Vحلو



لعر�). Kنظر لسا
حاله (
خاصة  (خر@   Fكلما  Sهنا�  ،
هذ
�لكنها   ،<'

إل��  «

أل��  P�بذ
سبيل  على  (يًضا  للجما'  ُتستخد� 
 nسيا U Kلقر�
 U '�� ؛ فمثًالOملجا



حلديث عن سفر موسى � مع فتا& 
فيها   
﴿فَوَجَد 
لقر@:  من  قرية   ��

لكهف:٧٨). )﴾ ً�
 يريد (K ينقضَّ
جد
 .<'
�� �ال  له  عقل  ال   �

جلد  K) مع 
 Yلشه

إلما�  Äلثعال
�قا4 (بو منصو� 
 �

للغة عن 
أل'يب 
ملشهو� (Ç فر U

إلسال�   nصد ُينكر   Kكا  Pلذ
  -
 Kلقر�
 U لطعن
�كاK شغله 
لشاغل 
 U �Èن  يوًما   *p قا4  (نه   - 
لكرمي 

لعبا� (¢د بن  Ç) لعباسي

لوOير  �
'

حلسني ننتظر °يئه: هل تعر9 
لعرَ� 

جلما'؟ فقلت:  �� <'
تنسب ِفعَل 
إل�
بقو4ٍ،   F

جلما' تعّبر عن  
لعر�   K�
قا4  كما  
حلقيقة،   U Tا  قو4َ  �ال  
َقْط¯"،  فقا4   Vحلو
 
متأل " 
لشاعر: 

(سألك   ¿ : فرّ' عليَّ قو4ٌ.  ¾ة  �ليس 
��منا  عاقل،   Yغ  �� 
لقو4  نسبة  عن 
 Yغ Aشي �� <'
(سألك عن نسبة 
إل�

لطعن  يقصد  
لو
قع   U  Kكا� عاقل. 
 
�ً
U قو4 
هللا تعا� ﴿فَوَجَد
 فيها جد
 Kهللا � بأ
يريد (K ينقّض﴾. فأيد£ 

تذكرFُ قو4َ 
لر
عي:
U َمْهـَمٍه ُفـِلَقْت به هاماُتها


 (�'Kَ ُنصوالR� لفـئو�
      َفْلَق 
(U P فال> ُكسرFْ فيها �Ê�� تلك 

خلشَب  
لفؤ�ُ�  َتكسر  كما  
لقبيلة، 


'F كسَرها.�) 
R�
 �يضيف 
إلما� 
لثعالÄ �قا4: فكأن¯ 
(لقمُته 
حلجَر، �ُسّر َمن كاK صحيَح 

لنية، �سوَّ' 
هللا �جَه (Ç فر
�. (فقه 

لفصل  
لثا£،  
لقسم   ،Äللثعال 
للغة 
�ضافة   U فصٌل   :Kخلمسو
� 
لسا'� 


لفعل �� ما ليس بفاعل)
 Pليزيد
 ¡مد   Ç) عن   Äلثعال
 �ينقل 
قوله: كنُت �
لكسائي عند 
لعبا� بن 


حلا'� �منا �قع  K) ألصلي

ملرجع  U '�� *

 Äلثعال
 عنه  نقل   Pلذ
  pلصو
 بكر   Ç) مع 


لكال�. (
ملترجم) 
هذ

ليكـْن معلوًمـا أنـه ليس ضروريًّـا أن يكـون احلوار 
بـني اهللا � وبـني إبليس قـد وقع هكـذا فعًال، ألن 
من أسـاليب لغـة الدين وباألخـص اللغـة العربية 
ِذْكـَر بعـض  احلقائـق على شـكل حـوار أحياًنا ...
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حلسن 
لعلوP، فجاA غال� له �قا4: يا 

 هو يريد Rفإ Kكنُت عند فال ،Pموال
(K ميوF. فضِحكنا. فقا4 
لعبا� بن 

حلسن: ِممَّ ضحكتما؟ قلنا: ِمن قوله: 
 Kإلنسا
يريد  "يريد (K ميوF". �هل 

هللا  قا4  قد  
لعبا�:  فقا4  ميوF؟   K)
 K) يريد   
�ً
ِجد فيها   
﴿فوَجَد تعا� 
ينقّض فأقاَمه﴾، ��منا هذ
 مبع} يكا'. 


ملرجع 
لسابق)) .'
ففِهْمنا 
ملر

 فتقدير 
ألمر �
لشيA بظاهر حاله Rً�� 

حلق �  .<ً'
��� منه  قوًال  يسمى  (يًضا 
(K حا'� �'� ��بليس (يًضا كاK من 
عن  تعا�  
هللا  عّبر  فقد  
لقبيل،   
هذ
حا4 
ملالئكة على شكل حو
� منهم، 
بلسا<م. �قد  يقولو
 شيًئا  مع (<م ¿ 
 

ألسلو� ألK هذ 

ختا� 
هللا تعا� هذ

لزمن 
لقدمي، �كانت  U Kحلا'� كا

 U  
ُيكثر�  K) 
لقدمي   U 
لنا�  عا'> 
حديثهم ِمن 
لتشبيه �
ملجاO العتقا'هم 
 gجند ش� .
Yًلتمثيل (شد تأث
 (K لغة 
تسر'  (يًضا  
لسابقة  
لسما�ية  
لكتب 

ملنو
4 نفسه، �
تبع  
قصة �'� على هذ

لقدمي   Çلعر
 
لكرمي 
ألسلوَ�   Kُلقر�

ليستوعبه  
حلا'�   
هذ  Kبيا  U نفسه 


لنا� بسهولة.

ألسفا�  U <الستعا�
�قد كثر 
لتشبيه �

إلTية  Fِلصفا

لقدمية حg �<ا بينت 
فيها  جند  فمثًال  متثيلية.  بلغة  (يًضا 


لرماية.  يد  
هللا   K� 
لتالية:   Yلتعاب

عربة  على   Kمكا كل   �� يصل  �نه 

لعبا'.  عقا�  على  يتند�  �نه  سريعة. 
 :١٦ Yم
�K لـه (يا'P �(�جًال. (
ملز
 ،٢١:٨�١٨: ١٤، �١٨: ٩، �١١، 
�٦٤:٧، �٧٧:١٧، �Oكريا ٩: ١٤، 
�تكوين ٨: ٢١، ٩: ١٠ -١١). �ال 

لكال� كله من عند 
هللا  
جر� (K هذ
هو  بل  حقيقة،  ليس  �لكنه  تعا�، 
 Kكا  S
R  R�  Kإلنسا
  K) Rلك  °اO؛ 
عقليًّا،  ناضج   Yغ� تطو�&  بد
ية   U
 
هذ 
لكتب  تلك   U 
هللا  فاستخد� 
 Kإلنسا
 ليسهل على   POملجا
 
لكال� 

فهُم تلك 
ألمو�. 

لكرمي هو 
لوحيد بني  Kلقر�
 K) Yغ

ألسلو�،  
سائر 
لكتب 
لذP غّير هذ

الستعا�> �  Oملجا
 
ستخد�  (نه  فمع 
 U �لكن  شك،   K�بد 
لتمثيل �


لطعم  Yֲדد9 تغي� ،
 (ماكن قليلة جدًّ

لقضايا  بّين  قد  فإنه  ��ال  فحسب، 

حليوية كلها بلغة صر�ة �
ضحة متاًما. 

 Rكر U مكاK (مًر
 من 
ألمو� بلغة R��

لتمثيل فقد حتد� عنه U مكاK �خر 
لبس   Pضح جلي، صرًفا أل
� بكال� 

.Vغمو �)

لذP سّجله  �

حلو K� 4لقو
�قصا�@ 
ليس   �'� حا'�   U 
لكرمي   Kلقر�

 Kمنا هو من قبيل لسا��حقيقيًّا،  
�ً
حو


حلا4.
قصة  تذكر  (يًضا  
Tند�سية  
لكتب �
على  
لشر �  Yخل
 ُقو@  بني   N

لصر
 "
شكل حو
�، �قصة "هريش تشند�
على  مثا4   Yخ 
Tند�سي   �

لتر  U

Rلك.    

لتو�
> (يًضا سر'F قصة 
لصر
N بني �
 ،�
حو شكل  على  
لشر �  Yخل
 قو@ 

... فقـد عـّ\ اهللا تعـاZ عن حـال املالئكة على 
شـكل حـوار منهم، مـع أنهـم ^ يقولوا شـيًئا 
بلسـانهم. وقد اختار اهللا تعاZ هذا األسلوب ألن 
هـذا احلـادث كان c الزمن القـدمي، وكانت عادة 
الناس c القدمي أن ُيكثروا c حديثهم ِمن التشـبيه 
واجملـاز العتقادهـم أن لغـة التمثيل أشـد تأثgًا.
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 Kلشيطا
� 
ملالئكة   K)  FكرR حيث 
 
�حتدثو يو�،   F
R 
لر�  (ما�   
مثلو

لشيطاK هللا  (يو�، فقا4  عن صال» 
؟ �نه  تعا�: هل ّ°اًنا يتقي (يوُ� 
لر�َّ
 .Aشي كل  (عطيَته  قد  ألنك  يتقيك 

نُظْر ) (يو�.  باختبا�  له  
هللا  فسمح 

(٦ - ١٣ :
(يو� 
(حد   POملجا
 
لكال�   
هذ  Kكا�
 Kميا�  K�' حالت  
ل®  
ملو
نع 
 K) Rلك   ،� بنبينا  
لكتا�  (هل 
هذ&  بّين  قد  عليه   4Oلنا
 
لوحي 
صر�ة   F
بعبا� 
لر�حانية  
ألمو� 
من   Yيس  Aبشي مكتفًيا  
ضحة �
(هل   Kحني كا U ،Fلتمثيال
 هذ& 
 U '�� فهم ما 

لكتا� قد (خطئو

F حو4 Oا°� F
كتبهم من 
ستعا�

لوحي � 
ملالئكة، � 
هللا،   Fصفا
فلما  حقيقة،  
عت��ها � 
لنبو>، �
Rكرها 
لقر�K بلغة �
ضحة صر�ة، 
 K)  
�ظّنو  ،<Yحل
� بالدهشة   
ُ(خذ�
ملا  �¸الف  باطل   Kلقر�
 يذكر&  ما 

.<

لتو� U Aجا

لكرمي  Kلقر�
 K) علًما (نه بالرغم من
قد Rكر قصَة �'� ��بليس على شكل 
 4
O) قد  (نه  �ال  
لتمثيل، �  �

حلو
عن  
لناتج  
لفهم   Aسو من   Yلكث

 Pلذ
  �) 
لسابقة،  
لكتب  مضامني 

للغة 
ملجاOية.  A
ميكن (K �صل جر

 K)  <

لتو� تذكر  
ملثا4  �على سبيل 

جلنة 
حلقيقية (تكوين  U سِكَن)ُ �'�
كذلك   <

لتو� �تزعم   ،(١٥  :٢
�قامته  خال4   Íإل
 
�تكب   �'�  K)
 ،(١٧  :٣ (تكوين  
جلنة!  تلك   U

جلنة 
حلقيقية (نه  Fمن صفا K) مع
فيها  (حد  يرتكب   K) 
ملستحيل  من 

 .Íإل

(حياًنا  
لكرمي فقد ّ�ى   Kلقر�
 �(ما 

لذP ُ(سكن فيه �'� باجلنة،   Kَملكا

�خر  موضع   U (يًضا  صر»  �لكنه 
قا4  حيث  °اOية  
لتسمية  هذ&   K)
 Vأل�
 U هللا للمالئكة ﴿�£ جاعٌل

 K) ¯يع 
خليفًة﴾(
لبقر>:٣١). �هذ
 U ال   Vأل�
 هذ&   U ُ(سِكَن   �'�


جلنة 
حلقيقية.

ألمو�  من  عديد   Sهنا�  ،
هذ
قد  
ل®   �'� بقصة  
ملتعلقة  
ألخر@ 
Rكرها 
لقر�K على سبيل 
الستعا�> 
هذ&  بشر»  قا�  �لكنه   ،Oملجا
�
نفسها   Fآليا
 تلك   U F

الستعا�

(� U مو
ضع (خر@.
ُمنح  قد   �
' ما   Kإلنسا
  K) 
حلق 

لشر �  Yخل
 عمل  على  
لقد�> 
(يًضا  ُيخَلق   K) ِلز
ًما   Kفكا كليهما 
ما �فز& عليهما، �ألجل Rلك خلق 

ملالئكة  P) حلافزين

هللا � هذين 
 .Kإلنسا
 خلق  قبل   gح  Kلشيطا
�

فأمر 
ملالئكة (K حتفز 
إلنساK على 

خل Y�K) ترتب 
لنتائج �فق (عماله، 
بينما �ح للشيطاK) K �ا�4 'عوَ> 
�ليه   Nستطا
 ما  
لشر   ��  Kإلنسا


سبيًال.
�ملا بعث 
هللا �'َ� كاU K هذ& 
لدنيا - 
 K�ناٌ� �خر) - �'� Nجانب (تبا ��
¿ µضعو
 للنظا� 
لذP (تى به، �قد 

ملتمر'>  
لفئة  �ئيَس   � 
هللا  �ى 
 Kأل �بليس   �)  Kبالشيطا  �'� على 

حلقيقي.  Kلرئيس ظلٌّ للشيطا
Rلك 
�ما �قع بني �'� �
لرئيس 
ملتمر' من 
(حد
� U فتر> طويلة Rكر& 
هللا � 

على شكل حو
� موجز. 
 Pلذ
 - Kلشيطا
 K) ليكن معلوًما�
هو   Pلذ
� 
لشر  على  ُخلق كحافز 

لناَ�  Îمرئي كاملالئكة - ال يأ Yغ
بنفسه U صو�> متجسد> ليحّدثهم 

لذين تتسبَّب  K) حلق
�يؤRيهم، بل 
'�جة  عن  (قد
مهم  Oلة   U سيئاִדم 

لصال» هم 
لذين يصبحوK (ظالًال 
للشيطاK، �(عماTم هي 
ل® ُتنسب 

حلو
فز  كل  كذلك   .Kلشيطا
  ��
تسمَّى  (يًضا  
ملعصية  على  
ألخر@ 

حلديث: "قا4  U '�� شيطاًنا، حيث
�سو4 
هللا �: ليس منكم من (حد 
�ال �قد ُ�ّكل به قرينه من 
لشياطني. 
قالو
: �(نت يا �سو4 
هللا؟ قا4: نعم، 
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�لكن 
هللا (عان¯ عليه فأسلم" (مسند 
(¢د � ١ مسند عبد 
هللا بن 
لعبا� 
بن عبد 
ملطلب عن 
لنÄ �).. فال 
 FOحر) لقد   P)  .Yباخل �ال  يأمر£ 

ألمو�  Kلتقو@ لذلك فإ
 U 4لكما


ل® تدفع بالنا� �� 
ملعصية تزيد£ 
قوله  من   '

ملر �ليس  صالًحا.  (نا 
� (K لكل �نساK شيطاًنا مستقال، 
ل به � قد  
لذP �كِّ Kلشيطا
 K)�
صا� مسلًما. لو كاK هذ
 هو 
ملع} 
باهللا  يستعيذ   �  Äلن
  Kكا  
Rفلما
 K) يع¯  مما  
لرجيم.   Kلشيطا
 من 

حلقيقي كاK على حالته ¿  Kلشيطا

يتغY منه شيA، �لكن ما ينو� عن 

لشيطاK من (فكا� ��غباF كاK قد 
 Kما من كا)� ،� Äعن للنR)� سلم)
ميّثل 
لشيطاKَ من 
لبشر كأÇ جهل 
 
برحو ما  بل   
ُيسلمو فلم   ..&Yغ�

على شرهم �مكرهم. 
سّويُته   
Rفإ﴿ تعا�  قولـه  (ما 
فَقُعو
 لـه  �نَفخُت فيه ِمن ��حي 
(له)   U 
لغائب   Yفضم ساجدين﴾ 

هللا قد  Kعني، ألI) لبشر
يعو' �� 
سّخر 
ملالئكة ملساعد> كل فر' من 

جلميع،  U » ُينَفخ�لر
 Kأل�لبشر، 

Rلك   U '�جاִדم  كانت   K��
يتم نفخها U سائر  متفا�تة، حيث 

ألنبياA خصوًصا.  U� ،لبشر عموًما



ألمر يشمل   
(K هذ يد4 على  �مما 
﴿�سّخر  تعا�:  قوُله  (Iعني  
لبشر 
 Vأل�
 U ما� F

لسما� U لكم ما
�µنا  كما   ،(١٤ Iيًعا﴾(
جلاثية: 

لعلة  
ملالئكة هي   K) 
لكرمي   Kلقر�


لكوK. �ما  U جلميع ما �د� ��أل

ًر
 لصا´  
لكوK مسخَّ U كل ما �
'
 Kيعملو 
ملالئكة   K) فثبت   Kإلنسا

 Yعني. غI) لبشر كلهم
على خدمة 
خدمة  عن   �Ïر  Aألشيا
 بعض   K)

إلنساK نتيجة خطأ منه، فتضّر& بدًال 
من (K تنفعه، �كأ<ا Ïر� عن حكم 

لذP يعمل  Kلشيطا

ملالئكة، �تتبع 


لضر� بالبشر. nإلحلا 
جاهًد
 Yغ 
لكائن  Rلك   K) 
لزعم  �(ما 
 Pلذ

ملرئي 
لذP يسمى شيطاًنا هو 
 �'� ملعا�ضة   
متجسًد بنفسه   �خر
�¸الف  بد
هًة،  باطل  Oعم  فهو 
من  نعر9  فإننا  
لتجربة. � للو
قع 
 �َ'� (تى   Kلشيطا
  K) 
لكرمي   Kلقر�

�O�جَته �حتدَّ� معهما إلغو
ئهـما 
فلو كاR Kلك   .(٢٨ :9

ألعـر)
 Pلذ
 
لكائن  نفس  هو  (تاÐا   Pلذ

يستطيع  ال  فلم  
ملعصية  على  �ث 
 Kلشيطا
 Rلك  �Êيَة   �'�  Aُبنا)  Kآل

 ¿� ֲדا؟   �ُ'�  &�� 
ل®  
لعني  بتلك 
 Kلشيطا
 مع  
حلديَث   Kيستطيعو ال 
 �'� به  حتد�   Pلذ
  Kللسا
 بذلك 

 Kلشيطا
 Rلك   Îيأ ال   ¿� معه؟ 
(يًضا؟ خاصة   Kآل
 
لناَ� إلغو
ئهم 
 Kبأ 

لكرمي ال يقو4 (بًد Kلقر�
 K��
(جسا'  عن  ¸تلًفا   Kكا  �'� جسد 
 �'�  Kبأ يقا4   gح 
ليو�  (بنائه 
 Kلشيطا

ستطاN بذلك 
جلسد �Êيَة 
 Kال يستطيعو &Aلكن (بنا� ،&�َ
�حو
Rلك الختال9 (جسا'هم عن (بيهم. 

ليو�   Kميلكو (يًضا   Aألبنا
  �
' فما 
متتع  
ل®   Fِ

لقد�� 
ألجساَ'  نفس 

لشيطاK هو  �
ֲדا (بوهم �'�، �ما '
 Fمئا &
هو ¿ يتغY.. فيجب (K ير
 K) ب�ليو�، 
 
لبشر  
آلال9 من 
يقاِبل هو Áسد& كلَّ 
لصاحلني من 
ب¯ �'�، سعًيا منه إلغو
ئهم. �لكن 
 Fمئا �ال  �الًفا  
لبشر  بني  جند  ال 
بل �ال عشر
F ممن يشهد�K على 
 U A

الختبا� سو 
(<م مر�
 مبثل هذ
حالة 
لكشف (� 
لرÊيا، 
للهم �ال ما 
ال  
ل®   Yألساط
� 
لقصص   U جند 
 .Kال برها�ينهض على صدقها 'ليل 
عنه  (حتد�   Pلذ
  Kلشيطا
 �لكن 
يعرقل طريق  
ليو�   ��  4
O ما  فإنه 
كل نÄ بنفس 
لطريقة 
ل® جلأ �ليها 
كما  �يستك�   Ñيأ�  ،�'� Oمن   U

ستك� (ما� �'�، بل هذ
 هو � Ñ)
 KماO كل U لصاحلني
'(به مع كل 

.Kمكا�
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

¬‡ َجاِبر ْبن َعْبِد 
هللا َ(Kَّ َ�ُسو4َ 
هللا � َمرَّ ِبَرُجٍل ِفي ِظلِّ َشَجَرٍ> ُيَرÒُّ َعَلْيِه 
ْلَماAُ، َقا4: َما َبا4ُ َصاِحِبكم 
َفِر، َ�َعَلْيُكْم ِبُرْخَصِة 
هللا 
لَِّتي  َهَذ
؟ َقاُلو
: َيا َ�ُسو4َ 
هللا، َصاِئٌم. َقا4َ: �ِنَُّه لَيَس ِمَن 
ْلِبرِّ َ(Kْ َتُصوُمو
 ِفي 
لسَّ

َص َلُكْم َفاْقَبُلوَها. (سنن 
لنسائي، كتا� 
لصيا�) َ�خَّ

Rَْنِبِه.  ِمْن   �َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  
ْحِتَساًبا �َ ِ�ميَاًنا   Kََ�َمَضا َمْن َصاَ�  َقا4َ َ�ُسو4ُ 
هللا �:  َقا4َ:  ُهَرْيَرَ>  (َِبي   ‡¬
(Kإلميا
(صحيح 
لبخا�P، كتا� 

َيْلَقاُ&  َ�َمَضاKَ ِحَني  ِفي   Kَُيُكو َما  َ(ْجَوَ'   Kََكا�َ 
لنَّاِ�،  َ(ْجَوَ'  َ�ُسو4ُ 
هللا �   Kََكا َقا4َ:  َعبَّاٍ�  
ْبِن   ‡¬
ِجْبِريُل. َ�َكاKَ َيْلَقاُ& ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاKَ َفُيَد
ِ�ُسُه 
ْلُقْر�Kَ َفَلَرُسو4ُ 
هللا َ� َ(ْجَوُ' ِباْلَخْيِر ِمَن 
لرِّيِح 


لوحي) Aكتا� بد ،Pلبخا�

ْلُمْرَسَلِة. (صحيح 


لنَِّبيَّ � َكاKَ َيْعَتِكُف 
ْلَعْشَر 
ْألََ�
ِخَر ِمْن  َّK)َ ِّلنَِّبي
 �ِ�ْOَ هللا َعْنَها
¬‡ ُعْرَ�َ> ْبِن 
لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َ�ِضَي 

ُجُه ِمْن َبْعِدِ&. (صحيح 
لبخا�P، كتا� 
العتكا9)�َOْ)َ ْعَتَكَف
َ�َمَضاKَ َحتَّى َتَوفَّاُ& 
هللا ُثمَّ 

ُه  
ْلَعَطُش َ�ُ��َّ َقاِئٍم َحظُّ�َ Nُْلُجو
ُه ِمْن ِصَياِمِه  ¬‡ (َِبي ُهَرْيَرَ> َقا4َ: َقا4َ َ�ُسو4ُ 
هللا �: ُ��َّ َصاِئٍم َحظُّ
َهُر. (مسند (¢د بن حنبل، باقى مسند 
ملكثرين) ِمْن ِقَياِمِه 
لسَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

شهر  عظمة  تنكشف  
لوحيد>  
جلملة  ֲדذ&   ...Kلقر�
 فيه  (نز4   Pلذ
  Kمضا� "شهر 
 Kإلنسا

لشهر صا´ جد
 لتنوير 
لقلب، ��ظى فيه  
�مضاK. لقد كتب 
لصوفية (K هذ

لصال> تقو� بتزكية 
لنفس، (ما 
لصو� فيحظى به 
لقلب بالتجّلي.  K� .<بالكشو9 بكثر
�(ما  
ألما�>،  
لنفس   F
عن شهو معز4   U لعبد
  Yيص  K) 
لنفس  تزكية  من   '

ملر�
 Yجل". (تفس�هللا عز 

لتجّلي على 
لقلب فيع} (K يفتح عليه با� 
لكشف �يث ير@ 

(﴾Kلسال�، قوله تعا� ﴿شهر �مضا

ملسيح 
ملوعو' عليه 

 Kِ

للذ &Yتأث�عطشاًنا فقط، بل لـه حقيقته �جائًعا  Kإلنسا
"ليس 
لصو� (K يبقى 
يّطِلع عليهما 
إلنساKُ من خال4 
لتجربة. �من طبيعة 
إلنساK (نه ُكّلما قلَّ (كُلُه حصلت 

(٩ ¼ ١٢٣� Fمللفوظا

لكشفية". ( &

'F قو'O
لـه تزكية 
لنفس، �


هللا تعا� قد  K� .لكرمي
 Kلقر�
  U <'�

لو 
لعمل بالرخص   U لتقو@ هي
  K) حلق
"
�خص للمسافر �
ملريض (K يصوما U (يا� (خر@ بعد �مضاK. لذ
 ال بد من 
لعمل 
 Vملر

لسفر � U لصو�
 Kبأ 
ֲדذ& 
لرخص. لقد قر(K) F معظم (كابر 
ألمة قد (فتو

لطاعة. فيجب 
لعمل  U هللا �منا هي
معصية، ألK هدفنا هو 
بتغاA مرضا> 
هللا، �مرضا> 
مبا يأمر به 
هللا تعا� بد�K) K نضيف �ليه شر�حا �فتا�@ من عندنا. �K ما (مر 
هللا به 
 K) ¿ يشتر� هنا�على سفر فعّد> من (يا� ُ(َخر﴾،  �منكم مريضا ( Kهو: ﴿فمن كا

لسفر طويال (� 
ملرV شديد
. فأنا ال (صو� U حالة 
لسفر �
ملرV. كذلك ¿  Kيكو

(٥ ¼ ٦٧-٦٨� Fمللفوظا
(صم 
ليو� ألن¯ مريض". (

‡]ïŸÑ;k]u�›;ÿ˜Ω;∫‡]ïŸÑ;k]u�›;ÿ˜Ω;∫
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التقوى

 Çلعر
ترIة: 
ملكتب 

ال  �حد&  
هللا  �ال  �له  ال   K) (شهد 
شريك لـه، �(شهد (K ¡مًد
 عبد& 
من  باهللا   Rفأعو بعد  (ما  ��سوله. 

لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن  Kلشيطا


لرَّحيم * 
ْلَحْمُد هللا َ��ِّ 
ْلَعاَلمَني * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو� 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Sَيَّا��َ َنْعُبُد   Sَيَّا�

لَِّذيَن   �
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   �َ
َر 
لصِّ
(َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال 
لضَّ

خطبة $جلمعة 
$لH bلقاها سيدنا مر`$ مسر�� H_د Hيد] $هللا تعا\ بنصر] $لعزيز

� cملهد$ eإلما$� gخلليفة $خلامس للمسيح $ملوعو$
يو� ٢٧ /٢٠١٢/٠٧

Kلفتو» بلند
U مسجد بيت 

نعيش U هذ& 
أليا� بفضل 
هللا تعا� 
َمن   Aُ

لسعد� ،Sملبا�
  Kشهَر �مضا

لشـهر  
ينتفعـوK من بركاF هذ

لفضيل 
ل® ال ُتعطى �ال بعد معرفة 
 Nلالنتفا 
لسـعي   Í لصيا�
 حقيقة 
ֲדا حق 
النتفاN. ليس هناS شـكّ 
U (حقّية مـا قاله 
لنU � Ä بعض 

 َ'َخَل َشْهُر َ�َمَضاKَ ُفتَِّحْت Rَ�ِ :حديثه
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
 ،Pلبخا�
) ـيَاِطُني.  
لشَّ َ�ُسْلِسَلْت 
 �
كتا� 
لصو�) �لكن هل تفتح (بو
شياطُني  تصّفد  �هل  للجميع؟  
جلنة 
جهنم   �
(بو ُتغَلـق  �هل  
جلميع؟ 
للجميـع (يضا؟ كال ال �د� Rلك 
للجميع، بـل 
خلطا� هنا للمؤمنني 

لذP يطر»  4
فقط. �لكن 
لسـؤ
 Oر� K) نفسـه هو: هل ميكن ألحد
 Pلظاهر

لنجا» مبجـر' �ميانه  
هذ

إلسال� Í قيامه بالصو�؟  U خوله'�
 Kكا 
R� ملطلو� فقط؟
�هل هذ
 هو 

 ينّبه 
هللا تعا� Rملطلو� فلما
هذ
 هو 

لعمل 
لصا´ مر> بعد  �� Kإلميا
بعد 

 يؤكد على Rلك (ميا Rملـا�خر@؟ )
 A
تأكيد؟ بل �عـد 
هللا تعا� باجلز
 Kلصا´ (يًّا كا

حلسـن على 
لعمل 
'ين صاحبه؛ فإKَّ °ر' صوِ� (حدكم 
 
U �مضـاK (� °ر' مر��& من هذ

لشـهر ال عله من (صحا� 
جلنة، 
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حضرk مر`$ مسر�� H_د Hيد] $هللا

بـل هناS (مو� (خـر@ (يضا ال بد 
من 
لعمل ֲדـا، كما (K هناS بعض 

لشر�� (يضا 
ل® ب 
اللتز
� ֲדا، 
�ُيفـرV على 
ملؤمـن 
لعمل بكل 
هذ& 
ألمو�، ��ال فال يسـا�P شيًئا 

 من 
لصبا» Aًألكل بد

المتناN عن 

 من Yًكث Sهنا K� R� ؛Aملسـا
 gح�

لنا� يكتفوK بوجبة صباحية ��جبة 
مسـائية فقط، بل بعـض 
ملتصوفة 
على  (نفسـهم   Kضو�يرّ 
ملزعومني 

لفاقة أليا� U بعض � Nجلـو
تكبد 
 Aبشي Kيتحلو 
ألحياK، �لكنهم ال 
بعض   Sهنا� 
لصال»، � 
لعبا'>  من 


لنا� 
لذين ال يسـعهم (كل 
لطعا� 
ألسـبا� 'نيوية شـg، �ظر�9 
بعضهم ال تسمح Tم بأكل (كثر من 
�غيف �
حد يوميا، �ضافة �� Rلك 
 Nلنا� باالمتنا
ينصح 
ألطباA بعض 
من (كالF معينـة فيقضوK <ا�هم 
�كأ<ـم ال يأكلوK شـيئا، �بعض 
 Kال يأكلو Aلنسا

لنا� �ال سـيما 
طو4 
ليو� بسـبب 
ِحلْمَية 
لغذ
ئية؛ 
فقـد 
لتقت Ç قبـل يومني �حد@ 

ألمهاF �قالت بأK فكر> 
لرشـاقة 
قد سـا��R Fهن 
بنتها 
لشابة �� 
 
حد 
جلنو - K�Rلك ألK هناS تياً�


آلK لتخفيف 
لوKO �كسب  
سائًد

لرشاقة 
لبدنية- حيث تركت 
ألكل 
 K) ألّ� (كثر هو

لشر�، �ما (قلق �

ليو� كله �ال مر>  U بنتهـا ال تأكل


. �خال4  
حـد> �بكمية قليلة جدًّ�
شهر (� شهر �نصف قد متكنت من 
خسا�> قر
بة سبعة كيلوغر
ماF من 

ألمـر كاK مصد� قلق  
�O<ا. هذ
 Kآل

أل�، �لعـل تلك 
لفتـا> تظن 
بأ<ا لو صامت بد�K (كل 
لسحو� 
 KOلو
فإ<ـا باإلضافـة �� Ïفيف 
ستكسب حسـنًة (يضا، �مبا (نه قد 

لشـياطني لذلك فقد تظن  Fُصفِّد

هـل تفتـح أبـواب اجلنة 
للجميـع؟ وهـل تصّفـد 
وهل  اجلميـع؟  شـياطُني 
للجميع  أبواب جهنم  ُتغَلق 
أيضـا؟ كال ال :دث ذلك 
اخلطـاب  بـل  للجميـع، 
فقـط. للمؤمنـني  هنـا 
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التقوى

 pبالتا� 
بأ<ا سُتثا� على فعلها هذ
سـتضر� عصفو�ين �جر �
حد! 
 Kلذين يصومو
�(عر9 بعض 
لنا� 
Í ال يعملوK شـيًئا طـو4 
ليو� بل 
 
يظلـوK نائمـني لكي ال يشـعر�
 Kيظنو Rلك  �مع  
لعطش، �  Nباجلو
(<ـم نالو
 ثو
ًبا على هذ& 
حلسـنة. 
 Í بالصو� � Äلنـ
كال، بل (مرنا 

 َ'َخَل َشـْهُر َ�َمَضاKَ ُفتَِّحْت Rَ�ِ 4قا
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
َياِطُني، ��� جانب كل  َ�ُسْلِسَلِت 
لشَّ
Rلك (�صانا باألعما4 
لصاحلة (يضا. 
ال شك (نكم تتسّحر�K �قد (مركم 
 ،Aمسـا K�تفطر Í ،هللا تعا� بذلك

�لكن كما (خ�تكم (K بعض 
لنا� 
 

ضطر� 
R� ر 
لتسـحُّ K�' Kيصومو
 Kنكم ستنالو) 
لذلك، �لكن ال تظنو
 K) 

لصو� ֲדـذ
، �ال تظنو �
ثـو

لعمل، (�   
شيطانكم سـُيَصفَّد ֲדذ

جلنة بسـببه �حتر�  �
تفتح لكم (بو

عليكم جهنم. 

، ال يسـتفيد �ال يستفيض منه Rً�

لصاحلة  
ألعما4  يكسب   Pلذ
 �ال 
 U خشيته�هللا 
�يصو� �
ضعا تقو@ 

حلسـباK، ��� جانب Rلك �ا�4 
(K تكوK كل (عماله �سـب �ضا 
 � Äلن

هللا تعـا�. كذلك قـا4 

لذP يصو� ¡اسبا نفسه  Kيضا بأ)

له 
جلنة، �ُيصفَّد   Âُتد�سُيقبل منه 
شيطانه. 

فمحاسـبُة 
ملؤمِن نفَسـه �صوُمه 
 Fحلسنا
هه �� كسب  سو9 يوجِّ
(كثر من PR قبل، كما سيمنعه من 
 .Fلسيئا

ملنكر
F �يرشد& �� نبذ 
لذلك  
ملؤمن  �بالتاp سو9 اهد 
�يسعى جاهد
 لرفع مستو@ عبا'ته، 

لعبا'> 
ملكتوبة  A
�لن يقتصر على ('
فقط بل سـيتوجه �� 
لنو
فل (يضا 
�يسعى أل'
A حقها بالكامل، كذلك 

لعبا' ���  nحقـو A
يتنبـه �� ('

ملالية (يضا ���  Fلتضحيـا
تقدمي 

لفقر
A جهد 
ملستطيع.  nحقو A
')
عندها فقط يستطيع 
ملرK) A يستفيد 
من شهر 
لصيا� على �جه 
حلقيقة. 
 � Äلن

لر�
ياF عن  U '�� لقـد
 U ُينفق Kملالية (نه كا
 Fلتضحيا
عن 
 �

 على مدYكث nيتصد�هللا 
سـبيل 

لسنة (U P غY شهر �مضاK (يضا 

ملا4  
ملحتاجني �ينفق  �كاK يساعد 
U سبيل 
هللا بسـخاA ال حد�' له، 
�ما كاK ألحـد (K ا�يه R Uلك. 
(ما U �مضاK فكاK َ�ُسو4ُ 
ِهللا  َ� 
َ(ْجـَوَ' ِباْلَخْيِر ِمَن 
لرِّيِح 
ْلُمْرَسـَلِة. 
 O�مسـتو@ عبا'ته (يضا يتجا Kكا�
 � Äلن

حلد�' �هذ
 يع¯ (K عبا'> 

أليا�  U '�حلـد
ما كانت تعر9 

 .Kنك شـهر �مضا�'�لعا'ية (يضا 

�قد نّبهنا � بـأال تظنو
 (نه ها قد 
 Aكل شي Kفستنالو Kحّل شهر �مضا

لصو�  Kّ) شيئا �جة 
'�K) K تعملو

لغرV! فقد لفت  
�حد& يكفي Tذ
� (نظا�نا �� كيف ميكننا 
الستفا'> 

حلقيقية من شـهر 
لصيا� 
لفضيل، 
�هذ
 ما (�يد (K (لفت 
نتباهكم �ليه 
بوجه خا¼، فيقو4 
لنÄ �: َمْن َقاَ� 
 FكرR قد�ْحِتَساًبا- 
َ�َمَضاKَ ِ�ميَاًنا َ�
 U '�� قد�حلديـث من قبل- 
 
هذ

ية (نـه � قا4: َمْن َلْم َيَدNْ َقْو4َ ��

لزُّ�ِ� َ�
ْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس ِهللا َحاَجٌة ِفي 
َ(Kْ َيَدNَ َطَعاَمُه َ�َشَر
َبه. (P ال جد�@ 
من 
لصيـا� U هذ& 
حلالة. فعلينا (ال 

لشـيطاK ُصفِّد  K) نفر» فقط على
بل هناS حاجة ماسـة لرفع مستو@ 
 � Äلن

لصيـا� �('
A حقه. لقد نّبه 
�� (Kّ َمن ¿ يدN قو4 
لز�� �
لعمل 
به فال صو� له (صال. فبو
سطة هذ& 
 Fلسيئا

لوجيز> حّذ�نا من  Fلكلما

Iيعـا، صغY> كانت (� كبY>. لقد 
نصـح 
لنÄ � شـخصا الجتنا� 

لز�� U كل 
ألحو
4 �بذلك طّهر& 

لذنو� � Aألخطا
� F
Yلتقصـ
من 

لقبيل  
كلها. فتوجـد (مثا4 من هذ
 F
Yيع تقصI لـت
O يضا (نه قد)
 K) � Äلن

لشـخص 
لذP نصحه 
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يثبـت على 
لصدn، سـو
A كانت 

تـه (خالقيـة (� ��حانيـة، Yتقص
فبمجر' متسكه بالصدn تز�4 كلها. 

هللا تعا� قد عّد قو4  K) 

نظـر� Í

لز�� مثل 
لشـرS متاما كما U قوله 
 Kَِثا�ْألَْ
 ِمَن  
لرِّْجَس   
�: ﴿َفاْجَتِنُبو
َقْو4َ 
لزُّ�ِ�﴾. يقو4 
ملسيح   

ْجَتِنُبو�َ

ملوعو' � U شـر» هذ& 
آلية: 

 جناسـة 
أل�ثاK �جناسة �Oحتر
 P)

لكذ� (يضا، فهذ
 تفسY سلس Tذ& 

آلية، Í يقو4  �: 
جتنبو
 عبا'> 

لكذ�  K) P) .لكذ�

أل�ثاK �قو4َ 

لتوّكَل  
ملعتِمُد عليه   Sيتر (يضا �ثٌن 

َهللا  Kإلنسا
على 
هللا، فبالكذ� µسر 
�. فحني Rكـر 
لنK) � Ä َمن ¿ 
يَدN قو4 
لز�� �
لعمل به فلم يُصم، 
بأنه يصو�  
لصائم يدعي   Kفذلك أل

سـتجابًة ألمر 
هللا U قوله ﴿َيا (َيَُّها 
َياُ�﴾  
لَِّذيَن َ�َمُنو
 ُكِتـبَ َعَلْيُكُم 
لصِّ

لبقر>: ١٨٤)، Í يتخذ 
لكذ� �Tا )
مقابل 
لذP ِمـن (جله يصو�، فهذ& 


جية غY ممكنة. �'Oال

Í قا4 �سو4 
هللا � "ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن 
ْوَ� َفِإنَُّه ِلي َ�(ََنا ُ(ْجز@  �َ'َ� َلُه ِ�الَّ 
لصَّ

إلنساK عمال  Oر� K) ِبِه" فال ميكن
من (جل 
هللا �بأمر منه �جذبا حلبه، 

هللا هو جز
Aَ صومه  Kيكو K) يرجو�

هللا حـني يكوK هو  K) معلـو�� -

 P) A

جلز 
نفُسـه جز
Aً فال تبقى Tذ
حد�'- Í يتسـر� 
لز�� U حياته 
 K) عمله. فاملالحظ�قوله  U ليومية


لنÄ � ¿ َيْنَه عن 
لز�� باللساK فقط 
بل قد (ضا9 �ليه 
لعمل بالز�� (يضا، 
�هو (K يقو4 
إلنسـاK ما ال يفعل. 
فيجب (K يرفع 
لصائم معايY عبا'ته 

إلنساK ال يسعى  Kكا 
R�� .فِله
�نو
لذلك بل يقضـي حياته 
لعا'ية كما 

ملاضي فهذ
 عمل سيئ. لقد  U Kكا

ْمُرÊٌ َقاَتَلُه َ(ْ� َشاَتَمُه  Kِ�ِ�َ � Äلن
قا4 
�ِنِّي َصاِئـٌم، فبذلك قد ('@  َفْلَيُقْل 

 �ّ' على 
ملقاتل R� لصيـا�، (ما
حق 

لشـامت فهو عمل بالز��، كذلك  �)

 كاK ال يؤ'P حقَّ عمله فهو (يضا R�
 P'ال يؤ Kكا 
R�� .��عمـل بالـز
 �يند� (يضا  
آلخرين فهـو  nحقو

لشـجا�  Kكا 
R� ،��لعمل بالز
 U

لز�جة مستمر
 �ال (حد � �بني 
لز�
منهما ُيحد� U نفسـه 
لتغيY �ميانا 

 
(نه ينبغي حتسـني 
لعالقاU F هذ

لشهر �
ملحافظة على 
حلب 
ملتبا'4 
 ،Kمضا� U � هللا
لكي يفوO �ب 

هللا نفُسه جز
A& فمهما  Kلكي يكو�
 Kبأ<ما صائما Kباللسا  Kيّدعيا كانا 
 
من (جل 
هللا فإKّ عملهما يكذِّ� هذ

.Aال'عا


لعمل  U �Í هناS (مو� (خر@ تند�

لتجا�>  Aُملر
بالز��، ��R�ُتها (K يؤثر 

ملكاسـب 
ملا'ية �
ملصا´ 
لدنيوية �
- مع صومـه- على 
لعبا'> �
لذكر 
 Kلقر�
 <A

لنو
فـل �قر A

إلTي �('
 Kلنا� يكذبو

لكـرمي. Kّ� Í بعض 
U معامالִדم من (جل 
حلصو4 على 
 Kفكأ 
ملا'ية،  
ملكاسـب � 
أل�با» 
 

أل�لوية للكذ� مقابل 
هللا �، فهذ

لقـو4 �
لعمل معد�'  U لكـذ�

ضمن 
لشرS، �قا4 
لنK� � Ä مثل 
 Nجلو

حلقيقة يتحّمل  U لصائم
 
هذ
عبثـا فقط، �R ال (Ðية له قط U نظر 


هللا. 
 �
�حد  ��  P'يـؤ  Kمضـا�  Kفإ

لنفـو�، فُيصّفد  U Pجذ� Yتغيـ
فيه 
لشـيطاK �ُتقرَّ� 
جلنة، �لكن 
 Yتغي �
أل�لئك 
لذين يسعوK إلحد
طيب U حالتهـم �يبذلوK قصا�@ 
جهو'هم إلخضـاN كل قو4 �فعل 
Tم لرضى 
هللا تعا� �يسعوK للتقر� 

أي أن الكـذب أيضا وثٌن 
يvك املعتِمُد عليه التوّكَل 
فبالكـذب  اهللا،  علـى 
.� اَهللا  اإلنسـان  xسر 
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التقوى

 

هللا �
خلضوN حلكمه حg ينتفعو ��
 '
بر¢ته �مغفرتـه 
لعميمة 
ل® تز'
U هذ& 
أليا� (ضعاًفـا باملقا�نة مع 

أليا� 
لعا'ية، �(K يسحقو
 ما جَعَلْته 
(نفسـهم من �Tة تقف (حياًنا منا�ئة 
هللا تعا� بطريقة شعو�ية (� الشعو�ية 

Tو
A. �لو بذ4 كل �
حد  U &ُ��َُيْذ�
 P'يؤ K) لنحو فال بد
 
سعيه على هذ

�� �حد
� تغيY جذ�U P نفسه. 
يتطلب  تعا�  
خلضوN حلكم 
هللا  K�
- �� جانـب 
لصيـا�- حتقيـق 

لعبا'>، �
إلكثا�  U عليا Fمسـتويا

لكرمي �
لتدبر فيه،  Kلقر�
من تال�> 
كما يتطلب (يضا (K يظهر تأثY هذ& 

لكرمي   Kلقر�
 تال�>   Yتأث�  F

لعبا'
 
U حالة 
إلنسـاK �(خالقه، �هكذ

سيظهر 
حلق عملًيا.
يقو4 سـيدنا 
ملسيح 
ملوعو' �: 
"ال (�@ هنـا حاجة ألنصحكم بأال 
تسـفكو
 'ًما، ألنه ما من (حد ُيقِد� 
على سـفك 
لد� بغـY حق �ال من 
 
كاK شـرير
. ��منا (قو4: ال تقتلو
باإلصر
� على عد� 
إلنصا9،  
حلق 
��K �جدمتـو& عند  
حلـق  

قبلو�

 �جدمت 
حلق عند R�� .Yطفل صغـ
خصمكم فاتركـو
 منطقكم 
جلا9 
فو�
. ((P ب (ال مينعكم من قبو4 

لقائل بـه معا�ضكم، بل  Kحلق أل


 K�' حلق ـب قبوله
عند �ضو» 
 Vخلو

للجوA �� (عـذ
� إلبطاله �
U نقاÒ عبثـي) �قومو
 على 
حلق 
. يقو4 
هللا  
شـهد�
 شـها'َ> حقٍّ�

لرِّْجَس ِمَن  
جّل شـأنه:  ﴿َفاْجَتِنُبو
 P) ،﴾�ِ�ُّلز

ْجَتِنُبو
 َقْو4َ �َ Kَِثـا�ْألَْ


لز��، ألنـه ليس (قل من  

جتنبـو
�جس 
أل�ثـاK. كّل مـا يصر9 
 U ثٌن�حلق فإنه 
�جوهكم عن ِقبلة 
سبيلكم. فاشـهد�
 شها'> حقٍّ �لو 
كانت علـى (بويكم (� �خوتكم (� 
(صدقائكـم، �ال متنعنَّكم عد
�> عن 

لعد4 �
إلنصاP)) 9 ب (ال تؤثر 
على متسـككم باحلق عد
�> (حد (يا 

كاK نوعها).
 K�" :� 'ملوعـو
يقو4 
ملسـيح 
Oلـة 
للسـاK (مر خطـY، �ألجل 
 U لتحكم
Rلك �ـر¼ 
لتقي على 
لسانه، فال Ïر� من فيه كلمة Ïالف 

لتقو@. فيجب (K حتكمو
 (لسنتكم 
 K�أللسـُن فتهذ
ال (K حتُكَمكـم 

".K�ִדذ��
هذ& هي 
لتقو@، �ال بد لنا (K نسعى 

لتقو@   ���'  U  Sللسلو جاهدين 
U �مضاK لنفـوO بقر� 
هللا تعا�، 
 Fجلنا
�يسهل لنا 
لدخو4 �� تلك 

ل® ُفتحت (بو
ֲדا. �
آلK لو حاسب 
كل �
حد نفسه فسيشعر تلقائًيا �� 

(P مد@ يعمل �فق نصائح سـيدنا 

ملسـيح 
ملوعو' � هذ& ��سالته 


ملليئة باحلرقة �
للوعة. 
فهـذ& 
لنصيحة قد �ّجهها 
ملسـيح 

لـة O�” كتابـه U � 'ملوعـو


أل�ها�“ �� (فـر
' Iاعته �(تباعه 
بوجه خا¼ بأنه لو متسك كلٌّ منهم 
بالعـد4 �
جتنب قتل 
لصدn ُحللَّت 
 Fخلصوما
نز
عاتنا 
ملنـزلية �كذلك 

ل® تنشأ بني 
إلخو> (حيانا �
لقضايا 

لـ® تصل¯ بني حني ��خر. (� على 
 Pأل¢د

ألقـل تز�4 مـن °تمعنا 

ملشـاكل 
ملالية 
ل® تطل بر(سها بني 

لفينـة �
لفينة. 
لو
قـع (K كل هذ& 

ملسائل ت�O للعياK بسبب قو4ِ 
لز�� 
�جعِل 
لناِ� (نانيَتهم فوn كل 
عتبا�. 
لذلك قـا4 
ملسـيح 
ملوعو' � 
�فعتم مسـتو@ صدقكم  لو  بأنكم 
 Yحلق من طفل صغ

 �عتم R� لد�جة
فيجب (K تقبلـو&، ففي هذ& 
حلالة 
 Kلن يكو� ،<Yكث Fسيئا Kستجتنبو
(نف (نانيتكم شـا¸ا لتقولو
 كيف 

لطفل 
لصغY، (� كيف  
ينصح¯ هذ
 Â'أل

لشخص  
يرشد£ �� 
حلق هذ
بقو4  م¯ مرتبة، �كيـف ينصح¯ 

، ال Rً� !Yلفق

لشخص  

لصدn هذ
بد من 
لتو
ضع (يضا U سبيل 
ختيا� 

لتو
ضع حسنة   K) 
ملعلو� �  .nلصد
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. فانظر�
 كم Yهللا تعا� كثـ
�بها 
تنتج من حسـناF (خر@ من حسنة 
 K�فتر .nلصد

حد> (ال �هو قو4 �
(K حسـنة تنجب حسناF (خر@، 
�هذ
 ما عل 
إلنساK مستحقا لنيل 

�ضا 
هللا تعا�. 
 U � 'ملوعو

ألهم ما بّينه 
ملسيح 

ملقتبس 
ملذكو� - �� جانب بعض 

جلزئياF - هو نصيحته (K ما �ِر9ُ 
 U ثن�حلق �منا هو 
�جهكم عن ِقبلة 
طريقكم. فإK كنا نريد (K نستفيد من 

ستفا'> حقيقية �من تصفيد  Kمضا�

جلحيم فال  �
(بو  nغال�� Kلشيطا

بد من (K نسد' ِقبلة (قو
لنا �� جهة 

 كانـت ِقبلتنا متجهة Rصحيحة. فإ
 K) حد& السـتطعنا�هللا تعـا� 
 ��
نسـتفيد من �عالنه (ن¯ قد فتحُت 
 .Kجلنة ب�كـة �مضا
 �
لكـم (بو

جلنة  �

علمـو
 بأنه لن ُتفتح لنا (بو


نتبهنا جيـد
 �عملنا بكال�   
R� �ال 
 Kملذكو� �نفا حيث قا4 بأ
 � Äلن

 nصد Fمسـتويا 
عليكم (K ترفعو
 �� 
تتنبهو  ¿ K�� ،عملكم�قولكم 
 
Rلك َفَلْيـَس ِهللا َحاَجٌة ِفي َ(Kْ تَدعو
َطَعاَمكم َ�َشـَر
بكم. فمن �¢ة 
هللا 
 nمنته علـى عبا'& (نه (خ�هم بطر�
¸تلفة لكسـب 
حلسـناÍ F �عد 
 U�  ،Fباإلنعاما عليها  
لسـالكني 
شهر �مضاK جعل 
حلصو4 على هذ& 
 F

إلنعاماF بال حد�' نتيجة 
لعبا'
 
�كسب 
حلسناF فيه. �قا4: تعالو
�لكن   ،Îمرضا  Fجنا  

'ُخلو�  pّ�

علمو
 جيد
 (نه ب (Ï Kتا��
 سبيل 

لقـو4 �
لعمل من (جل  U nلصد


لِقبلة  
ّتبعتم هذ&  
لدخو4 �ليها. فلو 
ستصلوK �� غايتكم 
ملتوخا> مباشر> 
كمـا تصلو<ا ÁهاO نظـا� حتديد 
 R� ؛(Navigation System) لطريق


 F

لسيا� U بة تكوK هذ& 
آللة مركَّ
عا'>، ��ال ستتيهوK �تتخبطوK خبط 
عشـو
U A �مضاK (يضـا. �
لو
قع 

لدنيوµ Pطئ (يضا  Oجلهـا
 
(K هذ
(حيانا (� ُتدَخل فيه معلوماF خاطئة 
يعرفها،  (� ُتصنع شو
�N جديد> ال 
�(حيانا يرشـد �� طريق طويل من 
 K) Aملر
بني طـرn ¸تلفة �يضطـر 
يد�� طويال (� يتيـه O) Uقة ¸تلفة 
�ثا عن 
لطريـق 
لصحيح (� يو
جه 
 Kإلنسا
 Kكا 
R� . (ما��ملر

O'حا� 
مّتجها �� 
هللا تعا� بصو�> صحيحة 
فإنه يصل �� با� 
جلنة �(سا. فيجب 
 Pجلا�
 Kشهر �مضا U يعاI علينا
(K نسـعى جاهدين لتْسديد 
جتاهنا 
 K)� فعالنا)� (قو
لنا  ��فع مسـتو@ 
نسعى للحصو4 على جناF مرضا> 

هللا تعـا�. ندعو 
هللا تعا� (K يوفقنا 

لذلك. 

فـإن رمضان يؤدي إZ إحداث تغيـg جذري c النفوس، فُيصّفد فيه الشـيطان 
وُتقـرَّب اجلنـة، ولكـن ألولئك الذين يسـعون إلحـداث تغيg طيـب c حالتهم 
ويبذلون قصارى جهودهم إلخضاع كل قول وفعل zم لرضى اهللا تعاZ ويسـعون 
للتقـرب إZ اهللا واخلضـوع حلكمه حـ{ ينتفعوا بر|تـه ومغفرتـه العميمة ... 
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١٨

التقوى

 

 
ْعِني Hَ :ْHَْشُكَر ِنْعَمَتَك $لَِّتي Hَْنَعْمَت َعَليَّ َ�َعَلى َ�$ِلَدHَ :ْHَ�َ َّcْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُ]  ِ̀ �ْHَ ِّp�َ﴿

Hَ�َْصِلْح ِلي ِفي ُ��ِّيَِّتي ِ�نِّي ُتْبُت ِ�َلْيَك َ�ِ�نِّي ِمَن $ْلُمْسِلِمني ﴾ (١) 
Hَ kَْعُيٍن َ�$ْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقني �َماًما﴾  (٢)  َ�$ِجَنا َ�ُ��ِّيَّاِتَنا ُقرَّ ْ̀ Hَ َ�بََّنا َهْب َلَنا ِمْن﴿

﴿َ�بََّنا $ْغِفْر َلَنا ُ�ُنوَبَنا َ�ِ�ْسَر$َفَنا ِفي Hَْمِرَنا َ�َثبِّْت Hَْقَد$َمَنا َ�$ْنُصْرَنا َعَلى $ْلَقْوeِ $ْلَكاِفِريَن﴾ (٣) 

الkِ َ�ِمْن ُ��ِّيَِّتي َ�بََّنا َ�َتَقبَّْل gَُعاuِ * َ�بََّنا $ْغِفْر ِلي ﴿p�َِّ $ْجَعْلِني ُمِقيَم $لصَّ
 (٤) ﴾pُْلِحَسا$ eَُيُقو eََ�ِلْلُمْؤِمِنَني َيْو  َّcَ�ِلَو$ِلَد 

﴿َ�بََّنا $ْصِرyْ َعنَّا َعَذ$pَ َجَهنََّم ِ�:َّ َعَذ$َبَها َكاَ: َغَر$ًما * ِ�نََّها َساBْuَ ُمْسَتَقرًّ$ َ�ُمَقاًما﴾ (٥) 
gِْني ِعْلًما﴾  (٦)  ِ̀  ِّp�َ﴿

اِلِمَني﴾ (٧)  ِني ِمَن $ْلَقْوeِ $لظَّ ِني ِمْن ِفْرَعْوَ: َ�َعَمِلِه َ�َنجِّ ﴿p�َِّ $ْبِن ِلي ِعْنَدَ} َبْيًتا ِفي $ْلَجنَِّة َ�َنجِّ
 (٨)  ﴾$Gْ�َحْمُهَما َكَما َ�بََّياِني َصِغ$ ِّp�َ﴿

ْنَيا َحَسَنًة َ�ِفي $ْآلَِخَرkِ َحَسَنًة َ�ِقَنا َعَذ$pَ $لنَّاِ�﴾  (٩) ﴿َ�بََّنا َ~ِتَنا ِفي $لدُّ

 ﴿َ�بََّنا َال ُتَؤ$ِخْذَنا ِ�ْ: َنِسيَنا Hَ �ْHَْخَطْأَنا َ�بََّنا َ�َال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِ�ْصًر$ َكَما َحَمْلَتُه َعَلى $لَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا 
ْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِه َ�$ْعُف َعنَّا َ�$ْغِفْر َلَنا َ�$ْ�َحْمَنا َ�بََّنا َ�َال ُتَحمِّ

 Hَْنَت َمْوَالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى $ْلَقْوeِ $ْلَكاِفِريَن﴾ (١٠)
 ﴿َ�بََّنا َظَلْمَنا Hَْنُفَسَنا َ�ِ�ْ: َلْم َتْغِفْر َلَنا َ�َتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن $ْلَخاِسِريَن﴾ (١١)

(٦٦-٦٧ Kلفرقا

ألحقا9: ١٦ (٢) 
لفرقاK: ٧٥ (٣) �4 عمر
K ١٤٨ (٤) �بر
هيم: ٤١-٤٢ (٥) ( (١)

    ٢٤ 9

لبقر> ٢٠٢ (١٠) 
لبقر> ٢٨٧ (١١) 
ألعر ٢٥ (٩) A
(٦) طه ١١٥ (٧) 
لتحرمي ١٢ (٨) 
إلسر

flŸı∏\;:™;ÀË—

Z◊Ëï�’\;Ö‚ç’\;k]—Öd

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÏË¡Ä^;flŸ€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÏË¡Ä^;flŸ

;ÏzzËzz¡Ä^;flzzŸ

8zzzzzzfizzzzzz’\

;ÏzzËzz¡Ä^;flzzzŸ

ÄÊ¡Ê∏\ ;wËâ∏\



١٩

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٤هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٣ م

"p�َِّ $ْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َ�َجْهِلي َ�ِ�ْسَر$ِفي ِفي Hَْمِرc ُكلِِّه َ�َما Hَْنَت Hَْعَلُم ِبِه ِمنِّي.
.cَ�َجْهِلي َ�َهْزِلي َ�ُكلُّ َ�ِلَك ِعْنِد cَ�َعْمِد cَللَُّهمَّ $ْغِفْر ِلي َخَطاَيا$ 

ْرBُ َ�َما HَْسَرBُ�ْ َ�َما Hَْعَلْنُت، ْمُت َ�َما Hَخَّ  $للَُّهمَّ $ْغِفْر ِلي َما َقدَّ
ُر Hَ�َْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيuٍ َقِديٌر." (١) Hَ�َ eُْنَت $ْلُمَؤخِّ  Hَْنَت $ْلُمَقدِّ

"$للَُّهمَّ ِ�نِّي Hَُعوُ� ِبَك ِمْن َقْلٍب ال َيْخَشُع َ�ِمْن gَُعاuٍ ال ُيْسَمُع 
َ�ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع َ�ِمْن ِعْلٍم ال َيْنَفُع Hَُعوُ� ِبَك ِمْن َهُؤَالuِ $َألْ�َبِع." (٢)

"$للَُّهمَّ $ْجَعْل ِفي َقْلِبي ُنوً�$ َ�ِفي َبَصِرc ُنوً�$ َ�ِفي َسْمِعي ُنوً�$ َ�َعْن َيِميِني ُنوً�$ 
َ�َعْن َيَساc�ِ ُنوً�$  َ�َفْوِقي ُنوً�$ َ�َتْحِتي ُنوً�$ Hَ�ََماِمي ُنوً�$ َ�َخْلِفي ُنوً�$ َ�$ْجَعْل ِلي ُنوً�$." (٣)

ْقَتِني." (٤)  َ̀ ْع ِلي ِفي c�ِ$gَ َ�َباِ�ْ} ِلي ِفيَما َ� "$للَُّهمَّ $ْغِفْر ِلي َ�ْنِبي َ�َ�سِّ

 eُِعوُ� ِبَك ِمن $ْلَعْجِز َ�$ْلَكَسِل َ�$ْلُجْبِن َ�$ْلَهَرHَ للَُّهمَّ ِ�نِّي$"
Hَ�َُعوُ� ِبَك ِمْن ِفْتَنِة $ْلَمْحَيا َ�$ْلَمَماHَ�َ Bُِعوُ� ِبَك ِمْن َعَذ$pِ $ْلَقْبِر." (٥) 

ُنوpَ ِ�الَّ Hَْنَت "$للَُّهمَّ ِ�نِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثGً$ َ�َال َيْغِفُر $لذُّ
 َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرkً ِمْن ِعْنِدَ} َ�$ْ�َحْمِني ِ�نَّك Hَْنَت $ْلَغُفوُ� $لرَِّحيُم."  (٦)

"$للَُّهمَّ ِ�نِّي Hَْسَأُلَك ُحبََّك َ�ُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك َ�$ْلَعَمَل $لَِّذc ُيَبلُِّغِني ُحبََّك 
(٧) ".gِ�ِْلَبا$ uِْهِلي َ�ِمن $ْلَماHَ�َ َحبَّ ِ�َليَّ ِمْن َنْفِسيHَ للَُّهمَّ $ْجَعْل ُحبََّك$

(١، ٢،٣) صحيح 
لبخا�P، كتا� 
لدعو
F  (٤) سنن 
لترمذP، كتا� 
لدعو
F عن �سو4 
هللا 

(F

K)  (٧) (سنن 
لترمذP، كتا� 
لدعوRأل
َير (٦) (صحيح 
لبخا�P، كتا�   (٥) صحيح 
لبخا�P، كتا� 
جلها' �
لسِّ

��
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٢٠

التقوى

 
"�pِّ كل شيu خاgمك �p فاحفظ� �$نصر� �$�_�."

"�pِّ ال تذ� على $أل�� من $لكافرين gيا�$."

"�pِّ فاحفظ� فإ: $لقوe يتخذ�ن� ِسخريا."

"�pِّ $غفر �$�حم من $لسماp� ،u ال تذ�� فرH� $gنت خG $لو�$ثني."

$لفاحتني."   Gخ �Hنت  باحلق  قومنا  �بني  بيننا  $فتح  �بنا  �مد.  Hمة  Hصلح   p�"  
�مد  �~� �مد  على  صل  $للهم  $لعظيم  $هللا  سبحا:  ��مد]  $هللا  "سبحا: 

يا Hحبَّ من كل �بوp $غفر � �نو� �gHخل� � عباg} $ملخلصني."
"�pِّ �� مغلوp فانتصر"
"�pِّ �� مظلوe فانتصر"

 :eعليه $لسال gسأ� سائل $ملسيح $ملوعو kمر B$�
كيف ميكن $حلصو� على $خلشو� � $لصالk، �كيف ميكن $لتركيز $لكامل فيها؟ 

فكتب له عليه $لسالe $لدعاu $لتا�:
$لذنب � قل� �� كل جزu من  Hّثر سم  Hنا مذنب، �قد  $لقا�g �$ $جلال�،  ��ي  "يا 

جسمي ح� � Hعد Hحظى باخلشو� � $لصالk، فاغفر � �نو� بفضلك ��_تك
خ � قل� عظمتك �خشيتك �حبك �$عف عن تقصG$�، �ليِّْن قل� ��سِّ

.kمتتع باخلشو� �$خلضو� � $لصالH� قل� kح� تز�� به قسو
.p$فضلك ��_تك ينجي من $لعذ :� �_�$ p�

.uغفر �$�حم من $لسما$ p� ،كيف حتيي $ملوتى ��H pّ�
.pكا�� �gفرِّ� بني صا pّ�

�H ��H pنو$�} $لكلية."

��
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تتقدم أسرة  "التقوى" لقرائها الكرام خاصة

ولكافة املسلمني عامة

 بالتهاني والتبريكات مبناسبة حلول 

شهر رمضان ا ملبارك 

أعاده اهللا علينا جميعا باخلير واليمن والبركات.

وكل عام وأنتم هللا أقرب

ولفعل اخليرات أسبق
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٢٢

التقوى

 
يقو4 
هللا تعا� ﴿َيا (َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
ُكِتَب  َكَما  َياُ�  
لصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
 Kََتتَُّقو َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ِمْن  
لَِّذيَن  َعَلى 
ِمْنُكْم   Kََكا َفَمْن   Fٍ
َمْعُد�َ' (َيَّاًما   -
(َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْ)َ َمِريًضا 
ُ(َخَر َ�َعَلى 
لَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُ� 
َخْيٌر  َفُهَو   
َخْيًر  Nَََّتَطو َفَمْن  ِمْسِكٍني 
ُكْنُتْم   Kْ�ِ َلُكْم  َخْيٌر   
َتُصوُمو  Kْ)َ�َ َلُه 

لَِّذP (ُْنِز4َ  Kََشْهُر َ�َمَضا - Kََتْعَلُمو
ِمَن   Fٍَبيَِّنا�َ لِلنَّاِ�  ُهًد@   Kُْلُقْر�
 ِفيِه 
ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن   Kِْلُفْرَقا
�َ 
ْلُهَد@ 
َمِريًضا   Kََكا َ�َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  
لشَّ
ُ(َخَر  (َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْ)َ
ِبُكُم  ُيِريُد  َ�َال  
ْلُيْسَر  ِبُكُم  
هللا  ُيِريُد 

هللاََّ   
َ�لُِتَكبُِّر�  <َ 
ْلِعدَّ  
َ�لُِتْكِمُلو 
ْلُعْسَر 

 Kَ�َتْشُكُر َ�َلَعلَُّكْم  َهَد
ُكْم  َما  َعَلى 
َفِإنِّي  َعنِّي   P'ِِعَبا َسَأَلَك   
Rَ�ِ�َ  -
 Kَِعا'َ  
Rَ�ِ  Nِ
 َ'ْعَوَ> 
لدَّ ُ(ِجيُب  َقِريٌب 
َلَعلَُّهْم  ِبي   
َ�ْلُيْؤِمُنو ِلي   
َفْلَيْسَتِجيُبو


لبقر> ١٨٤-١٨٧)) ﴾Kَ�َيْرُشُد

$لشريفة  $لنبوية  $ألحاgيث   بعض 
� $لصياe �فضله 

 Kْ�ِ�َ َال َيْجَهْل�َياُ� ُجنٌَّة َفَال َيْرُفْث َ 
لصِّ

ْمُرÊٌ َقاَتَلُه َ(ْ� َشاَتَمُه َفْلَيُقْل �ِنِّي َصاِئٌم 
َمرََّتْيِن. َ�
لَِّذP َنْفِسي ِبَيِدِ& َلُخُلو9ُ َفِم 
اِئِم َ(ْطَيُب ِعْنَد 
هللا َتَعاَلى ِمْن ِ�يِح  
لصَّ

ْلِمْسِك َيْتُرSُ َطَعاَمُه َ�َشَر
َبُه َ�َشْهَوَتُه 
ِبِه   Pْجِز)َ َ�(ََنا  ِلي  َياُ�  
لصِّ َ(ْجِلي  ِمْن 
 (Pلبخا�
) َ(ْمَثاِلَها.  ِبَعْشِر  
ْلَحَسَنُة �َ

ُفتَِّحْت   Kََ�َمَضا َشْهُر  َ'َخَل   
Rَ�ِ"  -
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
(Pلبخا�
) َياِطُني.  
لشَّ َ�ُسْلِسَلْت 


لنَِّبيُّ � َ(ْجَوَ' 
لنَّاِ� ِباْلَخْيِر  Kََكا -
 Kََ�َمَضا ِفي   Kَُيُكو َما  َ(ْجَوُ'   Kََكا�َ

لرِّيِح  ِمْن  ِباْلَخْيِر  َ(ْجَوَ'   Kََكا  ...

(Pلبخا�

ْلُمْرَسَلِة. (
َبَرَكًة.  ُحوِ�  ُر�
 َفِإKَّ ِفي 
لسَّ - َتَسحَّ

(Pلبخا�
)

 َنِسَي َفَأَكَل َ�َشِرَ� َفْلُيِتمَّ Rَ�ِ ..." -
َ�َسَقاُ&."  
هللا  َ(ْطَعَمُه  َفِإنََّما  َصْوَمُه 

(Pلبخا�
)
- "... ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن �َ'َ� ُيَضاَعُف 
َسْبعِماَئة  �َِلى  َ(ْمَثاِلَها  َعْشُر  
ْلَحَسَنُة 
ْوَ�  ِضْعٍف َقا4َ 
هللا َعزَّ َ�َجلَّ ِ�الَّ 
لصَّ

$لدكتو� �ساe $ل $قي

;II‡]ïŸÑ;Ö‚å;II‡]ïŸÑ;Ö‚å
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َشْهَوَتُه   Nَُيَد ِبِه   Pْجِز)َ َ�(ََنا  ِلي  َفِإنَُّه 
 Kَِفْرَحَتا اِئِم  لِلصَّ َ(ْجِلي  ِمْن  َ�َطَعاَمُه 
َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِ& َ�َفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاAِ َ�بِِّه 
َ�َلُخُلو9ُ ِفيِه َ(ْطَيُب ِعْنَد 
هللا ِمْن ِ�يِح 


ْلِمْسِك. (مسلم)
ِ�ميَاًنا  
ْلَقْدِ�  لَْيَلَة  َقاَ�  َمْن   ..."  -
Rَْنِبِه  ِمْن   �َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  
ْحِتَساًبا �َ
َ�َمْن َصاَ� َ�َمَضاKَ ِ�ميَاًنا َ�
ْحِتَساًبا ُغِفَر 

(Pلبخا�
َ� ِمْن Rَْنِبِه. ( َلُه َما َتَقدَّ

 � � gقو$� $ملسيح $ملوعوH بعض
$لصياe �بركاته 

من  (نفسكم   K�تعت� َمن  "فيا   -
Iاع®، �نكم لن ُتَعّد�
 من Iاع® 
 ���'  U سرمت   
R� �ال   Aلسما
  U

لتقو@ حقا �صدقا. فَأ'ُّ�
 صلو
ِتكم 
كأنكم   Nخضو� åشية  
خلمس 
صيامكم   
و �(ِتمُّ تعا�،  
هللا   K�تر

لقلب لوجه 
هللا تعا�، �كّل  nبصد
فليؤ'ِّها،  
لزكا>  عليه  �جبْت  َمن 
�كل َمن �جب عليه 
حلج فليحّج ما 
 F
Yخل
 

� ليس هناS مانع. 
فعلو'

لشر   

تركو� �جه،  (حسن  على 
كا�هني له. 
علمو
 يقينا (نه لن يصل 

هللا عمٌل هو خا4ٍ من 
لتقو@.“  ��

لر�حانية  
خلز
ئن  نو»،  (سفينة 

(١٩ ¼١٥�
فيه  (نز4   Pلذ
  Kمضا� "شهر   -


لوحيد>  
جلملة  ֲדذ&   ...Kلقر�

 .Kمضا� شهر  عظمة  تنكشف 

لشهر   
هذ  K) 
لصوفية  كتب  لقد 
��ظى  
لقلب،  لتنوير   
جد صا´ 
 K� بكثر>.  بالكشو9   Kإلنسا
 فيه 

لصو�  (ما  
لنفس،  تزكي  
لصال> 
من   '

ملر� 
لقلب.   Aبه جال يتحقق 

لعبد U معز4  Yيص K) لنفس
تزكية 
�(ما  
ألما�>،  
لنفس   F
شهو عن 
يفتح   K) فيع}  
لقلب  على  
لتجّلي 

هللا  ير@  �يث  
لكشف  با�  عليه 

ملوعو'  
ملسيح   Yتفس) �جل".  عز 
 (﴾Kقوله تعا� ﴿شهر �مضا ،�
 Sتر) ال  (ن¯   Î'عا من   K�"  -

 كانت حال® 
لصحية R� لصو� �ال

طبعي   K��  ،nتطا ال  لد�جة  سيئة 
�<ا  �طالقا.  
لصو�   Sتر يقبل  ال 
نز�4  (يا�  �هي  مبا�كة،  أليا� 
(جريد>  ��¢ته".  
هللا  (فضا4 

َحلَكم" ٢٤ يناير �١٩٠١ ¼ ٥) "
- "�K �مضاK عند بعض 
لنا� مبثابة 
من  فيه   K�ُيكثر 
حة؛ �� (كل  (يا� 
 Fملقليا
�  Fملشويا
� 
حللو@  (كل 
 Kحلصا
 �فيخرجوK منه �انا كما µر

ألمو�  هذ&  �(كله.  
حته � (يا�  من 
 Fبركا من   Yلكث
 من   Kإلنسا
 حتر� 
(فتا�@  
أل¢دية  
لفتا�@ )  ".Kمضا�


ملسيح 
ملوعو' �) ¼ ٢٠٦) 

حالة   U  Kمضا� يصو�   Pلذ
�"  -

لسفر �
ملرV �نه يعصي صريَح (مر 

هللا تعا�. لقد قا4 
هللا تعا� صر
حة 
بل  
ملريض، � 
ملسافر  يصو�  ال   Kبأ

لسفر.  �<اية  
لصحة  بعد   Kيصوما
 Kأل 
هللا،  (مر  
لعمل �سب  فيجب 

لنجا> تتوقف على فضل 
هللا تعا�، 
�ال ميكن ألحد (K ينا4 
لنجا> بفضل 
 
Yقص 
لسفر  
هللا  �د'   ¿� (عماله. 
كاK (� طويال، �¿ �د' 
ملرV (يضا 
عا�  
ألمر  بل   ،
Yكث  �)  Kكا قليال 
 K�ملسافر
�ب 
لعمل به. فلو صا� 

لعصا>."  من   
العت�� 
ملرضى �
عا�  (كتوبر   ١٧ "بد�"،  (جريد> 

 (�١٩٠٧

هللا  عبد   æأل
 (خ�£  "لقد   -
سيدنا   ��  Aجا  Kْ)  �  Pلسنو�

 Kشهر �مضا U � 'ملوعو

ملسيح 
 Aجلز
  Kكا� صائما،   Kكا� ضيٌف 
�مبا  مضى،  قد  
لنها�  من  
ألك� 

لوقت بعد صال> 
لعصر، فقا4  Kكا
قا4  ُتفطر".   K) "ب  لـه:   �
قد�  �ال  
لنها�  من  يبق   ¿ 
لضيف: 
يسY، فما 
لفائد> من 
إلفطا� 
آلK؟" 
فقا4 �: "�نك تريد (K ُترضي 
هللا 
بالقو>  يرضى  تعا� ال  بالقو>، �
هللا 
 �
' فما  باالمتثا4 ألمر&.  بل يرضى 

لصو�  Sملسافر بتر

هللا تعا� قد (مر 
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٢٤

التقوى


لضيف".  فأفَطَر  يصو�.  (ال  فينبغي 
�قم  
ية ��  ١ °لد   ،Pملهد
  <Yس)

 (١٧٧

eبعض $ملسائل $ملتعلقة بالصو
 � gمن فتا�¡ $ملسيح $ملوعو 

$لسبب � تسمية "�مضا:
�ملا  
لشمس،   <�
حر يع¯:  
لَرَمض 

إلنساK يكّف U �مضاK عن  Kكا
 F

ألكل �
لشر� �غÐYا من 
مللذ

ملا'ية �µلق U نفسه حرقة �¢اًسا 
فاجتمعت  تعا�،  
هللا  بأ�
مر  للعمل 

جلسمانية  <�

لر�حانية �
حلر <�

حلر

للغة  Aيقو4 علما ."Kِصا�تا "َ�مضا�
بأK شهر �مضاK ُسمِّي �مضاK ألنه 
جاU A شهر فيه 
لطقس حاٌ�، �لكن 
هذ
 ليس صحيحا عندP ألR Kلك 
من   '

ملر فقط.  
لعر�  µّص  ال 
 nلشو
� n�لذ

لرمض 
لر�حا£ هو 

لرمض" " مع}  
لدينية.   <�

حلر�

ل® تسخن ֲדا 
حلجا�>  <�
(يضا 
حلر
�قم٢٧،  °لد٥،  
حلكم، ) مثال. 
 (٢¼  ،�١٩٠١/٧  /٢٤ عد' 
(ُْنِز4َ﴾   Pلَِّذ
  Kََ�َمَضا ﴿َشْهُر 
من   Kمضا� شهر  عظمة  َتكشف 
 K) لصوفية
Iلة �حيد>:  لقد كتب 

لشهر صا´ جد
 لتنوير 
لقلب،  
هذ

 Kإلنسا
 فيه  ��ظى   Kُْلُقْر�
 ِفيِه 

لصال> تزّكي  K� .<بالكشو9 بكثر

لنفس، (ما 
لصو� فينجلي به 
لقلب. 
 Yيص  K) 
لنفس  تزكية  من   '

ملر�

لنفس   F
شهو عن  معز4   U 
لعبد 
 K) ¯لقلب فيع
 Aجنال

ألما�>، �(ما 

هللا عز  @Yلكشف ف
يفتح عليه با� 
�جل  �شا�> �� (نه مما ال شك فيه 
(K ﴿(ُْنِز4َ ِفيِه 
ْلُقْر�Kُ﴾. ففي Iلة:  
 K)  �� �شا�>   عظيم،  
لصو�  (جر 

ألهو
A حتر� 
إلنساK من � V

ألمر
هذ& 
لنعمة... (جريد> 
حلكم، ١٠/

 
تصومو  K)﴿٩¼  ،�١٩٠٢/١٢
خY لكم﴾ 
هللا تعا� عن 
لصو�:  

eللصيا uبالفدية يوفَّق $ملر

F مر> خطر بباp سؤ
4 عن 
ألمر R
مدعا>  (<ا  فعلمُت  
لفدية،   A
بأ'

هللا تعا�  K� .للتوفيق للقيا� بالصيا�
فيجب   ،Aشي كل  على  
ملوفِّق  هو 
(K نطلب كل شيA من 
هللا �حد&. 
(K يهب  
لقدير على  
لقا'�  �نه هو 
 
R� 
لصيا�  قو> على  (يضا  للمسلو4 
هو   Pللذ فاألنسب   
لذ Rلك.   '
�)
¡ر�� من 
لصيا� (K يدعو 
هللا تعا� 
 Sٌشهٌر مبا� 
(Kْ يا �Tي �K شهرS هذ

4 ¡ر�ًما من بركاته، �ال O) نا ال)�

حليا>  قيد  على   Kكو) هل   P�')

(قد�  هل   �) ال،   �) 
لقا'�  
لعا�   U
 
لذ ال،   �) 
لفائتة  
أليا�  صيا�  على 
ب (K يسأ4 
َهللا عز �جل 
لتوفيَق. 

هللا تعا� سو9  K) ن¯ على يقني��

هللا   Aشا لو   .
كهذ شخًصا  يوفُِّق 

ألمة  Tذ&  
لشر��  �ضع  ملا  تعا� 
(يضا كما ¿ يضعها لألمم 
ألخر@ 

لقيو' لصاحلها.  �لكنه �ضع بعض 
 Nيي هو (نه عندما يتضر)� U ألصل

�جل  عز  
هللا  حضر>   U  Kإلنسا

بالصدn �كما4 
إلخال¼ (ال �رمه 
�لو  
هللا.  �رمه  فلن  
لشهر   
هذ  U

إلنساU K هذ& 
حلالة U شهر  Vمر
 Kأل له  �¢ة   Vملر
  Kلكا  Kمضا�
على  ب   .Fبالنيا كلها  
ألعما4 
 U Nُيثبت بعمله (نه شجا K) ملؤمن


لصو�  ُيحر� من   Pلذ
� 
هللا.  سبيل 
�لكنه كاK ينوP بأ¿ �حرقة U قلبه 
بأنه لو كاK سليما معاç لصا� حتما 

ألمر فسيصو�  
�كاK قلبه باكيا Tذ
 �
له 
ملالئكة بشر� (ال يلجأ �� (عذ
فلن �رمه 
هللا تعا� من 
لثو
�. �نه 

لصو� شاقا  Kكا 
R� (نه  ألمٌر 'قيق 
 U �يظن  كسله  بسبب  (حد  على 
نفسه (نه مريض �صحته توحي (نه 
ألصيب  
حد> � �جبة  يأكل   ¿  K�
 
بأعر
V كذ
 �كذ
 �سيحد� كذ
�كذ
، فالذP يظن (K نعمة 
هللا شاقة 
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عليه (ّنى له (K يستحق 
لثو
�؟ (ما 
 Kكا� Kيسعد قلبه �لو4 �مضا Pلذ

ينتظر ليحل �مضاK فيصومه �لكنه 
¿ يقد� على Rلك بسبب مرV لن 
 .Aلسما
  U 
لصو�  من  ¡ر�ما  ُيَعّد 

لدنيا 
لذين  U لنا�
هناS كثY من 
(<م   Kيزعمو�  �

ألعذ  ��  K�يلجأ

هللا (يضا كما µدعوK (هل  Kدعوµ
 Kينحتو �

لدنيا. 
لباحثوK عن 
ألعذ
 Kيضيفو� (نفسهم  عند  من  
ملسألة 
�ليها 
لتكلفاF �يعّد�K تلك 
لوسائل 
صحيحة  ليست  �لكنها  صحيحة 

سع �  Fلتكلفا
 با�   K� 
هللا.  عند 

إلنساK لصلى جالسا  '
جد
. لو (�
طو4 حياته �ملا صا� قط �لكن 
هللا 
يكّنها  
ل®   <'

لنية �
إل� يعلم  تعا� 

إلخال¼. �يعلم 
هللا � nبالصد Aملر

من  (كثر  
هللا  فيثيبه  (ملا  قلبه   U  K)

لقلب  ¿) Kحلقيقي (يضا أل
 �

لثو
عن  
لباحثني   K� بالتقدير.  جدير 
 Fيال�لتأ
 على   K�يعتمد  �

ألعذ

العتما' ال يع¯ عند 
هللا  
�لكن هذ
/١٢/١٠ 
حلكم،  (جريد>  شيئا. 

 (�١٩٠٢، ¼٩

هل ¢و` $لصوe � $لسفر؟

لسفر؟  U لصيا�
ُسئل �: ما حكم 

لكرمي:    Kلقر�
 من  يتبني  فقا4: 

﴿َفَمْن َكاKَ ِمْنُكْم َمِريًضا َ(ْ� َعَلى﴾  
(P ب (ال يصو� 
ملريض �ال 
ملسافر 
(مٌر   
، �هذ ُ(َخَر﴾  (َيَّاٍ�  ِمْن   <ٌ ﴿َفِعدَّ
مؤكد. ¿ يقل 
هللا تعا� بأK يصو� 
يقد�.  ال  من  يصو�  �ال  يقد�  َمن 
فأ�@ (نه ب (ال يصو� 
ملريض �ال 
 Kلنا� يصومو

ملسافر. �ألK معظم 
 ��  
نظر (حد  صا�  لو   
لذ عا'> 
تو
تر 
لعمل فال بأ� R Uلك، �مع 
ِمْن   <ٌ يصو�﴿ِعدَّ  Pلذ
�  ... Rلك 
(َيَّاٍ� ُ(َخَر﴾ ال بد من 
الهتما� بـ:  
يريد  فكأنه  
لسفر   Fصعوبا بتكّبد 
 K) يريد  �ال  بقوته،  
هللا  ُيرضي   K)
 K� .خطأ 
ُيرضيه بطاعة (مر&، �هذ
 Kإلميا
 هو  �نو
هيه  
هللا  
مر �) طاعة 
�قم٤،  °لد٣،  (للحكم،   .n'لصا


عد' �١٨٩٩/١/٣١، ¼٧)

ال يصوe $ملريض �$ملسافر 
 Pلذ
  :� 
ملوعو'  
ملسيح  يقو4 
 Vملر
يصو� �مضاU K حالة 
لسفر �
�نه يعصي صريَح (مر 
هللا تعا�. لقد 
قا4 
هللا تعا� صر
حة بأK ال يصو� 
بعد   Kيصوما بل  
ملريض، � 
ملسافر 

لسفر.  �<اية  
لصحة  
ستعا'> 
 Kأل 
هللا،  (مر  �سب  
لعمل  فيجب 

لنجا> تتوقف على فضل 
هللا تعا�، 
بفضل  يناTا   K) ألحد  ميكن  �ال 

 
Yقص 
لسفر  
هللا  �د'   ¿ (عماله. 
كاK (� طويال، �¿ �د' 
ملرV (يضا 
بسيطا كاK (� شديد
، بل 
ألمر عا� 
 K�ملسافر
�ب 
لعمل به. فلو صا� 

 من 
لعصا>". (جريد> � 
ملرضى لُعدُّ�
"بد�"، ١٧ (كتوبر عا� �١٩٠٧، 

(٧¼

صوe $ملرضع �$حلامل 

هللا َتَعاَلى َ�َضَع  َّK�ِ" :� Äلن
- قا4 
الِ>،  َ�َشْطَر 
لصَّ ْوَ�  
لصَّ َعْن 
ْلُمَساِفِر 
ْوَ�."  
لصَّ 
ْلُمْرِضِع � 
ْلَحاِمِل  َ�َعِن 
ماجه  
بن �  (٧١٥)  Pلترمذ
  &
��

(١٦٦٧)
هـ .
 K) Äلكع
 - حديث (نس بن مالك 
�ضع  
هللا   K�" قا4:   � 
هللا  �سو4 

لصال>،  �شطر  
لصو�  
ملسافر  عن 

�عن 
حلبلى �
ملرضع 
لصو�." 
(كتا�  ماجه  
بن  سنن   U  Aجا  -
قا4:  مالك  بن  (نس  عن  
لصو�) 

ل®  للحبلى   � "�خص �سو4 
هللا 
Ïا9 عن نفسها (K تفطر �للمرضع 

بن  �قا4  �لدها"؟  على  Ïا9  
ل® 
عبا� �ضي 
هللا عنهما U قوله تعا� 
طعا�  فدية  يطيقونه  
لذين  (�على 
 Yلكب
مسكني) كانت �خصة للشيخ 

لصيا�،  Kا يطيقاÐ� <Yلكب
 
ملر(> �
يو�  كل  عن   Kيطعما�  K
يفطر
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٢٦

التقوى


 خافتا R� حلبلى
مسكينا، �
ملرضع �
على (�ال'Ðا (فطرتا �(طعمتا." 

- �U كتا� "فقه 
أل¢دية" صفحة 

لكرمي    Kلقر�
 يصّر»   ¿"  :٢٩١

ملسافر، � للمريض  �ال  
لصو�   Sبتر

حلكم للمرضع  
�ال يوجد مثل هذ

حلامل �لكن عّدÐا �سو4 
هللا � �
 U كذلك يدخل�ملرضى 
U حكم 
حكم 
ملرضى 
أل�الُ' 
لذين (جسا'هم 
 K�لذين ُيعّد
ال تز
U 4 طو� 
لنمو (� 
 Kمع ضعف صّحتهم، يكو Kلالمتحا
ُيَجنُّ  لد�جة  
لضغُط  (Rها<م  على 

لبعُض �ثر&، �تتدهو� صّحة 
لبعض 

آلخر؛ فما فائد> 
لصو� 
لذP قا� به 

مّر> Í ُحِر� منه لألبد 

صياe $ألطفا�

لنمو  طو�   U 
ألطفا4  يصو�  ال 
 
يصومو  Kكأ تد�يبهم  ميكن  �لكن 
هذ&   '
تز  Í يوما   �) يو�  من   
Aجز
 .èلبلو

أليا� عند قر� 
لطفل من 

 yالعتكا$ 
 Aلشي
 على  َعَكف  لغًة:  
لتعريف: 
 :éُعكوف�  éَعْكف �َيْعِكُف  َيْعُكُف 
عنه  َيْصِر9ُ  ال   éِظب
ُمو عليه  َ(قبل 
�َيْعِكُف  َيْعُكف  �َعَكَف  �جهه. 
 .Kملكا
 لز�   :éُعكوف�  éَعْكف


إلقامُة  
لُعكو9: � 
الْعِتكا9ُ �
�لُز�مهما.   Kباملكا�  Aلشي
 على 
 U للبُث

ملصطلح 
إلسالمي هو " U�

ملسجد مع 
لصو� �نية 
العتكا9." 

العتكا9) با�  
Tد
ية )

 P)  U يعتكف   K)  Kلإلنسا ميكن 
يو� �مg ما شاA �لكن 
العتكا9 

أل�
خر  
لعشر   U  Kيكو  Kملسنو

عائشة  
لسيد>  تقو4   .Kمضا� من 
 Kََكا  � 
لنَِّبيَّ   َّK� عنها:  
هللا  �ضي 
 Kَِمْن َ�َمَضا 
ْلَعْشَر 
ْألََ�
ِخَر  َيْعَتِكُف 

ُجُه �َOْ)َ 
ْعَتَكَف  ُثمَّ  
هللا  َتَوفَّاُ&  َحتَّى 
ِمْن َبْعِدِ&. (صحيح 
لبخا�P، كتا� 


العتكا9)

$لبحث عن ليلة $لقد�
yالعتكا$ �

عن  
ملتحّرين  ُيوصي   �  Äلن
  Kكا

لعشر   U باالعتكا9  
لقد�  ليلة 
 :� قا4  �مضاK كما  من  
أل�
خر 
"ِقيَل ِلي �ِنََّها ِفي 
ْلَعْشِر 
ْألََ�
ِخِر َفَمْن 
َفْلَيْعَتِكْف،  َيْعَتِكَف   Kْ)َ ِمْنُكْم  َ(َحبَّ 
(صحيح  َمَعُه."  
لنَّاُ�  َفاْعَتَكَف 

مسلم، كتا� 
لصيا�)

ْعَتَكْفَنا  :� Pخلد�
قا4 (بو سعيد 

ْألَْ�َسَط  
ْلَعْشَر   � 
هللا  َ�ُسو4ِ  َمَع 
َصِبيَحَة  َفَخَرْجَنا  َقا4َ   Kََ�َمَضا ِمْن 
ِعْشِريَن َقا4َ َفَخَطَبَنا َ�ُسو4ُ 
هللا  � 

َصِبيَحَة ِعْشِريَن َفَقا4َ �ِنِّي ُ(ِ�يُت لَْيَلَة 
ِفي  َفاْلَتِمُسوَها  يُتَها  ُنسِّ َ��ِنِّي  
ْلَقْدِ� 
َ�(َْيُت  َفِإنِّي  ِ�ْتٍر  ِفي  
ْألََ�
ِخِر  
ْلَعْشِر 
(َنِّي َ(ْسُجُد ِفي َماAٍ َ�ِطٍني. (صحيح 


لبخا�P، كتا� 
العتكا9)

مدk $العتكاy $ملسنو: 
 Pلذ
  Kملسنو
 
العتكا9  �لكن 
عشر>  هو   �  Äلن
 سنة  من  يثبت 
حديث:   U  '�� 
ألقل،  على  (يا� 

لنَِّبيُّ  Kََعْن (َِبي ُهَرْيَرَ> �  َقا4َ َكا
َيْعَتِكُف ِفي ُكلِّ َ�َمَضاK َعْشَرَ>   �

ْلَعاُ� 
لَِّذP ُقِبَض ِفيِه  Kَا َكا (َيَّاٍ� َفَلمَّ
(صحيح  َيْوًما.  ِعْشِريَن  
ْعَتَكَف 

العتكا9) كتا�   ،Pلبخا�



العتكا9 من فجر عشرين  Aب بْد
يدخُل   �  Äلن
  Kكا  ...Kمضا�
 .Kبعد فجر عشرين �مضا معتَكفه 
��' عن َعاِئَشَة َ�ِضَي 
هللا َعْنَها َقاَلْت: 
ِفي  َيْعَتِكُف   � 
هللا  َ�ُسو4ُ   Kََكا

 َصلَّى 
ْلَغَد
َ> َ'َخَل Rَ�ِ�َ Kٍُكلِّ َ�َمَضا
ِفيِه. (صحيح  
ْعَتَكَف   Pلَِّذ
 َمَكاَنُه 

العتكا9) كتا�   ،Pلبخا�


 � 
هللا   َ�ُسو4ُ   Kََكا 
ية: ��  U�

ْلَفْجَر  َصلَّى  َيْعَتِكَف   Kْ)َ  'َ
�َ)َ  
Rَ�ِ
ُمْعَتَكَفُه. (صحيح مسلم،  َ'َخَل  ُثمَّ 

كتا� 
العتكا9)
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yمكا: $العتكا

ْلَمَساِجِد﴾  ِفي   Kََعاِكُفو ﴿َ�(َْنُتْم 

ألنسب   Kملكا
  (١٨٨ 
لبقر> )

جلامع  
ملسجد  لالعتكا9 

لكرمي:   Kلقر�
  U  '�� كما 

ملساجد ¸صوصة لذكر  Kلك ألR�

ألحا'يث  �جل.  عز  �عبا'ته  
هللا 

ملسجد: َال  U 9العتكا
(يضا تؤكد 

ْعِتَكا9َ ِ�الَّ ِبَصْوٍ� َ�َال 
ْعِتَكا9َ ِ�الَّ 
 ،'��
' Ç) ِفي َمْسِجٍد َجاِمٍع. (سنن

العتكا9  Oلكن و�لصو�) 
كتا� 
 .�

جلامع (يضا U حالة 
ضطر �خا�
 Oو"  :� 
ملوعو'  
ملصلح  يقو4 

جلامع (يًضا �لكن  �
العتكا9 خا�

جلامع." (
لفضل،  �
ال يكوK له ثو

٦ ما�� ١٩٦٢)

kHملر$� yمكا: $العتكا

ملسجد   U تعتكف  K) للمر(>  ميكن 
 U تعتكف K) اT ألفضل
�لكن من 
 U للصال>  ¸صو¼  منعز4   Kمكا

ملر(>  "(ما  
Tد
ية:   U  '�� 
لبيت. 

Tد
ية ) بيتها."  مسجد   U فتعتكف

كتا� 
العتكا9)

بعض $ألمو� $�امة للمعتكف 
من   �µر  K) للمعتكف   Oو ال 
 gية ح��لضر

ملسجد �ال للحو
ئج 


خلر�� من 
ملسجد للغسل  Oال و
 �
خلر� �لكن  
حلالقِة، �  P'لعا

من 
ملسجد للحو
ئج 
لضر��ية مثل 
 
جائز ليس  
جلنابة  �غسل   Aلوضو

 F)بد  
R��  .P��ضر بل  فحسب 

العتكا9   Aثنا) 
ملر(>  طمث  (يا� 
يصح  ال  
العتكا9،   Sفلتتر

حلالة.  هذ&   U 
ملسجد   U بقاÊها 
ب (K يصر9 
ملعتكف جل �قته 
R Uكر 
هللا �عبا'ته، �ليس صحيحا 

لوقت  �قتل  (حا'يث   U  Vخلو

ال  ألنه  صامتا   Aلبقا
 يصح  ال  كما 

إلسال�.   U 
لصمت  صو�  يوجد 
 Yå ال� يتكلم  �ال  
Tد
ية:   U '��
�ُيكَر& له 
لصمت ألK صو� 
لصمت 
ليس بقربة. (
Tد
ية با� 
العتكا9)


ْلُمْعَتِكِف  َعَلى  حديث:   U  '��
َيْشَهَد  َ�َال  َمِريًضا  َيُعوَ'  َال   Kْ)َ
ُيَباِشَرَها  َ�َال  
ْمَرَ(ً>  َيَمسَّ  َ�َال   <ًOََجَنا
ُبدَّ  َال  ِلَما  ِ�الَّ  ِلَحاَجٍة   �َيْخُرَ َ�َال 
َ�َال  ِبَصْوٍ�  ِ�الَّ  
ْعِتَكا9َ  َ�َال  ِمْنُه 
َجاِمٍع.  َمْسِجٍد  ِفي  ِ�الَّ  
ْعِتَكا9َ 

لصو�) كتا�   ،'��
'  Ç) (سنن 

تقو4 
لسيد> عائشة �ضي 
هللا عنها: 
لِْلَحاَجِة  
ْلَبْيَت  َألَْ'ُخُل  ُكْنُت   Kْ�ِ
ِ�الَّ  َعْنُه  َ(ْسَأ4ُ  َفَما  ِفيِه  
ْلَمِريُض �َ
كتا�  مسلم،  (صحيح  َما�ٌَّ>.  َ�(ََنا 


حليض)

مسجد $لبيت 
 Pبيت كل (¢د U Kيكو K) ب
تصلي  
لبيت"،  كـ"مسجد   Kمكا

لرجا4  فيه  �يصلي  
لبيت   Aفيه نسا
صال> 
لسنة �
لنو
فل، �ينعزلوK فيه 
 Kيكو Rلك  
ملشاكل.  عند  لأل'عية 
 Kكا�  <Yلكث
  Fلل�كا موجبا 
 Kيعملو عنهم  
هللا  �ضي  
لصحابة 
صفحة  
أل¢دية،  (فقه  بذلك.  

(٣٠٧

yية $العتكا£H
فضل   U  � 
هللا  �سو4  قا4 
 Aلبيهقي عن عطا
  �(خر 
ملعتكف: 

خلر
سا£ قاK� 4 مثل 
ملعتكف مثل 

لر¢ن   Pلقى نفسه بني يد) 
ملحر� 
تر¢¯.   gح (بر»  ال  
هللا � فقا4 
 Yتفس  U  ،١ °لد  
ملنثو�،  
لد� )

ملساجد)   U  Kعاكفو �(نتم  
آلية: 
 Aبتغا
كذلك قا4: من 
عتكف يوما 

لنا�  �بني  بينه  
هللا  جعل  
هللا  �جه 
ثال� خنا'n (بعد مما بني 
حلافتني. 
(٢٠٢  ¼ °لد١،  
ملنثو�،  
لد� )

 � 
هللا   َ�ُسو4َ   َّK)َ َعبَّاٍ�  
ْبِن  �َعْن 
َيْعِكُف  ُهَو  
ْلُمْعَتِكِف  ِفي  َقا4َ 
 Fِْلَحَسَنا
 ِمْن  َلُه  َ�ُيْجَر@  ُنوَ�  
لذُّ

بن  (سنن  ُكلَِّها.   Fِْلَحَسَنا
 َكَعاِمِل 

ماجه، كتا� 
لصيا�)
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بـرحـمـِة  Fنـاêلَكـائ
 (حـاَ�  َمـن  (يـا 
Áـلـوِ> 
لعـاِشـقـَني  ُقلـوَ�  �(ْحـَيـا 
�بَّـنـا 
لـُمسـاعـُد  تـجـّليـَك  ال  فَلـو 
ُظـلمـِة غـيـاِهـبِ   U ح يـا�@  لـُكنَّـا 
ُكـرَبـًة 
ملَسـاكُني   Sلـُمحـبُّـو
  �َ
ذ لـَ

لرسـالـِة ِبـُلطـِف  ُتـَد
�ِكـُهـم   ¿  
Rَ�
بـرحـمـٍة عـظـيًمـا  قëر�نـا  �(نـَزلـَت 
ِة 
لَضـَاللـَ َظـالِ�  مـن  َخـْلـَقـكَ  �جنَّيـتَ 
�ِحـْكَمـٍة ِعـلـٍم  ُكلَّ  فـيـَه  �(�َ'عـَت 

Tِـد
َيـِة� 
لتُّـقـى  تـفـِصيـَل  �َفـص ْلـتَ 
ُمْهلـٌك ُهـو  مـا  كــلِّ  مـن  فأجنـيَتـَنـا 
ـالمـِة 
لـسَّ� 
لـُهـد@  َنـْهـَج  رَتَنـا  �بصَّ
�حـكـمـًة  
نـوً�  Kلقـر�
  
Rَ �(نـَزلـَت 
Áـلـوِ>"  K�لقـر
  Fَ
(مـو �"(حـيـيـَت 
ِعـْنـَدُ&  Yُفاَخلـ 
لـَخـْيــَر  طـلبـَت  مـا   
Rَ�
�َبـركـِة خـْيــٍر  ِمـفìَتـاُ»  �نَّـه  (ال 

ŽÏÁ◊ú<∞̌œ Žç^√÷]<ȟÁ◊ ŁŒ<^̌È łu_ÊŽÏÁ◊ú<∞̌œ Žç^√÷]<ȟÁ◊ ŁŒ<^̌È łu_Ê
� مدC $لقر~: $لكرمي


ملرحو� ظفر ¡مد ظفر Rألستا
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�خاِلط   Aلصلحا
 جاِلس  بثال�:  *عليك 
.Aلعلما

سأ4 � Aحلكما


*  من تعرV للمصاعب  ثبت للمصائب.


لطعن من 
خللف فهذ
 يع¯ (نك  SAجا 
R� *

ملقدمة. U

قلة   U 
جلسـم  
حة � (�بعة:   U 
لر
حة   *


لطعـا�، ��
حة 
لر�» U قـلة 
آلثـا�، ��
حة 
 Kللسـا
 
حـة �� 
الهتـما�،  قلة   U 
لقـلب 

U قـلـة 
لكـال�. 

 طرفـة:
قيل جلحا: ُعدَّ لنا 
ملجانني U هذ& 
لقرية. قا4: 
هذ
 يطوÇ 4 ..�لك¯ (ستطيع بسهولة (K (عد 

.Aلعقال
لكم 
  

ِحـكٌم ونـوادرُ

(قـو4 �قـد نـاحـت بقـرÇ ¢امة

Tـو@ ما Rقـت طا�قـة 
لنو@ Rمعـا
(يـا جا�تـا مـا (نصـف 
لدهـر بيننا

(يضحـك مأســـو� �تبكـي طليقة 
لقـد كنـت (�� منك بالدمـع مقلـة

pا� تشـعرين  لـو  جا�تـــا  (يـا 
 pمـو� ببـاT
� ال خطــرF منـك 
pمـو� تعـــاT
تعـاp (قـا�ـك 
pيند� سـا� K�يسـكت ¡ـــز�
pغــا �ِ'

حلـو U لكـن 'معـي�


لو
ئلي (٣٢٠ - ٣٥٧هـ)  Äلتغل
 £

حلمد K

حلا�� بن سعيد بن ¢د *

* £

حلمد �
HبياB  �معا:: يقو4 (بو فر
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لقسط 
خلامس عشر) )

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب $لد$عية: �مد طاهر ندمي


ل® بني قوسني (� 
ل® بعد  Fلتعليقا
مالحظة: 
"(قو4" هي من 
ملؤلف.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٦
من  
ملا'>  Iع  عملية   K) مع  (قو4: 

ل�
هني 
أل¢دية كانت  تأليف  (جل 
قد بد(F قبل سنني �ال (K تأليفه �نشر& 
 Aجلز
قد بد( حقيقة U �١٨٧٩ �ُنشر 
عا�   U منه  
لر
بع   Aجلز
  P)  Yألخ

 � 
ملوعو'  
ملسيح   K�١٨٨٤. كا
يعيش حيا> 
خلمو4 قبل نشر 
ل�
هني 

لعزلة  حيا>  حياته  �كانت  
أل¢دية 

لزهد. ال شك (نه � قد بد( نشر �
 Fإلعالنا
سلسلة من 
ملقاالF �بعض 

جلر
ئد قبل نشر 
ل�
هني مما ('@  U

لعامة �� حّد ما �ال  U ه�
 NيوR ��

 ��  ،
 جدًّ ضيق   nنطا على   Kكا (نه 
جانب كل Rلك نر@ (K نطاn تبليغه 
 
�تعليمه كاK يشمل Iيع من كانو
على عالقة معه منذ شبابه. ففي عا� 
عز   U  Kكا عندما   ١٨٦٤-١٨٦٥
شبابه �(@ �Êيا تتعلق مبهماته 
لتبليغية، 
 U أليا� نفسها
Í عند توظفه U تلك 
يقينية  شها'>  جند   Fسيالكو مدينة 
 R� 
لتعليم؛ � 
لتبليغ  مهمة  بد(  قد  (نه 

لكالمية مع  F

ملناظر U Vوµ Kكا

ألخر@ �ال (<ا كانت  Kأل'يا
 Nتبا)
شخصية،   �) خاصة  بصبغة  تتسم 
(ما تفاعله مع 
لنا� فقد بد( U عا� 

ينشر  بد(  عندما   ١٨٧٨  -١٨٧٧

أل¢دية  
ل�
هني  تأليف  قبل  مقاالته 

لتبليغية. �لكن  ��ّسع نطاn �سائله 
(�4 ما قّدمه (ما� (هل 
لبال' كلها هو 
 
�عالنه عن 
ل�
هني 
أل¢دية، �هكذ

لفئة 
ملثقفة �
ملهتمة  U لتعريف به
مت 

لنا�  (نظا�   F)بد� 
لدينية،  باألمو� 

لشخص خامل 
لذكر  
ترتفع �� هذ
(علن   Pلذ
 نائية،  قرية   U 
لساكن �
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من   Kلشأ
 عظيم  كتا�  تأليف  عن 
 Kكا� 
إلسال�  (حقّية   Fثبا� (جل 
مقر�ًنا بتحّد ��عد Áائز> كبY>. ال 
شك (î Kس 
Tد
ية قد طلعت قبل 
 
��يًد تعلو   Kآل
  F)بد� 
لوقت   
هذ
(حدَ�  Rلك  �بعد  
ألفق.   U  
��يًد

أل�سا� 
لدينية  U أل¢دية

ل�
هني 

لبال' متوًجا غY عا'P. لقد 
ستقبل  U
 
R 'هني كمجد

ملسلموK مؤلف 
ل�
شأK عظيم، �حدثث Oلزلة U خيمة 

لقصف.  
معا�ضي 
إلسال� جر
A هذ
¿ ميض Oمن تأليف 
ل�
هني 
أل¢دية 
بل  
حد>؛ � حالة  على  مؤلفه  على 
عا'ًيا  خا'ًما  
لبد
ية   U <ض   Pلذ

تعا�  
هللا   Fجتليا جعلته  لإلسال� 
مكانة  من  يرتقي   � موسى  مثل 
<اية  قبل  (صبح  ما   gخر@، ح)  ��
ا  تأليف 
ل�
هني 
أل¢دية جندًيا خاصًّ
بل بطًال �جنر
ال مأموً�
 من ِقبل ملك 
 :K

مليد  U P'ينا 
لعا¿ �(خذ   Sملو

هل من مبا�O؟ 

ل�
هني 
أل¢دية  Kلقو4، كا
ملخص 
مكانة   � 
ملوعو'  
ملسيح  منح  قد 
¡ترمة بني 
ملثقفني �
ملهتمني باألمو� 

لدينية، كما ('@ �� خلق Iاعة من 
 ،�

الحتر� 
لتقدير  له   Kيكنو 
لنا� 
قرية  كانت  
ل®   -  Kقا'يا  Fخذ)�
نائية خاملة 
لذكر �كانت ُتعّد ¸فية 

 N�

لشو عن  لبعدها  
لعا¿   
هذ عن 
تتحو4   – 
حلديدية  
لسكة � 
ملعبد> 
 Kملد
�� مكاKٍ �ل فيه 
لضيو9 من 
Rلك   @') كما  
لبعيد>،  
ملناطق �
لنهوV معا�ضي 
إلسال� ليطفئو
 نو� 


هللا بأفو
ههم. 
بعد نشر 
ل�
هني 
أل¢دية (علن 
ملسيح 

ملوعو' � عن كونه مأموً�
 من 
هللا 

إلجنليزية � باأل�'ية   Fعالنا� بنشر& 
ملا  Rلك  بعد   Í 
لعا¿.   U ��Oعها 
بناA على   � 
ملوعو'  
ملسيح  توجه 
 U بو�  هوشيا�   �� تعا�  
هللا  (مر 
هناS أل�بعني  
عتكف � عا� ١٨٨٦ 
تعا�  
هللا  (عطا&  �ّبه  فيها  تعّبد  يوًما 
 Pلذ
  Kلشأ
 
بن عظيم  بشا�> �ال'> 
كاK مقّد�
 له (K يصبح مصلح 
لعا¿ 
صيًتا  ��قق  
ملسيحي  نَفسه  بو
سطة 

لوحي   
هذ  Kكا 
لعا¿.  (كنا9   U
يتسم ֲדيبة �جال4 �قد (حد� ضجة 
(علن  عندما  
لبلد   Aجا�)  U  <Yكب
 ٢٠  U عنه   � 
ملوعو'  
ملسيح 
 K�لنا� ينتظر
شبا� ١٨٨٦. �(صبح 
 èبفا� 
ملوعو'  
البن   
هذ �ال'> 
�ماTم   Kيعّلقو 
جلميع   «
�� 
لص�، 
 �)  
فكر� 
ملوعو' حسبما  
البن   
ֲדذ
ظّنو
؛ فعدَّ بعضهم 
البَن 
ملوعو' �ماًما 
 Aإلسال� للقضا
 U عد مبجيئه�مهدًيا 

ملسلمني  �لغلبة  
إلسال�   A
(عد على 

 
تعّلقو �بعضهم   .K
ميد كل   U

البن 
ملوعو'،  
بآما4 (خر@ جتا& هذ

لدهشة (ما� � <Yباحل 
�بعضهم (صيبو
شأ<ا  �علو  �شوكتها   <Aلنبو
 عظمة 
 K)  K�' متفرجني   K�ينتظر  
�(خذ�
يظهر   
Rما  
�Yل به  (مل   P)  
يعقد�
 
من ��
A ستا� 
لغيب. لقد ('هش هذ
(يضا.  
ألخر@   Kأل'يا
  Nتبا) 
خل� 
 <Aلنبو
على (ية حا4، ('@ نشر هذ& 

لنا�، �لكن  قبل  عا� من  �قبا4   ��
طريق   U F
Aالبتال
 تعا� �ضع  
هللا 

إلمياK، كاK � يتوقع �ال'> مولو' 
 U 
U بيته، �بعد بضعة (شهر �حتديًد
(يا� ١٨٨٦ �لدF له بنت، مما ('@ 
 nبصد 
ملعتقدين  بني  
ليأ�  بث   ��
فقد   A

ألعد�  Kملكذبو
 (ما   ،<Aلنبو

 U مما (حد� Aً
ماجو
 ضحًكا �
ستهز
 F)ال عجيًبا. ¿ تكن قد بد

لبال' Oلز
سلسلة 
لبيعة �� Rلك 
حلني فلم يكن 

ألمر  (صبح  لذلك   ،Nتبا) حلضرته 

حد � �كل  عموًما،  
لنا�  حديث 

كاK يبدP فيه �(يه. 
 Kإلعال
 بو
سطة   � �ضح  لقد 
بأنه  �طمأ<م  
ألمر  
لرسائل حقيقة �

إلTي  
لوحي   U مصّرًحا  يكن   ¿

حلمل  من  سيولد  
ملوعو'  
البن   K)
معظمهم   Kفاطمأ ألهله،   Pجلا�

 <Aلنبو
 هذ&  حتقق   K�ينتظر  
�(خذ�
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التقوى

 U تقريًبا  سنة  �بعد  
ملستقبل.   U
ّ�ي   Äص له  ُ�لد   ١٨٨٧ (غسطس 

لنا�  
ستبشر � (¢د“،   Yبش”
بوال'ته �
ستقا� من (بد@ ضعًفا قبل 

ملوعو'،  
البن  (نه  
لنا�  ظن   .
هذ
(نه  (يضا �ال  �هو كاP)� K حضرته 
(نه  �يقي¯  قطعي  بشكل  يصّر»   ¿
يقو4  ظّل  (نه  �ال  
ملوعو'،  
البن  هو 

البن  (نه  
لقر
ئن  من  يبد�  بأنه  عنه 


ملوعو'، �
هللا (علم.

أل�4   Yبش �ال'>  كانت  باختصا� 
�لكن  عموًما،  
لنا�  إلقبا4  مدعا> 

لولد فجأ> بعد سنة �
حد>  
توU هذ
فحْسب �فق حكمة 
هللا تعا�، فحد� 

لبال'   U <هز> شديد�عظيم  Kطوفا
لد�جة - على حد �صف مياK عبد 

هللا 
لسنو�P - ¿ �د� مثلها لعامة 
بعدها  �د�  �لن   ،
هذ قبل  
لنا� 
 Yز> (ك� بكثT
(يضا؛ (P (نه عّد هذ& 
 Kلنا� عند �عال
 من 
ل® (صيب ֲדا 

حضرته (نه 
ملسيح 
ملوعو'.
 <Yضجة كب FYعلى (ية حا4، لقد (ث 
به  �ُصد�  
حلد�   
هذ �ثر  
لبال'   U

لظن قبل  Kسنو� 

لكثY�K ممن كانو
 
كانو ما  على  ثابتني   
عا'� فما   
هذ
 K) لعجب
عليه، �لكن 
لعجب كل 
ظل   Pلبطالو
 حسني  ¡مد   Pملولو

(يضا.  
حلا'�   
هذ بعد  
لظن  �سن 

 Fإلعالنا
 نشر  من   � (كثر  لقد 

لنا�  Rلرسائل من (جل �نقا
���سا4 
 ¿ بأنه  �فهامهم  �حا�4  
لعثا�،  من 

لولد   
هذ  Kكو عن  
لتا�  يقيَنه  ُيبِد 
تلقى  بأنه  قا4  (نه  �ال   
موعوً' 
بًنا 

 من 
لوحي Yًالبن (يضا كث
 
عن هذ
 Aبنا� 
لذ
تية  فضيلته  عن   �µ  Pلذ

على Rلك ظّن (نه هو 
البن 
ملوعو'، 
�لكن �حي 
هللا - 
لذP هو 
ألصل 
 ¿  - باتباعه  �د�  
لقضية  هذ&   U
 Rحة. بذ4 � جهد& إلنقا
يعّينه صر
�ال   

ستقامو� 
لبعض   Kفاطمأ 
لنا� 
(ما   ،
يئسو قد  منهم  
ألكثرية   K)
 .
Aً

ستهز  K�يفو�  

ملعا�ضوK فكانو
كما  
لنا�  عامة  يعد   ¿  
هذ �بعد 

ملوعو'  
البن  ظهو�   K�ينتظر  
كانو


لص�.  èبفا�
 4�)  U  � (علن   
هذ كل  �بعد 

أل�4 ١٨٨٨ عن (خذ 
لبيعة  Kكانو
عشر>  قبل  تلّقا&   Pلذ
 
هللا  (مر  �فق 
(شهر، �(خذ 
لبيعة 
أل�� U لدهيانة 

لنا�   Kكا  .١٨٨٩ عا�  
ئل �)  U

لظن   Kسنو� (يضا  
حلني   
هذ  ��
�معظمهم   � 
ملوعو'  باملسيح 
كانو
 يعّد�نه خا'ًما لإلسال� ال يشق 
 &
(بد  Pلذ
 
حلما�   K) �ال  غبا�،  له 
 Kملوعو' كا

البن  <Aلنا� بسبب نبو

باليأ�  
صطد
مهم  بسبب  ñد  قد 


لنا�  عامة  مما جعل  متتاليتني  مرتني 
 �� Rلك  �حتو4  
لقهقر@   Kيرجعو
 U قع

لو معا�ضة على صعيد   Aنشو
بعض 
ألماكن. بعد هذ
 (لف 
ملسيح 

ملوعو' بأمر من 
هللا تعا� U �خر عا� 
١٨٩٠ كتيب ”فتح 
إلسال�“ �نشر& 
U بد
ية عا� ١٨٩١، صر» فيه عن 

لناصرP كما (علن عن  �فا> 
ملسيح 
 U (حد�  مما   
موعوً' مسيًحا  كونه 
من  (ك�  كانت  عظيمة  هز>  
لبال' 
(ك�  ناحية  من  كانت  بل  سابقاִדا 
 Yث) 
لسابقة كلها.   F

Tز بكثY من 
 K
طوفاK خطY  من 
ملعا�ضة �
لفو�
 �� 
لبال'  (قصى  من  حضرته  ضد 
فتا�@  به  (ُلصقت  حيث  (قصاها 
قتله،  �(بيح   Aلعلما
 قبل  من   Yلتفك

 
ناً� 
شتعلت  قد  كلها  
لبال'   Kكأ�
U نو
حيها 
أل�بعة. �قد تعرT Vذ& 
 Pلبطالو
 ¡مد حسني   Pملولو
 
Tز> 

آلK مصوًنا منها،  �� Kكا Pلذ
(يضا 
�هو 
لشخص 
أل�4 
لذP ¢ل بيد& 

لبال'  �قطع   �  &Yلتكف  Aستفتا

 @') Rلك   �� �ضافة  �غرًبا.  شرًقا 
بعض   Kميا� Oعزعة   ��  Kإلعال
  
هذ


ملبايعني (يضا.
مر��  عند  حدثت  قد  
لر
بعة  
Tز> �

ملد> 
ملحد'> لتحقق 
لنبوA> عن �ִדم. 
Rلك   U (يضا  
Tز>  هذ&  �كانت 
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جلماعة  �لكن   ،
 جدًّ شديد>  
لوقت 
حضرته  تربية  حتت  قوية  (صبحت 
فقد  لذلك  تعا�  
هللا  لسنن  �عا�فة 
 
�'
'O
 
ملعا�ضني  �لكن  حتملت، 
معا�ضة �
ستهز
A. �بعد Rلك كانت 
�ال   F
فتر على  خفيفة   F
هز  Sهنا

(<ا ليست شيًئا ُيذكر.
للهز>  
جلماعة  تعرضت  قد   
Yًخ)�

ملوعو'  
ملسيح  �فا>  لد@  
خلامسة 

جلماعة.   Kبنيا  Fهز 
ل®   ،�
لد�جة  شديد>  
لزلزلة  هذ&  �كانت 
(<ا جدير> بأK تسمى Oلزلة 
لساعة. 
للمسيح  
جلذ
بة  
لشخصية  كانت 

لنا�  بني  موجو'>   � 
ملوعو' 

لسابقة �كانت يد& متّد  F
خال4 
Tز
�ال  إلنقاRهم،  
لساقطني  Èو  تلقائًيا 
(نه U هذ& 
Tز> 
ألخY> ¿ يعد 
ألمر 
 <ًYخط 
Tز>  هذ&  جعل  مما  كذلك 

.
 جدًّ

خلمس 
ملتعلقة  F
كانت هذ& هي 
Tز
باملسيح 
ملوعو' � 
ل® تعرضت Tا 
Oلزلة  حدثت  Rلك  بعد   Í Iاعته. 
 � 
أل�4  
خلليفة  �فا>  عند  شديد> 
�Ïص  ¸تلفة  كانت  (<ا  �ال  (يضا، 
 .
حصًر 
أل¢دية  
إلسالمية  
جلماعة 

ملوعو'  باملسيح  تتعلق  تكن   ¿  P)
 U شبهة  لتحد�  تكن   ¿  �)  �
 nصد عن   Kإلميا
 ضعا9  قلو� 

�ال   .� 
ملوعو'  
ملسيح  'عا�@ 
 Aالبتال
شك (K عو
صف 
ملصائب �
ستهب الحًقا (يضا �فق سنة 
هللا تعا� 

ملسيح 
ملوعو' �  F
Aحتقيًقا لنبو�

ملذكو�>  
خلمس  F

Tز  Nنو �لكن 

ألخر@.  F
¸تلف متاًما عن كل 
Tز
Tذ&  كتاب®   Aثنا)  pببا خطر  �لقد 

ملسيح  تلقا&   Pلذ
 
لنبأ   K) 
ألسطر 
ñسة  حد��  عن   � 
ملوعو' 
Oال4O �ُ�صفت �خرها بزلزلة 
لساعة 
للدنيا  حتد�   K) مقد�>   Kتكو قد 
 Fكلما �لكن  (يضا  �خر  بشكل 

خلمس  F

لنبوA> تنطبق على هذ& 
Tز


ملذكو�> (يضا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٧
حدث¯ مياK عبد 
هللا 
لسنو�P �قا4: 

ئل 
أليا� جاA �� حضرته ضيف �) U
 Kصائًما. كا Kكا� Kشهر �مضا U
معظم  حيث  
لعصر  بعد  ما  
لوقت 
للضيف  فقا4  قد مضى.   Kلنها� كا


لنها� �ال  (K ُيفطر. فر': ¿ يبق من 
 .Kآل
 لإلفطا�  
عي ' فال   Yيس �قت 

هللا  ترضي   K) تريد  هل   :� قا4 

هللا  يرضى  ال  (عمالك؟  بقو>  تعا� 

هللا  �
تعا� بالعنا' بل بالطاعة. فما '
تعا� قد قا4 (ال يصو� 
ملسافر فعليه 

(ال يصو�، فأفطر 
لضيف.

 P�علي ير Yش Pملولو
  Kقو4: كا)
 U 
عتكف  
لدين  فضل  
حلكيم   K)
(نه  �ال   � 
ملوعو'  
ملسيح  Oمن 

ضطر للخر�� من (جل متابعة قضية 
�ملا  
عتكافه،  فأ<ى  
ملحكمة   U ما 
(�شك على 
ملغا'�> ُقرَ� 
لعصر قا4 
تعلم  كنت   
R� مبتسًما:  حضرته  له 

لقضية  ملتابعة  للذها�  (نك ستضطر 

فما كانت ¾ة حاجة لتعتكف.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٨
 P)) عمها   K) عمي  O�جة  حدثت¯ 
(¢د  
 غال� Oمر  P'ينا  Kكا  (Pجّد
- (P سيدنا 
ملسيح 
ملوعو' � - 

ملسجدP. قالت  P) “بـ ”َمِسْيِتي
O�جة عمي: ما كاK لعمي (K يعر9 
بثما�   Îحسن طالع حضرته سيأ K)

عظيمة يوًما ما.
�صف  
لبنجابية  باللغة  يطَلق  (قو4: 

ملسجد   �Oيال من  على  ”َمِسْيِتي“ 
كل حني ��K. كما (قو4 بأK بعض 
 Kيستخدمو 

لنا� 
آلخرين (يضا كانو


السم (حياًنا. 
حلضرته هذ


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٩
كانت  ملا  �قالت:   Îلد
� حدثت¯ 
 U 'ين  كر�  �فعها  
ل®  
لقضية 

لرÊيا   U تناَقش، �عُت غو�'
سبو� 
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التقوى

 U حضرته  سُيعد�  يقو4:   
(حًد
 .Kقا'يا (هل  
حة � (جل  من  (مرتسر 
فلما RكرFُ له هذ& 
لرÊيا ُسّر �قا4: 
 Kكا :Îلد
هذ& �Êيا مبشر>. قالت �

لرÊيا (نه سينا4  U مه
� يفسر �عد

عز>ً  �كر
مًة.

لقضية من غو�'
سبو�  ُنِقَلت  (قو4: 
صد�  حيث  (مرتسر   U 
ستؤنفت �

قر
� بر
Aته.
تلك  (يا�   U  :Îلد
� حدثت¯  كما 
 K) <لبيت مر
 U كر حضرتهR لقضية


، �Rكر  فاسد> جدًّ تبد�  
حلاكم  نية 

ملنا�  U F)� حلاكم
(يضا (O K�جة 

 (صد� R� مصيبة ما ستحل ببيتها K)
 Fفذكر عا'4.   Yغ حكما  O�جها 
بعد�  �(�صته  لز�جها  
لرÊيا  هذ& 

�ÏاP) R �جر
A ظا¿. 
يقو4:   �  Kكا  :Îلد
� تقو4 
له  قالت  
حلاكم   Aبنا) (حد   Fما ملا 

لبيت  
O�جته هل تريد (K تدمر هذ

كله؟
قد  
إلخو>   Kكا  :Îلد
� �قالت 

حلكم  صد��  يو�  
ملحكمة   
حضر�
�Rلك   4
باألمو جيوֲדم   
مأل� �قد 

لغر
مة 
ل®  A
حg يتمكنو
 فوً�
 من ('
 Kكا� حضرَته،  
حلاكم  ֲדا  يغّر�  قد 

لنو
� ¡مد علي خاK (يضا قد ¢ل 

معه �ال9 
لر�بياF من الهو�.


لدÎ: (ثناA (يا� تلك 
لقضية � FكرR�

ملحكمة �لس  U حضرته �ضر Kكا
 Kكا�ملحكمة، 
 �حتت (شجا� خا�
نائب 
حلاكم ميّر من قرֲדم يومًيا من 
سأ4  
ملحكمة.   ��  P'ملؤ
 
لطريق 
 �� 
Yًحلاكم حا�سه يوًما مش
نائب 
قضية حضرته: (ما تز
4 تلك 
لقضية 
بنعم  
حلا��  (جا�  
ملحكمة؟   U
فقا4 نائب 
حلاكم مبتسًما: لو كانت 

عندP حلكمت فيها U يو� �
حد. 
 
هذ 
حلاكم  نائب   Kكا (قو4: 

�جنليزًيا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم    .١٢٠
حدث¯ 
ملولوP شY علي �قا4: 'خلنا 
�بعض  (نا   Aللقا مر>  حضرته  على 

ملولوP ¡مد  منهم  
آلخرين  
إلخو> 
(يضا،  
لدين  كما4  
خلو
جة � علي 
 <Yامًة كبî ¯ل�نا�لشّما�. 
فقد� لنا 
كيف  �(خ�£  منها   n�تذ قائال: 
 Kستكو مبتسًما:  قا4   Í طعمها؟ 

لرجل   Kيكو ما  غالًبا  ألنه  طعم  بال 
 Yش  Pملولو
 يقو4  منافًقا.  
لسمني 
علي: تذ�قتها فوجدִדا بال طعم. قا4 

ملولوP شY علي ضاحًكا عند Rكر& 
�شيًقا   S
�نذ كنت  
لر�
ية:  هذ& 

�Èيال.
(قو4: ب (ال ُيفهم من هذ& 
لر�
ية 

بل  منافًقا   Kيكو (K كل �جل �ني 
يع¯   Kكا حضرته   K) يبد�  ما  على 
هنا Rلك 
لسمني 
لذP يسمن نتيجة 
كسله ��خال'& للر
حة '�ًما، فال بد 

(K يكوK مثله منافًقا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١٢١
 .).� ¡مد  غال�   P�'شو حدث¯ 
�قا4: ملا (تيت قا'ياU K عا� ١٩٠٥ 
 A
�(يت حضرته قد لبس عمامة خضر
فخطر بباp: ما للمسيح 
ملوعو' � 

مللونة؟ Í قر(U F مقدمة  �للعمامة 
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