



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 �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
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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
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التقوى

كلمة �لتقو�

هنالك شر�ة كب&� من 
ملسلمني يهتمو3 
+ال  
لصلو�.  يؤ3+1  +ال  Aمضا3  بصو8 
 Aالستهتا

جٌع �� A لسلو�
 
شك �3 هذ

لدين. +غالبا ما يظن هؤال  ��م �فضل ِمّمْن ال  Aبأمو

لصو8. +ير+3  £
يصو8 +ال يصلي، +��م سينالو3 ثو

�3 عد8 
لصال� ال ُيبطل 
لصو8.
كما يعتقد كث& من 
لنا§ �3 
لصيا8 يرتكز عامة على 
 .Aلنها
 |

جلما¨ طو+ £

المتنا¨ عن 
لطعا8 +
لشر
+على 
خلال¬ من }لك فإ3 فريضة 
لصال� تتطلب من 

إلنسا3 �3 ينقطع عن صلته بالدنيا ®س مر
�  خال| 

لصو8   3� يبد+ �م  
لسنة، +من ¯  �يا8  يو8 من  كل 
 |
�يسر من 
لصال� +ال �تا° �� 
ملثابر� +
لد�£ طو

�يا8 
لسنة.
  هذ
، +قد ترجع Aعاية فريضة 
لصو8 +�±ا| 
لصال� 

لظن بأ3  
لصو8 �هم من 
لصال�. +قد ُيستد| على  ��
�: "كل عمل  
لرسو|  بتأ+يل خاطئ حلديث  }لك 
سبعمائة   �� �مثا�ا  بعشر  
حلسنُة  ُيضاعف،   81´ 
بن 
ضعف �� ما شا  
هللا، يقو| 
هللا: �ال 
لصو8 فإنه � 

+�نا ُ�ْجَز· به." (سنن 
بن ماجه، كتا£ 
لصيا8)

ألفكاA ال ُتر
+1 �ال عقو| 
ملفتونني  ºال شك �3 هذ+
من  +ال  
ملجيد  
لقر´3  من  �ا  سند  +ال  
لدنيا،  «ب 

لسنة 
لنبوية 
لشريفة. قا| 
هللا تعا�: ﴿َ+ِمَن 
لنَّاِ§ َمْن 
1ً
 ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ 
هللا َ+
لَِّذيَن 
َيتَِّخُذ ِمْن 3ِ+1ُ 
ِهللا �َنَد

´َمُنو
 َ�َشدُّ ُحبًّا هللا!﴾ (
لبقر�)
 3�  3+1 
لو
هية  
ملقوال�   ºهذ مبثل   ºيتفو 
لذ~   3�
يلومه ضم&º هو من 
لصنف من 
ملسلمني 
لذين 
نطفأ 

حلب 
إل�ي. �} لو كانت �فئدִדم  Aهم نوA+صد Ç
 �

لعبا1 
تنطو~ على قدA من 
حلب 
إل�ي ملا +
=نو

آلخر،  بعضها  +تر�  ببعضها  
ألخذ   ��  

طمأّنو +ملا 

فهي كلها من +سائل 
لقر£ �� 
هللا تعا�.
فمن  
لسهل �3 نش& �� �خطا  
آلخرين +نعلق عليها 
+لكن تقتضي �سس 
لتقو· �3 نتأمل �نفسنا، +نصلح 
 AذË+ ،حانيا+A+ لتقد8 خلقيا
من �حو
لنا، +نسعى �� 
من 
لتوقف عند حد معني من 
لطاعا�، أل3  هذ
 هو  
 3

أل} 1عو�   Ç تأملنا   
{�+ 
لتقهقر. + 
لتخلف  بد
ية 

ألمر، فكلمة  

نتباهنا �� هذ 
لصال� فإ�ا تلفت  ��
"حي على 
لصال�، َحي على 
لفالÌ "Í ُيحصر معناها 

الهتما8 + ¨
"تعالو
" فحسب، بل تتضمن �يضا 
إلسر
 A1نبا 
لصو8، �3  
جلدية. فعلينا، +Ëن مقبلو3 على +
 Ç نقص   +� تقص&  من  فينا  يكو3  ما  
ستكما|   ��

. 

لقياÐ 8ميع 
لفر
ئض على حد سو
 �

نتما نا لإلسال8 
لصحيح مشر+Ñ بإقامة 
لصلو 3�

ÜÊ�÷’;È¬â’\

﴾ÍÄ]e Ž¡﴿;fŒ÷d

ÏÁÄ_h;ÎÑÂÖîÏÁÄ_h;ÎÑÂÖî
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لشهر 
لفضيل  

خلمس على �+قاִדا. فعلينا خال| هذ
 Aلفو
- +Ëن نؤ1~ فريضة 
لصو8 - �3 نباA1 على 
 Óح ،Aصالتنا من نقص �+ قصو Ç Ôما قد حد Çبتال

لصياË+ 8ن مطمئنو3 �� �ننا قد Öلصنا مما  Ç ¨نشر

يقلل من بركا� Qيع 
لفر
ئض.
بعد �3 بيَّنا خطأ من يزعمو3 �3 فريضة 
لصو8 �هم من 
فريضة 
لصال�، نتطرM �� 1حض ما يتباA1 �� }هن 

لبعض �3 
لصال� �هم من فريضة 
لصو8. +هذ
 �يضا 
+�ساسية..   هامة  
إلسال8  �Aكا3  فكل  خاطئ،  =عم 
فاإلسال8 
لذ~ ُشبه بالبنا  يرتكز على ®سة �عمد�، 
+يستحيل 
الستغنا  عن �~ عمو1 من 
ألعمد� 
خلمس، 
+ال "ل للمفا+ضة بينها �+ 
إلقال| من �±ية �~ٍّ منها.. 
�~ �Q 3اعة 
ملسلمني �+ 
ألمة 
إلسالمية ينبغي �ا �3 


لعيش Ç ظل  
 شا � {� 
ألعمد� 
خلمسة  ºتقيم هذ

لعز� 
لكاملة  حتت ظل +�ما3 
لسقف 
ملرفو¨ على 


ألعمد� 
خلمسة.

ملؤمنني  Qاعة   1
�فر تربية   Ç  Íلنجا
  3� شك  +ال 
عليه  تعا�  
هللا  عاهدنا  ما  على  كب&  �� حد  يتوقف 

لقناعة. + بالتو
ضع  
لتحلي + 
لزهو + 
لِك�  هجر  من 
+قد قا| �: ال يدخل 
جلنة من كاÇ 3 قلبه مثقا| 
 Ç 3من كا Aلنا
حبة من خر1| من ِك� +ال يدخل 
قلبه مثقا| خر1| من �ميا3". (مسند 
بن 1
+1، كتا£ 

حلديث 
لنبو~ �3 
لِكبـر  

للبا§). +يالحظ Ç هذ
قد جا   مقابل 
إلميا3، 
ألمر 
لذ~ يد| على شناعة 

A}يلة 
لِكـ�.
يؤثر كل  
لنفس + 
جلسم  3� 
ملطلعني  +ال Ýفى على 

آلخر. +ُتعد فريضة 
لصال� (ظاهرًيا) تدAيًبا  Ç منهما
ألعضا  
جلسم 
خلاAجية للخضو¨ +
خلشو¨ هللا تعا� 

ألمر 
لذ~ ينعكس �ثرº على 
لنفس. +كذلك  ،ºحد+

جلسم  ألعضا   تدAيبا  (ظاهريا)  
لصو8  فريضة  ُتعد 

لذ
� مما ينعكس  Aهللا تعا� +�نكا

لد
خلية على خشية 
�ثرº على 
لنفس. +من ¯ تعمل كلتا 
لفريضتني على 

إلنسا3 مقا8َ 
لعبو1ية 
حلقة، +هو مقا8 ينبغي �ال  Þبال�

Ýالطه �~ تعاٍ| �+ تك� مما يكدA صفو� 
لعبو1ية.
 Óح Í+لر
 فاحلر~ بنا �3 نؤQ ~1يع 
لعبا1
� بنفس 
 Óلِكـ�، ح
àلص �نفسنا من �~ شائبة من شو
ئب 
ننعم بإ}3 
هللا باجلنتني 
للتني ُ+عد ֲדما كل من خا¬ 

مقاA 8به.
هد
نا 
هللا +�ياكم ملا �به +يرضاº ++فقنا لعبا1ته حق 

لعـاملني   £A هللا  
حلمد   3� 1عونا  +´خر  
لعبا1�. 
له +صـحبه  
لصال� +
لسال8 على سيدنا "مد +على́ +

�Qعني.

فمن  السـهل أن نشـ$ إ] أخطاء 
اآلخريـن ونعلق عليها ولكن تقتضي 
أسـس التقـوى أن نتأمل أنفسـنا، 
ونصلـح مـن أحوالنا، ونسـعى إ] 
التقدم خلقيـا وروحانيا، وdذر من 
التوقف عند حد معني من الطاعات، 
ألن  هذا هو  بداية التخلف والتقهقر.
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التقوى

 حضر� مر=
 بش& 
لدين "مو1 �د

ملصلح 
ملوعو1 �


خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~ �

:§+A1 من

في �حا� �لقر��


حلجر) �Aسو)

﴿َلْو َما َتْأِتيَنا ِباْلَمَالِئَكِة ِ"ْ! ُكْنَت ِمَن 

اِ�ِقَني﴾ (٨) �لصَّ

شر3 �لكلمـا0:
لوما: حكى 
لنّحا§: "لوما" +"لوال" 
+"هال" +
حد. (تفس& 
لقرطã، حتت 


آلية) ºهذ

�لتفسـ5: 
 A+حلديث يد
 |
منذ عد� سوA ال يز

إلسال8   3�  �  ãلن
 1عو·  حو| 
سو¬ ينتصر Ç ´خر 
ملطا¬ ب�كة 
كال8  ألنه   ،� عليه  
لنا=|  
لوحي 
متسم مبز
يا كث&� «يث لن يستطيع 
فلم   .º&تأث �ما8  
لصمو1  
ملعاAضو3 
ميلك 
لكفاA جو
ًبا على }لك �ال �3 
+1ليلنا  "مد،  يا  äنو3  �نك   
قالو
�نك تقو| �3 
ملالئكة تنـز| عليك 
كذلك  
ألمر  كا3  +لو  بالوحي، 

ملالئكة نا=لًة  ºيًضا هذ� 
لنا§  لر�· 
عليك. +ما 1
مو
 ال ير+3 �~ ملك 
ينـز| عليك فهذ
 1ليل �3 
1عا � 
�صابتك  على  برها3  +بالتا�  +هٌم، 

باجلنو3.  

8ََما  ِباْلَحقِّ  ِ"الَّ  �ْلَمَالِئَكَة  ُنَنزُِّ=  ﴿َما 

َكاُنو� ِ"�Bً ُمْنَظِريَن﴾ (٩)

‡Ê’]fiÁ;flŸ;Ô\Å¬â’\

∞]¬h;!\;g]Ş|

ÏÁÄ_h;ÎÑÂÖΩ

k\Ä]e¬’\;√Ëµ;

{ÂÖ’\;ä�fid

;3æfi’\;Ï¬ŞŒfiŸ;ÏÁ]∂3æfi’\;Ï¬ŞŒfiŸ;ÏÁ]∂
€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ÷’€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ÷’

öθ ©9$tΒ$oΨ�Ï? ù' s?Ïπs3Í× ¯≈n=yϑø9$$Î/βÎ)|MΖä.zÏΒtÏ% Ï‰≈¢Á9$#∩∇∪

$tΒãΑÍi”t∴ çΡsπs3Í× ¯≈n=yϑø9$#�ω Î)Èd,pt ø:$$Î/$tΒuρ(#þθ çΡ%x.#]Œ Î)tÌ� sàΖ•Β∩∪

$̄Ρ Î)ßøt wΥ$uΖø9̈“tΡt� ø. Ïe%!$#$̄Ρ Î)uρ… çµs9tβθÝà Ï�≈pt m:∩⊇⊃∪
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شر3 �لكلما0:

حلق.  على  غَلبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
+حّق 
ألمَر: �ثبَته +�+جَبه؛ كا3 على 
على  +َقف  
خلَ�:  حقَّ  منه.  يقني 

ألمُر  
لباطل؛  ضد  
حلق: + حقيقته. 

ملوجو1ُ  
ملِلُك؛  
لعدُ|؛  
ملقضّي؛ 

ملوُ�؛  
لشّك؛  بعد  
ليقُني  
لثابُت؛ 


حلز8ُ (
ألقر£). 
 ،ºّخر� يَن:  
لدَّ  ºنَظَر� منَظرين: 
ُ�مهله   ~� 
ملعسَر  �ُنظر  كنت  يقا|: 


ألقر£).)

�لتفسـ5:
﴿ما  تعا�  قوله   Ç 
حلق﴾ ﴿ كلمة 
�ما  باحلق﴾  �ال  
ملالئكَة  ننـّز| 
 3�  1

ملر فيكو3  
حلق،  
لكال8َ   çتع

ملالئكة �منا تنـز| حاملًة +حي 
هللا 
لستم   Aلكفا
 �يها  +لكنكم  تعا�، 
تلّقي  �+ ممن يستحقو3  
ملرَسلني  من 

لوحي حÓ تشّرفكم 
ملالئكة بكال8 


هللا �.
  �+ تكو3 كلمة ﴿
حلق﴾ هنا مفر1 

ملالئكة   3�  1

ملر فيكو3   ،Mحلقو

�نسا3 مبا يستحقه  تنـز| على كل 
 éل
 
ملالئكة + 
لشر.   +� 
خل&  من 
ٍة، A مالئكة  "مد  على  تنـز| 
+هو 
لذ~ ميكن �3 ير
ها، +ال ميكن 

هللا  غضب  
ستحق  من  ير
ها   3�

�. �3 �ئمة 
لكفر هؤال  ستنـز| 

لé لن تنفعهم  £
عليهم مالئكة 
لعذ
ëAيتها شيًئا، �} ستأê لتهلكهم، +لن 

ُتْمِهلهم �كثر.
  +هذ
 ما حدÔ يو8 بدA �} نزلت 
بعض  A´ها  +قد   £

لعذ مالئكة 
+لكن  
لكشف،   �Aبصو  Aلكفا

برëيتها،   
ينتفعو  3� �م  كا3  ما 
هالكهم.  يو8  كا3  
ليو8  }لك  أل3 

ملالئكة  هشا8:  البن  
لنبوية  
لس&� )

(Aتشهد +قعة بد
 
  قد بّين 
هللا تعا� هنا �مًر
 هامًّا جدًّ
يكو3  
ملالئكة  كال8   3� +هو  �ال 
 3�  ìمبع 
إلنسا3..  لباطن  مطابًقا 
حالة  +فق  يكو3  �نسا3  كل  ��ا8 
قلبه. يظن 
لنا§ عموًما �ننا �}
 تلقينا 
 ،Aلكبا
��اًما فقد �صبحنا من �هل 
هللا 
+لكن هذ
 +حدº ال يكفي، أل3 كل 
فطرته  «سب  
إل�ا8  يتلقى  
حد +
شخص  هنا�  كا3  باطنه.  +حالة 
 �� êجلبلية يأ
سا}° من �هل 
ملناطق 
يقو8  +كا3  
لعمل،  عن  «ًثا  قا1يا3 
عموًما،  عندنا  
ملنـزلية  باألعما| 

خلليفَة  A+ألحيا3 يز
+كاÇ 3 بعض 

أل+| لسيدنا 
إلما8 
ملهد~ +
ملسيح 

ملوعو1 �، +كلما نصحه حضرته 
ال  
لصال�  قائال:  عليه   1ّA بالصال� 
حضر�   ºجد+ �يا8  +بعد   .çتالئم


ملسجد قائًما يصلي، +ملا  Ç خلليفة

 
فرÞ من صالته سأله 
خلليفة: ما هذ
يا فال3!؟ فأجابه: لقد تلقيُت 
لباAحة 
 ، 
حليو
3 +َصلِّ �يها  قْم  يقو|:  ��اًما 

� بد�� 
لصالَ�. 
+لذلك تر
 3� ميكن  ال   
هذ  3� 
لو
ضح +   
يكو3 من �لقا  
لشيطا3، بل �نه من 
+فق  كا3  +لكنه  يقيًنا،  
لرن  ��ا8 

لشخص. فال Aيب �3  
منـزلة هذ
بد  ال  بل  بشي ،  ليس  
إل�ا8  تلّقي 
من 
لنظر Ç نوعيته، لنر· هل �تو~ 

هللا  حب  عن  تعب&   ~� على  
إل�ا8 
لصاحب 
إل�ا8، �+ هل فيه ما يد| 

إل�ية  
حلضر�   Ç شأنه  عظمة  على 

�8 ال.
كما �ننا نعر¬ من 
آلية قانونا عاما 
يؤكد �3 
ملالئكة �منا تنـز| باحلق، 
 Ç يتفا+تو3  
ملؤمنني   3� 
لبديهي +
+منهم   î1أل
 فمنهم  
لدAجا�، 

ألعلى +منهم من هو نã مرسل من 
�يًضا  
ألنبيا    3�  ¯ تعا�.  
هللا  عند 
 3� شك  ال  ïتلفة.  A1جا�   ++{

لنبيني  خامت  على  تطَلق   ãلن
 تسمية 
+�ليا§  =كريا  على  تطَلق  كما   �

لسال8،  عليهم  +غ&هم  +يوسف 

السم   Ç 
شتر
كهم   3� كما  +لكن 

لدAجة، كذلك  Ç تسا+يهم çال يع
متاًما ال يتسا+· +حيهم Aغم �3 �م 
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ينـز|  +�منا  مشتركة،  نبوية  صفًة 
A1جته  نã «سب  كل  على  
لوحي 

عند 
هللا تعا�. 
 Aالعتبا
  Ç 
ألمر   
هذ نأخذ  +حني 

لقائل: ملا}
 Ì تكن  |
جند حًال للسؤ

لسما+ية 
ألخر· كاإلجنيل   Aألسفا


لزبوA +غ&ها منقطعَة 
لنظ& + �
Aلتو
+
تعا�  
هللا   3� }لك  
لكرمي؟  كالقر´3 
قد جعل }لك 
لوحي مباAًكا «سب 
+مهماִדم،  
ألنبيا   �+لئك  A1جا� 
�ليهم  
هللا   òيفّو  3� ميكن  �} كيف 

لدAجة، + 
لنوعية  متفا+تة  �عماًال 
بينما ال يهيئ �م �سباًبا متفا+تة؟ من 

لبديهي �نه � سيهّيئ �م 
ألسبا£ 
+سيعيِّن  Aساالִדم،  مع  تتال 8   éل



لعّماَ| +فق نوعية 
ألعما|.

َلُه  8َِ"نَّا  ْكَر  �لذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ﴿ِ"نَّا 

َلَحاِفُظوَ!﴾ (١٠)
          

شر3 �لكلما0: 

آلية  كلما�   Íشر 
نظر ) �لذكر: 

(٧

�لتفسـ5: 

لذِّكر" 
لشرُ¬ +
لنصيحة. " �من معا

لذ~ ينطبق هنا. لقد  ìملع
+هذ
 هو 


لرسوَ|  معيِّرين  قبل  
لكفاA من  قا| 

لكال8  
�: يا �يها 
لذ~ نز| عليه هذ
فجا   ملجنو3،  �نك  
لعظيم  
ملشرِّ¬ 
�ال  بقوله:  تعا�  
هللا  من  عليهم  
لر1 

لكال8   
نّزلنا عليه هذ 
لذين  �نا Ëن 


ملشرِّ¬ 
لعظيم.

آلية تبلغ من 
لعظمة +
لر+عة  º3 هذ� 
«يث ��ا تشّكل مبفر1ها برهاًنا قويًّا 

لكرمي.  
لقر´3   Mصد على  ساطًعا 
 Óش  Mبطر 
لتأكيد  فيها   Aتكر لقد 
+ضم&   ،(3�) مثل:  ïتلفة   �
+1�+

لتوكيد،  +ال8  (نا)،  للجمع  
ملتكلم 
+ضم& 
ملتكلم للجمع (Ëن)، ¯ مر� 

لتوكيد. }لك �3  �خر· (�3) +ال8 
 � ãلن

ملعاAضني كانو
 سخر+
 من 
قائلني ﴿�نك ملجنو3﴾، فر1 
هللا � 
 ،�
عليهم مؤكد
 قوله بأAبعة توكيد
له  +�ّنا  
لذكر  نّزلنا  Ëن  ﴿�ّنا  فقا| 
�نزلنا  
لذين  Ëن  نعم،  حلافظو3﴾. 

لكال8 
ملشرِّ¬ حقًّا، +Ëن  
عليه هذ


لذين سنحمي هذ 
لكال8 حتًما. 
ها  
لكلماِ� +ما �شدَّ ºما �قو· هذ  

لذ~   Mَمليثا
  
هذ �جلَّ  +ما  +قًعا، 


هللا على نفسه! ºيأخذ
  õة �مر ´خر جدير باالنتباº +هو �نه 

لكفاA بتعي&هم  ºمن ضمن ما قصد

لعظيم  
لكال8   
هذ  3� هو   �  َّãلن


لذ~ تزعم �نه سيكو3 مدعا� لشر¬ 

معه  تنـز|   3� يتطلب  �Qع   Ìلعا

�يها  �نكم  عليهم  
هللا  فر1  
ملالئكة! 

ملالئكة  بنـز+|  تطالبو3  
حلمقى 
 

لوحي! �ال، فاعلمو
 �3 هذ 
مع هذ
ما  
لعظمة + 
لسمو  من  فيه  
لكال8 
«فظه  تتكفل  بذ
ִדا  
هللا   �Aقد öعل 
+Aعايته، +سنر· بعد }لك من 
لذ~ 

يتجاسر على "ا+لة 
إلسا � �ليه. 
حتفظ  ال  
ملالئكة   3�  çيع ال   
+هذ
 � 
هللا   8
1 ما  ألنه  
لكرمي،  
لقر´3 
حريًصا  +مالُكهم  سيدهم  هو  
لذ~ 
تقو8   3� باحلر~  فكم  حفظه  على 
 3� 
حلق + «فظه؛  �يًضا  
ملالئكة 
له  ﴿+�ّنا  بقوله   Aشا� قد   � 
هللا 
حلافظو3﴾ �� موضو¨ �ضاÇ، +هو 
مز
يا  على  �تو~  
لوحي   
هذ  3�
+"اسن خصوصية «يث �3 
ملالئكة 
�يًضا ال تقدA على حفظها +حر
ستها، 
بأنفسنا.  
ملهمة   ºلذلك سنتو� هذ+
ال شك �3 
ملالئكة تقو8 «ماية كل 
بنفسه ايَة  يتوّلى  شي ، +لكن 
هللا 
بعض 
ألشيا  ِحلكمة معينة، +
حلكمة 
ميّيز  
لذ~   MAلفا
 هي  هنا  
لكامنة 

لذ~ +  ،Aألسفا
 باقي  عن  
لقر´3َ 

سو¬ �شرحه لكم بعد قليل.

آلية 
لشريفة برها3 عظيم  º3 هذ�  

لقر´3 
لكرمي، +�3 كل   Mعلى صد
فيها  تدبر   
{� 
لتعصب  ُيعِمه   Ì من 
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1عا   من  ليست  ��ا   �A1� بأمانة 
�Qعني  كلهم  
ملفسرين   3� 
لبشر. 

لسوA� مكية بال  ºمتفقو3 على �3 هذ
 Ç بن هشا8 ��ا نزلت
خال¬. ف&· 


لسنة 
لر
بعة من 
لبعثة 
لنبوية.

ملستشرقني 
لغربيني تّو
قو3 عموًما  3�
ملخالفة 
ملفسرين 
ملسلمني فيما يتعلق 
 

خترعو +قد   ،Aلسو
 نز+|  بزمن 
لذلك ما يسّمونه Ç =عمهم "قاعد� 

لشها1� 
لد
خلية".. �~ �3 موضو¨ 

لسوA� نفسه يعّين =مَن نز+�ا. +قد 

لقاعد� لدAجة  º8 هذ

ستخد 
�سا +
��ا   Ç شك  من  هنا�  يبق   Ì �نه 
+�منا  
لد
خلية  
لقر´3  شها1�  ليست 

خلبيث.  باطنهم  خفايا  شها1�  هي 
عرفت  عندما   
كث& فرحت   çن� �ال 

ملستشرقو3  كتبه  ملا   éمطالع �ثنا  
 ºهذ Aعتبا

 من  ��م �يًضا ö Ìد+
 بدًّ
��ا  فيقو| س�ينجر:  مكية.   �Aلسو


لسنة 
لر
بعة من 
لبعثة. +�ما  Ç نزلت
 Ç لذ~ يعت� نفسه نابغة
A+1+يل- 
فإنه  
لقر´3-   Aسو ترتيب  موضو¨ 
هو 
آلخر قد +ضعها Ç ترتيبه للقر´3 
 �

لسنو  Ç نزلت   éل
  Aلسو
 بني 


أل+� من 
لبعثة. 
  +لكن نولدكه Ý (Noeldeke)تلف 
قليال، بناً  على 
لقاعد� 
خلاطئة نفسها 

لد
خلية،  
لشها1�  يسمو�ا   éل


فيقو|: 
١: مبا �3 
لسوA� تتحدÔ عن تعذيب 

لكفاA للمؤمنني فال ميكن �3 تكو3 


لفتر� 
أل+� من 
لبعثة.  Ç |مما نز
﴿يسّبح  لفُظ  فيها   1A+ لقد   :٢
 Ç ير1   Ì 
للفظ   
+هذ  ،﴾ºمد»

لبعثة  
ئل +�  Ç نزلت   éل
  Aلسو

تكو3   3� ميكن  فال  +عليه  
لنبوية، 


لسوA� من 
لفتر� 
أل+�. 

ملشركني)، ) كلمة  فيها  جا �   :٣
 Aلسو
+ֲדذ
 فال ميكن �3 تكو3 من 


أل+
ئل.
  ¯ يضيف قائال: +لكنها مكية 3+1 

لفتر�  
خر +�  Ç نزلت  حيث  Aيب 


ملكية.
لست هنا بصد1 ما �}
 كا3 نولدكه 
�Aيد  +�منا   ،º&غ  8� �Aيه   Ç مصيب 

لعصريني  
لباحثني   3� على  
لتأكيد 

لغربيني  من   8� 
لعر£  من    
سو
متفقو3 مع 
ملفسرين 
لقد
مى على �3 


لسوA� مكية.  ºهذ
 �

لسنو Ç فترضنا نز+�ا
 
  +�ما �}
�يًضا   
فهذ 
ملكية  
لفتر�  من  
ألخ&� 
ال يقلل من عظمتها شيًئا، أل3 تلك 
�حلك  من  كانت  كذلك  
لفتر� 
حيث  للمسلمني،  بالنسبة  
لظر+¬ 
�تباعه  مع   
"اَصًر  �  ãلن
 عاشها 
يتيسر   Ì+ طالب،   ÷� شعب   Ç

للمسلمني مال} �تمو3 به. +Ç تلك 

هللا  يقو|  
حلالكة  
لعصيبة  
لظر+¬ 

ملالئكة  تنـز|  أل3  1
عي  ال   :�

لقر´3، فإ3 
هللا تعا� }
ته سيتو�  
ֲדذ

ايته +
حلفاø عليه.
 º �شدَّ +ما  
لكال8َ   
هذ �جلَّ  ما  هللا، 
قوً�!! �3 
لذين يعرفو3 
للغة 
لعربية 
هم 
لذين ميكن �3 يدAكو
 جيًد
 مد· 
ْكَر  قو� قوله تعا� ﴿�ِنا Ëن نزَّْلنا 
لذِّ
+�نا له َلحافظو3﴾. �ليس غريًبا حقًّا 

ملسلمو3  كا3  
لذ~  
لوقت   Ç �نه 
فيه "اَصرين من قبل 
ألعد
  خائفني 

إلعال3   Aيصد حياִדم..  على 
 

لسما+~ �3 يا �يها 
لكافر+3، قومو
 Ç 
+ال تّدخر+
 +سًعا +ال تألو
 جهًد
فإنكم  
لقر´3،  Aسالة  على  
لقضا  

هللا  أل3  مر
مكم،   Ç  
تنجحو لن 
+حفظه.  ايته  يتو�  سو¬  تعا� 
  

لعد من  
لرغم  +على   -  
+هكذ
 ãلن
 
لشديد - يأê يو8 يتحرA فيه 
 ، 

ألعد  Aحصا من  +�صحابه   �
+�قق 
ال=1هاA، +تتكو3 حوله � 

لقر´3  اية  +تتم  عظيمة،  Qاعة 

حلماية   ºهذ  |
تز +ال  ينبغي،  كما 
قائمة �� يومنا هذ
، +ستظل �� يو8 
 ºهللا هذ

لدين! فانظر+
، هل كتب 
كتا£  أل~  
لنظ&  
ملنقطعة  
حلماية 

ùا+~ ´خر؟  (ُيتبع)
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�ألسو� �لحسنة

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

اِئُمو3َ َيْو8َ 
ْلِقَياَمةِ.ال  َعْن َسْهٍل � َعِن 
لنَِّبيِّ � َقاَ|: 3�َِّ ِفي 
ْلَجنَِّة َباًبا ُيَقاُ| َلُه 
لرَّيَّا3ُ َيْدُخُل ِمْنُه 
لصَّ
اِئُمو3َ؟ َفَيُقوُمو3َ، ال َيْدُخُل ِمْنُه َ�َحٌد َغْيُرُهم. َفِإَ}
 1ََخُلو
 ُ�ْغِلَق  َيْدُخُل ِمْنُه َ�َحٌد َغْيُرُهم. ُيَقاُ| �َْيَن 
لصَّ

َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َ�َحٌد . (صحيح 
لبخاA~، كتا£ 
لصو8)

َيا8َ َفِإنَُّه ِلي َ+�ََنا ُ�ْجَز·  َعْن �÷ ُهَرْيَرَ� � �3 
لَرُسوُ| � َقا|: قاَ| 
هللا: ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن ´8َ1َ َلُه ِ�ال 
لصِّ
َيا8ُ ُجنٌَّة، َ+ِ�َ}
 َكا3َ َيْو8ُ َصْو8ِ َ�َحِدُكْم َفال َيْرُفْث َ+ال َيْصَخْب. َفِإ3ْ َسابَُّه َ�َحٌد َ�ْ+ َقاَتَلُه َفْلَيُقْل  ِبِه. َ+
لصِّ
اِئِم  اِئِم َ�ْطَيُب ِعْنَد 
هللا ِمْن Aِيِح 
ْلِمْسِك. لِلصَّ ٍد ِبَيِدºِ َلُخُلوُ¬ َفِم 
لصَّ �ِنِّي 
ْمُرëٌ َصاِئٌم. َ+
لَِّذ~ َنْفُس ُمَحمَّ


 َلِقَي Aَبَُّه َفِرÍَ ِبَصْوِمِه. (صحيح 
لبخاA~، كتا£ 
لصو8){َ�ِ+َ Íََ�ْفَطَر َفِر 
َفْرَحَتا3ِ َيْفَرُحُهَما ِ�َ}


ْلَعَطُش، َ+Aُ£َّ َقاِئٍم +َ ُ̈ ُه ِمْن ِصَياِمِه 
ْلُجو َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ|: َقاَ| Aَُسوُ| 
هللا �: Aُ£َّ َصاِئٍم َحظُّ
َهُر. (مسند �د بن حنبل، باقى مسند 
ملكثرين) ُه ِمْن ِقَياِمِه 
لسَّ َحظُّ

 Aِلنَّا
 £ُ

ْلَجنَِّة َ+ُغلَِّقْت �َْبَو £ُ
َعْن  �َِبي ُهَرْيَرَ� � Aَ َّ3�َُسوَ| 
هللا � َقاَ|: ِ�َ}
 َجاَ  Aََمَضا3ُ ُفتَِّحْت �َْبَو
َياِطنيُ.   (صحيح مسلم، كتا£ 
لصيا8) َ+ُصفَِّدِ� 
لشَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

‹]Ëë’\;ÏŒËŒt‹]Ëë’\;ÏŒËŒt;

ثالث �Aكا3 
إلسال8 هو 
لصيا8، +لكن 
لنا§  öهلو3 حقيقة 
لصيا8. من فطر� 
إلنسا3 �نه كلما كا3 قليل 
1
�1 فيه قو· 
لكشف... فاهللا تعا� يريد بالصيا8 �3 ُنقلل من =

ألكل كا3 �كثر حًظا من تزكية 
لنفس +
غذ
  +نكثر من ´َخر. öب على 
لصائم �3 يتذكر 1
ئما �3 
لصو8 ال يعö 3� çو¨ فقط، بل عليه �3 يشتغل 

لذ~   
Ç }كر 
هللا تعا� حÓ �صل له تبتل +
نقطا¨ �ليه عز +جل. فليس 
لصو8 �ال �3 يستبد| 
إلنسا3 بالغذ

يساعد على منو 
جلسم فقط بغذ
  ´خر َتشبع به 
لر+Í +تطمئن...

لبدنية، كما �نه  �

لشمس، +مبا �3 
إلنسا3 يكف عن 
ألكل +
لشر£ +غ&±ا من 
مللذ  �A

لَرمض يعç: حر

جلسمانية فصاAتا  �A

لر+حانية +
حلر �A
اسا للعمل بأ+
مر 
هللا تعا�، فاجتمعت 
حلر+ �A
Ýلق Ç نفسه حر

"Aََمضا3"...

ملر  عظمة شهر Aمضا3. لقد كتب   �Aيد �لوحيد
 
جلملة  ºلقر´3ُ﴾.. ֲדذ
 فيه  �ُْنِزَ|  
لذ~  Aََمضا3َ  ﴿َشْهُر 

لشهر صاû جد
 لتنوير 
لقلب، +�ظى فيه 
إلنسا3 بالكشو¬ بكثر�. �3 
لصال� تقو8 بتزكية  

لصوفية �3 هذ
 �

لنفس، +�ما 
لصو8 فيحصل به 
لتجلي على 
لقلب. +
ملر
1 من تزكية 
لنفس �3 يص& 
لعبد Ç معز| عن شهو


لنفس 
ألماA�، +�ما 
لتجلي على 
لقلب فيعç �3 ُيفتَح عليه باُ£ 
لكشف «يث �ظى برëية 
هللا عز +جل...

لدعا  برها3 قو~ على +جو1 
هللا تعا�، يقو| عز +جل: ﴿َ+ِ�َ}
 َسَأَلَك ِعَبا1ِ~ َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب  3�
 .

 1ََعا3ِ﴾؛ �~ �}
 سألك عبا1~: �ين ��نا، +ما 
ل�ها3 على +جوº1، فقل �م: �� قريب جد{َ�ِ ِ̈ 
 1َْعَوَ� 
لدَّ


لد
عي �1A على 1عائه. çلدليل على }لك �نه عندما ينا1ي
+

لر1 حيًنا يأÇ ê صوA� ëAيا صاحلة، +حينا ´خر Ç شكل كشف، +تاA� عن طريق 
إل�ا8، +عال+� على  
+هذ
}لك ُيظهر 
هللا قدAته +قوته بسبب 
لدعو
�، +يعلم 
لعبد �نه عز +جل قاA1 لدAجة �نه �ل 
ملشاكل. فالدعا  

كنـز كبيـر +قو� عظيمة..

(تفس& 
ملسيح 
ملوعو1 �، تفس& ´ية ﴿َشْهُر Aََمَضا3َ 
لَِّذ~ �ُْنِزَ| ِفيِه 
ْلُقْر3َُ́﴾) 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثالث- شعبان ورمضان ١٤٣٣هـ  - متوز / يوليو  ٢٠١٢ م

١٠

التقوى

ترQة: 
ملكتب 
لعر÷ 

ال   ºحد+ 
هللا  �ال  �له  ال   3� �شهد 
 ºعبد 
شريك لـه، +�شهد �3 "مًد
من  باهللا  فأعو}  بعد  �ما  +Aسوله. 

لشيطا3 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّ£Aَ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو8 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   Ñ
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   Ñَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو£ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (´مني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل[ Yلقاها سيدنا مر�� مسر8
 ZYد YيدU �هللا تعاV بنصرU �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �8إلماa �ملهد^ �
يو8 ١٢ /٢٠١١/٠٨

Ç مسجد بيت 
لفتوÍ بلند3

َفِإنِّي  َعنِّي  ِعَبا1ِ~  َسَأَلَك   
{َ�ِ+َ﴿

 1ََعا3ِ {َ�ِ ِ̈ 
 َقِريٌب ُ�ِجيُب 1َْعَوَ� 
لدَّ
َلَعلَُّهْم  ِبي   
َ+ْلُيْؤِمُنو ِلي   
َفْلَيْسَتِجيُبو

َيْرُشُد+3َ﴾ (
لبقر�:١٨٧)
بقدA ما حتتا° 
لدنيا للخضو¨ �ما8 
ما   Aبقد 
أليا8   ºهذ  Ç تعا�  
هللا 
هي بعيد� عنه �؛ �~ �3 
إلنسا3 
هنا�  
ملخلوقا�  �شر¬  هو  
لذ~ 
 Aباهللا بقد ضعف +فتوÇ A عالقته 
معه  توطيدها   �� «اجة  هو  ما 

بتال 
ִדا + 
لدنيا  مفاسد  الجتنا£ 
يّدعو3  
لذين + عاقبته.  +لتحسني 
 
توطيد 
لعالقة معه � �يضا ليسو

ألمر �+ ال يسعو3  
منتبهني �� هذ
لالنتباº �ليه. +ال يدAكو3 �3 
إلميا3 
ال  
لظاهرية  
لعبا1� + 
لظاهر~ 
تكفي لتوطيد 
لعالقة باهللا تعا�، بل 
 Í+لر
 تلك  
لبحث عن  بد من  ال 

إلميا3  مغز·   �� 
ملر   تبلِّغ   éل


لذين  حا|  هو   
هذ  .�

لعبا1+
عّز  باهللا  
لعالقة + 
إلميا3  يّدعو3 
 Ìلعا
 سكا3  �Aبا¨  +ثالثة  +جل. 
تقريبا �ما جعلو
 هللا شركا  �+ هم 

لشر� بوجه �+ بآخر،  Ç 3طوAمتو
�+ ال يؤمنو3 باهللا �صال بل ينكر+3 
 Aعلى �نكا 
+جوÌ ¯ .º1 يقتصر+
 Ç 

هللا بأنفسهم بل Ì يّدخر+
 جهد
 Ç+ �يضا.  
آلخرين  �ضال|  سبيل 

ÜÊ�÷’;È¬â’\ÜÊ�÷’;È¬â’\

﴾﴾ÍÄ]e Ž¡ÍÄ]e Ž¡﴿﴿;fŒ÷d;fŒ÷d

ÏÁÄ_h;ÎÑÂÖî

k\Ä]e¬’\;√Ëµ;

{ÂÖ’\;ä�fid

;3æfi’\;Ï¬ŞŒfiŸ;ÏÁ]∂
€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ÷’
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لظر+¬ +  Ô

ألحد  ºهذ خضّم 
يؤمنو3  للذين  صغ&�  Qاعة  هنا� 
+عو1  حتّقق  +يصّدقو3  تعا�  باهللا 
 .� Aسوله   �
+نبو  تعا�  
هللا 

لذين يوقنو3 �نه حني نسيت 
لدنيا +
 òAأل
+ �
خالقها +خالق 
لسما+
 �
A1�+ ليست لديها معرفة كاملة +�
 
Aهللا تعا� �ظها
كامل بوجوº1 فإ3 
حالة  من  
لعاَلم   °
+إلخر لربوبيته 

لفسا1 +تقريبه 
لعبد �ليه سبحانه قد 

لزما3.  �ما8  
لعصر   
هذ  Ç بعث 

ألديو3  Ëن  هو  
حلز£   
+هذ
ته. +لكن هل A+ هللا تعا�
بفضل 
يكفينا äر1 
إلميا3 +
ليقني بأ3 
هللا 
 

إلما8، +�3 هذ 
تعا� قد بعث هذ

ملبعوÔ +بعض حو
Aييه سيقومو3 
 Mملخلو
بتوطيد 
لعالقة بني 
خلالق +

+يسعو3 لرفع 
لفسا1 من 
لعاÌ؟ 
متمسكني  
ألديني  Ëن  كنا   
{�
�قر£  �فكاAنا  فإ3   Aألفكا
  ºֲדذ
بلسا�م  
إلميا3  يّدعو3  
لذين  من 
بالعبا1
� +لكنهم  بالقيا8  +يّدعو3 
 
فإ} 
لُبعد.  
لعمل كل  بعيد+3 من 
نوطد  +ال  �نفسنا  Ëاسب  ال  كنا 
 ºهللا تعا� +ال نرّسخ هذ
عالقتنا مع 

لدعو� Ç �}ها3 �جيالنا +ال نبّلغها 
 çيع  
فهذ فيه  نعيش  äتمع   ��
قد +جدناها  +�3 كنا  فقدناها  �ننا 


لدنيا   �+
عد قِبلنا  +كأننا  ظاهريا. 
 ،
+مع }لك ما +جدنا 
هللا �. �ً}
بعد  �نفسنا   Ç àلق   3� بد  فال 

إلسالمية  
جلماعة   �� 
النضما8 

ألدية +بيعة 
ملسيح 
ملوعو1 � 
A+حا öب �3 يتحّلى ֲדا كل عبد 
حاجة  +هنا�  
لرن.  عبا1  من 
للوصو| �� 
ملعاي& 
لé جا  سيدنا 
+حني  لترسيخها.   � 
هللا  Aسو| 
تتخلى  
ألمة   3� تعا�  
ُهللا   ºخ��
عنها يوما قلق � من �جلها بشد�. 
قلقا  حزينا  تعا�  
هللا   ºجد+ +حني 
 ºبّشر+ �مته  حق   Ç �1عيته  �جا£ 
 
ا َيْلَحُقو قائال: ﴿َ+´َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
ِبِهْم َ+ُهَو 
ْلَعِزيُز 
ْلَحِكيُم﴾ (
جلمعة: 

هللا تعا� 
ضطر
به �  |
٤) فقد �=
�نت  حوَّلَت  كما  "مُد،  يا  قائال: 
�هل   �� +جاهلني  مشركني  قوما 

للهو   Ç 
ملشغوفني   3� +كما  
هللا، 


هللا  بوجو1  
لعاAفني  +غ&  
للعب +
مستويا�  على  حائزين   
+Aصا
�نت،  ب�كتك   �

لعبا1 من  عليا 
من  
آلخرين   Ç سأبعث  كذلك 
�متك - على 
لرغم من فسا1ها - 
شخصا "با صا1قا لك، +بو
سطته 

لرن مر� �خر·  سأجعلهم عبا1 
فسيؤ1+3 حق عباê1 كما öب. 

�متك  ستو
جه   (�) "مد  فيا 

لعزيز  
هللا  +لكن  مؤقتا،  
Ëطاطا 
 � "مد  1ين   3�  Aقّد قد  
حلكيم 
فيه  تكمن  
لذ~  
لوحيد  
لدين  هو 
1ين   Ç+ �Qعني.  
لبشر  جنا�  
آل3 
"مد � +حدº توجد باAقة 
ألمل، 

ملفاسد    Aلد 
لوحيد  
لعال°  +هو 

لدين  هو   
+هذ كله.   Ìلعا
 من 
 Ìلعا
 على  سيغلب  
لذ~  
لوحيد 
 3�+ +Qاله.  ُحسنه   
ُمظهر كله 

ملؤمنني باملسيح 
ملحمد~ هم 
لذين 

ثالثة أرباع سكان العاj تقريبا إما جعلوا هللا شركاء أو 
هم متورطون X الشرك بوجه أو بآخر، أو ال يؤمنون باهللا 
أصال بل ينكرون وجوده. j r يقتصروا على إنكار اهللا 
بأنفسهم بل j يّدخروا جهدا X سبيل إضالل اآلخرين أيضا.
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سيؤA+1 3+1هم لتوطيد 
لعالقة باهللا 
 ُّ£A هللا تعا�
 ºAما قّد 
تعا�. فهذ

ملخلوقا�  �شر¬  لينقذ  
لعاملني 
من 
لضيا¨ +يعيد خل& 
ألمة äدها 

ملستقبل   Ç }لك   Aسيقد+ 
لغابر. 
 َّãلن
 تعا�  
هللا  طمأ3  فقد  �يضا. 
� �نه سيأê "بك 
لصاM1 +يقيم 
+لكن  جديد.  من  
لدنيا   Ç 
لدين 
 êسيأ  êآل
 
ملوعو1  
ملسيح   
هذ
يقو| سيدنا  فقط.   �  ãلن
 ب�كة 

ملسيح 
ملوعوÇ � 1 }كر Aبوبية 


هللا تعا�:
 ِّ£Aَ﴿ :قوله Ç هللا سبحانه
 Aشا�+"
كل  خالُق  هو  �نه   �� 
ْلَعاَلِمَني﴾ 
 �

لسما+  Ç ما  كلُّ  +منه  شي  

ألAضني. +ِمن 
لعاَلمني ما يوجد +

ملهتدين  ُ=مر  ِمن  
ألAضني   Ç
فقد  
لضالني، + 
لغا+ين  +طو
ئف 
يزيد عاَلُم 
لضال| +
لكفر +
لفسق 
 òُAأل
+ترِ� 
العتد
|، حÓ ُيمأل 
 Mَطر 
لنا§  +يتُر�   
Aًجو+ ظلًما 

ِهللا }~ 
جلال|، ال يفهمو3 حقيقة 

لعبو1ية، +ال يؤ1ّ+3 حّق 
لربوبية. 

لليال ،  كالليلة  
لزما3  فيص& 
 ¯ . 

لأل+ ºلدين حتت هذ
 §ُ
+ُيد
 òُAأل
 فُتبدَّ|  ´خر  بعاَلٍم  
هللا   êيأ
ًال  ُمبدَّ 
لقضا   +يْنز|   òAأل
 غَ& 
قلٌب  للنا§  +ُيعَطى  
لسما ،  من 

عاAٌ¬ +لسا3ٌ ناطٌق لشكر 
لنعما ، 
ُمعبَّد   Aٍكَمْو نفوسهم  فيجعلو3 
خوًفا  +يأتونه  
لك�يا ،  حلضر� 
+Aجا  بطرٍ¬ مغضوò من 
حليا ، 
 ، 

الستجد قبلة  Ëو  ُمقِبل  ++جٍه 

لعال .  �َ+A{ُ عٍةAلعبو1ية قا
 Ç ٍة±ّ+

نتهى 
ألمر  
+يشتّد 
حلاجة �ليهم �}

لنا§   Aصا+ 
لضاللة،  كما|   ��
ٍ̈ �+ َنَعٍم من تغيُِّر 
حلالة، فعند  كسبا
}لك تقتضي 
لرة 
إل�ية +
لعناية 

لسما  ما يدفع  Ç أل=لية �3 ُيخَلق

�بليُس +ما  
لظال8، +يهد8 ما عمر 
�قا8، من 
ألبنية +
خليا8. فيْنز| �ما8ٌ 
من 
لرن، ليُذّ£ جنو1َ 
لشيطا3. 

جلنو1  +تلك  
جلنو1   ºهذ يز|   Ì+
يتحاAبا3، +ال ير
هم �ال من ُ�عِطَي 

ألباطيل،  Mُُغلَّ �عنا Óله عينا3، ح
ُ̈ سر
ٍ£ من  
نعد8َ ما ُير· �ا نو+

إلما8 ظاهًر
 على  |

لدليل. فما =
ُمْعِلًيا  
هتد·،  ملن   
ناصًر  ،

لِعد

لتَُّقى،  ُمحِيًيا مو
سَم  
�د·،  Ìَمعا
َ�َسَر طو
غيَت  �نه  
لنا§  يعلم   Óح
سبا¨  +�َخذ  ِ+ثاَقها،  +شدَّ  
لكفر 
+هَد8  �عناَقها،  +غلَّ  
ألكا}يب 


لبدعا� +قّوò ِقباَبها."  �َAعما

النقال£   
هذ بأ3   � فيقو| 
 .� ãلن

لعظيم قد حدÔ بو
سطة 

النقال£ مؤقتا فقط؟  
فهل كا3 هذ


لذ~ ُبعث 
لنã � فيه  Ìلعا
+هل 
كا3 عاملا مؤقتا فحسب؟ كال، بل 
كا3 
لنã � خامت 
ألنبيا  +�3 =منه 
ممتّد �� يو8 
لقيامة. +�3 �مته سو¬ 
تبقى غالبة �� يو8 
لقيامة بإ}3 
هللا 
فكما  
ملسلمة.  
ألمة   ãن  � +هو 
قلُت بأنه � كا3 قد ُ�خِبر بانقال£ 

هللا تعا� بأنه  ºيا +�خ�Aسيظل جا

ملستقبل. يقو|  Ç سُيبَعث شخص
 
هذ شاAحا   � 
ملوعو1  
ملسيح 


ملوضو¨: 
 ِّ£Aَ﴿ :قوله Ç Aهو سبحانه �شا ¯"

ْلَعاَلِمَني﴾ �� �نه خالُق كل شي  

ألAضني، + 
لسما    Ç ُيحَمد  +�نه 
 ºد على   
كانو 
حلامدين   3�+
عاكفني،  }كرهم  +على  1
ئمني، 
 ºَمد�+ يسبِّحه  �ال  شي   ِمن   3ْ�+

نسلخ  
Ç كل حني. +�3 
لعبد �}
 ì1ته، +جتّر1َ عن جذباته، +ف
A� عن

هللا +Ç طرقه +عبا1
ته، +عر¬  Ç
 Ç  ºدِ بعناياته،   ºّباA 
لذ~  Aبَّه 
قلبه بل  �+قاته، +�حبَّه Ðميع  سائر 
عاَلٌم  هو  }لك  فعند  
ته، Aّ{ Ðميع 
من 
لعاَلمني، +لذلك ُسّمي �بر
هيم 

ُ�ّمًة Ç كتاِ£ �عَلِم 
لعاِلمني.
فيه  A�ُِسَل  =ما3ٌ  
لعاَلمني  +من 
 êيأ فيه  ´خر  +عاَلٌم  
لنبيني،  خامت 
´خر   Ç 
ملؤمنني  من  بآخرين  
هللا 
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+�ليه  
لطالبني،  على  ًة A 
لزما3 
 Çِ ْلَحْمُد
�شاÇ A قوله تعا�: ﴿َلُه 

لقصص:٧١) ) 
آلِخَر�﴾ +َ 
ُأل+َلى 
+جَعلهما  َدين �  �� فيه  فأ+مأ 
منهما  فاأل+|  
لكاثر�.  نعمائه  ِمن 

ملجت�،  +Aسولنا  
ملصطفى  ُد �

لذ~  
لزما3،  ´خِر  ُد �  �
لثا+
ُسّمي مسيًحا +مهديًّا من 
هللا 
ملّنا3. 

لنكتة من قوله:  ºستنبطُت هذ
+قد 

ْلَعاَلِمَني﴾ فليتدّبْر  ِّ£Aَ ْلَحْمُد ِهللا
﴿

من كا3 من 
ملتدّبرين."
من  
ملقتبسني  هذين  
قتبسُت  لقد 
كتا£  "�عجا= 
ملسيح" 
لذ~ �ّلفه 


ملسيح 
ملوعو1 � بالعربية. 
فبسبب طاعة 
ملسيح 
ملوعو1 � 
+بلوغه   � 
لكامل  للعبد  
لكاملة 
 � له  +�خالصه  حبه   Ç  �+Aلذ

+نتيجه خلعه لبا§ �هو
ئه، +بسبب 
 Ç 
هللا  بعثه  قد  تعا�  
هللا   Ç فنائه 
 ºA+بد فعّلمنا  
ألخ&،  
لزمن   
هذ
+سبل  هللا  
إلخال� + 
حلب   Mطر
عبو1يته �. فكما }كر� �3 
هللا 
 Ôحد� قد   �  ãلن
 ببعثة  تعا� 
�نقالبا عظيًما «يث حتو| 
ملنكر+3 
 ¯ Aبانيني،  عبا1   �� 
ملشركو3 +
�+صل هؤال  
لعباA 1ُسالَة "مد � 
 
�� ïتلف 
لشعو£ +
لبال1 +جعلو

لو
حد.  
هللا  يعبد+3   
عبا1ً منهم 

على   
+مالو 
هللا   
نسو ملا  +لكنهم 

�د¬ من خلقهم مع  

لدنيا +نسو

لوقت فقد حرمو
 من �فضا|  A+مر

هللا تعا�. ال شك �نه حفاًظا على 
ظّل   �
لر+حا 
لنظا8  
ستمر
Aية 

لصاحلني هنا   º1يقيم عبا 
هللا تعا� 
+هنا� Ç }لك 
لعصر 
ملظلم �يضا، 

لشر¬ + 
لعز  }لك  تالشى  +لكن 

أل+
ئل  
ملسلمو3  به  حظي  
لذ~ 
 éل
 
هللا  مع  
لعالقة  �م  تعد   Ì+
�ما  
إلسال8.   Aصد  Ç �حر=+ها 
 Ç لعاملني
 £A هللا

آل3 فقد �علن 
�نقال£   Ô
�حد عن  
لعصر   
هذ
+سيو
صل   �
لثا د � ببعثة  عظيم 
ال  بل  
آل3،  
ملس&�   ºهذ  ºمتبعو
 Ç يساهم من  �ال  به حقيقة  يؤمن 
فعليكم  
النقال£.   
هذ  A

ستمر
 

جعلو+ 
لرن  عبا1   
تصبحو  3�


آلخرين عبا1 
لرن مستعينني باهللا 
تعا�. فلو فعلنا }لك �مكننا 
لقو| 

آلخرين  
ملسلمني  بأننا àتلف عن 
ليس  
إلميا3  
1عا   äر1  فإ3  +�ال 
بشي  مييزنا عن 
آلخرين. لقد ُبعث 
مهمة  +�جنز   � 
ملوعو1  
ملسيح 
من  فكا3  
إلسال8،  عظيمة إلحيا  

لذين  
لرن  عبا1  �صحابه  بني 
 ،·ëA+ كشو¬  �صحا£   
كانو

هللا  عبا1  كو�م  حق   
+1� 
لذين +
تعا�. لقد حتققت نبو � ﴿+´خرين 
منهم﴾ ببعثة 
ملسيح 
ملوعو1 �، 

لسامية  
ملرتبة  تلك  +حا= صحابته 

لé �+صلتهم مع 
أل+لني، +
آل3 فإ3 

جلماعة + 
لنظا8   
هذ Aقي   �
نبو 
مستمر� �� يو8 
لقيامة. ال يليق بنا 
بكل  
لرقي   
هذ بذكر  نكتفي   3�
تفاخر بل ينبغي �3 ند�A مسؤ+لياتنا 

لرقي +لنصبح  

ملسا±ة Ç هذ ºجتا
جز 
 منه. ال يسعنا �3 نفرÍ مبا فعله 
}لك  مو
صلة  من  بد  ال  بل  ´باëنا 
حيا�   Ç نلحظه  
لذ~  
النقال£ 
تقع   .� 
ملوعو1  
ملسيح  صحابة 

ليو8 على عاتق 
ألد~ مسؤ+لية 
+�نشا   
آلفا�  من   Ìلعا
 �نقا} 
عالقته مع 
هللا. فال نستطيع �3 ُنَعدَّ 
 Ì حلقيقيني ما
 �من �تبا¨ �د 
لثا
 Ì ما+ فر1ً
 +Qاعة  نبذ| جهو1نا 

فالسـعداء هـم الذين فالسـعداء هـم الذين 
ينالون شـرف خطاب ينالون شـرف خطاب 
اهللا تعـا3 ﴿عبـادي﴾ اهللا تعـا3 ﴿عبـادي﴾ 
الشـهر.  هـذا  الشـهر. 8  هـذا   8
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التقوى

يد�A كّل منا +
جباته +مسؤ+لياته 
  
1� يسعنا  +ال  
ألمر،   
هذ  ºجتا
عبا1  نصبح   Ì ما  
ملسؤ+لية   ºهذ
 �Aصو يص&+3  
لذين  تعا�  
هللا 
 
متجسد� لقوله تعا�: ﴿فليستجيبو
� +ليؤمنو
 ÷﴾. +هذº منة من 
هللا 
تعا� �} �تاÍ لنا - لتحسني حاالتنا 
 A+للمر �خر·  فرصًة   - 
لر+حانية 
فيه  تفتح  
لذ~  Aمضا3  شهر  من 
�بو
£ +سبل لتلبية �+
مر 
هللا تعا� 

إلميا3 +نيل قر£  Ç لرقي
 =
+�حر

هللا تعا�. فالسعد
  هم 
لذين ينالو3 
شر¬ خطا£ 
هللا تعا� ﴿عبا1~﴾ 
 Ç تعا� 
هللا  +فقنا  
لشهر.   
Ç هذ

لشهر لنيل قر£ 
هللا تعا� بكل  
هذ

حر� +
لتيا¨. 
قا| 
ملسيح 
ملوعو1 � +هو يذكر 


لشهر 
لفضيل:  
�±ية هذ
لتنوير   
 
لشهر صاû جدًّ  
هذ  3�”
 �� 
لصال�  فيه  تؤ1~  
لقلب... 
فيحظى  
لصو8  �ما  
لنفس،  تزكية 
 
به 
لقلب بالتجّلي“..  �~ �3 هذ
+لكن  
لقلب.  لتنوير   ûصا 
لشهر 

لشهر بالذ
�؛ فهو �يضا  
ملا}
 هذ
�تو~ على تسع +عشرين يوما �+ 
 ûألخر·؟ �نه صا
 Aثالثني كالشهو
عبا1تا3  فيه  قد Qعت  ألنه  لذلك 

هللا تعا�  Íثنتا3 بشكل خا� +�تا


�+ +فقهم  للقيا8 ֲדما  فرصًة   º1لعبا
أل1
ئهما.


ملر
1 من +"  :� يقو| حضرته   
 Ç 
لعبد  يص&   3� 
لنفس  تزكية 
 ،�Aألما

لنفس  �
معز| عن شهو
 3�  çفيع 
لقلب  على  
لتجّلي  +�ما 
ُيفتح عليه با£ 
لكشف «يث ير· 

ملسيح  (تفس&  +جل“.  عز  
هللا 
تعا�  قوله  تفس&   ،� 
ملوعو1  
فيه  �نز|  
لذ~  Aمضا3  ﴿شهر 


لقر´3﴾).
لتحقيق  
لسعي  بذ|  بنا  فحر~ 

جتمعت  لقد  
لعظيم.  
�د¬   
هذ

لصال�  +±ا  عبا1تا3  Aمضا3   Ç
 Ç لصو8. �}3 فال بد لنا �3 نتمتع
+
صلو
تنا �ثنا  Aمضا3 «الة A+حانية 
 �� 
لوصو|   �� بنا  تؤ1~  خاصة 
تزكية 
لنفس 
لé تبعدنا عن 
لسيئا� 
  

لشهو
� حÓ نسمع بأنفسنا ند+
öب  قريب﴾.   �﴿فإ تعا�:  
هللا 
صومنا   +�  ºهذ صالتنا  تكو3  �ال 
فقط  Aمضا3  شهر  على   �Aمقصو

حلما§   
ֲדذ نؤ1يها   3� öب  بل 
 �

لتغي& 
لعزمية «يث جنعل كل +

لشهر 
لفضيل  

حلاصلة فينا Ç هذ
جز 
 من حياتنا، +�ننا سنظل ملبني 
مع  �مياًنا   1
+نز1 تعا�،  
هللا  
مر +�
 
ֲדذ  �

لعبا1  ºهذ نؤ1~  �مياننا. 

كوننا   Ç يكمن  بقا نا   3� 
لتفك& 
بقا    3�+ تعا�  هللا  حقيقيني   
عبا1ً
هد
ية  لنا   îفأ بنا.   Ñمنو  Ìلعا


لظلما�، +كيف  Ç كنا 
{� Ìلعا

عبا1   
ليصبحو 
آلخرين  �Aشا1  لنا 
 �
ملعا  �Aند ال  كنا   
{� تعا�  
هللا 

لعميقة لقوله تعا�: ﴿عبا1~﴾؟  

لقد بعث 
هللا تعا� 
ملسيح 
ملوعو1 

لعصر ملو
صلة 
ملهمة  
� Ç هذ
�، +ُسئل   ãلن
 ُبعث ألجلها   éل

به  سئل  
لذ~   |

لسؤ  
هذ بنفس 
يريد+3  
لذين  من   � 
هللا  Aسو| 
 
هذ 1ّلهم  فقد  تعا�.  
هللا  لقا  

ملحب 
لصاM1 للنã � على طريق 

هللا   �� 
لتقر£  +سبل  �صالحهم 
تعا� +كّوQ 3اعة من 
ملؤمنني به. 
 |

لسؤ 

لعاÌ كله هذ Íليو8 يطر
+
نفسه على Qاعة 
ملؤمنني. +ال يسع 
Qاعة 
ملؤمنني 
لر1 
لصحيح عليه ما 
Ì �ر= كل فر1 منها تلك 
ملستويا� 
بالذين يستجيبو3 هللا تعا�  
خلاصة 
�مياًنا. +ال   3+1
يز1 به ¯  +يؤمنو3 
يتأتى }لك �ال �}
 �جا£ 
هللا تعا� 

هللا    
ند  �معا 
ستوَعْبنا + 1عو
تنا 

تعا�: ﴿فإ� قريب﴾.
 £

الضطر+ 
لقلق + 
لفسا1   3�
 Mلشر
 بال1   Ç  
بالعاÌ سو "يط 

لغر£، +بال1 
ملسلمني �+ بال1  +�
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�قّضْت  لقد  
ملتقدمة.  
ملسيحيني 

لقلق + 
لفسا1 + 
لتخريب  �عماُ| 
 

أليا8 
ملاضية Ç هذ Ç قعت+ éل

�نه   
�A1كو  {� �هله،  
لبلد مضاجَع 
ليست 
لبال1 
لفق&� فقط Ç خطر 

لبال1 
ملتقدمة �يًضا  ºبل �3 �من هذ

لقلق   
�3 عال° هذ مهد1. +
حلق 
عبا1ً
 هللا  
لناُ§  ُيجَعل   3� �ال  ليس 
تعا�. �ننا ال منلك �ية قو�، +كما 
ن  ال تقدA �ية قو� ما1ية على �3 متكِّ

لعبا1َ من معرفة 
خلالق. هنا� سبيل 
عليه  1لّنا  قد   Ìلعا
  Íحد إلصال
+
+هو  �ال   ،� 
لزما3   
هذ �ما8ُ 

لتركيز على + تعا�  باهللا  
الستعانة 

لقيا8 بنشر Aسالة  
لدعا  �كثر مع 
+لكن  
جلهو1  +بذ|   ،ºهذ 
لسال8 
+كما  �كثر.  
لدعا   على  
العتما1 
عو3َ  يلقى  ال  فإنه  ´نًفا-  }كر� 

هللا تعا� +ال ُيوفَّق للدعا  
ملجا£ 
�ال 
لذين يعلمو3 بأحكا8 
هللا تعا� 

+يز1
1+3 به �مياًنا.
بعَض  
آل3  مسامعكم  على  �قر�   

ملسيح 
ملوعو1 � بإöا=،  |
�قو

لé تساعد   Mلطر
 فيها  بّين  حيث 
 éل
 Ñ+لشر
على 
ستجابة 
لدعا ، +
ال بد من 
لوفا  ֲדا لكي يسمع 
هللا 

إلميا3  +نوعية  +يستجيبه،  1عا نا 

لذ~ يرشد �� سبل 
�د· +يقّو~ 


لعالقة بني 
هللا +
لعبد. 

ملسيح  
لé }كرها   Ñ+لشر
 +�حد 
 3� هو  
لصد1   
ֲדذ  � 
ملوعو1 
 3�  ~� بالتقو·..  
ملر   يتحلى 
 Ç هللا +خشيته
 ïافة  عليه  تستو� 
كل حني +´3، مدAًكا �3 
هللا تعا� 
كل  ير
قب  +�نه  حلظة  كل   º
ير
�ال  فعليه   
لذ +سكو3،  له  حركة 
تعا�،  
هللا  ُيسِخط  تصرًفا  يتصر¬ 
+�منا öب �3 تكو3 �عضاºë كلها 
+تكو3  تعا�،  
هللا  أل+
مر  خاضعة 
كلها  
َخلْلق  مع  +معامالته  �خالقه 
تابعًة ألحكا8 
هللا تعا�، +�3 تتحر� 
�عضاºë كلها من عٍني +�}3ٍ +لسا3ٍ 

+يٍد +قد8ٍ «سب مرضا� 
هللا.
 +هذ
 مستحيل �ال �}
 تيّسَر للمر  

هللا تعا�، +لذلك  �
يقني كامل بذ
 ��  � 
ملوعو1  
ملسيح  نّبهنا  قد 


ستجابة   �� يؤ1~   
 جدًّ ها8  �مر 
 
تتحّلو  3� عليكم  فقا|:  1عو
تنا، 
+�نه  حق،  
هللا  بأ3  
لكامل  باليقني 
 
+هذ  òAأل
+  �

لسما+ خالُق 
ما  +كلِّ   Ì

لعو من   º&ِغ+  Ìِلعا

ليس  +�نه  نعلمه،  ال  +ما  نعلمه 

لقو� كلها  �القها فقط، بل ميلك 

� كلها. �نه قاA1 على Aلقد
+منبع 
�3 ُيفç ما خلق، +�Ý 3لق ما يشا ، 
فيحيي  
ملميت، + 
ملحيي  هو  +�نه 
 Ôألحيا ، +�نه ُيحِد

ملوتى +مييت 
 Ç Í+لر
نتيجَة 
لدعا  
نقالبا ينفخ 

ليقني  

 تيسر لنا هذ{�+ .�

ألمو
تيسر لنا 
إلميا3 بأنه تعا� قاA1 متاما 
على 
ستجابة 1عو
تنا، +هو بالفعل 

يستجيب منها ما ير
ها خً&
 لنا.
+يقو|:   � حضرته  +يضيف   
يكو3   3� 
لدعا    Ñ+شر +من 

فـإذا دعـوت اهللا تعا] فـال تكتفـي بwديد بعض 
الكلمات بلسـانك بعض الوقـت r تفرغ من الصالة 
أو الدعاء، بل ينبغي أن تسـتو{ عليك الرقة واللوعة 
ح� يـذوب قلبك وتفيض عينك بالدموع، موقًنا بأن 
اهللا تعـا] هو سـندك األخ$ الـذي �يب دعاءك.
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فإ} 
اللتيا¨. + بالرقة  مصحوًبا 
1عو� 
هللا تعا� فال تكتفي بتر1يد 
بعض  بلسانك  
لكلما�  بعض 
 +� 
لصال�  من   Þتفر  ¯ 
لوقت 

لدعا ، بل ينبغي �3 تستو� عليك 
قلبك  يذ+£   Óح 
للوعة + 
لرقة 
+تفيض عينك بالدمو¨، موقًنا بأ3 

لذ~  
ألخ&  سند�  هو  تعا�  
هللا 
يستو�   3� öب  1عا �.  öيب 
عليك 
ضطر
£ +قلق بأ3 
هللا تعا� 
فقدَته   
{� 
لذ~  
ألخ&  سند�  هو 
يقو|  
آلخر�. + 
لدنيا  خسرَ� 
هكذ
 öب   :� 
ملوعو1  
ملسيح 

�3 تكو3 حالتكم �ثنا  
لدعا .
+من شر+Ñ قبو| 
لدعا  
لتو
ضُع. 

إلنسا3  يقّر£  ما  هو  
لتو
ضع   3�

ملسيح  قا|  +لذلك  تعا�،  
هللا  من 
له  شعر  بيت   Ç  � 
ملوعو1 

 :º1ية ما معناAباأل
 3� فعسى  
لنا§،  �سو�  �نك  ر  فكِّ

لوصا|  A
1 Ç &لتفك
 
ُيدِخلك هذ


إل�ي.
يعç �نك �}
 بلغَت منتهى 
لتو
ضع 

لعبا1،  �حقَر  نفسك  
عت�َ� +
Ðميع  
لك�  من  نفسك  +طهَّرَ� 
�نو
عه +�شكاله، عندها فقط تكو3 
هنا� �مكانية لوصالك باهللا تعا�، 
تعا�  
هللا  بقر£  
ملتك�  فو=  أل3 

"ا|، +َمن ُحر8 قرَ£ 
هللا ++صاله 
ُحر8 
ستجابة 
لدعا  �يًضا.

 3�  :� 
ملوعو1  
ملسيح  يقو| 
بالتو
ضع  مليًئا  يكو3  
لذ~  
لدعا  

لقلب öذ£  Aنكسا
+ £

الضطر+
 ،1
فضل 
هللا تعا� +öا£ +�ّقق 
ملر
+لكن هذ
 �يًضا ال يتيسر �ال بفضل 


هللا +توفيقه. 

لدعا    
ֲדذ 
لقيا8   3�  �  çيع
 A

حلقيقي �يًضا «اجة �� 
الستمر

لدعا  +
البتها|، لذ
 فعلى 
لعبد  Ç
يوفقه  بأ3  
لدعا   على  يو
ظب   3�
«اجة  �نه   çع� للدعا ،  تعا�  
هللا 

لدعا  ليوفَّق للدعا  
ملستجا£  ��

لتفك&  

ستو� عليه هذ 
�يًضا. فإ}

لقيا8  عن  يغفل   3� 
ملحا|  فمن 
ֲדا  
هللا  �مر   éل
 
ألعما| + بالدعا  


لé تقّربه �� 
هللا تعا�. +

 3�  :� 
ملوعو1  
ملسيح  قا|  لقد 
 Íهللا تعا� لفال

لذ~ فتحه  
لبا£ 
َخْلقه �منا هو با£ +
حد +هو 
لدعا . 

لبا£ باكًيا  
عندما يدخل 
لعبد هذ

لكرمي Ýلع عليه  ºمبتهًال فإ3 موال
+öعل  
لقد
سة، +  �Aلطها
   
1A

ستيالً   قلبه  على  مستوليًة  عظمته 
öّنبه 
لسيئا� +ُيبعدº عن 
لتصرفا� 
للذين  ُبْعًد
 عظيًما. فطو�  
خلاطئة 
بالبكا  +
البتها|،  قلوֲדم  يطّهر+3 
+عبثها،  
لدنيا  لغو  عن  معرضني 

ملقربني عند 
هللا حيث  Ç 3فيدخلو
öعل عظمته تستو� عليهم، +يباعد 

لسيئا�. +لكن ال بد  بينهم +بني 
للمر  من بذ| 
جلهو1 +
إلنابة �� 
 

ملقا8. هذ 

هللا تعا� �+ًال للفو= ֲדذ
هو 
لقانو3 
لطبيعي +
لقانو3 
إل�ي 
 Íما صر 

لشرعي، +هذ 
لقانو3 +

إذا بلغَت منتهى التواضع واعت�َت نفسـك أحقَر 
رَت نفسـك مـن الك� �ميع أنواعه  العباد، وطهَّ
وأشكاله، عندها فقط تكون هناك إمكانية لوصالك 
باهللا تعا]، ألن فوز املتك� بقرب اهللا تعا] 0ال، وَمن 
ُحرم قرَب اهللا ووصاله ُحرم استجابة الدعاء أيًضا.
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هللا به.

لدعا   
ستجابة   Ñ+شر �هم  +من 
هو ما قد }كرُته بإöا= قبَل قليل �ال 

لعبا1.  Mهللا +حقو
 Mحقو  
+هو �1
 

ملوعو1 � ֲדذ 
ملسيح  لقد قا| 
ال  «يث   
تعيشو  3� 
لصدö :1ب 

لعبا1  Mيبقى عليكم شي  من حقو
من   3�  

علمو 
هللا.   Mحقو +ال 
يستجا£  ال   Mملخلو
 حق  يهضم 

.Ìألنه ظا ºë1عا
Ýشى  
لذ~   3�  :� +يضيف 
كخشيته  
ألمن  حالة   Ç تعا�  
هللا 

هللا  فإ3  به،  
ملصيبة  حلو|  عند 

لذ~   3� 
لكربة.  تعا� يره عند 

ألمن  حالة   Ç تعا�  
هللا  ينسى  ال 

لشد�،  +قت   ºينسا ال  تعا�  فإنه 
يعيش +قت 
ألمن غافًال  
لذ~  �ما 

ملصائب،  +قت  تعا�  
هللا  +يدعو 

فال öا£ 1عاºë �يًضا.
تعا�  
هللا   �� يتوجه   3� 
ملر   فعلى 

ألمن  +قت  
لدعا   على  +يو
ظب 
�يًضا، +هذ
 هو سرُّ قبولية 
لدعا . 
 
﴿فليستجيبو تعا�  
هللا  قا|  لقد 
هو  حالة  كل   Ç 
لدعا  +  ،﴾�
ֲדا  تعا�  
هللا  �مرنا   éل
  Aألمو
 من 
+علينا �3 نستجيب له فيها. فيجب 
�ال ندعوÇ � º شهر Aمضا3 �+ 
�+ Ç ساعة عسر�  بلّية  نز+|  عند 

فحسب، بل ال بد لنا من 
إلنابة �ليه 

لظر+¬ 
لعا1ية +Ç حالة  Ç تعا�


ألمن +
لسال8 �يًضا.
¯ يقو| �: ال بد للمر  من �3 
يغّير نفسه تغيً&
 طّيًبا لكي يستجا£ 
1عاºë. �ما �}
 Ì يتجنب 
لسيئا� 
 
فستخلو تعا�  
هللا  حد+1  +تعّد· 

�1عيته من �~ تأث&. 
 :
´مًر قا|  قد  تعا�  
هللا   8
1 فما 
 3� 
ملر   فعلى   ،﴾�  
﴿فليستجيبو

هللا  �مر  ما  يفكر +يبحث عن كل 
فينا| قربه تعا�،  يفعله   Óبفعله ح
+�3 يفكر +يبحث عن كل ما �ى 
منه.  لالنتها   يسعى   Óح عنه  
هللا 
 �Aمذكو 
لنو
هي + 
أل+
مر   ºهذ+

لقر´3 
لكرمي +تبلغ 
ملئا�. لقد  Ç

قا| 
ملسيح 
ملوعو1  �: 
مستولية  تعا�  
هللا  عظمة   

جعلو
جالله   

جعلو+ قلوبكم،  على 

 Ç 3� 
نصب �عينكم 1+ًما، +
علمو

لقر´3 
لكرمي قر
بة ®سمئة حكم، 

نية Aنو +ليمة   �� 1عاكم  قد  +�نه 
بالنظر �� كل عضو من �عضائكم  
+عمٍر  +حالٍة  ++ضٍع  قوٍ�  +لكل 
+سلوٍ�  +فطرٍ�  فهٍم  +A1جِة  +سنٍّ 
 
+حالِة 
نفر
1 +حالِة 
جتما¨، فُلبُّو
1عوَته هذº شاكرين +كلو
 من كل 
 

ألطعمة 
لé �عدها لكم +
ستمتِعو
ֲדا. �قو|، +
حلق �قو|، �3 
لذ~ ال 

ألحكا8  ºحد من هذ
يعمل «كم +
 
{� 
حلسا£.  يو8  سيؤ
َخذ  كلها 
�1Aمت 
لنجا� فعليكم �3 تدينو
 1يَن 

لعجائز، +تضعو
 �عناقكم حتت ن& 


لقر´3 طائعني كاملساكني.

ملر
1 من 
لتدّين بدين 
لعجائز �3 +

ألحكا8   ºֲדذ للعمل  
ملر   يسعى 
عندما  قو�.  من  �عطي  ما  بكل 
يرتقي +يتطوö Aد �مامه 
ملزيد من 

ندعـو اهللا تعـا] أن ندرك هـذه النقطة X هذا 
الشهر الفضيل وُنرضي ذلك احملسن احلقيقي. فقد 
ربط اهللا تعا] استجابة الدعاء والعمَل بأوامر اهللا 
تعا] وتقويَة اإلميان ونواَل ا�داية بشهر رمضان ...
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التقوى

هو  
ألسا§  +لكن  
لسلو�،   Mطر
�3 يسعى جاهد
 للعمل بأحكا8 
هللا 

تعا�.
 3� �ب   "  :� حضرته  قا|   

لكرمي  
لقر´3  طاعة  ن&   
حتملو

لشرير سُيهلك،   3� Aقابكم.  على 

لذ~ + جهنم.   Ç سُيلقى  
ملتمر1 +
من  ُينقذ  باملسكنة  Aقبته  ُيخضع 

هللا بشرÑ «بوحة  

ملو�. ال تعبد+
مآ�ا   Aألفكا
  ºهذ أل3  
لدنيا 

هللا   
تعبد+  3� بل öب  
حلضيُض. 

لعبا1� حق  3� Aالعتبا
 Ç ضعني
+

هللا عليكم. öب �3 تكو3 
لعبا1� 
هد¬  هنا�  يكو3  +�ال  حياتكم. 
من �عمالكم 
لصاحلة �ال �3 يرضى 
بكم }لك 
حلبيب 
حلقيقي +
ملحسن 
من   î1أل
 
لفكر�  فإ3  
حلقيقي. 

".Aللعثا �لك مدعا{

لنقطة  ºهذ �Aهللا تعا� �3 ند
ندعو 

لشهر 
لفضيل +ُنرضي }لك  
Ç هذ

ملحسن 
حلقيقي. فقد Aبط 
هللا تعا� 

هللا  بأ+
مر  
لعمَل + 
لدعا   
ستجابة 

�د
ية   |َ
+نو 
إلميا3  +تقويَة  تعا� 
 �� �نظاAنا  ++ّجه  Aمضا3  بشهر 

لعبا1  �نç جاهز إليصا| 
خل& �� 

ملصائب + 
آلفا�  من  +�نقا}هم 
على  öب  +لكن  1
ئما،   £

لعذ+

لعبا1 �يضا �3 يؤ1+
 حق 
لعبو1ية. 

 Aألمو
 ºكل هذ 
+عليهم �3 ينفذ+
 .�

1ّعائهم ��م عبا1~ 
خلو بعد 

نتمائهم  بعد   -  
يعملو  3� +öب 
�� عبا1~ 
خلو
� - بالتعليم 
لذ~ 
 �

خلو  º1ُعبا 
هللا  خللق  به  جا  

لعاÌ عد1 عبا1  Ç يكثر Óهؤال  ح

لعاÌ مكا3  يصبح  
لرن. +لكي 
عبا1  بسبب  +ُحبٍّ  +سال8  �من 
 Ç جلنة

لرن هؤال  لنر· مشهد 


لدنيا.  ºهذ

1ّعا نا لتقوية 
إلميا3، +�مياَننا  3� 
لذ
ملو
سا�  
ملهم  
جبنا ++ 
لزما3  بإما8 
خلق 
هللا 
لذ~ ُتكلَّف به 
جلماعا� 
من  نكو3   3� منا  يقتضي  
لربانية 
عبا1 
هللا 
ملخلصني 
لذين öيب 
هللا 

لعبا1  من  +نكو3  �1عيتهم.  تعا� 

نقالبا Ç حالتهم،  ُيحدثو3  
لذين 
يسَعْو3  
لذين  
لعبا1  من  +نكو3 
- بد
فع مو
سا� خلق 
هللا – إلنقا} 

هللا  £

لنا§ من 
لسيئا� +من عذ

تعا�. 
ليدAّبنا  فقد جا  شهر Aمضا3   ،
{ً�
+لكي  
حلسنة  
ألعما|   ºهذ على 
نصل �� مستو· عبا1 
هللا 
حلقيقيني، 
+لتقوية �مياننا +توطيدº. فلو 
ستفدنا 

لشهر 
لفضيل حق 
الستفا1�  
من هذ

هللا  ندعو  حقا.    

لسعد من  لكنا 

تعا� �3 يوفقنا لذلك. 

+عتا1ها  
لدنيا  لُعد�  حاجة  ال 
 º{نقا�+ 
ملفاسد  من   Ìلعا
 إلنقا} 

لناA +ال  
لوقو¨ Ç حفر� من  من 

لقبيل. بل هنا�  
ينفع شي  من هذ
 Íسال هو  +حيد   Íلسال حاجة 
 Ç لدعا . فحني تدعو3 ألنفسكم

شهر Aمضاö 3ب �3 تدعو
 لتقوية 
�ميا3 �+ال1كم �يضا توطيد عالقتهم 
 
باهللا تعا�. +كذلك öب �3 تدعو
إلنقا} 
لعاÌ من 
لدماA. يقو| سيدنا 


ملسيح 
ملوعو1 �: 
"من �ك� سعا1� 
ملسلمني �3 ��هم 
 �Aلكن ال ُيد+ ".�
هو äيب 
لدعو

ألديو3  �ال  
ليو8  
حلقيقة   ºهذ
+حدهم. فال 1
عي لليأ§ أل3 ��نا 
äيب 
لدعو
�، بل Ëن على يقني 
بإ}3   – تتحقق   3� بد  ال  بأنه  تا8 

لé �خ�نا  Aألمو

هللا تعا� - تلك 
عنها 
ملسيح 
ملوعو1 � �صو� 
Aقي 
جلماعة. +ال بد �3 تأê تلك 
 � ãلن

ية A ترفر¬ فيها éل

أليا8 
عبا1  عد1  +يكثر  كله.   Ìلعا
 على 

�د
ية. + 
لرشد  ينالو3  
لذين  
هللا 
 
تنسو �ال  �خر·  مر�  +�}كركم 
تعا�  
هللا  يدخلنا   3� 
لدعا    
هذ
 3�+ 
ملهتدين،  
خلالصني   º1عبا  Ç
Aمضا3  بركا�  من  لننتفع  يوفقنا 

حق 
النتفا¨. ´مني.
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Yهًال بك يا 
مضا!.. �هال بشهر 
جلو1 +
خل& +
إلحسا3، �هال بشهر 
لتوبة +
لعبا1� +
إلميا3، �هال بالشهر 
لذ~ �ُنز| 

ملشتاM، فجئت �لينا  Aنتظا
فيه 
لقر´3. لقد ُعدَ� �لينا +عا�1 �يامك، +�ضا  بعد طو| غيا£ نوA هاللك. لقد 
نتظرنا� 
بعد غيبة +فر
M. فاحلمد ملن با�A فيك 
أل+قا�، +
لشكر ملن خصك باليمن +
ل�كا�. هو 
هللا 
لذ~ جعلك للتقو· سبيال 


�1 للعابد Aفيقا يًما، +فتح بك للتائب بابا Aحيما.A�+ ،قوميا
�نت شهر 
�د·.. يتبتل 
لنا§ فيك تبتيال، +�نت شهر 
لذكر.. �نزله 
هللا فيك تنـزيال، +�نت شهر 
لقر´3.. يرتله 
لعبا1 
د� د
 جزيال، +�ثç عليك ثناً  Qيال، �Aيد �3 �حكي لك ±ًّا ثقيال، +�شكو �ليك َخَطًبا � �� £A فيك ترتيال. يا

مللهوفني  عبا�1  فاùع من  لرتك سبيال،  
لدعا   بغ&   ~A1� فال  1عاً  طويًال طويال،  �1عو�   3�  £Aيا +�Aيد  جليال، 
ة منك +Ýشى عذ
با A ملن كنت عنه +كيال، +ال تُر1ّ من جا  يسعى لبابك }ليال، يرجو £A ستجب يا
َكِلًما +قيال، +

+بيال.
 ياA£ هل 
لظلم من تعاليم 
أل1يا3؟ �8 �نه من ظلم 
إلنسا3 ألخيه 
إلنسا3؟


ألغا� +خطب 
لزعما ؟ �ليسو
 عبا�1 �8  Ç ملسلمو3 ال ينتصر+3 �ال
يا A£.. ملا}
 كا3 
لنصر 1
ئما حليف 
ألعد
 ؟ +

 Ç جهالة بعد �3 كانو
 علما ؟ ملا}
 �صاֲדم +Aصا 

حلضيض بعد �3 كانو
 Ç عال ؟ ملا} Ç 

 �هل Aيا ؟ ملا}
 هبطو+Aصا
 A

 من 
ألعد
 ؟ هل غا£ عنهم 
ألبر+Aعبا�1َ �8 صا 

لذ| بعد عز� +هنا ؟ ملا}
 �صبحو
 �مو
تا Ç 1نيا 
ألحيا ؟ هل ما =
لو

جلر8 شركا ؟ ياA£ �نت 
لقدير }+ 
آلال ،  Ç يعاQ لغّما ؟ �8 هم
 ºملسؤ+| عن هذ
+ما� 
لُصلحا ؟ ياA£ من منهم 
1
عي 
حلق كالعقال ، +�لِّْف بني قلوֲדم مبحبة  
فاAحم �هل 1ينك 
لضعفا ، ياA£ َ�سـِمْعهم صوَ� منا1~ 
لسما ، ليتبعو


لدعا ، من �جل نبيك خامت 
ألنبيا  �. 
هم ياA£ فأنت خ& 
لرا . ياA£ �ِجْب لنا هذA
+�خا ، +

لشهر 
لكرمي شهر 
لصيا8، 
لذ~ يأتينا عاما بعد عا8، 
ْهِد ֲדد
� �خو� 
إلسال8، +َ�ِعزَّ بعزتك �مَة  
 يا A£.. «ق هذ

لرة عظيم 
لعظا8،  ِّãلسال8،  ن

إلسال8، +َصلِّ على "مد خ& 
ألنا8، حبيب 
إلله حبيب 
لكر
A ،8سو| 
�د· Aسوِ| 
سيِد 
َخللق Ç �على مقا8، فخِر 
لعبا1 كرمي ال ُيضا8، عظيم 
ُخللق +خ& 
ألنا8، سر
° من& +بدºA تا8، +جهه صبوÍ من 

لقلو£ بأحلى +شا8، كرمي 
لسجايا بليغ 
لكال8، شفيع 
ل�
يا Aفيع 
ملقاA ،8فيق  ãُيا8، +يص�
 Mلنفو§ بشو
 º

البتسا8، ִדو


إلله بأعلى +سا8، نصلي عليه +نلقي 
لسال8، عليه 
لصال� +�=كى 
لسال8. º8، حبا

ملالئك بُصحب 
لكر

kˆ]‚id\kˆ]‚id\


ألستا} 
ملرحو8: مصطفى ثابت
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٢٠

التقوى


ئيس iهو
ية "ير�! �إلسالمية hمو� ZYد^ جنا�  V" سية

سالة Yم5 �ملؤمنني -YيدU �هللا- باللغة �لفا


سلها  حضرu مر�� مسر8
 ZYد -YيدU �هللا- لرtساs �لدr" =8اً�� لفتيل حرo عاملية ثالثة. Y ]ية �لv
* بعض �لرسائل �لتا
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٢٢

التقوى

}مدU 8نصلى على 
سوله �لكرمي 
 8على عبدU �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا  8
Zته    هو �لناصر


إلسالمية  3
فخامة Aئيس QهوAية �ير
"مو1 �د~ جنا1                                                                             ٢٠١٢/٣/٧

ة 
هللا +بركاتهA+ لسال8 عليكم



لساحة 
لعاملية، �A· من 
لضر+A~ �3 �كتب �ليكم بصفتكم Aئيسا  ºلذ~ تشهد
Ç ضو  
لوضع 
خلط& 
بلدكم بصفة خاصة   Ç تؤثر سلبا  3� 
لé ميكن   �
A

لقر 
Öا}  
إلسالمية، +بيدكم =ما8  3
�ير جلمهوAية 

لعاÌ بأسرº بصفة عامة. يشهد 
لعاÌ حاليا موجة من 
الضطر
£ +عد8 
الستقر
A، +قد 
ندلعت حر+£ +
على مستو· صغ& Ç بعض 
ألماكن، +Ç �ماكن �خر· نر· 
لقو· 
لعظمى قد تدخلت +تتظاهر بأ�ا تعمل 
 Ç+ ،·لد+| �خر �ضًة �+ مساندAِما معا� �ملأسا
 ºهذ Ç |+لد
على �حال| 
لسال8. +قد توAطت كث& من 
َ̈ متطلبا� 
لعد| 
ملطلق، +بالتا� +بكل �سف نر· �3 فتيل حر£ عاملية ثالثة قد ُ�شِعل،  

خلضم Ì ُتر 
هذ

� نو+ية فتاكة. +Ç ظل 
شتعا| 
ألحقا1 +
لضغائن فيما Aلعظمى لديها قد
خصوصا �3 
لد+| 
لصغ&� +


حلر£ حتمية +تبد+ شاخصة �ما8 �عيننا.  ºبينها نر· �3 هذ

حلر£ 
لعاملية 
لثالثة سو¬ تكو3 حربا نو+ية فتاكة ال �مد  3� çألسلحة يع
 ºكما تعلمو3 فإ3 توفر هذ+

عقباها +ستؤ1~ �� كاAثة }
� عو
قب طويلة 
ملد· ستسبب Ç +ال1� �جيا| }
� عاها� +�عاقا�.   
 Ç 8لسال
ة للعاملني إلحال| A هللا عز +جل

لكرمي  � 
لذ~ �Aسله  ãلكامل للن

لر
سخ +
تباعي  ��3 �ميا

ملص& 
لفتا�. +حيث �3 �ير
3 لديها قو� ال ُيستها3 ֲדا عامليا، فلقد �صبح  

لعاÌ، يفرò عليَّ �3 �تصد· �ذ
لز
ما عليها �3 تلعب A+1ها ملنع +قو¨ 
حلر£ 
لعاملية 
لثالثة. �3 
لقو· 
لعظمى تتصر¬ بد+î1� 3 شك 

الضطر
£ +عد8 
الستقر
Q Ç Aيع �Ëا  
ملعموA�. +مع  Aنتشا
 Ç مبعاي& مز1+جة. +لقد تسببت مظاملهم
}لك ال ميكننا �3 نتجاهل حقيقة �3 بعض 
جلماعا� 
إلسالمية تتصر¬ بشكل غ& الئق يتعاòA مع تعاليم 


ئيس iهو
ية "ير�! �إلسالمية hمو� ZYد^ جنا�  V" -هللا� UيدY- م5 �ملؤمننيY سالة
ترiة 
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لتحقيق مآAֲדا +مصاحلها مستغلة  }Aيعًة  
لتصر¬ +
ستعملته   

لعظمى هذ 
لقو·  
ستغلت  
إلسال8. +قد 
 Ç كل جهو1كم +طاقتكم 

لد+| 
إلسالمية 
لفق&�. +بالتا�، فإنç �طلب منكم مر� �خر·، �3 تركز+

سبيل �نقا} 
لعاÌ من 
حلر£ 
لعاملية 
لثالثة. 

لقر´3 
لكرمي �نه �}
 كا3 للمسلمني �~ عد
+� مع بلد ´خر فيجب علينا �3  Ç هللا عز +جل
لقد علمنا 


ملائد�: �Aسو Ç ملطلق، حيث يعلمنا عز +جل
نتصر¬ +فق 
لعد| 
َ+َال  
لتَّْقَو· +َ 
ْلِبرِّ  َعَلى   
َ+َتَعاَ+ُنو  
َتْعَتُد+  3ْ�َ  8ِ

ْلَحَر 
ْلَمْسِجِد  َعِن  +ُكْم  3ْ�َ َصدُّ َقْو8ٍ  َشَنَآ3ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ+َال 


هللا 3�َِّ 
هللا َشِديُد 
ْلِعَقاِ£﴾ (
آلية: ٥) 

تَُّقو+َ 3ِ
َتَعاَ+ُنو
 َعَلى 
ْإلِْثِم َ+
ْلُعْدَ+
+Ç نفس 
لسوA� جند 
لتعليم 
لتا� للمسلمني:


ْعِدُلو
 ُهَو  

ِمَني ِهللاَِّ ُشَهَد
َ  ِباْلِقْسِط َ+َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآ3ُ َقْو8ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو ﴿َيا �َيَُّها 
لَِّذيَن ´َمُنو
 ُكوُنو
 َقوَّ

هللا 3�َِّ 
هللا َخِبٌ& ِبَما َتْعَمُلو3َ﴾  (
آلية: ٩) 
َ�ْقَرُ£ لِلتَّْقَو· َ+
تَُّقو


� قدمية +بغضا  +كر
هية. �نا �عر¬ �3 �سر
ئيل +
+بالتا� öب علينا �3 ال نعا1~ 1+لة �خر· بنا  على عد
جتا+=� كل 
حلد+1 ++جهت كل �نظاAها جتاº �ير
3. فمن حقكم �نه �}
 هاQتكم �~ 1+لة �3 تد
فعو
 عن 


ملستطا¨ من خال| 
ملفا+ضا� +
لوسائل 
لدبلوماسية.  Aخلالفا� قد
�نفسكم. +مع }لك öب �3 ُتحل 

لقو�. �3  8

جيا �3 تلجؤ+
 للحو
A حلل 
لنـز
عا� بدال من 
ستخدA 
بكل تو
ضع �قد8 لكم طلã هذ

لرجا  هو �نç من �تبا¨ }لك 
لشخص 
ملختاA من 
هللا عز +جل 
لذ~  

لسبب 
لذ~ فرò عليَّ تقدمي هذ

لعصر خا1ما صا1قا للنã "مد  � +
لذ~ �علن �نه 
ملسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~. +من �هم  
ُبعث Ç هذ

لنا§ بالطريقة 
لé علمنا �ياها سيدنا  Mلنا§ �� خالقهم +تقريبهم منه عز +جل +�قامة حقو
مهامه جلب 

ة للعاملني.A هللا
"مد 
ملصطفى  � 
لذ~ �Aسله 

لتعاليم 
جلميلة. ºألمة لفهم فحو· هذ
ندعوº عز +جل �3 ُيوفق 


لسال8+

ملخلص

د� A+مسر 
مر=

خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~

�ما8 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية 
لعاملية



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثالث- شعبان ورمضان ١٤٣٣هـ  - متوز / يوليو  ٢٠١٢ م

٢٤

التقوى


ئيس �لواليا0 �ملتحدu �ألمريكية با
�{ 8Yباما V" هللا- باإلجنليزية� UيدY- م5 �ملؤمننيY سالة




٢٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد الثالث- شعبان ورمضان ١٤٣٣هـ  - متوز / يوليو  ٢٠١٢ م



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثالث- شعبان ورمضان ١٤٣٣هـ  - متوز / يوليو  ٢٠١٢ م

٢٦

التقوى

}مدU 8نصلى على 
سوله �لكرمي 
 8على عبدU �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا 8
Zته    هو �لناصر


� �+باماAلرئيس با
فخامة 
Aئيس 
لواليا� 
ملتحد� 
ألمريكية


لبيت 
ألبيض، +
شنطن                                                                               ٢٠١٢/٣/٨

عزيز~ 
لسيد 
لرئيس،
Ç ضو  حالة 
لقلق 
لفظيعة 
لé يشهدها 
لعاA� ،Ì· من 
لضر+A~ �3 �كتب �ليكم بصفتكم Aئيسا لد+لة عظمى؛ 

لé تؤثر Ç بلدكم بصفة خاصة +باقي 1+| 
لعاÌ بصفة  �
A

لواليا� 
ملتحد� 
ألمريكية، +Ç يدكم سلطة صنع 
لقر

عامة. 
تشهد 
لساحة 
لعاملية حاليا حالة 
ضطر
£ +عد8 
ستقر
A، حيث 
ندلعت بعض 
حلر+£ على نطاM صغ& Ç بعض 

ملناطق 
لé تشهد 
لصر
عا�،  Ç 8لسال

ملناطق. +لسو  
حلظ جند �3 
لقو· 
لعظمى قد فشلت فشال }Aيعا Ç �حال| 

�ال¬ 
آلما| 
ملعلقة عليها. 

ملتنا=عة، +�دÔ كل  ¬

لصر
عا�؛ �ما بدعم �+ معاAضة 
ألطر ºهذ Ç طتAليو8 قد تو
 Ìلعا
نر· �3 معظم 1+| 

لظر+¬ 
لشنيعة �3 حجر �سا§  ºلشديد �ننا نالحظ من خال| هذ
هذ
 Ç غيا£ 
لعد| 
ملطلق. +من 1+
عي 
ألسف 
 �+

� نو+ية قد ساهم Ç تضخيم 
لعدAلعظمى لقد
حر£ عاملية �خر· قد ُ+ضع. +�3 
متال� بعض 
لد+| 
لصغ&� +

ندال¨ 
حلر£ 
لعاملية 
لثالثة بصوA� مؤكد�. +بال شك  �
A

ملأ=M تلوÍ �ما8 �عيننا شر 

لضغينة بينها. +من خال| هذ+

إلنصا¬  Aُتبع مسا

حلر£ مما سيتسبب Ç خسائر جسيمة على +جه 
ألòA. فلو  ºهذ Ç لنو+ية سُتستعمل

ألسلحة  3�


لعد
لة بعد 
حلر£ 
لعاملية 
لثانية ملا +جد 
لعاÌ نفسه 
ليو8 حتاصرº �لسنة �يب 
حلر£ مر� �خر·.+

حلر£ 
لعاملية 
لثانية هو فشل عصبة 
ألمم  �� جانب 
أل=مة  Ç لذ· تسبب
+كما ندQ �Aيعا �3 
لسبب 
لرئيس 

القتصا1 �3 هنالك 
لعديد من �+جه 
لشبه بني   

القتصا1ية 
لعاملية 
لé بد�� Ç مطلع سنة ١٩٣٢. +تفيد تقاAير خ�


حلالة 
القتصا1ية 
لر
هنة +تلك لسنة ١٩٣٢. 
+ها Ëن 
ليو8 نشهد �3 تر1~ 
حلالة 
لسياسية +
القتصا1ية قد �1· �� حر+£ بني 1+| صغ&� +�� نز
عا� +خالفا� 


ئيس �لواليا0 �ملتحدu �ألمريكية با
�{ 8Yباما V" -هللا� UيدY- م5 �ملؤمننيY سالة
ترiة 
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حلالة ستؤÇ ~1 �اية 
ملطا¬ �� 
ستال8 قو· صاعد� مقاليد 
حلكم،  ºلد+|. +ال شك �3 هذ

ضطر
با� 1
خلية Ç تلك +
مما سيؤ1~ �� حر£ عاملية.


لصغ&� من خال| 
ملفا+ضا� 
لسياسية +
لدبلوماسية سيتم تشكيل تكتال� +جتمعا�  3
�Ì 3 حتل 
لنـز
عا� بني 
لبلد

لعاî1� 3+1+ .Ì شك ستصبح �سا§ 
ندال¨ حر£ عاملية ثالثة. Ç �جديد


لعاÌ- �عتقد �3 
حلر~ بنا بل لز
ما علينا �3 نكثِّف جهو1نا إلنقا}  Ç Aال=1ها
 +بالتا� -+بدال من 
لتركيز على 
لتقد8 +

لكو3، أل3 هذ
 هو 
لضما3 
لوحيد  

لعاÌ من 1ماA "تم. هنالك حاجة ماسة للبشرية �� معرفة 
إلله 
لو
حد.. خالق هذ

.ê

لتدم& 
لذ ºجتا
 Ç متوجه بسرعة Ìلعا
لبقا  
لبشرية، +�ال فإ3 

لقو� لقمع 
لد+|. 
لقو·  8

حلكمة بدال من 
ستخد+ A

لدبلوماسية +
حلو 
Aجائي لكم +لكل قا1� 
لعاÌ هو �3 تستخدمو


لعاÌ +على �Aسها 
لواليا� 
ملتحد� 
ألمريكة على �3 تلعب A+1ها Ç �حال| 
لسال8. Ç لعظمى


لعاÌ، مثل 
لواليا� 
ملتحد� �3 تلعب A+1ها من �جل �حال| 
لسال8، +ال ينبغي �3 تستغل  Ç لعظمى
öب على 
لقو· 

لنو+ية ليست حاليا حكر
 على 
لواليا� 
ملتحد�  
ألسلحة  .Ìلعا
 
لصغ&� }Aيعًة لزعزعة 
نسجا8  3

لبلد سو  تصر¬ 
 ºهذ �لشامل؛ حيث �3 بعض قا1
 Aلدما

ألمريكية +
لد+| 
لعظمى 
ألخر· بل هنالك بلد
3 �صغر نسبيا متتلك �سلحة 


لبلد
3 يسعدهم 
لضغط على 
لزنا1 1+3 تفكر �+ متعن.
لذ
 �تقد8 لكم +بكل تو
ضع �3 تبذلو
 قصاA· جهدكم لتجنيب 
لقو· 
لك�· +
لصغر· من 
خلوÇ ò حر£ عاملية 

ثالثة. 

حلر£ +عو
قبها لن تقتصر على 
لد+| 
إلفريقية  ºمثل هذ Aملها8 فإ3 ´ثا
 ºهذ Ç فشلنا 
öب �3 ال ينتابنا شك Ç �نه �}

أل+A+بية +
ألمريكية 
لفق&�، +�منا سو¬ يلحق 
لضرA بالبشرية كافة +ستتحمل 
ألجيا| 
ملقبلة تلك 
لعو
قب 
ملر+عة +


لعاÌ �� كاAثة عاملية.  
ألعمالنا حيث سيولد+3 معوقني +مشوهني. +لن يغفر+
 آلبائهم 
لذين قا1+
علينا �3 نفكر Ç مصاû �جيالنا 
لقا1مة +نسعى لصنع مستقبل مشرM �م بدال من �3 نبا� فقط مبصاحلنا. �1عو 
هللا �3 

.ºهذ éسالA 

لعاÌ �3 تفقهو Ç �1لقا
يوفقكم +Qيع 

8
باحتر
د� A+مسر 
مر=


خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو1 +
إلما8 
ملهد~
�ما8 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية 
لعاملية
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}مدU 8نصلى على 
سوله �لكرمي 
 8على عبدU �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا  8
Zته    هو �لناصر


لسيد بنيامني نتانياهو Aئيس حكومة �سر
ئيل،                                                  ٢٠١٢/٠٢/٢٦

ة 
هللا +بركاتهA+ لسال8 عليكم


كنت قد بعثت �� Aئيس 
لد+لة 
لسيد �عو3 ب&يس قبل �ياA 8سالة فيما يتعلق بالوضع 
لعاملي 
لذ~ ال يبشر 
.
خ&


ألمر متالحقة +مقلقة، +�Aيت من 
ملناسب �3 �شرككم بند
ئي هذ
، لوقوفكم على  

� Ç هذAلتطو
حيث �3 
�A§ متخذ~ 
لقر
Ç A بال1كم.

 
�3 تاAيخ شعبكم مرتبط بالوحي +
لنبو� 
Aتباًطا كب&
، بل قد �ثبت 
لتاAيخ �3 
ألنبيا  Ç بç �سر
ئيل قد تنبأ+

لنبو 
� سبًبا فيما  ºلغفلُة عن هذ
بشكل 1قيق عن مستقبل شعبكم، +كا3 
الËر
¬ عن توجيها� 
ألنبيا  +

لشعب من صعوبا� +كو
ÔA. +كا3 من 
ملمكن جتنُّب كث& من 
لكو
ÔA لو ُ+فِّق قا1� شعبكم  
تعّرòَ له هذ

ألنبا  +
لتوجيها� �كثر من غ&كم.  ºعلى هذ 
لطاعة هؤال  
ألنبيا . لذلك فلعله من 
ألنسب لكم �3 ترّكز+
 çب �خو� Ç ُبعث للعاملني، +
لذ~  ًة A ُبعث 
لذ~   �  ãلن
 
لذ~ هو خا81  
ملهد~  +بصفé خليفًة لإلما8 
�سر
ئيل لبç �سر
ئيل مثيًال ملوسى (
لتثنية ١٨:١٨)، فمن +
جã �3 �نقل Aسالة 
هللا لكم ´مًال �3 تكونو
 من 

لذين يستجيبو3 لند
  Aֲדم +ينجحوÇ 3 تلمُّس طريقهم بناً  على هد~ 
هللا 
لذ~ بيدº ملكو� 
لسما    

لسعد

.òAأل
+

لنتائج 
ملر+عة للحر£ 
لعاملية  3� ·A� ç3، +لك

ألخباA �نكم ُتعّد+3 للهجو8 على �ير Ç 8أليا
 ºهذ Ç نسمع

Í ضحيتها 
ملاليني من 
لنا§، �� جانب مئا� 
آلال¬ من 
ليهو1 �يضا. A {� ،8ليو
 Óلثانية ماثلة �ما8 �عينكم ح


لعاÌ تدّ| على �3  Ç �&ملتغ

Í شعبكم، أل3 
أل+ضا¨ +A� اية+ِمن +
جبكم كرئيس حكومة،  �3 تعملو
 على 


ئيس حكومة "سر�ئيل بنيامني نتانياهو V" -هللا� UيدY- م5 �ملؤمننيY سالة
ترiة 
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حلر£ 
آل3 لن تبقى بني 1+لتني، بل سو¬ يتكّتل 
لعاÇ Ì كتلتني مضا1تني، +هنا� خطر كب& لنشو£ حر£ 
عاملية �خر· تشّكل خطًر
 على كل يهو1~ +مسيحي +مسلم، +ستبد� سلسلة طويلة من �با1� 
لنا§ +هالكهم، 


حلر£ ستكو3 نو+يًة حتًما.  ºملشوَّهني، أل3 هذ

حلر£ عن خلق �جيا| من 
ملعّوقني + ºُتسفر هذ+
لذ
 �لتمس منكم �3 تبذلو
 كل ما Ç +سعكم لتجنُّب 
حلر£ بدًال من 1فع 
لعاÌ �ليها، +تسعو
 جاهدين حلّل 

ملشاكل باملفا+ضا� بدًال من 
لقو�، لكي ال ُنهد~ ألجيالنا 
لقا1مة �عاقاٍ� �+ تشويها�، بل ُنهد~ �ا مستقبًال 

مشرقا. 

ملز
م&:  Ç 1A+ {� ،تعاليم كتبكم Ç 1A+ قصد~ على ضو  ما Íآل3 �يضا
�حا+| 


َألْخَضِر  
ْلُعْشِب  َ+ِمْثَل  ُيْقَطُعو3َ،  َسِريًعا  
ْلَحِشيِش  ِمْثَل  َفِإنَُّهْم  
ِإلْثِم،  اَ|  ُعمَّ َتْحِسْد  َ+ال   ،Aِ

َألْشَر ِمَن  َتَغْر  "ال 
، َفُيْعِطَيَك ُسْؤَ| َقْلِبَك. َسلِّْم  ْ} ِبالرَّ£ِّ 
َألَماَنَة. َ+َتَلذَّ َ̈ Aْ
+َ òَAَْأل
َيْذُبُلو3َ. 
تَِّكْل َعَلى 
لرَّ£ِّ َ+
ْفَعِل 
ْلَخْيَر. 
ْسُكِن 
ِهَ&ِ�. 
ْنَتِظِر 
لرَّ£َّ َ+
ْصِبْر َلُه،  لِلرَّ£ِّ َطِريَقَك َ+
تَِّكْل َعَلْيِه َ+ُهَو ُيْجِر~، َ+ُيْخِرُ° ِمْثَل 
لنُّوAِ ِبرََّ�، َ+َحقََّك ِمْثَل 
لظَّ
َخَط، َ+ال َتَغْر  َ+ال َتَغْر ِمَن 
لَِّذ~ َيْنَجُح ِفي َطِريِقِه، ِمَن 
لرَُّجِل 
ْلُمْجِر~ َمَكاِيَد. ُكفَّ َعِن 
ْلَغَضِب، َ+
ْتُرِ� 
لسَّ
رِّيُر.  رِّ ُيْقَطُعو3َ، َ+
لَِّذيَن َيْنَتِظُر+3َ 
لرَّ£َّ ُهْم َيِرُثو3َ 
َألòَAْ. َبْعَد َقِليٍل ال َيُكو3ُ 
لشِّ رِّ، َأل3َّ َعاِمِلي 
لشَّ ِلِفْعِل 
لشَّ
المِة." (
َْلَمَز
ِمُ& ٣٧ : ١-١١) ُ}+Ç 3َ َكْثَرِ� 
لسَّ ِلُع Ç َمَكاِنِه َفال َيُكو3ُ. َ�مَّا 
ْلُو1َعاُ  َفَيِرُثو3َ 
َألòَAْ، َ+َيَتَلذَّ َتطَّ


لتثنية: "ال َيُكْن َلَك Ç ِكيِسَك َ�ْ+َ=
3ٌ ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ&ٌ� َ+َصِغَ&ٌ�. ال َيُكْن َلَك ِفي َبْيِتَك َمَكاِييُل  Ç 1A+ كذلك+
ُمْخَتِلَفٌة َكِبَ&ٌ� َ+َصِغَ&ٌ�. َ+ْ=3ٌ َصِحيٌح َ+َحقٌّ َيُكو3ُ َلَك، َ+ِمْكَياٌ| َصِحيٌح َ+َحقٌّ َيُكو3ُ َلَك، ِلَكْي َتُطوَ| �َيَّاُمَك 
ا، َمْكُر+ºٌ َلَد· 
لرَّ£ِّ ِ�ِ�َك."  
لَِّتي ُيْعِطيَك 
لرَّ£ُّ ِ�ُ�َك. َأل3َّ ُكلَّ َمْن َعِمَل }ِلَك، ُكلَّ َمْن َعِمَل ِغشًّ òِAَْأل
َعَلى 


لتَّْثِنَية ٢٥ : ١٣-١٦) )
لذ
 من +
جب حّكا8 
لعاÌ عموًما، ++
جِبكم خصوًصا �3 تتخّلو
 عن فكر� 
لسيطر� +
لتسلط بالقّو�، +ال 
تتسّببو
 Ç ظلم 
ملستضعفني، بل عليكم �3 تسعو
 لنشر 
لعد| +
لسال8 +تْدعو
 �ليهما، فإ3 هذ
 سو¬ يضمن 


لعاÌ، كما يضمن 
لسال8 
لعاملي.  Ç حلسن
لكم 
لسال8 +
لصيت 

جبكم. + 
�1عو 
هللا تعا� �3 يوفقكم �نتم +غ&كم من 
حلكا8 لتتفهمو
 ما �قو|، +�3 تر
عو
 مكانتكم +تؤ1+

´مني.
8
باحتر

د� A+مسر 
مر=

خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو1 

�ما8 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية 
لعاملية
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لقسط 
لثالث) )
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تعريب �لد�عية: hمد طاهر ندمي

١٥.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو|: 
 
موجو1ً 
لدين   Aنو 
ملولو~  يكن   Ì
 Ç  � 
ملوعو1  
ملسيح  +فا�  عند 

لغرفة 
لé توÇ فيها. فلما   Ç Aالهو
ُ�خ� عن }لك جا  +قبَّل جبينه � 
¯ خر° مسرًعا من 
لغرفة. فلما كا3 
Ýر° من با£ 
لغرفة قا| له 
ملولو~ 
متهد°:  بصو�  �حسن  "مد  سيد 

ملولو~  عليه  فر1ّ  ِصّديقي“،  ”�نت 
 ºهذ �Aلدين قائال: 1عك من �ثا
 Aنو

لقضية هنا، سيتقرA }لك Ç قا1يا3. 
 
هذ غ&~  �حد  يسمع   Ì �نه   ·A�+


حلديث 
لذ~ 1
A بينهما.

١٦. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو|: 
كا3 عند للمسيح 
ملوعو1 � ثالثة 

خو
مت؛ �حدها �مل كلما�: ”�ليس 
 ºكر{ ما  +هو   ،“ºعبد بكا¬  
هللا 
كتاباته.  من  كث&�  مو
ضع   Ç  �
قبل  ُصنع  
لذ~  
أل+|  
خلامت  +هو 

خلامت  �ما  طويلة.  مبد�   º
1عو �عال3 

لذ~ �تو~ على 
لوحي 
لتا�:  �
لثا
 ...êAقد+ éA ~غرسُت لك بيد”
��“، +طلب � صناعَته بعد �عال3 
 ºبيد �يضا  
خلامت   
هذ +ظّل   ،º
1عو
ا  
خلامت �ك�ها فصًّ 
مد� طويلة، +هذ

ملنقو�  
إل�ا8   �Aعبا طو|  بسبب 
ُصنع  
لذ~  
لثالث  
خلامت  �ما  عليه. 

ألخ&� Ç حياته +كا3  �

لسنو Ç
 � يطلب  فلم  
لوفا�،  +قت   ºبيد
صناعته بل قا| له �حد بأنه يريد �3 

ملوعو1  للمسيح  يطلب صناعة خامت 

عليه؟  ُيكتب   3� يريد   
فما}  �
 
هذ ففعل  "مو� بس“   :� فقا| 

لشخص +�هد· له 
خلامت. لقد خلع 

خلامت من يد 
ملسيح 
ملوعو1  
�حٌد هذ
� بعد +فاته +�خذته +
لدê. +بعد 
 � 
ملوعو1  
ملسيح  +فا�  من  مد� 

إلخو�  Ëن  بيننا   êلد
+ 
قترعت 

لثالثة،  
خلو
مت   ºهذ على  
لثالثة 
 “ºهللا بكا¬ عبد
فكا3 خامت ”�ليس 

خلليفة   ~� 
ألك�  �خينا  نصيب  من 
+خامت   ،� 
ملوعو1  للمسيح   �
لثا
 “êAقد+ éA ~غرست لك بيد”
فقد  بس“  ”مو�  خامت  �ما  باùي، 
خر° باسم ميا3 شريف �د، كما 
�عطي لألختني 
لكرميتني شيئا3 
ثنا3 

´خر
3 ت�ًكا �ما.
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لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم    .١٧

ملحترمة �3 
ملسيح  êلد
+ çحدثت
� قا| �ا: }هبت مر�  
ملوعو1 
فبد��  
ملحكمة   Ç قضية  ملتابعة 
ُتعرò على 
ملحكمة قضايا �خر· 
+بقيت �نتظر A+1~ مستظال بظل 
+قت  حا3  +ملا   ،Aألشجا
 �حد· 
+بينما  هنالك،  ֲדا  بد��  
لصال� 

لصال� �} 1ُعيت مر� بعد  Ç كنت

صلت + çملحكمة �ال �ن
 Ç ·خر�
�Aيت  منها  فرغت  فلما  
لصال�. 
منا1~ 
ملحكمة +
قفا عند~، +ما 
�3 سّلمُت +��يت 
لصال� حÓ قا| 
 

ملنا1~: مباAٌ� لك يا م&= 
� هذ


ملحتر8 ألنك A«َت 
لقضية.


لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .١٨

ملحترمة �3 
ملسيح  êلد
+ çحدثت
مرحلة  يذكر  كا3   � 
ملوعو1 
تلقيت   +� علمُت  فقا|:  شبابه 
بد  ال  �نه  
ملرحلة   ºهذ  Ç  �Aشا�
 
هذ  Ç 
لرقي  لتحقيق  
لصو8  من 
ملد�  فُصمت   :� قا|  
لسبيل. 
�حد  يكن   Ì+ متتالية،  �شهر  ستة 
 çبأن يعلم  خاAجه  +ال  
لبيت  من 
من   Aلفطو
  ��تا +كلما  �صو8. 

لبيت �عطيُته ألحد 
ملحتاجني �ما 


لَعشا  فكنُت �تنا+له.
سألُت +
لدê: هل كا3 � يصو8 
نفال Ç ´خر عمرº �8 ال؟ فقالت: نعم 

كا3 يصوÇ 8 ´خر عمرº �يضا بكل 
 .  |
شو من  
لستة  سيما  +ال   8

لتز

خامتا3 للمسيح 
ملوعوÇ � 1 �صبعي 
خلليفة 

هللا- +هو يأخذ 
لبيعة ºد -�يد� A+مسر 

حلا� سيدنا مر=

 

�
��

�
��

��	

��
�
��
�
��
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1 �3 يدعو ألمر ها8 قا8 A� كما �نه لو

لسنتني �+ 
لثالثة  Ç للهم �ال
بالصو8، 

لÌ é يستطع فيها  ºمن عمر �ألخ&


لضعف   
�3 يصوA 8مضا3 �يضا جر

.�
لبد
”كتا£   Ç  � }كر  لقد  (�قو|: 

ل�ية“ �نه صا8 لثمانية �+ تسعة �شهر 

متو
صلة.)

 çلرحيم. حدثت
١٩.  بسم 
هللا 
لرن 
 òملوعو1 � تعر

ملسيح  3� êلد
+

أل+�  للمر�  
�ست&يا +  ¨

لصد لنوبة 

أل+|  بش&  +فا�  من  �يا8  بضعة  بعد 
 Ç  Çتو 
لذ~  
لكب&  �خونا  (+هو 
�صيب   {� نائًما   � كا3   .(١٨٨٨
«ا=+قة سببت له +عكة صحية �ال �3 

لنوبة كانت خفيفة. ¯ بعد مد�   ºهذ
 �يس&� خر° للصال� +�خ�� بأنه يعا
 :êلد
من +عكة صحية خفيفة. تقو| +
بعد قليل طرM شيخ حامد علي 
لبا£ 
(+هو كا3 خا1ًما قدميًا للمسيح 
ملوعو1 
 çسّخ +قا|:  
آل3)   Çتو +قد   ،�
 çبأن  êلد
+ تقو|  
ملا .  من  �بريًقا 
�A1كت �3 صحته � ليست على ما 
ير
8، فقلت إلحد· 
خلا1ما� �3 تسأ| 
عن حاله �، فقا| شيخ حامد علي: 
�نه متوّعك قليال. فتحجبت +}هبت �� 

ملسجد فوجدته مضطجًعا، فلما 1نوُ� 

 
منه قا|: كانت قد سا � حالé كثً&
 8ë� آل3 �شعر بالتحسن. كنت
 çلك+

لصال� �} �Aيت شيًئا �سو1 
Aتفع من 

لسما ، ¯ سقطُت   �� �مامي ++صل 
حلالة  +تعرضت  صائًحا   òAأل
 على 
تشبه 
إلغما . تقو| +
لدê: ¯ �صبح 
 �Aبصو 
لنوبا�   ºذ�  òيتعر  �

مستمر�.

لنوبة؟   ºهذ كانت  كيف  سألُتها: 
 ºقدما+  º
يد كانت   :êلد
+ فقالت 
سيما  +ال  بدنه  �عصا£  +تتوتر  ت�1 
  A
�عصا£ 
لرقبة، +كا3 يصا£ بالُد+
 ºهذ  Ç 
لقيا8  على  يقو·  يكن  فلم 
شديد�  
لنوبا�   ºهذ كانت  
حلالة. 
فيها  تبق   Ì }لك  بعد   ¯ 
لبد
ية   Ç
 � طبعه   3� كما  
ملعهو1�  
لشد� 
 �
عتا1ها. سألُتها: هل كا3 � يعا

لر�§ قبل هذ
؟ قالت:  Ç òمن مر
نوبا� خفيفة  تأتيه  فيما سبق كانت 
كا3  هل  سألُتها:  
لر�§.  +جع  من 

لسابق؟ قالت: نعم،  Ç §يصلي بالنا
}لك.  تر�  
لنوبا�   ºهذ بعد  +لكنه 
�عالنه  قبل  
ألمر   
هذ  Ôحد �قو|: 

بأنه 
ملسيح 
ملوعو1.

ستخدمتها    éل
 
�ست&يا  كلمة   3�)
نوبا�   }كر  عند  
ملحترمة   êلد+

لُد+
A عند 
ملسيح 
ملوعو1 � ليس 
يسمى  
لذ~   òملر
 }لك  منها   1

ملر

با�ست&يا Ç علم 
لطب بل 
ستخدمت 
 òمر+ A
هنا للتشابه 
جلزئي بني 
لُد+
 ãلط
  ìملع
 عن   
بعيًد 
�ست&يا 

ملعر+¬، +�ال فلم يكن � مصاًبا 

لر+
ية   Ç لك{ Íبا�ست&يا كما ُشر

جلز   Ç 1تنيA
Aقم ٣٦٥ +٣٦٩ 
لو

لكتا£. +حيثما }كر   

لثا� من هذ
 Ì  
هذ مرضه   � 
ملوعو1  
ملسيح 
يستخد8 قط لفظ 
�ست&يا عنه، كما 

لُد+
A «ا|  òال ميكن �3 يسمى مر
من 
ألحو| با�ست&يا �+ 
ملر
Ç M علم 
 vertigo كلمة  تستخد8  بل  
لطب، 
باللغة 
إلجنليزية للُد+
A +لعله نو¨ من 
+جع 
لر�§ 
لذ~ يصا£ فيه 
إلنسا3 
بالد+
A +يشعر بالتوتر Ç �عصا£ Aقبته 

ملريض  على  يصعب  
حلالة   ºهذ  Ç+
على  يؤثر  ال  �نه  �ال  
ملشي   +� 
لقيا8 
حالة يقظته �+ حو
سه. فلقد �Aيُت �نا 

ألسطر – 
ملسيح  ºقم هذ
A – يضا�
حالة   Ç عديد�   �
مر  � 
ملوعو1 
 ºA� Ì çال �ن� �Aملذكو
تعرضه للنوبة 
Ç حالة �ثر� على +عيه �+ حو
سه. 
 

ملسيح 
ملوعو1 � هذ òكا3 مر+

لé �خ�  � ãلن
قد جا  طبًقا لنبو � 
بني   êسيأ 
ملوعو1  
ملسيح   3� فيها 
 ~�) معصفرين  ثوبني   ~� 
ملهر+1تني 
مرضني 
ثنني). (
نظر: مسلم، كتا£ 


لساعة). Ñ

لفنت +�شر
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قد   � �نه  
لر+
ية   Ç  1A+ ما  �ما 

لسما   Ëو  يرتفع  �سو1  شيًئا   ·�A
 A
فهو �مر عا1~ عند من �صيب بالُد+
 A+تد 
ألشيا  حوله  له Qيع  تبد+   {�
 
مثل هذ  Ç ملريض
  3� +ترتفع، +مبا 

لوضع مييل Ëو �غماò عينيه لذلك 
 . 
سو1 له   · 
تتر 
ألشيا    ºهذ فإ3 
فليس  باإلغما   
ملشاֲדة  
حلالة  �ما 

ملر
1 منها - كما تد| عليه كلما� 
 ìمع بكل  
لوعي  فْقد  �يضا-  
لر+
ية 

لكلمة بل 
ملر
1 منه عد8 
لتمكن من 

لضعف    
جر 
لكال8   +� 
لعينني  فتح 
من  ملزيد  يرجى  �علم)  
هللا + 
لشديد، 
 ٨١ Aقم  
لر+يا�  مر
جعة  
لتوضيح 
من    
مزيد تسلط   éل
  ٢٩٣ +٤٥٩+


ملوضو¨.  

لضو  على هذ

 çلرحيم. حدثت
٢٠. بسم 
هللا 
لرن 

ملسيح 
ملوعو1 � قد �خذ  3� êلد
+

لبيعة 
أل+� Ç مدينة ”لدهيانه“، +قد 
�Aبعو3 شخًصا،  
أل+|  
ليو8   Ç بايع
¯ عندما Aجع � �� 
لبيت بايعته 
 Aنو 
ملولو~ + �يضا،  
لنسو�  بعض 


لدين هو �+| 
ملبايعني.
 :êلد
+ فقالت  بايعِت؟   Óم سألُتها: 

متنعت عن 
لبيعة  çبأن çلقد ُنشر ع
عد� سنو
� ¯ بايعت. هذ
 باطل، بل 
Ì �عّد نفسي منفصلة عنه بل +قفت 

معه 1+ًما كل موقف  +عد1ُ� نفسي 
 Ì لذلك  
لبد
ية،  منذ   � بيعته   Ç

�شعر «اجة �� 
لقيا8 ببيعة ùAية.
 � 
ملوعو1  
ملسيح  يعلن   Ì �قو|: 
عن كونه مسيًحا +مهدًيا +قت 
لبيعة 
.

أل+� بل كا3 يأخذها لكونه äّد1ً


ليو8 
أل+|  Ç من بايع :êلد
سألت +
فذكر�  
لدين؟   Aنو 
ملولو~  غ& 
 ~Aلسنو
 
هللا  عبد  ميا3  
سم   êلد
+


لشيخ حامد علي.+

 çلرحيم. حدثت
٢١. بسم 
هللا 
لرن 

ملسيح 
ملوعو1 � كا3  3� êلد
+
 º

إلعال3 عن 1عو 1
A� قا1يا3 ملا Ç
�عّد  حيث   
موعو1ً مسيًحا  بكونه 
 ¯ 
ألمر،   
هذ عن  
أل+�  
لكتيبا� 
 º
1عو نشر  حيث  لدهيانَه   �� سافر 
نشر  قبل   :êلد
+  � قالت   .ºهذ
 Ôُيحد �: سو¬  قا| �   º
1عو
عليه  مقد8  �نا  
لذ~  
إلعال3   
هذ
 êلد

لبال1. قالت + Ç ضةAملعا
ضجة 

أل+
ئل  
ملبايعني  بعض  بأ3  
ملحترمة 


إلعال3. 
�يضا تعثر+
 عند هذ
 çلرحيم. حدثت
٢٢- بسم 
هللا 
لرن 
كا3  ملا   �

ملر �حد·   Ç  :êلد
+

ملسيح 
ملوعو1 � يقيم Ç بيت م& 
حامد علي شاº، +كا3 نائًما �} جر� 
على لسانه Qلة ùعُتها فأA1كت �نه 

تلقى +حًيا من 
هللا تعا�، ¯ 
ستيقظ 

إل�ا8؟  
تلقيت هذ � فسألته هل 

� به؟ قلت: A1� قا|: نعم، +لكن ما


لصو�. 
لقد ùعت هذ
سألُتها: كيف كانت حالته � عند 
كا3   :êلد
+ قالت  
لوحي؟  نز+| 

�مّر +جهه +يتعّرM جبينه. 
 � 
ملوعو1  
ملسيح  كا3  �قو|: 
باحة   Ç  ãخلش
 
لسرير  على  جالًسا 
 êلد
+  A
1 باحة   ~�) 
لصغ&�   ºA
1
 +� صباًحا  
لوقت  +كا3  
ملحترمة)، 

لنعا§  من  بشي   شعر   {� مساً ، 
 Ì فاستلقى ¯ ُسمَع من شفتيه صو�
نفهمه ¯ 
ستيقظ +قا| لقد تلقيت للتّو 
بش&   
مر=  ~�)  çلك+ 
لوحي،   
هذ
د �) Ì �عد �}كر }لك 
لوحي.�

 � تلقى  كلما   :êلد
+  � قالت 

لوضع 
ستيقظ من حالة  
��اًما Ç هذ
 Ç � 3كا .ºَِّتو 
لنعا§ +كتبه من 

لبد
ية يسجله Ç كتا£ عا1~ عندº �ال 
 

نه بعد }لك 
Öذ لذلك كّر
ًسا كبً&

Öذ 1فتًر
 ضخًما من 
لقطع 
لصغ&.  ¯

لدفتر   
هذ حالًيا  يوجد  �ين  سألُتها: 
 ~�) �خيك.  عند  قالت:  
ملذكوA؟ 

خلليفة  د � "مو1  
لدين  بش&   
مر=

هللا بنصرº). +�خ�� خا�  ºيد� �
لثا
�نه   �يضا  �ùاعيل  "مد  م&   Aلدكتو


º´A عند نز+| 
لوحي عليه.
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