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التقوى

لقد شـهد �لعصر �حلديث �نتكاسا� 
عديد! �حدثت جر�حا عميقة � جسد 
�إلنسانية �ملتر�مية �ألطر�'. �بالرغم من 
�4 �ملجتمعـا� �ملعاصر! ال�0لت تعا- من جر�, 
�ملاضي �لقريب >ال �;ا ُتطعن يوميا 7ناجر حا5!. 
حيث �صبح �لتجر5 من �لصفا� �إلنسـانية طابعا 
 Cجلماعية من خال��سـائد� � �لعالقا� �لفر5ية 
>هانة كر�مة �إلنسـا4، �هضم حقوقه �ملشر�عة 
�ال حرS عن �ملو�قف �ملحرجة �لP تعكس  Uَِّْحد�
�بعا5 �ال[طا\ �ألخالقي ��حلضا]Y Zذ� �لعصر.

�لطاملا عقد� �إلنسـانية �آلمـاC على �4 ترتقي 
�تتجا�b 0ـن �ملاضي �ألليـم. �لطاملا متنت �4 
تنمحي تلك �حلقبة من fيلتها. فأنشأ� منظما� 
 h< جللسا�، متطلعة���هيئا� �عقد� �ملؤمتر�� 
مستقبل باهر ال ينتقص من حقوk �إلنسا4 شيئا. 
فيصبح �إلنسا4 سيد نفسه.. عزيًز� كرميا ال يكد] 
 �� qفكر �صفو حياته �حد بسـبب لونه �� عرقه �

.qمعتقد
�يا حسـرتاq فإ4 هذq �آلماC تصطدs مع �لو�قع 
�إلنسـا- �ملرير �لذZ يعيـش متناقضا� � 0من 
قطعت فيه �ملعرفة �لعلمية �شـو�ًطا كبw! غيَّر� 
معاy �لعصـر �جعلت بينه �بـني �ألمس �لبعيد 
بونا شاسـعا.. �بالرغم من هـذ� �لرقي ما �0لت 
�لبشـرية ترz صـو] هذq �ملتناقضا� �تسـمع 
�صو�ִדا.. �ضطها�5ً �حرية، شـقا} �سعا5!، ثر�} 
فاحًشا �فقًر� مدقًعا. �تسw �حلشو5 �لغفw! � هذ� 
�خلضم  بال هد' نبيل، �تكتفي مبشـاهد! ظلمة 
 Cلَعتمة من خال� qلتصبح جز}� من هذ yهذ� �لعا

�حليا! �ليومية �ملضطربة. �لعل 5��فع هذq �ملأسـا! 
��Yيبة من �ملسـتقبل من جر�}  !wنا�ة عـن �حل
�لفـر�� �لر�حي. �لك �لفـر�� �لذZ �عل حيا! 
كثw من �لنا� � عصرنا �حلا� تتسـم بالضبابية 
�عدs �ليقني، �هذ�  هو �لعامل �لرئيس �لذZ يفر� 
�حليا! من �ألمل ��لص�، ألنه عا5! ما يتسـبب � 
شـلّ  �تعطيل �لقد]�� ملا ينجم عنه من حتجر � 
�لقلو� فتصبح �شـد قسو! من �حلجا]!، �من � 
 .yملظا��>h �لترZ5 �ألخالقي ��لبغضا} ��لقسو! 
�هذ� نتـاS تعامل خاطئ ميكن معاينته � �لتا]يخ 
�إلنسا- �لقدمي، لكنه غد� �كثر جال} �خطو]! مما 

كا4 عليه � �ملاضي. 
�مبا �4 �لتيا]�� �ملا5ية ��إلحلا5ية طغت على حياتنا 
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�ملعاصـر! فمن �لبديهي �4 �ـدU �ضطر�� � 
�لسلو� �لبشـرZ من خالC عالقة �إلنسا4 بأخيه 
 Pعلى �لرغم من �إلجنا��0 �لنبيلة �ل��إلنسـا4. 
�صل >ليها عاy �ليوs لتشخيص �عر�� �ال[طا\ 
��لتدهو] على �ملسـتوz �الجتماعي، تبقى �لرغبة 
�إلنسـانية �جلياشـة للوصوh< C �لسالs قاصر!. 
�هكذ� تكو4 قد فشلت فشـال �]يعا العتما5ها 
على �ليـا� ما5ية ��جتها��5 عقلية �قصت �لبعد 
�لر�حـي ��إلميا-. ألنه ال ميكن للقلب ��لعقل �4 
��لطمأنينة باجتها��5 فكرية ��سبا�  {�ينعما باYد
ما5ية >ال >�� �سـتمد� فعاليتهما �قوִדما من ��هب 
�لسالs  �لذZ هو �حدq سبحانه �تعاh �لذZ يهب 

�إلحسا� باالطمئنا4 ��لنجا! ��لتآلف للبشر.

>4 �بَط �إلنسـا4 �ملعاصر � �ملشـاكل �لنفسية 
��الجتماعيـة  يدC على �نه يبحث عن تو�فق بني 
�حتياجاته �ملا5يـة ��لر�حية � ظل غيا� قاعد! 
 s4 ما قدمه �إلسال�ال شـك �مشتركة بينهما. 
للبشـرية من هد�ية حقيقية كاملـة ع� تعاليمه 
�حلكيمة هي �لسـبيل �أل�حد �لذZ �قق �ألما- 
�لفطرية �لP يبحث عنها �إلنسـا4 � كل 0ما4 
 Z5من �فة �لتر sليو� yلن يتخلص �لعا��مـكا4، 
�ألخالقي ��لفر�� �لر�حي �لذZ يعا- من �يالִדما 

 .hهللا تعا� h< ال عن طريق �لرجو�<
�يا حسرتاq على �إلنسـانية � عاملنا �ليوs حيث 
غرقـت � �ر تلبيـة ]غبا� �لغر�ئـز �لبهيمية 
باإلضافة >h تكبلها � �حباC �لسـيئا� �ملعاصر! 
�سائل  Cهد] طاقاִדا � سـو} �ستعما Cمن خال
 h< �[د]� لتو�صل �الجتماعية �حلديثـة. فقد�
 Cففقد� �ليا� �لوصا ..h�حضيض �جلاهلية �أل
باحلضر! �ألحديـة، �بالتا� تشـوهت صفا� 
 Cحها. فباتت تشك � كما�[�خالقها � �هنها 
�هللا �قد]ته، �ألمر �لذZ فسح �ملجاC للشر� �خلفي 

�مقوما� شخصيتها.  yمعا ���جلهرZ �4 يغز
�ال شك  �4 �هم �سبا� هذq �ملأسا! هو كما بيَّن 
سيدنا � د عليه �لسالs � كتابه �5فع �لوسو��:

�قد سـقط  qحد�"ال تقعـد�� � خيمة �لعقل 
 Sخر�<��لُبو�4ُ، ��سـعو� >h �هللا بإbا� �لطاعة 

غqw عن �َجلنا4."
�صلى �هللا على  qيرضا�هد�نا �هللا �>ياكم ملا �به 
سيدنا �موالنا bمد �ملصطفى �على �له �صحبه 

��عني.

... ففقدت اإلنسـانية آليات الوصال 
باحلضرة األحدية، وبالتا� تشـوهت 
صفات خالقها ( ذهنها وروحها. فباتت 
تشك ( كمال اهللا وقدرته، األمر الذي 
فسح اجملال للشـرك اخلفي واجلهري 
أن يغزو معا? ومقومات شخصيتها. 
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التقوى

 حضر! مر�0 بشw �لدين bمو5 � د
�ملصلح �ملوعو5 �

� Zملهد� sإلما���خلليفة �لثا- حلضر! �ملسيح �ملوعو5 

:��من 5]

في 
حا� �لقر��
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َ�َال  َعاَهْدُتْم   ��َ�ِ �هللا  ِبَعْهِد  �ْ�ُفو� َ�َ﴿
َ�َقْد  َتْوِكيِدَها  َبْعَد  �ْألَْيَماَ"  َتْنُقُضو� 
َجَعْلُتُم �هللا َعَلْيُكْم َكِفيًال ِ�"َّ �هللا َيْعَلُم َما 

َتْفَعُلوَ"﴾ (�لنحل: ٩٢)

شر4 �لكلما3:
َكْفًال   wَلصغ�� �لرجَل  كَفل  كفيًال: 
فهو  به،   sَقا� عليه  ��نفَق  عاَله  �َكفالًة: 
كاِفٌل. كَفل باملاC َكْفًال �ُكفوًال: ضَمنه، 
�لضامُن  �ملثيُل؛  ��لكفيُل:  كفيل.  فهو 
��مر�ٌ!  كفيٌل  ]جٌل   :Cيقا كالكافل. 
كفيٌل. �فّرkَ �لليُث بني �لكفيل ��لكافل 
 Zلكافل هو �لذ��فقاC: �لكفيل �لضامُن، 

يعوC >نساًنا (�ألقر�).

�لتفسـ7: 
�علم �4 "عهد �هللا" �ملذكو] هنا قد شرحه 

�هي: zخر�لقر�4 �لكرمي � مو�ضع �
١- يقوC �هللا تعاh: ﴿>4 �لذين يباِيُعونَك 
>منا ُيباِيعو4 �هللا َيُد �هللا فوkَ �يديهم فَمن 
نَكث فإمنا ينُكُث على نفسه �َمن ��َفى 
مبا عاَهَد عليُه �هللا فسيؤتيه �جًر� عظيًما﴾ 
(�لفتح:١١). �هذ� يوضح �4 "عهد �هللا" 
�لبيعة  عهَد   � �لن®  حيا!  يع¯ �  كا4 
فيع¯  �فاته  بعد  �ما  �ملبا]كة،   qيد على 

.sإلسال� � Cلدخو�
�يقوC �هللا � ﴿�قالت طائفٌة ِمن  - ٢
�هِل �لكتاِ� �ِمنو� بالذZ �ُنزCَ على �لذين 
لعلهم   qِخَر�  ����ْكُفُر �لنها]  �ْجَه َ �َمنو� 

(#θ èù÷ρr& uρÏ‰ôγ yèÎ/«!$##sŒ Î)óΟ ›?‰ yγ≈ tãŸω uρ(#θ àÒà)Ζ s?z≈yϑ÷ƒ F{$#y‰÷èt/

$yδÏ‰‹ Å2 öθ s?ô‰s% uρÞΟ çFù=yèy_©!$#öΝ à6 ø‹ n=tæ¸ξŠ Ï� x.4¨βÎ)©!$#

ÞΟ n=÷ètƒ$tΒšχθ è=yèø� s?∩⊄∪Ÿω uρ(#θ çΡθ ä3s?ÉL©9$%x.ôMŸÒs) tΡ$yγ s9÷“xî

.ÏΒÏ‰÷èt/>ο§θ è%$ZW≈x6Ρ r&šχρä‹Ï‚ −Fs?óΟ ä3uΖ≈yϑ÷ƒ r&Kξ yzyŠöΝ ä3oΨ÷�t/

βr&šχθ ä3s?îπ¨Βé&}‘Ïδ4’ n1 ö‘r&ôÏΒ>π¨Βé&4$yϑ̄Ρ Î)ÞΟ à2θ è=ö7 tƒª!$#

 ÏµÎ/4¨s Íh‹ u; ã‹ s9uρö/ä3s9tΠ öθ tƒÏπyϑ≈uŠÉ) ø9$#$tΒóΟ çGΨä.ÏµŠÏùtβθà� Î=tGøƒ rB∩⊂∪

GØ›]æ’]—;‰]fiei—;]ŸÂ

ØeŸ;ÑÊfi—;]⁄÷¡;]fiËhÂ
ˇ
^;◊d;

;”Ë“çi’\;k]Ë¡\Åh

„hÑÅÕÂ;!\;ÿ]⁄—;∫

@ÖÏË»€bi@ıbœÏ€a@ÖÏË»€bi@ıbœÏ€a
…‡n1aÎ@Öä–€a@‚aÏ”@Â‡öÌ…‡n1aÎ@Öä–€a@‚aÏ”@Â‡öÌ



٥

التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد الثالث، رمضان وشوال ١٤٣٧ هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٦ م

��تََّقى  qَفى بعهِد�َيرِجعو4*... بلى من َ�
 4��لذين يشَتُر �ملّتقني* >4  فإ4 �َهللا �بُّ 
ال  �لئك � قليال  َثَمًنا  �َ�مياِنهم  �هللا  بعهِد 
َخالY kَم � �آلِخرِ! �ال يكلُِّمهم �هللا �ال 
يهم �Yم  ينُظُر >ليهم َيوsَ �لِقيامِة �ال يزكِّ
 ٧٣ �آليا�  عمر�4:   C�)﴾ليٌم� عذ�ٌ� 
�ليمني  �ع  �"�ألميا4"   .(٧٨  -  ٧٧�
�هي �حللف. ��ملر�5 من قوله تعاh ﴿ال 
�لقد  Yم.  نصيب  ال   4� Yم﴾   kََخال
من  �ملر�5   4� �يًضا  �آلية   qهذ �ضحت �

.sعهد �هللا" هنا �إلسال"
كانو�  �لقد ﴿  :hتعا �هللا   Cيقو�  -٣
عاَهُد�� �َهللا ِمن قبُل ال ُيولُّو4 �َأل5باَ] �كا4 
 ،(١٦ (�ألحز��:  َمسُئوال﴾  �هللا  عهُد 
�لكننا ال جند � �لقر�4 �ال � �حلديث 
�Z عهد من قبل �ملنافقني بأ;م ال يوّلو4 
�أل5با]؛ غw �ننا جند �مًر� >Yيًّا يقوC: ﴿يا 
 ��كَفر �لذين  َلِقيتم   ��< �َمُنو�  �لذين  �يها 
0َْحًفا فال ُتولُّوهُم �َأل5باَ]﴾(�ألنفاC:١٦)؛ 
فثبت بذلك �4 �ملر�5 من "عهد �هللا" هو 
على  �ملبايع  فيه  يعاهد   Zلذ� �لبيعة  عهد 
 sيقو��4 يعمل بأحكاs �هللا تعاh كلها، 

بكل عمل حسن.
٤- كما �4 �هللا تعاh قد شر, هذ� �لعهد 
� قوله تعاh ﴿>4 �هللا �ْشَتَرz ِمن �ملؤِمنني 
ُيقاِتلو4  �َجلّنَة  Yُم  بأ4  ��مو�َلهم  �نفَسهم 
� سبيِل �ِهللا فيقُتلو4 �ُيقَتلو4 َ�ْعًد� عليه 
�َمن  ��لقر�4  ��إلجنيل  �لتو]�ِ!   � حقًّا 
ببيِعكُم   ��َفاْستبِشر �هللا  ِمن   qبعهِد �َفى �َ

�لذZ باَيعتم به ��لك هو �لفو0ُ �لعظيُم﴾ 
(�لتوبة: ١١١).

تؤكد هذq �آليا� �لقر�نية كلها �4 عهد 
�آلية  من  فاملر�5   4�<  ،sإلسال� يع¯  �هللا 
�لP [ن بصد5 تفسwها �نكم >�� ]ضيتم 
باإلسالs 5يًنا فعليكم �4 تعملو� بأحكامه 
كما ينبغي. علًما �نه تعاh قد بني � �آلية 
�قد �كد  sلسالفة خالصة تعاليم �إلسال�

�آل4 مر! �خرz على �لعمل ֲדا.
 4� hّصانا �هللا تعا�� مستهل هذq �آلية 
َنِفَي مبا عاهدناq عليه، كما ;انا عن �4 
¹لف �ملعاهد�� �لP تتم بيننا [ن �لبشر 
باسم �هللا تعاh، ألننا >�� خاَلْفنا ما َجَعْلنا 
�هللا عليه �كيًال ضامًنا فقد �سأنا >ليه �، 

فال بد �4 يغا] � �يعاقبنا على �لك.
هنا  �ّكد  قد   hتعا �هللا   4� �ملالَحظ  �من 
�يًضا �ملوضو� نفسه �لذZ ُ�كر � �آلية 
�لسابقة.. �Z �حلث على ��5} نوعني من 
مما  �لعبا5؛   kحقو��هللا   kحقو :kحلقو�
�«ا4  �هللا"  "عهد   ��  sإلسال�  4� يع¯ 
�لعالقة  >نشا}  �هو  �ال  ��حد  ملسمًّى 

�لسليمة مع �هللا �مع �لعبا5.
�لوفا}  على  �لتأكيد   4� معلوًما  �ليكن 
�لبشر باسم �هللا  تتم بني   Pل� باملعاهد�� 
تعاh ال يع¯ �4 ال حرS � �4 ¹الف 
كفيًال  فيه  �هللا  جنعل  ال   Zلذ� �لعهد 
[لف  ال   Zلذ� �لوعد  �ع¯  �ضامًنا.. 
 Zلذ� �لعهد  أل4  �لك  �؛  با«ه  فيه 
�لوعد  �يًضا  يتضمن   hتعا �هللا  مع  نقطع 

بأننا لن نقوC >ال �حلق �5ئًما. فالو�قع �4 
 4� ما ميكن  بكل  �لوفا}  على  حتثنا  �آلية 
يكو4 �هللا ضامًنا عليه �Z ما يكو4 مبنيًّا 
�خر..   wبتعب  �� ��لسد�5..  �حلق  على 
��إلحسا4 �>يتا}  Cلعد� يند]S حتت  ما 
�Z �لقر¼، �ما ما سو�q من �عو5 ظاملة 
مما يند]S حتت �لفحشا} ��ملنكر ��لبغي 
به غw ضر�]Z بل هو معصية؛  فالوفا} 
�لك أل4 �إلنسا4 عندما َيِعُد شخًصا بأمر 
حالC فكأنه يعاهد �هللا �يًضا عليه �يكو4 
�هللا ضامًنا له، لذلك ال بد من �لوفا} به؛ 
�]تكا�  على  �إلنسا4  تعاَهَد   ��< �لكن 
ظلم �� معصية فعليه �4 ال يفي مبثل هذ� 
�لوعد، ألنه لن ُيسأC عنه، بل �ب �ال 
يفي به ألنه >�، �ال ميكن �4 يكو4 �هللا 

تعاh ضامًنا لـه، بل ينهى عنه. 
�لذين  �لئك � �إلYية �ص  �لوصية   qهذ�
�لفو4 على �مر حر�s، � يصّر�4 على 

�لوفا} به �جة �لوفا} بأميا;م.

﴿َ�َال َتُكوُنو� َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن 
�ْيَماَنُكْم Cََخًال َ �ْنَكاًثا َتتَِّخُذ�َ" َ  Hٍ َبْعِد ُقوَّ
َبْيَنُكْم َ�ْ" َتُكوَ" ُ�مَّـٌة ِهَي َ�Kَْبى ِمْن ُ�مٍَّة 
 Mََلُيَبيَِّننَّ َلُكْم َيْو�ِ�نََّمـا َيْبُلوُكُم �هللا ِبـِه َ
َتْخَتِلُفوَ"﴾ (�لنحل  ِفيِه  �ْلِقَياَمِة َما ُكْنُتْم 

(٩٣

شر4 �لكلما3: 
نقَضْت: نَقض �لبناَ}: هَدمه. نَقض �لعظَم: 
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كَسرq. نَقض �حلبَل: حلَّه (�ألقر�).
��لصوَ':  �لقطَن  �ملر�ُ!  غزَلها: غَزلت 
ْته �فَتلْته خيطاًنـا. �لغْزCُ: مصدٌ]؛  مدَّ

�ملغز�Cُ (�ألقر�).
�نكاًثـا: �ُع ِنْكث �هـو: ما ُنقض 
ثانيًة   Cلُيغـَز من �ألكسـية ��ألخبية 

(�ألقر�).
Cََخًال: �لدَخل: ما �5َخَلك من فسـا5 
� �لعقل �� � �جلسم؛ �خلديعُة ��ملكر، 
�� �لقـر�4 ﴿ال تتخـذ�� �مياَنكـم 
له   Cمفعو بينكم﴾، �(5ََخـًال)  5َخًال 

(�ألقر�).
�Kَبـى: �سـُم تفضيل ِمن ]بـا يربو 
�منـا. ��]¼ عليه كذ�: 5َ�0  5َ�0 :Cُملا�

(�ألقر�). 
 qخت���يبلوكم: بالq يبلوq بالً}: جرَّبه 

(�ألقر�).   

�لتفســ7: 
�علـم �4 هـذq �آلية ميكـن �عتبا]ها 
مسـتقّلًة مبعناها، كما ميكن �4 نعت�ها 
مرتبطًة مبا قبلها. فلو �عت�ناها �ستمر�ً]� 
للموضو� �لسـابق فاملع½: عليكم �4 
َتُفو� باملعاهد�� �فا} تامًّا، �>ال فسو' 
تتالشى من بينكم �لثقة �ملتبا5لة، �سيدمَّر 

¾ل �اعتكم �ملتماسكة بكل قو!.
 Z[�بالعهو5 جدُّ ضر  s4 �اللتز��حلق �
للوحد! �لقومية، أل4 حسن �ملعاملة هو 
قـو� s�Z �اعة، �ال يتأتى هذ� >ال >�� 

�لتزs �لنا� بالعهو5، �ما >�� �نعدs �لوفا} 
ֲדا �h< z5 �السـتيا} �عدs �لثقة بني 
�ملجتمع، �بالتا� يصبح سو} �لظن هو 
�حلكم �لسـائد فيه، �هكذ� فإ4 سو} 
�لتصر' من بعض �ألفر�5 �رs �ملئا� 
من �ملنافـع �ملنوطة بالنظـاs �لقومي. 
فينبغي لإلنسـا4 �4 يفي مبا �عد مهما 
�تضحية، �لك  Cكّلفه �لك من بـذ
لكي تتوطد �لثقـة بني �لنا�، فيكونو� 
مسـتعّدين ملسـاعد! �آلخرين بطيب 
�لنفـس، �يسـتمّر �لقـوs � �لترقي 

��ال50ها].
�باإلضافـة >h �لعهـو5 �لفر5ية هنا� 
عهو5 قومية �يًضـا حيث يتعاهد �فر�5 
�لقوs على يد �حد منهم لبذC كل ما � 
�سعهم للرقي �لقومي، �هذ� ما يسّمى 
باخلالفة؛ ��آلية تشـh< w هذ� �لعهد 
�يًضـا، حيث تنّبهنـا �4 �هللا تعاh قد 
��حد،  sحد! حتت نظا��جعلكم �مـة 
 ،sقد حلفتم باهللا على طاعة هذ� �لنظا�
5�ًما،  sذ� �لنظاY 4فعليكم �آل4 �إل�عا
�>ال ستز�C هيبة �إلسالs �لP توطد� 
 C4 لبذ�بسبب تضحياتكم، �ستضطر
 sجلهو5 من جديد لنشـر هيبة �إلسال�

.zخر�مر! 
��حلـق �4 �لقر�4 قـد بني هنا حكمة 
سياسـية عظيمة. >4 �لُفرقة بني بضعة 
�فر�5 من �لقوs يقضي على �لنظاs كله، 
�لقوs سًدz؛  فيذهب كلُّ ما كسـبه 

 Cَيتطلب بذ zخر�مرً!  sقامة �لنظـا<�
جهو5 �تضحيا� جسيمة من جديد، 
�مع �لك ال يكـو4 �ألمر كما كا4 
� �أل�C، أل4 �لثـو� �ملرقَّع ال يكو4 
كاجلديد، �أل4 �لقلو� >�� تناَفَر �5ُّها 
مثـُل �لزجاجة كسـُرها ال ُيجَبر. لذ� 
هنا� حاجة ماسة لبذC جهو5 مستميتة 

للوفا} ֲדذ� �لعهد.
كمـا يتضح من كلما� هذq �آلية �;ا 
تتحدU �يًضـا عن �التفاقيا� �لP تتم 
بني �ملسلمني ��ألمم �ألخرz؛ �بالنظر 
>h هذ� �ملع½ ميكن �عتبا] �آلية موضوًعا 
مستقالًّ جديًد�، �هو �نه كما ال بد من 
 �مر�عا! ما يعقدq �إلنسا4 مع �هللا � �
 Àمع قومه مـن عهو5، كذلك ال منا
له من �اللتـز�s باملعاهد�� �لP تتم مع 
 yلعا� sال سيدمَّر سال<� ،zألمم �ألخر�
�سـتعّم �لفوضى، كما تشh< w �لك 
 Pكال﴿� بينكـم﴾  ﴿5ََخًال  كلماُ� 

نَقضْت غزَلها ِمن بعد قو! �نكاًثا﴾.
ـر  �نظًر� >h هذ� �ملفهوs ميكن �4 تفسَّ

�آلية مبا يلي:
١- ال �ـو0 لكم �يها �ملسـلمو4 �4 
تعقد�� �لصلح مع قوs ال تقد]�4 على 
كسر شوكتهم، �� نيتكم �4 يطمئنو� 
جانَبكـم نتيجة هـذq �التفاقية، فإ�� 
�طمأنو� �عد5مت Yـم ُعّدَتكم � �خلفا} 
�5ّمرمتوهـم على حني غفلـة منهم. 
كانت �ال تز�C مثـل هذq �لتصرفا� 
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 sحكا�لكن �تقع � �لعاy �لسياسـي، 
��إلحسا4  Cمبنية على �لعد sإلسـال�
 qمثل هذ qلقر¼، فإنه يكر� Z� {يتـا<�
�لتصرفا� �ينهى عن >تيا;ا �لو كانت 

.s5 لإلسال�ضد عد� لد
٢- ال تعقد�� �تفاقية مع شعب ضعيف 
�جة �ملساعد!، �غرُضكم �ألصلي �4 
تسـتولو� على مقا5ير بال5هم، ��لك 
�بية � هذ� [�كمـا تفعل �لـد�C �أل

�لعصر.
٣- ال َتعاَهد�� من �جل >ضعا' �ألمة 
�قِفها عن �لرقـي، بل >�� ��ملعاِهـد! 
عقدمت �لصلح مع قوs فيجب �4 يكو4 

صلًحا كامًال �صا5ًقا.
 kخال�هنا من  sما علَّمنا �إلسال �َ�ما �]َ
عالية! >نه ينّبه �4 �لتفوk �لقومي شي} 
حسن 5�منا شك، �لكن ال �و0 حتقيقه 
باآلخرين.  باللجو} >h �خلد�� ��لغد] 
�ب �4 تتـم �التفاقيا� ֲדد' توطيد 
�ليس للكيد  ،sقر�] �لسـال<��ألمـن 

باآلخرين. 
�با [��على �لنقيـض �نظر�� ما تفعله �
�ليوs. >;م يهدفو4 باالتفاقيا� >ضعاَ' 
 � Uمثلمـا حد zلشـعو� �ألخر�
�ملاضي بالصـني �مصر �تركيا �>ير�4 
�كذلـك � �Yند قبل فتـر!، �مثلما 
�دU �ليوs � بولند� �فرنسا �فنلند�، 
�مانيا �تشيكوسـلوفاكيا [���لنر�يج 

�غwها.

كم هـو ]�ئـع ��يل هـذ� �لتعليم 
�إلسـالمي! ��حلق �4 �لعمل به يضمن 
�ختفا} �يع �لفنت ��لفسـا5 من �لدنيا 
 q4 مثل هذ�لو�قـع ��مر! ��حـد!. 
 {�[��التفاقيا� �ملغرضة هي �لP كانت 
��حلالية.  h��ندال� �حلربني �لعامليتني �أل
 (Versailles) "Zفلوال "معاهد! فرسا
ملا نشبت �حلر� �حلالية بني �الحتا5يني 
�خصومهم. >4 �لقر�4 �لكرمي �ّرs مثل 
هذq �ملعاهـد��، �يوصينا �4 ال نعقد 
�ية �تفاقية >ال �سن �لنية �ֲדد' ��حد 

.sهو: توطيد �لسال
��ما قولـه تعاh ﴿>منا يبلوكم �هللا به﴾ 
فنّبه فيه �ملسلمني بأننا سو' نتيح لكم 
 zَمد zلنر qعـن قريب فرًصا كهـذ
متسككم بتعاليم �إلسالs �ألخالقية >ّبا4 
 Z5مـا >�� كا4 �لرقي �ملا��قتد�]كم، 
سـيدفعكم >h �تبـا� خطو�� �ألمم 

�ألخر z�s ال؟ 

>4 هذ� �لبيا4 �لقر�- يشـّكل برهاًنا 
عظيًمـا على صدk �لقـر�4 �لكرمي 
�على تفوkُّ �إلسـالs على �لديانا� 
 Cنز�لك أل4 �هللا � قد � !zألخـر�
هذq �ألحكاs �ملتعلقة �كومة >سالمية 
 Cقـت كا4 �لن® � ال يز��قوية � 
فيه مبكة �ما كا4 �ملسـلمو4 ميلكو4 
حÆ شـً�� من �أل]�؛ كما كانت 
 Z� ئعة �يث ال يسع�[ sألحكا� qهذ
>نسا4 شـريف >ال �العتر�' بفضل 
تعليم �لقـر�4 �لكرمي. �ليس صحيًحا 
�نـه - بالرغم مـن �نقضا} �كثر من 
 Cلقر�4 - ال يز�� C�١٣ قرًنا على نز
صدk هذ� �لتعليم �فضله ينكشـفا4 
باسـتمر�]؟ �ليـس كل مـا يقع � 
 C��لدنيا من قالقل �ما تتوجسـه �لد
بعضها مـن بعض من fا�' >ال من 
 sألحكا� qجـر�} �إلعر�� عن هـذ

�إلسالمية؟

مـا أرَوَع ما يعّلمنا اإلسـالم هنا من أخـالق عالية! إنه 
ينّبـه أن التفـوق القومي شـيء حسـن دومنا شـك، 
ولكـن ال Wـوز حتقيقه باللجـوء إS اخلـداع والغدر 
باآلخريـن. Wـب أن تتـم االتفاقيات بهـدف توطيد 
األمـن وإقـرار السـالم، وليـس للكيـد باآلخريـن. 
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

 sٍَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ َيْو�4َّ َنَهًر� ِبَباِ� َ�َْيُتْم َلْو َ�[َ�َ :Cُهللا � َيُقو� Cََنَُّه َسِمَع َ]ُسو�َِبي ُهَرْيَرَ! � ł‡¬̌
َلَو�ِ�  ِمْثُل �لصَّ َفَذِلَك   :Cََقا َشْيًئا.  5ََ]ِنِه  ِمْن  ُيْبِقي  َقاُلو�: َال  5ََ]ِنِه.  ِمْن  ُيْبِقي  َ�ِلَك   Cَُتُقو َما  َخْمًسا، 

�ْلَخْمِس َيْمُحو �هللا ِبِه �ْلَخَطاَيا. (صحيح �لبخا]Z، كتا� مو�قيت �لصال!)

 .qُ[ََجا ُيْؤِ�  َفَال  �ْآلِخِر   sِْلَيْو��َ ِباِهللا  ُيْؤِمُن  َكا4َ  َمْن   :�َ �ِهللا   Cُُسو[َ  Cََقا  :Cََقا  � ُهَرْيَرَ!  �َِبي   łْ‡¬̌
 ��َمْن َكا4َ ُيْؤِمُن ِباِهللا َ��ْلَيْوsِ �ْآلِخِر َفْلُيْكِرsْ َضْيَفُه. َ�َمْن َكا4َ ُيْؤِمُن ِباِهللا َ��ْلَيْوsِ �ْآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر� َ�َْ

لَِيْصُمْت. (صحيح �لبخا]Z، كتا� �أل�5)

̌¬‡łْ َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن �َِبي َبْكَرَ! َعْن �َِبيِه � َقاCَ: َقاCَ �لنَِّبيُّ  َ�: َ�َال �َُنبُِّئُكْم ِبَأْكَبِر �ْلَكَباِئِر َثَالًثا؟ َقاُلو�: 
 .[ِ�َبَلى َيا َ]ُسوCَ �ِهللا. َقاCَ: �ْإلِْشَر�ُ� ِباِهللا َ�ُعُقوkُ �ْلَو�ِلَدْيِن، َ�َجَلَس َ�َكا4َ ُمتَِّكًئا، َفَقاCَ: َ�َال َ�َقْوCُ �لزُّ

َقاCَ: َفَما Cَ�0َ ُيَكرُِّ]َها َحتَّى ُقْلَنا لَْيَتُه َسَكَت. (صحيح �لبخا]Z، كتا� �لشها��5)

̌¬‡łْ َعاِئَشَة َ]ِضَي �هللا َعْنَها َ�4َّ �لنَِّبيَّ َ� 5ََخَل َعَلْيَها َ�ِعْنَدَها �ْمَرَ�ٌ! َفَقاCَ: َمْن َهِذqِ؟ َقاَلْت ُفَالَنُة، َال 
َتَناsُ َتْذُكُر ِمْن َصَالِتَها. َفَقاCَ َمْه َعَلْيُكْم ِمَن �ْلَعَمِل َما ُتِطيُقو4َ، َفَو�ِهللا َال َيَملُّ �ُهللا َعزَّ َ�َجلَّ َحتَّى َتَملُّو�، 

يِن >ِلَْيِه َما sَ�5َ َعَلْيِه َصاِحُبُه. (سنن �لنسائي، كتا� �إلميا4 �شر�ئعه) �َكا4َ َ�َحبَّ �لدَِّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا3 
 VياCد �لقاW� Mغال �Xسيدنا مر

� Cملسيح �ملوعو�

 

�أل]ُ�  �شرقت  �لكاملة!   !wملن� �حللل  �حسَن �جَهها �  ما  للعربية..  "فَو�ًها 
�لصانع  فيها عجائب  توجد  �لبشرية.  �Yوّية   Cֲُדا كما �حتقََّق  �لّتاّمة،  بأنو�]ها 
��كمَل �هللا  .wحلكيم �لقدير، كما توجد � كل شي} صَد] من �لبديع �لكب�
�يع �عضائها، �ما غا5] شيئا ِمن ُحسنها �ֲדائها. فال َجَرsَ جتُدها كاملًة � 
�لبياb ،4يطًة على �غر�ِ� نو� �إلنسا4، فما من عمل يبد� >h �نقر�� �لزما4، 
�ال من صفٍة من صفا� �هللا �لدّيا4، �ما من عقيد! من عقائد �ل�ّية، >ال �Yا 
تقوs للخ�!  �ملرتابني. �>4 كنَت  �لعربية، فاختِبْر >4 كنت من  لفظ مفر5 � 
كطالب �حلق ��حلقيقة، فو�هللا ما جتد �مًر� من �مو] صحيفة �لفطر!، �ال سرًّ� 
من مكتوبا� قانو4 �لقد]!، >ال �جتد �ذ�ئه لفًظا مفر�5ً � هذq �للهجة، فَدقِِّق 
�لنظَر، هل جتد قو� كاملتصّلفني. كال.. بل >4 �لعربية �حاطت �يع �غر�ضنا 
 ،Cفعا�� kخال�ما جتد من �كالد�ئر!، �جتدها �صحيفَة �لفطر! كاملر�يا �ملتقابلة، 
�5عو�� �عبا��5، �جذبا� �شهو��، >ال �جتد فيها �ذ�ئها  ،Cعما���عقائد 
 qلعربية، فاختِبْر >4 كنت ال تؤمن ֲדذ� wغ � Cال جتد هذ� �لكما�مفر�5ٍ�، 

�حلقيقة، �ال تستعجْل كاملعاندين.
��علم �4 للعربية �صحيفِة �لقد]! تعّلقاٍ� طبعيًة، ��نعكاساٍ� �بديًة، كأ;ما 
�رجا4  منبٍع  من  عينا4   �� متماثال4،  َتوَ}ما4   �� �لر ن،  من  متقابلة  مر�يا 

�تصَدغا4، فانظْر �ال تكْن كالعمني.
��لفرقا4  �للسا4،  �لعربية هي   4� يقينية على  قاطعة، �حجج   Àنصو qفهذ  
ْر �ال تكْن من �لغافلني. �َمن فّكر � �لقر�4 �تدّبَر  هو �لنوُ] �لتاsُّ �لفرقا4ِ، فَفكِّ
كلماِ� �لفرقا4، ففِهم �4 هذ� قد ثبت من �ل�ها4، �ما كتبناq كالظانني، بل 

(٧٢� ٧١ À ،4تينا علًما كنو] مبني."  (ِمَنُن �لر ا��ُ
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َتتَِّبُعو�  َال  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ْيَطا4ِ َ�َمْن َيتَِّبْع ُخُطَو�ِ�  ُخُطَو�ِ� �لشَّ
ْيَطا4ِ َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِ} َ��ْلُمْنَكِر  �لشَّ
�َلْوَال َفْضُل �هللا  َعَلْيُكْم َ�َ]ْحَمُتُه َما َ
�َهللا  �َلِكنَّ َ �ََبًد�  َ�َحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  0ََكا 

ي َمْن َيَشاُ} َ��هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ ُيَزكِّ
 zخر� �يا�   �� �آليا�،   qهذ  �
 s5� ب¯   hتعا �هللا  نصح  �يضا، 
خطو��  �ّتبا�   sبعد ��ملؤمنني 
�قد  �لك.  من  �حّذ]هم  �لشيطا4 
جا} هذ� �ألمر أل4 �لشيطا4 يعصي 
�يتمر5   qمر��� �Éالف   ،hتعا �هللا 
عليها. ��ملعلوs �4 �لذZ كا4 يعصي 
��مر � من  �لنقيض  على  �يعمل  �هللا 
ما  �يضا  �تباعه  سيعّلم   hتعا �هللا 
�نه  �لنتيجة  �ستكو4  بنفسه،  يعمله 
سيجعل �لذين يّتبعونه حصب جهنم 
كما هو حصب جهنم بنفسه. فقد 
قاC �هللا تعاh للشيطا4 بكل �ضو, 
بأنه سيمأل جهنم من �لذين يتبعونه 
�سيكو4 مصwهم �جلحيم. لقد بّين 
 ،Cقا��هللا تعاh كل �لك بوضو, 
�فال يفهم �لنا� بعد �لك �يضا �4 
 4� �لشيطاY 4م عد� مبني؟ عليهم 
�تنبوq. هنا� �نا� ال يبالو4 بالدين 
شيئا �ال يد]�4 ما هو �جلحيم �ما 
�ال  باهللا  يوقنو4  �ال  �جلنة،  هي 
يفهمو4 ما هو �لدين �ال �ا�لو4 �4 
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التقوى

 Ëتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   qحد� �هللا  >ال  >له  ال   4� �شهد 
 qمًد� عبدb 4� شهد��شريك لـه، 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �]سوله. 
�لشيطا4 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ]�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوs �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �>يَّاَ� َ َنْعُبُد  >يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�\   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ\  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) �ال �لضََّ

خـطبة �جلمعـة
�Wد �يد` �هللا تعاb بنصر` �لعزيز K�مسر �Xلقاها سيدنا مر� cل�

� dملهد� Mإلما�� Cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٦/٠٥/٢٠ sيو

� مسجد ناصر � جوتين�� � �لسويد

‡]ŸÄ¸\;ÎÖ·]Ω;Öö]¶‡]ŸÄ¸\;ÎÖ·]Ω;Öö]¶

ÎÖê]¬∏\;k]ÒËâ’\;Ì÷¡;ÎÖê]¬∏\;k]ÒËâ’\;Ì÷¡;



�لنا� �  �>�� كا4 بعض  .qيفهمو
 s4 شيئا عن �إلسال�تلك �لبال5 يقر�
 �يكو4 �لك من �جل �لعلم فقط �
لُيظهر�� على �لنا� �;م يعرفو4 عن 
�لدين ��إلسالs، بينما يكو4 علمهم 
 �  5[� ما  على  �مقتصر�  سطحيا 
 4��لكتب فقط. �هنا� بعض �خر
يقر��4 �لقر�4 �� �معو4 �ملعلوما� 
عن �إلسالs ֲדد' �لنقد فقط، �ال 
يستفيد�4 مبز�يا هذ� �لتعليم �bاسنه 
�لشيطا4،  بر�ثن  من   4�يتحر] �ال 
�ال   hتعا �هللا  عن  يبحثو4  �ال 
يرغبو4 � �لبحث عنه �، فأ�لئك 
�لشيطا4، �هنا�  يّتبعو4  �لذين  هم 

�يسّمو4  �إلميا4  يّدعو4   4��خر
يّتبعو4  �لك  �مع  مؤمنني  �نفسهم 
 Cألعما� بعض  بكسبهم  �لشيطا4 
من  فيصبحو4  منهم،  قصد   wبغ
 �يّتبعو4 خطو�� �لشيطا4 � �لذين 
 s4 يكونو� كذلك نتيجة عد�ميكن 
كما  �هللا  �ماية  لالحتما}  سعيهم 
�ب. لذلك حّذ] �هللا تعاh �ملؤمنني 
من �ّتبا� خطو�� �لشيطا4 � �آلية 
�لP تلوִדا عليكم. فقد نّبه �ملؤمنني 
 sإلسال� �قِبلنا  �منا  �ننا  تظنو�  بأال 
فال خو' علينا �آل .4�Z ال خو' 
علينا من �لتعر� Yجما� �لشيطا4 
�ال خطر الّتبا� خطو�ته، كال. بل 

يقوC �هللا تعاh بأ4 خطر هجما� 
كا4،  كما  قائما   C�0 ما  �لشيطا4 
 � يقع   4� �يضا  للمؤمن  �ميكن 
 wبر�ثن �لشيطا4 كما ميكن �لك لغ
�ملؤمن. لذ� �ب على كل مؤمن �4 
يذكر �هللا �5ئما للنجا! من هجما� 
�لشيطا4. لقد �ستأ�4 �لشيطا4ُ �هللا 
تعاh � �لبد�ية لصر' �بنا} �s5 عن 
سبل �هللا مّدعيا �نه لو ُ��4 له بإغو�} 
خطو�ته  يّتبعو4  �جْعلهم  �لنا� 
�يغويهم  صر�\  كل  Yم  فسيقعد 
��عذ�]   kبطر يّتبعونه  ��علهم 
�يضا  �لشيطا4  �5ّعى  �قد  fتلفة، 
سيّتبعونه.  �لنا�  من  �ألغلبية   4�
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Wب على كل مؤمـن أن يذكر اهللا 
دائما للنجاة من هجمات الشيطان. 
 ) Sلقد استأذن الشـيطاُن اهللا تعا
البداية لصرف أبناء آدم عن سـبل 
اهللا مّدعيا أنه لو أُذن له بإغواء الناس 
وجْعلهم يّتبعون خطواته فسـيقعد 
mم كل صـراط ويغويهم وWعلهم 
يّتبعونـه بطرق وأعـذار nتلفة...



 yلعا�  �  sليو� حا5ثا   qنر� ما  فكل 
�4 �لذين يّدعو4 �إلميا4 �يضا يّتبعو4 
 hتعا �هللا  حّذ]  قد  بينما  �لشيطا4َ، 
من �لك. فيقوC �هللا تعاh � �لقر�4 
ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  �َمْن َ﴿ �لكرمي: 
 Uد� ما  �لكن  َجَهنَُّم﴾،   qُÏَُفَجَز�
 �< sأليا� qإلسالمي � هذ� yلعا� �
يقتلو4 بعضهم >منا هو �ّتبا� خطو�� 
�لنا�  قتل   4< كذلك  �لشيطا4. 
نتيجة   Uد� كما  �اعية  بصو]! 
 qإل]هابيني فهذ��هجما� �ملتطرفني 
 h< 5شيطانية تقو Cفعا�يضا �كلها 
 Cألفعا� qصحا� هذ�لكن �جهنم. 
�لشنيعة يفعلو4 كل هذ� نتيجة >غو�} 
�جلنة.  5خوYم   � �طمعا  �لشيطا4 
يقوC �لشيطا4 بأنكم لو فعلتم �لك 
لدخلتم �جلنة �يقوC �هللا تعاh بأنكم 
 Cألعما� qلن تدخلو� �جلنة نتيجة هذ
تتبعو4  بل ستدخلو4 جهنم ألنكم 

خطو�� �لشيطا4. 
�4 �اسبو�  �ملؤمنني   hتعا �هللا  فيأمر 
يتبعو4  هل  �ينتهبو�  �5ئما  �نفسهم 
خطو�� �لشيطا 4�s ال. �قد يكو4 
�ّتباعكم خطو�� �لشيطا4 بإنكا]كم 
�نوبا  بكسبكم   �� بسيطة  �مو]� 
�ملتطرفني   4� ضر�]يا  ليس   .!wكب
سبيل   على  �كرִדم  �لذين  فقط 
يّتبعو4 خطو��  �ملثاC هم �حدهم 

�لشيطا4 بل عندما ينحر' �إلنسا4 
�هللا  ��مر � من  �يضا  �مر  �صغر  عن 
حاجة  فهنا�  �لشيطا4.  يّتبع  فإنه 
�العتبا]  بعني  ��حلذ]  �حليطة  ألخذ 
 Z� ،C5 � هذ� �ملجا�>h �قصى �حلد
هنا� حاجة ماسة ليكو4 �ملر} مؤمنا 
هجما�  من  نفسه  �ينقذ  حقيقيا 
�لشيطا4ُ  يهاجم  عندما  �لشيطا4. 
بطريقة  �لك  يفعل  �يغويه  �إلنسا4َ 
ال يد]كها �إلنسا4 بسهولة، كذلك 
 � �ُيرّغبهم  �لنا�   Zيغو عندما 
�لسيئا� �ُيبعدهم عن �لعمل بأ��مر 
�هللا فال يقوY Cم صر�حة �4 �عصو� 
�هللا �� �بتعد�� عنه ��كسبو� سيئا� 
كذ� �كذ� بل يقو5هم >h �لسيئا� 
عندما  �سيلة.  �حلسنا�  متخذ� 
�مر  عن   �  sَ5� �لشيطا4  صر' 

�هللا فعل �لك متخذ� �حلسنة �سيلة 
Yا. �آلية �لP تلوִדا � مستهل �خلطبة 
 � �لسيئا�  تنتشر  كيف  توضح 
 h< 4كيف تنتشر من مكا��ملجتمع 
�خر حÆ حتيط مبنطقة شاسعة عندما 
�لشيطا4،  خطو��  �إلنسا4  يّتبع 
�� هذq �حلالة عندما Éطو �إلنسا4 
خطو! ثانية بعد �خلطو! �أل�h فهذ� 
�لبد�ية   � �لسيئا�.  ينشر  �نه  يع¯ 
تبد� �لسيئة بسيطة �� يزعم صاحبها 
�4 هذq �لسيئة �لصغw! لن تلحق به 
� باملجتمع �Zّ ضر]، �لكنها عندما �
يتو]\   �� تنتشر >h منطقة شاسعة 
فيها �لنا� بكثر! �� يغضو4 �لطر' 
عنها �� ال يصفو;ا بالسيئة خوفا من 
�ملجتمع، �� يشعر�4 بشعو] �لد�نية 
فهذ�  علًنا  لو شجبناها  �ننا  �0عمني 
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 ليكن معلوما أن كرامة املرأة تكمن ( لباسـها احملتشـم 
وأن كرامتهـا ( عـدم االختالط غr املـqر بالرجال. 
ففـي هذا اجملتمع أيضا هناك فتيـات أsديات بفضل 
اهللا تعاS إذا اعvض الرجال على حجابهن يقمن بالرد 
عليهـم ردودا مفحمة ويقلن: هذا شـأننا نفعل ما نريد 
وzب، ملاذا حترموننا احلريَة بإكراهنا على نزع احلجاب... 



�ملجتمع،   � مكانتنا  من  �ّط  قد 
 !wكث �مو]  هنا�  عنها.  فيسكتو4 
حتدU � هذ� �ملجتمع باسم �حلرية 
�;ا  مع  �يضا  �حلكوما�  �تقبلها 
تالحظ  سيئة  هنا�  فمثال  سيئا�. 
� هذ� �ملجتمع �هي صغw! ظاهريا 
� نظر هؤال} �لنا� >� يقولو4 بأ4 
غصب   h<  Z5يؤ �حلجا�  �]تد�} 
حقوk �ملر�!. �يقاC كالs كثw ضد 
 wحلجا� � هذ� �ملجتمع ألنه ال ض�
�حلجا�،  �]تد�}   sعد  � عندهم 
ليكو4  حاجة  هنا�  تكن   y لذ� 
هنا� �مر � �لشريعة بشأنه �سب 
يشعر4  �لفتيا�  �بعض  ]�يهم. 
بشعو] �لد�نية نتيجة �لك �يقلن � 
 4� ��نفسهن: ما�� يقوC �لنا� لنا، �
 � �صديقاִדن ال �ِبنب �حلجا�، �
بعض �ألحيا4 يستهزÑ ֲדّن �لطال� 
�]تد�}  عن  فيتقاعسن  �ألساتذ!   ��
مثل   � �لشيطا4   Cيقو �حلجا�. 
هذq �حلاال�: هذ� �مر بسيط، �لن 
تلحقن �Zّ ضر] بكر�متكّن بترككّن 
 4� فيمكنكن  �لبسيط،  �ألمر  هذ� 
�لعن �حلجا� �� �خلما] �� �لوشا, 
الجتنا� �لقيل ��لقاC من �ملجتمع. 
تنتبه >h �4 هذ�  �لفتا! ال   �فاملر�! �
�لكرمي.  �لقر�4   �  5[� قد  �ألمر 
�ليكن معلوما �4 كر�مة �ملر�! تكمن 

� لباسها �ملحتشم ��4 كر�متها � 
 .Cبالرجا �مل�]   wالختال\ غ�  sعد
ففي هذ� �ملجتمع �يضا هنا� فتيا� 
 ��<  hتعا �هللا  بفضل  � ديا� 
�عتر� �لرجاC على حجاֲדن يقمن 
�يقلن:  مفحمة   �5�5[ عليهم  بالر5 
هذ� شأننا نفعل ما نريد �[ب، ملا�� 
نز�  على  بإكر�هنا  �حلريَة  حترموننا 
ما  نلبس   4� حقنا  فمن  �حلجا�، 
�أل ديا�  بني  توجد  �لكن  نريد. 
َمن يقلن >4 لبس �حلجا� ��خلما] 
صعب جد� � هذ� �ملجتمع >� نشعر 

باخلجل بلبسه. 
 ��ُيشعر  4� �يضا  �لو�لدين  فعلى 
 4� �ب  �نه  �لصغر  منذ  �لبنا� 
�لعمل   sعد عند  باخلجل  يشعر4 
بتعليم �إلسالs ال عند طاعة �مر �هللا 

 .hتعا

 �ما �لشبا� فهنا� سيئا� تتسر� 
�حلر!،  �ملجتمعا�   wبتأث سًر�  >ليهم 
�>�� �صيبو� بسيئة �قعو� � سيئا� 

�خرz �يضا. 
�للنجا! من هجما� �لشيطا4 هنا� 
من  حتمينا  مال���  ال�ا�  حاجة 
هجماته بكل �نو�عها، بل جتعلنا نر5 
يبديه  عليه ֲדجما� مضا5!. >4 ما 
لكم �لشيطا4 من حب ال حتسبوq حًبا 
�ال ُتدخلوq � حياتكم، بل على كل 
 � C4 يسعى للدخو� Z د�مسلم 
مال� �هللا تعاh باالستغفا] كل حني. 
>4 �ك� مال� للنجا! من �لشيطا4 هو 
�لفاسد  �لعصر  هذ�  ففي   ،hتعا �هللا 
�ب علينا �لسعي للدخوC � مال� 
�هللا تعاh مستغفرين، أل4 �الستغفا] 
هو �لوسيلة �لP يستطيع ֲדا �إلنسا4 

 .hمال� �هللا تعا � Cلدخو�
 h< يتوجه  �لنا�  من  �حد  ال 
فطر!  Éالف  فمما  متعمد�،  �لسيئة 
�هو  فعًال  يرتكب   4� �إلنسا4 
�حلقيقي  �ملؤمن  �ما  ضا].  �نه  يعلم 
ل له �حلسنا�  فإ4 �هللا تعاh قد فصَّ
منيز   4� فعلينا  تفصيال،  ��لسيئا� 
��لسيئا� على ضو}  �حلسنا�  بني 
�حلسنا�  لفعل  �نسعى  �هللا،   Zهد
�تر� �لسيئا�. �لشيطا4 يعلم �نه ال 
 s�5 4 يضر �إلنسا4 ما�يقد] على 
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والواضـح أن الشـيطان 
ُ{رج اإلنسـان من مالذ 
اهللا بإغرائه بالسيئة على 
 rأنها هي احلسـنة، وبتعب
آخـر ال ميكن للشـيطان 
إخـراج املؤمـن من مالذ 
باسـم احلسنات. إال  اهللا 



لذ� فهو Éرجه   ،hتعا � مال� �هللا 
�حلصن  �هذ�  �ملال�  هذ�  من  �ًال �
�لذZ يكو4 � مأمن فيه، � �عله 
 S4 �لشيطا4 ُيخر�لو�ضح ��يتبعه. 
�إلنسا4 من مال� �هللا بإغر�ئه بالسيئة 
�خر   wبتعب� �حلسنة،  �;ا هي  على 
ال ميكن للشيطا4 >خر�S �ملؤمن من 
 � �حلسنا�.  باسم  >ال  �هللا  مال� 
بعض �ألحيا4 يتم بني �لرجل ��ملر�! 
�باسم �حلسنة �� �ملو�سا! �إلنسانية 
 Zمساعد! �آلخرين �لتعا]' �لذ ��
�حيانا،  �لسيئة  �لنتائج   h<  Z5يؤ
عن   � �لن®  ;ى  �لك  �جل  �من 
0�جها غائب عن  Pل� �ملر�!  0يا]! 
 {�[� �حلكمة   � بيََّن  �قد  �لبيت، 
من   Zر� �لشيطا4   4<  Cفقا �لك 
 ���إلنساÒ 4رz �لدs � عر�قه. 
 � �لن®  �تى  قد  نفسه  �ُحلكم  هذ� 
تعليًما �ساسيا �هو �ال يلتقي �لرجل 
�مر�ً! من غw �ملحا]s �رية أل4 هذ� 
ما  لفعل  للشيطا4  �لفرصة  يتيح  قد 
يأخذ   4� حاجة  فهنا�  لذ�  يريد. 
 Àخا بشكل  �حليطة  �أل ديو4 
� هذ� �ملجتمع �لذZ ال يرz بأًسا 
� �لتقا} �لشا� ��لفتا! على �نفر�5 

�جة �حلرية.
بسبب  تنتشر  ال  �لسيئا�   4<  �
�لشبا� ��لفتيا� �ألغر�] فحسب، 

بل �ملالحظ �4 0يا]! �ملتز�جني من 
�آلخرين  بيو�  ��لنسا}   Cلرجا�
�باسم �حلرية ��لصد�قة  �0�� 4�بد
 wتدم� مشاكل   h<  Z5تؤ �يضا 
عش �لز�جية. لذ� فمن ��جبنا [ن 
�ّفقنا   �< علينا  �هللا  منَّ  قد  �لذين 
لإلميا4 باملسيح �ملوعو5 عليه �لصال! 
�بّين لنا حكمة كل حكم  sلسال��
من �حكاs �إلسالs، �4 نعمل بكل 
 4�بد  � �لرسوله   hتعا حكم هللا 

�تر55.  Cسؤ� Z�
�لتلفا0  �ملعاصر!  �لسيئا�  �من 
 Cحو�� فحصتم  لو  ��إلنترنت. 
�لصغا]   4� لوجدمت  �لبيو�  معظم 
��لكبا] فيها ال يصلو4 صال! �لفجر 
 4��قتها أل;م >ما يظلو4 يشاهد �
باالنترنت  ينشغلو4   �� �لتلفا0 
فال  بالليل  متأخر!  ساعا�   h<
يستطيعو4 �الستيقاÓ لصال! �لفجر. 

بل >4 هؤال} ال يفكر�4 �4 عليهم 
�4 يستيقظو� لصال! �لفجر. فالتلفا0 
�ملالهي  من  �غÔwا  ��النترنت 
 �� مر!  صلو�تكم  تضيع  ال  �لعابثة 
مرتني، بل �لو�قع �4 من يدمن عليها 
يصبح من عا5ته �ليومية �4 يشاهد 
هذq �ل��مج على �لتلفا0 �� �إلنترنت 
>h ساعا� متأخر! بالليل فيصعب 
عليه �الستيقاÓ لصال! �لفجر، بل ال 
يستيقظ Yا مطلقا، بل منهم من ال 
يعw صال! �لفجر �ية �Ôية. �لصال! 
 Æح Z[��مر �ساسي، ��Ï�5ها  ضر
��ملر�، فال بد  zأل���� �حلر� 
�لو  Æح C4 يصليها � كل حا�له 
صالها قاعًد� �� مستلقًيا، �� قصًر� 
�لسفر. �� �حلاال�   �� � �حلر� 
 C4 يصلي �لرجا�مر �هللا �لعا5ية قد �
�اعًة ��4 تصلي �لنسا} �لصال! � 
ميقاִדا. �لكن �لشيطا4 يبعد �إلنسا4 
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التقوى

ومن السيئات املعاصرة التلفاز واإلنvنت. لو فحصتم 
أحوال معظم البيوت لوجدمت أن الصغار والكبار فيها 
ال يصلـون صالة الفجـر ( وقتها ألنهـم إما يظلون 
يشـاهدون التلفاز أو ينشغلون باالنvنت إS ساعات 
متأخرة بالليل فال يستطيعون االستيقاظ لصالة الفجر.



 Zجل برنامج 5نيو�عن �لصال! من 
�لنِّت.   ��لتلفا0 � ال طائل منه على 
�يوجد  Æلنِّت بر�مج ش� يوجد � 
� �Yو�تف تطبيقا� fتلفة، �هنا� 
��لـ   iphone �لـ   �  � بر�مج 
مدمنا  �ملر}  �لشيطا4ُ  ��عل   ،  ipad

 qهذ Cلسيئا� من خال�  qعلى هذ
 Zيغو كيف  باستمر�].  �ألجهز! 
 4�يشاهد �لبد�ية   � �لشيطا4؟ 
 � جيد!،  بر�مج  �ألجهز!   qهذ  �
يشاهد�4 كل برنامج فاسد fر� 
لألخالk. � كثw من �لبيو� 5خل 
ال   S��لز أل4  ��الضطر��  �لقلق 
ألنه  ��أل�ال5،  �لز�جة  حق   Z5يؤ
يظل منشغال مبشاهد! �ل��مج �لسيئة 
على �لتلفا0 ��لنت ليال. � >4 �أل�ال5 
بصبغة  يصطبغو4  �يضا  �لبيو�   �
لذ�   .qيشاهد ما   4��يشاهد �بيهم 
يسعى   4�  Zد � بيت  كل  فعلى 
كم  كلها.  �ألمر��   qهذ لتجنب 
�ملؤمنني  إلنقا�  قلًقا   � �لن®  كا4 
من هجما� �لشيطا4، �كيف كا4  
�يعلم �صحابه شÆ �أل5عية للنجا! 
من �لشيطا4، �كيف كا4 يعلمهم 
�5عية جامعة، قد �كر �حد �لصحابة 
 Cلقد علمنا ]سو :Cهذ� �ألمر فقا
�َلِّْف  ”�للُهمَّ   :��لتا �لدعا}   � �هللا 
َبْيَن ُقُلوِبَنا َ�َ�ْصِلْح َ��َ� َبْيِنَنا َ��ْهِدَنا 

ُلَماِ�  �لظُّ ِمْن  َنا  �َنجَِّ  sَِال �لسَّ ُسُبَل 
>َِلى �لنُّوِ] َ�َجنِّْبَنا �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر 
ِمْنَها َ�َما َبَطَن َ�َباِ]ْ� لََنا ِفي َ�ْسَماِعَنا 
��ِجَنا َ�ُ�]ِّيَّاِتَنا َ0ْ�َ���َْبَصاِ]َنا َ�ُقُلوِبَنا ََ
�ُتْب َعَلْيَنا >ِنََّك �َْنَت �لتَّوَّ�ُ� �لرَِّحيُم َ
��ْجَعْلَنا َشاِكِريَن لِِنْعَمِتَك ُمْثِنَني ِبَها َ

َها َعَلْيَنا“. َقاِبِليَها َ��َِتمَّ
من  �نبكم   Zلذ� �لدعا}  هو  فهذ� 
ما  كل  �من  �لز�ئفة  �ملا5ية  �لتسلية 
�من   Cألفعا� من  فاسد  لغو  هو 
 � sهجما� �لشيطا4. ُترتكب �ليو
�لعاy �نو��  �لسيئا� باسم �لتسلية، 
�عندما يدعو �ملر} لل�كة � �أل«ا� 
 S��للخر �للسالمة  ��ألبصا] 
�أل�5}  �لنو]   h< �لظلما�  من 
قر!  �أل�ال5  �لكو4  �لز�جة،  حق 
�عني، فسو' يرغب عن �لسيئا� 
يصبح  �هكذ�  تلقائيا،  ��لفو�حش 
�ملؤمن �سيلة إلنقا� �لبيت كله من 
�لعصر  هذ�   � �لشيطا4.  هجما� 
يتعلق  ال  ��ألمر  فيه،  نعيش   Zلذ�
كله   yلعا�  Cحا هو  هذ�  بل  ببلد، 
�ليوs، فإ4 �سائل �إلعالs قد قربت 
�لنا� من بعضهم. �لكنها، �لسو} 
�حلظ قّربت >h �تِّبا� �لشيطا4 بدال 
من �4 تقّر� >h �حلسنا�. � مثل 
 4� Z د�حلالة �ب على كل � qهذ
يستعر� حالته �كثر من �Z قبل. 

>4 �هللا تعاh �كرمنا بالقنا! �لفضائية 
�أل دية �كذلك �نعم علينا باملوقع 
ل��مج �جلماعة �لر�حانية ��لعلمية. 
فإ�� �هتَممنا ֲדذq �ألشيا} �كثر لَتَقرَّْبنا 
�جتنَّْبنا �لشيطا4. �لو  hهللا تعا� h<
كنتم تريد�4 �4 تشاهد�� �لقنو�� 
بد  فال  للتسلية   zألخر� �لتلفزيونية 
�نفسهما  �لو�لد�4   �wكث �تا\   4�
 ���ُير�قبا ��الÔ5ا �يضا. �ال تشاهد
�ل��مج  �جتنَّبو�  �جليد!  �ل��مج  >ال 
 h< Z5لفاحشة، أل;ا تؤ���لسخيفة 
ُيبعد  ��ملنكر، �>h طريق  �لفحشا} 
�لكن على كل بيت  .hعن �هللا تعا
� دZ �4 يستوجب �جتماَ� �يع 
�فر�5 �ألسر! ��الستما� >h خطبة 
�جلمعة مر! ��حد! � �ألسبو� على 
 4� >h �لك عليهم  �ألقل، �>ضافة 
�مي  على   zخر� بر�مج   ��يشاهد
على  يوميا  ��حد!  لساعة  >يه   Ý
بذلك  تعمل   Pل� ��لبيو�  �ألقل. 
ُيرz فيها �4 �ألسر! كلها ]�غبة � 
كما  �لديَن  صغا]هم  يتعلم  �لدين، 
كبا]هم. �كل من يعمل بذلك لن 
سيبتعد  بل  فحسب  5ينيا  يستفيد 
�يضا حتما �سيتوجه  �لشيطا4  عن 
 CÞست�  ،hتعا �هللا  قر�  نيل   h<
�لسكينة � �لبيو� �متلؤها �ل�كة، 

كما عّلمنا �لن® � � �لدعا}. 
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قالت � >حدz �ألمها� بأ4 �لدها 
من  عشر!  �لسابعة   Æجيد� ح كا4 
 � �يشا]�  يصلي  �كا4   ،qعمر
�لك  بعد  �لكن  �جلماعة،  بر�مج 
حني �جد بعض �حلرية ��ذ �صدقا} 
�بعد�q عن �لدين كليا. صحيح �4 
من   4�يتأثر معّينة  ِسّن   � �لشبا� 
�لكن   ،��يتأثر  4� �ميكن  �ملحيط، 
مع  صد�قة  عالقة  لآلبا}  كانت  لو 
 wخل� بني  �لتمييز  �عّلموهم  �أل�ال5 
5ينيا،  �لبيت  جّو  �جعلو�  ��لشر 
منح  حيث  قلُت-  –كما  ��آل4 
كذلك  �لتسلية  �سبا�   hتعا �هللا 
�سبا�  �لتسلية  �سبا�  ضمن  �نعَم 
�فر�5  �يع  كا4  فلو  �يضا،  �لتربية 
 4��ألسر! �لسوÒ 4تمعني �يستفيد
بأ;م   4�يشعر �أل�ال5  منها، �كا4 
يلقو4 �هتماما � �لبيت فلن Éرجو� 
 Cألعما�  � يقعو�  �لن  �لبيت  من 
�لطمأنينة  عن  يبحثو�  �لن  �لسخيفة 
�لر�حة   4��لبيت، بل سيجد  S[خا
�آلبا}  على  يتحّتم   � بيوִדم.   �
باملسجد،  �ال5هم � يربطو�   4�
�لتنظيما�  بر�مج   � �ُيشركوهم 

�لفرعية. 
�يضا  �لفرعية  للتنظيما�  هنا   Cقو�
��خّص  �يضا،  �جلماعة   sلنظا�
من  أل4  �لفرعية  �لتنظيما� 

مسئوليتها �4 ִדتم بأعضائها، فلكل 
فهم  معينة  �عما]  من  �عضا}  تنظيم 
بسهولة  ֲדم  يهتمو�   4� يستطيعو4 
�أل دية   sخد� Òلس  على  �كثر: 
�على جلنة >ما} �هللا  s4 يهتم باخلد��
 Cباألطفا sالهتما���4 ִדتم بالنسا}، 
��ملر�هقني من �خلد�s كما بالناصر�� 
��إلما} � سن �ملر�هقة ضر�]Z جد� 
 !wمسئولية كب qهذ� .Àبشكل خا
هؤال}  تربط   4� �لفرعية  للتنظيما� 
Òلس  على  �ب  بقو!.  باجلماعة 
خد�s �أل دية �4 ُيشّكل Òموعاٍ� 
من �خلد�s �لذين من شأ;م �4 يربطو� 
�لطبائع   Z�� �لشباَ�  بأنفسهم 
�ألحيا4  معظم   � �لكن  �ملتنوعة. 
�إلما}   4� �لشابا�  �لبنا�  تشكو 
�لكب��w � �لسن ُتعاملهن بقسو!، 
�خصوصا �ملسئوال�، حيث ُيبِعد4 
�لفتياِ� عن بر�مج �لتنظيم حتًما >4 
 sملعلو��y يكّن ُيبعْدُ;ّن عن �لدين. 
 sعا  ١٥ يبلغن   Ýللو�� �لفتيا�   4�
Yن  �ليس  �هللا  >ما}  بلجنة  يلتحقن 
�ب  كل،  على  منفصل.  تنظيم 
�لبنا�  يعامْلن   4� �ملسئوال�  على 
باملسجد  يربْطنهن  �يث  �لشابا� 
�بالتنظيم ��جلماعة، �>ال فالشيطا4 
ضعف،  يظهر  �ين  5�ما  يترصد 
�يشكو �حٌد �حَد �ملسئولني فيها�ه 

�يتغلب عليه.  
لذ�   � �ملوعو5  باملسيح  �منا  >ننا 
فنحن بو�سطة �ملسيح �ملوعو5 � 
�لشيطا4،  مع   !wخ� معركة   �
�لكن >�� كنا بسبب �عمالنا نعطي 
على  يقبض   4� فرصة  �لشيطا4 
بسبب  Yم  مو�ٍ�  هيئة   � �ال5نا �
فِمثل  �لسيئة،  �ملسئولني  معاملة 
 s� كانو�  ]جاال  �ملسئولني،  هؤال} 
�لنسا}، ليسو� �نصا] �ملسيح �ملوعو5 
لذ�  �لشيطا4.  �نصا]  بل هم   ،�
يسعى   4�  Cمسئو كل  على  ينبغي 
��فر�5َ  نفسه  ليجّنب   Àبشكل خا
�جلماعة من هجماِ� �لشيطا4ِ. فمن 
 hتعا فْضَل �هللا  نفهم   4�  Z[��لضر
علينا �نناCَ ]ضى �هللا �. �كذلك 
ينبغي �4 يتذكر �لشبا� ��لشابا� 
 �< تعاh تفّضل عليهم  �يضا �4 �هللا 
خلقهم   �� �أل دية   Cلقبو �ّفقهم 
باملسيح  لإلميا4  �فَّقهم � � ديني، 
 � �لن®  بّشر   Zلذ�  � �ملوعو5 
 sيهز  4� شأنه  من   Zلذ�� مبجيئه، 
عليهم  لذ�  �لزمن،  هذ�  �لشيطا4 � 
سو}  بسبب  �لدين  عن   ��يبتعد �ال 
� سو} تصر' َمن � Cتصر' مسئو
يزعم �لصال,  �� َمن هو �ك� منهم، 
بل عليهم �4 ُيصبحو� �عو�4 �ملسيح 
تعاh من  �هللا  �يدعو�   � �ملوعو5 
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�جل �لك. 
�عليم،  «يع  >ن¯   :hتعا �هللا   Cيقو
هجما�  من  خوفكم   zمبد �علم 
تسعو4  �نكم  ��عر'  �لشيطا4، 
�تدعو4 لذلك، لذ� سأ«ع  qلتجتنبو
��جتنا�  بالدعا}  عليكم  �5عيتكم. 
سلبية،  �فكا]�  توّلد   Pل� �لبيئة 
 � �قوعه   h< �إلنسا4  تدفع   Pل��
جتتنبو�  لكي  فا5عو�  �لشيطا4.  فخ 
�لشيطا4 5�ما. يقوC �هللا تعاh: ما 
ِبِنية  ��5عية  جهو5  من  به  تقومو4 
�هللا  عند  مقبولة  ستكو4  صاحلة 
�لشيطا4.  من  �سُتحَفظو4   hتعا
>ليهم  ُفّوضت  �لذين  على  �كذلك 
مهمة  >ليهم  �ُسّلمت  �لدين  خدمة 
 4� �>]شا5هم،  �جلماعة  �فر�5  تربية 
يسعو� بشكل خاÀ ليجعلو� �قو�Yم 
 ،hتعا �هللا  مرضا!  �فق  ��فعاYم 
يقع  �ّال  له  fلصني   �  qيدعو�
�حد � حضن �لشيطا4 بسبب سو} 
�فر�5  من   ٌّZ� يكو4  ��ّال  تصرفهم، 
 Zأل �لشيطا4  يتبعو4  ممن  �جلماعة 
سبب. يقوC �هللا تعاh سأتقبل مثل 
�سأهديكم  �ملخلصة،  �أل5عية   qهذ
لكي  �لشيطا4،  يها�هم  ��لذين 
تتمكنو� من �جتنا� هذY� qجما�، 
�من  h4 نصر! �هللا تعا��>ال من 5
تستطيعو4  ال  له  خضوعكم   4�5

لذ�  �لشيطا4،  هجما�  تتجنبو�   4�
 .hنصر! �هللا تعا ��عليكم �4 تتحر

هللا  �لشيطا4   Cقو كا4  قلُت  كما 
��مهلت¯  قهر�  متنع¯   y  4<  hتعا
�جلهد  كل   Cبذ�� �لنا�   Zسُأغو
يذهب   zمد  Z�  h< لذلك. 
�ملؤمن  5عو�  سعيه؟   � �لشيطا4 
ليتغّلب  يسعى  فالشيطا4   Z5لعا�
�قتهم  � Æيضا ح�ليا} �هللا �على �
��ا�C �4 �علهم يقومو4  ،wألخ�
�قوعهم   h<  Z5ّيؤ مبا  موִדم  عند 
مناَمه  شخٌص  �كر  سيطرته.  حتت 
 Cلس �ملسيح �ملوعو5 � فقاÒ �
�لرÏيا   qهذ �نتهت  لقد  «اعه:  بعد 
على �مر عجيب. يريد �لشيطا4 �4 
 ،Uلتمثُّال� بأنو��  �إلنسا4  Éد� 
 ،� �4 عاقبتك حسنة جدًّ  �يبد لكن 
موضع   � �لرÏيا   qهذ ;اية  أل4 
حسن. �لذZ كا4 يقص ]Ïياq بد� 
من ;اية ]Ïياq �نه جنا من �لشيطا4، 
 Uد��حيث كا4 �لشيطا4 ها�ه، 
كث�wً �4 �إلنسا4 حني يبذC �جلهو5 
ينجو،  �لشيطا4  هجما�  الجتنا� 
� بفضل من �هللا �، فقد �]5 عن �
�حد ��ليا} �هللا �نه حني تو� كانت 
بعد،  ”ليس  ֲדا،   qَّتفو كلمة  �خر 
ليس بعد“ �Z قبيل �فاته قد جر� 
على لسانه ”ليس بعد، ليس بعد“ 

فحني «ع �حُد مريديه هذq �لكلمة 
حيث كا4 جالسا قريبا منه �ستغر� 
�بد� يدعو �هللا باكًيا �متضرًعا  ،� جدًّ
ليَل ;اَ]، ليكشف عليه �ألمر �نه ملا�� 
”ليس  �فاته  قبيل   ��لو �لك   Cقا
له  ليس بعد“، ��خ�w حصل  بعد، 
�للقا} مع �لك �لو� � �لرÏيا: فسأله 
 � !wلكلمة �ألخ� qملا�� نطقَت هذ
�لشيطا4   4� مبا  فأجا�:  حياتك؟ 
يهاجم كل >نسا4 قبيل �ملو� لكي 
يسلب منه نو] �إلميا4 � هذq �لساعة 
 5�[���ألخw!، فقد جا}- �نا �يًضا 
�حني خيَّبت  ،s4 ير5ّ- عن �إلسال�
� قد �نفلتَّ من  Cله، قا sكل هجو
”ليس  قلُت:  عندها  ساملâا،   Zيد
بعد، ليس بعد“ �Z لسُت � مأمن 

منك حÆ �مو�.“ 
صحيح �نك ُتغوي¯ ��نا ��لص منك 
لكنك ستظل تغوي¯ حÆ �لفظ �خر 
�نفاسي، �>h �لك �حلني ال �ستطيع 
�4 �قوC >- قد �لصت منك. فهذ� 
�قامو�   Zلذ� �هللا  �ليا} � معيا]  هو 
 z[قصا  Cيبذ فالشيطا4   .Sمنا� لنا 
جهدq �4 �عل عاقبة ��ليا} �هللا �يضا 
يتسبب  �بذلك  �خيمة،  ما  �يلة 
 Z5لعا� فاملؤمن  جهنم.  5خوYم   �
حيث  جد�،  fيف  موقف  �مامه 
 h< �لغفلة  حلظة  تسوقه   4� ميكن 
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 s���لد �ب  لذ�  �لشيطا4،  حضن 
على �لتوبة ��الستغفا]. 

بيا4   � موضع   �  �  Cيقو  �
 sللهجو �لشيطا4  bا�ال�  �كر 
على �إلنسا4، �>فسا5 �عماله:     

”>4 �لشيطا4 يتربص باإلنسا4 كل 
يريد   Æعماله ح�لُيفسد   4��حني 
�4 ُيضله � �ألعماC �حلسنة �يسعى 
جاهد� إلفسا5ها بأZ طريقة ممكنة. 
فحني يصلي �ملر} يريد �لشيطا4 �4 
يفسدها بشعبة من �لفسا5 مثل �لريا} 
حسن  عمل  �هو  يصلي  فاإلنسا4 
فكر!  قلبه   � يلقي  �لشيطا4  لكن 
تبقى صالته خالصة  �لريا} لكي ال 
 � �يًضا   sإلما� يلقي   4� �يريد  هللا 
عن  �ملر}  يتغافل  �ال  فيجب  �بتال}، 
على  تكو4  هجماته  فإ4  هجماته، 
��لفجا] علنا، �Z �ملنغمسني  kلفسا�
عن  �ملبتعدين  ��ملنحرفني  �ملا5ية   �
يتو]�  ال  لكنه   ،qصيُد فهم  �لدين 
 Z� �يًضا،  �لزّها5  على   sجوY� عن 
�لصلحا}  مها�ة  عن  يتو]�  ال 
�يًضا  عليهم  �يشن  �يضا  ��لزها5 
�لفرصة.  له  تسنح  عندما   sجوY�
فالذين يعيشو4 � كنف فضل �هللا 
�يطلعو4 على �k5 مكايد �لشيطا4، 
فهم يْدعو4 �هللا ليعصمهم منه، �ما 
�لذين ما �0لو� ضعافا �ناقصني فُهم 

يتعرضو4 لالبتال} �حيانا." 
لذ� �ب على �ملؤمن �4 يد��s على 
�الستغفا] �يتضر� >h �هللا كل حني 
مكيد!  كل  من  يعصمه   4�  4��

للشيطا4. 
 � �ملوعو5  �ملسيح  سيدنا   Cيقو

الفتا �نظا]نا >h �الستغفا]:  
�إلنسا4  على   � �هللا  فر�  "لقد 
منه  ليطلب  �الستغفا]  على   s���لد
�حلماية من �يع �خلطايا- �لظاهر! 
ֲדا  علم  على  كا4  سو�}  ��خلفية، 
باليد  �]تكبها  قد  �كا4  �هلها   ��
باألنف   �� باللسا4   �� بالِرجل   ��
 ،sأليا� qبالعني. � هذ �� باأل�4 ��
�هو:   �  s5� 5عا}  تر5يد  �ب 
﴿َ]بََّنا َظَلْمَنا �َْنُفَسَنا َ�ِ>4ْ َلْم َتْغِفْر لََنا 

�َتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ َ
موضع   � ناصًحا  حضرته   Cقا  �

�خر: 
 sحكا� h< ��"�يها �ألعز!، ال تنظر

فيكم  يؤثِّر4ّ  فال  باستخفا'،  �هللا 
سمُّ �لفلسفة �ملعاصر!. �مُشو� حتت 
�لصالَ!   .wصغ كطفل   �  qمر���
�لصالَ!، فإ;ا مفتا, كل قو! �قد]!. 
عندما تقومو4 للصال! فال تصلُّوها 
�كأنكم متا]سو4 تقليد� bضا. كال 
بل �ب عليكم �4 تقومو� بوضو} 
 Z5ما بوضو}  تقومو4  كما  باط¯ 
جو�]حكم  فاغسلو�  �لصال!،  قبل 
 �  ،hتعا �هللا   wغ  �  wلتفك� من 
للصال!،  قومو�  �لوضو}ين  ֲדذين 
على   ���َتعو5َّ  ،�wًكث فيها  ��5ُعو� 

�لبكا} ��البتهاC لكي ُترَحمو�.
ينظر   � فهو   ،kَلصد�  kَلصد�
 �  kبالصد متسكو�  قلوبكم.   h<
 � يكو4   4� 5�ما، �ب  �مر  كل 
حسبانكم عند �خذ كل خطو! �نه 
مطلع على ما � قلوبكم فهل يسُع 
>نساًنا �É 4دعه �؟ �هل ينطلي 
عليه � مكر �� خد��؟ >نه لشقيٌّ 

عليكم أن تقوموا بوضـوء باط� كما تقومون بوضوء 
 rغ ) rمادي قبل الصالة، فاغسلوا جوارحكم من التفك
اهللا تعاS، � بهذين الوضوءين قوموا للصالة، وادُعوا 
فيها كثrًا، وَتعوَّدوا على البكاء واالبتهال لكي ُترsَوا.
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�صل �  Zلذ� �إلنسا4  �لك   � جدًّ
�لفاسقة >h 5]جة كأ4 �هللا  �عماله 
ليس موجو�5، فإنه ُيهَلك سريعا �ال 

يعبأ �هللا به.
�يها �ألعز!، >4 منطق �لدنيا �ملحَض 
�جلوفا}  فلسفتها   4<� شيطا4ٌ، 
 4<  �wكث �إلميا4  نو]  يقلل  >بليس 
��لت�ير � كل  �ملنطق  �لبحث عن 
ֲדا  تكتفو�  فال  شيطانية،  �مو]  �مر 
�حدها بل �ب �4 تبحثو� عن �هللا 
�نو��  �]تكا�   h<  Z5يؤ� �يضا، 

�لتجاسر، �يوصل >h 5]جة تقُر� 
�ملنطق  �تبعتم   ��<  Z� �إلحلا5.  من 
ينتقص  فسو'  فقط  ��لفلسفة 
�لتجاسر  فيكم  �يتولد  >ميانكم  نو] 
��خلقو�  �نفسكم  منها   ��فأنِقذ
فيكم قلبا يتسم بالتو�ضع ��ملسكنة، 
��متِثلو� لأل��مر 5�4 تر55 ��نقبا� 

كما ميتثل �لولد أل��مر �مه.
 h< لكرمي توصل� �لقر�4  تعاليم   4<
فَأْصغو�   ،zلتقو� من  �لعليا  �لد]جة 

>ليها ��ْجعلو� �نفسكم �سبها.“

�لذين  من  �علنا   4�  � �هللا   Cنسأ
�لشيطا4،  خطو��  �تبا�  �تنبو4 
�لقر�4  بتعاليم  يعملو4  ��لذين 
به  �مستعينني  له  خاضعني  �لكرمي 
�لذين  �من   ،qمر��أل �مستجيبني 
يشكر�4 �هللا على �نه �فََّقنا لإلميا4 
] له �4  مبن بعثه من عندq �لذZ ُقدِّ
يهزs �لشيطا4. �فَّقنا �هللا �4 نكو4 
من �لذين يؤ5ُّ�4 حق بيعتهم للمسيح 
�ملوعو5 � �ُيفشلو4 كل هجمة 
للشيطا4 �Éيِّبونه، �فقنا �هللا لذلك.     

m ُيغرk �لنهُر موسى �لرضيع �هو i قمة ضعفه،

بينما �غرk �مللَك فرعو" �هو i قمة جo�ته.

فمن كا" مع �هللا، فلن يضر` ضعفه،

�من m يكن مع �هللا فلن تنفعه قوته.
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 h< يدعو  5ين   sإلسال�
 q5تمع طاهر، يسوÒ {نشا<
�سس  على   sيقو �ألمن، 
�يضمن  ��إليثا]،   Àإلخال�� �حلب 
حقوقهم.  حفظ  �ستثنا}   4�بد للجميع 

:hهللا تعا� Cقا
��ْإلِميَا4َ ِمْن َقْبِلِهْم َ [َ� ��لَِّذيَن َتَبوَُّ}�� �لدََّ﴿
ُيِحبُّو4َ َمْن َهاَجَر >ِلَْيِهْم َ�َال َيِجُد�4َ ِفي 
ا ُ��ُتو� َ�ُيْؤِثُر�4َ َعَلى  ُصُد�ِ]ِهْم َحاَجًة ِممَّ
�َمْن َ َخَصاَصٌة  ِبِهْم  َكا4َ  �َلْو َ �َْنُفِسِهْم 
ُيوkَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحو4﴾ 

(�حلشر: ١٠)
 Cبالعد  sإلسال� يأمر  �لك  �ألجل 
��إلحسا4 �>يتا} �Z �لقر¼، �ينهى عن 
�لفحشا} ��ملنكر ��لبغي �لP تضر �ملجتمع 
�هللا   َّ4<﴿ :hتعا �هللا   Cقا فا5حة،  �ضر�]� 
��ْإلِْحَسا4ِ َ�>ِيَتاِ} Z�ِ �ْلُقْرَبى َ Cَِيْأُمُر ِباْلَعْد
��ْلَبْغِي َ ��ْلُمْنَكِر َ �ْلَفْحَشاِ}  َعِن  �َيْنَهى َ
ُر�4َ﴾ (�لنحل: ٩١) َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 sحلكمة �ألساسية للعقوبا� � �إلسال��
 kال يسمح ألحد بإتال' حقو�منا هي <
 q5فر�� يتر¼   4�� �ملجتمع،  من  فر5   Z�
�لكر�هية  من  بدال  ��أللفة  �حلب  على 
�لقلوَ�  تغمر   4�� ��لنفو]،  ��لبغض 
�لسكينُة ��لطمأنينُة بدًال من �لذعر ��لقلق 
 Z� sد5 �إلسال� y فلذ� ��الضطر��. 
عقوبة على Òر5 �]تكا� �لزنا، بل على 
عالنية.  �ملجتمع   � �تر��ه  >شاعته 
فألجل �لك عندما يكو4 �لزنا من قبيل 
به  يعتر'   y� �خلفي،   Z5لفر� �لعمل 
�]بعة،  عيا4  شهو5  يتيسر   y� �لز�-، 
عقوبة  �ية  �إلسالمية  �لشريعة   � فليس 
bد5! على �لك، بل يفو� �مرh< q �هللا 
�لكن لو مت �لزنا علنا �يث يشهد  .�
عليه �]بعة شهو5 عيا4 عدC، فعقوبته مائة 
جلد!. �نفس �جلرمية عندما يتفاقم �مرها 
�يستفحل، �Z يكو4 �ملجرs، باإلضافة 
 qنشر�>h �]تكا� �لزنا، قد قاs بإشاعته 

�يضا �� �]تكبه ج�� فجز�qÏ �لرجم، أل4 
مثل هذq �جلرمية �الجتماعية تلحق باحليا!
 �< تدمرها.  بل  فا5حة  �ضر�]�  �لقومية 
�لزنا �>شاعته �تر��ه � �Ò Zتمع   4<
�لفحشا}  كثر!  �ألمر   C��  � يسبب 
�لوخيمة  �ملجتمع عو�قبه  يتحمل  فيه، � 
��ملر�عة، � صو]! قتل �أل�ال5، �قطع 
جنسية  بأمر��   q5فر�� �>صابة  �لنسل، 
فتاكة، �لك باإلضافة >h �4 هذ� �ملر� 
�ملعدZ يؤh< Z5 تعرضه للمشاكل �ملعقد!
 wال تقبل �حلل من جر�} �لوال��5 غ Pل�
 4<  � �لو]ثا}.   4�بد ��أل�ال5  �لشرعية 
�حليا!  U[تو �الجتماعية  �جلرمية   qهذ
�لثقة  �فقد�4   zوY��  Àحلر� �لقومية 
��نعد�s �لطمأنينة ��الضطر�� ��ال]تبا� 
�غwها من �ألضر�] �جلسيمة. كما يفقد 
�ملجتمع �لسكينة ��حلب �ملتباC5 � �حليا!
 zعر �تنحل  �لقيم  �تتالشى  �لعائلية، 
�لقر�با�  �سا�  على  �لقائمة  �أل��صر 

احلافظ منور

II;‹˜à¸\;∫;]›á’\;ÏdÊŒ¡II;‹˜à¸\;∫;]›á’\;ÏdÊŒ¡

ÏË÷Ë÷ü;Ïà\ÑÄÏË÷Ë÷ü;Ïà\ÑÄ;;

اجمللد التاسع والعشرون، العدد الثالث، رمضان وشوال ١٤٣٧ هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٦ م

٢٠

التقوى



�ى  قد  كله  فلذلك  �لرحم.  �صلة 
تعا�:  كقوله  �لزنا  عن   �بشد �إلسال! 
َ�َساَ&  َفاِحَشًة  َكاَ(  ,ِنَُّه  �لزَِّنا  َتْقَرُبو�  ﴿ال 

َسِبيًال﴾ (�إلسر�&: ٣٣)
تفس8   <  � �ملوعو=  �ملسيح  �يقو@ 

هذD �آلية ما تعربيه: 
عن  �بتعد��   GH �لزَِّنا﴾  َتْقَرُبو�  "﴿ال 
�ملو�قف �لL تدفعكم حK ,� �لتفك8 > 
 Nلزنا. فال تسلكو� طرًقا فيها خطر �لوقو�
 ��ST فقد بلغ VW ملعصية. �من� Dهذ <
�إل`. ,( سبيل �لزنا سيئ جد�، ,نه مينع 
من �لوصو@ ,� �لغاية �ملقصو=�، �يشّكل 

خطًر� شديًد� على هدفكم �لنهائي."
(فلسفة تعاليم �إلسال! i ٢٨، �خلز�ئن 

(٣٤٢ i ،١٠m لر�حانية�
لقد �تضح من Tلك H( �إلسال! مينع من 
مسبباs �لزنا Hيضا، �نظر� qذD �حلكمة  
�s=S تعاليم مفصلة > مكا( tخر من 
� �لنوS �لs=S� L فيها عقوبة �جللد Sسو
﴿ُقْل  تعا�:  �هللا  يقو@  �لزنا.  ملرتكب 
و� ِمْن HَْبَصاSِِهْم َ�َيْحَفُظو�  لِْلُمْؤِمِنَني َيُغضُّ
َخِب8ٌ  �هللا   َّ),ِ َلُهْم  WْHََكى  Tَِلَك  ُفُر�َجُهْم 
ِبَما َيْصَنُعوَ( * َ�ُقْل لِْلُمْؤِمَناsِ َيْغُضْضَن 
َ�َال  ُفُر�َجُهنَّ  َ�َيْحَفْظَن  HَْبَصاSِِهنَّ  ِمْن 
ُيْبِديَن Wِيَنَتُهنَّ ِ,الَّ َما َظَهَر ِمْنَها َ�ْلَيْضِرْبَن 
 :Sلنو�)  ﴾... ُجُيوِبِهنَّ َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ 

(٣١-٣٢
 Dيقو@ �ملسيح �ملوعو= � > تفس8 هذ

 :sآليا�

"فبما H( �هللا تعا� يريد H( تبقى عيوننا 
فلذ�   ،�طاهر كلها  �خو�طرنا  �قلوبنا 
شك   Gفأ �لسامي.  �لتعليم  ֲדذ�  جا& 
 .Sلعثا�  �,  G=تؤ �ملطلقة  �حلرية   )H  <
فعلى سبيل �ملثا@، لو �ضعنا SHغفة طرية 
Hما! كلب جائع، �ظننا Hنه لن يفكر > 
Hننا  شك  فال  تفك8  �ر=  �ألSغفة   Dهذ
�طئو( > هذ� �لظن. فقد �SH= �هللا تعا� 
 Kية فرصة للقو� �لنفسانية حH ال تتا�H
�ال ملماSسة نشاطاs خفية Hيضا. �Hال 
�خلو�طر  يهّيج  ملوقف  �إلنسا(  يتعر� 
-٢٩i !لسيئة." (فلسفة تعاليم �إلسال�

(٣٠
تبني هذD �آلياs كيف H( �إلسال! قبل 
�لعقوبة يهتم بسد �لطر� �ملؤ=ية  مرحلة 
,� �لزنا بالوعظ ��لنصيحة، �بعد مر�حل 
 ،sشا= ��لتوعية يقو! بتنفيذ �لعقوباSإل�
 GH �ألخر�  �أل=يا(   < يوجد  ال  بينما 

�لزنا،   sمسببا من  للوقاية  كهذ�  تعليم 
عد� ما جندD من عقوبة Sجم �لز�� لد� 
 Dهذ  Sنتشا� مد�   �, يش8  مما  �ليهو=، 
مثل   ), �يث  �لزمن  Tلك   < �لفاحشة 
 ��Sلتو� < s=S� لعقوبة �لقاسية قد� Dهذ

منًعا qذD �لفاحشة. 

حكم �لرجم � �لتو���
�تذكر لنا كتب �حلديث H( حكم �لرجم 
� Wمن �لرسو@ �، �Sكا( موجو=� > �لتو
�على �لرغم من �لتحريفاs �حلاصلة > 
� فإ( هذ� �حلكم ال يز�@ موجو=� > �Sلتو�

تر��ها �ملتوفر� حاليا، فقد �S= فيها: 
 �ٍHمر� مع  مضطجعا  Sجل  ُ�جد   �T,"
�لرجل  �الثنا(،  ُيقتل  بعٍل  �Wجِة 
 Nفتنـز  .�Hملر��  �Hملر� مع  �ملضطجع 
 �فتا كانت   �T, ,سر�ئيل.  ب�  من  �لشر 
عذ�S& �طوبة لرجل، فوجدها Sجل > 

لو مت الزنا علنا �يث يشـهد عليه أربعة شـهود عيان 
عدل، فعقوبته مائة جلدة. ونفس اجلرمية عندما يتفاقم 
أمرها ويستفحل، أي يكون اجملرم، باإلضافة إ2 ارتكاب 
الزنا، قد قام بإشـاعته وتشـهAه أيضا أو ارتكبه ج=ا 
فجـزاؤه الرجـم، ألن مثل هـذه اجلرميـة االجتماعية 
تلحـق باحليـاة القومية أضـرارا فادحة بـل تدمرها.

٢١
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 �, فأخرجو�ا  معها،  ��ضطجع  �ملدينة، 
 �Sباحلجا ���Sو�ا  �ملدينة،  تلك  با� 
�لفتا� من Hجل �Hا ¡ تصر   حK ميوتا، 
 �َHمر� َّ@TH نهH جلH ملدينة، ��لرجل من� <
�إلصحا�٢٢،  �لتثنية،  (سفر  صاحِبه." 

(٢٢-٢٤ sلفقر��
�هذD هي فقر� �لرجم �لL تذكر H( عقوبة 
�لز�� �ملحصن (�ملتز�m) هي �لقتل. �لكن 
�ليهو= من جر�& �لنقائص �ألخالقية فيهم 
هذ�  تنفيذ   <  Sالستمر�� من  يتمكنو�   ¡
�حلكم. ففي Wمن �لرسو@ � كا( �ليهو= 
قد   �Sملنو� �ملدينة  ضو�حي   < �لساكنو( 
Hنفسهم بدال من  Hحدثو� عقوبة من عند 
 �Sعبا �لعقوبة   Dهذ �لز��، �كانت  Sجم 
 Sحلما� �,Sكابه  �لز��  �جه  تسويد  عن 
 .sلطرقا�  < به  ��لتجو@  معكوسا 
Hهل  من  �ملحاSبني  كتا�   ،GSلبخا�)

�لكفر ��لر=�، با� �لرجم > �لبال=)
جا&   �للهجر �لر�بعة  �لسنة  ��Hخر   <  
بني  Wنا  قضية   <  � �هللا  Sسوَ@  �ليهو= 
� من �ليهو=. فسأqم �لرسو@ Hجل ��مرS
هذ�   < كتابكم   < جتد�(   �Tما"  :�
فقا@   .Dبتدعو� ما  لـه  فذكر��  �لشأ(؟ 
عبد �هللا بن سال! �، �كا( من علما& 
فأمر  �لرجم.  فيه  بل  ال،  �Hسلم:  �ليهو= 
ֲדا.  فأتو�   ،��Sلتو�  Sبإحضا  � �لرسو@ 
Hحدهم  فوضع  عليه.  يقر¥��   )H فسأqم 
�ما  قبلها  ما   Hقر� �لرجم،  tية  على   Dيد
بعدها. فاعتر� عليهم عبد �هللا بن سال!. 

 � �لرسو@  على  �لرجم  tية  بنفسه   Hقر�
 DماتوH حيا ماH من @�H �, فقا@: "�للهم
 ¦H من كتابك". (�ملرجع �لسابق، �سنن

=��=، كتا� �حلد�=)

�ية �لرجم
�لو�قعة   Dهذ < �Sلرجم �ملذكو�  �,( فقر
من  �لتثنية   <  �=Sلو��  ��لفقر نفس  هي 
�)، ��لL قرئت على �Sلقدمي (�لتو� �لعهد 
�لرسو@ � متر�ة من �لعªية ,� �لعربية، 
 ��Sكا( �ليهو= يتر�و( �يفسر�( �لتو T,
�لعربية.   �, �لعªية  �للغة  من  للمسلمني 
 ��لبقر  �Sسو �لتفس8  كتا�   ،GSلبخا�)

�آلية: قالو� �»ذ �هللا �لد� سبحانه)
�يبد� H( عبد �هللا بن سال! � H �Hحد 
آلية  تر�ته  Hثنا&  �ستخد!  �ليهو=   SحباH
(�لشيخ  كلمة  �لو�قعة،   Dهذ  < �لرجم 

 mملتز�� �لرجل  عن  تعب�8  ��لشيخة)، 
 < �Sملتز�جة، �جا& مبدلو@ �لعبا� �Hملر��
� �لشيخ ��لشيخة ,W �Tنيا فا�Sوها، Sصو
�ملسنة   �Hملر�� �ملسن  �لرجل   VW �T,  :GH
قد  �حلكم كا(  H( هذ�  �مبا  فا�Sو�ا. 
�لس   < ��ليهو=  �لصحابة  على  قر® 
�لرجم)  (tية  كلمة  ��ستخدمت  عا!، 
تد��لت  فلذ�  �حلكم،  هذ�  عن  للتعب8 
 �هذD �لكلمة > �ملسلمني ��Sجت بكثر
حK ,( �لبعض ظنها ُحكما من �ألحكا! 

�لقرtنية.
Hما قو@ �لرسو@ �: "�للهم ,� �H@ من 
Hحيا ما HماتوD من كتابك" فلم يكن قوال 
هامة.  تاS°ية  خلفية  له  بل   ،N�= بد�( 
�Tلك H( �ملدينة حني قد�! �لرسو@ � 
�ألخالقية،  للمفاسد   �Sبؤ كانت  ,ليها، 
�كا( عبد �هللا بن Hّ¦ بن سلو@ �من كا( 

تبني هذه اآليات كيف أن اإلسـالم قبل مرحلة العقوبة 
يهتم بسـد الطرق املؤدية إ2 الزنا بالوعظ والنصيحة، 
وبعد مراحل اإلرشـاد والتوعية يقوم بتنفيذ العقوبات، 
\ حـني إنه ال يوجد \ األديان األخـرى أي تعليم كهذا 
\ خصوص الوقاية من مسببات الزنا، عدا ما جنده من 
عقوبة رجم الزاa لدى اليهود، مما يشA إ2 مدى انتشار 
هذه الفاحشة \ ذلك الزمن �يث إن مثل هذه العقوبة 
القاسـية قـد وردت \ التـوراة منًعا dذه الفاحشـة. 
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Hنشأ��  قد  �ملفسدين  من  شاكلته  على 
�كانو�   ،�Sللدعا مفتوحة   �S�=� مر�كز 

يستخدمو( فيها ,ما&هم. 
للحافظ  �لفو�ئد،  �منبع  �لز��ئد  (�مع 
�لسابع كتا�  �جلز&  �qيثمي،  �لدين   Sنو
تكرهو�  ال  �آلية:   -Sلنو�  �Sسو �لتفس8 
فتياتكم على �لبغا&. ٨٢i-٨٣، �لناشر 

مكتبة �لقد² �لقاهر� ١٣٥٣هـ) 
�لزنا   ��لنسو من  �لعديد  �»ذ  �هكذ� 
 < �لتاSيخ  لنا  �يذكر  �مكسبا.  مهنة 
 !H) تدعى   �بغي شه8 �سم  �لصد=  هذ� 
 ،Sلنو�  �Sسو  Gªلط� (تفس8  مهز�@). 
 �H  )�W ,ال  ينكحها  ال  �لز�نية  �آلية: 

مشر³)
عائشة  فإ( حديث  Tلك   �, �باإلضافة 
 GSلبخا�  <  =Sلو�� عنها  �هللا  Sضي 
�ألحو�@  على  �لكا>  �لضو&  يلقي  Hيضا 
Tلك   < للعر�  �ملنحطة  �الجتماعية 
عنها  �هللا  Sضي  عائشة  فتذكر  �لزمن، 
للنكا� كانت شائعة >  SHبع طر�  فيه 
�لعر�، �كانت ,حد�ها فقط هي �لطريقة 
�ملباحة للنكا� > �إلسال!، H GH( °طب 
�لرجل ,� �لرجل �ليته �H �بنته فيصدقها 
�ألخر�   µلثال� �لطر�  Hما  ينكحها.   `

فكانت كلها Wنا.
�لنكا� با� من قا@  (�لبخاGS، كتا� 

ال نكا� ,ال بو¶)
�لقرط·،  �لعالمة   Dيذكر �لشي&  �نفس 
� كانت  �لرسو@  Hنه �قت مبعث   GH

جرمية �لزنا شائعة > نسا& �لعر� لدSجة 
ينصنب  كن   sملومسا�� �لبغايا  �إلما&   )H

�Sياs على Hبو�ֲדن عالمة qن. 
ألحكا!  �جلامع  �تفس8   Gªلط� (تفس8 
� �لنوS �آلية: �لز�نية Sللقرط·، سو )tلقر�

��لز��..)
بناִדم   =Hلعر� لو� �لذG =فع  �لعل Tلك 
كل  على   .Sلعا� هذ�   < يقعن   )H  �غ8
عزمه  قد �طد   � �لرسو@  فكأ(  حا@، 
على ,صال� هذ� �ملجتمع �لفاسد بوصفه 
�، �قا@: �للهم Sحاكما لد�لة �ملدينة �ملنو

,� �H@ من Hحيا.....

تدب� �حلفا� �لذ�� عن طريق �حلجا�
نز@  هذ�  �ليهو=يني  Sْجم   µ=حا �بعد 
�لقرt( �ملجيد �كم �حلجا� لتتقي �لنسا& 
�ملؤمناs �لشريفاs من �لتأث8 �لسيئ qذ� 
�لنسا&  معاكسة   ),  T, �لفاسد،  �ملجتمع 
�,حر�جهن علنا كا( شغله �لشاغل، �¡ 
تكن �ملسلماs �لشريفاH sيضا > مأمن 
 ºلظر�� Dظل هذ <� .Sألضر�� Dمن هذ
نز@ حكم �حلجا� تدب�8ً للحفا¼ �لذ�« 

بقو@ �هللا تعا�:
﴿َياHَيَُّها �لنَِّبيُّ ُقْل ألWَْ��ِجَك َ�َبَناِتَك َ�ِنَساِ& 
�ْلُمْؤِمِنَني ُيْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِهنَّ Tَِلَك 
 �Sًْيَن َ�َكاَ( �هللا َغُفوTَُيْعَرْفَن َفال ُيْؤ )ْHَ َنى=ْHَ

Sَِحيًما﴾ (�ألحز��: ٦٠)
 � �لرسو@   m��W بعد  نز@  �حلكم  هذ� 
عنها  �هللا  Sضي  جحش  بنت  بزينب 

�لسنة  من  شعبا(   < �Tلك   ،�مباشر
Hنه  عليه  �ملتفق  �من  �qجرية.  �خلامسة 
 �Sشهر فقط نزلت سوH لك ببضعةT بعد
�لنوS �لT Lكر فيها ��قعة �إلفك �حكم 
�جللد (مائة جلد�) كعقوبة �لزنا �,شاعته 
�تر�¿ه. �> �آلياs �لتالية آلية �حلجا� 
 ¡  ), بأ�م  �ملنافقني  تعا�  �هللا   Sحذ قد 
فليعاَقبو�    Dلزنا �تر�¿ه �نشر� ينتهو� عن 

بالقتل Hيضا، فيقو@ �هللا تعا�:
﴿لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقوَ( َ��لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم 
لَُنْغِرَينََّك  �ْلَمِديَنِة  ِفي  َ��ْلُمْرِجُفوَ(  َمَرٌ� 
 * َقِليًال  ِ,الَّ  ِفيَها  ُيَجا�Sُ�َِنَك  َال  ُثمَّ  ِبِهْم 
َمْلُعوِنَني Hَْيَنَما ُثِقُفو� Hُِخُذ�� َ�ُقتُِّلو� َتْقِتيًال * 
ُسنََّة �هللا ِفي �لَِّذيَن َخَلْو� ِمْن َقْبُل َ�َلْن َتِجَد 
ِلُسنَِّة �هللا َتْبِديًال﴾ (�ألحز��: ٦١-٦٣)

 sآليا� Dكلمة �لزنا ¡ تر= > هذ )H غمS�
 )H �, هبو�T ملفسرين قد� )H صر�حة ,ال
يقو@  �لزنا �,شاعته،  �ملر�= ֲדا هو جرمية 
قلوֲדم  تعا� (>  قوله  عكرمة �عطا& > 
�لفاحشة  ,شاعة  به  �ملر�=   ), مر�): 
�تر�¿ها، �قا@ عكرمة: ,نه مر� �لزنا. 
�لقدير  فتح  �تفس8   ،Gªلط� (تفس8 
 �Sمد بن علي �لشوكا�، سوÀ للحافظ
�ألحز�� > �آلية: لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقوَ( 

َ��لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌ�)
�لذين  فهم  �ملدينة)   < (�ملرجفو(  �Hما 
هم  ��مللعونو(  فيها،  �لفاحشة  يشيعو( 
�لزنا  ير�جو(  كانو�  �لذين   ��لزنا �Hلئك 

��لفاحشة فيها.
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�مما ال شك فيه H( �ملر�= من كلمة (ُقتِّلو�) 
هو �لقتل Hصال، ,ال �Hا تعª عن �ملبالغة > 
�لقتل لكو�ا من با� �لتفعيل، �من هنا 
ميكن H( يعتª �لرجم ضربا من ضر�� 
 Áتوسيع نطا� مع < mلتقتيل. �ال حر�
�لقتل ف�8= به سائر طر� �صوS �إلعد�! 
��ألحو�@.   ºلظر�� تقتضيه  ما  حسب 
�ليس من شك H( عقوبة �لرجم كانت 
�Sئجة > �لقو! �> �لعر� Hيضا، �Sمبا 
كانت �حلكمة ��S&ها Hال يقع =! �ملجر! 
 < هنا³  يكن   ¡  T, ��حد،  فر=  على 
هيئة  Hية  �أليا!  تلك   < �لقبلي  �لنظا! 
� لتنفيذ �لعقوباs. بل من �ملحتمل Sمقتد
Hيضا   ��Sلتو� �لرجم >  يكو( حكم   )H

لنفس �لسبب. 
�لعقوبة   Dتنفيذ هذ على كل حا@، فإ( 
> Wمننا بأG شكل tخر غ8 �لرجم ال 
�قد  �إلqية، خاصة  للمشيئة  �الفة  يعد 
 Dهذ من   � �ملوعو=  �ملسيح  �ستد@ 
�آلياH s( �لقتل نفسه هو �لعقوبة للزنا 
(قتِّلو�)  بكلمة  حضرته  يعن   ¡� هنا، 
�لرجم، بل �لقتل نفسه. فيقو@ حضرته 

� ما تعريبه:
�ملقد²  �لكتا�   <  =S� ما  على  "بنا& 
فقد  للمسلمني  �لكرمي  ��لكتا�  لليهو= 
من   )H عليها  �ملتفق  �لعقائد  من   Sصا
(�مللعو() > كتب �هللا  لفظ  يطلق عليه 
لألبد،  �هللا  يعتÀ ªر�ما من ÃSة  تعا� 
﴿َمْلُعوِنَني  �لتالية:  �آلية  ,ليه  تش8  كما 

 GH ،﴾ ِخُذ�� َ�ُقتُِّلو� َتْقِتيًالHُ َْيَنَما ُثِقُفو�H
�ير�جو(  �ملدينة   < يزنو(  �لذين   )H
ملعونو(، À GHر�مو(  فهم   Vللز فيها 
�ألبد،   �, �هللا  ÃSة  من  �Àجوبو( 
فاألجدS ֲדم H( تقتلوهم Hينما جتد��م. 
�مللعو(   )H  �, عجيبة   �Sشا, �آلية  ففي 
يبقى Àر�ما من ÃSة �هللا ,� �ألبد، �Hنه 
� �لكذ� Sيث تغلب عليه ثو� �ُ�لد �ال=ً
 Sصد �لذلك  �Hبد�،  =�ئما  ��لفحشا& 
�ألمر بقتله، Tلك H( �ملصا� مبر� معٍد 
��لذG ال عالm له، فموته Hفضل. �هذ� 
ُيهلك."  �مللعو(  بأ(   ��Sلتو�  < =S� ما
 m �لر�حانية  �خلز�ئن  �لقلو�،  (تريا� 

(٢٣٧-٢٣٨ i ،١٥
 ،Dمر�( جدير�( باالنتباH �Sلعبا� Dهذ <�
 �q�Hما H( عقوبة �لقتل هذD خاصة بالزنا
�لذين يشيعو( �لزنا �ير�جونه، �ثانيهما 
H( هذD �لعقوبة تنفذ عندما يكو( مر� 
�مبا   ،mللعال قابل  �غ8  معديا  �لزنا 
يرجى  ال  �ملتعو=  �ملجر!  هذ�  مثل   )H

,صالحه، فلذ� Hمر ֲדذD �لعقوبة.
من  tنفا   �Sملذكو�  ��ألخ8 �آلية   ),  `
� �ألحز�� جدير� باالنتباD. لقد Hمر Sسو
�هللا  باتباN سنة  �ملسلمني  فيها  تعا�  �هللا 
قبلهم، ��ملر�= من  �لذين من  �جلاSية > 
�لكال! هو  سنة �هللا هنا > ضو& سيا� 
�لذG �ضع >  �لرجم   �H بالقتل  �حلكم 
فيهم  �لزنا  تفشي  Wمن  �ليهو= >   Nشر

.�بكثر

�ية �لرجم ليست �ية قر�نية
يبد� H( �لرسو@ � قرH على �لناt ²ية 
�لرجم �لتو�Sتية > عد� مناسباs تفس�8 
 �Sألحز�� �ملذكو� �Sآلية من سو� Dذq
tنفا، �موضحا سنة �هللا �جلاSية > �لذين 
من قبل، �ألمر �لذG جعل �لبعض يظنو( 
نزلت  �قد  خاصة  قرtنية،  tية  �آلية   )H
هذD �آلياs بعد حا=S µجم �ليهو=يني 
 �قر�& Tكر   =S� �قد  Hشهر.  ببضعة 
 < �لنا²  على  �لرجم  tية   � �لرسو@ 
��Sية Wيد بن ثابت �، يقو@: "Åعت 
��لشيخة  �لشيخ  يقو@:   � �لرسو@ 
 ³Sملستد�) �لبتة."  فا�Sو�ا  Wنيا   �T,

(٣٦٠ i ٤ m ،للحاكم
Hحد  �هو   � ثابت  بن  Wيد   )H غ8 
tية  قط  يعدها   ¡ Hيضا  �لوحي  ُكّتا� 
�لرسو@   )H  GH HSينا  يؤيد  �مما  قرtنية. 
آلية  تفس�8  �لرجم  tية   Hيقر كا(   �
ال  "لو  �هو:   � عمر   D��S ما  قرtنية، 
H( يقو@ قائلو(: �W= عمر > كتا� �هللا 
ناحية   < لكتبته  منه  ليس  ما  �جل  عز 
من �ملصحف".  (مسند �إلما! ÃHد بن 

(٢٢٣ i ١ m ،حنبل
q� < GHامش �ليس > �ألصل. �Hيضا 
ما G�S عن شعبة، قا@:"كا( عمر� بن 
�لعاW� iيد بن ثابت يكتبا( �ملصاحف، 
Åعت  Wيد  فقا@  �آلية،   Dهذ على  فمر� 
��لشيخة  �لشيخ  يقو@:   � �هللا  Sسو@ 
,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة، فقا@ عمر�: ملا 
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نزلت Hتيت Sسو@ �هللا � فقلت �كتبها، 
فكأنه كرT Dلك". (�ملستد³S للحاكم، 

(٣٦٠ i كتا� �حلد�=، �جلز& �لر�بع
�يبد� T )Hلك كا( > فتر� كا( �لرسو@ 
منعا  �حلديث  كتابة  عن  فيها  ينهى   �
 Dذq �نظر�  �لكرمي.   )tبالقر الختالطه 
يكتب   )H  � �لرسو@  ير=   ¡ �حلكمة 
 ),�  .Dهذ �لتو�Sتية  �لرجم  tية  لـه 
عمر Sضي �هللا عنه Hيضا كا( بنا& على 
�عتقا=D بأ( tية �لرجم من �لقرt( �لكرمي 
سأ@ �لرسو@ � H( يكتب له هذD �آلية, 
�لكن �لرسو@ � قا@: ال Hستطيع Tلك. 
(كنـز �لعما@ > سنن �ألقو�@ ��ألفعا@ 
للعالمة عال& �لدين علي �ملتقي بن حسا! 
طبعة   ١٣٥١٩ �حلديث  Sقم  �لدين، 
١٩٧١ مكتبة �لتر�µ �إلسالمي حلب)

يبد� T )Hلك كا( بعد نز�@ tية �جللد > 
� �لنوS، أل( tية �جللد تشمل عقوبة Sسو
بعد   � �لرسو@  ُيِرْ=  فلم  عامة،   ��لزنا
�لرجم،  حكِم  كتابَة  �حلكم  هذ�  نز�@ 
Tلك أل( حكم �جللد جعل �لرجم مقيد� 
�خاصا بظر�º �شر�Ç معينة �¡ يعد 
�لرجم عقوبة عامة للزنا، �,منا حل �جللد 

(مائة جلد�) Àله.

ما هو �ملر�+ من ,حا+يث �ية �لرجم
�ال بد هنا من توضيح �لر��ياs �لقائلة 
��لشيخة  (�لشيخ   GH �لرجم  tية  بأ( 
� �ألحز�� نسخت Sية من سوt ،(....�T,

كتابتها �تال�ִדا �بقي حكمها.
فأما فيما يتعلق بالنسخ > �لقرt( �لكرمي 
فليس > �لقرGH )t حكم منسو ، �Hما 
قو@ بعض �لفقها& بأ( هناt ³ياs بقيت 
تال�� �ُنسخت حكما فهو قو@ �الف 
�لكرمي   )tلقر� �حرمة  ��لªها(  للعقل 
�الفة صرÉة، ,T �العتقا= بوجو= �لنسخ 
�لثقة  عد!   �,  G=يؤ �لكرمي   )tلقر�  <
عظمة   )H مع  عليه،  �العتما=  �عد!  به 
مشيد�  صرحا  كونه   < هي  ,منا   )tلقر�
بنفسه  �حلفيظ  ��هللا  �ليقني،  Hسس  على 
بعد  لنا  �عد �تو� حفظه. فكيف Éق 
 GHS �tياته  Hحكامه   < نقبل   )H Tلك 
 Dيساند �لذG ال  ��لفقها&  �لعلما&  بعض 
,ال قياساִדم �ملريبة ��ملبهمة. فال شك Hنه 
�ال  �لتضليل،  بيِّن  مضل  خاطئ  �عتقا= 

ميت ,� �إلسال! بصلة.
(tية  بكو(  �لقائلة   sلر��يا� �من  هذ�، 
ما   ��لتال� منسوخة  قرtنية  tية  �لرجم) 
 ¦H ¶ @حلاكم عن عاصم قا@: قا� D��S
�ألحز��،   �Sسو  Hيقر �كا(  كعب  بن 
قط.  قا@:  tية  ثالثا �سبعني  قلت  قا@: 
قلت: قط؟ قا@: لقد HSيتها �,�ا لتعد@ 
�لبقر�، �لقد قرHنا فيما قرHنا فيها: �لشيخ 
��لشيخة ,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة نكاال من 
�هللا ��هللا عزيز حكيم.(�ملستد³S للحاكم 

(٣٥٩ i كتا� �حلد�= �ملجلد٤
�لقائلني  لد�  �لر��ية   Dهذ من  ��ملر�= 
 Gحتتو  Lل� �ألحز��   �Sسو  )H بالنسخ 

�جم  �لبد�ية   < كانت  tية،   ٧٣ على 
فنسخت  tية.   ٢٨٧  GH  ��لبقر  �Sسو
� �ألحز�� Sألخر� من سو� sآليا� �تال�

مبا فيها tية �لرجم Hيضا.
�لنسخ  �جو=  على  �الستدال@  �لكن 
> �لقرt( من هذD �لر��ية ال يصح بأية 
نستطيع  �Ëن  خصوصا  مطلقا،   �Sصو
 )H �Tلك  جيد�،  �لر��ية حال   Dهذ حل 
كعب  بن   ¦ّH قو@  يفهمو�   ¡ هؤال& 
�هي  �ألحز��   �Sسو HSيت  (كنت 
�ملر�=  ,منا  سليما،  فهًما   ،(��لبقر لتعد@ 
من قوله هذ� H( �ألحز�� قدمية �لنـز�@ 
��لبقر� طويلة �لنـز�@، فقد �متد Wمن 
 �, �qجرية  �لثانية  �لسنة  من  نـز�qا 
�لتاسعة. فيقو@ Hّ¦ بن كعب � Hنه ملا 
كا( نـز@ من �لبقر� ما يسا�G حجم 
�ألحز�� (GH ٧٣ tية) كانت �ألحز�� 
 Hما قوله: كنا نقرH .اqقد �كتمل نـز�
 sآليا� )H Dية �لرجم > �ألحز�� فمعناt
كانت  �ألحز��  من   ٦٣  �,  ٦١ من 
 < �جللد  tية  من  Hيضا  نـز�ال  Hسبق 
حكم  قبل  �ملسلمني   ),�  ،Sلنو�  �Sسو
�جللد كانو� يقر�H( (tية �لرجم �لتو�Sتية) 
كتفس8 لآلية ﴿سنة �هللا > �لذين خلو� 
�ألحز��،   �Sسو من  قبل....﴾  من 
�لرجم  حكم   GH �حلكم  نفس  �كا( 
�Sئجا ��Sجا عاما. ` نـز@ بعد Tلك 
حكم �جللد كقاعد� للزنا� عامة، �بقي 
على  يتعو=�(  مبن  خاصا  �لرجم  حكم 
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�Sتكا� �لزنا �يشيعونه �ير�جونه.
��لر��ية �ألخر� تقو@ ,( عمر � قا@: 
,ِيَّاُكْم Hَْ( َتْهِلُكو� َعْن tَيِة �لرَّْجِم Hَْ( َيُقوَ@ 
ْيِن ِفي ِكَتاِ� �هللا  َفَقْد  َقاِئٌل َال َنِجُد َحدَّ
 Gَ��لَِّذ Sَ�ََجْمَنا.   � �هللا   Sَُسوُ@  Sََجَم 
َنْفِسي ِبَيِدDِ َلْوال Hَْ( َيُقوَ@ �لنَّا�Wَ :²َُ= ُعَمُر 
اِ� ِفي ِكَتاِ� �هللا  َتَعاَلى َلَكَتْبُتَها  ْبُن �ْلَخطَّ
Hَْلَبتََّة).  َفاSُْجُموُهَما  ْيَخُة  َ��لشَّ ْيُخ  (�لشَّ
�حلد�=،  كتا�  مالك،  لإلما!  (�ملوطأ 

با� ما جا& > �لرجم) 
�قد سبق �H )Hضحنا H( قو@ عمر � 
,منا يع� Hنه كا( يريد كتابة tية �لرجم 
�لتو�Sتية > هامش �لقرt( �لكرمي كتفس8 
 �Sقوله تعا� من سو < �Sلسنة �هللا �ملذكو
�ألحز��: ﴿سنة �هللا > �لذين خلو� من 
قبل﴾، �هذ� هو �ألقر� للقيا² ��لعقل، 
 )tية من �لقرt هاªألنه � ¡ يكن يعت
�لكرمي، �عد! كتابة هذD �آلية Hيضا يؤيد 

HSينا.
Hما فيما يتعلق بو�S= حدGَّ �لزنا > كتا� 
�لرجم من  فبعد ثبوs حكم  �هللا تعا�، 
 �Sتعا GH ألحز�� ¡ يبق� �Sسو sياt
أل(  �لكرمي،   )tلقر�� �لر��ية   Dهذ بني 
�تلفتني  حلالتني  مستقلني  حدين  �جو= 

للزنا ثابت من �لقرt( �لكرمي. 
من  يعّد��ا   Lل� �ملزعومة  �آلية   Dهذ Hما 
 sكلما  ºختال� فإ(  �لكرمي   )tلقر�
� > شأ�ا نفَسه =Sلو�� ��لر��ياs �ملتعد=
يد@ على �Hا ليست tية قرtنية، بل هي 

 ��Sلتو� < �=Sتر�ة عربية آلية �لرجم �لو�
,حد�  تقو@  حيث  �لعªية؛  �للغة  من 
فا�Sو�ا  ��لشيخة  "�لشيخ   :sلر��يا�
كتا�  مالك،  لإلما!  (�ملوطأ  �لبتة". 

�حلد�=، با� ما جا& > �لرجم). 
��لشيخة  "�لشيخ  �ألخر�:  تقو@  بينما 
,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة، نكاًال من �هللا".

 �T, ��لشيخة  "�لشيخ  �لثالثة:  �تقو@ 
 "��للذ من  قضيا  مبا  �لبتة  فا�Sو�ا  Wنيا 
�حلد�=  كتا�  للحاكم،   ³Sملستد�)

صفحة ٣٥٩).
 sلكلما�  Dتكو( هذ  )H فال ميكن   )T,

�ملتضاSبة �حًيا قرtنًيا. 

�حلكم مبائة جلد�
 �Sسو  <  =S�  Gلذ� �جللد  حكم  Hما 
�لنوS ��لذG نز@ بعد نز�@ عقوبة �لزنا 
قوله  فهو  �ألحز��   �Sسو  < �,شاعته 
ُكلَّ  َفاْجِلُد��  َ��لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة  تعا�: 
َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ� َ�َال َتْأُخْذُكْم ِبِهَما 
باهللا    ُتْؤِمُنوَ(  ُكْنُتْم   )ْ,ِ �هللا  ِ=يِن  ِفي  HْSََفٌة 
َ��ْلَيْوِ! �ْآلَِخِر َ�ْلَيْشَهْد َعَذ�َبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن 

(٣ :Sلنو� �Sْلُمْؤِمِنَني﴾ (سو�
�لقد �ختلف �لعلما& كث�8ً فيما ,�T كا( 
ا، فمعظمهم  حكم هذD �آلية عامًّا H! خاصًّ
يذهبو( ,� Hنه خاH� ،i( عقوبة "مائة 
�ملتز�جني  غ8   �للزنا ,ال  ليست   "�جلد
�ملتز�جني  عقوبة   )H� �نساً&،  Sجاًال 
�كأ(  �لسنة.  حسب  �لرجم  هي  منهم 

 )H غ8  �لكرمي.   )tلقر� �لسنة خصصت 
بأ(  سلمو�  قد   Ðلصا� ��لسلف  �لعلما& 
�يع  يشمل  عا!،  حكم  �جللد  حكم 
 sحلاال� تلك  �ستثنا&  مع   ،��لزنا  Nنو�H
 sآليا� بعض  خصصتها   Lل� �خلاصة 
�لرجم  على  تنص   Lل� �ألخر�  �لقرtنية 
 GWكرنا سابقا، فيقو@ �لعالمة �لر�T كما
قوله   )H على  �ألمة  "�تفقت  �هللا:  ÃSه 
يفيد  ��لز��)،  (�لز�نية  �تعا�  سبحانه 
�حلكم > كل �لزنا�، لكنهم �ختلفو� > 
لفظ  قائلو(:  فقا@  �لداللة،  تلك  كيفية 
ليس  ,نه   Sملختا�� �لعمو!،  يفيد  �لز�� 
 Sلنو�  �Sسو �لكب8،  (�لتفس8  كذلك". 

�آلية:٣)
�يقو@ �لعالمة Àمو= �آللوسي: "��حلكم 

 ".D8صن �> غÀ هو� VW عا! فيمن
� �لنوS، �آلية: Sملعا�، سو� ��S 8تفس)

�لز�� ��لز�نية فاجلد��ا)
�يقو@ �لعالمة �بن حيا(: "� �حلكم > 
 ".��لزنا �يع   < للعمو!  ��لز��  �لز�نية 

(�لبحر �ملحيط)
 :GWجلو�  mلفر� Hبو  �لعالمة  �يقو@ 
 Dهذ �هللا:  عبيد  بن  علي  شيخنا  "قا@ 
�لبكر  على  �جللد  �جو�  تقتضي  �آلية 
 Sلنو�  �Sسو  ،GWجلو� (تفس8  ��لثيب." 

�آلية:٣)

حكم �جللد عا4
�على �لرغم من قولنا بالرجم > Hحو�@ 

اجمللد التاسع والعشرون، العدد الثالث، رمضان وشوال ١٤٣٧ هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٦ م

٢٦

التقوى



مائة  جلد   �, باإلضافة  �Tلك  خاصة، 
جلد�، ,ال Hننا Ñتلف مبدئيا مع �لقائلني 
بالرجم، فنر� H( حكم (tية �جللد) عا!، 
,منا  �لعا=ية  �لزنا > �ألحو�@  �H( عقوبة 
�ملعقو@  من  ليس  �,نه   ،�جلد مائة  هي 
»صيصها �جة H( بعض �لزنا� �ملتز�جني 
 <  �=Sلو�� �لعقوبة   ), فلذ�  �Sو�،  قد 
 �للزنا ليست  �جللد)  (�هي   Sلنو�  �Sسو
�ملتز�جو(   ��لزنا �Hما  �ملتز�جني،  غ8 
Tلك  نقبل  ال  فنحن  �لرجم.  فعقوبتهم 
ألنه °الف تلك �آلية �لقرtنية �لL تذكر 
نصف  �ملتز�جة  �ألمة  �لز�نية  عقوبة   )H
�ملتز�جة، فيقو@ �هللا   ��لز�نية �حلر عقوبة 
بفاحشة  Hتني  فإ(  Hحِصنَّ   �Tفإ﴿ تعا�: 
من   sملحصنا� على  ما  نصف  فعليهن 

� �لنسا&: ٢٦)Sلعذ��....﴾ (سو�
فتبني هذD �آلية H( �لعقوبة �ملحد=� للزنا 
عقوبة ميكن تقسيمها ,� نصفني، �هي 
 <  ،�جلد Òسو(  �نصفها   �جلد مائة 
 �, ينقسم   )H ميكن  ال  �لرجم   )H حني 
�لرجم  عقوبة  بأ(  فالقو@   )T, نصفني. 
نسخ  يستلز!  ال  �جللد  عقوبة  نسخت 
tية �لنوS (tية �جللد) فحسب، بل Hيضا 
 )T, �لنسا&،  من  �آلية   Dهذ  Áمع يفسد 
 Sمن �ألحر� �فالعقوبة �لعامة جلميع �لزنا
�ملحصنني �غ8 �ملحصنني، Sجاال �نسا& 

.�على سو�& ,منا هي مائة جلد
مائة  حد   )H يفوتنا  Hال  ¿ب  �باملناسبة 
جلد� هذH Dيضا ال يقا! مبجر= �لشبهة، 

بل > حالة H( يتم �لزنا علنا �يث يشهد 
 �شها= عد�@  عيا(  شهو=  SHبعة  عليه 
فالنا  بأعينهم   ��HS بأ�م  متاما،  ��ضحة 
�فالنة يرتكبا( هذ� �لفعل �لشنيع، ��Hم 
¡ °ططو� ملشاهدִדما مسبقا. فعندئذ بعد 
ثبوs جرمية �لزنا تنفذ هذD �لعقوبة �هي 
�لفاحشة   Dذq منعا  �Tلك   ،�جلد مائة 

�ملبينة. 
 Lل� �فقصا�S �لقو@ ,( �لشر�Ç �ملشد=
�لكرمي   )tلقر� ضو&   < �لفقها&  �ضعها 
��لسنة ال ميكن H( تتوفر بسهولة > كل 

قضية، �للهم ,ال H( يتم �لزنا علًنا. 
��SH من �لالW! هنا H )Hتنا�@ �حلديث 
عن �لسو�H Ç �جللد بشي& من �إليضا�. 
 Gفأما فيما يتعلق بنوعية �جللد، فاجللد �لذ
بتطبيق  تدعي   Lل� �لد�@  بعض   < يتم 
�لشريعة �إلسالمية، حيث يضر� �جلال= 
�ملجر! بكل ما Hعطي من قو�، �هو مقيد 

مكبل فليس هذ� �ألسلو� من �إلسال! 
نفسها   (�(جلد لفظة   ), بل  شي&،   <
فيما  يؤثر  ال  �يث  �جللد  ضر�  تع� 
حتته، �حتد= نوعية عقوبة مائة جلد�، قد 
كتب �ملستر (لني) ��ضع �لقامو² �لعر¦ 
�إلجنليزG �لشه8 > قاموسه حتت كلمة 
 )T, .Dِجلد �Tt �H �َضَر GH :(�(جلد
يؤ¡  �يث   �جلد مائة  ضر�  فيجب 
حتت  فيما  كث�8  يؤثر  �ال  فقط  �جللد 
�جللد. حK ,( �لفقها& �شترطو� Hال يرفع 
�جلال= يدD كثH �8ثنا& �جللد لكيال يكو( 

�لضر� شديد�. 
�Hما فيما يتعلق بالسوÇ، فالـِمْجَلد > 
به  �لذG تضر�   Çلسو� Tلك  �للغة هو 
��لند�.  �لنياحة  Hثنا&  �جوههن  �لنسا& 
�قد Tكر H( �لسياÇ �ملستخدمة للعقوبة 
�لر�شدين  �خلفائه   � �لرسو@  Wمن   <
� عن سعف �لنخل �H �لنعل Sكانت عبا
يؤكد  �هذ�   .Ôبالقما �ملغطى  �جللد   �H
H( هذD �لعقوبة ¡ ִדدº ,� �إليذ�&، بل 
كا( هدفها �ألساسي هو ,صال� �ملجر! 

 .D8بعقوبة تذلـله �توقظ ضم
�لرجم  H( حكم  Hيضا  يفوتنا  Hال  �¿ب 
خاصة  �Hحو�@  معينة   Çبشر�  Çملشر��
 �Sسو  < �جللد  tية  بنـز�@  ينسخ   ¡
كلما  شك  بال  �لرجم  ينفذ  بل   ،Sلنو�
 �توفرs تلك �لشر�GH) .Ç كو( �لزنا
بإفسا=  �قيامهم  �لزنا،  على  متعو=ين 

�ملجتمع بإشاعة �لفاحشة �تر�¿ها)

إن  القـول  فقصـارى 
 fالشـروط املشـددة ال
وضعها الفقهـاء \ ضوء 
ال  والسـنة  الكرمي  القرآن 
ميكـن أن تتوفر بسـهولة 
اللهـم  قضيـة،  كل   \
إال أن يتـم الزنـا علًنـا. 
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 Dهذ تنفيذ   �,  �Sشا, هنا³   ),� هذ�، 
يشيعو(  من  على   ��ملشد= �لعقوبة 
tية  بعد   s=S� Hخر�  tية   < �لفاحشة 
 ),﴿ �هي:  Hال  نفسها،   Sلنو�  < �جللد 
�لذين Éبو( H( تشيع �لفاحشة > �لذين 
 ﴾�tمنو� qم عذ�� Hليم > �لدنيا ��آلخر

  (٢٠ :Sلنو� �Sسو)
�هنا³ فر� =قيق جدير باالنتباD �هو Hنه 
 �Sسو < �عندما �s=S عقوبة مائة جلد
�لنوT Sكرs بكلمة �لعذ�� فقط، حيث 
يقو@ �هللا �: ﴿�ليشهد عذ�ֲדما طائفة 

(٣:Sلنو�) ﴾من �ملؤمنني
مائة  عقوبة  هو  هنا  �لعذ��  من  ��ملر�= 
جلد�. كما قد �ستخدمت كلمة �لعذ�� 
� �لنسا& مبعÁ مائة جلد�، فيقو@ Sسو <
على  ما  نصف  ﴿فعليهن  تعا�:  �هللا 
�ملحصناs من �لعذ��﴾. (�لنسا&: ٢٦)

لإلما&  �لزنا  �Sتكا�  عقوبة   ),  GH
 sهي نصف عقوبة �ملتز�جا sملتز�جا�
�حلر�ئر، (�هي مائة جلد�)، �كأ( �ملر�= 
 �من �لعذ�� > هذD �آلية هو مائة جلد
 sكرT عندما �لكنه  نصفها.  �لL ميكن 
,شاعة �لفاحشة > �آلية �لË Lن بصد=ها 
�لفاحشة  تشيع   )H Éبو(  �لذين   ),﴿
....﴾ فلم ير= هنا كلمة �لعذ�� فقط، 
بل ﴿عذ�� Hليم﴾، GH عذ�� مؤ¡ قا² 
جد�. ��لظاهر H( هذD �لعقوبة GH �لرجم 
��لسنة  �لكرمي   )tلقر� عليها  ينص   Lل�

.�Hشد �Hقسى من مائة جلد

=�قعا; �لرجم � عهد �لرسو8 �  
 sنوجز هنا ��قعا )H نر� من �ألنسب�
 �  Gلنبو� �لعهد  �لL �قعت >  �لرجم 

�هي: 
١: فاطمة �لعامرية من قبيلة جهينة Wنت، 
��عترفت �مل �لزنا، فر�ت. (صحيح 
 ºعتر� با� من  �حلد�=  مسلم، كتا� 

على نفسه بالزنا)
 ºعتر� �ألسلمي  مالك  بن  ماعز   :٢
فأمر  Hخر�،  بعد   �مر �ملأل  على  بالزنا 
�لرسو@ � بر�ه. �تذكر �لر��ية Hيضا 
سؤ�له  عند   � �لرسو@   ªخH ماعز�   )H

 .mنه متز�H
�ملحاSبني  كتا�   ،GSلبخا� (صحيح 
يرجم  ال  با�   ،���لر= �لكفر  Hهل  من 

�ملجنو( ��ملجنونة)  
٣: �جند قصة �لزنا باجل��S < ªية ��ئل 
بن حجر، �تقو@ �لر��ية: ,( �رما Sُجم. 
بالتفصيل  �لقصة   Dهذ Tكر  (�سيأ« 

بعنو�( عقوبة �لزنا باجلT� ªلك حتت tية 
�ملحاSبة) 

جا&  ما  با�  �حلد�=  كتا�   ،Gلترمذ�)
� ,�T �ستكرهت على �لزنا)Hملر� <

 �Hبامر VW ٤: �هنا³ ��قعة تذكر خا=ما
� �جلد Hفأمر �لرسو@ � برجم �ملر Dسيد
سنة.   �مد  DجالH�  �جلد مائة  �خلا=! 
با�  �حلد�=،  كتا�  مسلم،  (صحيح 

من �عترº على نفسه بالزنا)
 Dهذ Wمن   < �لعلما&  �ختلف  �قد 
عقوبة  بأ(  يقولو(  فالذين   ،sلو�قعا�
كل   )H ير�(   �جلد مائة  هي  ,منا  �لزنا 
�حلكم  نز�@  قبل  �لو�قعاs كانت   Dهذ
�لنوS، �يستدلو( على   �Sباجللد > سو
 Gلذ�  Õ�H بن  �هللا  عبد  �ديث  Tلك 
 �Sجم �لرسو@ � قبل سوS سئل: هل
فأجا�: ال  Hيضا،  بعدها   !H فقط   Sلنو�
�ملحاSبني،  كتا�   ،GSلبخا�)  .GS=H

با� Sجم �ملحصن)

وlب أال يفوتنا أيضا أن حكم الرجم املشروط بشروط 
معينة وأحوال خاصة n ينسـخ بنــزول آية اجللد \ 
سـورة النور، بل ينفـذ الرجم بال شـك كلما توفرت 
تلـك الشـروط. (أي كون الزناة متعوديـن على الزنا، 
وقيامهم بإفسـاد اجملتمع بإشـاعة الفاحشة وتروlها)
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�لكن جو�به هذ� ال يد@ على Hنه Hنكر 
 �Sنكا,  Sلنو�  �Sسو بعد  �لرجم   Nقو�
بعد!  �عتر�فه  على  يد@  �,منا  قطعيا، 

�لعلم. 
 sقعا��  )H ف�8(  بالرجم  �لقائلو(  Hما 
Hيضا،   Sلنو�  �Sسو بعد  �قعت  �لرجم 
�هذ� هو �ألصح، أل( حجة هؤال& بأ( 
� ��قعاs �لرجم كا( فيما بعد ��S منW
=عال=�  قوية.  �لنوS حلجة   �Sنز�@ سو
�لد�خلية  �لشها+�   Bفإ Fلك  على 
 FH ،لو�قعا; �لرجم ,يضا تؤيد موقفهم
=�+ � HحدM �لو�قعا; �ملذكو�� �نفا 
Hما  فُجلد،   Dسيد بامر,�  Nنا  خا+ما   B,

� فُر�ت. Hملر�
بعد  ,ال  يكن  �جللد ¡  هذ�   )H ��لظاهر 

.Sلنو� �Sسو
�خللفا&  Wمن   < ثابت  �لرجم   ),  `  
�لر�شدين Hيضا. ,T( فكل Tلك يد@ على 
كما  بذ�ته  مستقال  حكما  �لرجم  كو( 
 :sلك > ضو& �آلياT ضحنا�H )H سبق
� �ألحز��. فاألقر� S٦١ ,� ٦٣ من سو
 ،sآليا� Dلعقل ��ملنطق، > ضو& هذ� �,
H( نقو@ > ��قعاs �لرجم Hنه ,�T كا( 
 Sلنو� �Sجم قبل سوSُ حد �ملسلمني قدH
GH حK شهر شو�@ من �لسنة �خلامسة 
�qجرية فكا( Tلك بسبب عا=� �لرسو@ 
� ملو�فقة Hهل �لكتا� فيما ¡ يؤمر فيه 
حكم   GH شأنه   < ينـز@   ¡� بشي& 
قر�t. (�لبخاGS، كتا� �ملناقب، با� 

صفة �لن· �)
�لرجم �لL متت بعد شهر   sقعا�� ),�
شو�@ من �لسنة �qجرية �خلامسة فكانت 
 < ٦١ ,� ٦٣ sآليا� < =S� طبقا ملا

� �ألحز��.Sسو
 sضو& �آليا < sنفذ Lفعقوبة �لرجم �ل
� tنفا حK بعد نز�@ حكم �جللد Sملذكو�
� �لنوH Sيضا ال تتعا�S مع حكم Sسو <
بذ�ته  مستقل  �حلكمني  �جللد، أل( كال 
خاصة.   Çشر��  sحاال على  متوقف 
فنجد  �لرجم   Çبشر� يتعلق  فيما  �Hما 
��ضحني  شرطني  �ألحز��   �Sسو  <

يوجبا( هذD �لعقوبة �لقاسية ��ا:
عن  �ملتعو=ين   ��لزنا  Nمتنا� عد!  ,=ال: 
هذD �لعا=� �لسيئة، كما يتبني Tلك من 

قوله تعا�:
﴿لئن ¡ ينته �ملنافقو(﴾.

 sثانيا: ,شاعة �لفاحشة �تر�يج �ملنكر�
كما يتضح من قوله تعا�: ﴿��لذين > 

قلوֲדم مر� ��ملرجفو( > �ملدينة﴾.
Ëلل  عندما  Hننا  �لنظر  يلفت  �مما 
� فيما سبق جند Sلرجم �ملذكو� sقعا��
 Dهذ كل   < متوفرين  �لشرطني  هذين 
كما  ��لفحشا&،  �لزنا  فكا(   .sلو�قعا�
تذكر �لو�قعاs متفشيني بكثر� > �تمع 
Tلك �لزمن. �كا( �العتر�º بالزنا Hيضا 
من عو�مل ,شاعة �لفاحشة، �Hيضا كا( 
�ملجرمو( متعو=ين على �لزنا حيث ,�م 
Sغم كو�م متز�جني، كانو� ال يقلعو( 

Hجل كل  �من  �خلبيثة،   ��لعا=  Dهذ عن 
هذD �ألسبا� عوقبو� بالرجم. 

�ألساسي  �لسبب   ), �لقو@   �Sقصا
�إلسال!   < �لز��  على  �لعقوبة  لفر� 
فنحن  �,ال  �تر�¿ه،  ,شاعته  هو  ,منا 
 µحد�H  �عد  � �لرسو@  Wمن   < جند 
¡ يتم فيهما ,شاعة �لفاحشة �تر�¿ها، 
بل  بالزنا،   ��لزنا  ºيعتر  ¡ �كذلك 
حلفو� على عد! �Sتكابه، �مع Tلك كله 
 µألحد�� Dيعاقبو� شيئا. �من قبيل هذ ¡
S )Hجال �HS �مرHته حلظة �Sتكاֲדا للزنا، 
` ,( �ملولو= من Tلك �حلمل كا( يشبه 
على  يز=   ¡  � �لرسو@  �لكن  �لز��، 
�: "لو ال ما مضى من كتا� Hقوله للمر
 ،GSلبخا�) شأ(."  �qا   ¶ لكا(  �هللا 
 HSبا� �يد ،Sلنو� �Sكتا� �لتفس8، سو
 s�=شها SHبع  تشهد   )H �لعذ��  عنها 

باهللا ,نه ملن �لكاTبني)

عقوبة �لزنا باجلR ,يضا �لرجم
` ,( هنا³ > �لقرt )tية Hخر� يستنبط 
بعض   < تقع  �لرجم   )H Hيضا  منها 
حاالs خاصة، Hال �هي tية �ملحاSبة > 
� �ملائد�، فيقو@ �هللا سبحانه �تعا�: Sسو
﴿,ِنََّما َجَز�ُ& �لَِّذيَن ُيَحاSُِبوَ( �هللا Sَ�َُسوَلُه 
 �ْHَ ُيَقتَُّلو� )ْHَ �=ًَفَسا �ِSَْ�َيْسَعْوَ( ِفي �أل
ِمْن  SْHَ�َُجُلُهْم  Hَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ  �ْHَ ُيَصلَُّبو� 
َلُهْم  Tَِلَك   �ِSَْأل� ِمْن  ُينَفْو�   �ْHَ  ºٍِخال
نَيا َ�َلُهْم ِفي �آلِخَرِ� َعَذ�ٌ�  ِخْزGٌ ِفي �لدُّ
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(٣٤:�� �ملائدSَعِظيٌم﴾. (سو
�آلية   Dهذ نـز�@  سبب  من  �يتبني 
نطا�   < يدخل  Hيضا   ªباجل �لزنا   )H
�ملحاSبة، يقو@ Hنس بن مالك �: ,( 
هذD �آلية نـزلت > Hنا² من "عرينة" 
�Sعي  �قتلو�  �إلسال!،  عن  �Sتد�� 
�Hخافو�  �إلبل،  ��ستاقو�   ،� �لرسو@ 
�حلر�!.(تفس8   mلفر� �Hصابو�  �لسبيل، 
� �ملائد�، �آلية (,منا جز�& Sسو ،Gªلط�

�لذين ÉاSبو( �هللا �Sسوله)
` ,( �إلما! �لبخاÃS GSه �هللا ¡ يضع 
با� �لرجم > كتا� �حلد�= كما فعل 
�ملحاSبني،  كتا�   < �ضعه  بل   ،D8غ
ليش8  �ملحاSبة  بآية  �لكتا�  هذ�   Hبد�
عقوبة   )H  �, �للطيف   iخلا� بأسلوبه 
�ملحاSبة، كما  tية  من  مستنبطة  �لرجم 
نفسه  �ملحاSبني  كتا�   < �إلما!  جا& 
Hنه  �هي   �  Õ�H بن  �هللا  عبد  بر��ية 
سئل: هل Sجم �لرسو@ � قبل نز�@ 
 ،GS=H بعدها، فقا@: ال !H Sلنو� �Sسو
Tلك ليش8 �إلما! ,� H( للرجم عالقة 

��ضحة بآية �ملحاSبة. 
��قعة   � �لرسو@  Wمن   < جند  كما 
�لز��   )H تذكر  ال   Lل�  ªباجل �لزنا 
مع  �لكنه  متز�جا)،   GH) Àصنا  كا( 
 )H بن حجر  ��ئل   G�8ف Sُجم.  Tلك 
 �, طريقها  كانت >  �ملدينة  من   �Hمر�
�ملسجد للصال� بالليل، فاختطفها Sجل 
> �لطريق ��غتصبها. فقبض �لنا² على 

�ملجر! عندما Åعو� صر�خها، فجا&�� به 
,� �لرسو@ � فرجم بعد ثبوs جرمية 
�لزنا باجلª. (�لترمذG، كتا� �حلد�=، 
� ,�T �ستكرهت على �لزنا)Hبا� > �ملر

 ªلو�قعة قد عوقب �لز�� باجل� Dففي هذ
�ملفسرين   ),� هذ�،  �لرجم.  بعقوبة 
Hيضا قد عنو� ֲדذD �آلية (tية �ملحاSبة) 
 < �لقرط·  �لعالمة  فيقو@   ،ªباجل �لزنا 
�ملر�=  �اهد:  "قا@  �آلية:   Dهذ تفس8 
��لسرقة  �لزنا  �آلية   Dهذ  < باملحاSبة 
يريد   )H ,ال  بصحيح....�للهم  �ليس 
قصد�  �لسال�   Sبإظها �لطريق  ,خافة 
للغلبة على �لفر�m، هذ� Hفحش �ملحاSبة 
�Hقبح من Hخذ �ألمو�@. �قد =خل هذ� 
 < ﴿�يسعو(  تعا�:  قوله   Áمع  <
�أل�S فسا=�﴾ (تفس8 �جلامع ألحكا! 
�ملائد� �آلية ,منا   �Sللقرط·، سو  )tلقر�

جز�& �لذين ÉاSبو( �هللا �Sسوله)

 موقف مؤسس �جلماعة �إلسالمية �ألVدية
هذ�، �قد Tكر مؤسس �جلماعة �إلسالمية 
�عقوبة   �Sلسا� عقوبة   � �ألÃدية 
�لز�� جنبا ×نب �Tلك > كتابه "�حلر� 
 �مناظر عن   �Sعبا (�كا(  �ملقدسة"، 
بينه �بني قسيس مسيحي   sكتابية جر
 SشاH نه قدH ִדم)، فيبد�t يدعى عبد �هللا
بذلك ,� نفس �آلية (tية �لرجم) فيقو@ 
حضرته �هو ير= على �عتر�� �لقسيس 

�لقائل بأ( �إلسال! يعلِّم �جلªية: 

"Hنت ,� �آل( جتهل عقيد� �ملسلمني، Hال 
تفهم Hنه لو كاB �إلنسا�R\ B مكرها 
 Bلقر�� ,مر  ملا  �لكرمي   Bلقر�� عند 
صر�حة بقطع يد �لسا�` =�جم �لز�_، 
=d يرجم ,حد، لقد Tكر �لقرt( �لكرمي 
 ���حد tية   < ال  �إلنسا(  �حرية   Sخيا
t �Hيتني بل > مئاs �آلياs". (�حلر� 
�لر�حانية  �خلز�ئن   ،١٧٠  i �ملقدسة، 

(٢٥٢ i ²=ملجلد �لسا�
�يقو@ Hيضا: "لقد HجاW �لفقها& �ستخد�! 
 Wلإلعال( عن عقد �لقر�(. كما ¿و ºلد�
Hيضا �ستخد�! �ملزماS بنية �إلعال( �لعا! 
عن �لنكا� للحفا¼ على �لنسب، Tلك 
هنا³  لكانت  �لنسب  Éفظ   ¡ لو  ألنه 
مظنة للزنا �لذG يسخط �هللا عليه سخطا 
شديد�، حH fنه ,مر برجم �لز�_ لذ� فال 
 ،sبد من �الهتما! باإلعال(". (�مللفوظا

(٤٠٣i ،ملجلد �لثالث�

�ملوعو+  للمسيح  �لثا_  �خلليفة  موقف 
 �

هذ�، �قد Hكد �خلليفة �لثا� � > بيا( 
عقوبة مائة جلد� على H( �جللد ¡ تنسخه 
�لسنة، �Hنه لو كا( هنالك GH �جو= ملا 
"يسمونه tية �لرجم"، فهي ليست ,ال tية 
�. كما ير� حضرته H( حكم �Sمن �لتو
مائة جلد� حكم عا!، �ال فر� > هذ� 
�لشأ( بني �ملحصن �غ8 �ملحصن. �,نه 
 ¡ كتبه  من  �ألخر�  �ملو�ضع  بعض   <
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يسلم بالرجم فحسب، بل عدD حد� من 
حد�= �لشريعة �إلسالمية، فيقو@ حضرته 
� > كتابة "=عو� ,� �حلق" �لذG كتبه 
سنة   < Hفغانستا(   ¶�� لتبليغ  خصيصا 

١٩٢٥ ما تعريبه: 
Tكرها   Lل� �لسياسية   s�Sلتطو� "�من 
Wمن   sعالما من  كعالمة   � �لرسو@ 
�لشرعية،  �حلد�=  تر³  �ملوعو=  �ملسيح 
كما ��S �لديلمي عن علي � H( من 
�هللا  حد=+   lتر  Bلزما� Fلك  عالما; 
,يضا  �لعالمة   mهذ حتققت  =لقد   .�
�أليا4   mهذ  � متر=كة  �حلد=+   BH  FH
 pشا ما  Hال  �إلسالمية  �حلكوما;   �
=ال  بالرجم  �لز�_  يعاقب  فال  �هللا. 
�لسا�` بقطع �ليد، ال > �لد�لة �لتركية 
�ملصرية، �ال >  �لعربية، �ال >  �ال > 
�إلير�نية، حK �ال > بال= سيا=تك Hنت. 
 SظوÀ �إلسالمية  �لد�@  بعض   ),� بل 
 sباالتفاقيا �حلد�=   Dهذ تطبيق  عليها 
��ملعاهد�s. �ظهوS هذD �لعالمة ��ضح 
حسبا(   < يكن   ¡  T, �لوضو�،  كل 
 )H  ��ملز=هر �إلسالمية   Sلعصو�  < Hحد 
 Dذq �Sإلسالمية مهجو� �ألحكا!  تتخذ 
�لدSجة، �H( تكو( �لد�@ �إلسالمية غ8 
� على تطبيق �حلد�= �لشرعية، Sغم S=قا

Sغبتها > �لتطبيق". 
 sخطا� لـه حو@ فلسفة �لعقوبا <�

> عا! ١٩٣٥ قا@ حضرته:
 < �لكرمي   )tلقر�  < تعا�  �هللا  "يقو@ 

مثلها،  سيئة  سيئة  جز�&  �لعقوبة:  شأ( 
GH ,( �ألصل H( تكو( �لعقوبة حسب 
نوعية �جلرمية. �من ناحية Hخر� يتضح 
�لنبوية  ��ألحا=يث  �لكرمي   )tلقر� من 
�جلرمية  بني   ��ملسا�� من  �ملر�=  ليس  Hنه 
ֲדا  ير�=  بل  ظاهرية،   �مسا�� ��لعقوبة 
على �لعمو! مسا��� معنوية، كمثل �لزنا، 
بعض   � عقوبته  �لشريعة  قر�;  فقد 
�لرجم،  بعضها   �= �جللد،  �حلاال; 
�ختلفو�  قد  �لعلما&   )H �لرغم من  �على 
> �لرجم، ,ال ,ن� �آل( لست > صد= 
بيا( مسألة فقهية، ,منا Hضر� مثال. فأية 

عالقة بني �لزنا �بني �جللد �H �لرجم".
�> ١٩٥٨! �Hضح حضرته هذ� �ألمر 
�كتب > سجل  Hيضا،  فقهية  كمسألة 
�ملسائل �لدينية H( �لعقوبة للز�� �ملحصن 
فينفذ  �لرجم  Hما   ،�جلد مائة  هي  Hيضا 
Hيضا > حاالs �ستثنائية، فيقو@ حضرته 

:�
"Hما Ëن فنر� H( عقوبة �لز�� �ملحصن 
,منا هي �جللد. ,ال ,�T كا( قد تعو= على 
 Dهذ ففي   ،sلفتيا� بإفسا=  �قا!  �لزنا، 
� يعد بال شك مستوجبا للرجم. Sلصو�
 GH Çهي نفس �لشر� Çلشر�� )H 8غ
Tلك  �لكن  عيا(،  شهو=  SHبعة  تو�جد 
�ملسائل  (سجل  تقريبا."  �ملستحيل  من 

�لدينية Sقم ٣٢،  ١٩٥٨/٦/١٧)
فاخلليفة �لثا� �، ير� Hيضا ,� جانب 
Hحو�@   < �Tلك  �لرجم  �جللد،  عقوبة 

معينة. 
 < قدمنا  قد  Hننا  �لكال!  فخالصة 
Hهم  ,حد�   Dجتا موقفا  �ملقا@  هذ� 
فيها،  �ملختلف  �إلسالمية  �ملسائل 
 )tلقر� من   iلنصو� ضو&   < �Tلك 
�كتب  �لنبوية  ��ألحا=يث  �لكرمي 
�ملسيح �ملوعو= � مؤسس �جلماعة 
�لثا�  �خليفته  �ألÃدية،  �إلسالمية 
 < �لزنا  عقوبة   )H �خالصته   .�
,ال   ،�جلد مائة  هي  �لعا=ية   sحلاال�
 )tلقر� من  ثابت  Hيضا  �لرجم   )H
�لكرمي، �Tلك > حاالs معينة، كأ( 
يكو( �لزنا� قد قامو� بإشاعة �لفاحشة 
يكونو�   )H� Hيضا،  �خلالعة  �تر�يج 
�جلرمية   Dهذ �Sتكا�  على  متعو=ين 
 �H ،�=خلبيثة، �يسعو( > �ملجتمع فسا�
يزنو( ج�ª ��غتصابا، �هكذ� يقومو( 

مبحاSبة �هللا �Sسوله ��ملجتمع كله. 
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 aفنـرى أن عقوبـة الزا
احملصـن إمنا هي اجللد. إال 
إذا كان قد تعود على الزنا، 
الفتيات،  بإفسـاد  وقـام 
ففـي هذه الصـورة يعد 
بال شك مستوجبا للرجم. 
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تعريب �لد�عية: tمد طاهر ندمي

(٥ v) _لثا� pجلز�

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢٠
Hخ�ª �لدكتوÀ Sمد ,Åاعيل �قا@: 
�لفرصة لقضا& شهر  لقد سنحت ¶ 
عا!   < قا=يا(   < كامال  Sمضا( 
��فقت شهًر� كامًال أل=�&   ،١٨٩٥
�لتر��يح-   �–GH صال �لتهجد   �صال

��S& حضرته.
 < �لوتر   �صال  G=يؤ حضرته  كا( 
فكا(  �لليل  tخر   < Hما  �لليل،   @�H
�لتهجد   �صال  sكعاS  ٨ يصلي 
يؤ=يها مثÁ مثÁ، كا( يبدH بقر�&� tية 
�هو  هو...  ,ال  ,له  ال  (�هللا  �لكرسي 
�لعلي �لعظيم) > �لركعة �أل�� منها، 

 ،iإلخال�  �Sلثانية سو� �لركعة   <�
��لسجو=   Nلركو�  < يكثر  �كا( 
برÃتك  قّيو!  يا  حّي  يا   :=S� من 
كا(   sبصو  DHيقر �كا(  Hستغيث، 
 Sاعه. �كا( يتنا�@ �لسحوÅ بإمكا�
=�ًما بعد H=�& �لتهجد، �كا( يتأخر 
Hنه  لدSجة  Hحياًنا   Sلسحو� تنا�@   <
Hحياًنا كا( يؤTّ( للفجر �هو ال يز�@ 
تنا�@  يو�صل  Hحياًنا  �كا(  يأكل، 

�لسحوS حK �اية �TH( �لفجر.
يطلع   )H  �, �لتسّحر   Wو¿ Hقو@: 
�هو  �ملشر�،  من  �لصا=�  �لصبح 
 )H �مبا  حقيقة.  �لفجر   )�TH �قت 

 Nبطلو مرتبط  �لفجر   )�TH توقيت 
�لنا² قد  فإ(  لذلك  �لصا=�  �لصبح 
 .Sلسحو� لوقت  �اية   )�Tأل�  ��ªعت�
ُيرَفع عند  �لعل �TH( �لصبح ¡ يكن 
كا(  Sمبا  بل  �لصا=�  �لصبح   Nطلو
 < Çقبل �لوقت بسبب عد! �الحتيا
�ملوعو=  �ملسيح  كا(  لذلك   Dتقدير
 Kح  Sلسحو� تنا�@  يو�صل   �
 ¡� �لصا=�  �لصبح  موعد  له  يتبني 
يكن يتقيد باألSُ �T, )�Tفع قبله. �ليس 
 �T, Hنه  �ملسألة   Dلشريعة > هذ� مر�= 
ُحّد= بد�ية �لصبح �لصا=� من �لناحية 
�لطعا!  تر³  فينبغي  �لدقيقة  �لعلمية 
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ينبغي  Hنه  مر�=ها  بل   ،�Sًفو عندها 
�لتوقف عن تنا�@ �لطعا! عندما يظهر 
سفوS �لصبح عند عامة �لنا²، �هذ� 
�آلية   < ”يتبني“  كلمة  مدلو@  هو 
 < =S� تذكر هذ� �حلكم. �لقد Lل�
�حلديث H( �لن· � قا@: ال تتركو� 
ميكنكم  بل  بال@   )�TH عند   Sلسحو�
مو�صلته ح�TH K( �بن مكتو!، �Tلك 
أل( �بن مكتو! كا( ضريًر� �¡ يكن 
يرفع �أل�T( ما ¡ يثر �جلميع ضجة Hنه 

قد Hسفر �لصبا�.

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢١
حدث� ميا( عبد �هللا �لسنوGS �قا@: 
 � �ملوعو=  �ملسيح   ªخHُ عندما 
بإqا! من �هللا تعا� Hنه �د= هذ� �لقر( 
�لوقت  Hعلن ,� Tلك  (�¡ يكن قد 
عن  Hعلن  فقد   (Gملهد�� �ملسيح  Hنه 
 Dلك حضرته من خال@ ,عال( نشرT
�هللا   ), فيه:  قا@  ��إلجنليزية   �=Sباأل
�لعصر،  qذ�  �ّدً=�  جعل�  قد  تعا� 
�إلسال!  صد�  ألثبت   sمرH �لقد 
مقابل �أل=يا( كلها، كما فّوضت ,¶ 
كما  �لدين،  �جتديد  �إلصال�  مهمة 
نفسه   <  N=�H قد  بأنه  Hيضا  كتب 
�Sحانيا،  مرمي  �بن  �ملسيح   sكماال
�=عا HتباH N=يا( �لعا¡ �Hع H( يأتو� 
 Dعند �إلسال!  صد�   ��ªت°� ,ليه 

لقد  �لر�حانية.  Hمر�ضهم  شفا&  �ينالو� 
نشر هذ� �إلعال( بـ ٢٠ Hلف نسخة.

يقو@ ميا( عبد �هللا �لسنوSH ` :GSسل 
�يع   �, كب8  باهتما!  �إلعال(  هذ� 
ËHا& �لعا¡ عن طريق �لªيد، �SHسل ,� 
�مللو³ ��حلكا! �S¥سا& �لد�@ ���SWئها 
��لعلما&، �,�  �ملدبرين ��ملصنفني   �,�
�لتحقيق  �غ8هم،   sلر�جا���� �لنّو�� 
بعد  �لنا²  Tلك ُجمعت عنا�ين هؤال& 
 Nملستطا� Sبذ@ جهد كب8، �¡ ُيتر³ قد
 �T ا شخص من �لعا¡ كا( شه�H �8ً مهمًّ
نفوT �صيت، �Tلك أل( حضرته قا@: 
حيث   �, �إلعال(  هذ�  ,Sسا@  ينبغي 

ميكن لªيد �qند H( يصل.
 :GSلسنو� �هللا  عبد  ميا(  يقو@  كذلك 
�Hال  طبع  قد   �=Sباأل �إلعال(  كا( 

�لنص  �طبع  �إلجنليزية   �, ُترجم   `
.G=Sعلى ظهر �إلعال( �أل Gإلجنليز�

عا!   < �إلعال(  هذ�  نشر  لقد  Hقو@: 
١٨٨٤ غالًبا،̀  ُنشر مع كتا� ”شحنه 
� كماالs �إلسال!“ �مع tحق“ �“مر

كتا� ”بركاs �لدعا&“ Hيضا.
لقد   :GSلسنو� �هللا  عبد  ميا(  يقو@ 
�إلعال(  هذ�  لتر�ة  حضرته  SHسل� 
 Sش �ملحاسب > الهوÛ يq, )ميا �,
��Hصا� H )Hطلب طبعه من هنا³ بعد 

�لتر�ة.

�لرحيم.  �لرÃن  �هللا  بسم   -٣٢٢
عن   ��إلخو Hحد   ¶ قا@  لقد  Hقو@: 
حا=µ قطف Üر �لناSنج > غ8 موÅه 
�لو�S= > �لر��ية Sقم ٦ من �جلز& �أل�@ 
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التقوى

 �H 8نه �اجة ,� �لتفسH Gملهد� �لس8
�لتأ�يل �قا@ بأنه ير� H( �خلليفة �لثا� 
صغ�8ً،  طفال  �لوقت  Tلك   < كا( 
�لعل �ملسيح �ملوعو= � فعل Tلك 
مز�ًحا ليفرحه �يث يكو( قد Hخرجه 
 �من جيبه خفية �ضر� بيدD �لشجر
` قّد! له �لناSنج، �,ال لو حدثت مثل 
هذD �لو�قعة �خلاSقة للعا=� لذكر Tلك 
كتبه  Hحد   <  � �ملوعو=  �ملسيح 
 ªحل�  µ=حا Tكر  كما  خطاباته   �H

�ألÃر على قميصه.
�Hسّلم   ،� �لرGH جدًّ هذ�   SِّقدH Hقو@: 
هذ�  على  Tلك  حصل  Sمبا  Hنه 
عندما  Tلك  �ألجل  حقيقة،  �لنحو 
 GH )�= لر��ية تركتها� Dسّجلت هذ
 ªعتH Tلك ال  مع كل  �لكن  تعليق، 
ما=ية من   �Sألمر بصو� حد�µ هذ� 
 Gهذ� ظنُّ هذ� �أل  �لذ ،sملستحيال�
Hبد� HSيه �لسالف. عدُ! نشِر حضرته 
هذD �لو�قعَة ال يشّكل =ليال يقينًيا �Hا 
من  مز�ًحا  حضرته  من   sSصد قد 
 <  sُتدبر �لقد  �لولد.  ,فر��  Hجل 
هذD �لقضية ��صلت ,� هذD �لنتيجة 
H( �آلياs �لL يظهرها �هللا تعا� على 
 �, تنقسم  منه   Sمأمو  �H ن·   GH يد 
تعا�:  �هللا  سنة  �فق  عموًما  قسمني 
��آلخر  للمعاSضني   Dيظهر قسم 
على   GتوÉ �أل�@  �لقسم  للمؤمنني. 

كث�8ً  �يتضمن  �إلخفا&  من  كث8 
�لثا�  Hما   ،sالحتماال� جو�نب  من 
عليه  �يغلب  نسبًيا  �إلخفا&  فيه  فيقل 
�Tلك أل(  ��لشهو=،   Sإلظها� صبغة 
 )H كمته �ملتناهية� Sهللا تعا� قد قّد�
تكو( بد�ية �إلميا( من �لغيب ` كلما 
تقد! Hحد على سبيل �إلميا( �نفتحت 
على  �لشهو=   �H  Sإلظها� Hبو��  له 
 Gملر�تب. ,ن� على يقني -�عند� Sقد
H=لة عديد� على يقي� هذ�- Hنه تظهر 
 sآليا� بعض  ��ملرسلني  �ألنبيا&  على 
�لL ال °�ª( ֲדا Hحًد� من �لبشر أل�ا 
 sآليا� Dم خاصة، �مثل هذq )تكو
�سب  �لكامل   Sإلظها� على   Gحتتو
مقا! قرֲדم ��فق معرفتهم. �عليه فلو 
 �للعا=  �Sمر خاH على حضرته  ظهر 
Hنه   �SH فال  �لعامة  على   Dيظهر  ¡�

مث8 للعجب. ��هللا Hعلم.
� بكل Sحلقيقة �ملذكو� Dتتر�&� لنا هذ
�لن· � فدته نفسي،   �جال& > س8
مشبًعا  Hصبح  �لقليل  �لطعا!   )H فنر� 
غليل  �لقليل  �ملا&   ��SH كث8،  جلمع 
من   Dمليا� �تدفقت  �لنا²،  من  �اعة 
 µصابع �لن· �. �غ8ها من �ألحد�H
قد ظهرs جلماعة �لصحابة �¡ يكن 
حني   <) منها  نصيب  للمشركني 
غ8هم).  من  ,ليها   mحوH كانو�  �Hم 
 Lل�  sآليا�  )H Tلك   < ��لسبب 

تتضمن  كانت  �ملشركو(  SHيها 
باملناسبة   sتذكر �هنا  كث�8ً.  ,خفا& 
�لطعا! قد ظهرs على  t )Hية تكث8 
,ال  Hيضا،   � �ملوعو=  �ملسيح  يد 
من  كانو�  Tلك  شاهد��  �لذين   )H
حضرته  يظهر   ¡� صحابته،  Hخص 
 µ=حلا DSما ,ظهاH ،هذ� �ألمر عموًما
�حلª �ألÃر على قميصه فيتضح �Hال 
 )H GSية ميا( عبد �هللا �لسنو��S من
 ` �بتد�ً&،   D&خفا, حا�@  قد  حضرته 
عند ,حلا� ميا( عبد �هللا Tكر مقدمًة 
Üة  �كانت  �لقصة.  Tكر  قبل  طويلة 
حكمة خاصة لبيا( Tلك �هي H( هذ� 
قد!  قضية   <  � جدًّ ا  مهمًّ كا(  �ألمر 
�لر�� ��ملا=� إلثباH s( �ملا=� �لوقة، 
�قد طرsH حاجة �إلظهاS حيث ,( 
 �موجو= كانت   ªحل� Tلك   sقطر�
 ��إلخو Hحد  �كا(  �لقميص،  على 
(�كا(  �ألمر  هذ�  على  عيا(  شاهد 
بالًغا  عاقال  �ألمر  هذ�   µحد� عند 
�¡ يكن يربطه مع حضرته �S GHبط 
=نيو�H G عالقة �لد!) ألجل Tلك فقد 
لتسخ8ها  �لو�قعة   Dظهر حضرته هذH
سبيل   < ��جلها=  �إلسال!  خدمة   <
�هللا �Hّمت بذلك �حلجة على Hحد �آلSيا. 

��هللا Hعلم.
 Dهذ )H لك ينبغي �لتذكرT �, ضافة,
�لر��ية قد �Sִדا حضر� �لو�لد� Hيضا.
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١١- ,4 �ملؤمنني: �لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها- ,4 �ملؤمنني: �لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها

�: من هي ,=� N=جا; �لن� �؟ 
H :m! �ملؤمنني: �لسيد� خد¿ة Sضي �هللا عنها بنت خويلد.

 
�: أل� قبيلة تنتمي؟ 

m: ب� Hسد.
 

�: مf =لد;؟
�ألمر، �يقا@ بني ثالµ سنو�Ò �, sسة   m: �تلف > 

عشر عاما قبل عا! �لفيل (Ëو ٥٧٠!).

�: ما هي كنيتها؟
H :m! هند.

�: من كاB =ليُّها عند عقد �لقر�B؟ 
m: كا( �ليها عمر� بن Hسد.

�: من عقد �لِقر�B؟
H :mبو طالب عم �لن· �.

�: ما�F كاB لقبها قبل �لز=��؟ 
.�m: طاهر

   
�: ما �سم =�لدִדا؟

.�m: �لسيد� فاطمة بنت �Wهد

�: كم عاشت صحبة �لن� �؟ 
m: ٢٥ سنة؟ 

,مهـا; �ملــؤمنني ,مهـا; �ملــؤمنني 

﴿َ�لَنِبيُّ َ,ْ=َلى ِباْلُمؤِمِنْيَن ِمْن َ,ْنُفِسِهْم َ=َ,Nَْ=�ُجُه ُ,مََّهاُتُهْم﴾ (�ألحز��: ٧)
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التقوى

�: ما �سم N=جيها �أل=لني؟
m: عتيق، �هند. 

�: هل كاB �ا ,=ال+ من قبل ,B تتز=� �لن�َّ �؟ 
m: كا( qا ثالثة �Hال= هم: هند، �حاµS، �هند (�البنة). 

�: مf توفيت؟ 
m: بعد �خلر�m من شعب H¦ طالب > �لعا! �لعاشر من بعثة 
 .��لن· �، �Tلك > شهر Sجب من �لعا! �لثالث قبل �qجر

�: ,ين ُ+فنت؟   m: مبوضع جيحو( > مكة �ملكرمة.

�: هل تعر� �سم ,ختها �ل� عاشت بعد =فاִדا =تشرفت 
بقبو8 �إلسال4؟ 

m: نعم هي �لسيد� هالة Sضي �هللا عنها، �كا( Sسو@ �هللا � 
عليه  �يبد�  عنها  �هللا  يفتقد خد¿ة Sضي  يسمع صوִדا  حني 

�لشو� qا.

�: هل تز=� �سو8 �هللا � � حياִדا ,� �مر,� ,خرM؟
m: ال. 

٢٢ - ,4 �ملؤمنني: �لسيد� سو+� �ضي �هللا عنها - ,4 �ملؤمنني: �لسيد� سو+� �ضي �هللا عنها

�ملؤمنني   4, =فا�  بعد  ,=ال   � �لن�  ֲדا   Bقتر� �ل�  َمن   :�
�لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها؟ 

عنها.  �هللا  Sضي  Wمعة  بنت   �سو=  ��لسيد �ملؤمنني:   !H  :m
 .D=ال�H تقو! برعاية )H جها��W سو@ �هللا � منS قصد�

�: ما �سم =�لدִדا؟ Þ :mو² بنت قيس.

�: أل� قبيلة تنتمي؟     m: لب� عبد Þس.
  

�: مf =لد;؟ 
m: عاَ! �لفيل (Ëو ٥٧٠!).

  
�: كم كاB عمرها =قَت �لز=��؟ 

Ò :mسو( سنة، �كا( عمر �لن· � Hيضا Òسني عاما. 

�: من خطبها لرسو8 �هللا �؟ 
m: �لسيد� خولة بنت حكيم Sضي �هللا عنها.

�: بعد ��جر�، عند من نزلت ضيفًة؟
 .� GSيو� �ألنصاH بوH :m

 �: كم �=ْ; من �ألحا+يث؟
Ò :mسة Hحا=يث فقط.

�: ما �سم N=جها �أل=8؟
m: �لسكر�( بن عمر� �.

  
�: هل كاB �ا ,=ال+ من �لز=� �أل=8؟

m: نعم �لدs له �لد� ��حد� Åي عبد �لرÃن.
  

�: كم مر� نالت سعا+� حج �لبيت؟ 
m: مر� ��حد� فقط برفقة �Wجها �ملقدS ²سو@ �هللا � > 

 .Gجرq� لعا! �لعاشر�
  

�: هل تعر� �ا ,� ميز� معينة؟
m: هاجرs ,� �حلبشة مع �Wجها. 

.Gجرq� عا! ١٩ < :m   توفيت؟ fم :�



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






