



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   yش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �~ا �-q فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني   �-�الختال �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� rلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرo، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

يتر\\ ع� �لساحة �إلسالمية خال� �لشهر 
�لفضيل عد! %سئلة %�ها.. كيف سيكو? 
حالنا بعد {مضا?؟ �قد فر� هذ� �لتسا�� 
نفسه على %{� �لو�قع ملا نر�� من �نقالv حا� كث; 
 cقيا�  cصيا من  �لفضيل  �لشهر  خال�  �ملسلمني  من 
�تال�! �لقرy? @< هجر �لك كله بعد �نقضا� �لشهر 
��لتر�،  ��ملر�  ��للهو  �لغفلة   >@ ��لعو\!  �لفضيل، 
�لتقاليد  من  بل  با{¡!  ظاهر!  �ألمر  هذ�  %صبح  ح¤ 
مكتظة  �ملساجد  تر¥  {مضا?  ففي  عليها.  �ملتعا{¦ 
��لذ�كرين،   ?yللقر ��لقا{ئني  ��ملعتكفني  باملصلني 
�@�� ֲדا بعد {مضا? ُتهجر �ال يرتا\ها @< نفر قليل. 
@»ا ظاهر! تبد% كل سنة مبطلع عيد �لفطر �لذ� ُ%�ل 

مغز�� �ُهِمشت حكمه.
 D\% ل� vما يتبا\{ @< �لذهن عن �ألسبا ��% ?@
@< نشو� هذ� �لظاهر! هو حتو� مفهوc {مضا? لد¥ 
�لكث; من �ملسلمني من @طا{ �لعبا\! @< @طا{ �لعا\!. 
 D�\فكث; منهم ير�? %? {مضا? شهر متا{¯ فيه عا
ال  %نه  حني   ± {مضا?   cيصو �لبعض  فتجد  معينة 
يصلي، ��لبعض �آلخر يناc طو�� �لنها{ �يستيقظ بعد 
�هلما  ��لتر�  �ملر�   ± �لليل  �يقضي  �لعصر  صال! 
جر� مما تشهد� �لساحة �إلسالمية من عا\�D منحرفة. 
�ألمر �لذ� يؤكد %? هؤال� · يتعبد�� ± {مضا? @ال 
مبنطق �لعا\! ال �لعبا\!، �بالتا¹ · ُيحد¸ هذ� �لشهر 
�لتغي; �ملنشو\ ± حياִדم، �لذ� فما %? ينتهي �لشهر 

�لفضيل ح¤ يعو\ كل ��حد @< ما كا? عليه.
ال شك %? ما yلت @ليه �ألمة من حالة متر\ية ± هذ� 
�ملضما{ هو نتا¿ فهم \ي¾ متدّ? ُيعَر� من على �ملنابر 
غليل  يشفي  �لعقل �ال  فهم ال Àاطب  @نه  �لفخمة. 

�لر�حانية   �لفقر� خطب مفرغة من  �لقلب، عمو\� 
{مضا?.   ± سنة  كل   ± �لعامة  Âاعها  على  َتعوَّ\ 
@نه فهم \ي¾ عقيم ال ُيوضح �خلطوÃ �ألساسية من 
 >@ cلعبا\! باإلضافة @< %نه متسلط يقو\ �لعو�� !�}�
خر�فية   Dبآليا �لق�   vعذ� من  بتخويفهم  �ملساجد 
سا�جة. فعال @نه فهم متسك بالقشر �%ضاÈ لب غاية 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  yية ﴿َ�َما  �إلنسا? كما �ضحته  خلق 
�لعبا\! ±  لَِيْعُبُد�ِ?﴾ �ليس �ملقصو\ من  َ��إلْنَس ِ@الَّ 
هذ� �آلية �لصلو�D �خلمس فحسب، بل @»ا تتعد¥ 
�%\�ئه  �خل;ية  �إلنسا?  %عما�  Iيع  �تشمل  �لك 
�لعبا\!  من  �ألساسي  �لغر�   ?@ �لدينية.   Dللو�جبا
هو %? يتحلى �ملر� بأخال� �هللا تعا< �يصطبغ بصبغته 
%نو�{ صفاته عز �جل على  يتمكن من عكس  ح¤ 
خلقه �هكذ� يصبح {بانيا بتعليمه كتاv �هللا @ياهم. 
 Ïا� �هللا �حلسÂ% ال يتم هذ� �النعكا¯ مبجر\ تر\يد�
﴿َ��ْعُبْد  �آلية  نّصته  ما  حسب  بل   Dملر��  Dعشر�
�لعبا\! هي   !�}�  ?%  �% �ْلَيِقنيُ﴾  َيْأِتَيَك  َحتَّى  َ{بََّك 

ÎÄ]¬’\;;flŸ;‡]ïŸÑ;\ÂÑÖt
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�حلصو� على �ليقني، %� �لوصا� برv �لعز! �تلقي 
@شا{�D منه عز �جل ± صو{! @�اماD �كشو¦. 
منقطع  {�حيا  برناÐا  �جل  عز  �هللا  لنا  �ضع  �لقد 
�لنظ; كي نصل @< هذ� �لغاية �ملنشو\! �ل ليست 
باألمر ��ني على �لذين %خلد�� @< �أل{�. ففي شهر 
{مضا? �ملبا{� خططت حكمة �هللا %? يقلل �ملر� من 
�لطعاc �ملا\� �ُيكثر من �لطعاc �لر�حي. �كما بّين 
%نه كلما كا? �إلنسا? قليل �ألكل  صلحا� �لصوفية 
تزكية  قو¥  لديه  ُتثقَّف  حيث  �لعبا\!  كث;  %صبح 
فبالصال!  �لكشف.  قو¥  لديه  تقو¥  �بالتا¹  �لنفس 
تتم تزكية �لنفس �بالصوc يتم تنوير �لقلب �يكتسب 
 cقو¥ �لتجلي �بالتا¹ - لد¥ مو�ظبة �ملر� على �لصيا
��لقياc بنية صا\قة �بكل جد - Ñد نفسه ± �{�! 
ن �لقرy? �لكرمي  ـَّ عبا\ته على عتبة ليلة �لقد{ �ل بي
%»ا خ; من %لف شهر، %� Òصل فيها ما ال Òصل 
خال� ثال¸ �Óانني سنة من �لعبا\!، %� خال� هذ� 
�لعابد  �لر#ن على  �ملبا{كة تـتنـز� مالئكة  �لليلة 

@يا� %? ال Àا¦ �ال Òز? �مبشر!  ُمطْمئنة  �ملتلهف 
�ملر�  يتحو�  �هكذ�  ��آلخر!.  �لدنيا   ± باجلنة  @يا� 
من كائن %{ضي @< كائن Âا�� �تتجلى عليه %نو�{ 

قدسية يعكسها على خلق �هللا.
 Dلكر�ما� هذ�  على  �حلصو�  مفتا�   ?% شك  �ال 
كامن ± قو! �لدعا� فهو كنـز عظيم ال يفÏ يكمن 
نز��  �تستوجب  �لر#ن   Öعر حتر�  قو¥  فيها 
مالئكته، �نضرv على �لك مثاال تبيانيا.. @�� شب 
فهل  �ملا�  من   vبكو �لنا¯  �%طفأ�  �حلي   ± حريق 
حريق  يشب  �لك  مقابل   ±� %ساسا؟  حريقا  يعت� 
%نه حريق  فال شك  �ملطافئ إل×ا\�،   Dشاحنا  Ùتأ
فتا�.. فحينما يدعو �إلنسا? بكل لوعة �حرقة فال بد 
%? ُيحد¸ جيشاًنا ± مملكة �لسما� ��لك من جر�� 
نز�� مالئكة  يستوجب  �لذ�  �لدعا�  �يب �حر�{! 
 vلر#ا? إل×ا\ها. فحينما يتم �لدعا� ֲדذ� �ألسلو�
 ��À� يب �لسائل �ملضطرÑ� فإ? �هللا عز �جل يقبله

عن طريق �إل�اc ��لكشف.
�ال شك %? من �ستفا\ من {مضا? �ستفا\! حقيقية ال 
بد �%? يكو? حاله بعد� خ;Ü �ينعم بفرحة �لعيد �ل 
 Ùمير من حيا cصفها %حد �حلكما� قائال: %? كل يو�
· %عص فيه �هللا �%عبد� حق عبا\ته فهو عيد. هذ� هو 

حا� من �ستفا\ من {مضا? َ�َقَد{ �هللا َحقَّ َقْدِ{�. 
�± �ألخ; �ßن نو\È هذ� �لشهر �لفضيل ال يسعنا 
@ال %? نرفع هذ� �لند�� �ملبا{� �نقو�: حر{�� {مضا? 

من �لعا\! ��جعلو� عبا\!.
هد�نا �هللا �@ياكم ملا Òبه �يرضا� �جعلنا ممن يستمعو? 
�لقو� فيتبعو? %حسنه �صلى �للهم على خامت �لنبيني 

سيدنا �موالنا 3مد �على yله �صحبه %Iعني.

فحينمـا يدعـو اإلنسـان بـكل لوعة 
وحرقة فـال بد أن cُدث جيشـاًنا ! 
مملكـة السـماء وذلك من جـراء dيب 
يسـتوجب  الـذي  الدعـاء  وحـرارة 
نـزول مالئكـة الر"ـان إلiادهـا
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التقوى

 حضر! مر¡� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \{�¯:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 ��ْلَقْوَ َ!َسرَّ  َمْن  ِمْنُكْم  ﴿َسَو�ٌ, 

1ََمْن َجَهَر ِبِه 1ََمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 
  ﴾
ِبالنََّهـاِ  8ٌ
1ََسـاِ ِباللَّي:ِل 

(�لرعد ١١)
 

شر? �لكلما=: 
سر�ًبا:  �لبع;   vََسَر  :8ٌ
ساِ
َه للَرْعي. @ِبٌل سا{بٌة: متوجهٌة  َتَوجَّ
 vَملاُ�: جر¥. �سَر� vللرعي. سر
فال? ± �أل{�: �هب على �جهه 

.(vألقر�) فيها �مضى

 :Aلتفسـ�
 �  äللن يكيد�?  �لكفا{  كا? 
 �% علنية  �ملكائد؛  من  بنوعني 
�ملأل  على  هد\��   ?% فإما  سرية. 
ح¤ Àا¦ �يرتدÈ، %� تشا�{�� 
كانو�  تا{!  الغتياله.  �خلفا�   ±
يهاIونه »ا{Ü �جهاً{� كاعتد�ئهم 
�لذ�  �حلا\¸  �لك   ±  � عليه 
�لكرمي سلى  فيه على ظهر�  %لقو� 
صالته   ± ساجد  �هو  �لناقة 
(�لبخا{�،  �ملشرفة  �لكعبة  بفنا� 
خنَق  3ا�لتهم   ±  �% �لوضو�)،  
كانو�  %خر¥  �تا{ً!  بر\�ئه،   äلن�
ليلة   ± فعلو�  كما  ليًال  يهاIونه 

Ö!#uθ y™Ο ä3ΖÏiΒô¨Β§�|  r&tΑöθs)ø9 $# tΒuρt� yγy_ Ïµ Î/ô tΒuρuθ èδ¥#÷‚tGó¡ãΒ

È≅øŠ©9 $$Î/7>Í‘$y™ uρÍ‘$pκ¨]9 $$Î/∩⊇⊇∪…çµ s9×M≈ t7Ée)yèãΒ.ÏiΒÈ÷t/Ïµ ÷ƒy‰ tƒô ÏΒuρ Ïµ Ï�ù=yz

…çµ tΡθÝà x�øts†ôÏΒÌ� øΒr&«! $#3�χÎ)©! $#Ÿωç�Éi�tóãƒ$tΒBΘöθs)Î/4®Lym(#ρç�Éi�tóãƒ$tΒ

öΝÍκÅ¦à�Ρ r'Î/3!#sŒÎ) uρyŠ# u‘r&ª! $#5Θöθs)Î/#[þθ ß™Ÿξsù¨Št� tΒ…çµ s94$tΒuρΟ ßγs9 ÏiΒ

 Ïµ ÏΡρßŠÏΒ@Α#uρ∩⊇⊄∪uθ èδ“ Ï%©!$#ãΝà6ƒ Ì� ãƒšX÷�y9ø9 $#$]ùöθ yz$Yèyϑ sÛuρ

à⋅Å´Ψãƒ uρšU$ys ¡¡9 $#tΑ$s)ÏoW9 $#∩⊇⊂∪ßxÎm7|¡ç„ uρß‰ôã§�9 $# ÍνÏ‰ôϑ pt¿2èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $#uρ

ôÏΒ Ïµ ÏGx�‹Åzã≅Å™ö� ãƒuρt, Ïã≡uθ ¢Á9 $#Ü=ŠÅÁ ãŠsù$pκÍ5tΒâ!$t±o„öΝèδuρ

šχθä9 Ï‰≈ pgä†’Îû«! $#uθ èδuρß‰ƒÏ‰ x©ÉΑ$ysÎRùQ$#∩⊇⊆∪

�;8fi’\;Ï⁄ë¡;flŸ;äzeÕ

ôÑ¯\;Ï“˜ŸÂ;Ô]⁄â’\;Ï“˜Ÿ;ÏÁ]∂



٥

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

البن  �لنبوية  (�لس;!  �جر!. �
.(cهشا

ال  @نكم  تعا<:  �هللا  فيذّكرهم 
حتا{بو?  �@منا   ،Ü3مد حتا{بو? 
هنا�  ليس    ?ْ% �لتعلمو�  �هللا،  
تعا<  عليه  خافًيا  ُتِسرُّ�نه  شي�  
، فلن تستطيعو� مبكائدكم �لعلنية 
%� �لسـرية %? تضر�� {سـو¹ 

بشي�.

1َِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  ُمَعقَِّباٌ=  ﴿َلُه 
 َّGHِ �هللا  َ!ْمِر  ِمْن  َيْحَفُظوَنُه  َخْلِفِه 
ُيَغيُِّر�1  ِبَقْوPٍ َحتَّى  ُيَغيُِّر َما  �هللا ال 
�هللا   �َ�
َ!َ  �RَHِ1َ ِبَأْنفSِسِهـْم  َما 
1ََما  َلُه  َمَر�َّ  فال  ُسوً,�   Pٍِبَقـْو
  ﴾�ٍ�1َ ِمـْن  1�ُِنِه  ِمـْن  َلُهـْم 

(�لرعد ١٢)
 

شر? �لكلـما=:
%تى  بَعِقبه؛  جا�  عقَّبه:  معقِّبا=: 
غز�  فال?:  عقَّب  بعد�.  بشي� 
َسَنته.  من  ثّنى   é �لعد�  على 
طلبه   ± ترّ\َ\  �ألمر:   ± �عّقب 
صّلى  �لصال!:   ± عّقَب   .ÜّدÐ
صال!  ينتظر  موِضِعه   ± فمكَث 

%خر¥. عّقب �حلاكم على حكم 
بغ;�.  حكمه  بعد  حكَم  َسَلِفِه: 
��لنها{؛  �لليل  مالئكُة   :Dملعقِّبا�
بعًضا؛  بعضها  Àلُف   Dُلتسبيحا�
(�لنو�) �للو�Ù يقمن عند %عجا¡ 
�حلو�  على   Dملعتركا� �إلبل 
ناقة \خلت مكا»ا  �نصرفت  فإ�� 
%خر¥ (�ألقرv). قوله تعا< ﴿له 
معقباD من بني يديه �من خلفه﴾ 
%� مالئكة يتعاقبو? عليه حافظني 

.(D�\ملفر�) له
َمَرّ�: َ{\َّ� عن �جهه: صَرَفُه. {\َّ 
 >@  �\ّ} يقبله.   · �لشيَ�:  عليه 

.(vألقر�) منـزله: %{جعه
�َ�اليًة:  ِ�اليًة  �لشي�  َ�ِلَي   :�ٍ�1
فالًنا   ¹َ�� به.   cقا� %مر�  ملَك 
َنَصَرُ�. ��¹َ فالًنا َ�اليًة:  �عليه: 

.(vألقر�) حبه%

:Aلتفسـ�
%{¥ %? ضم; �لغائب ± قوله ﴿له 
 .� äيعو\  على �لن ﴾..Dمعقبا
 Dٍمعقبا مالئكًة  هنا�   ?% ��ملر�\ 
ìر�سته   cتقو  �  äلن� حو� 
باستمر�{ بأمر من �هللا تعا<، كما 
للحماية.  حر�¯  للملو�  يكو? 
�حلديث  من  يتأكد   Ïملع� �هذ� 

 ?%  ��}ُ حيث   ،íيض% �لشريف 
عامر بن طفيل �%{بد بن قيس قدما 
�ملدينة @< �لنä �. فقا� له عامر: 
%جتعل �ألمر ¹ (%� �خلالفة) بعد 
 :�  äلن� عليه  فّر\  %سلمت؟   ?%
ليس �لك لك �ال لقومك. فقا�: 
ألمأل? �لبال\ عليك خيًال �{جاال. 
تعا<.  �هللا  �: مينعك   äلن� فقا� 
قا�  فلما خرجا  فرجعا غاضبني. 
@� سُأ�ي 3مًد�  %{بد،  يا  عامر: 
بالسيف،  فاْضربه  باحلديث  عنك 
يزيد��   · قتلته   ��@ �لنا¯  فإ? 
�يكرهو�  َية  بالدِّ يرضو�   ?% على 
فقا�  ية.  �لدِّ فسنعطيهم   ،vحلر�
%{بد: %فعُل. فأقبال {�جعني. فقا� 
عامر: يا 3مد، قم معي ُ%كّلمك. 
فقاc معهما @< �خلا{¿. فبينما هم 
± �حلديث %{�\ عامر �لو�قف �{�� 
�لنä � %? يسل �لسيف لقتله � 
�لكنه · يستطع {فع يد�. ��{\ 
± بعض �لر��ياD %? يد� كانت 
قد ُ%صيبت بالفاï، �لكنها تذكر 
عند  فرسه  {كب  كا?  %نه   íيض%
تصب   · %نه  يع¾  مما  �لعو\!، 
يد� بالفاï  بل %لقى �هللا  ± قلبه 
 cجو�� على  Ñر�  فلم  �لرعب، 
 Üمنبهر �قف  بل   �  äلن� على 
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�لك  بعد  �لر��ية  �تقو�   .íمبهوت
�لنä �ستد�{ �نظر @< �خللف   ?%
على  يد�  ��ضًعا  عامًر�  فوجد 
مقبض �لسيف، فتنّحى من مكانه 
�ما.  �لتعر�   ?�\ �لو{��   >@
 ±� خاسرين.  خائبني  فرجعا 
�لطريق نزلت �لصاعة على %{بد، 
بينما ماD عامر نتيجة ُ\مَّل كب;. 
يتضح من هذ� �آلية %? �لصحابة 
{ضو�? �هللا عليهم %يضí ير�? %? 
عصمة  عن  تتحد¸  �آلية  هذ� 

�لنä � خاصة.
بعد  ما   �  äلن� حيا!   ?% �حلق 
�لدعو! كّلها شاهد! على �لعصمة 
�إل�ية. فإ? �ملالئكة هي �ل كانت 
ملا  �@ال  �ملكية،  �لفتر!   ± حترسه 
�لذين  �ألعد��  من  لينجو  كا? 
حاصر��  من كل صوv. %ما بعد 
�ملدينة فقد متتع  فعًال  �جر! @< �
مالئكة  #اية  بنوعيها:  باحلماية 
�لسما� �#اية مالئكة �أل{� %� 
�لصحابة {ضي �هللا عنهم %Iعني. 
�@? معركة بد{ %صد� مثا� على 
هذ� �حلماية �ملز\�جة. لقد تعاهد 
 ?% قبل  �ملدينة  %هل  مع   �  äلن�
يهاجر @ليهم، %نه لو حا{به �لعد� 
خا{¿ �ملدينة فلن يكونو� ملزمني 

 äر¿ �لنÀ ?% باخلر�¿ معه. �قبل
بد{،  �قعة   ± �لعد�  ملالقا!   �
��ألنصا{.  �ملهاجرين  �ستشا{ 
عليه  يش;�?  �ملهاجر�?  فكا? 
�ملدينة،  من  باخلر�¿  بكل #ا¯ 
%ش;��  يقو�:  يز�   ·  � �لكنه 
علّي %يها �لنا¯. فتقدc �ملقد�\ بن 
��هللا  �قا�:  �ألنصا{ّ�*  �ألسو\ 
�هللا؟  {سو�  يا  تـريدنا  لكأنك 
يا  �ألنصا{�:  فقا�  %جل.  قا�: 
�شترطنا  %ننا  شك  ال  �هللا  {سو� 
عليك هذ�، �لكنا كنا حني ���  
�قد  %ما   .cباإلسال �لعهد  حديثي 
شهدنا �آل? ��خت�نا %نك {سو� 
�هللا حقí،  فال حاجة لالستشا{!. 

ñيلنا   òو�   ?% %مرتنا  لو  ��هللا 
�لبحر خلضنا�. ��هللا، @نا ال نقو� 
لك كما قا� بنو �سر�ئيل ملوسى: 
��هب %نت �{بك فقاِتال @نا ههنا 
�لعد�  سنقاتل  �لكننا  قاعد�?. 
عن ميينك �عن óالك �بني يديك 
�خلفك �لن َيخلصو� @ليك ما · 
(�لبخا{�،  �امد! � جثثنا  يطأ�� 
�لس;!  �جلها\؛  مسلم،  �ملغا¡�، 

البن هشاc، غز�! بد{). 
 >@ %حب  هذ�  مقولته  �كانت 
�لصحابة لد{جة %? قا� %حدهم: 
ثال¸   �  äلن� مع   Dشهد لقد 
عشر! غز�ً!، �َألْ? %كو? صاحب 
هذ� �لكلمة َ%َحبُّ  @¹ مما فعلت 

(�لبخا{�،�ملغا¡�). 
فأ{¥ %? هؤال� �لصحابة �لفد�ئيني 
 íيض% عنهم  �هللا  {ضي   cلكر��
�لذين   Dملعقبا� ضمن  يند{جو? 

*لقد ُنسب �لقو� نفسه ± بعض �ملر�جع @< 
سعد بن معا� �سعد بن عبا\!.

احلق أن حياة الن; � ما بعد الدعوة كّلها شاهدة على 
العصمة اإلdية. فإن املالئكة هي الo كانت حترسه ! 
الفـXة املكية... أما بعد اdجـرة إs املدينة فقد متتع  
فعًال باحلماية بنوعيها: "اية مالئكة السـماء و"اية 
مالئكة األرض أي الصحابة رضي اهللا عنهم أwعني. 
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%مرهم �هللا � ìماية نبيه �.
%مر  من  ﴿Òفظونه  تعا<  �قوله 
�هللا﴾ %� %»م يقومو? ìمايته بأمر 
من �هللا تعا< �بتغا� مرضاته، �ليس 
 íلفئة %� لقريب؛ �ال خوف íتعصب
@� الشي�  Ñمعهم  من سلطا?. 
على يد ��حد! سو¥ �لدين. لقد 
عند   �  äللن �لكفا{  %حد  قا� 
%Iعت  3مد  يا  �حلديبية:  صلح 
%خالطهم).   �%) �لنا¯   vشا�%
�%ُمي �هللا لكأ� ֲדؤال� قد �نكشفو� 
عنك (�لس;! البن هشاc). �لكن 
هؤال� %كد�� @خالصهم ��فا�هم 
%نه · تكن  له � {غم  �فد��هم 

هنا� صلة \نيوية تربطهم به.
كما تع¾ �آلية %يضí %? �هللا تعا< 
@نسا?  لكل   íحر�س عني  قد 
 ±� �ألخطا{.  ش¤  من  Òمونه 
هذ� �لصو{! يكو? ضم; �لغائب 
± (له معقباD) عائدÜ على (من) 
%سرَّ  َمْن  منكم  ﴿سو��  قوله   ±

�لقو�﴾.
�لو�قع %ننا لو %معنا �لنظر أل\{كنا 
%? %نو�È �لسموc تدخل %جساَمنا 
± كل حلظة، فمثًال عندما نتنفس 
ألمر��  �جلر�ثيم  فينا  تدخل 
ôتلفة من %نفا¯ �آلخرين. �لكن 

%جسامنا   ± جعل  قد  تعا<  �هللا 
 cلسمو� هذ�  على  يقضي   íنظام
 .cا ± �ألجسا��ملتنوعة فو{ \خو
é @? �إلنسا? مهد\ ± كل حني  
 ��\ من  �ألخر¥  �ألخطا{   Èبأنو�
بد� %� صدمة نفسّية %� خسا{! 
ما� %� هتك عر� �غ;ها، �@منا 
�هللا �لذ� Òميه منها، �عندما يرفع 
@ّنه  بل  �أل�¥  يقع ±  عنه #ايته 

 .íيهلك حتم
بأ»م  للكفا{   Üهذ� حتذير  ± ?@�
بسبب  �لر�حة  ֲדذ�  َينَعمو? 
%ََبْو� @ال �إلصر�{  #ايتنا، فإْ? هم 
نرفع  فسو¦  ��لفسا\  �لشر  على 

عنهم #ايتنا فيهلكو?.
يغّير  ال  �هللا   ?@﴿ تعا<  قوله  %ما 
ما بقوc ح¤ يغّير�� ما بأنفسهم﴾ 
%هل  يعامل  ال  تعا<  %نه  يع¾  فال 
�لسو� بالر#ة ��لشفقة، بل �ملر�\ 
مع  �حلسنة  معاملته   يغ;  ال  %نه 
ما  يغ;��   ?% @ال  �للهم  �ألبر�{، 
 ?%  �%  .Ü}شر�% �يصبحو�  ֲדم 
�لشرير  يعامل  %نه  تعا<  �هللا  سنة 
%يضí باللطف ��لر#ة {غم شر�، 
 Üلكنه ال يعامل %هل �لصال� %بد�
@ال باحلسÏ @< %? يتغ;�� �ينقلبو� 

%شر�{Ü فاسدين.

 cقو  >@ �لفسا\  يتطر�  حينما 
�يتعرضو? للمصائب �ل تشتت 
óلهم �ִדلكهم- كما تع¾ كلمة 
%»م  فليعلمو�  �حلقيقة-   ± �لتغي; 
قد غ;�� ما بأنفسهم من صال� 
�خ;، �صا{�� %شر�{Ü فاسدين. 

 cٍقوله تعا< ﴿�@�� %{�\ �هللا بقو�  
من  �م  �ما  له  مر\َّ  فال   Üسو�
�لسو�   ?% فاعلم   ﴾�ٍ�� من  \�نه 
�كلمة  �أل�¥،   �% �لشر  معنا� 
�ألمَر  َ�ِلي  من  فاعل  �سم   (�ٍ��)
 ?% �جلملة  من  ��ملر�\  َمَلَكه،   �%
فال   cٍقو معاقبة  قر{   ��@ تعا<  �هللا 
%حد  �ال  �لك،  من  مينعه  %حد 
ينصرهم  �ال  #ايتهم   يستطيع 
ضد قضا� �هللا تعا<. �قد �كر هنا 
�ملالك  كونه  ليؤكد  �لوالية  صفة 
�لوحيد. كأنه تعا< يقو�: ما \منا 
ßن �لذين منلك كل شي� �ßفظ 
Òفـظ  �لذ�   �� فمن  �جلميع، 
#ايتـنا.  عنه  {فعنا   íشخص
فمـثل هذ� �لشخـص سيـبقى 

معرضí للشـر ��أل�¥. 
سو¦   � %نه  بذلك  �قد صّر� 
�لكنه   � 3مد  ìماية   cيقو
%عد�ئه  عن  #ايته  يرفع  سو¦ 

�ملجرمـني. 
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َخْوًفا  �ْلَبْرَ\  ُيِريُكُم  �لَِّذ[  ﴿ُهَو 
 ﴾�َحا8َ �لثَِّقاَ 1ََطَمًعا 1َُيْنِشُئ �لسَّ

(�لرعد ١٣)  

شر? �لكلمـا=:
%نشأ  @نشاً�:{ّبا�.  %نشأ�  ُينشُئ: 
�لشيَ�: %حدثه. %نشأ �هللا �لشيَ�: 
�بتد%  �خللق:  �هللا  %نشأ  خلقه. 
�حلديَث:  فال?  %نشأ  خلقهم. 
�ضعه. %نشأ �هللا �لسحابة: {فعها. 
%نشأ فال? \�{Ü: بد% بنا�ها. �%نشأ 
¡يد: %نشد شعرÜ %� خطَب ñُطبٍة 

.(vألقر�) فأحسن فيها
فيه ما� %�  �لغيم كا?  �لسحا8: 
سحابٌة.  ��لو�حد!  فيه،  يكن   ·
�يوصف (�لسحاv) باملفر\ مر�عا! 
 vلسحا�﴿  ?yلقر� كقو�  لّلفظة 
��أل{�﴾،  �لسما�  بني  �ملسخر 
ملعنا�  مر�عا!  باجلمع  �يوصف 
 vلسحا� ﴿�ينشئ   íيض% كقوله 

 .(vألقر�) ﴾لِثقا��

 :Aلتفسـ�
يسبب �ل�� خوًفا �طمًعا للنا¯، 
َفُهم Àافونه كيال تصيبهم صاعقة 
 ±  íطمع �Òبونه  فتهلكهم،  منه 

 ± íينشأ عموم ��لغيث، أل? �ل�
�ل��   ?% كما  �ملمطر!.  �لسحب 
�على  �جلنني  على  خطًر�  يشكل 
�لوقت   ± �لكن   ،Dلنباتا� بعض 
نفسه فإ? َلمعانه يقضي على ش¤ 
�جلر�ثيم �لسامة، �يطهر �لبيئة من 

ôتلف �أل�بئة.
�لثقيلة  �لسحب  تفعله  ما  �هذ� 
�لسحب  تكو? هذ�  فتا{!  %يًضا، 
{#ة @� تتسبب ± عمر�? �لبال\، 
 vرõ �@ تا{! %خر¥ تنقلب نقمًة�

 . È�}ملد? �تدمر �لز�
 ?% �ملثا�  ֲדذ�   ?yلقر� �ضح  لقد 
يكو?   ?% ميكن  �لو�حد  �لشي� 
كما   ،íحيان% �بركة  خ;  سبب 
 ± Üمدمر� íميكن %? يصبح مهلك
بعض �ألحيا?. يلمع �ل�� �متطر 
منافع  �لبعض  ֲדا  فيج¾  �لسما� 
�آلخر�?  ֲדا  يتضر{  بينما  كث;!، 
%ضر�{Ü فا\حة. فثبت %? �لشي� ال 
يكو? ± حد ��ته نافًعا %� ضاً{�، 
 .äنس %مر  ضر{�   �% نفعه  �@منا 
�لسحب  هل  ُسئلنا:  لو  فمثًال 
�لثقيلة خ; %c ال، فإننا ال نستطيع 
�جلزñ c;ها %� شرها \�? �لنظر 
@< �لظر�¦ ��حلاجة. عندما تعلو 
 íلسماَ� يقو� �لذ� يب¾ بيت� cلغيو�

بينما  سيدّمر�"،  �ملطر  هذ�   ?@"
�لذ� ير¥ ¡{عـه  �لفال�  يقو� 
 ?@" �جلفا¦:  بسبـب  يهلك 

هـذ� �ملطر سيـحيي¾ ".
فاهللا تعا< ينبه �لكفا{ @< %? �ملنفعة 
 ،äنس %مر  �ملؤقتة  �خلسا{!   �%
�عليهم %? ال يتباَهو� �ال ينخدعو� 
��سائل،   vسبا% من  عندهم  مبا 
فإ»ا ظل ¡�ئل. أل? �ملا� %� �لبنني 
%� �ألقا{v %� �لسلطة ال تنفع ± 
كل �ألحو�� ، بل @»ا قد تنقلب 
%حيانí @< مصائب �3ن. فعليهم 
بأيديهم من  ما   >@ ينظر��  %? ال 
ينظر�� @< ما ±  %سباv، بل %? 
�%حاسيس.  مشاعر  من  قلوֲדم 
فلن  فاسد!  قلوֲדم  كانت  فإ�� 
 vألسبا�� �ألمو��  هذ�  تنفعهم 
بل   ،íقي} �م  حتقـق  �لن   íشيئ
�بـاًال  عليهم  ستـكو?  @»ـا 

.Ü}مـا\�
شك-  -�ال   Èملوضو� هذ�   ?@
���سع  �لطيف   ٌّcها  Èموضو
على  نستطيع  ìيث  للغاية، 
 Dملجلد��  Dعشر� تأليف  ضوئه 
�ألمـم  {قي  ظاهـر!  حـو� 

��ßطاطـها.
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 dِِبَحْمـِد �لرَّْعـُد  ﴿1َُيَسبِّـُح 
1َُيْرِسـُل  ِخيَفِتِه  ِمْن  �1َْلَمَالِئَكُة 
َو�ِعـَق َفُيِصيـُب ِبَهـا َمْن  �لصَّ
َيَشـاُ, 1َُهْم ُيَجاِ�ُلـوGَ ِفي �هللا 
 ﴾��ْلِمَحاِ َشـِديـُد  1َُهــَو 

 (�لرعد ١٤)    

شر? �لكلمـا=:
(vألقر�) يسّبح: سّبَح �َهللا: نّزهه

 Dصا  :vُلسحا� {عد  �لّرعُد: 
 Dصو ��لّرعُد:  لإلمطا{.  �ضّج 

(vألقر�) vلّسحا�
�لصو�عق: �لصاعقُة: �ملوDُ؛ كلُّ 
�لعذ�v؛  صيحُة  مهلك؛   vعذ�
{عد   ± �لسما�  من  تسقط  ناٌ{ 
شديد ال متّر على شي� @ّال %حرقته 

(vألقر�)
�ِمحاًال:  ُمماحلة  ماحَله   :��ِملحاُ
يتبّين  ح¤  قا���  �كايَد�؛  ماَكَر� 
 cُ�}َ �لكيُد؛  �ِملحا�:  %شد.  %ّيهما 
�ألمر باحليل؛ �لتدبُ;؛ �ملكُر؛ �لقد{ُ! 
�لعقاvُ؛  �لعذ�vُ؛  �ِجلد�ُ�؛  ؛ 
�الُ�؛ � ُ!؛  ��لشدَّ �لقوُ!  �لعد��ُ!؛ 
�إلهالُ� (�ألقرv). �قيل: �ِملحا� 

(D�\ملفر�) .من �َحلو� ��حليلِة

:Aلتفسـ�
�لكافر�?،  %يها  تظنو?  @نكم    
�ملسلمني   >@ تنظر�?  �%نتم 
��ملصائب،  �ملحن   ± �ملحاَصرين 
سو¦  �لرهيب  �لرعد  هذ�   ?%
خاطئ،  ظنكم  �لكن  يدّمرهم، 
لكل  مهلًكا  يكو?  ال  �لرعد  أل? 
@نسا? �ال ± كل �لظر�¦، كما 
لكل  نافعة  �لسحب  تكو?  ال 
@نسا? ± كل �قت.  فإ? �لشد�ئد 
�ملؤمن،  �إلنسا?  إلهال�   Ùتأ ال 
�ظهو{  �¡\ها{�   ± تتسبب  بل 
معنوياته،  �ترفع  �لكامنة،  ملكاته 
�تزيد� قرًبا �حظو! من {به. @? 
خلق  ِمن  كليهما  ��لرعد  �ل�� 
�هللا َفأّنى �ذ� �لظو�هر �لربانية  %? 
 ?@ �ملخلصني.   �هللا   عبا\  ִדلك 
�هللا  تسبح  كلها  �لظو�هر  هذ� 
على  سقطت  %»ا  فلو  �تúّهه  
باهللا-  �%هلكته-��لعيا�   � 3مد 
له سبحانه  تعت� مسبحة  لن  فإ»ا 
مسيئة  تكو?  سو¦  بل  �تعا<، 
@< �هللا عز �جل، �لكنها ما \�مت 
طائعًة ألمر �هللا  فلن جتلب ألحبائه 
@ال  تسقط  �لن  ��لنفع،  �خل;  @ال 

عليكم %يها �ألشر�{.
خيفته﴾  من  ﴿��ملالئكة  قا�   é

 ?@ بل  �حد�،  �لرعد  ليس   �%
�أل��  �لسبب  هم  �لذين  �ملالئكة 
�ملدبر للرعد �غ;� %يضí يسبحو? 
�هللا خائفني منه �. فمن كا? �هللا 
معه فلن جتلب له �لنو�ميس �لطبيعية 
��ألسباv �ملا\ية بكل %نو�عها @ال 

�لنفع ��خل;.
é قا� ﴿�ُيرسل �لصو�عق فيصيُب 
ֲדا من يشا� �هم Ñا\لو? ± �هللا﴾  
لعرفتم  �ألمر   ± تدبرمت  لو   �%
عليه  �هللا  سُيسقط  �لذ�  هو  من 
�لصو�عق. هل تظنو? %? �هللا �لذ� 
ֲדا  يصيب  سو¦  فيها  يتحكم 
ُيسقطها   c% \ينه،  ينصر�?  �لذين 
 cا{بو? \ينه؟ ال جرÒ على �لذين

%نه سيدّمر ֲדا %عد�� \ينه �.
﴿�هم  تعا<  بقوله  صر�  �قد 
�حلديث   ?% �هللا﴾   ± Ñا\لو? 
�لطبيعية  �لنو�ميس  عن  ليس  هنا 
��لظو�هر �لعا\ية، بل @? �هللا تعا< 
 vبالعذ�  Üִדديد �ملثا�  ֲדذ�  يوجه 
ألعد�� �إلسالc �لذين Ñا\لونه ± 

\ينه.
شديُد  ﴿�هو  بقوله  %شا{  كما 
�ِملحا�﴾ @< %? �جلد�� مع �هللا � 
ليس بأمر هني، أل? تد�ب;� خفية 
متينة للغاية، �تأÙ بنتائج مدمر!.
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

¬‡ %ِبي ُهريرَ! {ضي �هللا عنه َقاَ�: قاَ� �لنäَّ �: َمْن َلْم َيَدÈ َقوَ� �لزُّ�ِ{ ��لَعَمَل ِبِه َفَليَس ِهللا 
(cلصو� vصحيح �لبخا{�، كتا) .َطَعاَمه �َشَر�َبه Èََحاجٌة ِفي %ْ? َيد

¬‡ َجاِبر ْبن َعْبِد �هللا َ%?َّ َ{ُسوَ� �هللا � َمرَّ ِبَرُجٍل ِفي ِظلِّ َشَجَرٍ! ُيَرÖُّ َعَلْيِه �ْلَماُ�، َقا�: َما َباُ� 
َفِر، َ�َعَلْيُكْم  َصاِحِبكم َهَذ�؟ َقاُلو�: َيا َ{ُسوَ� �هللاِ، َصاِئٌم. َقاَ�: @ِنَُّه لَيَس ِمَن �ْلِبرِّ َ%ْ? َتُصوُمو� ِفي �لسَّ

(cلصيا� vسنن �لنسائي، كتا) .َص َلُكْم َفاْقَبُلوَها ِبُرْخَصِة �هللا �لَِّتي َ{خَّ

¬‡ ُعْرَ�َ! ْبِن �لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َ{ِضَي �هللا َعْنَها َ%?َّ �لنَِّبيَّ � َكاَ? َيْعَتِكُف �ْلَعْشَر �َألَ��ِخَر ِمْن 
َ{َمَضاَ? َحتَّى َتَوفَّاُ� �هللا ُثمَّ �ْعَتَكَف َ%ْ¡َ��ُجُه ِمْن َبْعِدِ�. (صحيح �لبخا{�، كتاv �العتكا¦)

ُه ِمْن ِصَياِمِه �ْلُجوÈُ َ��ْلَعَطُش َ�ُ{vَّ َقاِئٍم  ¬‡ %َِبي ُهَرْيَرَ! َقاَ�: َقاَ� َ{ُسوُ� �هللا �: ُ{vَّ َصاِئٍم َحظُّ
َهُر. (مسند %#د بن حنبل، باقى مسند �ملكثرين) ُه ِمْن ِقَياِمِه �لسَّ َحظُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

�لنا¯  �لكن   ،cلصيا� هو   cإلسال� %{كا?  ثالث 
%نه  �إلنسا?  فطر!  من   .cلصيا� حقيقة  Ñهلو? 
كلما كا? قليل �ألكل كلما كا? %كثر حًظا من 
يريد  تعا<  فاهللا  �لكشف...  قو¥  فيه   D\�\¡�� �لنفس  تزكية 
بالصياc %? ُنقلل من غذ�� �نكثر من yَخر. Ñب على �لصائم %? 
يتذكر \�ئما %? �لصوc ال يع¾ %? ÑوÈ فقط، بل عليه %? يشتغل 
@ليه عز �جل.   Èصل له تبتل ��نقطاÒ ¤كر �هللا تعا< ح� ±
فليس �لصوc @ال %? يستبد� �إلنسا? بالغذ�� �لذ� يساعد على 
منو �جلسم فقط غذ�� yخر َتشبع به �لر�� �تطمئن... �لَرمض 
عن  يكف  ناحية  من  �إلنسا?   ?% �مبا  �لشمس،  حر�{!  يع¾: 
�ألكل ��لشرv �غ;�ا من �مللذ�D �لبدنية، �من ناحية %خر¥ 
Àلق ± نفسه حر�{! �#اسا للعمل بأ��مر �هللا تعا<، فاجتمعت 
"َ{َمضا?"... فصا{�تا  �جلسمانية  ��حلر�{!  �لر�حانية  �حلر�{! 

﴿َشْهُر َ{َمضاَ? �لذ� %ُْنِزَ� فيه �لقرyُ?﴾.. ֲדذ� �جلملة �لوحيد! 
هذ�   ?% �لصوفية  كتب  لقد  {مضا?.  شهر  عظمة  �ملر�  يد{� 
�لشهر صاü جد� لتنوير �لقلب، �Òظى فيه �إلنسا? بالكشو¦ 
بكثر!. @? �لصال! تقوc بتزكية �لنفس، �%ما �لصوc فيحصل به 
�لتجلي على �لقلب. ��ملر�\ من تزكية �لنفس %? يص; �لعبد ± 
معز� عن شهو�D �لنفس �ألما{!، �%ما �لتجلي على �لقلب فيع¾ 
�هللا عز �جل. بر�ية  �لكشف ìيث Òظى   vُبا ُيفتَح عليه   ?%

عز  يقو�  تعا<،  �هللا  �جو\  على  قو�  برها?  �لدعا�   ?@
َ\ْعَوَ!  ُ%ِجيُب  َقِريٌب  َفِإنِّي  َعنِّي  ِعَباِ\�  َسَأَلَك   ��َ@ِ�َ﴿ �جل: 
�ما  �نا، @ %ين  عبا\�:  سألك   ��@  �% َ\َعاِ?﴾؛   ��َ@ِ  Èِ� �لدَّ

��لدليل  جد�.  قريب   �@ �م:  فقل  �جو\�،  على  �ل�ها? 
\عائه. على   \}% �لد�عي  ينا\ي¾  عندما  %نه  �لك  على 

�هذ� �لر\ حيًنا يأÙ ± صو{! {�يا صاحلة، �حينا yخر ± شكل 
ُيظهر �هللا  كشف، �تا{! عن طريق �إل�اc، �عال�! على �لك 
قا\{  %نه عز �جل  �لعبد  �يعلم   ،Dلدعو�� بسبب  �قوته  قد{ته 
لد{جة %نه Òل �ملشاكل. فالدعا� كنـز كبيـر �قو! عظيمة.. 
@? ± �لدعا� موتا.. فمثال لو �\عى @نسا? %? عطشه �لشديد قد 
¡�� بشرv قطر! من �ملا� َلُعدَّ كا�با، �لكنه لو شرv كوًبا مملو� 
لصدقه �لنا¯. فاإلنسا? حينما يدعو بكل لوعة ��حتر�� لد{جة 
%? {�حه تذ�v �تسيل على عتبة �هللا فعندئذ ُيعت� \عا�� \عا� 
 vسنة �هللا %نه حينما يتم �لدعا� ֲדذ� �ألسلو Dحقيقيا. �قد جر
 ....cبالكال  ��À� �لسائل  Ñيب   �% يقبله  @ما  �جل  عز  فإنه 
 ýيصر� Èمن شد! �جلو vنظر�� @< �لولد فإنه حينما يضطر�
طالًبا �للنب، ينـز� �للبـن بقو! ± ثد� %مه، مع %? �لولد ال 
يعر¦ ما �لدعا�؟... هذ� %مر قد �خت�� كل @نسا?. �قد ُشوهد 
± بعض �ألحيا? %? �ألc ال تشعر بأ� %ثر للنب ± ثديها، بل 
%? تسمع  ما  �للنب حقا، �لكن  ± كث; من �ألحيا? ال يوجد 
�لفو{. على  ثديها   ± �للنب  �ينـز�  @ال  �ملؤملة  �لولد  صرخة 

فكما %? هنا� عالقة بني صرخاD �لطفل �بني نز�� �للنب فإن¾ 
تعا<  �هللا   cما% كانت صرخاتنا   ��@ @نه  بكل صد�  لكم  %قو� 
مصحوبـة مبثل هذ� �الضطر�v ��الضطر�{ فال بد %? ُتحد¸ 

جيشاًنا ± فضله �{#ته عز �جل �تستدّ{ها علينا..
(مقتبساD حو� �لصياc من %مكا? ôتلفة من مؤلفاD حضر! مر¡� غالc %#د �لقا\يا� �)

;‹]Ëë’\;ÏŒËŒt‹]Ëë’\;ÏŒËŒt
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 ÿة: �ملكتب �لعرIتر

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

الِّني﴾. (yمني) َ�ال �لضَّ

‡`ÖŒ’\;∫;„÷—;3£\‡`ÖŒ’\;∫;„÷—;3£\

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

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

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

خطبة �جلمعة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من {#ة �هللا %كثر فأكثر. 
yخر:  موضع   ± تعا<  �هللا  يقو�   é
﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُ%ِمْرDَ َ�َمْن َتاvَ َمَعَك 
َبِص;ٌ﴾  َتْعَمُلوَ?  ِبَما  @ِنَُّه  َتْطَغْو�  َ�ال 
يكن   · �ألمر  فهذ�   (١١٣ (هو\: 

;€ÁÖ“’\ ;‡`ÖŒ’\ ;ÎÂ˜h ;‡b=

=ÎÄ]e¡;]ïÁ^;◊Ëµ;flu÷d

;] Ćfi ŽŸ;ą̈ łË’̨;=
=; Ž‡` łÖŒ̌

ł’] Žd;
Ćfl∆̨įĄ́; ł%̨; łflŸ̨
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ال  مما  �حد�.   �  äلن�  >@ ها  موجَّ
شك فيه %? كل %مر من �أل��مر �لنا¡لة 
ها @< %تباعه � �%مته.  عليه كا? موجَّ
�ملؤمنني  تشمل  فإ»ا  �آلية  هذ�  %ما 
�عملو�   ?ِ% �م  �قيل  كلهم  ��لتائبني 
%يضا  �آلخرين  �ُمر��  �أل��مر،  بكافة 
للعمل ֲדا. �ينبغي %? تذكر�� \�ئما %ال 
�لظاهرية فقط   D�\لعبا� تقتصر�� على 
مغز�ها �هي  تبحثو� عن   ?% ينبغي  بل 
نيل {ضا �هللا تعا<. فقد %مر �هللا تعا< 
�لنäَّ � بذلك �قا� بأ? �لذين يّدعو? 
باإلميا? ��لتوبة من ��جبهم %? يعرفو� 
حد�\ �هللا �يعلموها %كثر ما ميكن فال 
عندها  �ألحو��،  من  يتجا�¡�ها ìا� 
�. فمن هذ�  فقط Òظو? برضا �هللا 
%�ال\نا  نرّبي   ?% علينا  يتحتم  �ملنطلق 
�لذين  من  يكونو�  ح¤  حسنة  تربية 
يفهمو? كالc �هللا �يتدبر�نه �ينفِّذ�نه 

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

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

�حلالة؟ �لك لنتعظ ֲדا." 

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

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

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

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

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

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

 كما أن القرآن الكرمي كتاب اهللا  وكالمه، وكما أن قانون 
الطبيعة صحيفة اهللا العملية كذلك إن حياة رسول اهللا � 
إمنا هي كتاب عملي ومبنـزلة شرح القرآن الكرمي وتفسOه".
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�هللا  به  %مرنا  ما  هذ�  ± حياتنا، أل? 
 vٌِكَتا ﴿َ�َهَذ�  يقو�:  كما  تعا< 
َلَعلَُّكْم  َ��تَُّقو�  َفاتَِّبُعوُ�  ُمَباَ{ٌ�  %َْنَزْلَناُ� 

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

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

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

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

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

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

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

� يتـم بيان الديـن بصـورة كاملـة ! اإلجنيل. قد 
يكـون تعليمه منسـجما مع ظروف سـائدة ! ذلك 
الزمن، ولكنه ال ينسـجم مطلقا مـع wيع العصور 
والظـروف. لقـد متيز القـرآن الكرمي بفضـل أن اهللا 
تعـاs قد بـني فيـه دواَء كلِّ داء ورّ� wيع القوى.
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* ُيسعد !سر� "�لتقو�" !G حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  !نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   Aم! يلقيها    rل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر1
 !vد (!يدd �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة 1
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا, �يا
� �ملوقع �1لضغط على !يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها Hحاطتهم علما !نه مت مؤخر� توفA �لعديد من  �لتسجيال= 
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �ألvدية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، 1من !�ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر !vد (
vه 

�هللا)، لقا, مع �لعر8.
للتنـزيل  �لرجا, �يا
� �ملوقع �1لضغط على !يقونة !
شيف �لفيديو.

http://www.islamahmadiyya.net
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± ¡من %Iع فيه �ملؤ{خو? 
%نه كا? ¡منا حالكا غا{قا 
�قت   ±�  ،Dلظلما�  ±
كا\ �لفسا\ يعصف فيه مبستقبل �لبشرية 
@ليه  �لذ� كا? على شفا ها�ية \فعها 
على  %طبق  �ßطاÃ كب; �فسا\ عظيم 
�لنä � ليكو?  �لعا·، بعث �هللا تعا< 
�لبشرية، �ليكو?  للعاملني �لينقذ  {#ة 
¡من بعثته عالمة فا{قة %\D @< »ضة 
عظيمة �فجٍر جديٍد لإلنسانية. كانت 
تلك ليلة حالكة، �لكنها كانت تستر 
عظيمة   Dبركا ظالمها  ُجنح  حتت 
ما  سرعا?  للبشرية  تعا<  �هللا  قّد{ها 
كشف عنها �لفجر. كا? �لك �لفجر 
�لعا·  %نا{  �لذ�   � 3مد  فجر  هو 
��لفسا\  �لفسق   Dظلما من  �%خرجه 
�لتقو¥  نو{   >@ ��خلسر�?  ��لتبا{ 

��لصال� ��لفو¡ ��ال¡\ها{.

منفعة  �نتفع  قد  بأسر�  �لعا·   ?% �مع 
�لنä �؛ حيث حدثت  ببعثة  عظيمة 
�ملسلمني  بأيد�  �ما\ية  {�حية  ثو{! 
�علم  نو{  عصر   >@ �لبشرية  نقلت 
خاصة  �ملسلمني   ?% @ال  ��¡\ها{، 
كانو� َمن نالو� %عظم �ل�كاD بفضل 
لذلك   .�  äللن ��ّتباعهم  تصديقهم 
خاصة  نعمة  تشكل  �لبعثة  هذ�  فإ? 
�مّنة عظيمة من �هللا عليهم %{�\ �هللا %? 

.cُيذّكرهم ֲדا على �لد��
بالرسالة   �  äلن� تعا<  �هللا  كّلف 
ليلة   ±  �yقر �حي   ��% عليه  �%نز� 
كا?  �ملبا{�.  {مضا?  ليا¹ شهر  من 

��� �لوحي قوله تعا<: 
َخَلَق  َخَلَق *  �لَِّذ�  َ{بَِّك  ِباْسِم  ﴿ْقَرْ% 
 cُْإلِْنَساَ? ِمْن َعَلٍق * �ْقَرْ% َ�َ{بَُّك �ْألَْكَر�
* �لَِّذ� َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم �ْإلِْنَساَ? َما 

َلْم َيْعَلْم﴾ (�لعلق ٢-٦)

ففي هذ� �لوحي %علن �هللا تعا< %? هذ� 
�لكلماD من �لوحي سو¦ تنمو �تتطو{ 
 ?%� �لعلقة،  من  �إلنسا?  يتطو{  كما 
�سيحقق  3مد  يا  سيكّرمك  تعا<  �هللا 
ال¡\ها{  %ساسا  سيضع  �%نه  %مانيك، 
 vمكتو جديد  �علم  لإلنسانية  عظيم 
مرقوc بالقلم؛ {�حي �ما\�، · يعرفه 

�إلنسا? من قبل. �هذ� ما كا?!
�هللا  لكن   ،Dياy بضع  تلك  كانت 
تعا< قّد{ %? يتبعها نز�� yياD كث;! 
%صبحت فيما بعد �لقرy? �لكرمي؛ �لك 
 Dآليا� هذ�  فكأ?  �لكامل.   vلكتا�
�ل  �لعلقة  مبنـزلة  كانت  �أل�< 
صو{!   ± �لكما�   >@ لتصل   D}تطو
�ل  �لليلة  تلك  فكانت  �لكرمي.   ?yلقر�
قْد{  ليلة   Dلكلما� تلك  فيها  نزلت 

�لقرy? �لكرمي!
�لنä � �{با�  كا? �هللا تعا< قد %عّد 

�ملهند� متيم !بو �قة

;ÑÅŒ’\;Ï÷Ë’;ÑÅŒ’\;Ï÷Ë’

ÏËŸ˜à¸\;ÏŸ¯\;√Ÿ;!\;Å‚¡ÂÏËŸ˜à¸\;ÏŸ¯\;√Ÿ;!\;Å‚¡Â
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قلبه  �جعل  عظيم،  خلق  على  �جعله 
 ±� من;�،  سر�جا  �جعله  به،  معلقا 
تلك �لليلة قّد{ �هللا تعا< %? يرفع هذ� 
�لسر�¿ �ملن; �يضعه ± مد�{�، ليصبح 
فكانت  ��ملا\�.  �لر�حي  للعا·  óسا 
حيث   ،�  äلن� قْد{  ليلة  �لليلة  تلك 
كلفه �هللا تعا< مبا قّد{� له ��ضعه ± 

مكانته.
عاين  قد  قليلة   Dسنو� @ال  هي  �ما 
�ملسلمو? é �لعا· %Iع ما قّد{� �هللا تعا< 
خاصة  �ملسلمو?  �بد%  �لليلة.  تلك   ±
�لبعثة  لتلك  �ائلة �  Dكا�بال ينعمو? 

�ملبا{كة ± حياִדم �لر�حية ��ملا\ية.
�تذك;� ֲדذ� �لنعمة �لعظيمة، فقد قطع 
�هللا تعا< عهد� مع �ألمة �إلسالمية تعّهد 
�تلك  �لنعم  هذ�  على  Òافظ   ?% فيه 
باستمر�{  �م  Ñد\ها   ?%�  ،Dكا�ل�
لو قامو� مبا يترتب عليهم. ففر� على 
�ملسلمني %? يصومو� هذ� �لشهر �لكرمي 
- �لذ� �ضع فيه �هللا تعا< %سا¯ كل 
 �  äلن� ببعثة  ֲדا  ينعمو?  �ل  �لنعم 
��بتد% �حي �لقرy? ± {مضا?- �متنانا 
�شكر� هللا تعا<، é تعهد %نه سيكرمهم 
سينـز�  �لشهر  هذ�   ± خاصة  بليلة 
 Dبركا� خاصة  نعما  فيها  عليهم 
\عا�هم.  فيها  �يستجيب  عظيمة، 
 Dم فيها @ميا»م بإنز�� جتليا��سيجد\ 
 vبقر فيها  يستشعر�?  عليهم  خاصة 
يكشف  تعا<  �كأنه  منهم،  تعا<  �هللا 
تطلبون¾  من  يا  �يقو�:  �جهه  عن 

�تسألو? ع¾، ها %نذ�!
�هللا  قطعه  �لذ�  �لعهد  هذ�   È�}% فما 
�إلسالمية ֲדذ�  �ألمة  %سعد  �ما  تعا<! 
�م  فتح  �لذ�  لعبا\�  �ملتجد\  �إلله 
 Dجتليا�  Dياy يعاينو�  لكي  �لطريق 
�بركاD متجد\! تقو� @ميا»م �تقرֲדم 

من �ليقني!
ينبغي  �لفر\�،  �لصعيد  فعلى  �هكذ�، 
كامال  عامه  يقضى   ?% �ملؤمن  على 
سبيله   ± Ðاهد�  تعا<،  �هللا  طاعة   ±
�لشد�ئد،  عند  صابر�  �لشيطا?،  3ا{با 
منها  ظهر  ما  ��لفو�حش   éإل� متجنبا 
�ما بطن، é يدخل {مضا? تا{كا %يضا 
 cحلر�� �جتنب  بعدما  �حلال�  من  شيئا 
�هجر�. عندها سيكرمه �هللا تعا< بليلة 
�هللا   cكر% كما  منـزلته  �لقد{ حسب 
�لعظيمة.  قد{�  بليلة   � 3مد�  سيدنا 
 cلعا�  ± cلتقد� �يعطيه \فعة ملزيد من 
�لنعم  من  مزيد�  ير¥  كي  يليه،  �لذ� 

.Dكا�ل�� Dلتجليا��
�على صعيد �ألمة، فال شك %? �ألمة 
\�مسة  ليلة  ُجنح  حتت   ý¡تر �آل? 
من  كث;�  �ألمة   Dخسر� حالكة. 
حفظها   cعد نتيجة  ��لنعم   Dكا�ل�
تعا<  �هللا   ?% �كما  معها.  �هللا  لعهد 
ليلة   ±  �  äلن� بعث  قد  بر#انيته 
حالكة %صبحت ليلة �لقد{، فكا? لز�ما 
على �ملسلمني %? يد{كو� %? هذ� �لليلة 
بعثة  فيها  �هللا  قّد{  قد{ �م؛  ليلة  %يضا 
مبنـزلة  هو   �  äللن  vمند�� نائب 

�لقمر �ملن; �لذ� يعكس ضيا� �لشمس 
طريقهم  ير��  للمسلمني كي  �ملحمدية 
يعلن  �لقمر  هذ�   .Dلظلما� هذ�   ±
للمسلمني �للعا· %? �لشمس �ملحمدية 
موجو\!، �هذ� شي� من نو{ها %عكسه 
لكم، �لكنكم %نت %شحتم بوجوهكم 
�جوهكم  توجهو�   ?% فعليكم  عنها. 
فيكم  يشر�  كي  �لشمس  هذ�  تلقا� 

»ا{ جديد.
هي  �لكرمي   ?yلقر�  ± �لقد{  سو{!   ?@
@عال? متجد\ عن %? �هللا تعا< لن يتر� 
�لعا· يغر� ± �لظلماD، كما لن يتر� 
له.  »اية  ال  ليل   ± خاصة  �ملسلمني 
�لذ�  �لقد{  هذ�  ير�?  �ملسلمني  فليت 

قد{� �هللا تعا<.
@? �لعهد �إل�ي على صعيد �ألمة يتضمن 
تلك  تنا�  بو�جبها كي  �ألمة   cتقو  ?%
�ل  ��ملا\ية  �لر�حية  ��لنعم   Dكا�ل�
نالتها من قبل. فعلى �ألمة %? ترجع @< 
�إلسالc �حلق كي يتحقق �لوعد �إل�ي 
�ملجد  بعو\!  تعا<  �هللا  قد{  �يتحقق 
�لكن  من جديد.  للمسلمني  ��لسؤ\\ 
لن يتحقق هذ� @ال �فقا للخطة ��لقد{ 
@ال  �ألمة  يصُلح yخر هذ�  فلن  �إل�ي. 
للعو\! @<  كما صُلح %��ا. فال سبيل 
�إلسالc �حلق @ال بقبو� مبعو¸ �لسما� 
�لذ� جا� مند�با للنä � �خا\ما له.

�ملبا{كة،  �لقد{  ليلة  عهد  لنيل  فهلّم 
�ال  �%مًة،  %فر�\�  %�{عتنا  عن  �لنشّمر 

نكو? من �ملتقاعسني.
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هو  لغـة   cلصـو�
�إلمسا� عن �لشي�، 
شخص  %مسك  فإ�� 
@نه  ُيقا�   ،cلطعا�  �%  cلكال� عن 
 ?yلقر�  ± جـا�  �قد  صائم 
لِلرَّْحَمِن   Dُ}َْنَذ ﴿@ِنِّي  �لكـرمي: 
@ِْنِسيًّا﴾   cَْلَيْو� ُ%َكلَِّم  َفَلْن  َصْوًما 

(مرمي ٢٧) 
 cلصو� كلمة  @طال�  �يغلب 
عن   Èالمـتنا� على   cلصيا�  �%
 cلكال�  �%  vلشر���  cلطـعا�
لفتر! معينة. �مـعنا� ± �لشريعة 
عن  �إلمســا�  �إلسـالمية 
�ملفطر�D من طلوÈ �لفـجر @< 
غر�v �لشمـس بنية �لعبـا\!.

�لصوP تا
�ـًيا
فجر  منذ  �مو{¯   cلصيا� ُعر¦ 
 íتلفة �فقô لتا{يخ بأشكا� �طر��
 äط ֲדد¦   �% �لدينية   Dللمعتقد�
لعال¿ بعض �ألمر�� %� �لوقاية منها. 
 cفاملصريو? �لقدما� قد ما{سو� �لصو
�ال   .Öلنقو��  Dلكتابا� تش;  كما 
تكا\ õلو %� من �لدياناD �لك�¥ 
 cإلسـال�� �ند�سـية �� كالبو�ية 
مما{سة  من  ��ليهو\ية  ��ملسيحية 

�لصياc بشكل %� بآخر.
 Dمعظم �لديانا ± cهد¦ �لصيا�
هو �لتقرv @< �هللا �تزكية �لنفس 
�تد{يبها على قو! �إل{�\! ��لص�، 

 .Dلتغلب على �لشهو���

Pلعال� بالصـيا�
 íطبي  cلصيا�  cستخد�� ُعر¦ 
��لوقاية  �ألمر��  لعال¿  كوسيلة 
حـيث   ،cلقد� منذ  منها 
�لقدما�،  �ملصـريو?  �ستخدمه 
�عنهم %خذ� �ليونا? �لقدما�. �± 
 cليونا? �لقدمية كا? يعتقد %? صو�
�لعال¿،  تعاطي  من  %فضل   cيو
مثل  �ألفذ��  {جا�م  بعض  �كا? 
�فيثاغو{¸  �%فالطو?   Ãسقر�
للوصو�   cللصيا يعمــد�? 
��لتخلص  �لذه¾  �إلتقا?  لذ{�! 

من طغيا? �جلسد.
� لعل %بوقر�Ã - �لقر? �خلامس قبل 
�مليال\ -  هو %�� من قاc بتد�ين 

�لدكتو
: Hيهاv 8و�

aÏzñm@aÏflÏï
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�لعالجية،  �%�يته   cلصيا� طر� 
�قد  قا�: "@? كل @نسا? ميتلك 
± \�خله طبيبí، �علينا %? نساعد 
هذ� �لطبيب ± عمله، فإ�� %كلت 
�%نت مريض فإنك غالبí ما تغذ� 
 ?% بذلك  يقصد  �هو  مرضك"، 
�المتناÈ عن تنا�� �لطعاc يساعد 
�لبطالسة  عهد   ±� �لشفا�.  على 
ينصحو?  �إلسكند{ية  %طبا�  كا? 
مرضاهم بالصوc تعجيًال للشفا�.

�صف  �لوسطى  �لعصو{   ±�
لعال¿   cلصو�  vلعر� �ألطبا� 
 ± �توسع  ��جلد{�  �لسيفلس 
 cلك �بن سينا حيث �صف �لصو�
لعال¿ Iيع �ألمر�� �ملزمنة �كا? 
\��ً� مفضًال عند� @� ميكن �صفه 
�لزهر�  به   ïعا� ��لفق;،  للغ¾ 

��جلد{� �%مر�� �جللد. 
 Dملستشفــيا� ± cقد ُطبق �لصو�
خال� �حتال� نابليو? ملصر التقا� 

�لعد�¥.
�حلمية  الختصاصّيي  مؤمتر   ±  �
 cعا  c�\مستر%  ± ُعقد  �لغذ�ئية 
فائد!  �ملجتمعو?  %قر   ١٩٢٨
�لناIة  �ألمر��  ملعاجلة   cلصيا�
 vضطر��  �% �لتغذية   Ãفر عن 

تصلب   Dحاال  ±�  vالستقال�
�لشر�يني ��{تفاÈ �لضغط �لدمو� 

�± �الختالجاD �لعصبية.
بأنه   íحالي  äلط�  cلصو� �يعر¦ 
لفتر!   cلطعا� عن  �ملريض   Èمتنا�
تتر��� بني ١ @< ٣ %ياc مع تنا�� 
خال�  �ملا�  من  بسيطة   Dكميا
�لصياc. �قد %ُلف ± �لصوc �لعديد 
 vكتا منها  �لطبية  �لكتب  من 
"�لصوc �لطä" للدكتو{ �ألمريكي 
 "cبالصو �"�لتطبيب   Dكو yال? 

للر�سي %لكس سوفو{ين.
 ± تنتشر  �حلاضر   عصرنا   ±�
عديد!   Dمصحا �%مريكا  %�{�با 
ميا{¯ فيها  �لصوc كعال¿ {ئيسي 
�خاصة  �ألمر��  من  لكث; 
�ضم ��لبد�نة �بعض � Dضطر�با�
 Èتفا}�� ��لكبد   �لقلب  %مر�� 

ضغط �لدc �%مر�� �جللد.

Pملحة فيزيولوجية عن �لصيـا
�لفيزيولوجية  �لناحية  من   cلصيا�
هو حرما? �لبد? من �ملو�\ �لغذ�ئية 
 v}لتجا� \لت  �قد  معينة.  لفتر! 
حتمًال  %كثر  �جلسم   ?% على 
للحرما? من �لطعاc منه للحرما? 

من �ملا�، فاإلنسا? يعيش ßو ٤٠ 
يومí على �ملا� فقط.

 cيستمد �جلسم �لطاقة %ثنا� �لصيا�
�ل  %�ًال  �لسكرية  مدخر�ته  من 
غليكوجني  شكل  على  تكو? 
 .Dلعضال�� �لكبد   ± ôز�? 
�تنفد هذ� خال� �ألياc �أل�< من 
�لصياc. �بعد �لك يلجأ �لبد? @< 
مدخر�ته �لشحمية، é يعمد �جلسم 
 cملو�\ �لناجتة عن حتلل �لشحو� >@
الستخر�¿  �ستخد�مها  فيعيد 

�لطاقة �صيانة �ألعضا�.
 ?% �بعد  �ملديد،   cلصيا�  ±�
من  مدخر�ته  �لبد?  يستهلك 
�لغليوكوجني ��لشحوc، يلجأ @< 
%كسد! �ملو�\ �ل��تينية �Òو�ا @< 
�لطاقة،  من   cيلز ما  لتأمني  سكر 
�هذ� يع¾ õريب �لنسج �ل��تينية 
 >@ يؤ\�  مما   Dللعضال �ملكونة 
��ألعضا�.  �ألنسجة  هذ�  تأ�� 
 >@ يؤ\�  �لشديد  �حلرما?   ?@�
ظهو{ �ضطرباD غذ�ئية عصبية ± 
�لدما �ملتوسط مما يؤثر على �لغد\ 
 Dلصم �على �لسلو� ��النفعاال�

�لنفسية.
 cمن هنا نر¥ %�ية كو? �لصيا �
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 >@ �لفجر  من   íمؤقت �إلسالمي 
ما   Èلنو حترمي   ?�\  vلغر��
�العتد��  طلب  مع  �ألغذية  من 
 ±  cلطعا�  ± �إلسر�¦   cعد�
�لرسو� »انا  �قد  �إلفطا{.  فتر! 

 � عن �لوصا� ± �لصوc فقا�: 
ثال¸  قا�ا  ��لوصا�"  "@ياكم 
يا  تو�صل  فإنك  قالو�   .Dمر�
{سو� �هللا ؟ قا�: " @نكم لستم ± 
 ÿ} ¾لك مثلي، @� %بيت يطعم�
كما  �لشيخا?).   ���}) �يسقي¾" 
قا� �: "ال صاc من صاc �لدهر" 

({��� �لبخا{�).

Pلفو�ئد �لصحية للصيـا�
 ± �ليومية  حياتنا   ± نتعر� 
 cلسمو� من  للكث;  �حلاضر  �لزمن 
طريق  عن   Ùتأ �ل   Dمللوثا��
�لطعاc %� �ملا� %� ��و��، �يشكل 
 cذ� �لسمو� íهام Ü}مصد cلطعا�
�ملعقد!  �لعصرية  �ألطعمة  �خاصة 
 ،íل يستهلكها %هل �ملد? خصوص�
�كذلك نو�تج هضم �ملو�\ �لغذ�ئية 
 Dبآليا �جلسم   \�¡ُ �قد   .íيض%
 cلسمو� هذ�  مع  للتعامل  \فاعية 
��لتخلص منها بد{جة ما، @ال %? 

قد{!  يفو�  قد  �ملستمر  �لتعر� 
�جلسم على �لتعامل معها فتتر�كم 
مع  تؤ\�   ?% �ميكن  �ملو�\  هذ� 
�لزمن @< %مر�� ôتلفة كالكث; 
من %مر�� �لعصر كالد�� �لسكر� 
�تصلب �لشر�يني ��خلر¦ �ملبكر 

��لشيخوخة �ملبكر!. 
هذ�  من  �لو�{\  Àف   cبالصيا�
�ألجهز!   تستمر  بينما   cلسمو�
من   cلسمو�  Èنز عن  �ملسئولة 
�جلسم �@فر�غها كالكلى ��لكبد 
 ?% كما  عملها،   ± ��لبنكريا¯ 
قلة نو�تج �لتمثيل �لغذ�ئي �فضالته 
 تسمح بفتر! {�حة ألجهز! �إلفر�
��إلطر�� هذ�  فتستعيد نشاطها 
�لوظيفي  %\��ها  �يتحسن  �قوִדا 
 >@ يؤ\�  مما  �جلسم،  تنقية   ±
 cلد�  ± �حليوية  �لثو�بت  ضبط 
للذهن  �يعطي  �لبد?،  �سو�ئل 
�للجسم   íهاف}@ �للذكا�   Üتوقد

نشاطí �حيوية.
كما %? �لر�حة �لفيزيولوجية �ل 
�ضمي �ملحقاته � للجها¡  ُتمنح 
عامة  �ألخر¥  �لألعضا�  خاصة 
لتركيز  �لفرصة  �جلسم  تعطي  
�لشفا�   Dعمليا على  طاقاته 

�لذ�Ù ��لترميم للخاليا ��ألنسجة 
�لتالفة.

�يشكل �لصوc عالجí ��قاية من 
�ملتنامية  �لعصر  %مر��  من  كث; 
كالبد�نة ��لد�� �لسكر� �تصلب 
�لشر�يني �\�� �لنقر¯. فهو Àفف 
حيث  �لد�{�?  جها¡  عن  �لعب� 
�لقلب خال�   Dيقل معد� ضربا
�لدسم  نسبة  ִדبط  كما   ،cلصيا�
��لكولستر�� �ل ال{تفاعها عالقة 
�لشريا�  �لتصلب  بأمر��  �ثيقة 
�نقص �لتر�ية �لقلبية، كما ينقص 
#ض �لبو� ± �لدc �لذ� ال{تفاعه 

عالقة باإلصابة بالنقر¯.
كل  �ألطبا�   بعض  ينصح  لذ� 
�ملد?  سكا?  �خاصة   _ @نسا? 
 Èباالمتنا c¥ %? ميا{¯ �لصو�لك�
عن �لطعاc ملد! ٣ – ٤ %سابيع كل 
�لكاملة  بالصحة  يتمتع  كي  سنة 

طيلة حياته.
�لناحية  من  %نه  كما   cفالصو  Ü�@
 cوÂ من  �لنفس  يطهر  �لر�حية 
�كتسبها  �ل   cآلثا��  vلذنو�
من  فإنه  حياته،   ± �إلنسا? 
من  �جلسد  يطهر  �ملا\ية  �لناحية 
بسبب  �ملتر�كمة   cلسمو�  Dلفاô
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�تباÈ عا\�D غذ�ئية �حياتية غ; 
صحية.

يقو� �إلماc �لغز�¹ {#ه �هللا: "± 
جوÈ �جلسم صفا� �لقلب �@نفا� 
�لبال\!  يو{¸  �لشبع  �لبص;! أل? 
�لشجا{  �يكثر  �لقلب  �يعمي 

فيتبّلد �لذهن".
شهر   cنصو @منا  كمسلمني  �ßن 
�جل،  عز  للخالق  عبا\!  {مضا? 
 íخضوع� سبحانه  ألمر�  ��متثاًال 
 >@ �لوصو�  �ֲדد¦  إل{�\ته، 
تقو¥ �هللا، �ليس ֲדد¦ �حلصو� 

على �لفو�ئد �لصحية. 
yَمُنو�  �لَِّذيَن  %َيَُّها  ﴿َيا  تعا<:  قا� 
ُكِتَب  َكَما   cَُيا �لصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َعَلى 
فالتقو¥  (�لبقر! ١٨٤).  َتتَُّقوَ?﴾ 
�لعلم  يكشفه  ما   ?@� �د¦ � هي 
�ذ�  صحية  فو�ئد  من  �حلديث 
بعظمة   íميان@ �ملؤمن  يزيد   cلصو�

هذ� �لدين.
�لفو�ئد  على  للحصو�  بد  �ال 
�لصحية �ذ� �لعبا\! من �تباÈ بعض 
�إلفطا{  عند  مثًال  فينصح  �ألمو{ 
��ملا�  �لتمر  بعض  بتنا��  �لبد� 
�لعص;، ��لفائد! من �لك %?   �%

�لسكر �ملوجو\ ± �لتمر %� �لعص; 
يعطي �جلسم �لطاقة �لال¡مة �ضم 
بعض  يعطي  كما  �متّثله   cلطعا�
�لشعو{ بالشبع سريعí حيث متتص 
باقي  من  %ك�  بسرعة  �لسكاكر 
�ملر�  يستمر  فال  �لغذ�ئية  �لعناصر 
باألكل ح¤ متتلئ معدته لشعو{� 

.cباحلاجة ملزيد من �لطعا
%نه   � �هللا  {سو�  عن   \}� �قد 
 ?% قبل   Dطبا} على  يفطر  كا? 
فعلى   Dطبا} تكن   · فإ?  يصلي 
 Dفإ? · تكن حسا حسو� Dمتر�

من �ملا�. 
تنا��   ±  Ãإلفر��  cعد �Ñب 
�لدÂة   Dملأكوال� �خاصة   cلطعا�
�Òبذ  �لتخمة،  لتجنب   Dملقليا��
 Dسلطا� �حلسا�  بعض  تنا�� 

�خلضا{ ± �جبة �إلفطا{. 
ُخُذ��   cَ\َyَ َبِني  ﴿َيا  تعا<:  قا� 
َ�ُكُلو�  َمْسِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد  ِ¡يَنَتُكْم 
@ِنَُّه َال ُيِحبُّ  ُتْسِرُفو�  َ�َال  َ��ْشَرُبو� 

�ْلُمْسِرِفَني﴾ (�ألعر�¦ ٣٢)
�قا� {سو� �هللا �: "ما مأل �بن 
بطنه، ìسب  من   Üشر �عاً�   c\y
صلبه"  يقمن   Dلقيما  c\y �بن 

({��� �لترمذ�).

كما %مرنا بالتسحر فقا�: "تسحر�� 
�%�ية  بركة"،  �لسحو{   ± فإ? 
�جبة �لسحو{ هي %»ا تقلل �ملد! 
 cلطعا� من  �جلسم  فيها   cرÒ �ل 
لآلثا{  يتعر�  فال   vلشر���
�لضا{! �ل ميكن %? حتد¸ بسبب 
تكو?   ?% �ينصح  �ملديد،   cلصيا�
�جبة �لسحو{ �جبة خفيفة حتتو� 
تتحلل  �ل  �لنشوية  �ملو�\  على 
�تعطي  سكرية  مو�\   >@ ببط� 
 ،íنسبي لفتر! طويلة  �لطاقة  �جلسم 
�لسكرية  �ملو�\  بتنا��  ينصح  �ال 
ال  كما  مثًال،  كاحللو¥  �لبسيطة 
ينصح بتنا�� �لشا� ��لقهو! أل»ا 
تسبب @\{�{ �لبو� �لذ� ينتج عنه 

¡يا\! �لشعو{ بالعطش.
فعملية �لصوc @ً�� هي عملية تنظيم 
�يؤ\�   ،cلطعا� تنا��   Dلفتر�
�ضمي � �جلها¡  @عد�\   >@ �لك 
3د�\تني  فترتني   ± �لغذ��  لتقبل 
 cلكن ينبغي عد� ،cليو� Dمن فتر�
�إلفر�Ã ± �ألكل فتز�َ� �لفائد!. 

�هنا� حكمة تقو�:

"مـن يأكل قليـًال 
ُيعمـر طويـًال".
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التقوى

%خانا   ?% لإلخو! �هو  %�كر�   ?% %{يد  "هنا� خ� 3ز? 
�لسيد مصطفى ثابت �ملصر� قد �نتقل �لبا{حة @< {#ة 
عليه صال!  نصلي  {�جعو?. سو¦  @ليه  �@نا  @نا هللا  �هللا، 
�جلنا¡! يوc �الثنني بإ�? �هللا على ما %ظن، �لكن¾ سو¦ 
 cقر% عليكم �آل? بعضا من �قائع حياته. لقد ُ�لد �ملرحو%
��ملغفو{ له ± مصر ± ف��ير عاc c١٩٣٦، �هكذ� كا? 
تعا<،  �هللا  بفضل  موصيا  كا?  تقريبا.  عاما   ٧٤ عمر� 
 .١٩٥٦ cبايع ± عا .cكا? يسكن ± كند� منذ ١٩٧١�
@? قصة بيعته طويلة جد� �قد �كرها �لسيد 3مد طاهر 
ندمي ± جريد! "�لفضل" ± مقاله حيث يعّر¦ باأل#ديني 

لقد توفيت ¡�جته �أل�<  �بنا ��بنة.  �لعرv. تر� �{��� 
�لنفط.   Dله %? عمل ± شركا ثانية. قد سبق  é تز�¿ 
كما خدc ± مناصب ôتلفة ± �جلماعة %يضا. فقد عمل 
�لد�لية ±  للتبليغ ± كند�. �كا? {ئيسا للجنة  سكرت;� 
عاc c١٩٨٥. كا? يتحلى ìما¯ ��ندفاÈ خا� خلدمة 
 ،vجلماعة. كا? ُيعّد %شرطة مرئية �مسموعة لإلخو! �لعر�
ُبثَّت  �مي Ù ��، �قد  �لنطا� لـ  �قد جهّز ما\! ��سعة 
\�ئما،  �ملالية   Dلتضحيا�  ± سباقا  كا?  بر�مج.  عد!  له 
 D�� .Dمو�ال هائلة للجماعة ± بعض �ملناسبا% cقد قد�
مر! قا� عنه �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا بأ� {�جعت حسابه 

$ ¯ΡÎ)¬!!$¯ΡÎ)uρÏµ ø‹ s9Î)tβθ ãè Å_≡u‘

!با خالد، !يها �ملرحوP، لقد بكا� �لعر8 من �يطهم tH خليجهم... 
بعد !G عرفو� بعلمك �لغزير 1!�بك �جلّم 1حججك �لقاطعة 1تو�ضعك �ملميز. 

..�
بعد !
بعة �1سني عاما على بيعتك 1جها�� �ملتو�صل ترجلت !يها �لفا
 .tهللا تعا� GRألبد بإ� tH ية
 لكنك ستبقى حيا y قلو8 �ملاليني، 1ستظل !عمالك صدقة جا

ֲדذ� �لعبا{�D �جلياشة تو\È %سر! "�لتقو¥" %حد كتاֲדا �لكبا{. �قد �كر� حضر! %م; �ملؤمنني (%يد� �هللا)
 ± خطبة �جلمعة بتا{يخ ٠٦ %غسطس ٢٠١٠، فقا� ما تعريبه:

NN@›u6Ì@Êc@êâb–‹€@ÊeNN@›u6Ì@Êc@êâb–‹€@Êe

!\;ÏŸÇ;∫;jd]l;Ì�ŞëŸ;Ç]ià¯\
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باملئة  بسبعني  للجماعة   È�يت %نه كا?  فعلمت  مر!   D��
من \خله، فكا? يقوc بتضحياD مالية بسخا�. �قد %نفق 
 È�مو�ال طائلة لتركيب مطبعة �جلماعة ± �ملركز. كما ت%
إلقامة \�{ �لتبليغ ± مصر. �قد %لَّف عد! كتب بالعربية 
 cإلميا?"، �إلسال� �لفكر" � "%جوبة عن  فيها "3كمة  مبا 
�لدين �حلي، �ملعجز! �لفلكية، �لس;! �ملطهر!، \الئل صد� 
"نو{   vلعربية كتا�  >@ ترجم  @< �لك  �ألنبيا�. �@ضافة 
 .� خا?  �هللا  ظفر  شو\هر�  �لسيد  %لفه  �لذ�  �لدين" 
كما ترجم كتاv سيدنا �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا: "�لوحي، 
 - �أل��  �ملجلد  %يضا  �ترجم  ��حلق"  �ملعرفة  �لعقالنية، 
باسم �لتفس; �لوسيط - من تفس; �لقرy? �إلجنليز� �لذ� 
 cتذكر %نه جا�� مبسو\ته ± عا% .Dلد�Ð يقع ± ×س
c٢٠٠٣، كا? عندها مريضا جد�، فقا� %{جو %? يوفق¾ 
�هللا  فوّفقه   .Ùحيا  ± �ُينشر  ترIته  %كمل   ?% تعا<  �هللا 
لذلك �نشر �لكتاv ± عاc ٢٠٠٣ %� c٢٠٠٤. كذلك 
ترجم �لكتاv "مقدمة تفس; �لقرy?" غ; %? yخرين %يضا 
يلقى خطاباD مؤثر! ±  �لترIة. كا?  ساعد�� ± هذ� 
�الجتماعاD �لسنوية %يضا. كا? سباقا لالشتر�� ± Iيع 
�ملشا{يع. قابلته ± عاc ١٩٨٤ أل�� مر! حني ¡�{ غانا 
بنا� على %مر من �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا. كا? بعض �لنا¯ 
± غانا يظنو? %? �لعرv ال ميكن %? يدخلو� �أل#دية ìا� 
من �ألحو�� فأمر� �خلليفة �لر�بع {#ه �هللا بالذهاv @< غانا 
نفو�  فيها  �ل  �ملناطق  يز�{ بوجه خا�   ?% منه  �طلب 
%ك� للعرv، فوفقه �هللا تعا< للخدمة هنا�. عندما هاجر 
 cخلليفة �لر�بع {#ه �هللا @< بريطانيا حضرها %يضا �ملرحو�
��ملغفو{ له �عمل ± �لنشر ��إلشاعة �هد متو�صل. لقد 
@خالصا  %بد¥  �لكنه  �جيز!  لفتر!  %يضا  �البتال�  من  مّر 

��فا� بكل معÏ �لكلمة بفضل �هللا تعا< �{#ته، فأعطا� 
�هللا تعا< %جر� عظيما. حني �شتد به �ملر� قبل ٧ %� ٨ 
%شهر كا? يكتب @¹َّ بأنه يريد %? يأÙ @< هنا �يريد %? 
 >@ فجا�  بذلك  له  فأ�نت  م¾،  قريبا  حياته  بقية  يقضي 
هنا �حل بد�{ �لضيافة {قم ٥٣. �± �ليوc �لذ� جا� فيه 
كا? مريضا جد� فأ{\D %? %¡�{�. �لكنه علم بشكل من 
�ألشكا� بأ� قا\c @ليه فخر¿ من غرفته مسرعا ��صل 
مكتä. قلُت له بأ� كنت قا\ما @ليك بنفسي. فقا�: ال، 
بنفسي   Ùy ?% بد  هذ� ال ميكن. ما \مُت قد جئُت فال 
 >@ ��نتقل  �ملر�  به  �شتد   cيا% بضعة  �قبل  لزيا{تكم. 
�ملستشفى، �ظل �ملر� يتفاقم ح¤ %�\¥ ìياته {#ه �هللا. 
لقد لعب \�{� با{¡� جد� ± برنامج �حلو�{ �ملباشر. �قد 
%\¥ حقَّ خدمِته للمسيح �ملوعو\ � �كْسِر �لصليب. 
كا? عاملا كب;� للكتاv �ملقد¯ لذلك كا? �لقسس �لكبا{ 
%يضا Òترمونه كث;�. كا? مصابا بالسرطا? �لكنه حتمله 
بكل ص� �َجلد، �ظل Àدc �جلماعة @< %? %عيا� �ملر� 
متاما. �· ُيظهر على ¡مالئه %يضا بشد! �ملر�. {فع �هللا 
 cجاته. �%غلب ظ¾ %ننا سنصلي عليه صال! �جلنا¡! يو}\
سيحضر�?  ��بنته  �بنه  أل?  قبل،  من  قلت  كما  �الثنني 

�جلنا¡!."  

مبسجد  �لفقيد  على  �جلنا¡!  �ملؤمنني  %م;  �لقد صلى حضر! 
�لفضل ± لند? بتا{يخ ٩ %غسطس ٢٠١٠ é طلب حضرته 
 .cفتح �لكفن ��ضع يد� �لشريفة على جبني �ألستا� �ملرحو
�· يتوقف تكرمي �لفقيد @< هذ� �حلد بل @? حضرته %شر¦ 
بنفسه على مر�سم �لدفن ± مق�! "��كينغ" شرقي �لعاصمة 
c% éَّ �جلميع ± �لدعا�. يا له من حسن ختاc يا فقيد %مة خ; 

�ألناc. �هكذ� y? %��? ترجل فا{سنا �ملغو�{. "�لتقو¥"
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التقوى

في وداع شيخنا، وأستاذنا، ومعّلمنا،

 أبي خالد مصطفى ثابت، 

اّلذي فاضت روحه الّزكّية، مطمئّنة راضية مرضّية،

 إلى باريها، مساء اخلميس املبارك، اخلامس من آب ٢٠١٠

املوافق الثالث والعشرين من شعبان ١٤٢١ هـ

سأكتُب عنك...
%سعد موسى %سعد عو\! (�لديا{ �ملقدسة)

zÏiΒtÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#×Α%y Í̀‘(#θ è%y‰|¹$tΒ(#ρß‰yγ≈tã©!$#Ïµ ø‹ n=tã(
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بسم اهللا احلّي الّذي ال ميوت
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هكذ� هو فعل �ملوD، @ً��، �لو كا? ُمنتَظًر� %� متوّقًعا، مباغت %بًد�، 
على حني ِغّر! من �لّنا¯ يأÙ، فيتركهـم حيا{¥، ُيقّلبو? بأعينهم 
!vلسؤ�� عن حبيب غا vد�? �جلو�Ñ لّسـما�، عّلهم� Dصفحا

هذ� �ملّر!، %يًضا، تفا�لنـا باخل;، عّلنا جند�، فأنت �ّلذ� حّد� بك 
�ملوD مر�ً{� �حّدقت به َتكر�ً{�، فاستحى �غاv.. �ما غبت %نت، 
قلنا @ّنك سُتفيق من سكر! �ملوD هذ�، هذ� �ملّر! %يًضا، �تعو\، كما 
عّو\تنا، %مضى نشاًطا �%غز{ حيوّية، فما كّنا نعلم %ّ? �لّسما� قد قضت 
%مرها، ��ّتخذD قر�{هـا، %? حتتضنك ± قر�{ها، ± %على عّلّيني.

%بـا خالد! كانـت �صّيتك �ألخـ;! %? نطلب �لعفـو لك، ما 
%{�عـك! متو�ضًعا ± حياتك، متو�ضًعـا ± مماتك، لكن ال غرَ� 
± �لك، فلكأّنـي مع �ملصطفى يا مصطفـى! ُيناجي {ّبه فيقو�: 
"لـك �لُعت� حّتـى ترضى".. فـو�هللا فعلنا.. ���هللا سـنفعل..!

مسـ;! �جتها\ّية، جها\ّية، فكرّية فريد!، ُملجتهٍد من �لّطر�¡ �ألّ��، 
�مفّكٍر عاٍ· فـّذ، ± %مو{ �لّدين ��حليا!، �متـّدD لعقو\ ماضية، 
�سـتمتّد لعقو\ yتية، ìو� �هللا، سـّطرִדا %حرًفا مـن نو{، ناطًقا 
�كاتًبا، فلله \ّ{�، �هنيًئا لِك يـا جنا? �خللد هذ� �لفا{¯ �ملغو�{.      

سنظّل نذكر�.. Iيًال، %نيًقا، كّيًسا، {فيًعا مترّفًعا، سخيًّا عطيًّا، نبيًال 
كرميا.. �@ّنا لنرجو %? يظّل ± كّل ��حد مّنا شي� منك.. �سأكتب عنك...
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بد! �ألستا� �ملرحوc حديثه مبا يلي:
%شهد %? ال @له @ال �هللا �حد� ال شريك له �%شهد %? 
3مًد� عبد� �{سوله، %ما بعد فأعو� باهللا �لسميع �لعليم 

من �لشيطا? �لرجيم، بسم �هللا �لر#ن �لرحيم. 

خلفية �لعائلة
�ßد{D من ناحية �ألv من عائلة %لبانية، �من ناحية 
مصر   >@ �ألجد�\  هاجر  �قد  تركية،  عائلة  من   cأل�
 Dصو� %جد�\�، %ما %نا فولدñ ستوطنوها.  هذ���
 vتة. �كانت لعائل من ناحية �ألì من عائلة مصريه

من  �%خو�ته  ��لد�  كا?  حيث  با{¡،  سياسي   Ãنشا
�ملشا{كني  من  �%يضا  مصر،  �لنسائية ±  �حلركة   \��}
�ملا   ،١٩١٩  cعا  ± �إلجنليز  ضد  �ملصرية  �لثو{!   ±
قضت �حلكومة �ل�يطانية بنفي قائد �لثو{! �لزعيم سعد 
¡غلو�، كانت @حد¥ عماÙ ± صحبته هو �¡�جته 
 c% �أل»ا كانت صديقة لز�جته �لسيد! صفية �ل ُتعت
�ملصريني، �· يعطى هذ� �للقب لسيد! سو�ها. �تقدير� 

ملكانتها Âّت عم حفيدִדا بـ "صفية". 
سن   ± �هو  ��لد�  بد%  حيث  �ط¾  بيت   ±  Dنشأ
سيد!  فكانت   Ùلد�� %ما   .D�}ملنشو� بتو¡يع  مبكر! 

�ألسـتا� �ملرحوc مصطفى ثابت شـخصية غنية عن �لتعريف فقد نا� مكانة خاصة ± قلوv كث; من �لعرv ��لعجم مسلمني �غ; مسلمني لعلمه 
�لغزير �تو�ضعه �لكب; �حبه للصد� ��حلق. �سـتهوD حججه �لد�مغة �بيانه �لسـاحر �%سلوبه �لفذ �خلالv �لقلوv ��أللباv. {حلته @< �أل#دية 
طويلـة �له مع خلفائها �لكر�c �كبا{ شـخصياִדا عالقاD خاصة. كما كا? له صوالD �جوالD �لقـا��Ð ± Dا¹ �لتبليغ ��لدعو! @< �هللا. �· 
 Dملناقشـا� ،D�}مج �لتلفزيونية مبا فيها �حلو���ا� �لتأليف �@عد�\ �لÐ ± طويل Èتقتصر نشـاطاته �لفكرية ��لعقائدية على هذ� �حلد بل كا? له با
��ملباحثاD. بقيت %üّ على �ألسـتا� �ملرحـوc فتر! طويلة %? يكتب �كرياته ح¤ تنتقل %حد�¸ تا{Àية �نفحـاD {�حية @< �ألجيا� �لقا\مة، @ال 
%? �ألسـتا� لشد! تو�ضعه عجز عن �لكتابة بنفسه عن نفسـه، فعرضت عليه تسجيل لقا� صوÙ يرّ\ فيه على بعض �ألسئلة، فَقبل مشكوً{� �سجلنا 
لقا� صوتيا صبا� يوc ٦ يوليو ٢٠٠٩ �سـتمر @< �لسـاعة �لثانية صباًحـا لليوc �لتاõ ¹لله فتر�D �لطعاc ��لصلـو�D �بعض �للقا��D �ألخر¥. 

ننشر على صفحاD "�لتقو¥" هذ� �ملقابلة مع �لتنويه @< %ننا حذفنا �ألسئلة فصا{D عبا{! عن قصة حيا! �ألستا� مصطفى ثابت. 

                                                                                                                            �مد طاهر ندمي

;;;;
((١١))
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 >@ cمتدّينة جًد� حيث كانت حتج تقريبا عاًما بعد عا
بيت �هللا �حلر�c. �· يكن ��لد� متديًنا ֲדذ� �لشكل، 
�لكنه كا? يهتم بالنو�حي �لوطنية، �يبد� %ن¾ �{ثت 

منهما كال �ألمرين.

d�1لثقة بتأييد tباهللا تعا Gإلميا�
لقد حر� ± نفسي تدين ��لدÙ للتعر¦ على �هللا سبحانه 
�لعاملية   vثنا� �حلر% �تعا< ± سن مبكر!، �بالتحديد 
�لثانية. كنا نقضي �لعطلة �لصيفية ± �إلسكند{ية، �± 
 Dكانت قو� - Dلك �لوقت – ± %��ئل �أل{بعينيا�
على  �جلوية   D�}لغا� تشن  �@يطاليا  %ملانيا  من  �ملحو{ 
مصر، أل? قو�D هتلر كانت تتقدc ± �لصحر�� �لغربية 
حو�¹  تبعد  �ل  "�لَعَلمني"  مدينة   >@ �صلت  ح¤ 
 D�}سبعني كيلومتًر� عن �إلسكند{ية، فكانت هنا� غا
مكّثفة. بد%D �حلرv ± ١٩٣٩. �ما بني سن ١٩٤٠ 
� ١٩٤١، عندما كانت حتد¸ غا{! جوية ننـز� @< 
�ملخبأ حتت �لعما{!. كنت %Âعهم يقولو? من قر% yية 
�لكرسي ّجنا� �هللا سبحانه �تعا< من %� شر، �كانت 
��لدÙ �كل �ملختبئني يتلو? yية �لكرسي، %ما %نا فكنت 
 ?% Ùصغ; �لسن �· %كن %حفظها، فطلبت من ��لد
 D�}لغا� تكر{  لد¥   é بذلك.  فقامت  @ياها  حتفظ¾ 
�لنا¯ خائفني،  �ملخبأ �%{¥  كنا ننـز� مسرعني @< 
فكنت %قو� �م: ملا�� %نتم خائفو? @قر%�� yية �لكرسي 
معرف  كانت  هذ�  �تعا<،  سبحانه  �هللا  فسينجيكم 
�أل�< باهللا سبحانه �تعا< �هي %? هنا� @ً�ا ينقذ من 
 cليه %� يتلو كالمه. كنت %عر¦ %? هذ� كال@ vيتقر
%ن¾  @ال  معانيه،  من  كثً;�  %فهم  %كن   · �لك¾  {بنا 

عرفت @< هذ� �لقد{ فحسب ± �لك �لسن �ملبكر! %? 
من يتلو كالc �هللا سينجيه من �ملصائب.

عسى �هللا يعطيz عصا مثل عصا موسى
من  فصل   ��% خال�   Dسنو� ست  عمر�  كا? 
للمطالعة.  �البتد�ئية حيث �¡عو� علينا كتًبا  �لد{�سة 
مبكر،  �قت   ± �ملطالعة  تعلمت  بقر��ִדا أل�   D%بد
أل? %هلي بعثو� ÿ @< {�ضة �ألطفا� �تعلمت فيها 
قصة  �ملطالعة   vكتا  ±  D%قر �ملهم  كث;!.  %شيا� 
سيدنا موسى �كيف �قف %ماc فرعو? بعصا� �شق 
�لبحر، �كا? يفعل ֲדا �ألعاجيب. �مبا %? �هللا سبحانه 
يتغلب   ?%  Èستطا� موسى  سيدنا  يؤيد  كا?  �تعا< 
 äقل على  كب;  %ثر  �لقصة  �ذ�  �كا?  فرعو?،  على 
أل� %\{كت %? من يكو? �انب �هللا فإ? �هللا سبحانه 
�تعا< سينصر�، ألنه نصر موسى �لضعيف �لذ� ال 
�بكل  مملكته  بكل  فرعو?  بينما  قو!،  �ال  له  حو� 
جيشه · يستطع �النتصا{ عليه. �كنت %قو� ± نفسي 
@? شا� �هللا عندما %ك� %{يد %? %كو? مع �هللا سبحانه 
�تعا< �{مبا سو¦ يعطي¾ �هللا عصا مثل عصا موسى 

�%ستطيع %? %فعل ֲדا �ألعاجيب. 

rكريا= طفولR
تز�¿ ��لد� بز�جة %خر¥، ��لو�لد! تز�جت بز�¿ 
yخر. فذهبت ألعيش مع �لو�لد. كانت طفول شقية 
%حبها،  �لو�لد، �كنت  %عيش مع ¡�جة  جًد�. كنت 
�%مر� %خو�Ù �لكبا{ %? ال %حبها، �كا? جو�ÿ: هي 
¡�جة جيد! �سيد! طيبة �õدمنا �حتبنا. تقو� �لتقاليد 
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عندنا %? ¡�جة �ألv عد�! لألبنا� �ظاملة \�ًما، �لك¾ 
· %كن %{¥ �لك فيها �كنت %حترمها �%حبها. 

Pنقذ  �هللا من �ملو= �ملحتو!
تركنا بو{ سعيد �{جعنا للعيش ± �لقاهر!، �تعرضت 
١٩٤٩ عندما كنت    cيناير ± عا  ٣ cحلا\¸ ± يو
�لقطا{  %{كب   ?% علّي  كا?  �ملد{سة.   >@ طريقي   ±
�لذ� يكو? \�ئما مز\ً#ا عند �لصبا�. فلد¥ �صوله 
�لسلم �مسكت  ��حدً! على  قدًما  %ضع   ?% �ستطعت 
 ��@�  ،äكت %#ل  كنت  �بأخر¥  ��حد!  بيد  بالعمو\ 
جسمي،  فالتّف  يصدم¾  �لرصيف  على  بشخص 
�و�� �  ± فأصبحت  �لسلم  على  �ل  قدمي  �حتركت 
ساقط   - نا¡�  %نا  �بينما  �لقطا{.  عرب  بني  فوقعت 
@< �ألسفل - شعرD كأ? صوتا يقو� ¹: "ال تتر� 
�لد{�بزين" فظللت ماسًكا �لد{�بزين @ال %نه كا? ناعًما 
�لكتب  سقطت  طبعا  للغاية،  �ألسفل   >@ فنـزلت 
�بعضها �قع على سكة �لقطا{ �حلديدية، على %ية حا�، 
ظللت ممسكا بالد{�بزين ��لقطا{ يس; �Ñر� معه @< 
%? توقف. é ساعد� بعض �ألشخا� �خرجت من 
فنـزلت  �لقطا{  مشى   ?%  >@  Dنتظر�� �لقطا{  حتت 
�لكتب. كا? �ذ�  @< سكة �حلديد %Iع ما بقي من 
 Dكا? صو Dحلا\ثة �قع شديد علّي أل? هذ� �لصو�
�هللا  بفضل  لكن  Ðسما،  صوتا  يكن   ·� \�خلي  من 

 .Öد¸ ¹ شي� �· يصب¾ خدÒ ·� Dجنو

�لتحاقي باإلخو�G �ملسلمني
عندما كنت ± �ملد{سة �لثانوية تعرفت على شخص 

من �إلخو�? �ملسلمني كا? ¡ميال لشقيق �لك�¥ ± 
 >@ {حلة   يسمو»ا  كانو�   – لرحلة  \عا�  �جلامعة، 
�حلرc –  فذهبت ألحضر معهم هذ� �لرحلة. �حا? 
�قت �لصال! فأسرعت ألتوضأ فبعد {جوعي �جدִדم 
%كمل   ?% Ñب  نفسي   ± فقلت  �لثانية،  �لركعة   ±
هذ� �لركعة بسرعة أل\{كهم ± �لركعة �لثانية. فكنت 
%{كع �%قوc �%سجد �%قوc �هم يفعلو? شيئا yخر @< 
%? حلقت ֲדم ± �لصال!. فلما %كملنا صالتنا علم¾ 
�لشخص  هذ�  �لصال!.  @كما�  كيفية  هذ�  صديقي 
%صبح فيما بعد من �ملشهو{ين جد� على صعيد مصر 
كلها ألنه %صبح مذيعا ± �لر�\يو �كا? يقدc برناÐا 
مشهو{� ± �لتلفزيو? %يضا �Âه "نو{ على نو{" �هو 
هذ�  �لشعر���.  متو¹  �لشيخ  للتلفزيو?   cقّد �لذ� 
�لشخص هو �ألستا� %#د فّر�¿ {#ه �هللا. كا? ينتمي 
هؤال�  على  عّرف¾  من  �هو  �ملسلمني  �إلخو�?   >@
�إلخو�? �ملسلمني �لذين تعّلمت منهم كثً;� من �ألمو{ 
��لشخص   ،Dأل{بعينّيا� %��خر  هذ� ±  �لدينية. كا? 
�لذ� كا? يعلم¾ كا? ± �حلقيقة @نساًنا عظيًما جد�، 
%متÏ له �لصحة ��لشفا� @? كا? على قيد �حليا! أل� 
�ملهم   .cلكال� يستطيع  �ال  بشلل  %صيب  %نه  Âعت 
%قر%   Dفصر �لدين،  �ملسلمني  �إلخو�?  من  تعلمت 
�لشريعة.  �كتب  �لسنة  كتب  �%قر%  �%حفظه   ?yلقر�
 Èموضو %نظا{�  لفت  �لكتب  هذ�   D%قر �حينما 
عالماD �لساعة، �شد� هذ� �ملوضوÈ �%ثا{ �نتباهي 
أل� الحظت %? معظم عالماD �لساعة قد حتققت @ال 
�بن مرمي  �ملسيح عيسى  �لدجا� �نز��  �ملسيح  Ðي� 
�بن  �لدجا� �%? من يكو? مع �ملسيح عيسى  ملقاتلة 
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مرمي حني ينـز� من �لسما� �يقاتل �لدجا� فسيكو? 
 ��@ �للهم  %فكر �%قو�  �جلنة. فكنت  له مقاc كب; ± 
عشت @< �قت نز�� �ملسيح فسو¦ %تر� كل شي� 

�%�هب �%قاتل معه �ملسيح �لدجا�. 

�اعة �ينية حتولت tH حز8 سياسي
لقد �نتهيت من �لد{�سة �لثانوية، �لألسف · %حصل 
على ÐموÈ كب; يؤهل¾ لدخو� �جلامعة ± �لقاهر!، 
فكا? ال بد %? %�هب @< �إلسكند{ية أللتحق باجلامعة 
 vهنا�. �قبل هذ� بسنتني حدثت ثو{! ± مصر ��نقال
عسكر�، �تغّير �لنظاc �مللكي، �جا�D ما يسمى بثو{! 
٢٣ يوليو، �ل قاc ֲדا �جليش. ± %�� �ألمر كنا نساعد 
�جليش، %�كر %? هذ� �لثو{! قامت يوc �أل{بعا� مساً� 
حيث Iعونا �قالو� لنا Ñب %? ßر¯ �ألماكن ��امة، 
�فعال خرجنا ± ليلة �خلميس لنحر¯ �ألماكن �لعامة 
 ?% فهمنا  �غ;ها.   D�}لقطا�  D3طا� �جلسو{،  مثل 
�إلخو�? �ملسلمني يؤيد�? هذ� �لثو{!، بل قيل لنا %? 
ضّباÃ �جليش �لذين قامو� ֲדذ� �لثو{! هم من �إلخو�? 
�ملسلمني، لكن الحظت شيئا غريًبا خال� فتر! ما بني 
سنة ١٩٥٢ @< سنة ١٩٥٤ %ننا ± �إلخو�? · نعد »تم 
كثً;�  بد{�¯ �لقرy?، ��ألحا\يث ��لّسنة ��لس;! بل 
كا? %كثر كالمنا ± �لسياسة �مبا�� فعلت �حلكومة. 
é حد¸ خال¦ بني �حلكومة �بني �إلخو�?. يبد� %نه 
كا? هنا� �تفا� مع �جليش %? يشتر� %{بعة %شخا� 
من �إلخو�? �ملسلمني ± �لو¡�{!، �لكن عندما جنحت 
حركة �جليش ��ستقر �ألمر {فضو�، �قر{�� %نه يكفي 
مكتب  من  �ثنني  فأخذ��  منهم،  �ثنا?  يشتر�   ?%

�إل{شا\، ���يئة �لتأسيسية لإلخو�? �لكن عندما �جد 
�فصلو�  �حلكومة  عن  �نفصلو�  �لوضع  هذ�  �إلخو�? 
�لباقو{�  حسن  %#د  �لشيخ  %حد�ا  �الثنني  هذين 
�لذ� %صبح �¡يًر� لأل�قا¦، ��لثا� نسيت �Âه. �بعد 
هذ� بد% �لصد�c %� �الحتكا� مع �حلكومة �%صبحت 
 ،?yكل �جتماعاتنا سياسية، �· تعد هنا� \{�سة للقر
�· يكن هنا� \{�سة للشرÈ، �هكذ� حتولت �حلركة 
�لدينية @< �حلركة �لسياسية. �مما %ثا{ �نتباهي ± %�� 
�ألمر %»م �¡عو� علينا قو�ئم �لتما¯ لكي نوقع عليه، 
فتعجبت!  سياسي،   vحز %ننا  يقو�،  �اللتما¯  هذ� 

كيف نكو? حزًبا سياسًيا بينما ßن Iاعة \ينية؟!!
فقيل ß ¹ن فقط نقو� هكذ� �لكن �حلقيقة هي %ننا 
�لتفس;.. فوقع  Iاعة \ينية فقط!!!. · يعجب¾ هذ� 
 ± cبالتا¹ هذ� ليس من �إلسال� vننا نكذ% äقل ±
شي�. فبد%�� يقولو? �لدين ��لسياسة شي� ��حد فإ? 
{سو� �هللا صلى �هللا عليه �سلم كا? حاكًما ± �ملدينة، 
�%بو بكر � كا? خليفة �كا? حاكًما %يضا، �عمر 
 .. بأ¯  فال  %يضا،  سياسًيا  �حاكًما  خليفة  �كا? 
�لدين ��لسياسة شي� ��حد!! . · %قتنع �لك¾ �ّقعت 
�لوثيقة. بعد هذ� �جدִדم يو¡عو? �ثيقة %خر¥ تقو� 
بل  سياسًيا  حزًبا  ليس  �ملسلمني  �إلخو�?   vحز  ?%
هو Iاعة \ينية. فقلت ما هذ�؟ فقالو� ßن نقو� هذ� 
أل? �حلكومة تريد %? حتل �ألحز�v �لسياسية كلها، 
كما  ��ّقعت  ُنحّل،  ال  كي  \ينية  Iاعة  @ننا  فنقو� 
�ّقع �جلميع، على %? �إلخو�? Iاعة \ينية، �لكن ± 
 vن حزß حلقيقة هذ� �ألمو{ · تعجب¾، مر! نقو��
سياسي �%خر¥ نقو� ßن لسنا ìزv سياسي.. كما  
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�جدD %موً{� %خر¥ كث;!، منها %? �إلخو�? بعد هذ� 
�الحتكا� مع �حلكومة %{�\�� %? Ñمعو� %ك� عد\ من 
�لنا¯ ليشّكلو� ֲדا قو! تضغط على �حلكومة �تفر� 
%حد  �ملد{سة   ± �جدنا   ?@ فمثال   تريد،  ما  عليها 
�لتالميذ يصلي �هبنا @ليه �سلمنا عليه �سألنا� عن �Âه، 
�@�� %خ�نا عن �Âه %صبح من �إلخو�?، هذ� �ألمو{ 
%يًضا · تعجب¾، فصرD %تسا�� �%قو� كيف يدخل 
هؤال� �لنا¯ @< �جلماعة �هم ال يعرفو? %� شي� عن 
�لدين، فقلت Ñب %? %كتب هذ� �ألمو{ �%{فعها @< 
�ملسؤ�لني ± �جلماعة، �%حّذ{ %نه @? �ستمر �ألمر ֲדذ� 
�هو  تعلمت  مبا  عمال  باجلماعة،  فهو سيضر  �لشكل 
%? �لدين �لنصيحة. �قد كتبت فعًال تقريًر� �{فعته @< 
�ملسؤ�� عن شعب %� حلق �ل %تبعها. �فوجئت بعد 
هذ� بأ? �إلخو�? يتحاشون¾ �ال يكلم¾ %حد. كنت 
%�هب @< �ملسجد �%شعر بأن¾ منبو�. é عرفت فيما 
بعد من صديق فلسط¾ �Âه مصطفى %يًضا، كا? ± 
طريقه @< %ملانيا ليد{¯ �لطب، قا� ¹: �إلخو�? قر{�� 
فصلك من �جلماعة ��ذ� ال يتصلو? بك، �%{جو %? 
ال تقو� %ن¾ %خ�تك شيئا. ففهمت %ن¾ فصلُت من 
هذ� �جلماعة بسبب �خلطاv �لذ� %{سلته، لكن هذ� 
كا? فضل من �هللا سبحانه �تعا< أل? �لذ� حد¸ بعد 
هذ� هو %? �حلكومة %لقت �لقبض على %فر�\ �إلخو�? 
�ملسلمني، �%لقي �لقبض على �جلميع.. ح¤ ¡مالئي ± 
�ملد{سة، �من كا? ± �لفصل �لد{�سي معي، �%نا · 
يلقى �لقبض علّي لسببني، %��ما %»م قد شطبو� �Âي 
من �لكشو¦ عندهم، ثانًيا �نتقلت من �لقاهر! ��هبت 
 Dجنو باجلامعة، �هكذ�  %لتحق  @< �إلسكند{ية لكي 

بفضل �هللا سبحانه �تعا<. �لكن ± �حلقيقة تعجبت 
كيف يتم �لقبض على Iيع %فر�\ �جلماعة �لذين كانو� 
يسكنو? حو¹ �· يقبض علّي، فهذ� كا? فضل من 

�هللا سبحانه �تعا<. 
مع  %سكن  �كنت  باجلامعة  �لتحقت  �إلسكند{ية   ±
بعض �لطلبة ± Ðمع سك¾ خا� بالطالé ،v �نتقلنا 
@نه  �حيث   ،vطال ×سة  كنا  شقة،   >@ �لك  بعد 
�لطلبة سوية قد يقومو? ببعض �ألفعا�  عندما يسكن 
 Dغ; �جلّيد!، �%نا · %كن %حب هذ� �ألمو{، ففكر
بو�جب �النفصا� عنهم، كما Ñب %? %تز�¿ سريعا 
كي ال %نغمس مبعصية. �لك¾ ما \{ست ± �جلامعة 
@ال سنتني فحسب، فقلت من تتز�ج¾ �%نا طالب ± 
لعم حفيدִדا   Dملا �لد %نه   Dجلامعة، �لكن تذكر�
�أل�< Âتها باسم ¡�جة سعد ¡غلو� " %c �ملصريني "  
صفية.. كنت صغً;� عندما �لدD هذ� �لطفلة �%�كر 
جيد� %? %مها سلمت¾ @ياها ملفوفة أل#لها �قالت ¹: 
خذ �#ل عر�سك، �ملا ك�نا كنت %علم �ßن نلعب 
 .cمن �أليا cٍسوية %? هذ� �لفتا! ستكو? ¡�ج ± يو
± �حلقيقة · %كن %حب �للعب مع �لبناD �لكن كنت 
%لعب مع %خيها �لذ� كا? يصغر� ببضع سنني �كانت 
تأÙ لتلعب معنا. �ملا ك�D  �فكرD ± �لز��¿، فقلت 
طبًعا ال %حد يرضى %? يعطي �بنته لطالب ± �جلامعة، 
�لقاهر! ±   >@  Dفسافر %حا��،  ال  ملا��  قلت  �لكن 

@حد¥ �إلجا¡�D �قابلت %باها...

على  �ألستا�  تعر¦  �هللا  بإ�?  �لتا¹  �لقسط   ± نذكر 
�أل#دية ��لبحث ± معتقد�ִדا é �عتناقها (يتبع) 
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