



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

�تلف يو5 �لعيد عن باقي �أليا5 حيث يتمتع 
خالله �ملؤمن بثمر	 تضحياته 'ينعم بنفحا� 
.خو? �لفر� '�لبهجة على قلبه. 'قد �قتضت 
 ��� فاضلة  مو�سم  بعد  �ألعيا.  جتي�   0 �هللا  حكمة 
بركا� عظيمة. 'لقد ضا  �لصوفية بعد� عميقا ملاهية 
�لعيد حيث ير'0 0 �ليو5 �لذ� ال َيعصي فيه حدهم �هللا 

فهو يو5 عيد له.
للعيد بد'B 0�ة 'تسامح، 'ليس  نه ال قيمة  'ال شك 
للعيد نفحة بال 'حد	 'حلمة. فغايته �ملثلى 0 نعيش تال�ا 
ننعم ببـركا�  �لر�ة § �ملجتمع ح¦  § سبيل �شاعة 

.عو	 �لن» � �لذ� ُBسل B�ة للعاملني. 
'غالبا ما ُيسمع من على �ملنابر صد¬  �ستنـز�? سحا> 
مطر �الستغاثة '�لر�ة، 'لكن بد'0 جد'¬ حيث نر¬ 
تز.�. حالة �ألمة سو�� على سو�.   �لتا�  �لعيد  نه مبطلع 
ما  �ملسلمني.  غلبية  لد¬  �لسائد  �ملنا±  حا?  هو  'هذ� 
للعيد   ].' ²ل  نظر	  فلها  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
مبثابة  هي  بنا´ها  ֲדا  مير  �ل·  �البتال���   0 تر¬  حيث 
�لعيد § كل Bمضا0. 'ال  فر��  تسبق  �ل·   Bلقد� ليا� 
شك 0 هذ¼ �لليا� تبلغ �B'ִדا § ¹من مبعوثي �لسما�. 
�Àا لياٍ? تنا? قبوًال لد¬ �حلضر	 �ألحدية 'يهتز Iا عر½ 
تتبعها  �لر�اÃ ،0 ال يأÁ بعدها عيد '�حد فحسب بل 
يشهدها  �ل·  هذ¼  �لعسر  حالة    0� �ألعيا..  من  سلسلة 
بنا´ها § .'? عديد	 مبا فيها �لعربية، ما كاI 0ا 0 تطو? 
'�لفتوحا�.  �لُيسر  بشائر  طياִדا  بني  حتمل   �� تد'5   '
 Åأل� من  'Æعلو0  '�لصال	   Nبالص يستعينو0  فأبنا´ها 
'�لغم لالضطها.�� '�النتهاكا� �ل· يتعرضوI 0ا مدعا	 

لنـز'? فضا? �هللا.
هي  �ملؤمنني  `اعة  Iا  تتطلع  فرحة  عظم   0 شك  'ال 

﴿َ'َيْوَمِئٍذ  �لكرمي:  �لقر=0  بني  كما  �هللا  بنصر  �لفرحة 
َيْفَرُ� �ْلُمْؤِمُنو0َ * ِبَنْصِر �هللا َيْنُصُر َمْن َيَشاُ� َ'ُهَو �ْلَعِزيُز 
'�لك  �هللا  بنصر  �لفرحة  هذ¼  ُقرنت  'قد   (١) �لرَِّحيُم﴾ 
'لقد  �أل.يا0.  سائر  على  �حلنيف  �لدين  بظهوB صد[ 
�تفق معظم علما� �ألمة 0 �لتجلي �لتا5 '�لكامل لنصر 
�هللا للمؤمنني سيتحقق لد¬ بعثة �ملسيح �ملوعو. �. 
'لكننا Íتلف مع صحا> �لفكر �لتقليد� § �جلزئيا� 
'�آلليا� لتحقيق هذ� �لنبأ �لعظيم. فنحن على يقني تا5 
 �� �ملوعو.  �ملسيح  Bجعها  �ل·  �إلسالمية  �لتعاليم  بأ0 
صوBִדا �ألصلية ستسو. �لعاÀ § Åاية �ملطا ، �ال Àا 
'�لسلطا0  �Iيمنة   Ïبفر 'ليس  '�لرفة  باحلب  ستسو. 
هبَّ  من  كل  '�Bها>  �لدما�  'سفك  �ألبريا�  'بقتل 
، 'ليس بالسيطر	 على مناصب �حلكم 'ال بالتآمر  َّ<.'
تعا�.   �هللا  ملكو�  سنقيم   Ñباإلخال بل  '�لتحالف، 
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'�Bشا.ها  �لطاهر	  �لقلو>  بغز'  �ألمر  هذ�  'سيتحقق 
'هي  مملكتنا  هي  �لقلو>  تلك  �هللا..   ��  Bلفر�� لسبيل 
حكومتنا. �0 هدفنا À 0د� لكل بلد مو�طنني مساملني 
Óلصني �بني لبلدهم 'لدينهم، 'ال نطمح 'ال نطمع § 
لقا>. فهذ� هو هدفنا 'هذ�  '�حلصو? على مناصب 

هو مبتغانا 'هذ� هو عيدنا. 
�لعيد 0 نبث  �لقاÕB، ما حوجنا 'Ôن نستقبل  عزيز� 
B'� �ألمل § �لنفو×! 'ما `ل 0 تعانق فرحتنا بالعيد 
 § �ليقني   Bنو� لتحر[  'Bسوله،  �هللا  'عد  بتحقق  �مياننا 
0 نتذكر بفرحتنا  Ø'Bقلوبنا كل ظال5 نسجه �ليأ×! 'ما 
بالعيد فرحتنا بعز �لدين 'ظهوB¼ على سائر �أل.يا0! 'ما 
`ل 0 جنعل من �لدما� �لطاهر	 ألبنا� �جلماعة �ل· ُتر�[ 
 0§ كل مكا0 ينبوعا يسقي شجر	 �إلسال5! 'ما `ل 
 Åلعسر �� عا� Åلنا من عا Bتكو0 هذ¼ �أليا5 جسر عبو

 0�ليسر '�لفتح �ملبني! '�جلدير بنا 0 نتذكر § هذ� �ملقا5 
عظم شها.	 لصد[ سيدنا �ملسيح �ملوعو. � ظهر� 
�نكسفت  حيث  Bمضا0  شهر   § 'حتديد�  �لعيد  ُقبيل 
�لشمس '�لقمر § نفس �لشهر حتقيقا لنبو�	 �لن» �لكرمي 
� فكانتا عالمة على �قتر�> ساعة ظهوB .ين �مد � 
على سائر �أل.يا0 'ما Ø'B ما نظمه سيدنا مر�¹ غال5 

:Ñد ֲדذ� �خلصو�

�ليوَ* بعد ُمر&
 شهِر ِصيامَنا
                               عيـٌد ألقـو�ٍ* لنا عيد�ِ+

فعامة �ملسلمني Úتفلو0 بعيد '�حد بعد شهر �لصيا5 ما 
ففي  �ملتبصرين.  على  بعيدين كما ال �فى  فنحتفل  Ôن 
كل سنة نستقبل فيها عيد �لفطر نستقبل § نفس �لوقت 
 0سجال جديد� من �لفتوحا� '�إلنعاما�. 'ما كا0 لنا 
Ôظى ֲדذ� �لشر  �لعظيم بد'0 �لتضحيا� �ل· يقدمها 
بنا� �جلماعة 'عظمها .ما� بنائها �لشهد�� �لذين ُيقتلو0 

فقط بسبب �عالÀم ﴿Bَبَُّنا �هللا﴾ (٢).
 '�حلق '�حلق نقو? 0 للعيد § �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
بعد¼  � 'من  �لكرمي  �لن»  بعاً.� Å يشهدها �ال صحابة 
 Bتبعوهم بإحسا0. 'هكذ� شا� قد� �لكر�5 'من  خلفا´¼ 
�هللا 0 يربط �أل'لني باآلَخرين. ﴿َ�ِلَك َفْضُل �هللا ُيْؤِتيِه َمْن 

َيَشاُ� َ'�هللا َ'�ِسٌع َعِليٌم﴾ (٣)
�خلا.مني  من  'جعلنا  'يرضا¼  Úبه  ملا  '�ياكم  �هللا  هد�نا 
 <B 0 �حلمد هللا�ملخلصني لدينه �حلنيف، '=خر .عو�نا 
�لعاملني '�لصال	 '�لسال5 على شر  �ملرسلني سيدنا �مد 

'على =له 'صحبه `عني.
(١) �لر'5 ٥ '٦   (٢) فصلت ٣١   (٣) �جلمعة ٥

إن هدفنا أن نهـدي لكل بلد مواطنني 
لبلدهم  مسـاملني ]لصـني %بـني 
ولدينهم، وال نطمح وال نطمع R احلصول 
على مناصب أو ألقاب. فهذا هو هدفنا 
وهـذا هـو مبتغانـا وهذا هـو عيدنا. 
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التقوى

 حضر	 مر�¹ بش$ �لدين �مو. �د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو. '�إلما5 �ملهد� �

:×'B. من

في �حا� �لقر��

(سوB	 �حلجر)

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

(تتمة تفس> �آلية �ملنشو
8 7 �لعد� �لسابق)

: Bيقو? �لس$ 'ليم ميو
“What we have, though possibly 

created by himself, is still his own.”

يكو0   0  � جدًّ �ملمكن  من   �
 ،(�) �مد   Øختر�� من  �لقر=0 
'Bمبا حدã فيه تغي$� 'تعديال، �ال 
�لقر=0  نه مما ال شك فيه 0 هذ� 
�لذ� بني يدينا هو نفسه �لذ� تانا 
 (٥٦٢ Ñ مد� 	حيا) .مد�به 

  'يضيف قائال:
“We may upon the strongest 

presumption affirm that every 

verse in the Qur’an is genuine 

and unaltered composition of 

Muhammad himself.”

ننا نستطيع �جلز5 - بناً� على  �
 § =ية  كل  بأ0   - قوية  قياسا� 
=ية  هي  يدينا  بني  �لذ�  �لقر=0 
صلية غ$ �رفة، بل �Àا هي هي 
(�ملرجع   .(�) 'B.ها �مد  كما 

�لسابق)
 'بعد قوله بأ0 ترتيب �لقر=0 مر 

غ$ مفهو5 يستطر. قائال: 
“There is otherwise every 

security internal and external 

that we possess the text which 

Muhammad himself gave 

forth and used.” 

يع نو�Ø �ل�Nهني  � غ$ 0 لدينا̀ 
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قبيل  من  كا0  سو��   - �لقاطعة 
 0 �خلاBجية -   ' �لد�خلية  �لشها.	 
هو  يدينا  بني  هو  �لذ�  �لكتا>  هذ� 
�مد  عرضه  �لذ�  �لكتا>  نفس 
حلياته.   �Bًستو. '�äذ¼   Åلعا� على 

(٥٦١ Ñ ملرجع �لسابق�)
Ã يقو?:

 “And conclude with at least a close 

approximation to the verdict of Van 

Hammer that we hold the Qur’an to be 

as surely Muhammad’s words

 as the Muhammadans

 held it to be the word of God.”

�لسيد  مع  نتفق   Å  0�' ننا،   �
'�0 هامر متاًما، �ال ننا نتوصل �� 
نتيجة مماثلة ملا توصل �ليه، فنؤكد 
بكل  هو  �ليو5  �ملتد�'?  �لقر=0   0
مثلما  �خترعه �مد  ما  نفُس  يقني 
يؤكد �ملسلمو0 نه كال5 �هللا يقيًنا، 

Å يتعرÏ لتحريف 'ال تبديل. 
ما نولدكه فيقو?: '  

“Slight clerical errors there may 

have been, but the Qur’an of 

Othman contains none but genuine 

elements, though sometimes in 

every strange order. Efforts of 

European scholars to prove the 

existence of later interpolations in 

the Qur’an have failed.”

� من �ملمكن 0 يتضمن �لقر=0 
'لكن  بسيطة،  �مالئية  خطا� 
عثما0  قّدمه  �لذ�  �لقر=0  فحو¬ 
عرضه  ما  نفس  هو   Åللعا  (�)
�مد (�)، '�0 كا0 ترتيبه يبد' 
�ألحيا0.  بعض   §  � جدًّ غريًبا 
�لعلما�  �ا'ال�  متاًما  فشلت  لقد 
حتريف   � �ثبا�   § �أل'B'بيني 
(�ملوسوعة  بعد.  فيما  �لقر=0   §

�لNيطانية، �لقر=0)
عد��  لد  من  شها.��  هذ¼ 
به  شهدْ�  ما  '�لفضل  �إلسال5، 

�ألعد��.
�لشها.��  عظم  من  ليس   '
عند  من  �لكتا>  هذ�  كو0  على 
ّميني، ُ قو5  بني  نز?   0  � �هللا 
'مع �لك ظل �فوًظا متاًما. بينما 
قو5  بني  '�إلجنيل   	�Bلتو� نزلت 
كانو� ُيعتN'0 مثقفني، 'Bغم هذ� 
�لسالمة من  منهما  ُتكتب أل�   Å
'ليم  �لس$  يقو?  �ملحّرفني!  يد� 
 :	Bمر�' حسر	  بكل  �لصد.  ֲדذ� 
�ملسلمني  كتا>  بني  �ملقاBنة   0�
�لنـزيه متاًما من � حتريف 'بني 
�ملتباينة   Ñلنصو�  ��� سفاBنا 
شيئني  بني  كاملقاBنة  هو  �ملتناقضة 
ال َشَبَه بينهما على �إلطال[. (حيا	 

(٥٥٨ Ñ مد�

'�لسؤ�? �لذ� يفرÏ نفسه هو: 
�لقر=0  على  �لتامة  �ملحافظة  هل 
ح¦ �ليو5 كانت عن طريق �لصدفة 
فحسب؟ �0 تاBيخ �إلسال5 يبني لنا 
بل  صدفة،  يكن   Å �ألمر  هذ�   0
بطريقني  ّمتت  �لظاهر	  �ايته   0�
ُ�كر� § مستهل هذ¼ �لسوB	 ë'ا: 
'(�لقر=0)  �لكتابة   � (�لكتا>) 
� �لقر��	؛ فإ0 �هللا تعا� قد تو� 
�ملحافظة عليه مع نز'? �آلية �أل'� 
ُتكَتب  =ياته  كانت  حيث  منه 
'تد'0َّ 'ًال بأ'?. Ã هيأ �هللا �   
به  مشغوفني  حّفاًظا  �لقر=0  Iذ� 
منه عن ظهر  Úفظو0 كل حر  
قلب؛ ير..'نه ليل ÀاB، 'يقر´'نه 
 Ïفر كما  �آلخرين.   Øاí على 
يقر�'�   0 �ملسلمني  على   � �هللا 
ر من �لقر=0 عن  § صلو�ִדم ما تيسَّ

ظهر قلب. 
أل0  �لقر=0  ُحفظ  �منا  قيل:  'لو 
�لطريق،  ֲדذ�  ðفظه  فّكر  �مًد� 
لقلنا: حسًنا، فلما�� ä Åطر هذ¼ 
�لفكر	 على با? �B¹.شت 'موسى 
'صاحب "�لفيد�" 'غ$هم؟ مما يد? 
هذ¼  لقى  �لذ�  هو  تعا�  �هللا   0
�لفكر	 § قلب �مد r. عندما عا. 
كولومبس من �كتشا  مريكا قا? 
لك  مفخر	   � �حلسا.:  بعض  له 
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§ �لك؟ لو ننا خرجنا الكتشفناها 
للر.  كولومبس   ¬Nفان يًضا.  Ôن 
عليهم بأ0 خذ بيضة 'نا'Iم �ياها 
هذ¼   � ثبِّتو�  تعالو�  حسًنا،  قائال: 
مامكم؟  �ل·  �لطا'لة  على  �لبيضة 
فحا'? �جلميع 'لكن بد'0 جد'¬. 
فقا5 كولومبس 'تى بإبر	 َثَقَب ֲדا 
مائها  من  شيًئا   óستخر�' �لبيضة، 
�لالصق ''ضعه على �لطا'لة، Ã ثبَّت 
به �لبيضة. فقالو�: Ôن يًضا نستطيع 
فعَل �لك. فقا? Iم: لقد �حتججتم 
مريكا  عن تقص$كم § �كتشا  
 ôلك' لكم،  تتهيأ   Å �لفرصة  بأ0 
لتثبيت  �لفرصة  لكم  منحُت  كنت 
�لبيضة، فلما�� Å تستعينو� بعقولكم 

كما فعلُت نا.  
(Admiral of The Ocean Sea,

 V. 1 P. 349)

ملا��  للمعترضني:  نقو?  كذلك 
Å يلجأ هل �لديانا� �ألخر¬ �� 
�لتد�ب$ �ل· �äذها صاحب �لقر=0 
للحفاõ عليه؟ 'ملا�� ä Åطر هذ¼ 

�لتد�ب$ �ال على با? �مد �؟
نه  �لبا?  'Æب 0 ال يغيب عن 
بد'0   ،� �مد  بوسع  يكن   Å
عو0 �هللا تعا�، 0 ُيلقي �لعزمية § 
قلو> 'لئك �لذين �نÚ �'Nفظو0 
'يقر´'نه  قلب  ظهر  عن  �لقر=0 

�هللا   Nخ 'لذلك  صلو�ִדم،   §
تعا� ﴿�ّنا Ôن نّزلنا �لذكر '�ّنا له 
 Áن �لذين سنأÔ �حلافظو0﴾.. 
�لقر=0.  ðفظ  سيقومو0  بالذين 
'لقد مضى على هذ� �لعهد �إلIي 
فيها على  قرًنا ظهر  كثر من ١٣ 

 .õلد'�5 ماليني �حلفا�
 هنا� من �أل'B'بيني �لذين Æهلو0 
�لذ�  من  فيقولو0:  �حلقيقة  هذ¼ 
يستطيع حفظ هذ� �لكتا> �لضخم 
نه  هؤال�  فليعلم  قلب؟  ظهر  عن 
يوجد ح¦ § قريتنا �لصغ$	 هذ¼ 
�لقر=0  حَفظة  ِمن  �لعديد  قا.يا0 
�د  ناصر   ôب� منهم  �لكرمي، 
كا0  �لذ�   - تعا�  �هللا  سّلمه   -
 § يز�?  ال  'هو  حفظه  من   öفر
 0�حلا.ية عشر	 من عمر¼. �حلق 
نزلت  قد  �خلاصة  �إلIية   	Bلقد�
 Ñخا 'ترتيب  بكلما�  �لقر=0 
ðيث يتم حفظه بكل سهولة. �نه 
حفًظا  سهل  'لكنه  بشعر،  ليس 
من �لشعر. فإ0 حفظه ال يستغر[ 
حفظ   § ُيستغر[  ما  نصف  ح¦ 
�ألB.ية.   ' �إلجنليزية   ��Bلعبا�
 0� �إلجنليز:  �لكّتا>  حد  يقو? 
�لقر=0 كال5 عجيب ðيث يضطر 
فالو�قع  بالترتيل.  لقر��ته  �إلنسا0 
يًضا  هو  سلوبه ' �لقر=0  لغة   0

من �ألسبا> �ل· خلقها �هللا تعا� 
' �لتحريف. Øحلفظه من �لضيا

�لوسائل  هي  فهذ¼  باإل`ا? 
�ألBبع �ل· خلقها �هللا تعا� حلفظ 
�لقر=0 �لكرمي: ('ًال): لقد هيأ �هللا 
�لقر=0  Úفظو0  ناسا  �لبد�ية  منذ 
من 'له �� =خر¼؛ '(ثانًيا): جعله 
يل �لعباB	 ðيث  كتاًبا سهل �للغة̀ 
 Ïفر '(ثالًثا):  حفظه،؛  يسهل 
�لصلو��   § منه  تيسر  ما  قر��	 
لقى  '(�Bبًعا):  قلب؛  ظهر  عن 
غ$  'شغًفا  شوًقا  �لنا×  قلو>   §
 ¬Bلنصا�  Ïيعتر لتال'ته.  عا.يِني 
.'ًما على �ملسلمني بأÀم يعكفو0 
 0على قر��	 �لقر=0 بال تدّبر .'0 
يفهمو� ما يقولو0؟ 'لكن حًد� لو 
له  لتبني  حقًّا  �لعا.	  هذ¼   § تدبر 
للوعد  يًضا تصديق  0 هذ� �ألمر 
�لذ� قطعه �هللا § هذ¼ �آلية. �لك 
قلو>   § لقى  قد   � �هللا   0
�لكرمي  للقر=0  ًّ̀ا  حبًّا  �ملسلمني 
ðيث �Àم ال يNحو0 يتلونه سو�� 
ال  يفهموها.   Å  5 كلماته  فهمو� 
شك 0 على كل مسلم 'مسلمة 
0 يقر �لقر=0 'يتدبر معانيه، أل0 
سّبب  قد  �ألمر  هذ�   § �لتها'0 
.ما�Bً كبً$� للمسلمني، غ$ 0 ما 
Bيد تأكيد¼ هو 0 �ستمر�Bهم § 
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تال'ته 'حفظه لNها0 ساطع على 
حتقق �لوعد �لذ� قطعه �هللا § هذ¼ 

�آلية.
 	�Bحرقت نسخ �لتو�حلق نه لو ُ
صحاֲדا  يستطيع  لن  �ليو5  كلها 
 .B' ما  ÷س  ح¦  Æمعو�   0
ُفقد� - ال íح  لو  'لكن  فيها، 
 Åلعا� من  �ملصاحف  `يع   - �هللا 
�لقر=0  `ع  �ملسلمو0   Øالستطا
بصوBته �لكاملة خال? يا5، بل �ننا 
نستطيع كتابته كامال ح¦ § قريتنا 
عن  ناهيك  قا.يا0،  هذ¼  �لصغ$	 
 ��ملد0 �لكب$	. 'لكن ليس هنا� 
كتا> íا'� =خر ميكن 0 يبقى 
ُتلف  لو  كامل،  بشكل  �فوًظا 
مر	. �0 هذ¼ مليز	 قد خّص ֲדا �هللا 

�لقر=0 �لكرمي 'حد¼. 
'من �لوسائل �ل· �äذها �هللا حلفظ 
 § شاعه  نه  يًضا  �لكرمي  كالمه 
�كتما?  عقَب   Åلعا�  Bقطا Óتلف 
هنا�  يبق  فلم   ،Bلفو� على  نز'له 
 0� يقا?  'حتريفه.  لتغي$¼  �حتما? 
�حلكومة �لر'سية �B.� مر	 طبع 
�ملصحف بعد حذ  =يا� �جلها. 
شيع  قد  �لقر=0   0� Iا  فقيل  منه، 
�آليا�  هذ¼   0' كلها  �لدنيا   §
فأقلعت  `ع..   Åلعا� ملوجو.	 § 

عن خطتها �خلبيثة.

هذ�  حفظ  'سائل  من  'كا0 
�إلسالمية  �لعلو5   0 يًضا  �لوحي 
�لكرمي  �لقر=0  على  تأسست 
نفسه، 'هكذ� مت حفظ كل حركة 
علم   Øخُتر� فمثًال  فيه.  'سكو0 
يقا?  حيث  �لقر=0  خلدمة  �لنحو 
عن نشو� هذ� �لعلم �0 با �ألسو. 
�لد´� جا� سيدنا عليًّا � يشكو 
�ليه مسلًما حديَث �لعهد باإلسال5 
كا0 يلحن § قو? �هللا تعا� ﴿�0 
�َهللا بر�ٌ� من �ملشركني 'Bسوُله﴾، 
('Bسوِله)،  خطًأ:   يقر حيث 
 0 من  �خلو   على  باعث  'هذ� 
قد Æد'0 صعوبة  �جلد.  �ملسلمني 
'كا0  �لكرمي.  �لقر=0  فهم   §
فرسه  � حينئذ على  سيدنا علي 
يريد �خلر'ó، فأملى - 'هو على 

�ألسو.   ú على   - �حلا?  هذ¼ 
بعَض �لقو�عد كنمو�ó 'قا?: �ُْنُح 
َنْحَو¼.. � َضْع �لقو�عد على �لك 
�لعلم  ُسّمي هذ�  هنا  �ملنو�?. 'من 

"�لنحو". 
�لذ� 'ضعه  �لتاBيخ  علم  'هنا� 
�ملسلمو0 يًضا خلدمة �لقر=0 �لكرمي 
 BخباألÀم عندما خذ'� § تد'ين 
.ّ'نو�  �لقر=0   §  	.Bلو�� �ألمم 

كذلك حو�? �ألقو�5 �ألخر¬. 
 ¼بد �لذ�  �حلديث  علم  'هنا� 
فّسر  كيف  ليعرفو�  �ملسلمو0 
عليه  ُنز?  ما   � �لكرمي  BسوIم 

من عند �هللا تعا�. 
 À� Ãم قامو� بتجديد علم �لفلسفة 
�لفالسفة §  عند تصّديهم ملطاعن 
ûا?   § 'شّقو�  �لكرمي.  �لقر=0 

احلـق أنه لـو أُحرقت نسـخ التوراة كلهـا اليوم 
لـن يسـتطيع أصحابها أن gمعـوا حe fس 
مـا ورد فيهـا، ولكن لو ُفقدت - ال سـمح اهللا - 
lيع املصاحف من العاj السـتطاع املسـلمون 
lـع القـرآن بصورتـه الكاملـة خـالل أيام، 
بـل إننا نسـتطيع كتابتـه كامال حـR f قريتنا 
الصغ�ة هذه قاديان، ناهيـك عن املدن الكب�ة. 
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 .�Bًتطّو كثر  جديد�  طريقا  �ملنطق 
�لطب  علم  تأسيس   § بدعو�   Ã
من  بتوجيه  جديد	   Õ.مبا على 
 �'.�B�لقر=0 �لكرمي. À� Ãم حني 
�لنحو   § '�لنظائر  �ألمثلة  �كر 
�حلكيم،  �لذكر  بآيا�  �ستشهد'� 
لأل.>   óمنو�  Øَ'B �عتN'ها   ��
�لعرú، بل �قتبسو� =ياته كنظائر § 
نه   ¬B' �لعلمية؛  �ملجاال�  كل 
لو ُجمعت =ياته �ملقتبسة هنا 'هنا� 
لتمكّنا  '�ملو�ضيع   B.ملصا� § ش¦ 
 0'. خر¬  مر	  �لقر=0  `ع  من 

�للجو� �� � مصدB =خر. 
'هنا� فائد	 خر¬ جناها �إلسال5 
من �هتما5 �ملسلمني بتحصيل �لعلو5 
�ملا.ية § سبيل خدمة �لقر=0. �لك 
�ملا.يو0  �لعلما�  صبح  بينما  نه.. 
من تباØ �أل.يا0 �ألخر¬ كاBهني 
شديد	..  كر�هة  �لدينية  لكتبهم 
من  �لعلو5  هذ¼  صحا>   �Nي  Å
�ملسلمني متمسكني بالقر=0 خا.مني 
له .�ئًما، ألÀم كانو� يدBكو0 متاًما 
0 �لقر=0 ال �الف �لعلو5 �حلقيقية 

بل يؤيدها 'يدعمها.  
�لقر=0  حفظ  على  ساعد  'مما   
�لكرمي يًضا نه بعد نز'له توقفت 
�لتغ$  عن  �لفصحى  �لعربية  �للغة 
من  لغة  �لدنيا   § تبق   Å '�لتبد?. 

�للغا� على ما كانت عليه قبل ١٣ 
�إلجنليزية  خذ'�  �لعربية.  �ال  قرًنا 
جاسر  ֲדا  كتبه  ما  فإ0  مثًال.. 
'شيكسب$ قبل ٣ قر'0 فقط غد� 
�ليوð 5اجة �� �لشر� ح¦ يفهمه 
�للغة  على   طر قد  ألنه   ،ÕBلقا�
�لوجيز	  �لفتر	  هذ¼   § كب$  تغ$ 
 �� óتاÚ ال ÕBلقا� يًضا. 'لكن 
�لقر=0  لغة  لفهم  �لقدمية  �لقو�ميس 

ما .�5 يعر  �لعربية �لفصحى.
  عال'	 على هذ¼ �لوسائل �لظاهر	 
حلماية نص �لقر=0 فإ0 هنا� تدبً$� 
قد  فيه،  للمالئكة  .خل  ال  =خر 
للحفاõ على معا�   � �äذ¼ �هللا 
 0 �لك  �إلIا5.  'هو  ال  �لقر=0، 
�ملالئكة ليست سبًبا لإلIا5 �إلIي، 
بل �هللا تعا� هو �لذ� يكّلم عباَ.¼، 
إليصا?  'سيلة  �ال  �ملالئكة  'ما 
�لك �إلIا5 �� �لبشر؛ 'لذلك قا? 
ْكَر  �لذِّ نزَّْلنا  Ôن  ﴿�ِنا  تعا�:  �هللا 
سو    � حلاِفظو0﴾..  له  '�نا 
Ôافظ على هذ� �لوحي § �ملستقبل 
آلخر..  حني  من  �ملتجد.  بإIامنا 
'�ملأموBين  �ملجد.ين  ببعث  '�لك 

�لذين نوحي �ليهم.
يكو0  �لذ�  �لكتا>   0 �لو�قع 
 0'. من  فقط،  نصه   § �فوًظا 
�لد×  من  �ميًة  معانيه  تكو0   0

كتاًبا   ¼Bعتبا� ميكن  ال  '�لتز'ير، 
 0 �فترضنا  فلو  حقًّا.  �فوًظا 
 õفو� �Iند'×  كتاَ>  "�لفيد�" 
ُيعتN مع �لك �فوًظا  فلن  بنصه، 
نز?  �ل·  �للغة  أل0  تا5،  بشكل 
�فوظًة،  تعد   Å �لكتا>  هذ�  ֲדا 
مشتبهة  معانيه  صبحت  'بالتا� 
�ملفهو5  حٌد  يبني   Å فما  كليًة. 
�Iي  بإIا5  �لكتا>  Iذ�  �لصحيح 
فمن �لذ� يصّد[ نه يبّين مفهوًما 
سليًما، ' يعمل ֲדذ� �لكتا> كما 
��¹لة  ميكن  'ال  �لك.  �هللا   .�B
 0هذ� �لعيب من هذ¼ �لكتب �ال 
يقيم �هللا من فتر	 �� خر¬ ناًسا 
يعو.'0 بالقو5 �� �ملفهو5 �لصحيح 
للكتا> بتلقني منه �. 'مثل هذ¼ 
�حلماية Å تتيسر بشكل .�ئم أل� 
�لقر=0 �لكرمي. ال شك  كتا> �ال 
Àا كانت ميسر	 لألسفاB �ألخر¬ 
يًضا عندما كانت تتمتع باحليا	.. 
� كانت صاحلة للعمل، ما �آل0 
فال. '�ليو5 ال Úظى ֲדذ¼ �حلماية �ال 
�لقر=0 'حد¼. �نه �لكتا> �لوحيد 
كل   § تباعه  بني  يز?   Å �لذ� 
تلقَّو�  قد  Àم   �'Nخ نا×  عصر 
هذ�  ما ' مباشر	،  �هللا  من  �لوحي 
�لنا×  �لزمن �لذ� بلغْت فيه غفلة 
�هللا  بعث  فقد  �B'َتها،  �لدين  عن 
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فيه من قا5 بتطه$ تفس$ �لقر=0 من 
'عَرضه  كلية،  '�لشو�ئب  �حلشو 
�لغر��  �ألصيلة  �لعاÅ بصوBته  على 
مر	 خر¬.. ðيث �0 �لقر=0 �لذ� 
 Bكا0 قد عا. § موقف �لنا.5 �ملعتذ
مر	  صبح  �ملعاصر	  �لعلو5  ما5 
�لبطل..  �ملهاجم  خر¬ § موقف 
فتفر منه �لفلسفا� '�ملذ�هب كلها 
فسبحا0  �ألسد.  من  �لظبا�   Bفر�
حتد¬-  ôهللا �ملِلك �لعزيز. 'ها �ن�
�ّتباعي  بNكة   Ã ،تعا� �هللا  بفضل 
Iذ� �ملبعوã �لربا�- نه ��� طعن 
�ملا.ية  �لعلو5  صحا>  من  حد 
من  حكم   �  § نو�عها  بش¦ 
حكا5 �لقر=0، فإنô سو  فحمه 
 Å 0�' ،بأ.لة .�مغة معقولة 'مقنعة
عناً.�  �ملأل  على  يعتر  هو ֲדزميته 
هذ�  للجد�?.  �لعابر  �اسه  جّر�� 
ما جّربته منذ كثر من Bبع قر0، 
'عونه  �هللا  بفضل   -  ãدÚ Å  ��
يُت 'جه B 0ْ- 'ال مر	 '�حد	 
�لند�مة ظاهًر� ' باطًنا ُمذ .خلت 

.Bهذ� �ملضما
 Å تعا�  �هللا  فإ0   Bباالختصا'
حلماية  سبًبا  'حد¼  �لعقل  Æعل 
يتر�   Å' �لكرمي،  �لقر=0  معا� 
مر تفس$¼ § يد �لبشر فقط، بل 
قرB بأ0 يباشر بنفسه كشف معا� 

'هكذ�  �إلIا5.  طريق  عن  كالمه 
من  تؤَتى  �ل·   Bلثما� هذ¼  فإ0 
متثل  بالقر=0  للعاملني  آلخر  حني 
�فوًظا  كونه  على  ساطًعا  برهانا 
 0�لتالعب '�لتحريف. �لك  من 
�لد'�� ��� كا0 نافًعا �عتNنا¼ .'�ً� 
جد'¬  ال  فاسد  فهو  '�ال  ناجًعا 
�لقر=نية   Bلثما� فإ0 هذ¼   ��ً�' منه. 
�ملتجد.	 تؤكد نه ال يز�? �فوًظا 
يقيًنا.  باحليا	  'متمتًعا  �لفسا.  من 
من  أل�  تتيسر   Å ميز	  'هذ¼ 

�ألسفاB �ألخر¬ سو�¼.
 هذ�، 'كما سبق 0 �كرنا فإ0 
�لشر   يًضا   ôتع (�لذكر)  كلمة 
�لقر=0  ُسّمي  'قد  '�لنصيحة. 
بالذكر ألنه سيحقق للمؤمنني شرًفا 
'تقو¬. ��0 فقوله تعا� ﴿�ِنَّا َنْحُن 
َلَحاِفُظو0َ﴾  َلُه  َ'�ِنَّا  ْكَر  �لذِّ َنزَّْلَنا 

نضمن  �لذين  Ôن  ننا   ��  	ٌBشا�
�لقر=0، ألÀا  �ملز�يا §  حتقيق هذ¼ 
فقد  �لوحي  هذ�   § تظهر   Å  ���
ضاØ ما فيه من تعليم، 'لكننا لن 

ندعه يضيع هكذ� بًد�. 
كما 0 �آلية تتضمن نبًأ عن هال� 
 0 �لك  �ملسلمني.  'غلبة   Bلكفا�
حكا5  على  Úتو�  �لكرمي  �لقر=0 
تتعلق مبجاال� �حليا	 كلها مبا فيها 
 ،Øالجتما�' '�القتصا.  �لسياسة 
'�لوحُي �لذ� يشتمل على تشريع 
حكامه  �اسن  تتجلى  ال  جديد 
�لعملية ما Å يكن مصحوًبا ðكومة 
مر¼. 'لذلك كانت هنا�  ?' §
حتافظ  حاكمة  مة   �� حاجة 
بد  يكن   Å' "�لذكر"،  هذ�  على 
�لعربية  �حلكومة  على  �لقضا�  من 

لتوطيد حكومة جديد	.

فـإن اهللا تعاg j pعـل العقل وحده سـبًبا حلماية 
معـاt القـرآن الكـرمي، وj يsك أمر تفسـ�ه R يد 
 tالبشـر فقط، بل قرر بأن يباشـر بنفسه كشف معا
 wام. وهكذا فإن هذه الثمار الyكالمه عـن طريق اإل
تؤَتـى من حني آلخـر للعاملني بالقرآن متثـل برهانا 
ساطًعا على كونه %فوًظا من التالعب والتحريف... 
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التقوى

�حلكومة  قيا5   0 �لبعض  يظن 
�إلسالمية كا0 �حد¬ �ملصا.فا�. 
'هذ� خطأ، أل0 �لنظر �� �لظر'  
�لظن  هذ�  ينفي  عندئذ  �لسائد	 
متاًما، Ã بعد �الطالØ على هذ� �لنبأ 
يستحيل على � �نسا0 فيه مسكة 

من �لعقل 0 يعتN قيامها صدفة.
فقط  يعلن   Å �لكرمي  �لقر=0   0�
لتحل  ستز'?  �لعربية  �حلكومة   0
علن  بل  �ملسلمني،  حكومة  �لها 
0 �حلكم سينتقل �� قو5 صفتهم 
�هللا  بتقو¬  يتمتعو0  Àم  'ًال) )
شرًفا  سينالو0  '(ثانًيا)  'خشيته، 
ال   .Åلعا� به  يعتر   ح¦  عظيًما 
حكومة   ?�'¹ ظاهر	   0 شك 
'ûي� غ$ها ظاهر	 مستمر	 .'ًما، 
'لكن �لسؤ�?: هل تتو�فر �لصفا� 
حكومة  كل   § عال¼   	Bملذكو�
جديد	؟ 'لكن �نظر'� كيف �¹لت 
�حلكومة �لعربية، ðسب هذ� �لنبأ، 
توفر�  حكومة  �لها  'حلت 
 0� ح¦  متاًما،  �لصفا�  هذ¼  فيها 
يطعنو0  �لذين  �إلسال5  عد��  لدَّ 
حني  تر�هم   � نبيه  'يسّبو0  فيه 
با بكر 'عمر Bضي �هللا  يذكر'0 
عنهما، ُيْحنو0 عناقهم �جالًال Iما 
'�عتر�ًفا منهم مبا متّتعا به من �كا� 
'�نضباþ، 'صال�  'نظا5  'فطنة، 

 .Bتقو¬، 'تضحية '�يثا'
  فهل قيا5 حكومة كهذ¼ يكو0 
نبأ �لقر=0  0صدفًة 'ال سيما بعد 
 � �هللا  صّر�  لقد  قيامها؟  عن 
�لد'لة  هذ¼  مثل  قيا5  قبل   Bللكفا
�ليكم  نزلنا  ﴿لقد  بعيد:  بأمد 
تعقلو0﴾  فال  �كُركم  فيه  كتاًبا 
ما Úقق  فيه   � (�ألنبيا�: ١١).. 
�ملا.�،  '�لعز   ôلدي� �لشر   لكم 
هذ¼  'إلبر�¹  ��0؟  تعاBضونه  فِلَم 
هذ�  ُسّمي  نفسها  �لقر=نية  �لصفة 
'هنا  حياًنا،  (�لذكر)  بـ  �لوحي 
تفس$ها  بصد.  Ôن  �ل·  �آلية   §
قد ش$ يًضا �� �ألمر نفسه حيث 
قيل: ما لكم يها �لكفاB، تعّير'0 
Bسو� بقولكم: �نك ûنو0 يا َمن 
نَز? عليه هذ� �لكال5 �لعظيم �لذ� 
سيكو0 مدعا	 شر  للمؤمنني به. 
فاعلمو� ننا Ôن �لذين نزلنا¼ عليه، 
به  =من  'ملن  له  Ôقق   0 بد  'ال 
'عَد �لشر  '�لعز	 هذ�، أل0 هذ� 
يتضمن  نه   � شرعي..  �لوحي 
ما  �جلديد	  �لشر�ئع '�ألحكا5  من 
ال ميكن �لعمل به § بد�ية �ألمر �ال 
��� تيسر �حلكم للمؤمنني به 'نالو� 
�لر'حا�،  Bقيهم  مع  ما.يا  Bقيًّا 
هذ�  يتحقق  فلن  �لك  بد'0  ما '
�لكال5 'لن يبقى �فوًظا؛ 'لذلك 

ال بد من �لقضا� على �لنظا5 �حلا� 
فيه  يستطيع  =خر  نظا5  'توطيد 
�لقر=0  بتعاليم  �لعمَل  �ملسلمو0 
'�لتقو¬  �ملجد  Úققو0  'بالتا� 
 ÿملع� 'هذ�  ֲדما.  ُ'عد'�  �للَذين 
يصبح كثر جالً� ��� ما تدبرنا هذ¼ 
�آلية على ضو� قوله � قبل بضع 
�ال  َقْرَيٍة  ِمْن  ْهَلْكَنا َ ﴿َ'َما  =يا� 

َ'َلَها ِكَتاٌ> َمْعُلو5ٌ﴾ (�آلية: ٥).
  هنا� مسألة ال بد من توضحيها 
 0 قليل  قبل  بينُت  لقد  هنا. 
�لوحي  على  للمحافظة  �هللا  'عد 
�ألنبيا�  `يع  'حي  يشمل  عا5 
يًضا  �لتالية  '�آلية  '�ملرسلني، 
 Ïيفر �لذ�  '�لسؤ�?  هذ�.  تؤيد 
صحيًحا  هذ�  كا0   ��� هو:  نفسه 
يًضا  �لسابقني  �ألنبيا�  'حي  فهل 
'�ال  تامًّا؟  حفًظا  �فوًظا  يز�?  ال 
�لقر=0  'حي   0 نصّد[  فكيف 
سو  يبقى �فوًظا �� �ألبد؟ ملا�� 
يصبح  سو   يًضا  بأنه  نقو?  ال 
عرضًة للعبث '�لفسا. § 'قت من 
�أل'قا� كما حدã بوحي �ألنبيا� 

�لذين خلو� من قبل؟  
من  �أل'?  �جلز�  على  فاجلو�>   
هذ¼  كلما�   § كامن  �لسؤ�? 
�آلية نفسها حيث Å يقل �هللا تعا� 
"�لقر=0"  ðماية  سيقو5  بأنه  فيها 
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ðماية  'عد  '�منا  "�لكتا>"،   '
ضّيقت  �لكلمة  'هذ¼  ﴿�لذكر﴾. 
حفظه،  سيتم  �لذ�  �لشي�  .�ئر	 
ðماية  يتكفل  تعا�  نه  بينت   ��
نه   � "ِ�كًر�"..   5�. ما  �لوحي 
�لعبد  بني  �لصلة  يوطد  'ًال): )
'Bبه 'يأخذ �لعبَد �� مرتبة حيث 
تعا�؛  �هللا  بذكر  نشو�0َ  يبقى 
'(ثانًيا): 'ُيبوÕِّ �لعبَد مقاًما ðيث 
يذكر¼ �هللا يًضا.. � يشرفه .�ئًما 
فالوحي  'نصرته.  'تأييد¼  بوحيه 
�لذ� يبقى حامال Iذ¼ �ملو�صفا� 
سو  يتو� �هللا � �ايته، '�ال 
'�لبديهي  حفظه.  عن  فيتخلى 
ֲדذ¼  متصًفا  سيبقى  'حي   �  0
صاًحلا  �هللا  ير�¼  طاملا  �لصفا� 
 � �هللا   ¼Nيعت به، 'حينما  للعمل 
�لعصر  حاجا�  سد  عن  قاصًر� 
�جلديد	 سو  يتخلى عن �ايته، 
يكو0  جديد  بوحي  مكانه   Áليأ
مالئًما 'ملبًيا حلاجا� �لعصر �ل· 
تلبيَتها.  �لسابق  �لوحي  يستطع   Å
'حني يصبح �ُّ 'حٍي قاصًر� عن 
سد �حلاجا� �ل· نزله �هللا ألجلها 
'عندما  .�Ø حلفظه،   � يبقى  ال 
Æد  �إلIية  �حلماية  عنه  ُترفع 
للتحريف  ساÔة  �لفرصة   Bألشر��

'�لعبث به. 

 Ïنه ال 'جه لالعتر�  فاخلالصة 
على تطر[ �لفسا. �� 'حي �ألنبيا� 
�لسابقني، Bغم �لوعد �إلIي ðفظ 
'حي كل ن»، أل0 �لقر=0 �لكرمي 
'ّضح بكلمة (�لذكر) 0 'حيهم 
متتع باحلماية �إلIية ما .�5 (ِ�كًر�)، 
'حني Å يعد (ِ�كًر�) ُنزØ منه 'عد 
يعد   Å 'حيهم  'كو0  �حلماية. 
مر ال غباB عليه، 'ميكن  (ِ�كًر�) 
 § �لك   Nت�  0 منا  '�حد  لكل 
عصرنا هذ� على �ألقل، �� ليس �ة 
بني سائر �لديانا� � .يانة سو¬ 
�إلسال5 تدعي بوجو. شخص بني 
عمليًّا  .ليال   ¼Bعتبا� ميكن  تباعها 
 ôععلى كو0 كتاֲדا �)لذِّكَر(.. 
نه  يعلن  من  بينهم  يوجد  ال  نه 
 0 .ينه  بكتا>  بالعمل   Øستطا�
ينا? قر> �هللا تعا� ðيث �0 �هللا 
بكالمه  يشّرفه   � يذكر¼..   �
'ُير� له �خلو�B[ من قدBته. فما 
.�مت تلك �لكتب قد فقد� عمليًّا 
�ة  تعد  فلم  (�لذِّكر)  كوÀا  ميزَ	 
لعائق  .�عي  'ال  حلمايتها،  حاجة 
يد�  'صو?   0'. Úو?  íا'� 

�ملحرفني �ليها. 
يقو?:  �لسؤ�?  من  �لثا�  '�جلز� 
كيف نصّد[ �ً�� 0 'حي �لقر=0 
سو  يبقى �فوًظا �� �ألبد؟ ملا�� 

يصبح  سو   يًضا  بأنه  نقو?  ال 
'قت   § '�لفسا.  للعبث  عرضًة 
بوحي   ãحد كما  �أل'قا�،  من 
�ألنبيا� �لذين خلو� من قبل؟ 'جو�به 
 �� يتمتع  يز�?  ال  �لقر=0   0 هو 
يومنا هذ� مبيز	 (�لذكر)، �� بوسع 
 �� يصل   0 يًضا  �ليو5  �إلنسا0 
�لقر=0.  بتعاليم  عامال   � Bبه 
فبما نه ال ينفك يل» �حلاجة �ل· 
نز? من جلها لذلك Å �رó عن 
 0�حلماية �إلIية، فال حد يستطيع 
يتجاسر على �لعبث '�لتالعب به.

نه  نوقن  كيف  �لسؤ�?:  ما 
 § �حلماية  ֲדذ¼  يتمتع  سيظل 
�ملستقبل كذلك، فجو�به �أل'? هو 
تغي$   ��لقر=0  يطر على   Å نه
'ثانًيا  هذ�؛  يومنا   �� تبديل  'ال 
بأنه  تعلن  �لقر=0   § نبا�  هنا� 
�لعمل  عن  �ملسلمو0  تغافل  كلما 
به سو  يبعث �هللا � بينهم من 
�لقر=0.   �� خر¬  مر	  يأخذهم 
فهذ� �لوعد Æعلنا نوقن بأنه سيظل 
يسد حاجا� كل عصر �� �ألبد، 
'بالتا�  بًد�،  �لنسَخ  يقبل  'لن 
سيحظى .�ئًما باحلماية �إلIية، �� 
 Øحد من �حلكما� يسمح بضياال 
�حلكما�  حكم  '�هللا  ينفعه،  ما 

سبحانه 'تعا�.
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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

ú َسِعيٍد �ْلُخْد�Bِِّ قا?: َكاBَ 0َُسوُ? �هللا � ََشدَّ َحَياً� ِمن �ْلَعْذ�Bَِ� ِفي ِخْدBَِها َ'َكا0َ ِ�َ��  ���
َكِرَ¼ َشْيًئا َعَرْفَناُ¼ ِفي َ'ْجِهِه. (صحيح �لبخا�B، كتا> �ملناقب)

���� َعاِئَشَة Bضي �هللا عنها َقاَلْت: َما َضَرَ> Bَُسوُ? �هللا � َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدِ¼ َ'ال �ْمَرًَ	 َ'ال َخاِ.ًما 
�ّال َ0ْ ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل �هللا. َ'َما ِنيَل ِمْنُه َشْيٌ� َقطُّ َفَيْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِه �ّال َ0ْ ُيْنَتَهَك َشْيٌ� ِمْن 

. (صحيح مسلم، كتا> �لفضائل) َمَحا5ِBِ �هللا َفَيْنَتِقَم هللا َعزَّ َ'َجلَّ

Bَ َّ0ُسوَ? �هللا � َقاَ?: �ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َ'ْجَه �هللا �ال َ Ñٍَِبي َ'قَّاَعْن َسْعد ْبن 
ِجْرَ� َعَلْيَها َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم �ْمَرَِتك. (صحيح  �لبخا�B،كتا> �لعلم) ُ

ا ُيَطوُِّ?  َِبي َمْسُعوٍ. �َألْنَصا�Bِِّ َقاَ?: َقاَ? Bَُجٌل: َيا Bَُسوَ? �هللا، ال ََكاُ. ُْ.Bُِ� �لّصالَ	 ِممَّ ���
�ِنَُّكْم  �لنَّاُ×،  َيَُّها  َفَقاَ?:  َيْومِئذ.  ِمْن  َشدَّ َغَضًبا َ َمْوِعَظٍة  �لنَِّبيَّ � ِفي  َْيُت Bَ َفَما  ِبَنا ُفال0ٌ؛ 
ُمَنفُِّر'0؛ َفَمْن َصلَّى ِبالنَّاِ× َفْلُيَخفِّْف، َفِإ0َّ ِفيِهُم �ْلَمِريض َ'�لضِعيَف َ'َ�� �ْلَحاَجِة. (صحيح  

�لبخا�B،كتا> �لعلم) 

َِبي ُهَرْيَرَ	 َقا?: َقاَ? Bَُسوُ? �هللا �: ِمْن ُحْسِن ِ�ْسال5ِ �ْلَمْرِ� َتْرُكُه َما ال َيْعِنيه. (سنن �لترمذ¬،  ���
كتا> �لزهد)
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�من كال" �إلما" �لمهد

نـت �لـذ�  شـَغف �َجلنـا0َ �ّبـًة

�لذ� قـد جـذ> قلـ» Ôو¼ نـت 

'ðـّبــه بـو.�.¼  �لـذ�   نـت 

�لشـريعة '�Iد¬  نت �لـذ� عطـى 

هيهـا� كيـف نفـّر منك كمفسـد

I�ِنـا ُصحـِف  بالقـر=0   =منـُت   

يـا سـيد�  يـا موئــَل �لضعفـاِ� 

'تشـتر¬    Øتضـا ال   �ملحّبـة    0ّ�

�نُظـْر B�ـًة 'حتـّنًنـا  يـا ²َسـنا 

نـت �لـذ� هـو عـني كل سـعا.	 

 Bألنـو�� نـت �لـذ� هـو مـبـد

�ملتهلـِل  'جهـك     §   ¬B  ��

د¬ طلعـْت لنا مـن مكة َشـْمُس �Iـُ

ضيائه بعـَض  �لشـمس  َياُ	  َضاَهـْت 

ُمَحمَّـٍد بديـِن  َكِفْتـيـا0ٍ   َنْسـعى 

ِ.ينــه   § نـا  َهمَّ �ملَُهيِمـُن  ْعَلـى َ

نـت �لـذ� كالـرُّ'� §  َحوبائـي

نـت  �لـذ�  قـد  قـا5  لإلصبـاِ� 

'�إللـقـاِ� باإلIـا5   ُيِّــدُ�   

ّجنـى Bقـا> �لّنـا× مـن  عـبـاِ� 

''فـاِ� بلوعــٍة   فَدْتـك  B'حـي 

'بـكل مـا خبــرَ� مـن  نبـاِ�

جهـالِ� مـن   مظلومـني   جئنـا� 

ُ�كاَ�  سـخاِ� يـا   �ّنـا Ôّبــك  

لـإلBكاِ�  �خللـق   �ليـك    َيْسـَعى 

َتهـو� �ليـك قلـو> هـل  صفاِ�

نـوBََّ�  'جـه  �ملـد0   '�لبيـد�ِ�

شـأًنا يفـو[ شـؤ'0َ  'جـِه  ُ�كاِ�

عـني �لنـد�  نَبعـْت  لنـا  ðِــر�ِ�

يـُت فهـاóَ منـه بـكائـي B فـإ��

�ألعضـاِ� فاِقــِد   كرُجـٍل  َلْسـَنا 

�جلـو�¹ِ� علـى  َمَنـا¹ِلـنـا   ôَنبـ
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التقوى

 úتر`ة: �ملكتب �لعر

ال  'حد¼  �هللا  �ال  �له  ال   0 شهد 
شريك لـه، 'شهد 0 �مًد� عبد¼ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  'Bسوله. 
�لشيطا0 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا Bَ>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو5 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن   þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   þََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (=مني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لP Uلقاها سيدنا مر�� مسر&
 QPد PيدL �هللا تعاN بنصرL �لعزيز

� Vخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� &�إلما* �ملهد�
يو5 ٠٣ /٢٠١٢/٠٨

§ مسجد بيت �لفتو� بلند0

Bَبِِّهْم  َخْشَيِة  ِمْن  ُهْم  �لَِّذيَن   َّ0�ِ﴿
Bَبِِّهْم  ِبآَياِ�  ُهْم  َ'�لَِّذيَن   * ُمْشِفُقو0َ 
ال  ِبَربِِّهْم  ُهْم  َ'�لَِّذيَن   * ُيْؤِمُنو0َ 
=َتْو�  َما  ُيْؤُتو0َ  َ'�لَِّذيَن   * ُيْشِرُكو0َ 
َ'ُقُلوُبُهْم َ'ِجَلٌة َنَُّهْم �َِلى Bَبِِّهْم �Bَِجُعو0َ 
'لَِئَك ُيَساBُِعو0َ ِفي �ْلَخْيَر�ِ� َ'ُهْم ُ *

َلَها َساِبُقو0َ﴾ (�ملؤمنو0: ٥٨-٦٢)
َعْد0ٍ  َجنَّاُ�  Bَبِِّهْم  ِعْنَد  ُهْم  ُ́ ﴿َجَز�
َتْجِر� ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاBُ َخاِلِديَن ِفيَها 
ََبًد� Bَِضَي �هللا َعْنُهْم َ'Bَُضو� َعْنُه َ�ِلَك 

ِلَمْن َخِشَي Bَبَُّه﴾ (�لبينة: ٩)
لقد حتدثُت § �خلطبة �ملاضية عن شهر 
�صال�  بأ0  'قلت  �لفضيل  Bمضا0 
�ألقو�? '�ألفعا? ضر'�B لالستفا.	 
منه حق �الستفا.	، 'عندها فقط ميكن 
0 يكو0 �لصيا5 'سيلة لتقريبنا �� �هللا 
تعا�، 'قلُت يضا بأ0 �لصو5َ خشيًة 
هللا تعا� فقط يأÁ بالNكا� �حلقيقية 
 B'مضا0. 'ملا كا0 �حلديث يدB من
�لصيا5  Bبطُت  فقد  Bمضا0  حو? 
�شية �هللا '�كرُ� �لعالقة بني �لصيا5 
'خشية �هللا تعا�، 'قلُت بأ0 �حلسنة 
تصبح حسنة حقيقية ��� كا0 قلب �ملر� 
يضا.  تعا�  �هللا  خشية  على  ينطو� 
بأنه  �ملاضية  �خلطبة   § يضا  'قلت 
بقي جز� من هذ� �ملوضوØ 'سأتنا'له 
'ّضح كلمة  0فيما بعد. '�آل0 Bيد 
"�خلشية" قليال، 'قد ضفت �� هذ� 

!\;ÏËç|;Ñ]Ë¬Ÿ!\;ÏËç|;Ñ]Ë¬Ÿ
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�ملوضوØ بعض �ألشيا� �ألخر¬ يضا 
�ل· سأبينها �� جانب �لك. 

عموما  "�خلشية"  كلمة  نستخد5 
'لكن لو �ّطلعنا على حقيقتها الBتفع 
 .ّ' لذ�  �حلسنا�؛  لكسب  مستو�نا 
 ÿيضا. �ملع�للغوية  �كر معانيها  0
عموما  �خلشية  من  ُيستنبط  �لذ� 
0 من  يضا بال شك، 'هو  صحيح 
كا0 يكّن خشية �هللا 'خوفه فستوجهه 
 0�� كسب �حلسنا�. 'لكن Æب 
'خوفه  �هللا  خشية   0 معلوما  يكو0 
'�خلو ،  �خلشية   Øنو� كبقية  ليس 
�ملعاجم؛  صحا>  'ّضحه  ما  'هذ� 
فمثال جا� § حدها 0 �خلشية شد 
من �خلو . '�لفر[ �لثا� بني �خلو  
من  تكو0  "�خلشية  هو:   '�خلشية 
عظمة �ملخشّي، '�خلو  من ضعف 

�خلائف." (�ألقر>). 
لقد شر� سيدنا �ملصلح �ملوعو. � 

هذ� �ملوضوØ بالتفصيل لغًة. 
'يقو? �إلما5 �لر�غب § ”�ملفر.��“: 
”�خلشية خو  يشوبه تعظيم، 'كثر 
ُيخشى  مبا  علم  عن  �لك  يكو0  ما 
منه، 'لذلك ُخصَّ �لعلما� ֲדا § قوله 
ِعَباِ.ِ¼  ِمْن  �هللا  َيْخَشى  ﴿�ِنََّما  تعا�: 

�ْلُعَلَماُ�﴾." (فاطر:٢٩)
يبني  نه  �لر�غب  �إلما5  سلو>  من 
خال?  من  للكلما�  Óتلفة  معا� 

�آليا� �لقر=نية، 'قد �كر هذ¼ �آلية 
يضا:  'يقو?  �خلشية.   ÿمع بيا0   §
 .B' لئك �لذين'�منا �شى عظمَة �هللا 
عنهم § �لقر=0 �لكرمي: ﴿َمن خشي 
�خلشية   0  � بالغيب﴾،  �لر�َن 
 § يكو0  عندما  تتحقق  �منا  بالغيب 
�لقلب خو  تقتضيه معرفة �هللا. فهذ� 
0 �خلشيَة خوٌ   �هو معÿ �خلشية 
�لقلب من عظمة حد، 'ال  ينشأ § 
 § 0يكو0 نابعا عن ضعف. '�ملعلو5 
 �Bًلعظمة �هللا، '�ظها �Bخشية �هللا �ظها
لضعف �لعبد يضا من ناحية خر¬. 
�ملر�.  �ملر�. من عظمة �هللا؟  'لكن ما 
 ��Bمنها هو �ليقني بأ0 �هللا ميلك �لقد
كل   0' شي�،  بكل  '�يط  كلها، 
'كل شي�  بسببه  'قائم  َخلُقه  شي� 
ِملكه 'ال ُينا? �ال ��� شا� �هللا. فلما 
كا0 �ملر� مؤمنا بإله قا.B 'مقتدB مثله 

فقط  عندها  خشيته  قلبه   § 'كانت 
حق  فيضه  من  يستفيد   0 يستطيع 

�الستفا.	. 
�لعلما�  كا0   ��� نه  سؤ�?  ينشأ  هنا 
ُيَعّد  يتحلو0 �شية �هللا فهل كلُّ من 
كذلك  نفسه  يزعم  �لذ�   ' عاملا 
يتحلى �شية �هللا § �حلقيقة؟ 'كذلك 
لعل غ$ �لعلما� ال يستطيعو0 0 يبلغو� 
تعا�.  �هللا  يريدها  مرتبة  �خلشية  من 
فإ�� كا0 هذ� هو معياB �خلشية نه ال 
فإننا نر¬ §  �لعلما�  يبلغ شأ'ها �ال 
هذ¼ �أليا5 =الفا بل مئا� �آلال  ممن 
ُيدَعو0 علما� 'لكْن هنا� تعاÏB بني 
�لقر=0  يفقهو0  'ال  'فعلهم،  قوIم 
�لكرمي بصوB	 صحيحة، 'Å يقتصر'� 
على عد5 �إلميا0 بإما5 �لزمن فقط بل 
بَلغو� �ملنتهى § �Ôطاþ تصرفاִדم § 
معاBضته، 'مع �لك ُيسمَّو0 علما�! 

فإذا كان هذا هو معيار اخلشية أنه ال يبلغ شأوها إال العلماء 
فإننا نرى R هذه األيام آالفا بل مئات اآلالف ممن ُيدَعون 
علماء ولكْن هناك تعارض بني قوyم وفعلهم، وال يفقهون 
القرآن الكرمي بصورة صحيحة، وj يقتصروا على عدم 
اإلميان بإمام الزمن فقط بل بَلغوا املنتهى R ا�طاط 
ون علماء!  تصرفاتهـم R معارضتـه، ومع ذلك ُيسـمَّ
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التقوى

فال شك 0 هذ¼ �ألموB تدفع �ملر� �� 
�لتأمل § نه قد يكو0 تعريف �لعلما� 
�لذين يذكرهم �هللا تعا� هنا غ$ �لك، 
هنا  تعا� علما�  �هللا  '�لذين يسميهم 
هم غ$هم. فال ميكن 0 ُيعدَّ عاملا كل 
نيله  بعد  .ينية  مدBسة  من   óّرä من
تعليما بسيطا، كما يوجد كث$ منهم 
�لنا×  يُعّدهم  �لذين   ' بال.نا،   §
شياعهم  من  حوIم  من   ' �ملا.يو0 
علما� ' �لذين حا¹'� تعليما .نيويا، 
أل0 هنا� نوعا =خر من �لعلما� يضا 
 Å' فقط  .نيويا  تعليما  نالو�  �لذين 
ينالو� تعليما .ينيا 'قد بلغو� § �لثقافة 
 Bفمنهم علما� كبا منتهاها.  �لدنيوية 
'ال  عظيمة  علمية   <Bبتجا يقومو0 
�لتعليم  حيث  من  يعا.Iم  من  يوجد 
�لدنيو�. فمن �خلطأ 0 نُعّد عاملا كلَّ 
َمن حا¹ ثقافة .نيوية؛ فمنهم من ينكر 
 0 عنك   Ø. تعا�،  �هللا  ح¦ 'جو. 
تكو0 § قلوֲדم خشية �هللا تعا�. فال 
�لعاِلم  تعريف   § نبحث   0 من  بد 
لنعلم من هو �لعاÅ �حلقيقي. �ً��، ليس 
�لدين  علما�  هنا  �لعلما�  من  �ملر�. 
 Øألطما�  § '�ملنهمكو0  �ملزعومو0 
�لدنيوية كما ليس �ملر�. �'� �لثقافة 

�لدنيوية. 
 0'ّضح يضا نه مع  0هنا Bيـد 
�إلسـال5 هو �لدين �لكامل، 'يّدعي 

صحا> �لثقافـة �لدينية Àم حا¹'� 
علم �لدين، 'بعضهـم يبّلغو0 .عو	 
�إلسال5 يضا �� �آلخرين، لكن ليس 
 Bم من خشية �هللا نصيب. '�0 �نتشاI
�إلسـال5 قدBٌ من قد�B �هللا تعا� �ال 
نه لن يتم علـى يد� �لعلما� �لذين 
ينَصبُّ �هتمامهـم على �لدنيا فقط. 
لعلي �كر� لكم سابًقا يضا نه ثنا� 
جول· § م$كا ملا سـألô مند'> 
مـن �حـد¬ �لفضائيـا�: ما هي 
�مكانيا� �نتشاB �إلسال5 § م$كا؟ 
قلت له �0 �إلسال5 سينتشر حتًما § 
مـ$كا '§ غ$ها من �لبال.، 'لكنه 
لن ينتشـر من خال? هؤال� �لعلما� 
�ملزعومـني بل من خـال? �جلماعة 
�إلسـالمية �أل�دية، 'بو�سطة فتح 
�لقلـو>، 'عن طريق نشـر تعليم 
�ألمن '�لسال5 '�ملحبة '�لوئا5 'ليس 
�لذ�  '�لتشد.  '�لتعصب  باإلBها> 
كثً$� ما يدعو �ليه هؤال� �لعلما� 'هو 
Óالف للتعاليم �لقر=نية. �0 �إلسـال5 
�حلقيقي �ليو5 عند �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية فقط، لقد شرحه لنا �ملسيح 
�ملوعو. '�إلما5 �ملهد� � 'علمنا 
للتعاليم  فهًما صحيًحا  عطانا ' �يا¼، 
�لقر=نية، ''ّضح لنا حقيقة خشية �هللا 
تعا� 'خNنا بأ0 هذ¼ �خلشية �إلIية 
�حلقيقية ليسـت حكـًر� على حد، 

'ليس �لعلمـا� فئة �د.	 من �لنا×، 
ببعض  Óتصة  �إلIية  �خلشية  'ليست 
�لنا× .'0 غ$هم، بل جا� �لن» � 
ليوصل �لنا× `يًعـا باهللا تعا�، بل 
جا� ليحو? �لنا× �� نا× Bبانيني. 
 Å ّبانيا ماB 00 يكو'ال يسـع حد� 
تتولد فيه خشية �هللا تعا�. لقد حتو? 
 Bلسـر�[ '�لنها> �لكبا�' Ñللصو�
'ليا� �هللا بقبوIم �إلسال5 '�لك  ��
عندمـا تولد فيهم �لفهـم �لصحيح 

خلشية �هللا تعا�. 
�كر �ملسـيح �ملوعو. � § كتبه 
'�قعا� من كتـا> تذكر	 �أل'ليا�، 
�كر هنا مثاال من هذ� �لكتا>. لقد '
'B. § تذكـر	 �أل'ليا� عن �لفضيل 
نه حدã § �حد¬ �ملر��  Ïبن ِعيا
0 جا�� قافلة 'حّطت BحاIا 'كا0 
فيها Bجل يتلو �لقر=0 'ال سيما هذ¼ 
�آلية: ﴿ََلْم َيْأ0ِ لِلَِّذيَن =َمُنو� َ0ْ َتْخَشَع 
ُقُلوُبُهْم ِلِذْكـِر �هللا﴾ (�حلديد: ١٧) 
فلما íعها �لفضيل بن عياÏ تأثر ֲדا 
'كأÀا صابْت قلبه بسـهم، فتأّسف 
علـى حاله 'قا? § نفسـه �� م¦ 
سأ'�صل هذ¼ �ألعما? �إلجر�مية؟ لقد 
سلك § سبل �لوصو?  0=0 �أل'�0 
�� �هللا. قا? هـذ� 'بكى بكا� مريًر� 
Ã �نشـغل بعد �لك § �ملجاهد��، 
قافلة  فتوجه �� صحر�� حيث 'جد 
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 0'íع حـًد� يقو? فيهـا: Æب 
 Ïنغّير طريقنـا أل0 �لفضيل بن عيا
يسـر[ 'ينهب § هذ� �لطريق. فلما 
íع �لك قـا?: Æب ال äافو� �آل0 
 Bعتذ� Ã ،?تبت من هذ¼ �ألفعا ôألن
0 �شُتهر  ãحد Ã .¼��= كل من ��
هذ� �لشـخص - �لذ� كا0 يسر[ 
'ينهب- بالوØB '�لتقو¬ ðيث يقا? 

عند �كر �íه "B�ة �هللا عليه".
هذ� هو �عجا¹ �خلشـية �إلIية ðيث 
عندما يدBكها �إلنسا0 �لعا.� – بل 
ح¦ 'لو كا0 سو شخص § عصر¼ 
�لنا×- فإÀا توقفه § صف  'يكرهه 
�لعلمـا� § ملح �لبصـر. 'لكن نر¬ 
حياًنا بعض �ملتكNين '�لالبسني جَبًبا 
�لذ�  �ملزعومني  �لعلمـا�  من  طويلة 
Úسبهم �لنا× صلحا� �ال نه ال خشية 
هللا فيهـم، بل يتكـN'0 على �لنا× 

'ليس § قلبهم شي� من خشية �هللا.
فاملر�. من خشية �لعلما� هللا شي� =خر. 
فما �ملر�. من �لعاِلم 'ما هي �خلشية؟ 
�ملر�. �حلقيقي من �خلشـية شي� =خر 
غ$ �لذ� يفهمه عامـة �لنا×. Ôن 
سعد��  ðيث .Bكنا �لتعريف �حلقيقي 
Iا بعد �مياننا باملسيح �ملوعو. �. 
 § .Bقد5 لكم هـذ� �لتعريف �لو�'
مو�ضع عديد	 من كتبه. كنت ظن 
نô سأ�كر مقتبًسـا ' �ثنني 'لكن 

�ملقتبسـا� �ل· �نتخبتها هامة كلها 
'Æب 0 ُتذكر هنا `يعها.
يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

 ÿكو0 معBال �شى �هللا �ال �لذين يد"
 0� 'قدBته '�حسانه '`اله.  عظمِته 
�خلشية '�إلسال5 شي� '�حد من ناحية 
مفهومهما، أل0 كما? �خلشية يستلز5 
معÿ �إلسال5. فملخص مضمو0 �آلية 
�لكرمية 0 �لوسـيلة �لكاملة للتحلي 
ðالة �إلسال5 هي �لعلم بعظمة �لذ�� 

�إلIية 'صفاִדا."
� ُ�كـرْ� هذ¼ �لوسـيلة § �آلية 
�لقر=نية، فمن حظـي بعلم ��� �هللا 
تعـا� 'صفاته فهو عاِلم. فال بد من 
 0�.��B عظمة �هللا 'صفاته ملن يريد 
يص$ مسلما حقيقًيا، 'ال يتأتى �لك 
بد'0 خشـية �هللا �ل· ال äص بفئة 
 0خر¬، بل البد لكل مؤمن  0'.
يسعى للحصو? عليها 'فق �ستعد�.¼ 

Iا، 'بذلك يـز.�. �مياًنا 'عالقًة باهللا 
تعا�. لقد جعل �ملسيح �ملوعو. � 
- بعّد¼ �خلشية '�إلسال5 شيًئا '�حًد�- 
�ملسـلم �حلقيقـي '�لعاِلم § صف 
'�حد. كما لقى هذ¼ �ملسؤ'لية على 
عاتقنا يضـا �� قا? Æب 0 حتصلو� 
 Ã ال'على علم صفـا� �هللا تعا� 
�صطبغو� بصبغـة هذ¼ �لصفا� 'فق 
مر �هللا تعـا�. '��� 'صلتم �� هذ¼ 
�حلالة فسـيفتح لكم مزيد من بو�> 

فضله.
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

ِمن خو�Ñ �إلنسا0 نه -غالًبا- ينا? 
ـر �ملعرفـة �لكاملة باهللا  �Iد¬ بتيسُّ
تعا�، كما قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شى 
 �'� 0�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، غ$ 
�لطبائع �لشـيطانية مستثَنْو0 من هذ¼ 

�لقاعد	.
0 �لذين قد فسدْ� فطرִדم بتأث$  �

اخلشـية اإلyيـة احلقيقية ليسـت حكـًرا على أحد، 
وليـس العلمـاء فئة %ـددة مـن الناس، وليسـت 
اخلشـية اإلyيـة ]تصة ببعض النـاس دون غ�هم، 
بـل جـاء النـ� � ليوصـل النـاس lيًعـا باهللا 
تعـاp، بـل جاء ليحـول النـاس إp أنـاس ربانيني. 
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١٨

التقوى

�لشيطا0 فال شـك Àم ال يهتد'0. 
�لعلـم 'مع �لك ال  يّدعو0  فالذين 
يهتد'0 فهم ليسو� علما� مهما كانو� 
حائزين على �لعلـم § �لظاهر. 'لو 
قيل �Àم قد تعّلَمو� �لقر=0، فنقو? �0 
�لقر=0 ال يكو0 خطأ، 'لكن �.عا´هم 
مبعرفة �لقر=0 باطل، �� Å يسعو� ملعرفة 
B'� �لقر=0. ال جر5 0 �لقر=0 يهب 
�لعلَم '�لعرفا0 ملـن كا0 عند¼ قلٌب 
�شـى، 'لكن �لظاملني �لذين قلوֲדم 
ال äشى بل هي مصابة بالكNيا� فال 

يسّبب Iم �لقر=0 �ال �خلسر�0. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

 'ليس �ملر�. من �لعلـم علم �ملنطق 
�لفلسفة، �منا �لعلم �حلقيقي ما يَهبه �هللا 
بفضله، 'مثل هذ� �لعلم يزيد صاحَبه 
معرفًة باهللا 'خشية منه، كما قا? �هللا 
تعا� § �لقر=0 �لكرمي ﴿�منا �شـى 

�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾. 
فـإ�� كا0 �لعلم ال يزيـد § قلبك 
خشية �هللا فاعلْم نه لن يزيد� معرفًة. 
'عليه فاملشايخ �لذين ال يتكلمو0 �ال 
كذًبـا '�B'¹، 'ال äلو عماIم من 
�ملطامع �ملا.ية، 'ال äرó من لسنتهم 
�ال �لبذ��	- كما جتد'0 �ملشـايخ § 
باكسـتا0 بل § معظم �ملساجد هنا 
يتكلمـو0 § خطبهم ضد  يًضا ال 
�جلماعة '�ملسـيح �ملوعو. � �ال 

علما�  فهـل هؤال�  ببذ��-  بكال5 
 Ã شـو0 �هللا تعا�؟ �جلو�>: كال�

كال. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

�علمو� نـه ال يتعثر �ال �جلاهل. �لزّلة 
�ل· صابت �لشيطاÅ 0 تكن عن علم 
بل كانت عن جهل. لو كا0 كامال 
§ علمه ملا ¹ّ?. �لقر=0 �لكرمي ال يذ5ّ 
�لعلم، '�منا يقو? ﴿�منا �شى �هللا من 
عبا.¼ �لعلما�﴾. '�لشـيخ �' �لعلم 
فالذين  �إلميا0.  �لناقص خطٌر علـى 
عاBضو� Å يهلكو� بسبب �لعلم، �منا 

هلكهم جهُلهم. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

ليس �لعاِلم �لربـا� َمن ال يوجد له 
مثيل § علم �لصر  '�لنحو '�ملنطق 
'غ$ها، �منا �لعاÅ �لربا� من �شـى 
 .Bهللا .�ئما، 'ال يهذ� لسانه 'ال يهذ�
ما �ليو5 فح¦ غّسـالو جثِث �ملوتى 

ُيسمُّو0 نفسهم علماَ�.

هل �مليت ال يقومو0 بغسله  0(علًما 
§ �لقاB	 �Iندية عا.ً	، بل هنا� قو5 
ِحرفتهم غسل �مليت قبل .فنه، فبهم 
�ملسيح  فيقو?  �مليت،   <Bقا يستعني 
�ملوعو. � �0 غّسا� �ملوتى هؤال� 
 Ã ،نفسهم علما�يًضا بد'� ُيسمُّو0 

يو�صل � قائال)
 'هكذ� فقد �ستغّل �لنا× لفظ �لعلما� 
حلرفتهم يًضا، 'هكذ� قد ُحّقر� هذ¼ 
�لكلمة ميا حتق$، حيث �سـتعملوها 
خال  �ملر�. �لربا�، �لك 0 �لقر=0 
�لكرمي قد 'صف �لعلما� بقوله تعا� 
﴿�منا �شى �هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، 
� �لعلما� هم عبا. �هللا �لذين �شونه. 
فالذين ال يتصفو0 �و  �هللا 'خشيته 
ْو� علماَ�  'تقو�¼ ال يستحقو0 0 ُيَسمَّ

بًد�. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

 ôُع �لعاِلم، '�لعلم ما هو يقي �لعلما�̀ 
'قطعـي، '�لعلم �حلق �منـا ُينا? من 
�لقر=0 �لكرمي. �نه ال ُينا? من �لفلسفة 
�إلجنليزية  �لفلسـفة  �ليونانية 'ال من 
�حلالية، '�منا ُينا? من �لفلسفة �إلميانية 
�حلقـة. �0 كما? �ملؤمـن 'معر�جه 
يكمـن § 'صوله �� .Bجة �لعلما�. 
'هنا Å �صـص �هللا �ملؤمَن، بل قا? 
�منا كمـا? �ملؤمن 0 يصل �� .Bجة 
�لعلما�، 'Úر¹ مقا5 حق �ليقني �لذ� 

إال  اهللا  �ـشـى  "ال 
الذيـن يدركـون مع� 
وقـدرته  عـظـمِتـه 
وجـماله..." وإحـسانه 
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هو منتهى .Bجا� �لعلم. 
(علًما 0 كل مؤمن 'مسـلم يرتقي 
§ �ميانه يسمى مؤمًنا، 'ليس ضر'Bيا 
 Ã .Åبأنه عا 	0 تكو0 عند¼ شـها.

يو�صل � 'يقو?): 
'لكـن �لذيـن ال علم Iـم بالعلو5 
�حلقة، 'Å تنكشف عليه سبل �ملعرفة 
'�لبصـ$	، فهم § خسـر�0 مبني، 

'ميأل'0 =خرִדم .خاًنا 'ظالًما. 
0 �لذين يسّمو0 نفسهم علما�  :ôيع
'لكنهم ِخْلٌو من صفا� �لعلم �حلقيقي 
'مز�يا¼، فـال يوجد فيهم �لنوB �لذ� 
ُينا? بالعلم �حلقيقي. ما �لذين ُيعَطو0 
�ملعرفـة �حلقيقية '�لبصـ$	 �لصا.قة 
'يوهبو0 خشية �هللا نتيجة �لعلم، فقد 
 ôُشّبهو� § �حلديث �لشريف بأنبيا� ب
�سر�ئيل، 'هم �لعلما� �حلقيقيو0. ما 
علما� هذ� �لعصر �لذين يزعمو0 Àم 
علما� بينمـا تناقض عماIم ¹عَمهم 
هذ�، فقد جـا� 'صفهم § �حلديث 
�لشـريف كاآلÁ: "علما´هم شرُّ َمن 
 óُرä مي �لسـما�، ِمن عندهم.حتَت 
0 علما�هم،  ��لفتنة 'فيهم تعو.". 
 يعô علما� هذ� �لزمن، يكونو0 سوَ
Óلو[ حتت �لسما�، ألÀم يتسببو0 § 
�لفنت '�ليهم ترجع هذ¼ �لفنت. 'هذ� 
ما جتد'نه علـى ÏB �لو�قع �ليو5، 
فإ0 �ل��عا� '�لفنت كلها �منا نتجْت 

بسبب هؤال� �لعلما� �ملزعومني. 
فثبت ֲדـذ� �حلديث يًضا 0 كل من 
 ،	B'يسـمى عاملا ال �شى �هللا بالضر
فهذ� مـا نر�¼ �ليو5، كمـا قلُت، �� 
يتسبب كثرية هؤال� �لعلما� �ملزعومني 

§ نشو> �لفنت '�ملفاسد.
'يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

�0 تقو¬ �هللا 'خشـيته تتأتى بالعلم 
'�ملعرفة كما قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شى 
�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، � ال �شى 
�هللا تعا� �ال �لعلما�. لقد تبني من هنا 
�ال� 0 �لعلم �حلقيقي �منا يتولد �شية 
�هللا تعا�، 'قد Bبط �هللا �لعلَم بالتقو¬ 
مبّيًنا 0 �لعاÅ �لكامل ال بد 0 �شى 
�هللا تعـا�. '�لعلم هنـا عند� علُم 
�لقر=0 �لكرمي، ال علم �لفلسفة 'غ$ها 
من �لعلـو5 �ملا.ية، أل0 حتصيلها ليس 
مشر'طا بالتقو¬، بل ميكن Ú 0صل 
عليها �ملؤمن كما Úصل عليها �لفاسق 

'�لفاجر، ما علم �لقر=0 فال يعطى �ال 
للمتقني �لصاحلني. فثبت 0 �ملر�. من 
�لعلـم هنا هو علم �لقر=0 �لذ� يزّ'. 

صاحبه بتقو¬ �هللا 'خشيته. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

Æـب عـد5 �الÍـد�Ø مـن لفظ 
﴿�لعلما�﴾، أل0 �لعاÅ هو من �ا  
�هللا حيث قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شـى 
0 �لذين  :��هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، 
�شو0 �هللا من عبا.¼ هم �لعلما�. �0 
تبلغ  تعا�  عبو.يتهم 'خشـيتهم هللا 
من �لكما? ðيـث �Àم يتلقو0 علًما 
'معرفـة من �هللا تعـا� 'منه ينالو0 
فيوًضا، 'هذ� �ملقا5 '�لدBجة �منا ُينا? 
باّتباØ �ملـر� �لكامل للن» � 'تفانيه 

§ حبه ðيث ينصبغ بصبغته �. 
فهذ¼ هي حقيقة �لعاِلم 'هذ� هو �ملر�. 
من كو0 �لعلما� �شو0 �هللا تعا�. �0 
هذ¼ �ألقو�? كما تكشف لنا �لفر[ بني 

والعلـم هنـا عندي علـُم القرآن الكـرمي، ال علم 
الفلسـفة وغ�ها من العلوم املادية، ألن حتصيلها 
ليس مشروطا بالتقوى، بل ميكن أن �صل عليها 
املؤمـن كما �صـل عليها الفاسـق والفاجر، أما 
علـم القرآن فال يعطـى إال للمتقـني الصاحلني. 
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التقوى

�لعلما� �حلقيقيني '�ملزعومني �لز�ئفني، 
فإÀا تنّبهنا �� ضر'B	 �لتحلي بتقو¬ 
�هللا 'خشيته، �� ال بد منه لكي نكو0 
مؤمنني مسلمني. فهذ¼ هي �ملسؤ'لية 
�مللقا	 علينا، 'هذ� �حلكم ليس خاًصا 
 Bٌبفئـة معينة، بل كل مؤمـن مأمو
بالسـلو� على سبل �لتقو¬، كما ال 
بد له من �لتأسي بأسو	 �لرسو? �، 
�� ال يتيسـر حب �هللا بد'0 �لك. 
لقد فتح �هللا تعا� § شـهر Bمضا0 
� يعيننا  هذ� بو�> قربه لنا، 'هيأ جوًّ
على �لتحلي بتقـو¬ �هللا 'Úثنا على 
�لتأسي بأسو	 Bسو? �هللا �، حيث 
 ×'B. �لقر=0 'كذلك   ×'B. ُتلَقى 
حديث �لرسـو? �، 'Ôن نستمع 
�ليها، 'علينـا 0 ننتفع ֲדا يًضا حق 
�النتفاØ. علينـا �لبحث عن �لطر[ 
�ل· تزيدنا § تقو¬ �هللا 'خشيته من 

خال? تال'	 �لقر=0 '�الستماØ له. 
حتدã قليًال عن تفس$  0'. �آل0 '
�آليـا� �ل· �سـتهللُت ֲדا خطب·. 
'كما قلُت �0 �آليا� �خلمس �ُأل'� 
هي من سـوB	 "�ملؤمنو0" حيث بّين 
�هللا فيها خصائص �ملسـلم �حلقيقي. 
لقـد �كر �هللا تعـا� § �آلية �أل'� 
منها 0 �ملؤمنـني �حلقيقيني يصابو0 
برجفة 'Bعد	 من خشـية �هللا. فعلى 
�ملؤمن �حلقيقي 0 تستو� خشية �هللا 

0 يقّر بعظمة �هللا  �عليه هكـذ�، 
'يرجتف منه نتيجـة �ميانه بأنه تعا� 
 0� Ã .كلها 	B'�لقـد 	ميلك �لقـو
�لذين يؤمنو0 بآيا� �هللا هم �ملؤمنو0 
حًقا. 'مـا هي تلـك �آليا�؟ �0 
'�مـر �هللا كلها '�آليا� '�ملعجز�� 
�ملذكوB	 كلهـا 'كافة =يا� �لقر=0 
�لكرمي مبنـزلـة �آليا�، '�لعمُل ֲדا 
ضر'�B للمؤمـن. '�حلق 0 �إلميا0 
ال يكتمـل �ال ��� عمـل �ملر� بتلك 
�ألحكا5 '�أل'�مر كلها، 'هذ� �لعمل 
يؤ.� �� تقوية �ميانه 'يزيد¼ خشـيًة 
هللا تعا�. Ã قا? بأ0 �ملؤمن �حلقيقي ال 
ُيشر� بربه حد�، � �لذ� �شى �هللا 
تعا� 'يؤمن بآياته ال يرتكب �لشر�. 
'لكن § بعـض �ألحيا0 يصدB من 
 ÿيكن باملع Å 0� إلنسا0 شرٌ� خفّي�
�حلر§، لذ� هنا� حاجة �� 0 ير�قب 
.�ئما،  متناهية  بدقة  �إلنسا0 نفسـه 
عندها فقط يكو0 مؤمنا حقيقيا. �ً��، 
ال بد لإلنسا0 من Æ 0عل قوله 'فعله 
ثابتا على �لصـد[ '�حلق كل حني 
'=0. فقد �كر �هللا تعا� �ألمر �لر�بع 
 	Bملذكو� '�ألحـكا5  �آليا�  ضمن 
0 �ملؤمنني �حلقيقيني �دمو0 �لدين، 
'قاִדم  'يبذلو0  �ألمـو�?  'ينفقو0 
يضـا § هذ� �لسـبيل، بل Úا'لو0 
0 يعملـو� باأل'�مر كلها 'مع �لك 

تبقى قلوֲדـم خائفة من �مكانية عد5 
قبو? عماIـم عند �هللا تعا�، ' من 
0 يصدB منهم خطأ خفّي من شأنه 
0 ُيبعدهم عن �هللا تعا�، '�شـو0 
0 يرتكبو� شـركا خفّيا يعو. 'باال 
عليهم، 'قـد يصبح عد5 �لعمل بأمر 
من '�مر �هللا ' �لضعف § �إلنسا0 
سببا للضعف § �إلميا0 ' قد تكو0 

�خلشية Bيا� فقط. 
هنا� B'�ية عن عائشة Bضي �هللا عنها 
تفيد Àا سـألت �لن» � عن �آلية: 
﴿َ'�لَِّذيـَن ُيْؤُتو0َ َما =َتـْو� َ'ُقُلوُبُهْم 
َ'ِجَلٌة﴾ هل تعô �آلية 0 �إلنسـا0 
ميكن 0 يفعل ما Úلو له 'هو �شى 
 ôهللا تعـا�؟ فقا?: كال، �آلية ال تع�
�لك بـل �ملر�. منهـا 0 يبقى �ملر� 
خائفا ح¦ 'هو يكسـب �حلسنا�، 
نه Æب 0 يتذكر .�ئما 0 �هللا  ÿمبع
يضا فهو يقبل بعض �حلسـنا�  ôغ
'ال يقبل بعضهـا �آلخر، فهذ� �ألمر 
 5بيد �هللا تعا� سو�� قبل عمال معينا 
Å يقبل. لذ� على �إلنسـا0 0 يكو0 
خائفا .�ئما من ال يغفر له Bبه عندما 
ميتثل مامه، 'ينبغي ال يعتّز حد ðسنة 
من حسناته. فكا0 من عا.	 �لن» � 
0 يدعو كما 'B. § �لر'�ية عن شهر 
بن حوشب َقاَ?: ُقْلُت ُأل5ِّ َسَلَمَة: َيا 
5َّ �ْلُمْؤِمِنَني َما َكا0َ َْكَثُر ُ.َعاِ� Bَُسوِ? ُ
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�ِهللا � ِ�َ�� َكا0َ ِعْنـَدِ�؟ َقاَلْت: َكا0َ 
ْكَثُر ُ.َعاِئِه َيا ُمَقلِّـبَ �ْلُقُلوِ> َثبِّْت َ
َقْلِبي َعَلى ِ.يِنـَك. َقاَلْت، َفُقْلُت: َيا 
Bَُسوَ? �ِهللا، َما َْكَثَر ُ.َعاَ�َ� َيا ُمَقلَِّب 
َقْلِبي َعَلى ِ.يِنَك؟ َقاَ?:  َثبِّْت  �ْلُقُلوِ> 
َيا ُ5َّ َسـلََمَة �ِنَُّه لَْيَس =َ.ِميٌّ ِ�ال َ'َقْلُبُه 
َبْيَن ُْصُبَعْيِن ِمْن ََصاِبِع �ِهللا َفَمْن َشاَ� 
َقا5َ َ'َمْن َشاَ� َöَ�¹َ. (�لترمذ�، كتا> َ

�لدعو�� عن �لن» �)
لقد جا� �لن» � ليهدينا، 'بالتأسـي 
�حلقيقة  �لتقو¬  على  نّطلع  بأسـوته 
'�خلشـية �حلقيقية. فإ�� كا0 �لتأسي 
بأسـوته Æعل �ملرَ� حبيب �هللا تعا� 
'كا0 مستو¬ خشيته نه كا0 �ا  
�هللا تعـا� .�ئما، فكـم Ôن ðاجة 

لالنتبا¼ �� هذ� �ألمر؟
يقو? �هللا تعـا� بأ0 من يبلغو0 هذ¼ 
�حلالة من �خلشية فهم �لذين يسبقو0 
�آلخرين § �خل$�� '�حلسنا�. فال 
ينتبه �إلنسـا0 �� كسب �حلسنا� 
'فعل �خل$�� 'ال يسعى Iا �ال ��� كا0 
Úاسب نفسـه مر	 بعد خر¬. فمن 
يتحلَّْو0 ֲדذ¼ �حلالة تتقد5 خطاهم Ôو 
�لذين يسعو0  كسب �حلسنا� 'هم 
 Bخل$�� '�ال¹.ها� Øنو�لفعل `يع 
§ �لتقـو¬، 'لكنهـم ال يتفاخر'0 
بذلك، بل äضع قلوֲדم �� �هللا تعا� 
§ كل حالة '§ كل =0، 'هذ¼ �حلالة 

تؤ.� �� �لفو¹ بقر> �هللا تعا�.
يا.� �لن» � على �ألمة نه  Nك'من 
عّلمنا طر[ �لدعا�. 'B. § �حلديث 
.عـا�، '§ �حلقيقة هـذ� �لدعا� لنا 

فينبغي علينا `يًعا 0 نو�ظب عليه:
َعْن َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمـٍر' َقاَ?: َكا0َ 
Bَُسوُ? �ِهللا � َيُقوُ?: �للَُّهمَّ �ِنِّي َُعوُ� 
ِبَك ِمْن َقْلٍب َال َيْخَشـُع َ'ِمْن ُ.َعاٍ� 
َال ُيْسـَمُع َ'ِمْن َنْفٍس َال َتْشَبُع َ'ِمْن 
ِعْلٍم َال َيْنَفُع، َُعـوُ� ِبَك ِمْن َهُؤَالِ� 
�ْألBََْبـِع. (�لترمذ�، كتا> �لدعو�� 

عن Bسو? �هللا �)
'فقنـا �هللا تعا� لفهـم معا� هذ� 

�لدعا�.
قد5 لكم .عـاً� =خَر للن» � 'هو 
Úتو� على منو�ó لسمو مكانة �لن» 
� § �لتو�ضع 'خشـيته هللا. 'كا0 
ِة  �لك ما َ.َعا ِبِه Bَُسوُ? �ِهللا � ِفي َحجَّ
�ْلَوَ.�Øِ: ”�للَُّهمَّ �ِنََّك َتْسَمُع َكالِمي، 
َ'َتَر¬ َمَكاِني، َ'َتْعَلُم ِسرِّ� 'عالنيِتي، 
ال َيْخَفى َعَلْيَك َشـْيٌ� ِمْن َْمِر�، ََنا 

�ْلَباِئُس �ْلَفِقُ$، �ْلُمْسَتِغيُث �ْلُمْسَتِجُ$، 
�لَوِجُل �ْلُمْشـِفُق، �ْلُمِقـرُّ �ْلُمْعَتِرُ  
ِبَذْنِبِه، َْسـَأُلَك َمْسـَأَلَة �ْلمستكِني، 
لِيِل،  �لذَّ �ْلُمْذِنِب  �بتهاَ?  �ِلَْيَك  َْبَتِهُل '
ِريِر، َمْن  ْ.ُعوَ� ُ.َعـاَ� �ْلَخاِئِف �لضََّ'َ
َخَضَعـْت َلَك Bََقَبُتـهُ، َ'َفاَضْت َلَك 
َعْيَناُ¼، '�?َّ َجَسُدُ¼، َ'Bَِغَم َْنُفُه َلَك، 
�للَُّهمَّ ال َتْجَعْلِني بُدعاِئَك َشِقيًّا، َ'ُكْن 
ِبي َ.ْ'ًما Bَِحيًما، َيا َخْيَر �ْلَمْسـُئولَني 
َ'َيا َخْيـَر �ْلُمْعِطَني.“ (�ملعجم �لكب$ 

(��Nللط
هذ� هو �لن» �لعظيم � �لذ� قد5 لألمة 
سو	 سامية § خشية �هللا تعا�. �0 كل 
قو? 'عمل للن» � ينبئ عن خشيته 
هللا. 'مع 0 �لذين �نتسبو� �� �لن» � 
 0تلقو� بشاB	 B”ضي �هللا عنهم“ �ال 
�لن» � كا0 شـد �لنا× خشوعا هللا 

تعا� بسبب Óافته له �.
للن» �  فهذ¼ هي �ألسـو	 �حلسنة 
'هذ¼ هي خشـيته هللا، فلو �تبعنا هذ� 
�لن» � 'سعينا لنصطبغ بصبغته 'نوّلد 
هذ¼ �لصفا� § نفسنا فسنوفق لنيل 
فضـا? �هللا تعا�. نسـأ? �هللا تعا� 
 �'B �Bمضا0 لندB § لنا �لتوفيـق
�خلشية �إلIية 'نقضي حياتنا مر�عني 
Iا، كما ندعو �هللا تعا� 0 يوفقنا § 
شهر Bمضا0 �حلا� إلحد�ã �نقال> 

B'حا� § نفسنا. =مني

َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب
 َثبِّْت َقْلِ�

 َعَلى ِديِنَك.
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 هانـي طاهـر

تعّمد  هو  �لكذ> 
�حلقيقة  ينا§  مبا   Bإلخبا�
سو��   ،Øخلد�� ֲדد  
كا0 تصرÚا ' تلميحا، 'سو�� كا0 
حتتمل  بكلما�   5 '�ضحة  بكلما� 
كثر من معÿ، '�لذ� يسمى توBية.. 
معنيني  حتتمل  كلما�  �ستعما?   �
بقصد 0 يفهم �لسامع �ملعÿ �ملخالف 

للحقيقة. 
 B'لكذ> كله حر�5، 'هو قو? �لز�'
�جتنا>  مثلما Æب  جتنبه  �لذ� Æب 
﴿َفاْجَتِنُبو�  تعا�  �هللا  قا?  �أل'ثا0، 
َقْوَ?  َ'�ْجَتِنُبو�  �ْألَْ'َثا0ِ  ِمَن  �لرِّْجَس 

�لزُّ'Bِ﴾ (�حلج ٣١).. 
من  ليست  حاال�  هنا�  'لكن 
�لكذ>، مع Àا كال5 ' فعل ال يعّبر 

يكو0  حيانا  بل  بدقة،  �حلقيقة  عن 
�ال  �حلقيقة، 'لكنه § كل �حلاال� 
=خر،  بقصد  بل   ،Øخلد�� بقصد  ليس 

'فيما يلي هم هذ¼ �حلاال�: 

�كر  'عد5  �حلسنة  �ألقو�?  تنمية   .١
ðق  فال0  يقوIا  �ل·  �لسيئة  �ألقو�? 
ففي  بينهم،  �إلصال�  ֲדد   فال0 
هذ¼ �حلالة Å ُينقل �لكال5 بدقة، 'لكن 
 0ْ�' جوهر¼،   § صحيح  ُنقل  �لذ� 
بثو>  '�خر�جه  تنميته  ّمتت  قد  كا0 
"لَْيَس   :� �لرسو?  يقو?  `ل. 
�ُ> �لَِّذ� ُيْصِلُح َبْيَن �لنَّاِ× َ'َيُقوُ?  �ْلَكذَّ
َخْيًر� َ'يْنِمي َخْيًر�".. فهذ� ليس كذبا 
§ úاÆ� ا?.. فالتركيز على ما هوð
كال5 فال0 عند َنْقله ليس كذبا، بل هو 

تنمية للخ$؛ �لك ننا Å نغّير �حلقيقة، 
نقصد  ال  �ننا   Ã بدقة،  ننقلها   Å  0�'
 �Bمو �ملرُ�  فإ�� �كر  حد�؛  ØدÍ 0
يساعد  سيا[   § خرجها ' صحيحة 
'تغافل عن  �لنا×  بني  �إلصال�  على 
بينهم  يصلح   0 جل  من  سيئة   Bمو
 B0 ِ�كر �ألموفهذ� ليس كذبا؛ �لك 
منيمة،  هو  بل  صال،  Æو¹  ال  �لسيئة 
�حلسن،  �لقو?  نذكر   0 �ال  يبق  فلم 

0 ننّميه. '

�لكذ>،  من  ليست  �ملجامال�   .٢
§ 'تبالغ  ¹'جتك  تالطف  فأ0ْ 

ليس  طعامها  ' حسن  `اIا  'صف 
من �لكذ>، مع نه ليس .قيقا؛ �لك 
هذ¼  مثل  مطلوبة §  ليست  �لدقة   0ّ
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�لنا×،  �ألموB، 'هذ� ما تعاB  عليه 
 0� بل   ،Øخد�  � فيها  ليس  �نه   Ã
 § يبالغو�   0 على  تعاBفو�  قد  �لنا× 
�ملجامال� 'ال ينقلو� 'جهة �لنظر بدقة 
متناهية. 'هذ¼ �ألقو�? ال تؤخذ شها.ً	، 
بل ُيعر  Àا من با> �ملجاملة. 'لكن 
حد'.   § �ملجاملة  تكو0   0 ينبغي 
�ملعقو? '�ملتعاB  عليه، ال 0 تتحو? 

�� نفا[ 'مد� �¹ئف.
 

عقوIم   Bقد على  �لنا×  حتديث   .٣
ليس من �لكذ>، ح¦ لو كا0 �لكال5 
بعيد� عن �لدقة، �ملهم ال يكو0 بقصد 
�خلد�Ø، �لك 0ّ �لسبب § عد5 .قته 
.قيقا..  جعله  على   	Bلقد� عد5  هو 
ال  مر  عن  طفٌل  يسألك   0 'مثاله 
 0يقدB على فهمه ðا?، فأنت تسعى 
�لصوB	 قدB 'سعك، '�ل·  له  تقر> 
ميكن 0 تكو0 بعيد	 عن �حلقيقة؛ فلو 
سألك �بنك �لذ� § �لثانية من عمر¼: 
كيف .خلُت بطَن مي، فما�� عسا� 

0 جتيبه بصد[ تا5؟ 

 Bباألمو  Bإلخبا�  § �لتدBيج   .٤
مهما  �لكذ>،  من  ليس  �لصا.مة 
�لدّقة   0 �لك  �لدقة،  عن  بُعد� 
بسكتة  �ملتلّقي  تصيب  قد  '�لوضو� 
قلبية، لذ� Æب �ستخد�5 ساليب غ$ 

'تعريضية  'تلميحية  'تدÆBية  مباشر	 
�ملعلومة، 'قد قيل: "�0 §  § �يصا? 
 ��ْلَمَعاBِيض َمْنُد'َحًة َعن �ْلَكِذِ>".. 
ّنه ال بأ× باستخد�5 �لتلميح إليصا? 
 ��لفكر	 بشكل تدÆBي.. من .'0 
' �لتز'ير، بل  Øخلد�� 'نية بالكذ> 
من با> äفيف 'ْقع �خلN على �لسامع 
عزيز  'فا	  مثل  صا.ًما،  يكو0  حني 
 Ñمتصا�' ִדدئته  با>  من   ' عليه، 
مشاكل   ã'حد 'جتّنب  معه  �لصد�5 

معه، ' ما شابه �لك. 
'قد فهم �لسلف �لصا� هذ� �لقو? على 
هذ� �لنحو، 'ليس على Ôو ما يفهمه 
�لبعض من �باحة للتوBية �خلا.عة؛ فقد 
َبا>   § صحيحه   §  �Bلبخا� قا? 
�ْلَمَعاBِيُض َمْنُد'َحٌة َعن �ْلَكِذِ>: َ'َقاَ? 
ِ�ْسَحاُ[: َسِمْعُت ََنًسا: َماَ� �ْبٌن ِألَِبي 
 ُّ5ُ َقاَلْت  �ْلُغَال5ُ؟  َكْيَف  َفَقاَ?  َطْلَحَة 
ُسَلْيٍم: َهَدَ َنَفُسُه، َ'َBُْجو َ0ْ َيُكو0َ َقْد 
 ،�Bَنََّها َصاِ.َقٌة. (�لبخا�ْسَتَر�َ�. َ'َظنَّ 
�ملعاBيض   § با>  �أل.>،  كتا> 

مند'حة عن �لكذ>)
 �Bتى به �لبخا'�ضح 0 �ملثا? �لذ� 
بل  '�لتز'ير،  �لكذ>  بتعّمد  يتعلق  ال 
�يصا?   §  óBلتد�' �لصدمة  بتخفيف 
�حلقيقة  قو?   0ّ علما  �ملفجع.   Nخل�
مباشر	 'صر�حًة قد يؤ.� �� صدمة 
�لتعريض  من  بد  فال  للسامع،  قاتلة 

�كر   Ã .حلالة� هذ¼  مثل  '�لتلميح § 
مباشـر	:  �لتا�  �حلديـث   �Bلبخا�
َفَحَد�  َلُه  َمِسٍ$  ِفي   � �لنَِّبيُّ  "َكا0َ 
�ْلَحاِ.� َفَقاَ? �لنَِّبيُّ � �Bُْفْق َيا َْنَجَشُة 
فهنا   ..(�Bلبخا�) ِباْلَقَو�Bِيِر"  َ'ْيَحَك 
بالقو�Bير،  �لنسا�   � �لرسو?  'صف 
با>  من  �لك   �Bلبخا�  Nعت� 'قد 
�ملعاBيض. 'قد فر. بو .�'. § سننه 
بابا بعنو�0: "با> § �ملعاBيض" َنَقَض 
 §  0�"  :	Bلعبا �لسائد  �ملفهو5  فيه 
فقد  �لكذ>"،  عن  ملند'حة  �ملعاBيض 
ِسيٍد َ ْبِن  ُسْفَيا0َ  َعْن  سننه،   § óخر
�ْلَحْضَرِميِّ َقاَ?: َسِمْعُت Bَُسوَ? �ِهللا � 
َخاَ� َ  ãَ ُتَحدِّ  0َْ ِخَياَنًة  َكُبَرْ�  َيُقوُ? 
ِبِه  َلُه  َْنَت 'َ ]ٌ َحِديًثا ُهَو َلَك ِبِه ُمَصدِّ
َكاِ�ٌ> (سنن ú .�'.، كتا> �أل.>، 
غ$  يرِ'   Å' �ملعاBيض)..   § با> 
 ôيع مما  �لبا>،  هذ�   § �حلديث  هذ� 
�لتعريض  يتضمن   0 جد�  يرفض  نه 
 	Nفالع  ،Øخد�' 'تز'ير  كذ>   �
مبضمو0 �لكال5 'ليس بشكله 'حرفه. 
فتنة  فقوُ? �حلقيقة �0 كا0 يؤ.� �� 
' صدمة ال Æو¹؛ فالنميمة مثال هي 
'�لغيبة  �رمة،  'لكنها  للحقيقة،  قوٌ? 
هي قوٌ? ملا هو حاصل، 'لكنها حر�5، 
 Bخبا� هو  �بنه  مبقتل  فال0   Bخبا�'
حتفه،  فيه  يكو0  قد  لكن  بالصد[، 
'حتديث �ملر� بكل ما íع هو ðّد ��ته 
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التقوى

�لنقل ال  نقٌل خلNٍ َسِمَعه، 'لكن هذ� 
Æو¹، بل يعتN كذبا. 

ّنها  مسبًقا  عليها  متّفق  حاال�   .٥
�خفا�   § عليه  متفق  فّن  على  قائمة 
�حلقيقة، فاملتحدã '�لسامع ' �لفاعل 
'�ملشاهد قد �تفقا على �لك مسبقا، 
سو�� �تفاقا صرÚا 5 ضمنيا، 'مثاله 
 ×Bحلا ִדيئ  فأ0ْ  �ملختلفة؛  �أللعا> 
 Ã ميينا،  �لكر	  سترمي  نك  �ملرمى 
هذ¼  أل0  كذبا،  ليس   �Bيسا ترميها 
طبيعة �للعبة �ملتفق عليها مسبقا، فهذ� 
ليس  من �لكذ> 'ال من �خلد�Ø، بل 

هو لعب. 
عن  '�خفا´ها  �لعسكرية  '�خلطط 
�لعد' '�شعاB¼ بقو	 جيشنا ليس من 
�لكذ>، بل هذ¼ طبيعة �ملعركة، فمثال 
حني �نسحب خالد بن �لوليد من مؤتة 
جعل يغّير ميسر	 �جليش مكا0 ميمنته 
كب$  جيشه   0 للعد'  يبد'  ðيث 
' يؤجل �Iجو5، فهذ� تكتيك  Øفيفز
'ليس خد�عا 'ال كذبا 'ال تز'ير�، بل 
متفق على جو�¹ها  هذ¼ خطة حربية 
�ملتفق  �للعبة  مثل  'هي  �حلر'>..   §

على قو�عدها. 
إل.�نة  فرصتهم   Bألشر�� �عطا�  'عد5 
�ملظلو5 § �ملحكمة ليس كذبا، ح¦ 
لو قا? �ملظلو5 عبا��B غامضة؛ �لك 

يريد  'لكنه  �حلقيقة  يعلم  �لسائل   0
شها.ً	 تدين �ملظلو5، 'مثاله: 0 ُتسأ? 
غال5  بامل�¹$  تؤمن  هل  �ملحكمة:   §
�د نبيا؟ فاجلو�>: "�0 نبّينا هو �مد 
�". فجو�بك صحيح، 'قد يفهم منه 
�لقاضي مو�B خاطئة، لكنك Å تقصد 
�لك، 'Å تقصد ä 0دعه.. 'قد يعيد 
�لسؤ�?، 'نت تعيد �جلو�>، فإ0 قا? 
�لنبو	  بنعم ' ال، فتقو?:   ôجبلك 
عند�  �لو�ضح  ما  �� شر�،  ðاجة 

فهو 0 �مد� هو نبّيي ال غ$¼. 
فالقاضي يريد Ú 0كم بكفر� 'قتلك، 
'هو يريد كلمة '�ضحة إلصد�B هذ� 
�حلكم، ألنه ال يستطيع Ú 0كم من 
ال  لذ�  �لو�ضحة،  �لكلمة  هذ¼   0'.
'ال  �لعد'�نية،  Bغبته  تشبع   0  BدÆ
هذ¼  مثل   § �لدقيق  للكال5  .�عي 
�د�،  نك  معر'   فأنت  �حلالة، 
تتجنب  'لكنك  �لك،  تنكر  'لن 
�لكلما� �ل· تؤ.� �� �حلكم بكفر� 
بلعبة  شبه  �ملشهد  فهذ�  �جلهلة،  عند 

متفق على قو�نينها. 

Àا  �لنا×  عامة  يعر    ��Bعبا  .٦
ليست مقصو.	، بل من '�Bئها نكتة 
'عN	 'فكر	 نافعة، 'لكنها قد تكو0 
غامضة نوعا ما عند �لبعض ''�ضحة 
عند �أل�كيا�. 'عمو5 �لسامعني يعلمو0 

0 ظاهر �لكال5 ليس مقصو.�، 'لكن 
�ملتوBطني §   ' �ملتسرِّعني   ' �لبلها� 
لذ�ته.  مقصو.  نه  يظنو0  قد  جرمية 
هؤال�  بسبب  كذبا   Nُيعت ال  'هذ� 
�لتأث$  به  ير�.  كالما   Nُيعت بل  �لقلة، 
�ملباشر،  �لكال5  عليه   Bيقد ال  �لذ� 
به كشف حقيقة ال ُتكشف  ير�.   '
بالكال5 �ملباشر.. 'هذ� كله ليس من 

�لكذ>، 'فيما يلي مثلة:
: قو? �بر�هيم � ﴿َبْل َفَعَلُه َكِبُ$ُهْم 
�لذ�   0  �  ..(٦٤ (�ألنبيا�  َهَذ�﴾ 
م �ألصنا5 هو هذ� �لصنم �لكب$،  حطَّ
فظاهر �لكالÓ 5الف للحقيقة، فالذ� 
'لكن  كب$هم،  'ليس  �بر�هيم  فعله 
�ملقصو.   0 يعلمو0  �لسامعني  عمو5 
�ملغفلو0،  يها  هو:  �لكال5  هذ�  من 
كيف تأֲדو0 بتحطيم حجاB	 صّما�؟ 
هل هي =Iة 'هي ال تد�فع عن نفسها؟ 
فهذ� ليس كذبا مع نه خال  �حلقيقة، 
بقصد  بل   ،Øخلد�� بقصد  ليس  ألنه 

�لتأث$ '�حلّض على �لتفك$. 
بتقطيع   � سليما0  حكم   :<
نه  �مرتا0  �ّ.عت  -�لذ�  �لطفل 
فظاهر  نصفني..  منهما-  كّل  �بن 
'لكن عمو5  للحقيقة،  �حلكم Óالف 
�لسامعني يعلمو0 0ّ هذ� �حلكم ليس 
مقصو.�، '�منا يريد سليما0 0 يوصل 
هذ¼  معرفة  ينتظر'0  'هم  فكر	، 
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�ملعتدية �حلاسد	   	�ملر �لفكر	، 'لكن 
'تقبل  له  'تفر�  �حلكم  هذ�  تصدِّ[ 
به، ما 5 �لطفل فتصر± Àا ال تريد 
�بنها، بل تتنا¹? عنه للمر	 �حلاسد	.. 
 Øد�  0 يقصد   Å  � فسليما0 
 Bكشف حقيقة، فأصد .�Bحد�، بل 
حكًما يعلم سامعو¼ نه ليس مقصو.� 
مستهَد ،  هو  َمن  �ال  �للهم  لذ�ته، 

بنية كشف �حلقيقة. 
ال  نه  لعجو¹   � �لرسو?  قو?   :ó
Àا  يعلم  'هو  عجو¹،  �جلنة  يدخل 
=خر'0  يفهم  'قد  خطًأ،  ستفهم 
يقصد   Å 'لكن  خطًأ،   	Bلعبا� يضا 
فكر	  �يصا?  قصد  بل   ،Øَخلد��  �
'ترسيخها، كما 0ّ فتر	 �سا�	 �لفهم 
 Øا حلظّية، فاملوضوÀحلظّية، 'يعلم  

هنا سلو> تأث$� ال كثر. 
يكو0   0 بغاية  قوال  نقو?  حيانا '
مقدمة إليصا? فكر	، 'لكن �آلخرين 
يفهمونه خطًأ، 'ال يكو0 هنا� 'قت 
إليضا� �ملقصو.، فهذ� ليس كذبا، بل 
Æد  ال  'قت   § للكال5   Bختصا� هو 
فيه �ملتحدã فرصة للتوضيح، فمثال لو 
�لذ� معك؟  متطفِّل: من هذ�  سألك 
من  جّدّيته  مد¬  تعر   ال  نت '
�لسؤ�?، 'ليس لديك 'قت للتفصيل، 
غامضة  �جابة  جتيب   0 فيمكن 
تستكشف منها حو�له، فإجابتك هذ¼ 

ليست ِبِنّية خد�عه، بل ِبِنّية �ستكشافه، 
فلو ظهر نه جاّ. § �لسؤ�? كملَت 
معه، '�0 ظهر نه شخص عابر يريد 
0 يلقي هذ� �لسؤ�? 'يذهب فتتركه 
يذهب غ$ =سف. 'ميكن فهم �لر'�ية 
�ملنسوبة �� ú بكر �لصديق �  عنه 
�لذ�  هذ�  عن  شخص  سأله  حني 
ير�فقه، 'كا0 �لك خال? �Iجر	 من 
 ôمكة �� �ملدينة فقا?: هذ� هاٍ. يهدي
هذ¼  من  يريد  بكر  فأبو  �لسبيل"، 
0 تكو0 مقدمة حلديث طويل  	Bلعبا�
 Å لو كا0 �لسائل جا.�، 'لكن �لسائل

يعلق على �جابته.
توBيًة  �حلاال�  هذ¼  بعض  íّينا   ���'
فهذ¼ �لتوBية ال بأ× ֲדا، 'هي �ال  
�ملشايخ... '�ل·  �ل· § �هن  �لتوBية 

هي كذ> § حقيقتها.

٧. �ملبالغا\
�ملبالغة 0 ال تتقيد § 'صف �لشي� مبا 
هو عليه، بل تزيد �لك ضعافا مضاعفة 
بغرÏ �لتأث$ § �لسامع 'ليس خد�عه؛ 
فالسامع يعر  نك تبالغ، 'لكنه يتأثر 
ال  ألنه  بكذ>  ليس  'هو  بوصفك. 
ُيقصد به �خلد�Ø 'ال تغي$ �حلقيقة 'ال 
�لتز'ير، بل يقصد به �لتأث$ § �لسامع، 
مع نه غ$ .قيق، بل Óالف للحقيقة 
�لقر=0  �ستخد5  'قد  ظاهر¼.  حسب 

�لكرمي سلو> �ملبالغة، فقا? �هللا تعا� 
 ﴾ َْيِدَيُهنَّ ْعَن  َ'َقطَّ ْكَبْرَنُه َ َْيَنُه Bَ ا  ﴿َفَلمَّ
تكو0   0 ميكن  فال   ..(٣٢ (يوسف 
يديهن حرفيا،  قطعن  قد  �لنسا�  هذ¼ 
بل ميكن 0 يكو0 �ملقصو. 0ّ بعضهن 
 ÿمبع  ' بالسكاكني.  يديهن  جرحن 
�حلالتني   §' ندًما.  ناملهن  عضضَن 
هذ¼ مبالغة، فاأليد� Å يتم تقطيعها. 

٨. �لكنايا\
معنا¼  غ$  به  Bيَد ُ "لفظ  �لكناية 
 ÿملع� 	.�B� ¹لذ� 'ضع له، مع جو��
كث$  فال0  تقو?:  كأ0  �ألصلي"، 
 0�لرما.، 'تقصد نه كرمي 'ال تقصد 
هو  لو كا0  بيته كث$ ح¦  �لرما. § 
يفهم قصد�،  �لسامع  كذلك. 'لكن 

' �لتز'ير.  Øتقصد �خلد� Å نت'

٩. �ملجا�
ما  غ$  �للفظ §  �ستعما?  هو  �ملجا¹ 
ضو�بط  'له  بينهما،  لعالقة  له  'ضع 
صو?، 'هو نو�Ø. 'مثاله: ﴿َ'�ْسَأِ? '
ْقَبْلَنا َ �لَِّتي  َ'�ْلِع$َ  ِفيَها  �لَِّتي ُكنَّا  �ْلَقْرَيَة 
ِفيَها﴾ (يوسف ٨٣)، مع 0 �ملقصو.: 
صحا>  '�سأ?  �ْلَقْرَيَة  هل  َ'�ْسَأِ? 
هله.  'هذ�  .�B�ْلِعَ$. فذكر �ملكا0 '
ليس من �لكذ> § شي�، أل0 �لسامع 

يعر  �ملقصو.. 
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تعا�  �هللا  خلق  لقد 
لعـبا.ته،  �إلنسـا0 
'علمه `يع متطلباִדا، 
له  منح  �لك  من  �لرغم  على  لكنه 
 Bيتطو' طبيعية  حيا	  ليعيش  فرصا 
�ملؤمنني  على   Ïففر 'B'حيا.  ما.يا 
�ليو5   § صلو��  ÷س  �ملسلمني 
صيا5  عليهم  كتب  كما  '�لليلة، 
�لزكا	  '�يتا�  كامال  شهر�  Bمضا0 

'حج بيت �هللا.
عر�بيا جا�  0عن طلحة بن عبيد �هللا  
�� Bسو? �هللا � ثائر �لر× فقا? يا 
Bسو? �هللا خ�N ما�� فرÏ �هللا عليَّ 
�خلمس  قا?: �لصلو��  �لصال	؟  من 
مبا   �Nخ شيئا. قا?:   Øتطو  0 �ال 
قا?:  �لصيا5.  من  عليَّ  �هللا   Ïفتر�
 Øتطو  0 �ال  Bمضا0  شهر  صيا5 

�فترÏ �هللا  مبا   �Nخ قا?:  شيئا. 
�هللا  Bسو?   ¼Nفأخ �لزكا	.  من  علي 
'�لذ�  فقا?:  �إلسال5.  بشر�ئع   :�
كرمك ال تطوØ شيئا ال نقص مما 
فرÏ �هللا علي شيئا. فقا? Bسو? �هللا 
فلح �0 صد[ ' .خل �جلنة �0  :�
صد[. (سنن �لنسائي كتا> �لصيا5 

با> 'جو> �لصيا5)
فلقد فرÏ �هللا تعا� صيا5 شهر Bمضا0 
ُكِتَب  َ=َمُنو�  �لَِّذيَن  َيَُّها  ﴿َيا  'قا?:  
َيا5ُ َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن  َعَلْيُكُم �لصِّ
(�لبقر	:  َتتَُّقو0َ﴾  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن 
﴿َشْهُر  =خر  موضع   §'  (١٨٤
Bََمَضا0َ �لَِّذ� ُْنِزَ? ِفيِه �ْلُقْرَ=0ُ ُهًد¬ 
لِلنَّاِ× َ'َبيَِّناٍ� ِمَن �ْلُهَد¬ َ'�ْلُفْرَقا0﴾ 
�ملر�   �Bيد 'هكذ�  (�لبقر	: ١٨٦). 
لقد  �لفضيل.  �لشهر  عظمة  �ملتفكر 

قا? �ملسيح �ملوعو. �: "لقد كتب 
جد�  صا�  �لشهر  هذ�   0 �لصوفية 
�إلنسا0  فيه  'Úظى  �لقلب،  لتنوير 
تقو5  �لصال	   0� بكثر	.  بالكشو  
بتزكية �لنفس، 'ما �لصو5 فيحصل به 
�لتجلي على �لقلب. '�ملر�. من تزكية 
عن  معز?   § �لعبد  يص$   0 �لنفس 
ما �لتجلي ' ،	Bشهو�� �لنفس �ألما
0 ُيفتَح عليه باُ>  ôعلى �لقلب فيع
�لكشف ðيث Úظى بوصا? �هللا عز 

'جل."
من  �لصو5   0 تعا�  �هللا  با0   قد 
سبا> �لتقو¬، 'حقيقة �لتقو¬ فعل 
'�جتنا>  �ليه  '�ملند'>  به   Bملأمو�
عنه،  '�ملنـز¼  '�ملكر'¼  عنه  �ملنهي 
�لعبد  'قاية  �لتقو¬  من  �ملر�.  أل0 
نفسه  يقي  �منا  'هو   ،Bلنا� من  نفسه 

�لد�عية .�'. �د عابد

=;:ÁÅ’\;√ËdÖ’\;=;II;‡]ïŸÑ=;:ÁÅ’\;√ËdÖ’\;=;II;‡]ïŸÑ
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 �� يؤ.�  فالصو5  �كر�،  مبا   Bلنا�
حقيقة �لتقو¬.

�لشمس،   	Bحر�  :ôيع '�لَرمض 
عن  �إلنسا0  يُكفُّ  ناحية  فمن 
�ألكل '�لشر> 'غ$ëا من �مللذ�� 
 § �لق  خر¬  ناحية  'من  �لبدنية، 
بأ'�مر  للعمل  '�اسا   	Bحر� نفسه 
 	Bحلر�� جتتمع  'هكذ�  تعا�،  �هللا 
�لر'حانية '�حلر�B	 �جلسمانية فصاBتا 

Bََمضا0."
كا0  كلما  نه  �إلنسا0  فطر	  من 
من  حًظا  كثر  كا0  �ألكل  قليل 
تزكية �لنفس 'بالتا� تز.�. فيه قو¬ 
بالصيا5  يريد  تعا�  فاهللا  �لكشف... 
=َخر.  من  'نكثر  غذ��  من  ُنقلل   0
.�ئما  يتذكر   0 �لصائم  على  Æب 
فقط،   ØوÆ  0  ôيع ال  �لصو5   0
بل عليه 0 يشتغل § �كر �هللا تعا� 
ح¦ Úصل له تبتل '�نقطاØ �ليه عز 
يستبد?   0 �ال  �لصو5  فليس  'جل. 
على  يساعد  �لذ�  بالغذ��  �إلنسا0 
به  َتشبع  بغذ�� =خر  منو �جلسم فقط 

�لر'� 'تطمئن.
�هللا  Bَُسوُ?  َقاَ?  َقا?:  ُهَرْيَرَ	  َِبي  َعْن 
�: َمْن َصاBَ 5ََمَضا0َ ِ�ميَاًنا َ'�ْحِتَساًبا 
(صحيح  َ�ْنِبِه.  ِمْن   5َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر 

�لبخا�B، كتا> �إلميا0)
َشْهَر  َ�َكَر  َنَُّه   � �ِهللا  Bَُسوِ?  َعْن 

َ'َقاَ?:   Bُِهو �لشُّ َعَلى  َلُه  َفَفضَّ Bََمَضا0َ 
 óََمَضا0َ ِ�ميَاًنا َ'�ْحِتَساًبا َخَرBَ 5ََمْن َقا
(سنن  مُُّه.  َ'َلَدْتُه  َكَيْو5ِ  ُ�ُنوِبِه  ِمْن 

�لنسائي، كتا> �لصيا5)
 � �هللا  Bسو?   0 هرير	   ú عن 
فتحت  Bمضا0  شهر  .خل  قا? ��� 
 Bلنا� بو�>  'غلقت  �جلنة  بو�> 
�لنسائي  (سنن  �لشياطني.  'صفد� 
شهر  فضل  با>  �لصيا5  كتا> 

Bمضا0)
''B § .B'�ية خر¬ قا? Bسو? �هللا 
 Ïفر �Bمضا0 شهر مباB تاكم �
صيامه تفتح  عليكم  'جل  عز  �هللا 
بو�>  فيه  'تغلق  �لسما�  بو�>  فيه 
هللا  فيه مر.	 �لشياطني  'تغل  �جلحيم 
فيه ليلة خ$ من لف شهر من حر5 
�لنسائي  (سنن  حر5.  فقد  خ$ها 

كتا> �لصيا5)
'� عن �لنِ» �،  úَعْن عبد �هللا بن 
َ'ُسُكوُتُه  ِعَباَ.	،  اِئِم  �لصَّ "َنْو5ُ  َقاَ?: 
َ'َعَمُلُه  ُمْسَتَجاٌ>،   ¼ُ ُ́ َ'ُ.َعا َتْسِبيٌح، 
ُمَتَقبٌَّل" . َلْفُظ َحِديِث �ْبِن َعْبَد�0َ، َ'ِفي 
Bَُسوُ?  َقاَ?  َقاَ?:  �هللا،  َعْبِد  َِبي  Bَِ'�َيِة 
ُمَضاَعٌف،  "َ'َعَمُلُه  َ'َقاَ?:   ،� �هللا 
ُ¼ ُمْسَتَجاٌ> َحتَّى ُيْمِسَي َْ' َحتَّى  ُ́ َ'ُ.َعا
ُيْصِبَح". (�لبيهقي شعب �إلميا0 �لبا> 
�إلميا0  شعب  من  '�لعشر'0  �لثالث 

فصل خباB 'حكايا� § �لصيا5)

�ملوعو.  �ملسيح  "يقو? سيدنا حضر	 
تر�  ال   ôن  Á.عا من   0�  :�
�لصحية  ��� كانت حال·  �ال  �لصو5 
سيئة لدBجة ال ُتطا[، '�0 طبعي ال 
أليا5  �Àا  �طالقا.  �لصو5  تر�  يقبل 
�هللا  فضا?  نز'?  يا5  مباBكة، 'هي 
'B�ته". (جريد	 "�َحلَكم" ٢٤ يناير 

(٥Ñ 5١٩٠١
'قا? حضرته § موضع =خر: "ليس 
جائًعا  �إلنسا0  يبقى   0 �لصو5 
حقيقته  لـه  بل  فقط،  'عطشا0 
�إلنسا0ُ  عليهما  يّطِلع  �للذ�0ِ  'تأث$¼ 
طبيعة  'من  �لتجربة.  خال?  من 
�إلنسا0 نه ُكّلما كل قليال حصلت 
 �.�.¹�' �لنفس،  تزكية  لـه 
 ٩ó (�مللفوظا�  �لكشفية".  قو�¼ 

(١٢٣Ñ
 ،� �ملوعو.  �ملصلح  سيدنا  يقو? 
�خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو. �، 

§ هذ� �لصد.:
 <Bيد نه  �لصو5  منافع   Nك "من 
'�لشد	  �ملشقة  حتمل  على  �إلنسا0 
§ سبيل �خل$.... �0 جسم �إلنسا0 
'عقله ال يبقيا0 فاBغني بد'0 عمل، 
 § ما  عمال  يعمل  �إلنسا0   0� بل 
لغو  عماله  بعض  'لكن  حني.  كل 
'لكن  'خ$.  مفيد  'بعضها   ،Bضا'
على  يَعوِّ.¼  ما  على  يدBبه  Bمضا0 
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عما?   § '�لشد�ئد  �ملشا[  حتمل 
من  �لصائم  يتقي  'كذلك  �خل$.... 
قا?  كما  لسانه  بإمسا�  �لذنو> 
 B'قو? �لز Øيد Å ملصطفى �: "من�
 Ø0 َيَد'�لعمل به فليس هللا حاجة § 
كتا>   ،�Bلبخا�) 'شر�به."  طعامه 
�لصو5).. � ال يعô �لصو5 0 ميتنع 
طو?  '�لشر�>  �لطعا5  عن  �إلنسا0 
ÀاB¼، بل عليه Ú 0مي فمه من كل 
'ال  يكذ>  فال  B'حانيته،  يضر  ما 
�ألمر  يغتا> 'ال �تصم.  يسب 'ال 
به  �لعمل  'Æب  عا5،  �للسا0  ðفظ 
لسانه  Úفظ  �لصائم  'لكن  .'ما، 
بصفة خاصة، '�ال فسد صومه. '��� 
�للسا0  حفظ  على  �إلنسا0  تعّو. 
نفسه  حفظ  من  متّكن  كامل  لشهر 
يضا. هكذ� فإ0 �لصو5  Bسائر �لشهو
Úميه من �لذنو> على �لد'�5. 'قوله 
تعا�: ﴿لعلكم تتقو0﴾ يذكر منفعًة 
قد5  يثّبت  نه  'هي  للصيا5  خر¬ 
لـه  'يتيح  �لتقو¬،  على  �إلنسا0 
ح¦  �لعليا  �لر'حانية   óBملد�� نو�? 
'B. § �حلديث 0 �هللا تعا� يقو?: 
 0  � به"  جَز¬ ُ نا '  � "�لصو5 
�لصو5  ما  جر� خاًصا،  لكل حسنة 
فأنا �جلز�� للصائم. '��� فا¹ �إلنسا0 

باهللا فما�� يريد بعد �لك". 
-٣٧٢Ñ  ٢ó �لكب$،  (�لتفس$ 

(٣٧٣
'قا? § موضع =خر:

�ملؤمن   0 يضا  �لصيا5  منافع  "'من 
�لتخلي  على  �لشهر  هذ�   §  <Bيتد
 <Bيتد �نه  �ملشر'عة.  حقوقه  عن 
تر�  على  شهر�  عشر  حد  خال? 
�حلر�5، 'لكنه § �لشهر �لثا� عشر - 
Bمضا0 - ال يتر� �حلر�5 فقط، '�منا 
يتدB> على تر� �حلال? يًضا. 'كأننا 
§ غ$ يا5 �لصيا5 نقد5 منو�جا لتر� 
�لصيا5   § 'لكن  �هللا،  لوجه  �حلر�5 
نقد5 منو�جا لتر� �حلال? لوجه �هللا". 
(٣٧٦Ñ  ٢ó �لكب$،  (�لتفس$ 
يقو? سيدنا �خلليفة �لر�بع - B�ه �هللا - :

ال  �لشهر  هذ�  يصومو0  ال  "�لذين 
ُيحَرمو0  حسنا�  من  كم   0'Bيد
منها. �Àم Å يتجّشمو� �جلوØ لبضعة 
يا5  �لقيو. لبضعة  ياÅ' ،5 يتحملو� 

كب$	  ِنَعٍم  من  ُحرمو�  'لكنهم  فقط 
�لدنيا  سالسل   § 'ُقيِّد'�  'كث$	، 
ال  �لذ�  أل0  قبل،   �� من  كثر 
يتحمل قيو.� يفرضها Bمضا0 تتغلب 
يتسبب  نه  '�حلق  مر¼.  على  �لدنيا 
§ قيد نفسه بنفسه § حبا? �ملا.ية، 
للحيا	  عبيد�  �لنا×  هؤال�  'يص$ 
�لدنيا يوما فيوما، Ã ال يقدB'0 على 
فكِّ هذ¼ �لسالسل 'لو �B.'� �لك. 
يستعّد   0 مبكا0   	B'لضر� من  لذ� 
�إلنسا0 لتحمل قيو. Bمضا0 لبضعة 
يا5 بكل بشاشة 'سر'B.... 'سو  
�لقيو.  هذ¼  حتمل  بعد  تشاهد'0 
�ل·  �ملشا[  تنتهي.  ال  فو�ئد  Iا   0
äلف  سو   يا5  لبضعة  تتحّملوÀا 
�أليا5  هذ¼   Bا� فتأكلو0  `ة  فو�ئد 

�لقالئل طو�? �لسنة".
(خطبة �جلمعة بتاBيخ 5١٩٨٨/٤/١٥)

"... إنه يتدرب خالل أحد عشر شهرا على ترك احلرام، 
ولكنه R الشهر الثاt عشر - رمضان - ال يsك احلرام 
 R فقط، وإمنا يتدرب على تـرك احلالل أيًضا. وكأننا
غـ� أيام الصيام نقدم منوذجا لsك احلرام لوجه اهللا، 
ولكن R الصيام نقدم منوذجا لsك احلالل لوجه اهللا"
(حضر	 �خلليفة  �لثا� �)
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بفضل �هللا تعا� سيطل 
عيُد  يا5  بعد  علينا 
�لفطر �ملبا�B، 'نرجو 
يتقّبل منا   0 �ملو� عز 'جل  من 
لنا  'يضاعفها  �ألعما?  صا� 

'يؤّلف بني قلوبنا. =مني. 

7 يو* �لعيد 
*  يغتسل �ملسلم 'يتطيب 'يلبس 
Bَُسوُ?  َكا0َ  �جلديد	.  �ملالبس 
َ'َيْو5َ  �ْلِفْطِر  َيْو5َ  َيْغَتِسُل   � �هللا 

�ْألَْضَحى. (١)
 0نة 0 يأُكَل شيئا قبل  * 'من �لسُّ
�رó لصال	 �لفطر. 'B. َعْن َعِليِّ 
نَِّة  ْبِن َِبي َطاِلٍب � َقاَ?: ِمن �لسُّ
 0َْ'َ َماِشًيا  �ْلِعيِد  �َِلى   óََتْخُر  0َْ

 (٢) .óَ0ْ َتْخُرَتأُكَل َشْيًئا َقْبَل َ

* 'عند خر'جه لصال	 �لعيد يكّبر 
'�لتكب$��  �لصال	.  �بتد��  ح¦ 

هي: 
"�ُهللا Pكُ_ �ُهللا Pكُ_ 

ال aله aال �هللا، 
&�ُهللا Pكُ_ �ُهللا Pكُ_ 

&ِهللا �حلمد" 
'B. § حديث عن ساÅ بن عبد 
 0ّ" عنهم  �هللا  عمَر Bضي  بن  �هللا 
Bسو? �هللا � كا0 يكN يو5 �لِفطر 
 Áيأ بيته ح¦  من حني �رó من 

�ملصلى". (٣)
Bسو?  قا?  =خر  حديث   §'
بالتهليل  �لعيدين  "¹ينو�   :� �هللا 
'�لتكب$ '�لتحميد '�لتقديس." (٤) 
* 'عندما يعو. �ملسلم من مكا0 
صال	 �لعيد يسلك طريًقا =خر �0 

مكن. 'B. َعْن َِبي ُهَرْيَرَ	 � َقاَ? 
َكا0َ �لنَِّبيُّ � ِ�َ�� َخَرóَ َيْو5َ �ْلِعيِد 

ِفي َطِريٍق Bََجَع ِفي َغْيِرِ¼. (٥) 
* ُيحّبذ خر'ó �لنسا� يًضا ملكا0 
�لظر' .  ðسب  �لعيد  صال	 
َعِطيََّة   ِّ5ُ َعْن  �حلديث:   §  .B'
َقاَلْت ُِمْرَنا َ0ْ ُنْخِرóَ �ْلُحيََّض َيْو5َ 
�ْلِعيَدْيِن َ'َ�َ'�ِ� �ْلُخُد'Bِ َفَيْشَهْد0َ 
َ'َ.ْعَوَتُهْم  �ْلُمْسِلِمَني  َجَماَعَة 
ُهنَّ  ُمَصالَّ َعْن  �ْلُحيَُّض  َ'َيْعَتِزُ? 
َقاَلْت �ْمَرٌَ	: َيا Bَُسوَ? �هللاَِّ ِ�ْحَد�َنا 
لُِتْلِبْسَها  َقاَ?  ِجْلَباٌ>  َلَها  لَْيَس 

َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها. (٦) 

صدقة �لفطر 
كل  على  '�جبة  �لفطر  صدقة   *
صغ$�  نثى،   5 كا0  َ�كر�  مسلم 

;;ÖŞ�’\;ÅË¡ÖŞ�’\;ÅË¡

 �لد�عية م$ جنم بر'يز 
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قبل  ُ'ِلَد  لو  ح¦  كب$�،   5 كا0 
ساعا� من �لعيد. 

قبل  �لفطر  صدقة   óخر�� Æب   *
بعد.  �رجها   Å ملن  �لعيد  صال	 
�لعيد  قبل  ُتدفع   0 �ملفّضل  'من 
بأيا5 ح¦ يتم تو¹يعها على �لفقر�� 
�ملشاBكة  من  ليتمّكنو�  �لعيد  قبل 
�ْبُن  به 'شر�� ما Úتاجونه. َ'َكا0َ 
َيْقَبُلوَنَها  �لَِّذيَن  ُيْعِطيَها   � ُعَمَر 
 'َْ ِبَيْو5ٍ  �ْلِفْطِر  َقْبَل  ُيْعُطو0َ  َ'َكاُنو� 

َيْوَمْيِن. (٧)
* ُتقّرB �جلماعة �ملحلية بالبلد نسبتها 
 Øحسب عملة �لبلد بنا� على صا
 Øلصا�' �لشع$.   ' �لقمح  من 
�ْبِن  َعن   .B' كغ.   ٢,٥ يسا'� 
�هللا  Bَُسوُ?   Ïََفَر َقاَ?:   � ُعَمَر 
 'ْ� َصَدَقَة �ْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعٍ$ َ
ِغِ$ َ'�ْلَكِبِ$  َصاًعا ِمْن َتْمٍر َعَلى �لصَّ

َ'�ْلُحرِّ َ'�ْلَمْمُلوِ�. (٨)
ع صدقة �لفطر يتم تو¹يعها  * بعد̀ 

حتت نظا5 �جلماعة. 

ت_d �لعيد 
¹من  منذ  �لعيد"   ØNت"  بد  *
'�حلكمة   ،� �ملوعو.  �ملسيح 
من  ينفق  �أل�د�  �ملسلم   0 منه 
 0ماله �حتفاال ðدã ما. لذ� عليه 
�صص قسطا من هذ� �إلنفا[ § 

 Bلنشر �لدين. 'مقد� Ñصند'[ خا
تNعه يقرB حسب �لبلد. (٩) 

للجماعة  �لعيد   ØNت ُيدفع   *
�ملركزية § �لبلد، 'ال تتصر  فيه 

�جلماعا� �ملحلية.  

صال8 �لعيَدين (١٠) 
* Bكعتني باجلماعة 'ًال، Ã �خلطبة. 
'ال Æو¹ .�� صال	 �لعيد فر.�، 'ال 

قضا� Iا. 
 Øلعيد بعد طلو� 	قت صال' * يبد
�لشمس بقليل ح¦ ما قبل I�'¹ا. 
 ?'  § ُتصلى   0 �ملستحب  'من 

'قتها. 
* ��� Å يتمكن �لنا× لسبب قاهر 
من 0 يؤ.'� صال	 عيد �لفطر § 
�لز'�?  قبل  �لعيد  من  �أل'?  �ليو5 
�ليو5   § يصلوها   0 Iم  فيمكن 

�لثا� قبل �لز'�?. 
* ُتصلى صال	 �لعيد جهر�. 

طريقة �لصال8 
* ال ��0 'ال �قامة § صال	 �لعيد. 
َقاَ?:  �هللا  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن   .B'
َالَ	  َمَع Bَُسوِ? �هللاَِّ � �لصَّ َشِهْدُ� 
الِ	 َقْبَل �ْلُخْطَبِة  َيْو5َ �ْلِعيِد َفَبَدَ ِبالصَّ

ِبَغْيِر َ0ٍ��َ َ'ال ِ�َقاَمٍة. (١١) 
* �لركعة �أل&N: تكب$	 �إلحر�5، 

Ã ُتوضع �ليد �ليمÿ فو[ �ليسر¬ 
�لثنا�:   'يقر معر' .  هو  كما 
 �Bتبا' 'ðمد�  �لّلهم  "سبحانك 
�له  'ال   �َ َجدُّ 'تعا�  �ْسمك 

غ$�" 
* Ã يكN �إلما5 سبع تكب$�� مع 
Bفع �ليدين لألعلى مع كل تكب$	 
 ÿليم� 'ضع   0'.  � '�سباIما 
فو[ �ليسر¬، 'عند �نتها� �لتكب$	 
فو[   ÿليم� يد¼  يضع  �لسابعة 

�ليسر¬ كما هو معر' . 
تيسر  ما   Ã �لفاحتة  �إلما5   يقر  *
من �لقر=0 �لكرمي. 'قد قر Bسو? 
 .] 	Bسو '�هللا � سوB	 �ألعلى 
هو  كما  '�لسجو.   Øلركو�  Ã

معر' . (١٢)
يقف   0 بعد  �لثانية:  �لركعة   *
�إلما5 يكN ÷س تكب$�� بالطريقة 
نفسها �ملذكوB	 § �لركعة �أل'�، 
'§ Àاية �لتكب$	 �خلامسة يضع يد¼ 
�لفاحتة   'يقر �ليسر¬  فو[   ÿليم�
�لكرمي. 'قد  �لقر=0  تيسر من  'ما 
�لغاشية   	Bسو  � �هللا  Bسو?   قر
' �لقمر. 'يكمل �لركعة كما هو 

معر'  'يسّلم. 
* ال يرّ.. �ملصلو0 �لتكب$�� 

�لسبعة § �لركعة �أل'� '�خلمسة 
§ �لثانية '��B �إلما5 بصو� عاٍ? 
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بل بصو� خفي. 
 

�خلطبــة 
�لعيَدين ُخطبَتني  * يلقي �إلما5 § 
بينهما  يفصل  �جلمعة،  صال	  مثل 

�لو× كما هو معر' . (١٣) 
�جلماعي  بالدعا�  �لقيا5  'ميكن   *
برفع  �لثانية  �خلطبة  بعد  �لصامت 
'ُيعمل  �إلما5،  من  بطلب  �ليدين 
ليس  'لكنه  �ملركز.   § بذلك 
'�جبا، فإ�� Å يقم �إلما5 بذلك فال 

 (١٤) .óحر

بعد �لصال8 
على  بعضهم  �حلاضر'0  يسلم   *
'يتبا.لو0  بالعيد  �تفلني  بعض 
�لتها� بقو?: تقّبل �هللا منا 'منك. 
'B. عن جب$ بن نف$ قا?: "كا0 

�لتقو�   ���  � �هللا  Bسو?  صحا> 
§ يو5 �لعيد يقو? بعضهم لبعض: 

تقبل �هللا منا 'منك". (١٥) 
ُنشر�   0 �ملستحسن  'من   *
�لفقر�� '�ملساكني يًضا § فر�حنا 
�لسعا.	  ساعا�   § ننساهم  'ال 
'�لفر� 'لذلك ينبغي لكل �د� 
0 يز'B بعض �لفقر�� § يو5 �لعيد 
'يأخذ Iم هد�يا على حسب قدBته 

'�مكانيته. 

�ملر�جـع:

١  سـنن �بن ماجه، كتـا> �قامة �لصال	 
'�لسنة فيها.

٢ سنن �لترمذ�، كتا> �جلمعة.
٣  .�B قطô، كتا> �لعيدين، حديث ١٦٩٨ 
٤ كنـز �لعما?، كتا> �لصو5، فصل صال	 

عيد �لفطر. 

٥  سنن �لترمذ�، كتا> �جلمعة.
٦  صحيح �لبخا�B، كتا> �لصال	.
٧  صحيح �لبخا�B، كتا> �لزكا	.
٨  صحيح �لبخا�B، كتا> �لزكا	.

� "�لتضحية  " B٩ "ما� قربـا� �يك تعا 
�ملالية- تعريف ֲדا" صفحة: ٨٧ 

١٠  صال	 �لعيـد 'كيفيتها مأخو�	 من "فقه 
�أل�دية، صفحة: ١٧٨-١٧٩ 

١١  صحيح مسلم، كتا> صال	 �لعيدين .
١٢  َكاBَ 0َُسوُ? �هللاَِّ � َيْقَرُ ِفي �ْلِعيَدْيِن َ'ِفي 
�ْلُجُمَعِةِ َسبِِّح �ْسَم Bَبَِّك �ْألَْعَلى َ'َهْل ََتاَ� َحِديُث 
�ْلَغاِشـَيِة. (صحيح مسلم، كتا> �جلمعة) كما 
ـاَعُة  نه � َكا0َ َيْقَرُ ِفيِهَما َ'�ْقَتَرَبْت �لسَّ .B'

(صحيح مسلم، كتا> صال	 �لعيدين) 
١٣ َعْن َعْبِد �هللاَِّ َBَ َّ0ُسوَ? �هللاَِّ � َكا0َ َيْخُطُب 
َبْيَنُهَما  َيْفِصـُل  َ'َكا0َ  َقاِئٌم  �ْلُخْطَبَتْيِن َ'ُهـَو 

ِبُجُلوٍ×. (سنن �لنسائي، كتا> �جلمعة)
١٤ فقه �أل�دية صفحة ١٨٢ 

 ٥١٧/٢ :�B١٥  فتح �لبا

تتقدم أسرة  "التقوى" لقرائها الكرام خاصة
ولكافة املسلمني عامة

 بالتهاني والتبريكات مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك
أعاده اهللا علينا جميعا باخلير واليمن والبركات.
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(�لقسط �لر�بع) 
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تعريب �لد�عية: kمد طاهر ندمي

٢٣. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: كا0 �ملسيح �ملوعو. � 
كا0  كما  �لعريض   ×�لر  ��� بالريشة  عمر¼  =خر   § يكتب 
0 يطو�  �عتا. على  قد  بيض غ$ مسّطر. كا0  يستخدB' 5ًقا 
ليكو0 �لك مب�لة  '�ليسر¬   ÿليم� �لوB[ على طوله من جهتيه 
�حلاشية من �لطرفني، 'كا0 يكتب باحلN �ألسو. '�ألB¹[ �لغامق 
يضا، 'كا0 يأخذ ُكرّية من �لطني 'يثبت فيها �ملحN	 ح¦ ال تقع 
 	Nكا0 � يكتب 'هو ميشي، �� كا0 يضع �ملح .ÏBعلى �أل
§ مكا0 'كلما مّر من قرֲדا غمس �لقلم فيها. كما كا0 يقر ما 
يكتبه 'ًال بأ'?. 'كا0 من عا.ته نه كلما قر بنفسه خرó من 
شفتيه صو� غ$ '�ضح فيه نغمة Å يستطع �لسامع فهم �لكلما� 
بشكل صحيح. لقد íعت مر�¹ سلطا0 �د يقر، 'كانت طريقته 
تشبه كثً$� طريقة �ملسيح �ملوعو. � § �لقر��	. كانت كتابته 
قوية ما خّطه فكا0 ضعيًفا ðيث ما كا0 يستطيع قر��ته صحيًحا 
من Å يكن معتاً.� عليه سابقا. كا0 يشطب عباB	 'يكتب بديلها 
يضا، فنر¬ § كتاباته بعض �ألجز�� �ل· عليها عالمة �لشطب. 

'B. فيما يلي منو�جا خلطه.' .�  �لرسالة �ألصليةكا0 خّطه صغً$� جدًّ
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 Ñصو�  ¬B �لك   �� �ضافة 
'ال.� 0 يتز'َّجو� من فتيا� تلقني 
�لعلو5 �لدينية '.Bسن شيًئا من �لعربية 
'يتحلني  '�إلجنليزية،  '�لفاBسية 
 Bمو لتدب$  �لال5¹  '�لفكر  بالعقل 
كل  فإ0  �لكب$	.  �لعائال�  بيو� 
0 يتحلني ֲדذ¼ �ملز�يا  - Bهذ¼ �ألمو
باإلضافة �� صفا� 'ميز�� خر¬- 
بيد �هللا تعا�. هنا� تقص$ هائل § 
�لشريفة  �لعائال�   § �لبنا�  تعليم 
�لبنجا> فتنشأ هؤال� �ملسكينا�   §

كالوحو½.
قو?: ُخذ� هذ¼ �لعباB	 من �حد¬ 
Bسائل �ملسيح �ملوعو. � �� مر�¹ 
�مو. بيك من منطقة ”ب·“ § عا5 

.١٨٩٩

 ôن �لرحيم. حدثت�٢٤. بسم �هللا �لر
'�لدÁ: ملا تو§ عمك �ألكN (مر�¹ 
� �أل± �ألكN * للمسيح  B.غال5 قا
'لًد�  �ّلف   0  0'.  (� �ملوعو. 
�ملوعو.  �ملسيح   �� ¹'جته  جا�� 
� تبكي 'تقو? له Ú 0و? `يع 
�د  سلطا0  مر�¹  باسم  خيه   Bعقا

هذ¼  صبحت  'ملا  متبنا¼،  لكونه 
ستبقى  فإÀا  �آل0  لك  هي   ��Bلعقا�
�بنك.   �� حتويلها  بعد  يضا  ملكك 
فحو? � `يع عقا��B عمك �� 

�سم مر�¹ سلطا0 �د.
سألُت '�لدÁ: كيف قبل � �لك 
 :Á؟ قالت '�لدÿّملتب� Ñألمر �صو�
¹'جُة  كانت  قوٌ?  �ال  هذ�  يكن   Å
 ÿللمتب فال حقيقة  '�ال  قائلته  عمِّك 
من  �لقصد  'كا0   .ôملتب� 'فا	  بعد 
 Bعقا Úو?   Å  � نه  هو  �لك 
عمك �� �íه بل حوIا �� �سم مر�¹ 
سلطا0 �د نز'ال عند Bغبة ¹'جة 
ير¬  كا0   � ألنه  '�لك  عمك، 
0 مر�¹ سلطا0 �د س$ã نصف 
ما �لنصف �آلخر فسيناله مر�¹  ¼Bعقا
خيه ��  Bد، 'بتحويله عقا�فضل 
نه قد عطى  ¬B د�مر�¹ سلطا0 

له نصيبه § حياته. 

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٢٥
فضل  مر�¹  تو§  ملا   :Áلد�'  ôحدثت
�د قا? � � بعد مد	 قص$	 من 
'فاته: مر�¹ فضل �د كا0 �لوحيد 

�لذ� سيقاسم 'ال.� �إلãB 'لكنه 
 .Åهذ� �لعا B.غا

قو?: كا0 جلد� �بنا0 �ثنا0 حدëا 
'�لد� مر�¹ غال5 �د '�آلخر عمي 
مر�¹ غال5 قا.B �لذ� كا0 كN سنًّا 
قريتني  جّدنا  عّمر  لقد   .� منه 
قا.يا0  �Bضي  ضو�حي   § �ثنتني 
 B.قا” �حد�ëا  �بنيه  باسم  'íاëا 
لقد  =با..  �د  '�ألخر¬  =با.“ 
يد  من  =با.“  �د ” قرية  خرجت 
=با.“   B.قا” ما  ما  لسبب  عائلتنا 
فقد '¹عت على 'ال.¼ � 'منها 
خذ مر�¹ سلطا0 �د نصيبه. 'من 
عجائب قدB �هللا تعا� نه بعد مضي 
لعائلتنا قرية  Bبعني عاًما قد Bجعت 
قد  كانت  �ل·  يضا  =با.“  �د ”
�آل0  فهي  خر¬،  عائلة  بيد  'قعت 
ِملٌك لنا Ôن �إلخو	 �لثالثة، � ليس 
فيها نصيب ملر�¹ سلطا0 �د. تقع 
ما  قا.يا0  شر[   § =با.“   B.قا”

�د =با. ففي ²اIا.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٦. بسم �هللا �لر
(�لذ�  �íاعيل  �مد  م$   Bلدكتو�
هو خا�) 'قا?: كنُت طفال صغً$� 
'لعلي كنت طالًبا § �لصف �لثالث 
 §  � �ملوعو.  �ملسيح  نشر  ملا 
”لدهيانه“ .عو�¼ نه �ملسيح �ملوعو.. 

 ó�'¹ للمسـيح �ملوعو. � § عا5 ١٨٨٣'�لك قبل Nأل± �ألك� B.لقد تو§ مر�¹ غال5 قا *
حضرته � من 5 �ملؤمنني � بسنة تقريبا. (�ملترجم)

- �لتعليقا� �ل· بني قوسني ' �ل· بعد "قو?" هي من �ملؤلف.
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التقوى

كن عر  عن .عو�¼ هذ¼ شيًئا.  Å
ففي حد �أليا5 .خلت �ملدBسة فقا? 
� بعض �لطال>: �0 مر�¹ �لقا.يا0 
 0�لذ� هو § بيتك حالًيا قد علن 
عيسى � قد ما� 'نه هو �ملسيح 
قد  كنت   :Bلدكتو� قا?  �ملوعو.. 
نكر� �لك 'قتها 'تسا�لت كيف 
عيسى  أل0  كذلك  يكو0   0 ميكن 
من  نا¹?  'هو  حيًّا  يز�?  ال   �
'صلُت  ملا  حا?  ية  على  �لسما�. 
�� �لبيت كا0 � جالًسا فسألُته: 
�ملسيح  بأنك  تقو?  نك  íعُت 
 Ã �لسؤ�?  هذ�   � íع  �ملوعو.. 
”فتح  كتابه  من  بنسخة  'جا�  قا5 
�لغرفة   § �خلز�نة  من  �إلسال5“ 
تأليفه �جلديد) 'عطا¼  ('كا0 �لك 
� قائال: �قر¼. يقو? �لدكتوB: هذ� 
�ملسيح  صد[  على  .ليل  هو  �ألمر 
�ملوعو. � نه قد �هتم بكل جدية 
كا0  حني   § صغ$  طفل  بسؤ�? 

بإمكانه 0 يصرفه بقو? ' بغ$¼.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٧. بسم �هللا �لر
 § �لقاضي م$ حسني نô كنت قر
�حلديث �لنبو� �لشريف 0 �لصحابة 
�لن»  بَشعر  عندهم  Úتفظو0  كانو� 
هذ�  يوًما  ببا�  فخطر  تNًكا،   �
�ملوعو.  �ملسيح  من  فالتمست  �ألمر 

0 مينحô بعض َشعر¼. فأBسل  �
� بعض َشعر¼ بَعيد �حلالقة.

قو?: نا يضا حتفظ ببعض َشعر¼ 
.�

 ôن �لرحيم. حدث�٢٨. بسم �هللا �لر
حضر�   ôن حسني  م$  �لقاضي 
�ل· Å يكن  �أليا5  �ملغر> §  صال	 
�أل'?  (�خلليفة  �ملحتر5  �ملولو�  فيها 
�ملسيح   0 فريت  قا.يا0،   §  (�
�ماًما.  بالنا×  يصلي   � �ملوعو. 
لقد قر � سوBتني قص$تني بكل 
Å 'حرقة ح¦ صبح �لنا× يبكو0 
بوجد 'Å. فلما Àى �لصال	 .نوُ� 
منه فر=� 'قا? �: لقد ðثت عنك 
قاسيت  جد�،   Å  ôلك' كثً$� 
�لصال	، فصّل  معانا	 كث$	 § هذ¼ 

نَت بالنا× صال	 �لعشا�. 
ببد�ية  يتعلق  �ألمر  هذ�  لعل  قو?: 

عهد¼ �.

 ôن �لرحيم. حدث�٢٩. بسم �هللا �لر
 §  ãحد 'قا?:  علي  ش$  �ملولو� 
حد �أليا5 - �ل· كا0 �ملسيح �ملوعو. 
 Bسبو�.Bغو  § فيها  موجوً.�   �
�ملدعو  قبل  من  مرفوعة  قضية  ملتابعة 
 �� �جلميع  0 �هب  .ين“-  ”كر5 
يبق   Å' 'هنا�  هنا   ��  ' �ملحكمة 

معه � �ال نا '�ملف· �مد صا.[. 
كا0 � مستلقًيا 'كا0 على ما يبد' 
�حلالة  هذ¼   § سه B Bفع   �� نائًما، 
 Å فاكتبو¼.  'حًيا  تلقيت  لقد  'قا? 
 	N� 'يكن § �لك �لوقت � قلم 
فدخلنا  شاֲדه  ما   '  ÑصاB قلم   '
ֲדا  كتب  فحم  بقطعة  'جئنا  �ملطبخ 
�ملف· �مد صا.[ �لك �لوحي على 
قليل  'بعد   ،� فاستلقى    .]Bلو�
عد	  ملى  'هكذ�  =خر،  �Iاًما  ملى 

�Iاما� § �لك �لوقت. 
منها  �كر   ?�¹ ال  �ملولو�:  يقو? 
عن  ”يسألونك  'هو:  '�حًد�  'حًيا 
شأنك، قل �هللا، B� Ãهم § خوضهم 
يلعبو0.“ فلما مُثل � § �ملحكمة 
�امي  عليه  طر�  �لتا�  �ليو5   §
تظّن  هل  منها  �ألسئلة  بعض  �ال.عا� 
0 شأنك عظيم '.Bجتك عالية كما 
كتبت بكلما� قوية § كتابك ”حتفة 
 	Bملحامي هذ¼ �لعبا� غولر'ية“ Ã قر
من هذ� �لكتا> فقا? �ملسيح �ملوعو. 
�: هذ� فضل من �هللا، ' قا? `لة 
نسب فيها هذ� �لفضل �� �هللا تعا�.

يقو? �ملولو�: Å �طر بباله � § 
'جو�به  �لسؤ�?  هذ�   0 �حلني  �لك 
�لذ�  �إلIا5  ملحتو¬  مطابًقا  كا0 
من   � عا.  فلما  يو5.  قبل  تلقا¼ 
 § له  قلت  قا.يا0   ��  Bسبو�.Bغو
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 0 ¬B�لطريق:  �ملنعطفا� §  حد 
�ألسئلة  قد حتقق من خال?  'حيكم 
'�ألجوبة �ل· متت § �ملحكمة. ُسّر 
� كثً$� بسماØ �لك 'قا?: نعم 
�لو�قع، �0 فهمك  هذ� ما حصل § 

 .� صائب جدًّ
يقو? �ملولو�: �0 شيخ يعقو> علي 
�ملوعو.  �ملسيح  بأ0  حّدثه  �لعرفا� 
مناسبة   § �ألمر  هذ�  �كر   �
�ملولو� ش$  فهم  لقد  'قا?:  خر¬ 
 Ã بشكل صائب  �لوحي  حتقق  علي 

بد¬ سر'B¼ جتا¼ هذ� �ألمر.
(لقد 'B. § هذ¼ �لر'�ية �سم كتابه 
� "حتفة غولر'ية“، 'ÆدB بالذكر 
�لتنويه هنا �� 0 �ملسيح �ملوعو. � 
هذ�  �سم  �لوحي  حقيقة   § كتب 
من  بدال  �لقلو>“  ”تريا[  �لكتا> 
 0 �حلقيقة  'لكن  غولر'ية“  ”حتفة 
هذ� سهو، '�لصحيح �لذ� ُسئل عنه 
'ليس  غولر'ية“  ”حتفة  كتا>:  هو 
”تريا[ �لقلو>“ كما ثبتنا �لك § 
�لر'�ية Bقم ٣٨٩ § �جلز� �لثا� من 
هذ� �لكتا> من خال? عرÏ �مللف 

�ملوثو[ به حو? هذ¼ �لقضية.)

٣٠. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
نه   � �ملوعو.  �ملسيح   <. كا0 
كا0 يستمع �� B´يا كل '�حد بكل 

�صغا�، 'حياًنا يسجلها عند¼ يضا.
�لطريق  �لدين  كما?  مر�¹  غلق  ملا 
 Bجلد�� بإقامة  �ملسجد   �� �ملؤ.� 
.'نه 'تعّرÏ �أل�ديو0 بسببه أل�¬ 
�لقانو0   �� مضطًر�   � جلأ  كثً$� 
حد  ضد  قضية  ية   � يرفع   Å)
قط سو¬ هذ¼ �لقضية �لوحيد	). § 
�لر´يا   § يُت B نفسها  �ملرحلة  تلك 
فو[  من  مرُّ   �' ُيهَد5   Bجلد��  0
�لر´يا  هذ¼  �كر�  فلما  نقاضه. 
للمسيح �ملوعو. � íعها بإصغا� 
طفًال  =نئذ  'كنت  عند¼،  Ã سجلها 

صغً$�.

٣١. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
ملا حدثت ¹لزلة كب$	 § عا5 ١٩٠٥ 
 ¬B نتقل � �� بستانه للسكن�'
§ تلك �أليا5 �مد منظوB بن مف· 
طفًال  كا0  �لذ�   – صا.[  �مد 
�ملعز  من  كثً$�   0  – =نئذ  صغً$� 
�لر´يا  ֲדذ¼   � علم  فلما  ُتذبح. 
طلب بعض �ملعز 'تصد[ ֲדا، 'هذ� 
ما فعله بعض �لنا× �آلخرين �تباًعا له 
ُ�بح  �ليو5  �لك  نه §  ظن '  ،�

كثر من مئة معز § �لك �لبستا0.

٣٢. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. قو?: 
حدثت  عندما  صغً$�  طفال  كنت 

¹لزلة § عا5 ١٩٠٥ 'كنا نائمني على 
�ألسر	 باإلضافة �� 'ال. =خرين § 
بيته � �ملجا'B لبيت �لنو�> �مد 
علي خا0، فلما حدã �لزلز�? Àضنا 
خائفني مذعوBين .'0 0 نستوعب 
 �� 'صلنا  فلما  �حلاصل.  �لوضع 
 Bتساقط �ألحجا �لد�B الحظنا  باحة 
'�ألجز�� من �للِّنب �ملكسوB من فو[ 
�لبيت. فهر'لنا �� �لبيت �لكب$ حيث 
'�لو�لد	   � �ملوعو.  �ملسيح  ينا B
�ملحترمة �رجا0 من غرفتهما فتشبثنا 
به.  '�لتصقنا   � �ملوعو.  باملسيح 
كا0 � قلًقا يضا 'يريد �لتوجه Ôو 
�لباحة �لكب$	 'لكن �أل'ال. ''�لدتنا 
 � كا0  به،  متسكو�  قد  �ملحترمة 
هذ¼   �� '�أل'ال. Æر'نه  �لوسط   §
�ملطا   Àاية   §' تلك،   ' �لناحية 
'صل � ''صلنا ملتصقني به �� 
�لزلزلة  �لباحة �لكب$	. كانت هز�� 
قد خفت قليال �� �لك �حلني، 'بعد 
حيث  بستانه   ��  � خَذنا  قليل 
'صل �إلخو	 �آلخر'0 يضا حاملني 
بعض  نشئت  لقد  متعتهم.  بعض 
�لغر  �لطينية �ملؤقتة هنا� كما جا� 
 § فأقمنا  يضا  �خليم  ببعض  �إلخو	 
قيمت  طويلة.  مد	  �لبستا0  هذ� 
�لبستا0  هذ�   § مؤقًتا  يضا  �ملدBسة 
�لذ� كا0 قد حتو? �� مدينة § تلك 
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�أليا5. ما B'عه �لك �لزمن!

 ôن �لرحيم. حدث�٣٣. بسم �هللا �لر
موقفي  كا0  حسني:  م$  �لقاضي 
�لصال	  قصر  Æو¹  ال  نه  �لبد�ية   §
�لعا.ية  �لظر'    § �لسفر  حالة   §
من  خوًفا  �حلر>   § �لك  Æو¹  �منا 
�لفتنة، 'كنت ناقش �ملولو� �ملحتر5 
�ملوعو.  للمسيح  �أل'?  �خلليفة   �)
 �B¹ لقد  �لقاضي:  قا?   .(�
 Bسبو�.Bغو  § � �ملوعو.  �ملسيح 
ملا كا0 � هنا� ملتابعة �لقضية § 
�ملولو�  يصطحبه  'كا0  �ملحكمة، 
للمسيح  �أل'?  �خلليفة   �) صاحب 
�ملوعو. �) '�ملولو� عبد �لكرمي. 
مر�  �لظهر  صال	  'قت  حا0  فلما 
� قائال: صّل نت بالنا×. فعقد� 
�ليو5  قصر  بأنô لن  �لعز5 § نفسي 
'لقد 'جد� �لفرصة �لر�ئعة للبّت § 
هذ¼ �لقضية، فسأصلي �لصال	 كاملًة 
.'منا قصر. فبعد هذ¼ �لنية بعد5 قصر 
�لصال	 ملا Bفعت يد�� تقّد5 � من 
خلفي - 'كا0 '�قًفا خلفي § �جلهة 
ستصلي   :��  §  � 'قا?   -ÿليم�
نعم  فقلُت  كذلك؟  ليس  Bكعتني، 
فحسب.  Bكعتني  سأصلي  سيد�، 
'ُحّلت  �ألمر   § ُحسم  'هكذ� 
�لسابق  فتخّليت عن موقفي  �ملشكلة 

منذ �لك �لوقت.

٣٤. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. حدثنا 
 ôب� تو§  قا?:  حسني  م$  �لقاضي 
�لذ� كا0 من �لز'جة �أل'� فجزعْت 
� جد	  Áا�مه '�شتركت معها 
من  منعُتهما  لقد  يضا.  �ملتو�  �البن 
ترتدعا.   Å Àما  �ال  '�لنو��   Øجلز�
لصال	   � �ملوعو.  �ملسيح  جا� 
�جلنا¹	 عليه Ã قا5 بعد صال	 �جلنا¹	 
�طب § �لنا× طويال، 'قا? � § 
�لنهاية: بّلغ هذ¼ �لنصائح هل بيتك 
خطابه  عن  ¹'ج·   �Nفأخ يضا. 
 '0 تو§ � �بنا0  ãحد Ã .�
ثالثة 'لكن ¹'ج· Å تفـعل شـيًئا 

 .Øلدمـو�  B� ¬سـو

�لرحيم.  �لر�ن  �هللا  بسم   .٣٥
�ملسيح   0 علي  �ملولو� ش$   ôحدث
ثنا�  ”بتاله“   § قا5   � �ملوعو. 
هنا�  فلقيه   ،Bسبو�.Bغو  �� توجهه 
قا.يا0   �� �هب  قد  كا0  شخص 
للقائه فلم Æد¼ فعا. �� ”بتاله“ ðًثا 
�لفو�كه  ببعض  جا�  قد  'كا0  عنه، 
منها �لعنب يضا، فتنا'? � �لعنب 
من  شي�  على  �لعنب  Úتو�  'قا?: 
 §  	Bضا ليست  'لكنها  �حلموضة 
�لزكاÃ .5 قا?: كنت Bغب § كل 

�لعنب قبل قليل فقد Bسله �هللا تعا�. 
 �Bًقا?: لقد جّربت هذ� �ألمر مر� Ã
شي�  كل   § قل»  Bغب  كلما  نه 

هيأ¼ �هللا تعا� �.
كما حكى لنا � مر	 'قا?: كنت 
على سفر مرً	 �� نشأ� § قل» Bغبة 
 .Ñخا Øلتنا'? قصب �لسكر من نو
 Øتكن �ة �مكانية ليتوفر هذ� �لنو Å
 Bثنا� �لسفر. 'لكن من عجائب قد
قليل شخًصا  لقينا بعد  ننا  �هللا تعا� 
�لسكر  قصب  من   Øلنو� هذ�  Úمل 

فأخذنا¼ منه.

 ôن �لرحيم. حدثت�٣٦. بسم �هللا �لر
قد   � �ملوعو.  �ملسيح   0  Áلد�'
 §  Ïملر� من  شديد	  لنوبة   Ïتعر
مر�¹   Nخ حًد�  'لعل  عهد¼،  '�ئل 
سلطا0 �د 'مر�¹ فضل �د يضا 
 § بالنوبة   � صيب  تيا  فلما 
يت B :Áيضا. تقو? '�لدحضوëBا 
§ �لك �لوقت 0 مر�¹ سلطا0 �د 
�نب  جالسا  'ظل  �لصمت  لز5 
�د  فضل  مر�¹  ما   � سرير¼ 
لو0 'جهه 'كاÆ 0ر�  يتغ$  فكا0 
Bجَلي  بعمامته  'يلّف  'هنا�،  هنا 
'ميّسدëا  مرً	   � �ملوعو.  �ملسيح 
ترجتفـا0  يد�¼  'كانت  خر¬  مرً	 

من شـد	 قلـقه عليه. 
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