



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد
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التقوى

عندما يتبخر فحو
 �لتقو
 من �لقلو�، 
��ل  ��ملا��  �لر�حي   ��لسال يغيب 
��لبغضا%.  ��لشحنا%  �ألنانية  مكا,ما 
 
�عندما ُتو%ُ� �ملحبة ��ملو�2 ��ألما1 على مر/
 �لقو
�لعظمى ��لصغر
 �ُ�ر� �ملجتمع �لد�; من /هم 8كائز 
�ستقر�G� ،D8 مثل هذD �أل�قاB �لعصيبة تقتضي سنة 
طريق  عن   B�8لقر��  JاK� /صحا�  8Nشا�  �ألOلية  �هللا 

/�ليائه �ألطها8.
مبو�قف  �Oخر  �ألVدية  �إلسالمية  �جلماعة  �تا8يخ 
تا8]ية من هذ� �لطر�O. �نقتصر G هذD �لسطو8 على 
/م\  �ل^ �جهها حضر2  �لعديد2  �لرسائل   _N �إلشا28 
�ملؤمنني -/يدD �هللا- a8 _Nسا% �ساسة �لد�` �لعظمى، 
��خلطاباB �ل^ /لقاها G �لhملاناB �لغربية fNا�� لفتيل 

حر� فتاكة. 
�ال شك /1 ما يقو� به حضرته G هذ� �ملجا` مستوحى 
جتليا  باعتبا8ها  �خلالد2  �ملحمدية  �لتعاليم  صميم  من 
عظيما من �هللا �ملنا1 لكي يعرo �لناn �ين �هللا �لقومي، 
�مييلو� كل �مليل N_ 8ֲדم �لرحيم �يتركو� سبل �لشيطا1 
�لرجيم، �لذ� /شاt بني /نصاD8 �لفنت ��ملفاسد، فجّفف 
نشعر  �خلضم  هذ�   G �uن   .��لسال ينابيع  قلوֲדم   G
zاجة ماسة كي ُيفتح با� V8ة �حلضر2 �إلwية �يأتينا 
�أل8}. �ال شك   G يسقي كّل من َمِعني  مبا%    �
 J1 تعاليم �ملصطفى �لغرَّ�% � هي سفينة �لنجا2 إلنقا/
�لدنيا من بر�ثن �لفسا� ��wال�، حيث علمنا � ُطرَ� 
نسيها  قد  �ل^  �لعبا�  �حقو�  تعا_  �هللا  حقو�  تأ�ية 

فشّتا1  �لسابقة.  ��لشر�ئع  �ملقدسة  �لكتب   tتبا/ ح� 
من   tٍنو كل  لنا  بيَّن  �لذ�  �لكرمي   1��لقر تعليم  بني 
�ألحكا� �ملنصبغة بالتقو
 ��لسال� �نو�tO �خل\ �عّلمنا 
كيفية تأ�ية كل �حلقو�.. �بني ما عبثت به �أليا�� غ\ 

�ألمينة G �لكتب �ملقدسة قليال كا1 /� كث\� !! 
�إلنسا1  يكو1  بأ1  �ألمل   ��إلسال تعليم  /عطى  لقد 
مظهًر� لصفاB �هللا تعا_ G نطا� �د�� � يعكسها على 
�إلنسانية �ملتعطشة لنو8 �حلضر2 �إلwية فيحل �لسال� على 
 �كل من هّب ��ّ�. �ال 8يب /1 �لتقو
 ��حة �لسال
�بذ28 /شجاD8 �ملخضر2. كما /,ا �ألساn لكل /بو�� 

;‹˜â’\;‡\ÅŒ…;k]Ë¡\Åh;‹˜â’\;‡\ÅŒ…;k]Ë¡\Åh

Ït2Œ∏\;ÿÊ÷¢\ÂÏt2Œ∏\;ÿÊ÷¢\Â
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�لسال� �هي �حلصن �حلصني حلماية �إلنسا1 من كل 
 Bليا�
. كما /نه ال 8يب /1 للدين �حلنيف J/� سيئة
فعالة ميكن /1 تقضي على فسا� �لعا� �لذ� � تفلح 
هيئاته �منظماته �لد�لية G حتقيقه �نزt فتيل �حلر�� 
��لدما8، فما �د� على مر/
 �مسمٍع من �جلميع.. 
يد` على خيبة تلك �ملؤسساB �فشلها، �هذD �خليبة 
 .���إلخفا� سببها ِقلَّة �لتقو
 ��لبعد عن ��هب �لسال
JN كيف ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا�� ��لقومي 

��لطمع G مو��8 �آلخرين /1 �قق �لسال� �لعاملي. 
1N �لسال� ال يستتب مع غيا� �لتقو
.. ��الضطر�� 

�لذ� تشهدD �لساحة �لعاملية فلن ُيقضى عليه ما � ُيقَض 
على �لشعو8 بالتكh ��ألفضلية ��لطمع G مو��8 �لد�` 
�لضعيفة.. �ال ميكن /1 يستتب �ألمن ��لسال� G �لعا� 
ما � يترسخ G قلو� كل �ألمم /,ا على حد سو�% من 
�حلق   ��لسال ��هب   _N  oلتعر� عليها   1/�  "���" 8Jية 

�لذ� بعث �ملصطفى � V8ة للعاملني.
�من /جل Nقر�8 �لسال� �لعاملي ُ/سست �جلماعة �إلسالمية 
ثانية  �أل8}   ��لسال ليعم  تعا_  �هللا  من  بأمر  �ألVدية 
من  كث\  �عترفت  �لقد  �حلقيقية.   � �ملصطفى  بتعاليم 
�ملبا8كة  �اعتنا  مبساعي  �تلفة  /صعد2  على   Bجلها�
مسئولية  فإ1  لذ�  للبشرية.  �Nيصاله   ��لسال لتمكني 
 ��إلسال  1/ يثبتو�   1/ مكا1  �ألVديني G كل  �ملسلمني 
ليس �ين �لعنف؛ بل هو �ين �ألمن ��لسال� �ير��� على 
تلك �لفرية �لظاملة �ل^ ير��ها خصو� �إلسال�.. �يثبتو� 
 Bعلى �يع �ملستويا �wم عمليا /1 تعاليم �إلسال� تقد
�لضما1 لألمن ��لسال� بكافة /نو�عه. فما � يعلم 8جا` 
�لدين ��لساسة على حد سو�% /1 �لتعاليم من مقاصدها 
تنتهي  فلن  �خلالق  �هللا  ��صا`  �إلنسا1  �سعا�2   ��لسال
 � �ما  �لدفينة،  ��ألحقا�  �لطائفية  ��لفنت   Bالضطر�با�
�حلو�8  بلغة  �لتحريض  لغة  يستبدلو�   �� 
بالتقو يتحلو� 
مع �آلخر uو مقاصد عليا �يتخلصو� من �لوحشية ��نا2% 

 .��ألخال�، لن �ل �لسال� ��لوئا
�خ\ ما �تم به كلمتنا �عا% �ملصطفى �.. �للهم /نت 
.���إلكر� �جلال`   �J يا  تبا8كت   ��لسال �منك   ��لسال
�صلى �هللا على سيدنـا �مد �على �له �صحبه �سلم.

إن السـالم ال يسـتتب مـع غياب 
التقوى.. واالضطراب الذي تشـهده 
الساحة العاملية لن ُيقضى عليه ما " 
يقض على الشعور بالتك1 واألفضلية 
والطمع 9 مـوارد الدول الضعيفة..
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التقوى

 حضر2 مر�O بش\ �لدين �مو� /Vد
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا� حلضر2 �ملسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� �

:n�8� من

في 
حا� �لقر��

(سو28 �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

﴿َقاَ� َيا ِ�ْبِليُس َما َلَك َ�الَّ َتُكوَ� َمَع 

ِألَْسُجَد  َ�ُكْن  َلْم  َقاَ�   * اِجِديَن  &لسَّ

َحَمٍإ  ِمْن  َصْلَصاٍ�  ِمْن  َخَلْقَتُه  ِلَبَشٍر 

َمْسُنوٍ�﴾  (٣٣ -٣٤)

&لتفسـ8:
 :�/� /جا� nُ/8 �لفئة �ملعا8ضة آل�
ال  لذلك  حق\  Jليل  كائن   ���  1N
هو   
�ير ��النقيا�،  �لطاعة   oيعا
مفخر2ً،  �آلخرين  تقليد  �/تباعه 
 JN ليًال حق\¤ مثلهمJ لك¥ لست�
خلقَت¥ مطبوًعا على �حلرية ��إلبا%، 
فكيف ميكن ; /1 /8ضى بطاعته. 

 Oلعبا28 /يًضا هي من قبيل �ملجا� Dهذ
 hألك� �لعد�   1/ تع¥   JN ��لتمثيل، 
آل�� �/تباَعه �عت��h �لنظا� �لذ� جا% 
 G ��/8� \منافًيا حلرية �لضم ���به 
 tخلضو� فرفضو�  wم،  Nهانًة  �ّتباعه 
له، ظانني /,م /حسن نظاًما �/مثل 
ُعّبر  �قد   .��� Nليه  يدعو  مما  طريًقا 
عن هذ� �ملفهو� هنا مبصطلح �ِخللقة 

�لطينية ��ِخللقة �لنا8ية.

َ;ِجيم﴾  َفِإنََّك  ِمْنَها  َفاْخُرْ?  ﴿َقاَ� 
 (٣٥)

شرA &لكلما@: 

tΑ$s%ß§ŠÎ=ö/Î*¯≈ tƒ$tΒy7s9�ωr&tβθ ä3s?yì tΒt Ï‰Éf≈ ¡¡9 $#∩⊂⊂∪tΑ$s%öΝs9ä.r&

y‰àfó™X{@� t±u;Ï9…çµ tFø)n=yzÏΒ9≅≈ |Á ù=|¹ôÏiΒ:*uΗxq5βθ ãΖó¡¨Β∩⊂⊆∪tΑ$s%

ól ã� ÷z$$sù$pκ÷] ÏΒy7̄Ρ Î*sùÒΟŠ Å_u‘∩⊂∈∪¨β Î) uρš�ø‹n=tãsπ oΨ÷è̄=9 $#4’n< Î)ÏΘ öθtƒ
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لآلية   Bلكلما�  ªشر (�نظْر  ;جيم: 
8قم ١٦)

&لتفسـ8:
 G لغائب� /1 ضم\  �ملفسر�1  قا` 
(تفس\  �جلنة  على  يعو�  ﴿منها﴾ 
�ِحلجر،  سو28  ��لقرط®،  �لبغو� 
فاخرْ° منها…).  قا`  تعا_:  قوله 
�لكن �لسؤ�` �لذ� يفر} نفسه هنا 
هو: �JN كا1 �ملر�� هنا �جلنة �حلقيقية 
 ..Bملو� بعد   nلنا� يدخلها  �ل^ 
فأ�ًال: ِمن �ملستحيل /1 يدخل فيها 
�لشيطا1، �ثانًيا: َمن يدخل فيها ال 
يؤكد  كما  منها  ُيخَر°   1/ ميكن 
�ياB كث\2.*  G 1ُ �لكرمي�Jلك �لقر
بالدخو`  للشيطا1  ُسمح  فكيف 

� منها؟ ��فيها، �كيف جاO طرُ� 
�لو قيل بأ,ا � تكن باجلنة �حلقيقية، 
بل كانت جنة على هذD �أل8} �ل^ 
ما  ينشأ سؤ�`:  فأيًضا  نعيش عليها 
� �هللا تعا_ قد قا� بطر� �لشيطا1 ��
منها فكيف �ستطاt /1 يدخل فيها 

�؟��مر2 /خر
 إلغو�% 
Nليها  �ملشا8  �جلنة   1/  
8/ �لذلك   
 � كما  حقيقية،  جنًة  تكن   � هنا 
تكن منطقًة من هذD �لكر2 �أل8ضية 
ميكن تسميتها باجلنة، بل �ملر�� منها 
Jلك �ملقا� �لر�حا� من 8ضو�1 �هللا 
 1/ قبل   nلنا� به  يتمتع  �لذ�  تعا_ 
Jلك  �ألنبيا%.  من  ن®  بينهم  ُيبعث 
/1 �حلجة ال تكو1 قد /قيمت عليهم 
عن طريق �لن®، �بالتا; ال يز�لو1 - 
8غم كو,م على �خلطأ - يتمتعو1 
عندما  �لكن  �8ضو�نه؛  �هللا  برVة 
فإ,م  �يكفر�نه  ن®  بينهم  ُيبَعث 

ُيحَرمو1 من جنة �لرضو�1 �إلwي.

 1��لقر  1/ هذ�  موقفي  يؤيد  �مما 
�لبقر2  سو28   G  ªصر قد  �لكرمي 
بعد  /نه   
/خر مو�ضع   G كذلك�
8Jيُة   Bُطر�  ��� Nبليس   
/غو  1/
كلِّ منهما من �جلنة. فثبت /1 طر� 
 ��لشيطا1 من �جلنة لعد� سجو�D آل�

�خر. �ينطو� على مفهو

ينِ﴾  ﴿Lَِ��َّ َعَلْيَك &للَّْعَنَة ِ�َلى َيْوGِ &لدِّ
 (٣٦)

شرA &لكلما@:
&للعنة: َلَعَنه َلْعًنا: طَر�D؛ �/بعَدD من 
�خل\؛ �/خز�D؛ �سبَّه. ��للعنة: �سٌم 

من �للعن؛ �لعذ�ُ� (�ألقر�).
 _N �لفجر   tطلو من   :��ليو  :Gيو
مطلًقا  �لوقُت  �لشمس؛  غر�� 

(�ألقر�).
ين: هو �جلز�ُ% ��ملكافأ2؛ �لطاعُة؛  &لدِّ
��لغلبة  �لقهُر  �حلساُ�؛  ؛  ُّ̀ �لذ

� قا` �هللا تعا_: ﴿فأOلَّهما �لشيطا1ُ عنها فأخرَجهما مما كانا فيه �قلنا �ْهِبطو� بعُضكم لبعض عد�ٌّ �لكم G �أل8} 

مستقرٌّ �متاN t_ حني﴾ (�لبقر2: ٣٧). �قا` �هللا تعا_ إلبليس: ﴿َفاْهِبْط منها فما يكو1 لك /1 تتكhَ فيها فاخُرْ° 
Nنك من �لصاغرين﴾ (�ألعر�o: ١٤)، �قا`: ﴿�ْخُرْ° منها مذ�aًما مدحو�8ً﴾ (�ألعر�o: ١٩)، �قا`: ﴿فاْخُرْ° 
منها فإنك 8جيم﴾ ( ¼: ٧٨). �قا` �هللا عن /هل �جلنة: ﴿ال َيَمّسهم فيها َنَصٌب �ما هم منها مبخَرجني﴾ ( �ِحلجر: 

٤٩).  (�ملترجم)

ومبا أن النبوة سـارية إ< يوم القيامة فلذلك قال اهللا 
ين﴾. وال  � إلبليـس: ﴿وإّن عليك اللعنَة إ< يـوِم الدِّ
تتحـدث هذه اآليـة عن أي عذاب Oـم ألن عذابهم 
سـيبدأ بكل شـدة وقـوة بعد حلـول يـوم الدين.
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التقوى

��ملُلك  �لسلطا1ُ  ��الستعال%؛ 
ما  جلميع  �سٌم  �لتدبُ\؛  ��ُحلكم؛ 
�لقضاُ%  �لوtُ8؛  �مللُة؛  �هللا؛  به  ُيعَبد 

(�ألقر�).

&لتفسـ8:
�ملكّفرين   n/8 كَرJ _تعا ميحو �هللا 
/نبيائه  Jكر  على  �ُيبقي  ألنبيائه، 
��لنبو2  تفصيًال.   �/ �Nاًال   ��لكر�
هي G �لو�قع كسلسلة ينخر½ فيها 
ن®  بكل  /تباعه  مع  قدمي  ن®  كل 
�ملتصلة..   Bكاحللقا �/تباعه  جديد 
فلذلك جند كل ن® يذكر معا8ضي 
��ئًما،  بالسو%  �لسابقني  �ألنبيا% 
فعلى  /¿ائهم  بذكر  يلعنهم   �  1N�
شديد2  كر�هية  قلبه   G يكّن  �ألقل 
�لنبو2   1/ �مبا  �ملنكر2.  /فعاwم   Dجتا
قا`  فلذلك  �لقيامة   �يو  _N سا8ية 
�هللا � إلبليس: ﴿�1ّN عليك �للعنَة 
 Dلدِّين﴾. �ال تتحد� هذ� �N_ يوِ
�آلية عن /� عذ�� wم أل1 عذ�ֲדم 
حلو`  بعد  �قو2  شد2  بكل  سيبد/ 

يو� �لدين.

 Gَِيْو ِ�َلى  َفَأْنِظْرِني   ِّR;َ ﴿َقاَ� 
ُيْبَعُثوَ�﴾  (٣٧) 

شرA &لكلما@:

 Dر /خَّ يَن:  �لدَّ  Dنَظَر/  :Tفَأْنِظْر
(�ألقر�).

 D8َثا/ /8َسَله؛  َبْعًثا:  َبَعَثه  ُيبَعثو�: 
/حياهم.  �ملوتى:  َبَعَث  �َهيََّجه. 
فعله.  على  Vَله  �لشي%:  على  بعَثه 

��لبعث: �لنشُر (�ألقر�).

&لتفسـ8:
 �/ Oيًضا من قبيل �ملجا/ �هذ� �لكال
لسا1 �حلا`، �ليس /1 �لشيطا1 /� 
تعا_  �هللا  من  بالفعل  طلبو�  /شباهه 

 .Dمهلة كهذ
 Bآليا�  D1 هذ/ بينُت   1/ لقد سبق 
�ألنبيا%  � �غ\D من ��تتحد� عن 
عموًما،   ��� /بنا%  �عن  خصوًصا، 
 ��� G ªنفخ �لر� Àمع �لعلم /1 مع
�لوحي  نز�`  هو  �آلخرين  ��ألنبيا% 
خصو¼   G  Dمعنا �/ما  عليهم، 
فهو  عموًما  �لبشر   �/  ��� /بنا% 
قو`  �/ما  �إلنسانية.  �لنفس  تكميل 
 _N ﴿فَأنِظْر�  تعا_:  هللا  �لشيطا1 
]تلف  /يًضا   Dفمعنا ُيبَعثو1﴾   �يو

بالنظر N_ �لفئتني:
فيع¥ بالنسبة N_ �لفئة �لثانية /� �لبشر 
عموًما: يا �8، �ِت¥ �ملهلة إلغو�ئهم 
ح� ما قبل بعثِتهم �8حانيًّا.. /� ما 
 Bنفسه من هجما �إلنسا1  � �ِم 
عبا�  عد��   G بدخولـه  �لشيطا1 

�هللا �ملخَلصني ُيمَنح �لشيطا8J� 1يُته 
فرصة Nغو�ئه.

�مما يد` على /1 �لبعث هنا �8حا� 
�ليس مبعÀ حشر �ألجسا� /نه تعا_ 
� يقل هنا "N_ يو� �ملوB" بل قا` 
 1/  ��معلو ُيبعثو1﴾.   �يو  _N﴿
 _N �لبشر  إلغو�%  �لشيطا1  Nمها` 
أل1  مستحيل،  �حلقيقي  �لبعث   �يو
�ليس  مبوته،  ينتهي  �إلنسا1  �ختبا8 
 �/ �لشيطا1  بأ1  تعتقد  �يانة  هنا� 
�ملالئكة يستمّر�N G 1غو�% �إلنسا1 
 �/� هد�يته بعد موته /يًضا N_ /1 تقو
�لقيامة. فلو /خذنا "يو� �لبعث" هنا 
تعليم  خلالْفنا  �ألجسا�  حشر   Àمبع
علينا  ميليه  ما  /يًضا  �خالْفنا   1��لقر
فكل   1JN �لسليم.  ��ملنطق  �لعقل 
Nنسا1 عاقل سوo يعتh يو� �لبعث 
هنا مبعÀ �لبعثة �لر�حانية، �/1 �ملر�� 
من �آلية هو /1 �لشيطا1 /� /ظالله 
من �لبشر Nمنا يستطيعوN 1غو�% /حد 
من �لناn ما � تتم بعثته �8حانيًّا.. 
لـه  تتيسر   � ما  �خر..  بتعب\   �/
تعا_  �هللا  تطيع  �ل^  �ملطمئنة  �لنفس 
��ئًما؛ /ما بعد حصوله على �لنفس 
�ملطمئنة فإ1 �لشيطا8J� 1يته َيْيَئُسو1 
�تعذيبه  Nيذ�ئه   G �يشرعو1  منه، 

بدًال من �ا�لة Nغو�ئه �تضليله.   
�خلفائه   ���  _N بالنظر  �/ما 
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من  فاملر��  �ألنبيا%  �هم  �حلقيقيني 
ُيسَمح  /نه  هو  �لشيطا1  Nِنظا8 
للشيطا1 �/تباعه بالطعن G �ألنبيا% 
�عرقلِة  ��ألكاJيب،  �لتهم   tبأنو�
 _N ،طريقهم، �مها�ِتهم �تعذيبهم
/1 يأÃ يو� بعث هؤال% �ألنبيا%../� 
N_ /1 يأÃ �لزمن �ملقد8 النتصا8هم. 
�بتعب\ �خر، ُيمَهل �لشيطا1 �/عو�نه 
قوله   G 8ملذكو� �إلwي  �لوعد  �فق 
�لسمَع﴾  �سترَ�  َمن  ﴿Nال  تعا_ 
�َخلطفَة﴾  َخِطَف  َمن  ﴿Nال  �قوله 
تعاليم   G شا%��  ما  يطعنو�  لكي 
عندما  �لكن   ،�8ً�O� كذًبا  �ألنبيا% 
يأÃ يو� غلبتهم تذهب 8يح هؤال% 
 Bجر هكذ�  �لزبد.  مثل  �لشياطني 
� N_ عصر ��سنة �هللا � منذ Oمن 
نبينا � حيث � يز` �هللا تعا_ ُيمِهل 
ِحكمه،  بعض  على  بناً%  �لكفا8، 
ليملئو� �لدنيا صر�ًخا �ضجيًجا ضد 
�لرسل، �ميكر�� ֲדم بصنوo �حليل 
بعثهم   �يوُ  Ãيأ  1/  _N  ،tُخلد��
��اعاِتهم  8سَله  �هللا  ينا��  حيث 
قائًال: ها لقد �نتهى Oمن �ختبا8كم، 
�لعا�؛  على  ��ستوُلو�  �آل1  فُهبُّو� 
منتصرين،  ظاهرين  �ألنبيا%  فأصبح 
fو�  خامدين  �ملعا8ضو1  �صا8 
�لَزَبد، بل �من كث\ منهم ��نضمو� 

N_ �اعة �ألنبيا%. 

�لشيطا1   1/ �آلية   Dهذ تع¥  �ال 
 G بالفعل يطلب من �هللا تعا_ �ملهلة
Nنه  بل  Nياها،  فيمنحه  �ألنبيا%  Oمن 
 Dمعنا� /سلفُت،  كما   �OاÄ  �كال
يتمنو1  �ألعد�%   �/ �لشياطني   1/
/نبيائهم  على  ينقّضو�   1/ قلوֲדم   G
�هللا  �يسمح  سحًقا،  فيسَحقوهم 
يدخر��  بأ1  �ملاكرين  wؤال%  تعا_ 
�سًعا لتحقيق /مانيهم �خلبيثة، �لكن 
بعث   �يو  _N يستمر   ªلسما� هذ� 
8سله  �هللا  Åعل   � فقط،  �ألنبيا% 
خائبني،  /عد�%هم  �يرّ�  غالبني، 

ف\�1 هالكهم بأ� /عينهم.

 Gَِقاَ� َفِإنََّك ِمَن &ْلُمْنَظِريَن * ِ�َلى َيْو﴿
(٣٧ – ٣٨)  ﴾Gْلَوْقِت &ْلَمْعُلو&

&لتفسـ8:

فقط  �لكن  �ملهلة،  سنمنحكم   �/
Nليه  /ّخرنا  �لذ�  �لوقت  Jلك   _N
�نتصا8َ 8سلنا، �لكن حني يأO Ãمن 
 ،Dهذ �ملهلة  فتر2  ستنتهي  غلبتهم 
/يها  �لقهرية  بآياتنا  �سنسحقكم 

�لشياطني /ئمَة �لكفر. 
�/ما ﴿يو� �لوقت �ملعلو�﴾ فهو ما 
سبقت �إلشاN 28ليه G بد�ية �لسو28 
قرية  من  َ/هَلْكنا  ﴿�ما  تعا_  بقوله 
(�آلية   ﴾�معلو كتاٌ�  �wا  Nال 
 
�لقر من  قرية  كل   1/  �/  ..(٥
,لكها   � 8سَلنا  /هُلها  عا8}  �ل^ 
َ/ْمَهْلنا كلَّ ��حد2  G /�` يو�، بل 
 _N �ملوكولة  �ملهّمة   _N بالنظر  منها 
كل 8سو`. فمنهم من /ّجلنا عقاֲדم 
نبيهم،  حيا2   G �/هلكناهم  قليًال 
موسى  سيدنا  Oمن   G حصل  كما 
�O Gمن نبينا �لكرمي �؛ �منهم من 

ولكـن عندمـا يأY يـوم غلبتهم تذهـب ريح هؤالء 
الشـياطني مثـل الزبد. هكـذا جرت سـنة اهللا � 
منـذ زمـن آدم إ< عصر نبينا � حيـث " يزل اهللا 
تعـا< ُميِهل الكفـار، بناًء على بعض ِحكمـه، ليملئوا 
الدنيـا صراًخـا وضجيًجا ضد الرسـل، وميكروا بهم 
بصنـوف احليـل واُخلـدع، إ< أن يأY يـوُم بعثهم ...
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بعد  /هلكناهم   � طويال،  /مهلناهم 
8حيل نبيهم كما حصل مع �ملسيح 

.�

﴿َقاَ� َ;Rِّ ِبَما َ�ْغَوْيَتِني َألXَُيَِّننَّ َلُهْم 
 * َ�ْجَمِعَني  Lََألُْغِوَينَُّهْم  &ْألَْ;ِ]  ِفي 
&ْلُمْخَلِصنيَ﴾   ِمْنُهُم   ]َ َ̂ ِعَبا ِ�الَّ 

(٣٩ - ٤٠)

شرA &لكلما@:
 :
�َغَو �لرجل  َغِوَ�  �غويَت_: 

. �/غو�D: /ضلَّه (�ألقر�). ضلَّ

&لتفسـ8:
 Oملجا� قبيل  من  /يًضا   ��لكال هذ� 
��لرسالة  Nبليس،  حا`  لسا1ِ   �/
هي  �آلية   Dهذ عليها  تنطو�  �ل^ 
 Éبا� G 1 �لذين يكُفر�1 بالرسل/
�لعنا� من �إلميا1 فيما  �ألمر مينعهم 
بعد /يًضا، فيحترقو1 كمًد� �غضًبا 
مبا � يوفَّقو� لإلمياG 1 /�` �ألمر، 
�بالتا; يريد�1 �لقضا% على �اعة 
�ألنبيا%، فال يألو1 جهًد� G تعذيب 
�قد  �ينهم.  عن  ل\تد��  �ملؤمنني 
/كد �هللا على هذ� �ملعG À موضع 
�خر من �لقر�1 �لكرمي بقوله ﴿تلَك 
�لُقَر
 نقصُّ عليَك من /نباِئها �لقد 
جا%ْتهم 8سُلهم بالبيِّناBِ فما كانو� 

كذلَك  قبُل  ِمن  بو�  كذَّ مبا  لِيؤمنو� 
�لكافرين﴾  قلوِ�  على  �هللا  يطَبُع 
/ئمة   1/  �/  ..(١٠٢:oألعر��)
�إلميا1  من  ُيحَرمو1  Nمنا  �لكفر 
أل,م كفر�� برسلهم G /�` �ألمر، 
فيما  للرسل  تصديقهم   G ف\�1 
فيز����1  عليهم،  �عا�8ً  خزًيا  بعد 
عد�ً%، �ُيضّلو1 باقي �لقو�، تنفيًسا 

لغيظهم. 
 G Àهذ� �ملع _N 28لقد سبقت �إلشا�
مستهـّل هذD �لسو28 /يًضا G قو` 
كفر��  �لذين  يو�ُّ  ﴿8َبما   :� �هللا 
لو كانو� مسلمني﴾ (�آلية ٣).. /� 
 َ̀ �/ �منو�  ليتهم  �لكفا8   Àيتم كم 
�ألمر كيال ير�� هذ� �خلز� ��wو�1، 
حَرمهم  قد  ُكفرهم   ��� ما  �لكن 
َ̀ مر2، فال ُيؤمنو1  �/ oَهذ� �لشر
يز����1  بل   ،Dهذ حسرִדم  8غم 

تعصًبا �عناً��. 
 nلنا� لتضليل  �لشيطا1  �/ما حتّد� 
ما  فمثاله  ﴿�ُألغِويّنهم﴾  قوله   G
لسا1  على  �لكرمي   1��لقر  DكرJ
قولـه   G  � شعيب  معا8ضي 
تعا_ ﴿لَُنخِرَجّنَك يا شعيُب ��لذين 
لَتُعو1ّ�ُ   �/ قريِتنا  ِمن  معَك  �َمنو� 
كا8هني﴾  كّنا  َ/َ�لو  قا`  ملَِّتنا   G
تعا_:  �قولـه   ،(٨٩  :oألعر��)
ِلرسِلهم  كَفر��  �لذين  ﴿�قا` 

لََتعو1ّ�ُ   �/ /8ِضنا  ِمن  لَُنخِرَجّنكم 
�كأ1   .(١٤ (Nبر�هيم:  مّلتنا﴾   G
معا8ضي كل ن® /علنو�: ما �منا � 
نوفَّق uن لإلميا1 فلن نªh ح� نرّ� 
كا1  �هكذ�  �ينهم.  عن  �ملؤمنني 
�/� /عد�% �لرسو` � حيث يقو` 
�لقر�1 عنهم ﴿�يريد�1 /1 َتضلُّو� 
 1/  �/  ..(٤٥ (�لنسا%:  �لسبيَل﴾ 
/عد�%D � من �ليهو� يريد�1 /1 يرتد 
�ملسلمو1 عن �ينهم. �كذلك ��8 
يز�لو1  ﴿�ال  �آلخرين  �لكفا8  عن 
يقاتلونكم ح� َيُر�ُّ�كم عن �ينكم 
 ..(٢١٨ (�لبقر2:  �ْستطاعو�﴾   1ِNِ
 _N �ا8بونكم  يhحو�  لن  /,م   �/
�لكن   ،��إلسال عن  يرّ��كم   1/
 G يكسر شوكتهم oهللا تعا_ سو�

�خر �ملطاÅ� ،oعلكم �لغالبني.
�ملسلمني  uن   Dنر� نفسه  ��ملشهد 
كل  تريد  حيث   ��ليو �ألVديني 
من  �لكن  موقفنا،  عن  �8َّنا  �لدنيا 
يريد  من  Nهالَ�  يستطيع  �لذ�   �J

�هللا حياته؟ 
ما /شدَّ عمايَة �لكافر! فبدًال من /1 
يريد  �لديَن  8فضه  على  نفسه   �يلو
/1 يصّب جاَ� غضبه على �هللا تعا_ 
مؤمًنا  Åعل¥   � هو   ��� ما  قائًال: 
فلن /برª ح� /جعل عبا�D �ملؤمنني 

مرتدين!
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�ألسو� �لحسنة

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

اِ�. (صحيح  �َِّ� ُسوَ�ِ� �ْلَكْهف ُعِصَم ِمَن �لدَّجَّ��-َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ�: َمْن َحِفَظ َعْشَر "َياٍ� ِمْن ََ /ِ�0َ�ْ �َِبي �لدَّ  ł‡¬̌
مسلم، كتا8 صال� �ملسافرين �قصرها)

�-َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ�: َما َشْيٌ/ �َْثَقُل ِفي ِميَز�ِ- �ْلُمْؤِمِن َيْوFَ �ْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن َ�Aِ-َّ �هللا لَُيْبِغُض َ  /ِ�0َ�ْ �َِبي �لدَّ ł‡¬̌
��لصلة عن �سو� �هللا) Nكتا8 �ل ،Oسنن �لترمذ) ./َOْلَفاِحَش �ْلَبِذ�

َلِميِّ �َنَُّه َسِمَع �ْلِعْرَباVَ ْبَن َساِ�َيَة َقاَ�: َ�َعَظَنا َ�ُسوُ� �هللا � َمْوِعَظًة Sََ�َفْت  ̌¬‡ł>َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن َعْمٍر� �لسُّ
�ِجَلْت ِمْنَها �ْلُقُلو8ُ. ُقْلَنا َيا َ�ُسوَ� �هللا Aِ-َّ َهِذِ̀ َلَمْوِعَظُة ُمَو0ٍِّ_ َفَماSَ� َتْعَهُد Aِلَْيَنا؟ َقاَ�: َقْد َتَرْكُتُكْم َ�ِمْنَها �ْلُعُيوُ- َ
َعَلى �ْلَبْيَضاِ/ لَْيُلَها َكَنَهاِ�َها َال َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدAِ Oالَّ َهاِلٌك. َ�َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َفَسَيَرc �ْخِتَالًفا َكِثaً� َفَعَلْيُكْم ِبَما 
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ  اَعِة َ�Aِْ- َعْبًد� َحَبِشيًّا، َعضُّ َعَرْفُتْم ِمْن ُسنَِّتي َ�ُسنَِّة �ْلُخَلَفاِ/ �لرَّ�ِشِديَن �ْلَمْهِديَِّني. َ�َعَلْيُكْم ِبالطَّ

َفِإنََّما �ْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل �ْألَِنِف َحْيُثَما �ْنِقيَد �ْنَقا0َ. (مسند �mد، كتا8 مسند �لشاميني)

�-َّ �لنَِّبيَّ � َقاَ�: َ�ْ�َبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَ- ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َ�َمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ َ �̌¬‡ł َعْبِد �ِهللا ْبِن َعْمٍر
rَ َكَذ8َ َ�SَAِ� َعاَهَد َغَدَ� َ�SَAِ� َخاَصَم َفَجَر.   َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن �لنَِّفاtِ َحتَّى َيَدَعَها. sْ� �SَAُِتِمَن َخاَ- َ�SَAِ� َحدَّ

(صحيح �لبخا�O، كتا8 �إلميا-)
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١٠

التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

ما،  N_ حد  ��لزهد  بالعفة  ملتزمو1   nنا/ �لدنيا   G يوجد
 
aلر� تلقي  فيهم على  �لفطرية  �لقد28  عال�2 على �جو� 
 
aحيث تكو1 ُبنيتهم �لدماغية قابلة لتلّقي �لر ،oلكشو��
��لكشوN o_ حد ما، ��ا�لو1 /يضا قد8 �إلمكاN 1صالª نفوسهم، 
فيهم  تنشأ  �بسببهما  سطحية،  بصو28  ��لصد�  �حلسنة  فيهم  �تنشأ 

 �لصاحلة ��لكشوo �لصا�قة N_ حد ما �لكنها ال تكو1 aنو�8 �لر/
خالية من �لظلمة. بل ُتستجا� بعض /�عيتهم /يضا �لكن ليس G /مو8 
عظيمة، �Jلك أل1 صدقهم ال يكو1 كامال، بل يكو1 مثل �ملا% �لذ� 
يبد� ظاهرD صافيا �G قاعه ��8 �قذ�28، �مبا /1 تزكية نفوسهم ال 
كب\  حد   _N ناقصني  �صفاaهم  صدقهم  �يكو1  �كتملت  قد  تكو1 
فيتعثر�1 عند �البتال%. �لو حالفتهم V8ة �هللا �Vاهم ِستر �هللا "�لستا8"، 
خلَلو� من �لدنيا ��1 عثا8، /ما �JN ��جهو� �بتال% فُيخشى عليهم سو% 
�لعاقبة كبلعا� باعو8، �/1 ُيشبَّهو� بالكلب بعد /1 كانو� ملَهمني؛ أل1 
مبجر�  �لفو8  على  بيوִדم  �يدخل  /بو�ֲדم  على  ֲדم  متربص  �لشيطا1 
عثا8هم بسبب �لنقص G حالتهم �لعلمية ��لعملية ��إلميانية. N,م ير�1 
�لنو8 من ُبعد �لكن ال يدخلونه �ال ينالو1 نصيبا كافيا من حر�8ته، لذ� 
فإ1 حالتهم ��ئما تكوG 1 خطر فاهللا تعا_ نو8 كما قا`: ﴿�هللا نو8 
�لسما��B ��أل8}﴾ فالذ� ير
 /ماB�8 نوD8 فقط مَثله كمثل �لذ� 
ير
 من بعيد �خانا �ال ير
 ضو% �لنا8 فُيحر� من فو�ئد �لضو% �من 

;=;Ïfii…;◊Ë÷Œ’\;€÷¬’\;=;=;Ïfii…;◊Ë÷Œ’\;€÷¬’\;=
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يستدلو1  فالذين  �لبشرية.  شو�ئب  حتر�  �ل^  حر�8ته 
على �جو� �هللا تعا_ من �لشو�هد �لعقلية /� �لنقلية /� 
�إلwاماB �ملزعومة فقط -كعلما% �لظاهر ��لفالسفة /� 
�لذين يقر�1 بوجو� �هللا من خال` قو�هم �لر�حانية /� 
من  �لكنهم �ر�مو1   
aلر��  oلكشو� قد8ִדم على 
نو8 قر� �هللا تعا_- فَمثلهم كمثل �لذ� ير
 �خانا 
من بعيد �ال ير
 ضو% �لنا8 بل يقر بوجو� �لنا8 بالنظر 
من   ��ملحر� �إلنسا1  َمَثل  فهذ�  فحسب.  �لدخا1   _N
ملعا1   
ير �لذ�  /ما  �لنو8.  بو�سطة   Ãتأ �ل^  �لبص\2 
 
�لنو8 من بعيد ��1 /1 يدخله فَمثله كمثل �لذ� ير
ضو% �لناG 8 ليلة مظلمة �بسببه Åد طريقا صائبا /يضا، 
�لكنه ال يستطيع /1 يتخلص من �ل�h لكونه بعيد� عن 
�لنفسي. ��لكل يفهم  �لنا8ُ كيانه  �لنا8، كما ال حتر� 
حالكة  ليلة   G بعيد  من  �لنا8  ضو%  /حد   
/8 لو  /نه 
 Dيته �لضو% لن تنقذa8 ر�Ä 1فإ n8لقا� �hل�� ��لظال
�لنا8  من  يقتر�  َمن  �wال�  من  ُينقذ  بل  �wال�،  من 
لد8جة تزيل برD�َ مبا يكفي. /ما �لذ� ير
 �لضو% من 
بعيد فقط فعالمته /نه توجد فيه بعض /ماB�8 �لصر�½ 
�ملستقيم ��1 /1 يوجد ما يد` على فضل �هللا �خلا¼، 
�ال تز�` عنه حالة �لقبض �لناجتة عن �ألهو�% �لنفسانية 
�/نانيته  �لنفسي  كيانه  �تر�  �ال  �لتوكل   G ��لنقص 
N_ /1 يص\ 8ما��؛ أل1 شعلة �لنو8 ما �Oلت بعيد2 عنه 
جد�؛ فال يكو1 ��8ثا حقيقيا لألنبيا% ��لرسل، �تبقى 
بعض �لشو�ئب �لد�خلية كامنة فيه، �ال Kلو عالقته مع 
�هللا تعا_ من �لكد�28 ��لنقص، ألنه ير�D � من بعيد 
بنظرته �لضبابية �ال يكوG 1 َكَنِفه �. فالذين توجد 
فيهم /هو�% نفسانية، �G بعض �ألحيا1 تبد� /هو�aهم 


، فيظنو,ا ثو28 من �هللا تعا_، aلر� G ثو�8,ا �طوفا,ا
يقو`  فمثال  �ألما28.  �لنفس  ثو28  Nال  ليست  /,ا  مع 
/حدهم a8 Gيا�N D لن /طيع �لشخص �لفال� أل� خ\ 
منه، �يستنتج من Jلك /نه خ\ من غ\G D �حلقيقة مع �� 
 G Ãنفسه. �هكذ� يأ c;كالمه هذ& يكو� ناجتا عن ثو
/حالمه بكال� كث\ ناتج عن ثو28 نفسه �يظن جهال منه 
/نه ينا` مرضا2 �هللا فيهلك. �ملا � يكن قد توّجه N_ �هللا 
تعا_ كلية �� ]ترD � بكل قو2 �بصد� كامل ��فا% 
تا�، لذ� ال تتجلى V8ة �هللا /يضا عليه بصو28 كاملة، 
فيكو1 هذ� �لشخص كجنني ُنفخْت فيه �لر�ª �لكنه 
� ينفصل عن �ملشيمة بعد، �ال �Oلت عينه �جوبة عن 
مشاهد2 �لعا� �لر�حا� بصو28 كاملة، �� ير �جه /مه 
�ل^ نشأ V8 Gها، �zسب �لقو` �لقائل: "�لعلم �لقليل 
فتنة" ال يز�` G خطر بسبب معرفته �لناقصة. صحيح /1 
/ناسا مثله قد يطلعو1 على بعض �ملعاo8 ��حلقائق /يضا 
�لبو`،  به شي% من  �ختلط  مثلها كمثل حليب  �لكن 
/� كماٍ% فيه شي% من �لنجاسة. ��لشخص �حلائز على 
هذD �لد8جة يكو1 مصونا N_ حد ما من مّس �لشيطا1 
 G 1اماته مقا8نة مع َمن كاwN� D�a8 G حديث �لنفس�
�لد8جة �أل�_، �لكن ما ��� للشيطا1 نصيب G فطرته 
 .D�a8  G �لشيطا1  يلقيه  ما  يتجنب   1/ ميكنه  فال  لذ� 
يكو1  فال  به  �يطة  تكو1  /يضا  �لنفس  /هو�%   1/ �مبا 
صفا%   1/ ��حلق  كذلك.  �لنفس  حديث  من  مصونا 
�لوحي ��إلwا� يعتمد على صفا% �لنفس. ��لذين كانت 
�لقذ�28 نفسها G �حيهم   Bنفوسهم قذ�28، ُ�جد G

�wNامهم /يضا. 
(حقيقة �لوحي)
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١٢

التقوى

 Ñتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   Dحد� �هللا  Nال  Nله  ال   1/ /شهد 
 Dشريك لـه، �/شهد /1 �مًد� عبد
من  باهللا   Jفأعو بعد  /ما  �8سوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �8َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  N�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Nيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�½   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ½  �لصِّ
/َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال �لضَّ

خطبة &جلمعة 
&لp �لقاها سيدنا مرX& مسرo� ;Lد �يدl &هللا تعاm بنصرl &لعزيز

� qملهد& Gإلما&L ^خلليفة &خلامس للمسيح &ملوعو&
١٦ /٢٠١٣/٠٨ �يو

G مسجد بيت �لفتوª بلند1

/يا� �طلعُت صدفة على  قبل بضعة 
 G بالتربية  �ملتعلقة  �ألمو8  بعض 
 G ثنا% �حلديث مع /حد �ملسئولني/
�جلماعة، � طلبُت منه تقرير� خطيا 
/يضا، فخطر ببا; بعد قر�%2 �لتقرير 
/1 فيه بعض �ألموw� 8امة �ل^ ال بد 
/فر��  من  فئة  هنا�  بيا,ا، أل1  من 
 ªشر  _N zاجة  �لذين  �جلماعة 
�ألمو8  بعض  فهنا�  �ألمو8،   Dهذ
 Bمعلوما _N 1ل^ �تا° �ملسئولو�
عنها. �هذD �ألمو8 كما هي مهمة 
جلميع  مهمة  فهي  هنا،  للجماعة 
�لعا�   G  
�ألخر �جلماعة   tفر�
�جليل  عليها  يّطلع   1/ �Åب  كله، 
�آلخر�1  �جلماعة  �/فر��  �لناشئ 
�لذين ليسو� نشطا% /� ال يساÔو1 
Åب.  كما  �جلماعة   Bنشاطا  G
 ªألمو8 ال ُتبيَّن بشر� Dعلًما /1 هذ
�لدعا2  يبيِّنها  ال   JN عا�2ً،  �تفصيل 
��ملسئولوG 1 �جلماعة كما Åب، 
�لبعض  /Jها1   G سئلة ش�/ فتنشأ 
�خاصة J/ Gها1 �لشبا� �لكنهم 
ال يسألو1 ظانني /1 /فر�� �جلماعة 
قد  �با%هم   �/ /قا8ֲדم   �/ �آلخرين 
�باaهم  يو�جه   �/ منها،  يستا1�% 
�لطبيعي  �لوضع  بينما  موقفا صعبا، 
/فر��  بني   Bلعالقا� تكو1   1/ هو 

;=;Ïfii…;◊Ë÷Œ’\;€÷¬’\;=

€Ë÷¬i’\Â;ÏËd2’\€Ë÷¬i’\Â;ÏËd2’\

ØfiŸı∏\;Ï¡]µ;f÷êØfiŸı∏\;Ï¡]µ;f÷ê

Ï|ÊâfiŸ;]·ÊfiΩ;k]Á`

!\;∞b;œÁÖŞ’\

Ïâ’]d¯\;Ô\Ê≈b
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حضرc مرX& مسرo� ;Lد �يدl &هللا

مثالية  ��ملسئولني  ��لدعا2ِ  �جلماعة 
 Bملنظما� /عضا%  يستطيع  ح� 
 �خد� Äلس  /عضا%   �/ �لفرعية 
�ألVدية �عضو�B جلنة Nما% �هللا /1 
يسألو� مسئوليهم بكل سهولة لكي 
شكوكهم  �تز�`  معلوماִדم  تز��� 
يكّنو,ا.  كانو�   �JN /يضا  �شبهاִדم 
�بإمكا,م /1 يكتبو� Nّ; كما يكتب 
 
/خر بال�  �من  هنا  من  �لبعض 
فأ8ّ�  بالَغني،   ���حتر� بأ��  /يضا 

على /سئلتهم.
 1/  ; تبّين  لقد  حا`،  /ية  على   

يعرفو1  ال  /يضا  �ملسئولني  بعض 
بالتفصيل  عملهم  ���ئر2  ��جباִדم 
��جباִדم  يؤ���   1/ يستطيعو1  فال 

 .�كما Åب �يلز
بعضها  يتعلق  سأبينها  �ل^  �ألمو8 
 oنعر  1/ بد  �لعقدية، فال  باألمو8 
ملا�J نعتنق �عتقا�� معينا، �كذلك ما 
هي �حلكمة من ��8% بعض �ألمو8 
ه  �ل^ ُيطَلب منا �لعمُل ֲדا، /� توجَّ
/نظا8نا Nليها، �ملاÅ �Jب على كل 
/Vد� /1 يعمل ֲדا؛ فمنها �لتضحية 
 nملالية على سبيل �ملثا`، ف\يد �لنا�

فيما  كذلك  تفاصيلها،  يعلمو�   1/
�إل��8ية  �ملسئولني   Bبو�جبا يتعلق 
/��ئها،  /سلو�  يعرفو�   1/ فيجب 

�ما هي ��ئر2 صالحياִדم. 
�سأتنا�` �ليو� /مريِن �ثنني باختصا8 
من تلك �ألمو8. �ألمر �أل�` يتعلق 
باملعتقد، �Åب على كل /Vد� /1 
يعلمه. ال شك /1 هذ� �ألمر ُيذكر 
بالدقة  ليس  �لكن  �خر � بني حني 
جيد�  �ملسئولو1  ينتبه  �ال  �ملطلوبة 
N_ /نه ضر��8 لتربية /فر�� �جلماعة 
/نفسهم. ُيَظّن /1 �ألVديني بالوال�2 

جهـد  qـاول  أن  rـب 
كل  ننقـذ  أن  املسـتطيع 
فرد مـن أفـراد اجلماعة من 
كل  واجب  وهـذا  الضيـاع، 
مسـئول 9 اجلماعة، وواجُب 
كلِّ داعية وواجب كل منظمة 
فرعيـة علـى كل األصعدة. 
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يعرفو1 جيد� ما هو �wدo من بعثة 
�إلميا1  Åب   �Jملا� �ملوعو�  �ملسيح 
به، علما /1 �ملبايعني �جلد� يعرفو1 
هذD �ألمو8 جيد� أل,م يبايعو1 بعد 
��8سة متأنية �بعد �لبحث ��لتدقيق. 
�جلماعة   G %ليسو� نشطا �لذين  /ما 
�جلماعة   Bجتماعا� �ضر�1  �ال 
�جلساִדا - ��لناn من هذ� �لقبيل 
كا1   1N� بلد  كل   G موجو��1 
عد�هم ضئيال - فعلينا /1 ,تم ֲדم 
�لفرعية مثل   Bملنظما� /كثر، �على 
"Äلس خد�� �ألVدية" �"جلنة Nما% 
�لغر}  �هللا" /1 يشكلو� بر�مج wذ� 
 �خاصًة �يعملو� ֲדا. كذلك على نظا
من  بدال  يقرֲِّדم   1/ /يضا  �جلماعة 
Oعما  �جلماعة   �نظا طر�هم خا°8 
/N 1صالحهم ليس ممكنا، Nال �لذين 
يقولو1 علًنا /,م ال يريد�1 /1 يبقو� 
 �نظا فعلى  �جلماعة.  مع  صلة  على 
 Bملعلوما� يهيئ   1/  ��لعا �جلماعة 
 Bللمنظما  nلنا� هؤال%  مثل  عن 
�لفرعية. �لقد لوحظ /يضا /1 بعض 
�لشبا� يرفضو1 �لبقا% على صلة مع 
�جلماعة بسبب معاملة قاسية من ِقبل 
بعض �ملسئولني �ملتقدمني G �لسّن، 
/بناُ% جيلهم  معهم  �JN حتا8�َ  �لكن 
طبائعهم  مع  طبائعهم  تتو�فق  �لذين 

�حيثما  Nصالحهم.  يتم   1/ ميكن 
�لنتائج  كانت  �ألسلو�  ֲדذ�  ُعمل 
مشجعة ��ئما بفضل �هللا تعا_. هنا� 
بعض �ملسئولني G �جلماعة (سكرت\ 
بر�مج  �ضعو�  �لذين  مثال)  �لتربية 
 nتربوية ��ضعني /سلو� تفك\ �لنا
�كانت  باحلسبا1   Dعال/ �ملذكو8ين 
�هللا  بفضل  �مشجعة  جيد2  �لنتيجة 

تعا_. 
على /ية حا`، Åب /u 1ا�` جهد 
�ملستطيع /1 ننقذ كل فر� من /فر�� 
��جب  �هذ�   ،tلضيا� من  �جلماعة 
���جُب  �جلماعة،   G مسئو`  كل 
كلِّ ��عية ���جب كل منظمة فرعية 
على كل �ألصعد2. �ألمر �أل�` �لذ� 
/8يد JكرD بعد هذ� �ألمر �ملبدئي هو 

ما  /Vد�  يعرo كل   1/ /نه Åب 
�ملوعو�  �ملسيح  بعثة  �wدo من  هو 
 
فأ8 به،  �إلميا1  �ملاÅ �Jب   �
 Bلك بكلماJ من �ملناسب /1 /بني
حيث  نفسها   � �ملوعو�  �ملسيح 

يقو`: 
8سو`  عظمة  ألقيم  ُ/8سلُت  ”لقد 
حقائق   �َ8/ُ� Äد��  �لغابر2  �هللا 
كله  �لعمل  �هذ�  �لكرمي.   1��لقر
�لذين  �لكن  �سا�   �قد على  جا8ٍ 
 1/ مع  ير�نه  ال  معصوبة  عيو,م 
/مر هذD �جلماعة صا8 ��ضحا �آل1 
�ضوª �لشمس، ��JN ُجمع �لشهو� 
بعد�  لصا��8  �ياִדا �معجز�ִדا  على 
ملٍك   �ّ/  Öجيو عد�  يبلغه  ال  قد 
على �جه �أل1N .{8 /�جه صد� 

لقد أُرسلُت ألقيم عظمة رسـول اهللا الغابرة vددا 
وأُرَي حقائق القرآن الكرمي. وهذا العمل كله جاٍر على 
قدم وسـاق ولكن الذين عيونهم معصوبة ال يرونه مع 
أن أمر هذه اجلماعة صار واضحا اآلن وضوح الشمس، 
وإذا ُ�ع الشهود على آياتها ومعجزاتها لصاروا بعدد 
قـد ال يبلغه عدد جيـوش أّي ملٍك على وجه األرض
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هذD �جلماعة كث\2 لد8جة ال يسهل 
 ��إلسال ُ/هَني  لـّما  �لكن  بيا,ا. 
عظمَة  تعا_  �ُهللا   
8/ Nهانة شديد2 
هذD �جلماعة مقابل تلك �إلهانة." 

حيا2  على  يقتصر  ال  �ألمر  �هذ� 
 1/ �حلق  بل   � �ملوعو�  �ملسيح 
 � به  �ّضح  �لذ�  �ألسلو� 
عظمة مكانة 8سو` �هللا � �صد� 
كتبه  خال`  من  �لكرمي   1��لقر
عظمة  ُيثبت  يز�`  ال  �ملفوظاته 
8سو` �هللا � �صد� �إلسال� على 
/كثر  بّينُت  لقد   .��ليو  _N �ألعد�% 
جو�نب  بّينُت  كلما  /نه  مر2  من 
�تلفة من س\2 سيدنا 8سو` �هللا � 
�حلقيقية /ما� غ\ �ملسلمني �ضطر�� 
للقو` بأنه �JN كانت هذD هي س\ته 
� �هذ� هو تعليم �إلسال� فقد كنا 
/حد   G مثال  ضربُت  لقد  �طئني. 
خطاباÃ ألحد معاند� �إلسال� من 
Äلته   G نشر  قد  كا1  �لذ�  كند� 
جريد2   G منشو28  مسيئة  8سوما 
عندما  �لكنه  �ملاضي،   G �منا8كية 
هنالك  جول^  /ثنا%   G  Ñع خطا¿
�جلميل   ��إلسال تعليم  عن  �عِلم 
علم  /نه  جريدته   G ليكتب  �ضطر 
 �Nما خطبة   tا¿ بعد  �ألمر  حقيقة 
�جلماعة فقط، ��عترo ×طئه. �لقد 

JكرG Bُ خطب^ �ملاضية /1 8جال 
سياسيا كب\� من /م\كا /t�J برناÄا 
حو`  �إل�Jعية  �طته   G جد�  سيئا 
 Dهذ _N جلمعة، �/1ّ عد� �ملستمعني�
�إل�Jعة يبلغ مئاB �آلالo، � كتب 
مقاال �يال  �ألVديني  �لشبا1  /حد 
�حقيقتها  �جلمعة  /Ôية  فيه  �ضح 
G ضو% �لقر�1 �لكرمي، �ُ�ضع هذ� 
�ملقا` على موقع �جلماعة. � كتب 
 - �لشخص  هذ�   _N /Vد�  شا� 
�له  كب\  سياسي  8جل  /نه  علما 
تأث\ �نفوJ كب\- بأ1 ما قلَته ليس 
/يضا  تعطينا   1/ لذ� عليك  صحيحا 
فرصة �حلديث على �طتك لنوضح 
موقفنا، ففعل. Åد8 بالذكر /نه كا1 
من ُنبله /نه /عطانا �قتا لبيا1 موقفنا، 
فتحد� /حد شبابنا G هذD �إل�Jعة 
 1��لقر عظمة  �عن  �جلمعة  عن 
ح�  �8ئًعا،  حديًثا  �كا1  �لكرمي، 
�ستمع  لقد   .Dطأ× �لرجل   oعتر�
 nلنا�  1N �ملاليني.  �لhنامج  wذ� 
�آل1  يعرفو1  /,م  يعترفو1  كلهم 
�جلماعة  بو�سطة  �حلقيقي   ��إلسال
�إلسالمية �ألVدية. لقد بّين �ملسيح 
 Dهذ  ���لسال �لصال2  عليه  �ملوعو� 
بعثه  قد  تعا_  �هللا  أل1  �حلقائق 
مكانة  لكشف  /ع¥  �ملهمة،   Dذw

�لكرمي   1��لقر �صد�   ،� �لن® 
 .nللنا  ��إلسال تعاليم  �نصاعة 
جديد  من   ��ليو ُترَسى   Dيد فعلى 
 G � ®1 ��لن�عظمُة �إلسال� ��لقر
عندنا  تكو1  أل1  ��عي  فال  �لعا�. 
/� شعو8 بالد�نية. على شبابنا /1 
يرفعو� Ôمهم، �حيثما يكو1 شبابنا 
/عد�%  يفحمو1  فإ,م  نشيطني، 

�إلسال� بفضل �هللا تعا_. 
 :oيعر  1/ منا  ��حد  كل  على   �
�ملوعو�  باملسيح  �إلميا1  Åب   �Jملا
ه  يوجِّ حني   .���لسال �لصال2  عليه 
�ملر�هقو��J 1 �أل8بعة عشر عاما هذ� 
�بائهم فإ,م ال Åيبو,م  _N `لسؤ��
/جيب   �N �ها  صحيحة.  Nجابة 
عليها بكلماB �ملسيح �ملوعو� عليه 
�لصال2 ��لسال� نفسه. 1N قوله هذ� 
 G لفرعية� Bطويل، �ميكن للتنظيما
�جلماعة /1 تقّسمه لشرحه للصغا8، 
بأقو�له  �الستعانة  ميكنها  كما 

.
�ألخر
�ملسيَح  �ملشايخ  بعُض  سأ`  لقد 
�ملوعو� عليه �لصال2 ��لسال� �قالو�: 
 1�بالقر �نؤمن   ��نصو نصلي  Nننا 
لإلميا1  �حلاجة  فما   ،� ��لرسو` 
�لصال2  عليه  فقا`  Jلك؟  بعد  بك 

 :���لسال
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باهللا  �إلميا1  �ّ�عى  َمن  "�نظر��، 
 ��8سوله �كتابه، ��1 �لعمل بأحكا
�ملفصلة من صال2 �صو� �حج  �هللا 
�/عرَ}   ،t8��  
�تقو �Oكا2 
عن تعاليمه �ل^ تساعد على تزكية 
�لنفس �تر� �لشر �فعل �خل\، فهو 
/1 يسمى مسلًما، كما  ال يستحق 
ال ميكن /1 يتحّلى باإلميا1. كذلك 
فمن � يصّد� باملسيح �ملوعو� /� ال 
ير
 حاجة لذلك، فهو �آلخر جاهل 
zقيقة �إلسال� �غاية �لنبو2 ��لرسالة، 
�ال يستحق /1 يسمى مسلما صا�ًقا 
�مطيعا هللا �لرسوله حقا، Jلك أل1 
 G  ��ألحكا /نز`  كما  تعا_  �هللا 
 ،� 8سوله  بو�سطة  �لكرمي   1��لقر
/نبأ على يد 8سوله  فإنه كذلك قد 
بنبو%2 عظيمة عن بعثة �خلليفة �ألخ\ 
ال  �لذين  �¿ى  �ألخ\،  �لزمن   G
بني  فر�  هنا�  فاسقني.  يصّدقونه 
ֲדذ�  ��حلديث   1��لقر  Bكلما
�لشأ1، غ\ /1 كلماB �حلديث Nمنا 
هي تفصيل للنبو%2 �لقر�نية، كل ما 
G �ألمر /1 �لقر�1 �لكرمي /طلق على 
هذ� �ملوعو� لفظ �خلليفة، بينما ¿ى 
�حلديُث هذ� �خلليفَة �ألخ\ مسيًحا 
مسلًما  يكو1  فكيف  موعوً��. 
ֲדذ�  لإلميا1  حاجة  ال   1/  
ير من 

 1��لقر  ��ستخد قد  �لذ�  �لشخص 
�لكرمي لبعثته لفظ �لوعد تعظيًما له؟

 :�� قا` عليه �لصال2 ��لسال
بعثة  سلسلة  تعا_  �هللا  مّد  لقد 
�خللفا% N_ يو� �لقيامة، �ِمن عظمة 
�إلسال� �خصائصه /1 �ملجد�ين قد 
قر1  كل   G  Dجتديد�  Dلتأييد ُبعثو� 
قد  تعا_  /1 �هللا  �علمو�  �سُيبعثو1. 

شّبه نبينا � مبوسى �.
 G ]طئو1  �لبعض   1N /قو`:  �هنا 
�ملجد�ين  ببعثة  �لوعد  هذ�  فهم  
 ��� ما  يقولو1  قر1، حيث  G كل 

هنا� �عد ببعثتهم G كل قر1 فأين 
Äد� هذ� �لقر1؟ فليعلمو� /1 �خللفا% 
تنا�لت  �قد  �آل1.  �ملجد��1  هم 
�خلطب    
Nحد  G  tملوضو� هذ� 
منها  تستفيد��   1/ فيمكن  مفصال، 
�ملوعو�  �ملسيح  بني  �لقد  /يًضا. 
عليه �لصال2 ��لسال� هذ� �ألمر بياًنا 
مسجلة  �ألمو8   Dهذ �كل  شامًال، 
�ملسيح  يقو`  �جلماعة.   Bبيا�/  G

:��ملوعو� عليه �لصال2 ��لسال
لقد شبه �هللا نبينا � مبوسى �، 
(كما).  كلمة  من  ثابت  هو  كما 

١ يبد� /1 �ملسيح �ملوعو� � يش\ N_ قو` �ملسيح � هذ�: "�ْلَحَجُر �لَِّذ� 8ََفَضُه �ْلَبنَّا1َ�aُ ُهَو َقْد َصا8َ 

nَ/ْ8َ �لزَّ�ِ�َيِة" (َمتَّى ٢١ : ٤٢)، فاملسيح يصف نفسه بأنه حجر �لز��ية، �لذ� 8فضه �ليهو�. (�ملترجم)

 كان من ُنبله أنه أعطانا وقتا لبيان موقفنا، فتحدث 
أحد شبابنا 9 هذه اإلذاعة عن اجلمعة وعن عظمة 
القـرآن الكـرمي، وكان حديًثا رائًعـا، ح� اع�ف 
الرجل �طأه. لقد اسـتمع Oذا ال1نامج املاليني. 
إن الناس كلهم يع�فون أنهم يعرفون اآلن اإلسـالم 
احلقيقي بواسـطة اجلماعة اإلسـالمية األ�دية.
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�كما كا1 عيسى  � �خَر خليفٍة 
قا`  حيث  �ملوسوية،  �لشريعة   G
بنفسه Nن¥ �خر لبنة (١)،  كذلك قد 
جا% �خللفا% ��ًما G �ألمة �ملحمدية 
 oجتديدها، �سو� شريعتها  خلدمة 
 1/ غ\  �لقيامة،   �يو  _N ُيبعثو1 
مسيحا  ُسّمي  قد  �ألخ\  خليفتها 
موعو�� لوجو� �لشبه بينه �بني عيسى 
�بني مهمَتْيهما. �� يذكر �هللا تعا_ 
 Bكر عالماJ كر� عابر�، بلJ ه¿�
�لسما�ية  �لكتب   G مفصلة  Äيئه 
كلها �G �لتو2�8 ��إلجنيل. �قد Jكر 
�لكرمي   1���لقر �لشريف  �حلديث 
عالماB بعثته /يًضا. كل �ألمم من 
متفقو1  �مسلمني،   
�نصا8 يهو� 
ُيَعّد  �كيف  �ينتظر�نه.  Äيئه  على 
مسلًما َمن ينكر مثل هذ� �ملوعو�؟ � 
Nنه Jلك �إلنسا1 �لذ� قد /ظهَر �هللا 
�أل8}،   G� �لسما%   G  Bِآليا� له 
�ظهر  له،  تأييد�  �لطاعو1  �جا% 
 Dموعد  G  oخلسو��  oلكسو�
فالذ�  متاما.  �لنبو2%  �ملحد� zسب 
ُتر� �لسماُ% لتأييدD �آلياBِ، �تقو` 
يكو1  هل  �قته،  �لوقُت  �أل8} 
شخصا عا�يا ح� يكو1 �إلميا1 به 
�عدمه سّيِني، �يظل �ملنكر له مؤمنا 

��بوبا عند �هللا تعا_؟ كال. 

 :��قا` عليه �لصال2 ��لسال
"�علمو� /1 �يع عالماB بعثة هذ� 
ّجنست  لقد  حتققت.  قد  �ملوعو� 
/نو�tُ �ملفاسِد �لدنيا كلَّها. لقد حّد� 
�لزمن  هذ�  ��أل�ليا%  �لعلما%  /كثُر 
�لقر1  /ع¥  �ملوعو�،  �ملسيح  لبعثة 
/مٌر  عليه  �شتبه  �َمن  عشر.  �لر�بع 
ما مع هذD �لشها�2 �ملتفق عليها ِمن 
فعليه  ��أل�ليا%،  �لعلما%  معظم  قبل 
/1 يتدبر �لقر�1 �لكرمي �يقر/ سو28 
�لنو8 بإمعا1. �علمو� /نه كما ُبعث 
عيسى � بعد موسى � بأ8بعة 
ُبعث  قد  متاما  كذلك  قرنا،  عشر 
�ملسيح �ملوعو� بعد �لن® � بأ8بعة 
عشر قرنا، �كما كا1 عيسى  � 
خاَتَم �خللفا% G �لسلسلة �ملوسوية، 
كذلك جا% �ملسيح �ملوعو� هنا خاَمت 

 (Bمللفوظا�) .%خللفا�
لقد قا` �ملسيح �ملوعو� عليه �لصال2 
�أللف،  هذ�  خليفة   �N  :���لسال
�كل من يأÃ �آل1 يكو1 تابًعا ;. 

كا1  Äيئه  �لذ�  �ملوعو�  فاملسيح 
�لقر�نية   B�%لنبو� zسب  مقد�8 
 �Oحلديثية �لو�ضحة، هو سيدنا مر��
�لصال2  عليه  �لقا�يا�  /Vد   �غال
مسلم  كل  فعلى  لذ�   .���لسال
/Vد� /1 يطالع كتبه عليه �لصال2 

�أل�8ية   oيعر ال  �من   .���لسال
باإلجنليزية  يوجد  ما  يقر/   1/ فعليه 
 B�8منشو من   Bللغا� من  �غ\ها 
يوجد  تعا_،  �هللا  �بفضل  �جلماعة. 
ما   Bللغا� بش�   B�8ملنشو� من 
�ملوعو�،  �ملسيح  بعثة  غاية  يوضح 
 1N  .ªيضاN /ميا  به  �إلميا1  �ضر�28 
كل ��حد منا zاجة N_ تقوية عقيدته 
�لطاعنني.   Bعتر�ضا� على  ��لر�ِّ 
بأنفسكم،  /نفسكم  ُتِعّد�1  حني 
ستز����1 علما، �تكونو1 جاهزين 
�باإلضافة   .Bالعتر�ضا� على  للر� 
على   �8 من  �لفر�   Dيعّد ما   _N
�جلماعة   �نظا فعلى  �ملطاعن، 
�كذلك على �لتنظيماB �لفرعية /1 
يعّد�� بر�Äهم لتعليم كل فر� لكي 
يعلم ما هي غاية بعثة �ملسيح �ملوعو� 
عليه �لصال2 ��لسال�، �ملا�J �إلميا1 

به ضر��8.
هذ� فيما يتعلق بالعقيد2. ��ألمر �لثا� 
�لذ� /�� JكرD هو �لتربية، �عالقة 
/بنا% �جلماعة باخلالفة. 1N �هللا تعا_ 
بفضله قد �تانا (MTA)  �سيلًة قوية 
لربط �لناn باخلليفة. � هنا� موقعنا 
ماسة  حاجة  فهنا�   alislam.org
/بنا% �جلماعة،  لربط كل ��حد من 
صغ\� �كب\�، �Jكر� �/نثى، بالقنا2 
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١٨

التقوى

�باملوقع. فعلى نظا� �جلماعة �على 
ֲדاتني  8بطهم  �لفرعية   Bلتنظيما�
من  كب\�  عد��   1N �لوسيلتني. 
سعيا  يسعو1  ��أل�فيا%  �ملخلصني 
كب\� حلضو8 �ملسجد هنا �يستمعو1 
 G 2ا �إلخوw للخطبة، كما يستمع
 .(MTA)  hع �لعا�  /uا%  ش� 
فقط،   �بانتظا wا  يستمعو1  ال  N,م 
بل يكتب ; بعضهم /,م يستمعو1 
هنا�  �لكن  ثالثا.  بل  مرتني  wا 
�لذين  �إلخو2  من  به   nبأ ال  عدً�� 
�ململكة  ففي  للخطبة.  يستمعو1  ال 
�ملتحد2 نفسها /شخا¼ ال يستمعو1 
�ل�hمج  للخطبة، كما ال يشاهد�1 
�ضر�1  �ال  قناتنا،  على   
�ألخر
 G �لبعض  كا1  �جلماعة.   Bفعاليا
تصرفو�  هنا  �جلماعة   tفر� /حد 
�اعتنا،  تعاليم  مع   Ýتتنا  Bتصرفا
 Bلعقوبا� مما �ضطر� لفر} بعض 
عليهم، �ملا حترينا �ألمر /كثر عرفنا 
 �/ �خلطبة  يستمعو1  /كثرهم ال   1/
�جلماعة   Bفعاليا  G يشتركو1  ال 
�ال �ضر�1 بر�Äها. �مع Jلك فإ1 
�ألVدية جتر� G �مائهم، لذ� فلما 
��لقيو�   Bلعقوبا� عليهم  ُفرضت 
8سائل   ; �كتبو�  �لقلق  /صاֲדم 
مليئة باأل� ��لقلق يستعطفو1، �قد 

قابل¥ بعضهم �بكو�. لو كانو� من 
هكذ�.  فعلو�  ملا  �ملا�يني  �لدنيا  /هل 
فمنهم من تشغله شو�غل �لدنيا عن 
 �ر فإنه يتند �لدين، �لكنه عندما يذكَّ
لتقوية  �يسعى  �يستغفر  �يتو� 
��ملر�قبة  فالتذك\  باجلماعة.  صلته 
من  �جلماعة   �نظا ��جب  من  Ôا 
سكرت\يني ��عا2 �كذلك مسئولني 
G �لتنظيماB �لفرعية �يًعا. فاسعو� 
��حد  لكل  مباشر2  صلة  إلنشا% 
�سعو�  باخلالفة.  �جلماعة  /بنا%  من 
 Dجتا ��لوفا%  �حلب  فتيل  إلJكا% 
�خلالفة �لذ� هو موجو� G قلوֲדم 
�ألمو8  wم  تشرحو1  عندما  سلًفا. 
سيتجلى �فاaهم /كثر �يز�` ما به 
من غبا8 �يظهر للعيا1N .1 �فا%هم 
هذ� يتجلى بشد2 حني ُتفر} عليهم 

بعض �لعقوباB. لو /1 شعبة �لتربية 
 �بانتظا بنصحهم  قامت  �اعتنا   G
باخلالفة  �ملباشر2  �لعالقة  بإنشا% 
خلط®   tالستما� على  �حّثتهم 
 Bالجتماعا� �مشاهد2   Ãخطابا�
فإ1   ،
�ألخر ��ل�hمج   Bجللسا��
كما  باخلالفة  صلتهم  سيقو�  هذ� 
�ملتعلقة  �ملشاكل  من  �لكث\  �ل 

بالتربية 1N شا% �هللا تعا_. 
�ألمر �لتا; �لذ� /�� توجيه /نظا8كم 
 Bعاhليه هو تبيا1 ضر�28 �فع �لتN
/قوله  ما  �علمو� - �هذ�  للجماعة. 
��ئًما ملسئو; �ملا`- /1 هنا� حاجة 
 Bعاhلت� بأ1   nللنا �ألمر  لتوضيح 
من  ��جب  هي  بل  ضريبة،  ليست 
 1��لقر  G ֲדا  �هللا  /مرهم  ��جباִדم 
�لكرمي مر��8. فمثال قا` �هللا تعا_: 

أبناء  من  واحد  لكل  مباشرة  إلنشاء صلة  فاسعوا 
اجلماعة باخلالفة. اسعوا إلذكاء فتيل احلب والوفاء 
جتاه اخلالفة الذي هو موجود 9 قلوبهم سلًفا. عندما 
تشرحون Oم األمور سيتجلى وفاؤهم أكثر ويزول ما 
به من غبار ويظهر للعيان. إن وفاءهم هذا يتجلى 

بشدة حني ُتفرض عليهم بعض العقوبات. 
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َ��ْسَمُعو�  �ْسَتَطْعُتْم  َما  �هللا  ﴿َفاتَُّقو� 
ِألَْنُفِسُكْم  َخْيًر�  َ�/َْنِفُقو�  َ�َ/ِطيُعو� 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَ�  َ�َمْن 
َقْرًضا  �هللا  ُتْقِرُضو�   1ْNِ  * �ْلُمْفِلُحو1َ 
َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم َ��هللا 
َشُكو8ٌ َحِليٌم﴾ (�لتغابن: ١٧-١٨)

 G لنا /1 �إلنفا� هذD �آلياB تبني 
سبيل �هللا ضر��8 جًد� لكل مؤمن. 
 G 1للذين ينفقو ªفإمنا ُيكَتب �لفال
سبيل �هللا. يقو` �هللا تعا_ 1N �إلنفا� 
G سبيله يشبه قرًضا يعطيه �لعبد هللا 
مضاعفة.  /ضعافا  له   D�ّ\ل تعا_، 
 ; يكتبها  كث\2  /حد��  �هنا� 
سبيل   G ينفقو1  حيث  �إلخو2 
/ضعاًفا  ينفقو1  ما  wم  �هللا  ف\ّ�  �هللا 
مضاعفة. �قد قر/B على مسامعكم 
 Bمناسبا  G �ألحد��   Dهذ مثل 
zاجة  �ليس  غ¥،  �هللا   1N عد2. 
ألمو�لنا، Nمنا يريد بذلك /1 يطّهرنا 
�يكشف لنا مد
 طاعتنا له �حّبنا 
 
للبحث عن سبل تقو�D، �ليعَلم مد
بالغا;  بالتضحية  ��عائنا   G صدقنا 
تعا_  �هللا  يقو`  سبيله.   G لنفيس��
/نِفقو� G سبيله �G سبيل نشر �ينه 
 1/ /Vد�  كل  فعلى  لذ�  �تقويته، 
 .Bعاhلت� �فع   %�8� �حلكمة  يد�8 
سكرتَ\  لُيرضي  يدفعها  كا1   �Jفإ

�ملا` /� 8ئيَس �جلماعة، /� ليتخلص 
 G فائد2  فال  �ملتكر8،  سؤ�wما  من 
Nنفاقه، ��ألفضل له /1 ال ينفق شيئا. 
/� �JN كا1 ينفق تنافًسا �تباهيا فال 
 
جد�
 منه /يًضا. فكل غاية سو
8Nضا% �هللا ��8% �إلنفا� مر���2 عند 
 Bعاhب /1 تدفعو� �لتÅ ._هللا تعا�
تعا_  �هللا  بأ1  �حلسبا1   G ��ضعني 
 G ّفقكم لإلنفا�� JN قد مّن عليكم
بإنفاقكم  متنو1  /نكم  �ليس  سبيله، 
فعلى كل  �جلماعة.  �هللا �على  على 
منفق /1 ينفق G سبيل �هللا لكي ير� 
 Bلتضحيا�  1N تعا_.  �هللا  /فضا` 
�ملالية مهمة جًد� للجماعاB �لربانية، 
�لذلك قد قلت جلميع فر�t �جلماعة 
G �لعا� /1 يسعو� إلشر�� �ملبايعني 
�جلد� ��ألطفا` G تhعاB "�لوقف 

�لو  �جلديد"،  �"�لتحريك  �جلديد" 
بدفع 8مز�، ح� �لو كا1 قرشا، 
�ل\ثو�   ،thلت� على  ليعتا���  Jلك 

/فضا` �هللا تعا_.
�لصال2  عليه  �ملوعو�  �ملسيح  يقو` 

:Bعاhية �لتÔ/ G ���لسال
 Dهذ  G كث\�  �ملا`  �ب  �إلنسا1 
تعب\  علم   G قيل  �لذلك  �لدنيا، 
/خر°  قد  /نه   
/8 من   1/ �لرaيا 
/نه  فتأ�يله   ،D\غ  Dعطا/�  Dكبد
قد  Jلك  /جل  �من  ماال.  سيعطيه 
/علن �هللا تعا_ /1 �إلنفا� ضر��8 
  
�لتقو على  �حلصو`  /جل  من 
قا`  حيث  �لصا��،  ��إلميا1  �حلقة 
تعا_ ﴿لن تنالو� �لh ح� تنفقو� مما 
حتّبو1﴾، /� لن تنالو� �لh �حلقيقي 
ما � تنفقو� من /مو�لكم �ل^ حتبو,ا 
�هللا  خلق  مو�سا2   1/ Jلك  كث\�. 
بإنفا�  منوطة N_ حد كب\  �ِبّرهم 
�هللا  خلق  �مو�سا2  عليهم.  �ملا` 
�بد�نه  �إلميا1،  نصف  هو  �برهم 
ال يكو1 �إلميا1 كامًال �ال �8سخا. 
فما � يوثر �إلنسا1 غ\D على نفسه 
بل  كال،  ينفعه؟   1/ ميكنه  فكيف 
�آلخرين  لنفع  ضر��8  �إليثا8   1ّN
﴿لن  تعا_  �هللا  �قو`  �مو�ساִדم، 
حتبو1﴾  مما  تنفقو�  ح�   hل� تنالو� 

هنـاك حاجـة لتوضيح 
بـأن  للنـاس  األمـر 
الت1عات ليست ضريبة، 
بـل هـي واجـب مـن 
واجباتهـم أمرهم اهللا بها 
9 القـرآن الكـرمي مرارا.
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٢٠

التقوى

يعّلم �إليثا8 ��ّث عليه. 
فإنفا� �ملا` G سبيل �هللا معيا8 ملعرفة 
�ملر% �تقو�D. لقد بلغ سيُدنا  سعا�2 
/بو بكر G �قف كل شي% G سبيل 
�هللا تعا_ بأ1 �عا �لن®ُّ � N _Nنفا� 
مر2،   B�J حاجٍة  /جل  من  �ملا` 

فجا%D /بو بكر بكل ما G بيته. 
فمن ��جب مسؤ�; �ملا` G �جلماعة 
/1 يربو� /بنا% �جلماعة zيث يز����1 
�تقاً% �Nميانا عند كل تضحية مالية. 
�من ��جب �لدعا2 /يًضا /1 ينصحو� 
/فر�� �جلماعة ֲדذ� �ألمر كلما /تيحت 
wم �لفرصة لذلك. هنا� حاجة ماسة 
هنا�  باستمر�8.  ֲדذ�  لتذك\هم 
حاجة أل1 يكو1 مسؤ�لو �ملا` على 
كل صعيد نشطا%. من ��جبهم /1 
يتو�صلو� مع كل فر�، ال /1 يفّوضو� 
��جبهم هذ� N_ �لتنظيماB �لفرعية 
 1/ ميكن  �لفرعية   Bُلتنظيما� كليا. 
�ّثو�  بأ1  ما  حد   _N تساعدهم 
/عضا%هم على �لتعا�1 مع مسؤ�; 

 .Bعاhلت� ª�8 ��8�N� `ملا�
 
مغز تفهيم   1N حا`  كل  على   
 Bلتنظيما� ��جب  من   Bعاhلت�
�لفرعية، Nال /1 هذ� ال يعفي مسؤ�; 
�ملالية من مسؤ�ليتهم، �ال يكفي /1 
 Bلتنظيما� من  طلبو�  /,م  يقولو� 

 Dلفرعية �لتعا�1 �� تساعدهم، فهذ�
مسئوليتهم هم، �ال بد /1 ينجز�ها. 
من ��جب مسؤ�; �ملا` /1 يِصلو� 
 Bاتف ��ملو�صالwكل بيت، فا _N
 G �هي  �حلاضر،  �لعصر   G متاحة 
�ملاضي   G /ما  نسبيا.  /كثر  /��8با 
مثل  �ملد1   G �ملسؤ�لو1  فكا1 
كر�تشي �الهو8 يعملو1 ,ا�8 �بعد 
�لد��� ح� �ملسا% يتجولوG 1 �ملدينة 
 ،Bعاhلت� جلمع   Bلبيو� ليز���8 
�خر  _N ينتقلو1 من مكا1  �كانو� 
�نتباD /بنا% �جلماعة  بالد�8جة ليلفتو� 
لدفع �لتhعاB �ينصحوهم G سبيل 
Jلك. /ما �آل1 فالتسهيالB �لكث\2 
تعملو1،  ال  Jلك  �مع  متوفر2، 
بعض  ضد   
شكا� �صل¥  فقد 
�ملسؤ�لني هنا /1 تhعاִדم �لشخصية 
فإ1  مقبو`،   
مستو على  ليست 
على  �لشخصية  تhعاִדم  تكن   �
ميكنهم  فكيف  مطلو�   
مستو
�لعمل  فهذ�  �آلخرين؟  ينصحو�   1/
فاشرحو�  ��للني،  �للطف  يتطلب 
ألفر�� �جلماعة /Ôية �لتضحية باملا`. 
بعض �لناn ُيبد�1 قسو2، فإ�J 8فض 
بعضهم مر2 فاJهبو� Nليه ثانية �ثالثة 
��8بعة ��1 /1 يظهر على �جهكم 

.nعبو �/

 �نظا  1/ /حدكم  ببا`  ]طر1  ال 
�لذ�  تhعاته،  على  يتوقف  �جلماعة 
 .
يز�D8 سكرت\ �ملا` مر2 بعد /خر
كال فقد �عد �هللا عز �جل �ملسيَح 
ضائقة  يو�جه  لن  /نه   � �ملوعو� 
مالية �/1 �ألعما` ستظل تس\ على 
ما ير��، 1N شا% �هللا تعا_. �Nمنا كا1 
 G شى /1 ال تنَفق /مو�` �جلماعة[
�لها �بوجه صحيح. فنظا� �جلماعة 
يبذ` �جلهو� �يهتم /1 يتم �إلنفا� 
 �JN� ،قد8 �إلمكا1 على �جه صحيح
ظهرB �لالمباال2 من /حد G �إلنفا� 
يصد8 له �لتنبيه /يضا، �لذلك يوجد 
 Bحلسابا� تدقيق   �نظا �جلماعة   G
/م\  مسئولية  ِمن   1ّ/ كما  /يضا، 
 Bحلسابا� ير�قب   1/ /يضا  �جلماعة 
حتما  يو�فق  ال   1/ ينبغي   JN بدقة، 
ط  على كل فاتو28 ترفع Nليه. فلينشِّ
نظا� تدقيق �حلساباz ،Bيث يكو1 
�ملدقق حر� G عمله، �متمتعا بكل 

 .Bلصالحيا�
�فيما ]ص �لنفقاB /�� /1 /خhكم 
/1 تكاليف �مي Ã �يه باهظة، �لتوف\ها 
ُتطلب �لتhعاB بصفة خاصة. لكن 
�لنفقاB قد تز�يدB كث\� JN تعمل 
G �لعا� fسة /� ستة /قما8 صناعية 
لبث بر�مج �مي Ã �يه. فال تكفي تلك 
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�لتhعاB �خلاصة، لذ� ينَفق على �مي 
للجماعة  �لعامة  �مليز�نية  من  �يه   Ã
يتطلب  /يضا  �لصند��  فهذ�  /يضا، 
 ��الهتما� منكم. لو �ستمعتم باهتما
N_ خطاÑ �لذ� /لقيه G �ليو� �لثا� 
منكم  كلٌّ   oلعر بريطانيا،  جللسة 
كم با�8 �هللا � G /مو�` �جلماعة، 
�كيف يتسع نطا� /عما` �جلماعة، 
�كيف  �ألعما`،   Bتكاثر �كم 
كل  �جلماعة   َ̀ /مو� �هللا  ُيثمر  �كم 
كل   1ّ/  � �هللا  فضل  فمن   ،�عا
/بنا%   Bبتضحيا تتم   Bلنفقا�  Dهذ

�جلماعة.
/لفت   1/  ��/ Jلك   _N باإلضافة 
�نظا8كم N_ بعض �ألمو8 �إل��8ية، 
فكما قلت سابقا Nنه ملن �لضر��8 
�جلمعة  خطب   _N  tالستما� جد� 
يلقيها  �ل^   
�ألخر  Bخلطابا��
 Bملناسبا� �تلف   G �لوقت  خليفة 
��جب  من  فإ�J كا1  فيها.  ��لتدبر 
�جلماعة  /فر��  ينبِّهو�   1/ �ملسئولني 
J _Nلك ففي �لوقت نفسه Åب /1 
ينتبه J _Nلك �ملسئولو1 هم /نفسهم 
 �JN يضا. فمن ��جب /م\ �جلماعة/
 _N خلطب /� لفتٌة� G صد8 توجيٌه
 _N جانب تربو� /1 يسجله �يرسله
Åب   � للجماعة.  �ملحلية   tلفر��

�لتنفيذ.   
مد  �بانتظا ير�قب   1/
عاملني  �ألمر�%  بعض  يكو1  فقد 
ֲדذ� �لتوجيه سلفا، لكن فيما ]ص 
8Nسا` �لتقرير عن هذ� �لعمل، فإ1 
 G لكJ م\كا يذكر/ G م\ �جلماعة/
تقريرD، فإ�J كا1 /� توجيه /� �صية 
بصفة  يسجلها  فهو  خطبة   �/  G
خاصة � يرسلها N_ فر�t �جلماعة 
للعمل ֲדا، فليعمل �ألمر�% �آلخر�1 
/يضا على هذ� �لتوجيه. 1N بريطانيا 
بلد صغ\ فلو ُنفذ هذ� �لتوجيه هنا 
نتائج   Bلظهر صحيح  �جه  على 
 G �جلماعة   tفر� كل  من  /فضل 
�لعا�. �باإلضافة J _Nلك Åب /1 
�ملختلفة   Bلتوجيها� فو�8  ترسلو� 
�ل^ تصلكم م¥ /� من �ملركز /يضا 
تابعو�   � �جلماعة.   tفر� سائر   _N

 .Bقد ُنفِّذ 
�ألمر ��8قبو� أل� مد
/م\  يكتفي  ال   1/ ينبغي  كذلك 
 
مستو على  �ألمر�%  بتشكيل  �لبلد 
مقتنعا  ,ائيا،  عليهم  �يتكل  �ملناطق 
يصح،  ال  هذ�  كال  يعملو1.  بأ,م 
أل1  كذلك،  يكو1   1/ ينبغي  �ال 
Jلك N_ �آل1 كما الحظُت يؤ�� 
N_ �لُبعد بني �ملركز �فر�t �جلماعة 
 tفر� /بنا%   G  nإلحسا� �ينشأ 
�جلماعة /,م ال يستطيعو1 �لوصو` 
�جلماعة  مركز   �/ �ملركز..   _N
إل�Oلة  حاجة  فهنا�  معني.  بلد   G
هذ� �إلحساn، لذ� Åب على /م\ 
�جلماعة هنا �على �ألمر�% G �لبال� 
�ألخر
 /1 يهتمو� بذلك، Å JNب 
/1 يعقد�� �جتماعني على �ألقل مع 
سرعة  �يفحصو�  �جلماعة  a8سا% 

إنه ملـن الضـروري جـدا االسـتماع إ< خطب 
اجلمعـة واخلطابـات األخرى الـ� يلقيها خليفة 
الوقـت 9 �تلـف املناسـبات والتدبـر فيهـا. 
فـإذا كان من واجـب املسـئولني أن ينبِّهوا أفراد 
اجلماعـة إ< ذلك ففـي الوقت نفسـه rب أن 
ينتبـه إ< ذلـك املسـئولون هم أنفسـهم أيضا.
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٢٢

التقوى

بريطانيا- N_ كل فر� من �ملسئولني، 
 _N بإ8ساله  �لتبش\  �كالة  فلتْهتم 

�جلميع G كل مكا1. 
/�� /1 /ضيف شيئا ×صو¼ �ألمو8 
 1/ مسئو`  كل  على   1/ �إل��8ية 
 oيقر/ قو�عد مكتبه، فيجب /1 يعر
�ما  ��جباته  ما  مكتب  كل  8ئيس 

صالحياته. 
 1/ �لوط¥  لألم\  توجيه  هنا� 
�ألعما`  عن  /يضا  �ملركز   h[
�ل^ يفوضها N_ /م\   Bلصالحيا��
�ملنطقة، فحسب ما /علم ال �د� 
هذ� G /� بلد، ألن¥ � /ستلم قط 
عيَّن  قد  /نه  �ألم\  من  8سالة   �/
فالنا /م\� G منطقة معينة، �/1 ما 
يلي صالحياته. فالقاعد2 8قم ١٧٧ 
جد�،  ��ضحٌة  �ألجنمن  قو�عد  من 
بتنفيذها،   �لالهتما حاجة  فهنا� 
كتا�  من  يقر/��   1/ �ألمر�%  فعلى 
 _N  ٢٥٩ 8قم  �لقو�عد  �لقو�عد، 
٢٦٤ حتما، �يضعوها G �حلسبا1 
��ما �يعملو� ֲדا، �خاصة �JN كانو� 

سيتخذ�1 �لقر�G 8 قضية معينة. 
ر  /Jكِّ  1/  ��/ �خلصو¼  هذ�   G
مسئولياִדم،  يؤّ���   1/ /يضا  �لدعا2 
بتعليم  يهتمو�   1/ مسئولياִדم  �من 

عن  �لتقرير   ;N �ل\سلو�   ،��لتقد
�لرaسا% �لذين ال يعملو1 جيد� 8غم 

�لتنبيه. 
مع  �ألم\  Åتمع   1/ Åب  �كذلك 
/يضا  ��لتبليغ  ��لتربية  �ملا`  مسئو; 
 � �JN لسنة على �ألقل� G 2مر2 ��حد
يستطع مرتني، ليستعر} �ألعما`، 
�ملسئولو1  هؤال%  ط  تنشَّ  �JN ألنه 
 G �ملسائل  من  كث\  تنحل   oفسو
�ألقسا� /� �لُشعب �ألخر
 تلقائيا. 
�لبلد  /م\  ُيِعّد   1/ Åب   ��ليو فِمن 
خطًة لتفعيل نظا� �جلماعة بالوصو` 
N_ كل فرt للجماعة. فهذ� �لعمل 
ليس صعبا G بريطانيا �بال� صغ\2 
�ضر��   1/ ميكن  فهم   ،
/خر
لالجتماG t �ملركز /� /� منطقة، 
/ما �لبال� �لكب\2 مثل /م\كا �كند� 
�ألم\  يضع   1/ فيجب  �غ\Ôا، 
�لشخصية  �لعالقة  إلنشا%  خطة 
 ،
مستو كل  على  �جلماعة  بأبنا% 

طهم.  لينشِّ
�هنا� /مر �خر مهم جد� قد تنا�لته 
مر�G �8 �لسابق /يضا، هو /1 تتعاملو� 
مع /بنا% �جلماعة بلطف �8فق. Åب 
-�لذ�  �لصغ\  �خلطاُ�  يصل   1/
جلماعة   
�لشو8 Äلس   G /لقيُته 

 �Jفإ �لكرمي،   1َ��لقر �جلماعة  /فر�� 
فعليهم  جولة   G خرجو�  قد  كانو� 
�أل�ال�  يعلِّمو1  /ساتذ2  ُيِعّد��   1/
ال  �لذين  ��لكبا8َ  �لكرمي   1َ��لقر
/يضا.  �لكرمي   1��لقر قر�2%  يعلمو1 
�هذD �لد�B�8 لتعليم �لقر�1 �لكرمي 
 1/ يكفي  �ال  تنقطع،  ال   1/ Åب 
 G نامج مر2 /� مرتنيhيكو1 هذ� �ل
كل  يكو1   1/ Åب  بل   ،tألسبو�
�لعشا%.   �/ �ملغر�  صال2  بعد   �يو
 G لدعا2 موجو�ين� يكو1  �عندما 
�لكرمي   1��لقر فليعلِّمو�  مر�كزهم 
ُترفع  �لكث\2   
فالشكا� شخصيا، 
/�ال�نا  ليعلِّم  متوفر  /حَد  /1ْ ال   َّ;N
مضطر�1  �/ننا  �لكرمي،   1��لقر
/حيانا إل8ساwم N_ غ\ �ألVديني. 
تعلُّم   _N �تاجو1  فالذين  �كذلك 
Nياها.  فليعلِّموهم  �لقر�2%   Éمبا�
باملسجد  �أل�ال�  ستربطو1  �بذلك 
 G جد�  سيفيدكم  �هذ�  ��ملركز 
 1�Äا` �لتربية، /ما فائد2 تعليم �لقر

�لكرمي فو�ضحة. 
يغيَّر�1  /,م  /يضا  �لدعا2  فليتذكر 
 �JN �/ ،28بعة عا�/ �/ �بعد ثالثة /عو�
طر/B �حلاجة يتم �لتبديل قبله /يضا 
من  �صَلنا  �قد  نفسه،  �لبلد  ��خل 



٢٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العددان الرابع واخلامس - شوال وذو القعدة ١٤٣٤هـ  - آب وأيلول / أغسطس وسبتمبر ٢٠١٣ م

بعض �لبال� G مثل هذ� �لوضع /1 
 1N مw `نزعاجا شديد� يظهر، فأقو�
هذD �لتغي\�Å Bب /1 ُتقبل برحابة 
- يوجد  ال  �هذ�  �بسر�8،  صد8 

 G 2لدعا�  G تعا_-  �هللا  فضل  من 
 .oبريطانيا حسب ما /عر

حاجة  كانت   �JN /نه  /يضا  تذكر�� 
N_ لفت �نتباD �ألم\ /� /� مسئو` 
فمثال  Jلك،  فافعلو�  معني،  /مر   _N
�JN كانت هنا� قضية تعا8} تقاليد 
فيها   �/ ��ضحا،  تعا8ضا  �جلماعة 
بأ��  �نتباهه  فالِفتو�  شرعي،  مانع 
�الحظتم  يستجب   �  �JN� �8فق، 
/1 �جلماعة تتضر8 /� ]اَلف �حلكم 
 1/ ينبغي  �ال  فأخِبر��،  �لشرعي 
 �/ من  �عنا�  جد�`  بينكم  يكو1 
تشتت   _N يؤ��  Jلك  أل1   ،tنو
 1N مر2  قلت   �/ صحيح  �جلماعة. 
 _N �ألمر�%  ينبِّهو�   1/ ميكن  �لدعا2 
يتطلب  Jلك  لكن  �ينية،  /مو8 
��لتحّلي  �لقاعد2   Dهذ  tّتبا� منهم 
بال^  Jلك  يتم  كي  باألخال�، 
 �بنظا �لضر8  بد�1  /حسن،  هي 
 1/ �يعا   � �هللا  �فَّقنا  �جلماعة. 
�نؤ��  حقيقيني  /Vديني  نكو1 

مسئولياتنا كما Åب. 

 2Oجنا سأصلي  �جلمعة  صال2  بعد 
�ل^  تانية خا1ْ  �لعزيز2  �لغائب على 
خا1  �صف   Jألستا� �Oجة  كانت 
سكرت\ �لشئو1 �خلا8جية G �اعة 
 ٢٠١٣/٨/٦ G كند�. فقد ُتُوفِّيت
عن عمر يناهز ٣٨ عاما، Nنا هللا �Nنا 

Nليه �8جعو1.
مقيمة  �ألصل  لبنانية  �ملتوفا2  كانت 
G كند� �بايعت G ١٩٩٨، كانت 
نشيطة G �لدعوN 2_ �هللا مولعة بنشر 
�لتبليغ  سكرت\2  فكانت  �لدعو2، 
�ملركزية G كند�،  �هللا  Nما%  G جلنة 
خلدمة  ُ�فقت  Jلك   _N �باإلضافة 
�جلماعة على مستو
 مركز� ��لي 
عضو2  كانت  �تلفة،   BاالÄ  G
��ئمة G فريق �مي Ã �يه كند�، كانت 
 �نشيطة لنشر 8سالة �ألVدية �إلسال
�لصحيح عh �سائل �إلعال�، �لنيل 
هذ� �wدo سافرN B_ /قصى �لبال� 
كانت  /يضا،  �/م\كا  كند�   G
ند�2  كل   G  ��إلسال موقف   � تقدِّ
كانت  جد�،  �مؤثر  �8ئع  بأسلو� 
 _N مد8ّسة، �مؤخر� كانت 8ُفعت
منصب نائبة مدير2 �ملد8سة، كانت 
 G ما تسعى خللق �لقيم �إلنسانية��
بصفتها  /�¿ة  عد2  نالت  �لطال�، 

باخلالفة  عالقتها  كانت  مد8ّسة، 
عالقة حب ��فا% حيث كانت تل® 
تتمسك  كل مشر�t، كما كانت 
خدمة  بعاطفة  �تتحلى  باحلجا� 
�خللق، كانت قد تhعت بأعضائها 
للفقر�%،  �لوفا2، كانت مو�سية  بعد 
��Oجة مثالية �/مًّا مثالية، بل كانت 
تز�جت  كانت  قر�بة،  كل  تر�عي 
 Bلعا��� مع  فتأقلمت  باكستانيا 
سيد2  كانت  عا��،  غ\  بشكل 
�لصة حتافظ على �لقيم �إلسالمية، 
 G منخرطة   � �هللا  بفضل  كانت 
تركْت  /يضا،  �لوصية“   �”نظا
 �ثال� بناB كلُّهن موقوفاG B نظا
معا8فها  نطا�  كا1  نو“.  ”�قف 
فقد حضرBْ جناOَتها  ��سعا جد�، 
�/عضا%  �لوالية،   %�8O� 8ئيسُة 
من  كب\  �عدٌ�  ��لبلدية  �لhملا1 
 o8ساتذ2 �ملد8سة ��لطال� ��ملعا/
على  حائز2  كانت  �ألVديني،  غ\ 
¿عة طيبة جد� �شعبية كث\2، �لقد 
¿عُت مْدَحها من كل صغ\ �كب\، 
��هب  �8جاִדا  �8فع  wا  �هللا  غفر 
��لسلو�1.   hلص� ��Oَجها  بناِتها 

�مني.
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التقوى

�Lال�Lال

 َ �ْلُمْؤِمِنني �لنَِّبيُّ َحـرِِّ}  /َيَُّهـا  ﴿َيا 
ِ̀ 1ْNِ َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشـُر�1َ  َعَلى �ْلِقَتا
َصاِبُر�1َ َيْغِلُبو� ِماَئَتْيِن 1ْNِ�َ َيُكْن ِمْنُكْم 
ِمَئٌة َيْغِلُبو� /َْلًفا ِمَن �لَِّذيَن َكَفُر�� ِبَأنَُّهْم 
َقـْوٌ� َال َيْفَقُهـو1َ * �ْآل1َ َخفََّف �هللا 
َعْنُكْم َ�َعِلَم َ/1َّ ِفيُكْم َضْعًفا َفِإ1ْ َيُكْن 
 1ْNِ�َ ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبـَر2ٌ َيْغِلُبو� ِماَئَتْيِن
َيُكْن ِمْنُكْم /َْلٌف َيْغِلُبو� /َْلَفْيِن ِبِإ1ِJْ �هللا 

اِبِريَن﴾ (�َألْنفا`) َ��هللا َمَع �لصَّ
 Dتفس\ هذ G يقو` /صحا� �لنسخ
�آلياB �لكرميـة: G �ملاضي 1ْNِ كا1 
ِمْنُكْم ِعْشـُر�1َ َصاِبُر�1َ فيجب /1 
يو�جهو� ِماَئَتْيِن، 1ْNِ�َ َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة 
فيجب /1 يو�جهو� /َْلًفـا ِمَن �لَِّذيَن 
َكَفُر�� ِبَأنَُّهْم َقْوٌ� َال َيْفَقُهو1َ * لكننا 
�ْآل1َ /لغينا هذ� �لوجو� �قد َخفََّف 

�هللا َعْنُكْم حيث َعِلَم َ/1َّ ِفيُكْم َضْعًفا 
َفِإ1ْ َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئـٌة َصاِبَر2ٌ فيكفي 
 1ْNِ�َ 1 يو�جهـو� ِماَئَتْيـِن ال /كثر/
َيُكـْن ِمْنُكْم /َْلٌف فال Åب عليهم /1 
يو�جهو� سـو
 /َْلَفْيِن ال /كثر، فإ1  
��O �لعد� عن Jلك جاw Oم �لفر�8. 

�يتضمن قوwـم /ّنه قبل معركة بد8 
كا1 على �ملسلمني /1 يو�جهو� عشر2 
/ضعافهم، /ما عنـد معركة بد8 فال 
Åب على �ملسلمني /1 يو�جهو� /كثر 

من ضعفهم. 
��حلـّق /1ّ هذ� �لقـو` باطل عقال 
�منطقا �تا8]ا ���قعا، فقبل معركة 
بد8 � تكن هنا� معاG� .�8 معركة 
بد8 ��جه �ملسـلمو1 ثالثة /ضعافهم 
��نتصر��. �� ]طر ببا` �ملسـلمني 
G يو� من �أليـا� /1 �صو� �لكفا8 
ليختا��8 بنا% علـى هذD �إلحصائية 

بني �لصمو� ��لفـر�1ّN � .8 �آليتني 
نزلتا مًعا، فهل ُنسـخت �أل�_ فو8 

نز�wا؟ 
�لصمو�  هذD �آلية ال تتحـد� عن 
��لفر�8، �ال تأمر بشي% �ال تنهى عن 
شي%، بل تتنبأ �hK، فاآلية خhية ال 
طلبية، ��ألخبا8 ال Åر� عليها نسخ 
�Nاعا �عقـال. /ما �أل��مر ��لنو�هي 
فهي �ل^ ميكن /1 ُتنسخ، Nال �أل��مر 
��لنو�هي �لقر�نية فهي مßهة عن Jلك 

كما تقو` بذلك كث\ من �أل�لة. 
�حلّق /G 1ّ هذD �آليـة نبو%2 عن /1 
�ملسـلمني سـينتصر�1 على عشر2 
 G لكJ ضعافهم مستقبال، �قد حتقق/
حر� �لر�� ��لفرn. /ما �آل1، حيث 
1N �ملسلمني ضعفا% جد� عد2ً �عتا��، 
فسـينتصر�1 على ضعف عد�هم.. 
/� /1ّ �هللا تعا_ يبشـرهم G معركة 

W;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;YW;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;Y
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بد8 باالنتصـا8 على �لكفا8 ح� لو 
كانو� ضعفيهم. 

�قبـل /1 تبـد/ معركة بـد8 كا1 
�ملسلمو1 ��ثقني من �لنصر بنا% على 
هذD �لنبو%2، �على غ\ها من �عو� 
تؤكد �نتصا8 �إلسـال�، �لكن كا1 
جيش �لكفـا8 ثالثة /ضعاo جيش 
�ملسـلمني، �كا1 ميكن /1 يضعف 
بعض �ملسـلمني برaية هـذ� �لعد� 
�wائل، �]طر بباwم /,م لن ينتصر��، 
أل1ّ �لوعد بالغلبة كا1 يتعلق بضعفي 
�لعـد� ال بثالثة /ضعافـه، فقّلل �هللا 
�ملسلمني  �لكفاG 8 /عني  تعا_ عد� 

N_ ضعفني، فقا` تعا_: 
�ْلَتَقَتا  ِفَئَتْيِن  ِفي  �َيٌة  َلُكْم  َكا1َ  ﴿َقْد 
ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل �هللا َ�ُ/ْخَر
 َكاِفَر2ٌ 
َيَرْ�َنُهْم ِمْثَلْيِهْم 8َْ/َ� �ْلَعْيِن َ��هللا ُيَؤيُِّد 
َلِعْبَر2ً  Jَِلَك  ِفي   َّ1Nِ َيَشاُ%  َمْن   Dِِبَنْصِر
ِألُ�ِلي �ْألَْبَصا8ِ﴾ (�` عمر�1 ١٤).. 
/عد��  قّلل  قد  تعا_  �هللا   1ّ/ كما 
�لكفا8 لتشجيعهم  �ملسلمني G /عني 
تعا_  فقا`  �ملعركة،   G �ملضي  على 
ِفي  �ْلَتَقْيُتْم   JِNِ ُيِريُكُموُهْم   JْNِ�َ﴿
َ/ْعُيِنِهْم  ِفي  َ�ُيَقلُِّلُكْم  َقِليًال  َ/ْعُيِنُكْم 
لَِيْقِضَي �هللا َ/ْمًر� َكا1َ َمْفُعوًال N�ََِلى �هللا 

ُتْرَجُع �ْألُُمو8ُ﴾ (�َألْنفا` ٤٥)
"تش\  �لوسيط:  �لتفس\   G جا% 
 �َ/ْ8َ مِّْثَلْيِهْم  �آلية ﴿َيَرْ�َنُهْم   Bكلما

بد�  مكة  /هل  جيش   1/  _N �ْلَعْيِن﴾ 
�لفعلية،  قوته  من  /قل  �ملسلمني   �/ما
عد�هم  ضعف  �ملسلمو1   D�8 فلقد 
فحسب، بينما كا1 يبلغ عد� �جليش 
Jلك  �كا1  /ضعافهم.  ثالثة  �ملكي 
 B%شا �ل^  �إلwية  �إل2��8  حسب 
قلة  على  �ملسلمني  بني  �للقا%  يتم   1/
من  �لكفا8،  مع  �سالحهم  عد�هم 
��1 /1 تؤثر فيهم كثر2 �لعد� بشي% 
حسب  8/�هم  هم   �JN �لرهبة  من 
 JْNِ�َ﴿ _قوִדم �لفعلية، كما يقو` تعا
ُيِريُكُموُهْم JِNِ �ْلَتَقْيُتْم ِفي َ/ْعُيِنُكْم َقِليًال 
َ/ْمًر�  لَِيْقِضَي �ُهللا  َ/ْعُيِنِهْم  َ�ُيَقلُِّلُكْم ِفي 
َكا1َ َمْفُعوًال﴾ (�ألنفا`:٤٥). ��لذ� 
حد� /1 ثلث جيش مكة كا1 �%�8 
مرتفع من �أل8}، فلم ير �ملسلمو1 
Oها%  �يبلغ  �جليش  ثلثي   
سو
عد� جيش  /� ضعف  مقاتل   ٦٠٠

 1/ �لطبيعي  من  �كا1  �ملسلمني. 
يتشجع �ملسلمو1 على �لقتا` ملا 8/�� 
فحسب،  ضعفهم  �لكفا8  جيش   1/
��طمأنو� N_ �لنصر، حتقيًقا لوعد �هللا 
تعا_ �لذ� �عدهم بالنصر �JN قابلو� 
عد�هم،  ضعف   Dعد� يبلغ   � عد�ًّ
مِّنُكْم  َيُكن  ﴿َفِإ1  تعا_:  قا`  حيث 
َيُكن   1Nِ�َ ِمْاَئَتْيِن  َيْغِلُبو�  َصاِبَر2ٌ  مِّْاَئٌة 
�ِهللا﴾   1ِJِْبِإ /َْلَفْيِن  َيْغِلُبو�  /َْلٌف  مِّنُكْم 

(�ألنفا`:٦٧).
�لقد جا%B �لكلمتا1 ﴿8َْ/َ� �ْلَعْيِن﴾ 
لتبيا1 /1 �ألمر � يكن حلًما /� كشًفا 
�لكفا8  جيش  �ملسلمو1   
/8 عندما 
/قل من عد�D �لفعلي، �Nمنا كاJ 1لك 
 Dهذ  Bمأل �قد  ��قعية.  يقظة   G
�لرaية قلوֲדم شجاعة /كثر مما لو كا1 
�ملشهد حلًما /� a8يا، أل1 �لرaيا قد 
يكوw 1ا تعب\ �الف ملا يبد�� فيها". 

هـذه اآليـة ال تتحـدث عن الصمـود والفـرار، وال 
تأمـر بشـيء وال تنهى عن شـيء، بل تتنبـأ و�1، 
فاآليـة خ1يـة ال طلبيـة، واألخبار ال rـري عليها 
نسـخ إ�اعا وعقال. أما األوامـر والنواهي فهي ال� 
ميكن أن ُتنسـخ، إال األوامـر والنواهـي القرآنية فهي 
منزهة عـن ذلك كما تقـول بذلك كث� مـن األدلة.
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التقوى

(�لتفس\ �لوسيط)
ممن  "��لعجب   :�حز �بن  �يقو` 
يقو`: 1Nَّ هذD �آلية مبيحة لـهر�� 
��حد /ما� ثالثة، فليت شعر� من /ين 
�قع لـهم Jلك؟ �هل G �آلية Jكُر 
 �/ Dِفر�8ٍ /� َتولِية ُ�ُبٍر بوْجٍه من �لوجو
NشاN 28ليه /� �ليل عليه؟ ما G �آلية 
شي% من Jلك �لبتة، �Nنَّما فيها Nخبا8 
عن �لغَلبة فقط، بشر½ �لصh �تبش\ 

.(�بالنصر مع �لثباB" (�إلحكا
بالقو`  تأثر  فقد  قطب  سيد  /ما 
�بن  حكمة   _N ينتبه   �� بنسخها، 
/َيَُّها  ﴿َيا   " فقا`:  تنا�wا،   G  �حز
 1ْNِ ِ̀ �لنَِّبيُّ َحرِِّ} �ْلُمْؤِمِنَني َعَلى �ْلِقَتا
َيْغِلُبو�  َصاِبُر�1َ  ِعْشُر�1َ  ِمْنُكْم  َيُكْن 
َيْغِلُبو�  ِمَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن   1ْNِ�َ ِماَئَتْيِن 
�لَِّذيَن َكَفُر��﴾ �هذ� -��هللا  ِمَن  /َْلًفا 
/علم- G �حلا` �ل^ � يكن �لن® � 
حاضر� معهم، فكا1 على �لعشرين /1 
 �Jفإ عنهم،  يهربو�  ال  �ملائتني  يقاتلو� 
 ªلك /باJ كا1 عد� �لعد� /كثر من
wم �لتحيز N_ فئة من �ملسلمني فيهم 
Jلك  نسخ   � �لقتا`،  ملعا��2  نصر2 
بقوله تعا_: {�آل1 خفف �هللا عنكم 
�علم /1 فيكم ضعفا، فإ1 يكن منكم 
يكن   1N� مائتني،  يغلبو�  مائة صابر2 
�هللا}.   1Jبإ /لفني  يغلبو�  /لف  منكم 

(1�(G ظال` �لقر

�جو�   1ّ/ قطب  سيد  قو`   Àمع�
�ملسلمني،  Ôّة  ُيْضِعف   � �لرسو` 
مو�جهة  يستطيعو1  كانو�   �Jفإ
عشر2 /ضعافهم G عد� �جو�D فلن 
 �JN يستطيعو� سو
 مو�جهة ضعفني 

شا�8 معهم.
لكن سيد قطب تر�جع عن قوله هذ� 
فهم  "�قد  فكتب:   ،Bصفحا بعد 
 Dهذ  1/ ��لفقها%  �ملفسرين  بعض 
�منو�  للذين  /مر¤  تتضمن   Bآليا�
 G عشر2  من  منهم  �لو�حد  يفر  /ال 
من  �لو�حد  يفر  �/ال  �لقو2،  حالة 
�هنا�  �لضعف..  حالة   G �ثنني 
خالفاB فرعية كث\2 ال ندخل uن 
Nمنا   Bآليا�  1/ عندنا  فالر�جح  فيها. 
تتضمن حقيقة G تقدير قو2 �ملؤمنني 
�هللا  ميز�1   G عد�هم  مو�جهة   G
للمؤمنني  تعريف  �/,ا  �حلق؛  �هو 
�تثبت  قلوֲדم،  لتطمئن  �حلقيقة   Dֲדذ
تشريعية   âحكام/ �ليست  /قد�مهم؛ 
- فيما نرجح - ��هللا /علم مبا يريد". 

(1�(G ظال` �لقر
تفس\�   �يقّد  1/ تر�جع من غ\  فقد 
من  للنسخ  �ال  لآلية  �ال  للتخفيف 

عدمه. 
�قد نسب �لر�N �O_ �لزَّّجا° قوله: 
صابر�1  ِعْشُر�1َ  ّمنُكْم  َيُكن   1Nِ﴿"
 ،hَيْغِلُبوْ� ِمْاَئَتْيِن﴾ ليس �ملر�� منه �خل

بل �ملر�� �ألمر كأنه قا`: ﴿1Nِ َيُكن 
ّمنُكْم ِعْشُر�1َ﴾ فليص��h �ليجتهد�� 
 ،﴾ ِمْاَئَتْيِن  ﴿َيْغِلُبوْ�  ح�  �لقتا`   G
من  �ملر��  ليس  /نه  على  يد`  ��لذ� 
لو  �أل�`:   :Dجو�  hخل�  ��لكال هذ� 
يقا`:   1/  �لز  ،hخل� منه  �ملر��  كا1 
�لكفا8  من  مائتا1  قط  يغلب   � Nنه 
/نه   ��معلو �ملؤمنني،  من  عشرين 
َخفََّف  قا` ﴿�آل1  /نه  �لثا�:  باطل. 
منه  باألمر  /ليق  ��لنسخ  َعنُكْم﴾  �هللا 
باخلh. �لثالث: قوله من بعد: ﴿��هللا 
 G  âترغيب �Jلك  �لصابرين﴾  َمَع 
�ملر��   1/ فثبت  �جلها�،  على   Bلثبا�
كا1   1N� �ألمر  هو   ��لكال هذ�  من 

(�Oلر��) ."h�8¤ بلفظ �خل��
خhية،  �آلية   1/ �لزَّّجا°  يقّر   ،1JN
�ألمر،  يفيد   hخ Nنه  قا`  �لكنه 
فال  �أل�`  /ما  ثالثة؛  بأ�لة  ��ستد` 
صحة  فمع  �لثا�  �/ما  له،   Àمع
يناسب  بالتخفيف  �ألمر  بأ1ّ  قوله 
�لنسخ /كثر مما يناسب �خلN ،hال /1ّ 
�لتخفيف هنا ليس Kفيفا عن ��جب 
ُموّجه للمؤمنني، بل هو Kفيف عنهم 
بأ1ْ ال يهيئ �هللا wم عد�� هائل �لعد2 
Nليهم  نظر  تعا_  �هللا  أل1ّ  ��لعتا�، 
�علم /1 فيهم ضعفا بالعد2 ��لعتا�، 
فوعدهم /1ْ يكو1 �لعد� متناسبا مع 
قد�8ִדم �لضعيفة G هذD �ملرحلة. �/ما 
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�ليله �لثالث فال يلز� منه �لنسخ، بل 
/يضا  يتناسب   hلص� على  �حلّض   1ّN
ضعفي  على  باالنتصا8  �لوعد  مع 

�لعد�.  
�آلية  نسخ   
/8 �لزَّّجا°   1/ �لقضية 
� ª�8 يبحث عن Kريج wذ� �لقو` 
�ملتناG مع صياغة �آلية، �لو علم /1ّ 
�لقر�1 �لكرمي مDß عن �لنسخ لتمّعن 
 tضا/ �ملا  متّعنه  من  �الستفدنا  ֲדا 

�قتا G �لعبث. 

ثانيـــاثانيـــا

﴿َيا /َيَُّها �ْلُمزَّمُِّل * ُقِم �للَّْيَل Nِالَّ َقِليًال 
 �ْOِ �ْ/َ * ِنْصَفُه َ/ِ� �ْنُقْص ِمْنُه َقِليًال *

َعَلْيِه 8َ�َتِِّل �ْلُقْر�1َ َتْرِتيًال﴾ (�ملزمل)
ظنو� /نه نسخها قوُله تعا_ ﴿َعِلَم َ/1ْ 
َما  َفاْقَرُ%��  َعَلْيُكْم  َفَتاَ�   Dُُتْحُصو َلْن 
 D1ِ﴾، �هو جز% من هذ�َر ِمَن �ْلُقْر َتَيسَّ
 َّ1Nِ﴿ :آلية �ألخ\2 من سو28 �ملزمل�
ُثُلَثِي  ِمْن  َ/ْ�َنى   �َتُقوُ /َنََّك  َيْعَلُم  8َبََّك 
�للَّْيِل َ�ِنْصَفُه َ�ُثُلَثُه َ�َطاِئَفٌة ِمَن �لَِّذيَن 
َعِلَم  َ��لنََّها8َ  �للَّْيَل   8ُ ُيَقدِّ َ��هللا  َمَعَك 
َفاْقَرُ%��  َعَلْيُكْم  َفَتاَ�   Dَُلْن ُتْحُصو  1ْ/َ
َ/1ْ َسَيُكو1ُ  �ْلُقْر�1ِ َعِلَم  َر ِمَن  َتَيسَّ َما 
ِفي  َيْضِرُبو1َ  َ��َخُر�1َ  َمْرَضى  ِمْنُكْم 
�ْأل8َِْ} َيْبَتُغو1َ ِمْن َفْضِل �هللا َ��َخُر�1َ 
َر  ُيَقاِتُلو1َ ِفي َسِبيِل �هللا َفاْقَرُ%�� َما َتَيسَّ

�لزََّكا2َ  َ��ُتو�  َال2َ  �لصَّ َ�َ/ِقيُمو�  ِمْنُه 
ُمو�  َ�َ/ْقِرُضو� �هللا َقْرًضا َحَسًنا َ�َما ُتَقدِّ
�هللا  ِعْنَد   Dَُتِجُد� َخْيٍر  ِمْن  ِألَْنُفِسُكْم 
ُهَو َخْيًر� َ�َ/ْعَظَم َ/ْجًر� َ��ْسَتْغِفُر�� �هللا 
1Nَِّ �هللا َغُفو8ٌ 8َِحيٌم ﴾ (�ملزمل ٢١).. 
قد  �لسو28   G �ألخ\2  �آلية   1/  �/

/لغت �آلياB �أل�_ منها. 
�أل�_   Bآليا�  1ّ/ عندهم  ��خلالصة 
�آلية   1/� ليلة،  كل   �قيا تفر} 
�ألخ\2 /سقطت هذD �لفريضة. فقد 
�G �8 تفس\ �لط�h: "/مر �هللا نبيه 
قليال، فشّق  �لليل Nال   �بقيا ��ملؤمنني 
عنهم  خفَّف   � �ملؤمنني،  على  Jلك 
هذ�:(َعِلَم  بعد  �هللا  �/نز`  فرVهم، 
َ��َخُر�1َ  َمْرَضى  ِمْنُكْم  َسَيُكو1ُ   1ْ/َ
َيْضِرُبو1َ ِفي �أل8ِْ} .... َفاْقَرُ%�� َما 
ع �هللا �له �حلمد، ��  َر ِمْنُه) فوسَّ َتَيسَّ

(�hلط�) .يضّيق
على   � �لنّ®  "مكث  /يضا:   �8��
�لليل   �يقو سنني  عشَر  �حلا`  هذ� 
من  طائفة  �كانت  �هللا،   Dمر/ كما 
/صحابه يقومو1 معه، فأنز` �هللا عليه 
َيْعَلُم  8َبََّك   َّ1Nِ﴿ سنني:  عشر  بعد 
/َنََّك َتُقوُ� َ/ْ�َنى ِمْن ُثُلَثِي �للَّْيِل َ�ِنْصَفُه 
َ�َ/ِقيُمو�  َمَعَك....  �لَِّذيَن  ِمَن  َ�َطاِئَفٌة 
ال2َ﴾ فخفَّف �هللا عنهم بعد عشر  �لصَّ

(�hلط�) .سنني
حوال  �ملسلمو1   �"قا /يضا:   �8��

فمنهم من /طاقه، �منهم من � يطقه، 
(�hلط�) ."ح� نزلت �لرخصة

 Bآليا�  Dهذ  1ّ/ ��لصحيح   
 � �لرسو`  Kاطب  (�ملنسوخة!!) 
/1ّ عليه /1 يقو� �لليل. فكيف ُينسخ 

هذ�؟!
َيْعَلُم  8َبََّك   َّ1Nِ﴿  ": �آلية   Dهذ �/ما 
�للَّْيِل  ُثُلَثي  ِمْن  َ/ْ�َنى   �َتُقوُ /َنََّك 
َ�ِنْصَفُه َ�ُثُلَثُه َ�َطاِئَفٌة ِمْن �لَِّذيَن َمَعَك 
َلْن   1ْ/َ َ��لنََّها8َ َعِلَم  �للَّْيَل   8ُ ُيَقدِّ َ��َهللاُّ 
َر  ُتْحُصوDُ َفَتاَ� َعَلْيُكْم َفاْقَرُ%�� َما َتَيسَّ

﴾1ِ�ِمْن �ْلُقْر
فتتحد� عن �لرسو` � �عن طائفة 
يعلم  Nنه  wم  �هللا  فقا`  �ملؤمنني،  من 
/نه  يع¥  ال  �هذ�   ..Dصو� لن  /,م 
تتحد�  فاأل�_  �أل�_،  �آلية  /لغى 
عن �لرسو` �، �هذD �آلية تتحد� 

عن طائفة من �ملؤمنني.. 
 �بقيا  � 8سوله  تعا_  �هللا  /مر  حني 
�لليل قّر8 عدٌ� من �لصحابة �القتد�% 
به �، �لكنهم � يستطيعو� مو�صلة 
 nم: ال بأw `لك، فاهللا تعا_ يقوJ
�ال J G �Nلك؛ فهذ� � يكن مطلوبا 
 �منكم /صال. فمن قر8 منكم /1 يقو
��عي  فال  يستطع   �  � كلها  �لليا; 
/� /1 يظّن /1 �هللا غاضب  /1 �ز1 
عليه، بل 1ّN �هللا تعا_ عليم /نكم لن 

تستطيعو� Jلك /صال.  
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التقوى

�لذ� من   oدw�  1N
�إلنسا1  ُخلق  /جله 
 _N �لوصو`  هو 
 oلتعر�� �تعا_  سبحانه  �هللا 
�قق  �لكي  �عبا�ته.  �حبه  Nليه 
من  مفر  ال   oدw� هذ�  �إلنسا1 
/1 يعرo �لطريق �لذ� من خالله 

يصل N_ �بة �هللا �معرفته.
�لنفس  طها28  هو  �لطريق  �هذ� 
�إلنسا1   �قا مهما  ��لقلب. 
بعبا��B طويلة �كث\2 �� ُيطهر 
قلبه �نفسه من كل فكر2 خبيثة 
�من كل عقيد2 فاسد2 فلن يصل 

N_ شي%.
1N �ألخال� �حلسنة �تزكية �لنفس 

على  �قتصر  �لو   – �تطه\ها 
�لعبا��B �ملفر�ضة فقط- يوصال1 
�إلنساN 1_ 8به سبحانه �تعا_. 
 Bكثر مهما  فقط   Bلعبا��� /ما 
  1/ �لضر��8  من  فليس  �طالت 

تؤ�� به N_ �لنتيجة �ملرجو2.
طريٍق   G يس\�1  صديقا1  كانا 
يعظ  شيخ  بد�خله  مبسجد  فمر� 
�هللا   Bيا� عليهم  �ُيلقي   nلنا�
/حدÔا  فقا`  �تعا_،  سبحانه 
�ملسجد   _N ندخل  هلم  لآلخر 
��لوعظ.  �هللا   �لكال نستمع 
 _N فأجابه صاحبه بل هيا نذهب
 Bفتيا �لفال� �هنا� جند  �ملكا1 
 âقت� معهن  فنقضي   Bحسنا��

سعيد¤.
معه  يذهب   1/ صاحبه  8فض 
على  �/صّر   Dملشبو� �ملكا1   _N
فدخل  �ملسجد.   _N يدخل   1/
 _N ��J هبJ� ملسجد� _N هذ�

.Dملكا1 �ملشبو�
 Dملشبو� �ملكا1   _N �صل  فلما 
 ،Bما �د� فيه من منكر� 
/8�
قا` G نفسه ما هذ� �لذ� فعلت؟ 
�تعا_  سبحانه  �هللا   �كال //تر� 
من /جل حلظاB فانية! ما /سعد 
�8جته  /عظم  �ما  �آل1  صديقي 
�هّم  �تعا_.  سبحانه  �هللا  عند 

باخلر�° من �ملكا1 �لفاسد.
بني  جالسا  �آلخر  صديقه  �كا1 

q8لزه& Tها
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 Bيا�  _N يستمع  �لشيخ  يد� 
�لقر�1 �لكرمي �/حا�يث �لن® � 
�/قو�` �لصاحلني، �G نفس �لوقت 
كاJ 1هنه مستغرقG â تفك\ عميق 
�يتخيل   Bحلسنا���  Bلفتيا�  G
�لسعا�2 �ل^ يشعر ֲדا صديقه �آل1 
�يقو` G نفسه ملاJ/ � �Jهب مع 
 1N �قتا سعيد¤،  �/قضي  صديقي 
كل ما يقوله هذ� �لشيخ قد ¿عته 
Nليه   tلد�عي لالستما� فما   âسابق

مر2 /خر
؟.
�ملكا1   _N Jهب  �لذ�   1/ �حلق 
�ملشبوD كا1 قلبه /طهر من �لذ� 
من  بالرغم  �ملسجد،   _N Jهب 
 Dسدã موجو�¤  كا1  �لثا�   1/
مع  كا1  قلبه   1/ Nال  �ملسجد   G
�ملعصية، ��لذ� Jهب N_ �ملكا1 

�ملشبوD كا1 قلبه مع �هللا.
جتعل  ال  �حدها   Bلعبا���  1N
عن  ��النعز�`  صاحلا،  �إلنسا1 
�لعبا�J� 2كر  �حلياz 2جة مما8سة 
�هللا ال تع¥ /1 هذ� �إلنسا1 صاحلا 
��لقلب  �لفكر  فعًال، �Nمنا طها28 
مع مما8سة �لعبا��B هي �ل^ جتعل 

.âإلنسا1َ صاحل�
 �1N �لذ� يؤ�� �لصلو�B ��لصيا
للحج  �يذهب  �لزكا2  �يدفع 

مكتظ  قلبه  �لكن  ��لعمر2، 
بالطمع ��لغ\2 ��لكر�هية �/فكا8 
��لعنصرية  �لدي¥  �الضطها� 
 _N ينحط  فإنه  ��لكhيا%، 
 _N يرتقي   1/ من  بدًال  �لشيطا1 
�لرVن. 1N �هللا سبحانه �تعا_ � 
 âنفس� âقّو�م âيطلب جسد¤ صّو�م
خبيثة، بل يطلب ما �فترضه علينا 

.âسليم âقلب�
�ملؤمنو1 ��ئما G تفك\  يستغر� 
 ،Bخرִדم �ما بعد �ملو�عميق عن 
كا1  لو  /نفسهم   G �يقولو1 
بوسعنا /1 نعرo هل uن من /هل 
من  هل  �لنا8.  /هل  من   �/ �جلنة 
/عمالنا  نتيجة   oنعر  1/ �ملمكن 
من  �لدنيا؟ هل   G `نز� ال  �uن 
كا1   �JN �ملر%   oيعر  1/ �ملمكن 
/عماله  يتقبل  �تعا_  سبحانه  �هللا 

� ال؟/
�من ناحية /خر
 يتخذ غ\ �ملؤمنني 
هذ� �ألمر �ليجة النتقا� �ملتدينني، 
 âك¿ تشتر�1  /نتم  wم  �يقولو1 
تدفعو1   �/ �لبحر،   G يز�`  ال 
äن بضاعٍة � حتصلو� عليها بعد. 
فمثال يقو` فر�n سو�G ª كتابه 

:(٢٦¼ -Àألسطو28 ��ملع�)
عن  سأ`  سائال   1/ ”لنفر} 

له  فقا`  �لكنيسة،   _N �لطريق 
/حدهم ”�ستمر G هذ� �لطريق � 
�نعطف G �لطريق �لثا� N_ �ليمني 
�هنا� ستجد �لكنيسة“. 1N مثل 
�لقو` �تو� 8Nشا�¤ أل1 �لسالك 
 oيعر  oسو �قائق  بضع  بعد 
نتيجة عمله ֲדذ� �إل8شا�، فإما /1 
Åد �لكنيسة �Nما /1 ال Åدها. لقد 
فعال  �لكنيسة   _N صاحبنا  �صل 
�لطريق  عن  �لكاهن  سأ`  �هنا� 
N_ ملكوB �لسما��B. فقا` له: 
�لكنيسة  لصند��  بكذ�   thت”
�/شعل åعة /ما� �ملحر�� �....

�8حك  فإ1   Bمتو �حني   ،æ�
..“Bلسما��� Bملكو _N تذهب

�فعل  åعة  �/شعل  �لرجل  فدفع 
ما هو مطلو� من مسيحي  كل 

مؤمن. 
 ��لكن هذD �لنظرية �لثانية ال تقد
فعلت  كما  للمما8سة  �إل8شا� 
 _N أل�_ عندما �لته على �لطريق�
هنا   tملوضو�  1/ Jلك  �لكنيسة. 
ليست  �هي   ،ªبالر� /�ال  يتعلق 
طريقة  بأية  منه  �لتأكد  ميكن  مما 
 ªلر�� Jها�  أل1  �ثانيا  عملية، 
 D8شأ1 ال ميكن �ختبا Bمللكو� _N
�لنظرية ال  فإ1  هنا  بالتجربة. من 
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ميكن NثباO Bيفها من صحتها. لقد 
 Bٍمثالنا هذ� تعليما G تلقى �لرجل
عليه /1 يثق ֲדا ��1 مسا%لة، �� 
من  �إل8شا�  أل1  8Nشا�¤،  يتلق 
شأنه /1 يكشف لك عن صحة ما 
/مامه  لقد �ضعت  � خطئه. / قيل 
تفاصيل �لفعل �لكن �wدo �لذ� 
يتوجب عليه حتقيقه من ��8% هذ� 
�لعملية،  �ملعرفة  خا°8  يقع  �لفعل 
�ال ميكن �جلز� بإمكانية حتققه /� 

عدمها“
�مثل هذD �ألفكا8 ال توجد فقط 
مع  توجد  بل  �ملؤمنني  غ\  عند 
�ملؤمنني  بعض  /Jها1   G �ألسف 
خاطئة  فكر2  /,ا  ��حلقيقة  /يضا. 
 �يقد ال   ��إلسال  1N حيث  متاما. 
 oسو فعلتها   �JN  Bتعليما Äر� 
تدخل �جلنة G �آلخر2 من ��1 /1 
ُيقد� �لدليَل على صحتها G �حليا2 

�لدنيا.
 َّ1Nِ﴿ �تعا_  سبحانه  �هللا  يقو` 
�ْسَتَقاُمو�  ُثمَّ  �هللا  8َبَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن 
َتَخاُفو�  َ/الَّ  �ْلَمالِئَكُة  َعَلْيِهْم   ُ̀ َتَتَنزَّ
�لَِّتي  ِباْلَجنَِّة  َ�/َْبِشُر��  َتْحَزُنو�  َ�ال 

ُكْنُتْم ُتوَعُد�1َ﴾  (ُفّصلت ٣١).
تتنـز`  �لصاحلني  �ملؤمنني   1/  �/
�لدنيا  �حليا2   G �ملالئكة  عليهم 

�hKهم بأ,م من /هل �جلنة فيجب 
/ال ]افو� �ال �زنو�.

 Dهذ  _N �إلنسا1  يصل  �لكي 
�ملنـزلة ال بد من /1 يعبد �هللا � 

بعقيد2 �عبا�2 سليمتني.
��لعبا�2  �لعقيد2   _N يصل  �لكي 
يتحلى   1/ من  بد  ال  �لسليمتني 
 Bلصفا�� �لفاضلة  باألخال� 
�حلسنة، �/1 ُيطهر نفسه �قلبه من 
يقو`  �لذلك  شرير2.  فكر2  كل 
كتابه   G  � �ملوعو�  �ملسيح 

حقيقة �لوحي:
 ��لوحي ��إلwا ”��حلق /1 صفا% 
�لنفس. ��لذين  يعتمد على صفا% 
 Bنفوسهم قذ�28، ُ�جد G كانت
�لقذ�28 نفسها G �حيهم �wNامهم 

/يضا." 
من  �wد�ية  تريد�1  من  كل  فيا 
�ملسلمني،  غ\  من   �/ �ملسلمني 
نفوسكم  تطهر��   1/ عليكم 
/فكا8  /Jهانكم  من  �Kرجو� 
 Bلشهو��� ��لبغضا%  �لكر�هية 
فإ1  �لدنيا،  �حب   Bلذ�� �حب 
 nلنا� �حب  �لفاضلة  �ألخال� 
��ألمن   ��لسال �نشر  �مساعدִדم 
من  �إلنسا1  يصل  �ملجتمع   G

خالwا N_ �لنوw�� 8د�ية.

معترٌ}  يعتر}   1/ �ملمكن  �من 
�يقو`:

�� كا� &ألمر كذلك فإ� &لرهبا� 
x &أل^يرc &لذين يقتلو� �نفسهم 
هم   mتعاL سبحانه  &هللا   c^عبا  x
L&}د&ية،  &إل}ي  بالوحي  �حق 

فلما~& ال يهتدm� �L &إلسالG؟
تظهر  ال  �إلنسا1   1N �جلو��: 
عندما  Nال  /خالقة  حقيقة  عليه 
نسمي   1/ ميكن  �ال  باختبا8،  مير 
 _N �لدنيا  �حليا2  من  �wر�� 
 oلكهو�  G ��النعز�`  �لصحا�8 

قتًال للشهو�B /� /خالقâ حسنة.
البد لإلنسا1 من /1 تكو1 له �Oجة 
�/صدقا%  �/قربا%  �/مو�`  �/�ال� 
 Dֲדذ مير  ح�  به   �يقو �عمل 
�الختباB�8 �تظهر حقيقة /خالقه، 
ما�J يفعل �JN تعر} لفتنة �ملا` /� 
�لنسا% /� فتنة �ملر}، /� موB �بن 
له /� حبيب، ما�J يفعل �JN تعر} 

لفتنة �خلصومة ��لعد��2.
 âجJمنو للرهبانية  جند  ال  لذلك 
 ،��لسال عليهم  �ألنبيا%  س\   G
فجميعهم ظهر�� Ä GتمعاB فاسد2 
�مع Jلك � يتركوها �� ينعزلو� 
عنها G جبا` /� كهوo، بل مر�� 
 B�8الختبا��  B�%البتال� ãميع 
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�ستحقو�  �لذلك  فيها  �جنحو� 
�لعظيمة  �لر�حانية  �لد8جة  تلك 

�هى �لنبو2.
ُير�
 G �لتر�� �wند� /1 8جال 
حيا2  يعيش  كا1  (نا���8)  �¿ه 
�لزهد �عبا�2 �هللا سبحانه �تعا_ 
 ��يقو �لعا�،  عن   tالنقطا��
 B�J� شاقة.  �8حية   Bبرياضا
/نه  /ظن  ال  نفسه   G قا`   �يو
/كثر  هو  من  �أل8}  �جه  على 
 âصالح /كثر  �ال  م¥  هللا  عبا�2 
سبحانه  �هللا  فأ�حى  نفسي.  من 
 _N �Jهب  �قا`:  Nليه  �تعا_ 
عبد¤  جتد  �هنا�  �لفال�  �ملكا1 
فصاحبه  �لصاحلني  عبا��  من 

�تعرN oليه.
�نطلق (نا���8) N_ حيث /مرD �هللا 
 âفالح فوجد  �تعا_،  سبحانه 
 1/ منه  فطلب  �حلقل.   G يعمل 
.ªبيته. �فعل �لفال G يستضيفه

 ªلفال� ير�قب  (نا���8)  �/خذ 
مستحقا  جعله  �لذ�  ما   oليعر
�هللا  عني   G  âصاحل يكو1  أل1 

سبحانه �تعا_.
فوجدD يستيقظ G �لصباª �يذكر 
�يذهب  فأسه  �مل   � �هللا  �سم 
طيلة  يعمل  �يظل  �حلقل   _N

�لنهاG� ،8 �ملسا% يعو� N_ �لبيت 
�هللا  �سم  يذكر  �يتنا�` طعامه � 

.�مر2 /خر
 � ]لد N_ �لنو
ظل (نا���8) G بيت �لفالª مد2 
من �لزمن، ��لفالª ال يفعل /كثر 
�لليا;   
Nحد  G� Jلك.  من 
خاطب (نا���8) 8َبه قائال: كيف 
ال  �هو   âصاحل ªلفال� هذ�   hتعت

يذكر� Nال مرتني G �ليو� فقط؟
Nليه  �تعا_  سبحانه  �هللا  فأ�حى 
من   nبكأ  Ãتأ  1/ عليك  قائال: 
 oخرها، �تطو� _N لزيت ُملئت�
 1/ من  ��حذ8  �ملدينة،  حو`  ֲדا 

تسقط منها قطر2 ��حد2.
فعل (نا���8) ما /مرD به �هللا سبحانه 
�خر°   nلكأ� �Vل  �تعا_ 
zذ8   âماشي �ملدينة  حو`   oيطو

 Dتركيز� D\شديد ��ضعا كل تفك
G �لكأn لكي ال تسقط منها �ال 

قطر2 ��حد2.
�آل1  قائًال:  �هللا  سأله  �نتهى  �ملا 
/خ�h كم مر2 فّكرÑ B �/نت 

تطوo ֲדذD �لكأn؟
/طر� (نا���8) 8/سه �شعر ×جل 
شديد �قا`: �حلق /قو` �ال مر2 

فّكرB بك.
هذ�  �تعا_:  سبحانه  �هللا  فقا` 
�لفالª بالرغم من كل ما يشغله 
��لز�جة  �حلقل   G عمله  من 
فإنه  �حليا2،  �متاعب  ��أل�ال� 
/ما   ،��ليو  G مرتني  يذكر� 
 nٌكأ شغلتك   1/ فبمجر�  /نت 
مر2  �ال  تذكر�   � �لزيت  من 

��حد2.

أي أنـك لـو اعتقـدت أنه بقـوة إميانـك وقدرتك 
أنـت تفعـل الطاعات فـإن ذلك ميأل قلبـك بالك1 
واإلعجاب وإهمال الشـكر هللا سبحانه وتعا<، ولكن 
عليـك أن تعلـم أن اهللا سـبحانه وتعـا< هو الذي 
منَّ عليك ويسـ� لك سـبيًال للقيام بهذه الطاعات.
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�إلنسا1   1/ لنا  يتبني  هنا  من 
�لعا�  عن  بعيد¤  ينعز`  �لذ� 
�هللا سبحانه  عبا�2  �ينكب على 
/خالقه  حقيقة  تظهر  ال  �تعا_ 
 oيعر ال  نفسه  هو  بل  �Nميانه، 

حقيقة نفسه.
بل على �لعكس فإ1 كثر2 �لعبا�2 
�لقلب �طها28   ªمن ��1 صال
�لنفس قد ُتهلك صاحبها، لذلك 
يقو` �بن عطا% �هللا �لسكند�8:

 BOلطاعة أل,ا بر� ُتفرحك  "ال 
منك، ��فرª ֲדا أل,ا برBO من 

�هللا Nليك."
بقو2  /نه   Bعتقد� لو  /نك   �/
تفعل  /نت  �قد8تك  Nميانك 
قلبك  ميأل  Jلك  فإ1   Bلطاعا�
بالكh ��إلعجا� �ÔNا` �لشكر 
هللا سبحانه �تعا_، �لكن عليك 
�تعا_  سبحانه  �هللا   1/ تعلم   1/
لك  ر  �يسَّ عليك  منَّ  �لذ�  هو 

.Bلطاعا� Dֲדذ �سبيًال للقيا

�نت L&لشيطا�
 G ]لق  ال  �لشيطا1   1/ �علم 
�إلنسا1 �لرغبة G �ملعصية، �Nمنا 
يستغل ما هو موجو� فيه /صًال 

 Bلعا���� �لسيئة  �ألخال�  من 
بقو2  �ستطعت   �Jفإ �لرJيلة. 
�قد8ته  �تعا_  سبحانه  �هللا 
/خالقك  كل  من  تتخلص   1/
فلن  �لسيئة  �8غباتك  �لسيئة 
يكو1 للشيطا1 قد28 عليك �ال 
سلطا1، ألنه لن Åد ما يستغله 

فيك.

من  &لتخلص  سبيل  &لتد;يب 
&لعا^&@ &لسيئة

ֲדا  يتصف  �ل^  �خلصائص  من 
�لتكّيف.  خاصية  �إلنسا1، 
 G فاإلنسا1 عندما ينتقل للعيش
 �/ بلٍد جديد،   �/ مكا1 جديد 
يذهب للعمل G مكا1 جديد، 
فبعد مر�8 فتر2 من �لوقت يعتا� 
�جلديد  �لعمل   �/ �جلديد  �ملكا1 

وهكـذا إذا " جتـد اهللا 
جتـده  فلـن  قلبـك   9
آخـر. مـكاٍن  أي   9

�يتأقلم معه.
�إلنسا1  يستطيع  �خلاصية   Dֲדذ�
�لسيئة،  عا��ته  من  يتخلص   1/
 �/ قلبية  مبعصية   �يقو كا1  فإ1 
�لتخلص  يستطيع  فإنه  جسدية، 
يسميه  ما  �هو  بالتد8يب،  منها 
 Bلرياضا�  �/ �ملجاهد2  �لصوفية 

�لر�حية.
�لنبوية  �ألحا�يث  بعض  �هنا� 
مثل   ،Àملع� هذ�   _N تش\  �ل^ 

قوله �:
َيْوًما   َ َ/8َْبِعني هللا  َ/ْخَلَص  "َمْن 
َقْلِبِه  ِمْن  �ْلِحْكَمِة  َيَناِبيُع   Bَْظَهَر
َعَلى ِلَساِنِه" ( مسند /Vد – با� 

�لزهد.)
Oمنية  بفتر2   Bلطاعا� �8بط 
�لذ�  �لتد8يب   _N ُيش\  معينة 
كا1  �لذ�  �لسلو�  يصبح   Dبعد
 Bعا�� من  �لتد8يب  /ثنا%  يفعله 
على  �افظ  فالذ�  �إلنسا1. 
تصبح  يوما  /8بعني  مد2  �لصال2 
يتر�  �من  �لصال2،  عا�ته  من 
�لكذ� طيلة /8بعني يوما يصبح 
 � �JN لصد� من عا��ته، �هكذ��
 �/ G Dقلبك فلن جتد G جتد �هللا

مكا1ٍ �خر.
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* قا` /حد �حلكما%: �لدنيا ��8 خر��، � /خر� منها 
قلُب َمْن يعمرها، � �آلخر2 ��8 عمر�1، � /عمُر منها  قلب

َمن يطلبها.
 

�8حة.   G منه   nلنا�� تعب   G نفسه  من  �لعاقل   *
��ألVق من نفسه G �8حة ��لناn منه G تعب.

 

* حضر /عر�Ñ على سفر2 هشا� بن عبد �مللك، فبينما 
 :�هو يأكل JN تعلقت شعر2 بلقمة �ألعر�Ñ، فقا` له هشا
نحِّ �لشعر2 عن لقمتك. قا`: �Nنك تالحظ¥ مالحظة 
من ير
 �لشعرG 2 �للقمة؟ ��هللا ال /كلُت عندَ� /بد¤. 

�خر° �هو يقو`: 
��ملوBُ خٌ\ من Oيا2ِ8 باخٍل

                   يالحظ /طر�o �ألكيل على عمِد

 
* �لعا� يعرo �جلاهل ألنه كا1 جاهًال، ��جلاهل ال 

.âلعا� ألنه � يكن عامل� oيعر

&لكلمة.. Lمعناها
�ملسلمني،  مر�كب  من  مركبا1  �لبحر   G غر� 
فكتب: بذلك   Dh[ �لسلطا1   _N �لو�;  فكتب 

بالبسملة،  /ستفتح   �/ �لرحيم،  �لرVن  �هللا  بسم 
�علم /يها �ألم\: /1 شلنديتني /� مركبني قد صفقا 
من جانب �لبحر /� غرقا، �هلك من فيهما /� تلفو�.

فكتب �لسلطاN 1_ �لو�;: ��8 كتابك /� �صل.. 
�فهمناD /� قر/ناD.. /�� كاتبك /� �صفعه ��ستبد` 
به /� �عزله فإنه مائق /� /Vق، ��لسال� /� �نتهى 

�لكتا�.

قبـح  بـكل  �لسـفيه  ]اطبـ¥ 
حلمـا  فأOيـد  سـفاهة  يزيـد 

Äيبـا لـه  /كـو1   1/  Dفأكـر
طيبـا �إلحـر��   D��O كعـو� 

حكم ونوادرُحكم ونوادرُ

�� من &لشعر حلكمة

�إلما� �لشافعي، V8ه �هللا
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(�لقسط �لسا�n عشر) 
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مالحظة: �لتعليقاB �ل^ بني قوسني /� �ل^ بعد 
"/قو`" هي من �ملؤلف.

تعريب &لد&عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٣
/قو`: ملا نشر �ملسيح �ملوعو� � 
�ألVدية  �ل�hهني  نشر  �إلعال1 عن 
G عا� ١٨٧٩ كاJ _N 1لك �حلني 
عد�  �كا1  كله  �لكتا�  /لف  قد 
صفحة  /لفي  بني   ªيتر�� صفحاته 
�كا1  /لفني �fسمئة صفحة،   _N
قد ضمنه على صد� �إلسال� ثالäئة 
 ��ليل قاطع �قا` بأ1 صد� �إلسال
بو�سطتها.  َ�لشمس   çبز�  çُسيبز
نشر  تأّمن   �JN /نه  ينو�   � كا1 

فسيكمله  �لكتا�  من  �لقد8  هذ� 
�ألمو8  بعض  �Nضافة  �ملقدمة  بإير�� 
�حلو�شي  بعض  ��ضع  �لتمهيدية 
�لضر�8ية. �عليه فإ1 مقدمة كتا� 
�ل�hهني �ألVدية -�ملنشوG 8 /8بعة 
/جز�%- ��يع حو�شيه �غ\ها �ل^ 
ليس  �ل�hهني  نشر  بد%  عند  ُكتبت 
جز%  Nال  �ألصلي  �لكتا�  من  فيها 
 Bصفحا Oال يتجا� �/ � يس\ جدًّ
قليلة. �ميكن تقدير �ألمر من هنا /نه 
� ُيطبع G �ل�hهني �ألVدية Nال �ليل 

��حد فحسب- �هو /يضا � ُينشر 
كامال - من بني �أل�لة �لثالäئة �ل^ 
طبعه.  قبل  كتبها  قد  حضرته  كا1 
�أل�_  �أل8بعة  �ألجز�%  طباعة  بعد 
�ألخر
 zكمة  /جز�ئه  نشُر  توقف 
wNية، �¿عنا /1 مسو�2 هذ� �لتأليف 
للحريق  تعرضت  /يضا  �البتد�ئي 
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�/تلفت.
لقد كتب � حتت عنو�u” :1ن 
من  �لر�بع  �جلز%  ,اية   G �كتابنا“ 
�ل�hهني �ألVدية /نه ملا /لف �ل�hهني 
�تلفة   oلظر�� كانت  �ألVدية 
 Dنشر /ثنا%   �/  - Jلك  بعد  �لكن 
�طباعته  �غ\ها  �حلو�شي  �كتابة 
�هللا  �لظر�z oيث خلع   B\تغ  -
�/طلعه  �ملأمو8ية  خلعة  عليه  تعا_ 
�يع  عن  فتخلى  �خر،  عا�  على 
�ألمر   1/  �8�/� �لسابقة  ���8Nته 
خلدمة   D\سيس �آل1  �هللا  بيد  صا8 
�لثمانني  قر�بة   1N� شا%.  كما  �ينه 
 Bمئا� حضرته،  /لفها  �ل^  كتاًبا 
نشرها  �ل^   Bخلطابا��  Bإلعالنا�
 Bخلدما�� �لدين،  خدمة  سبيل   G
�آل1  /تباعه  ֲדا   �يقو �ل^  �لدينية 
�هللا  ألمر   � خلضوعه  äر2  wي 
تعا_. �/8
 /نه بوجو�D �لذ� ظهر 
ثبَت  ��ملسيح  �ملهد�  مبظهر  الحًقا 
صدُ� �إلسال� /كثر بكث\ من ثبوته 
ضمنها  �ل^  �لثالäئة  �أل�لة  بو�سطة 
 Dجو�� فإ1  �ألVدية.  �ل�hهني   G
 ��إلسال صد�  على  يلقي  كا1 
�أل�لة  تلك  من  بكث\  /كثر  ضو%� 
 Bكتابا Jلك   _N /ضف  �لثالäئة، 
عظيمة /خر
 نشرها �هللا تعا_ بيديه 

/يضا، �Jلك أل1 هذD �أل�لة �لثالäئة 
8مبا ُكتبت بصبغة علمية zتة، �لكن 
�لنبو2  خلعة   G ظهر  �لذ�   Dجو��

كا1 فيه جذٌ� �قّو2 �تلفة.

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٤
حدث¥ �ملولو� ش\ علي قا` حدث¥ 
لقد  �قا`:  َمل“  مال��  ”الله  مر2 
فتح �ملسيح �ملوعو� � مر2 /مامي 
مسو�2  فيه   ��8/� صغً\�  صند�ًقا 
ما;  هو  هذ�  �قا`:  كتبه  /حد 

�عقا�8 كله.
�ل�hهني  تلك مسو�2  /قو`: كانت 

�ألVدية.

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٥
�قا`:  علي  ش\  �ملولو�  حدث¥ 
كا1 ب\ سر�° �حلق صائًما G /حد 
�أليا� Nال /نه نسي �طلب من /حد 
ماً% لشربه، �هنا قا` له /حد: /لسَت 
صاحب“.  ”ب\  فتذّكر  صائًما؟ 
موجوً��   � �ملوعو�  �ملسيح  كا1 
فقا` لب\ صاحب: �JN /كل �لصائم 
فهي ضيافة  /ثنا% صومه  ناسًيا  شيًئا 
من �هللا تعا_، �لكنك حرقت تلك 
�لناn، �سؤ�`  �لنعمة ألنك سألت 

.Dمكر� nلنا�

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٦
�لسنو�8  �هللا  عبد  ميا1  حدث¥ 
للمر2  قا�يا1   _N /تيت  ملا  �قا`: 
 ِ̀ حا عن  حضرته  سأل¥  �أل�_ 
�¿ه؟   BكرJ  �Jملا فقلت:  ��لد� 
يشر�  سي%،  8جل  ��لد�  أل1 
�. فقا`:  �خلمر �له عا��B سيئة جدًّ
 1/ بأحد  يليق  ال  تتو�،   1/ Åب 
Jكر   �  .Dلد�� عن  هذ�  مثل  يقو` 
; �حلديث �لذ� ��8 فيه /1 /حًد� 
بسبب /عماله �لسيئة يصل N_ شفا 
يرجع  قد  �لكنه  جهنم  من  حفر2 
,اية   G� عماال صاحلة/ �يبد/  منها 
�ملطاo يدخل �جلنة. يقو` ميا1 عبد 
��لد�  حالة   Bخذ/ هذ�  بعد  �هللا: 
ألنه  حسنًة  عاقبته  �كانت  تتغ\ 
صا8 من �ملحبني �لصا�قني للمسيح 

�ملوعو� �. 

�لرحيم.  �لرVن  �هللا  بسم   .١٢٧
�ملسيح  شقيقة  تز�جت  /قو`: 
 “Ñ Ñ ملوعو� � �لسيد2 ”مر���
من مر�O غال� غو� �wوشيا8بو�8 
 Gتو /نه  Nال  بيك)  �مد   �Oمر)
مبّكًر� ��ضطرB عمتنا هذD لقضا% 
 Dهذ عمتنا  �كانت  /8ملًة.  حياִדا 
 .
aلر��  oلكشو� /صحا�  من 
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شقيقة  �لنسا%  عمر  �لسيد2  �كانت 
 -  � �ملوعو�  �ملسيح  عم  /بنا% 
قد   -  D\غ� �لدين   �نظا  �Oمر  �/
 èأل� بيك  /Vد   �Oمر من  تز�جت 
 �Oمر) غو�   �غال  �Oملر �ألصغر 
�مد بيك) �ملذكو8 ��لدB منهما 

�مد� بيغم.
 �Nما  �Oمر� �لدين   �نظا  �Oمر كا1 
�لدين �غ\Ôا ال �ينيني ���J طبائع 
ملحد2، �كا1 مرV/ �Oد بيك خاضًعا 
�الuر�فهم  بصبغتهم،  �متصبًغا  wم 
�عنا�هم  �إلسالمي  �لطريق  عن 
كانو� يطالبو1 �ملسيح �ملوعو� � 
�كا1  ¿ا�ية،  �ية  بإ2%�8  مد2  منذ 
بيك  /Vد   �Oمر بيغم  �مد�  ��لد 

يتبع �ثا8هم G غّيهم.
كا1 للمسيح �ملوعو� � �بن عم 
�خر ��¿ه مر�O غال� حسني �لذ� 
��نتقلت  �ملفقو�ين  عد��   G /صبح 
عقا�8ته �O _Nجته ”Nما� Ñ Ñ“ �ل^ 
كانت /خًتا ملرV/ �Oد بيك. 8غب 
 Ñ �مرV/ �Oد بيك G /1 ִדب ”Nما
Ñ“ �يع عقا�8ִדا البنه مر�O �مد 
بيغم،  ملحمد�   hألك�  èأل� بيك 
تكن  �لقانونية �  �لناحية  من  �لكن 
تستطيع /1 ִדب عقا�8ִדا ملر�O �مد 
�ملسيح  بذلك  يرضى   1/  1�� بيك 

 �Oملوعو� � لذلك فقد توجه مر�
/Vد بيك بكل تو�ضع N_ �ملسيح 
�ملوعو� � طالًبا منه �لتوقيع على 
قد  حضرته  �كا1  �wبة،   ��8�/
 
�8تأ /نه  Nال  تقريًبا  لذلك  �ستعد 
/1 يستخ\ فيه �الستخا28 �ملسنونة 
 �Oمر �/جا�  �لتوقيع  عن  فأحجم 
يوّقع   � سيستخ\  بأنه  بيك  /Vد 
بعد  فاستخا8  خً\�.  فيه   
/8  �JN
/éّ/ 1 عليه مرV/ �Oد بيك حتقيق 
حل  قد  كا1  Jلك  �عند  مطلبه، 
فقد  �لسما�ية  �آلية   2%�8N موعد 
/ظهرها �هللا تعا_ ֲדذD �لصو28. لقد 
8ّ� �هللا تعا_ على �ستخا28 �ملسيح 
�بنة  يد  ”�طلْب   1ْ/  � �ملوعو� 
 �N مw ُقْل� ،
hهذ� �لشخص �لك
 oملعر�� هذ�  كل  معكم  سأصنع 
�لشريطة،   Dهذ على  ��إلحسا1 
مدعا2  سيكو1  �لز��°  هذ�   1/�
�ستنالو1  لكم،  V8ة  �ية � بركة 
 BاVلر�� Bكاhنصيًبا من كل �ل
من  �لعشرين  Nعال1   G �ملذكو28 
8فضتم   �JN /ما   ،١٨٨٦ شبا½ 
�لبنت   Dهذ  
فتر �لز��°  عر} 
تز�جها  �َمن  جًد�،  تعيًسا  مصً\� 
�لز��° خال` سنتني  بعد   Bسيمو
 Bلدها سيمو��  1/ �نصف، كما 

�ستحّل   .Bسنو� ثال�  خال` 
��ملصيبة.  ��لضيق  �لُفرقة   D8بد�
من  �لعديد   Dهذ بنُته  ستو�جه  كما 
�ملكر�هاw�� Bمو� خال` �لفتر2 من 

�ملد2 �ملضر�بة.“
 � �ملوعو�  �ملسيح  كتب  �قد 
�ملالحظة �لتالية مع هذ� �لوحي: ”يقع 
من  بدً%�   Bسنو� ثال�  خال`  موته 
�ليس  غ\�،  من  Nياها  تز�Åه   �يو
 �/ يتعر} أل� حا��  /ال  ضر�8يا 
�خر خال` هذD �ملد2، بل �حلق  Dمكر�
Oمن   1/ تومئ   Bملكاشفا� بعض   1/
مص\ها  �ل^  �لد��ئر  لبعض  تعرُّضه 

Äهو` قد �قتر�، ��هللا /علم.“
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  تلقى  ملا 
 Dلوحي �8ًّ� على �الستخا28 � ينشر�
��لد  عليه  /طلع  بل  فو�8ً   nلنا� بني 
بو�سطة 8سالة خاصة  بيغم  �مد� 
له، ألنه كا1 يعلم /1 ��لدها سيحز1 
 _N بل /جله Dلذلك � ينشر ،Dبنشر
نشر  ما  سرعا1  �لكن  �خر،  �قت 
خا` �لبنت مر�O نظا� �لدين مغاضًبا 
 Dهذ �/شهر  �لوحي،  هذ�  مضمو1 
 _N Nضافًة  /يضا  �جلر�ئد   G �لرسالة 
 ªتا/ مما   nلنا� بني  شفهًيا   Dنشر
للمسيح �ملوعو� � فرصة مناسبة 

إلظها8 �حلقيقة.
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