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التقوى

 Äلعر
تر�ة: 
ملكتب 

ال   Bحد' 
هللا  -ال  -له  ال   �� �شهد 
 Bعبد 
شريك لـه، '�شهد �� fمًد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  '*سوله. 

لشيطا� 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

ْلَعاَلمَني *  ِّv*َ ْلَحْمُد هللا

لرَّحيم * 
ين*  
لدِّ Wلرَّحيم * َمالك َيْو

لرَّْحَمن 

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   pَيَّا-'َ َنْعُبُد   pَيَّا-

لَِّذيَن   c
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   cَ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضوv َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Zمني) َ'ال 
لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لo �لقاها سيدنا مر�f مسر�� �dد �يد7 �هللا تعاB بنصر7 �لعزيز

��إلماe �ملهد; � cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٤/٠٢/٢١ Wيو

7 مسجد بيت 
لفتو¹ بلند�


ير xف  ٢٠ كا�  
ألمس   eيو
خاصة  �ªية  له   Wليو
  
'هذ  ،cشبا
7 تا*يخ 
جلماعة 
نطالقا من 
لنبو[< 
كا�  حيث  
ملوعو9،  
ملصلح  عن 
تنبأ  قد   � 
ملوعو9  
ملسيح  سيدنا 

ليوW بوال9< 
بن عندB يكو�  
7 هذ
معينة  بصفا#  'متصفا  با*
 'صاحلا 

ملاضية  
خلطبة   7 عديد<.  �خر! 

ملسيح  Zيا#  بيا�  تنا'لت  �يضا 

ملوعو9 � '
ليوW �يضا *�يت من 

لنبو[< لكو�  Bملناسب �� ��كر هذ


ير. لقد xجلمعة قريبا من ٢٠ ف
 Wيو
على   
ًّ9*  � 
ملوعو9  
ملسيح  قا� 
 bل
 
لنبو[<   Bهذ بشأ�  
ملعترضني 
 �'gلعظيمة: -نكم تث
'صفها باآلية 
 Bهذ مثل   *
-صد لكن   ،�

العتر

لنبو[<  �- µ ،لبشر

لنبو[< يفوX قد*< 

لنبو[<  بل  فقط  
بن  بوال9<  تتنبأ  ال 
بوال9< 
بن يتمتع بصفا# معينة '�نه 
سيعيش طويال 'سيولد 7 حيا´. فقد 
 
�حد هذ قر�   
�-  � قا� حضرته 

إلعال� بإمعا� '-نصاk، فلن يبقى 
لديه �2 شك 7 كو�ا Zية من 
هللا. 
µ قا� للمعترضني: -�
 كنتم 7 شك 
فأتو
 بنبو[< تتضمن Zية مثلها. فقا�: 
نبو[<  "ر9  ليست   Bهذ  ��  
تدبر'
فحسب، بل هي Zية Âا'ية عظيمة. 
('كما كا� 
nدk من بعثته -ثبا# 

áp]t;ÜÂ]û
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حضر] مر�f مسر�� �dد - �يد7 �هللا بنصر7 �لعزيز - 


إلسالW 'عظمة 
لن® � على  Xصد

جلميع. فهنا �يضا o يقل حضرته -� 
بل  صدقه  تظهر  
آلية ' 
لنبو[<   Bهذ
شأنه  جل  
لكرمي  
هللا   �- قا�:)  قد 
 k']لر
 نبينا   Xتبياًنا لصد 
ها *� قد 
 � 
ملصطفى  fمد  
لكرمي  
لرحيم 

آلية �على  Bحلق �� هذ
'عظمته. '
'�'y '�كمل '�فضل '�ّمت ِمن -حيا[ 
 �- قا�:   µ  .#

ملر مبئا#  
ملوتى 
 lسترجا
حقيقة -حيا[ 
مليت -منا هي 

حد< ألمد قصg فقط، كما ' ¹'*

ملسيح  
ملقد� عن   vلكتا
  7 9*'

ألنبيا[ 
آلخرين، 'للمعترضني ' �
كالW كثg 7 �لك �يضا. 'ح» لو 

حلياَ<،  
ستعا9  
مليت  بأ�  
لتسليم  مت 

فهذ
 ال يفيد 
لعاo شيئا، �ما هنا فإ� 
'بxكة  '-حسانه  بفضله   yتعا 
هللا 
9عا[   vستجا
 قد   � 
ألنبيا[  خامت 
بإ*سا�   Bعد'' 
ملتو
ضع  
لعبد   
هذ

ملا9ية  بركاִדا  تنتشر  مبا*كة   ¹'*


لر'حانية 7 
لعاo كله.'
 يقو� حضرته �: �يها 
لنا�، 
َمن �نا 'ما حقيقb، فالذ2 يها�� 
 Wجوn
هو 7 
حلقيقة يريد �� يشن 
على متبوعي 
ملقد� 
لن® �، فليعلم 
�نه ليس بوسعه �� يذ*' 
لرما9 على 

لشمس، بل سوk يقع 
لرما9 نفسه 
'Ñعله  ''جهه  'عينيه  *�سه  على 
نبينا  شأُ�  يقل  'لن  مهانا.  �ليال 

لكرمي � 'عظمُته بعد
'ِته 'بغضه، 

فأكثر.  �كثر  
هللا   Bُيظهر  kسو بل 
 �� على  
لفجر  'قت  تقد*'�  هل 
كال،   
لطلوl؟  من  
لشمس   
متنعو
'هكذ
 ال تستطيعو� -حلاX �2 ضر* 
حقدكم  
هللا   �
U�  .Xلصد
 بشمس 

'بغضكم.    

ملعترضني  هؤال[  بني  من  كا� 

هم  فتحدَّ �يضا  
ملسلمني  بعض 
حا�  كل  على  'نبههم.  حضرته 
 Bذn قد 'لد 7 يناير ١٨٨٩ حتقيقا

لذ2  
ملوعو9  
البن  �لك  
لنبو[< 
'عظمة   Wإلسال
  Xُّتفو إلقامة   Uحر�

ٍ# عظيمًة تبقى خالد< Uلن® � -جنا

لألبد. '�قرَّ ֲדا 
ألغيا* �يضا. 'قبل �� 

ملصلح 
ملوعو9  #
Uتنا'� بعض -جنا�

إن اهللا الكـرمي جـل شـأنه 
قد أراهـا تبياًنا لصدق نبينا 
الرءوف الرحيم الكرمي �مد 
وعظمتـه.   � املصطفـى 
واحلـق أن هـذه اآلية أعلى 
وأوV وأكمل وأفضل وأّمت ِمن 
إحياء املوتـى مبئات املرات.
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�قر�   �� 
لضر'*2  من   !*�  �
لكي  للنبو[<،  
ألصلي  
لنص  عليكم 
نتعرy- k عظمتها 'حقيقتها نتيجة 
حضرته  كتب  لقد  
ملتكر*.  �ْكرها 
-عالنا 7 ١٨٨٦/٢/٢٠   Bبيد  �

ملحتو2   gملن
  ½

لسر "كتيب  باسم 
ُنِشر  
لذ2  
لقدير"   vلر
 Zيا#  على 

لصا9*<  
nند"  "*يا�  جريد<   7
�مرتسر 7 ١٨٨٦/٣/١ ضميمًة   7

ملوعو9  
ملسيح  فيه  كتب  فقد  nا، 
 y'أل
 
لنبو[<  "تتعلق  يلي:  ما   �
 #

لنبو[ من   - 
ملتو
ضع  
لعبد   
ֲדذ
 
بأنو
عها 
لثالثة 
لb ستند*½ 7 هذ
'�سجلها   - 
لتفاصيل  بكل  
لكتيب 
لـ  
ملو
فق   ١٨٨٦/٢/٢٠  7  Wليو


لوحي  بكلما#   y'أل
 �ا9!   ١٥
تفاصيلها  �ما  كمثا�،   UاÑبإ فقط 
فسُتنَشر 7 
لكتيب 
ملذكو* -� شا[ 

.yهللا تعا

 h- :هللا
بإnاW من   y'أل
فالنبو[< 
�عطيك Zية *eٍة Àسب ما سألت�. 
'شّرفت  تضرعاِتك،  Âعُت  فقد 
 ،be* Õالص  بالقبو�  �9عيَتك 
'با*كت *حلتك هذB (يع� سفر2 
-y هوشيا*بو* 'لدهيانه). فآية قد*ٍ< 
'*eٍة 'قربٍة ستوهب لك. Zية فضل 
فتح  'مفاتيح  لك،  ستمنح  '-حسا� 
يا  عليك   Wسال لك.  ستعطى  'ظفر 

لكي   ،yتعا 
هللا  يقو�   
هكذ مظّفر. 
ينجو من بر
ثن 
ملو# من يبتغي 
حليا<، 
'ليتجّلى  �هُلها،  
لقبو*  من  'ُيبعث 
 Wكال 'عظمة   Wإلسال
 9ين   kشر

هللا للنا�، 'ليأ´ 
حلق بكل بركاته، 
'يزهق 
لباطل Öميع :وساته، 'ليعلم 
�شا[،  ما  �فعل  
لقا9*  �نا   h� 
لنا� 
بينًة  Zيًة   !gل' معك،   h�  
'ليوقنو

هللا  y- ينظر' yَمن ال يؤمن باهللا تعا
fمد  
لطاهر  '*سوله  'كتابه  '9ينه 
-نكا* 'تكذيٍب،  نظر<   � 
ملصطفى 

'لتستبني سبيل 
ملجرمني. 
 .
�َْبِشْر فستعطى 'لًد
 'جيًها طاهًر
صلبك  من  Uكًيا  غالًما  ستوهب 

'�*يتك 'نسلك. 
طاهر سينـز� ضيًفا  غالW �يل 
 #9*' (لقد  عنمو
ئيل  
Âه  عليك، 
سجلها   bل
 
لنبو[<   7 
لكلمة   Bهذ
"عمانو
يل"  Zִדم  عاقبة   7 حضرته 
َ́ *'ًحا  فهو 
ألصل) 'بشg. لقد ُ�'
ر من 
لرجس. هو  مقدسة، 'هو مطهَّ
نو* 
هللا. مبا*pٌ َمْن يأ´ من 
لسما[. 
مبجيئه.  ينـز�  
لذ2  
لفضل  معه 

لعظمة ' 
جلال�  صاحب  سيكو� 
'يشفي  
لدنيا   y- سيأ´   .]

لثر'

ملسيحي  بنفسه  �مر
ضهم  من   gلكث


هللا،  كلمة  -نه  
حلق.   ¹'* 'بxكة 
�*سلته  قد  'غgته  
هللا  *eة  أل� 

�هيًنا  سيكو�  
لتمجيد.  بكلمة 
'فهيًما بشكل خا*X 'حليم 
لقلب. 

ملا9ية '
لر'حانية.  Wميأل بالعلو kسو
يتضح   o) �*بعة  
لثالثة  سيجعل  -نه 

الثنني،   Wيو -نه   .(
هذ مع©   ¤
كرمي   Èلد صا' 
الثنني.   Wيو  p*مبا

آلِخِر، ' 
ألّ'ِ�  َمْظَهُر   ،p*مبا �كي 
مظَهُر 
حلّق '
لعال[، كأ� 
هللا نز� من 
'مدعا<   p*مبا جّد   B*ظهو 
لسما[. 
لظهو*B جال� 
هللا تعاy. بشر! لك، 
يأتيك نو* مسحه 
هللا بطيب *ضو
نه. 
سوk ننفخ فيه *'حنا، 'سيظّله 
هللا 
بظّله. سوk ينمو سريًعا، 'سيكو� 

ألسا*!، 'سيذيع  vسيلًة لفّك *قا'
 p*سيتبا' 
أل*�،  �*جا[   y- صيته 
منه �قو
µ ،W يرفع -y نقطته 
لنفسية: 


لسما[. 'كا� �مًر
 مقضيًّا."
كا�   bل
 
لصفا#  هي   Bفهذ
شاهد   µ 
البن  �لك  ֲדا  سيتصف 
*حل   µ ُ'لد.  
البن  �لك   ��  oلعا


خلالفة   yتو  �� بعد   oلعا
  
هذ من 
 oلعا
 جعل   �� 'بعد  عاما   ٥٢ ملد< 
 
�-'  .Bيا
'مز Õصائصه   kيعتر
 
فهذ 
خلصائص،   Bهذ  7 تعمقنا 
بوسع  فليس  عد<،   #
"لد يتطلب 
�2 خطبة �' خطاÆ �� vيط Àيا< 

ته. 7 
جلماعة Uملوعو9 '-جنا

ملصلح 

ير xُتعقد كل سنة جلسا# 7 ٢٠ ف
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حيث  
لنبو[<،   Bهذ لذكر!  -حيا[ 
Àسب  
ملحاضر'� ' 
خلطبا[  يلقي 
 
هذ على  
لضو[  'علمهم،  �'قهم 
شخصيا  �نا  تنا'لُت  'قد   .lملوضو

 ،#
مر عد<   lملوضو
  
هذ �يضا 

لثالث  
خلليفة  قبلي  عنه  تكلم  كما 
ال  �لك  'مع  كالªا،  �يضا  
لر
بع '

إلحاطة  متت  قد  -نه  
لقو�  نستطيع 

ملوعو9  
ملصلح  حيا<  جو
نب  Öميع 
كل  على  
جلميع.  
ستوعبها  قد   '�
بعض  عن  سأتكلم  �يضا   Wليو
 حا� 

ملوعو9  
ملصلح  حيا<  من  
جلو
نب 

لنبو[< بل من جانب  Bنطالقا من هذ

من جو
نب 
لنبو[<، 'هو �نه قد تأثر 

ألغيا* ' 
ألeديو�  'معرفته  بعلمه 
��كر   ��  9'� �لك  قبل  لكن  �يضا. 

ملوعو9  
ملصلح  لكتب  عرضا  لكم 
 7 �� Wته 'خطبه. 'معلو
� 'fاضر

لتسجيل   Wنظا يكن   o 
لزمن  �لك 
سريعي  بعض  كا�  حيث   
موجو9
 
يكونو  o'  ،
فو* يكتبو�  
لنْسخ 
�حيانا،  كامال  
لكتابة  يستطيعو� 
كاملة  موجو9<  
خلطب  فبعض   
لذ
 �- باختصا*  موجو9<.   gغ 'بعضها 
"موعة  تنشر  عمر  فضل  مؤسسة 
كتب 
ملصلح 
ملوعوf' � 9اضر
ته 
 y-'  ،"Wلعلو
  *
"�نو باسم  'خطبه 

آل� قد صد* منها ٢٤ "لد
، 'هي 

'كتابا  'fاضر<  خطبة   ٦٣٣ تضم 
عمر  فضل  مؤسسة  'تقدِّ*  -�اال، 
 ،
�� عد9 
ملجلد
# سيبلغ ٣٢ "لد
'ستضم -�اال ٨٥٠ خطبة 'fاضر< 

'كتابا تقريبا.
 *
لقد �كر# �� ٢٤ "لًد
 من �نو
 #

آل�، '
ملجلد y- #قد نشر Wلعلو

مـن ٢٥ -y ٢٩ جاهـز< للطباعة 
'هـي تضم ١٦٣ كتاًبـا 'fاضر< 
حلضرتـه، 'بعد هذ
 سـيبقى ثالثة 
"لد
# �خg<، 'هكذ
 سـgبو عد9 
 y- كتبه 'خطاباته على ×امنئة. -ضافة
�لك هنـاp خطب 
جلمعة '
لعيَدين 
'عد9ُها  �يضـا  
لنـكا¹  'خطب 
'صلت� ٢٠٧٦   bل
 
لقائمة  حسب 
خطبًة. لقد نشـر ٢٨ "لًد
 خلطب 
باسم "خطب fمو9" 'هي  حضرته 
تضم ١٦٠٢ خطبة، 'بقيت خطبه ما 
بني ١٩٤٨ -y ١٩٥٩ 'ستنشر 7 
 kسيضا 
٢٩ -y ٣٩ "لًد
، 'هكذ

-y عـد9 
خلطب 
ملنشـو*< ٥٠٠ 
قائمة  تقريبا. هذB هي  خطبة �خر! 
}تصـر< لألعما� 
لعلمية 
لb قاW ֲדا 
حضرته. لـو 
طلعنا على كل خطبه 

ستمعنا -y كل خطابه '�لقينا نظر< '
على كل كلماتـه لوجدنا فيها آللئ 

ملعرفـة مو9عة، '��ـاً*
 مذهلة من 


لعلم '
لعرفا�. 

خلليفة 
لثالث للمسـيح  Wلقد قّد

ملوعو9 � مر< نبـذ< عن �عما� 
حضرتـه � 
لb تتعلـق فقط Öز[ 

ملا9ية  Wلنبـو[<: -نه ميـأل بالعلـو

�عما�  �كرنـا  'لو  
لر'حانيـة. '

جلز[ 
لوحيد ملا  
حضرته 
ملتعلقة ֲדذ

.lملوضو

ستطعنا -كما� 

خلليفة 
لثالث  xعلى �ية حا�، �خ
*eـه 
هللا 7 �لـك 
لوقت �� �حد 
 � 
ملوعو9  
ملصلح  مؤلفا# حضر< 

ئع * gهو تفس' ،"gلكب
 gلتفس
هو "
لد*جة �� من قـر� جزً[
 منه بإمعا� 

فالذي يهاjk هو 6 احلقيقة يريد أن يشـن اhجوم 
علـى متبوعـي املقدس النـp �، فليعلـم أنه ليس 
بوسـعه ذر الرماد على الشمس، بل سوف يقع الرماد 
نفسه على رأسـه وعينيه ووجهه وtعله ذليال مهانا.
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مرً< فإنه يضطر لالعتر
k �نه لو َنشر 

لكرمي مع مثل  �Zلقر
�حٌد جزً[
 من 

لتفسg لكا� يكفي له �� ُيذَكر  
هذ

لصاحلني 
لكبا*. ' *
7 قائمـة 
ألبر

لوحيد 
لذ2 كتبه  vلكتا
 
ليس هذ
حضرته بـل �لف كتًبا �خر! حو� 


لكرمي. �Zلقر
 Wعلو
يقو� 
خلليفـة 
لثالث *eه 
هللا: 
 �Zلقر
 gكتـب حضرته � تفسـ

لكرمي هـذ
 '�*! �نه يقع 7 ×انية 

-y عشر< Zالk صفحة. 

لعشر< 
ملنشو*<  #
حتتو2 
ملجلد

لكبg على ٦٠٠٠  gحالًيا للتفسـ
 pلك هنا� y- صفحة تقريًبا، -ضافة
 gملحوظـا# }تصر< حو� تفسـ

لكـرمي، كما  �Zلقر
بعض سـو* 
تنا'� حضرته تفسـg بعض 
آليا# 
 o ملختلفة 'كل �لك
7 خطاباتـه 

.gلكب
 gلتفس
 y- ُيَضّم
لقد �لف 
خلليفة 
لثاh � عشر< 
 Wلكال
كتب �' كتيبا# حو� علم 
'هذ
 'فـق 
لنبذ< 
لb قدمها 
خلليفة 
 gلكب
 gلتفس
 
لثالث *eه 
هللا. �ما 
 gتضّم تفس #
فهو 7 عشـر< "لد
سـو* 
لفاحتة '
لبقر<، µ من سو*< 

لعنكبو# �2 من 
لسو*<  y- يونس
*قم ١٠ -y *قم ٢٩، µ هناp بعض 

لسـو* o يكتب حضرته تفسgها، 

 

 للسو* بدً[gًبعد �لك كتب تفس'
من سـو*< 
لنبأ -y سـو*< 
لنا�، 

 لـ ٥٩ gً2 كتب حضرته تفسـ�
سـو*< 'هو يقع 7 ٦٠٠٠ صفحة 
 
تقريًبا Õط صغg، �ما لو نشـر هذ
 Wليو
 �'

لتفسÀ gسب 
حلجم 
ملتد
9
9 عد9 صفحاته لتكو� ما بني Uال
صفحـة.   ١٢٠٠٠  y-  ١٠٠٠٠
 7 gلكب
 gجلديد< للتفسـ

لطبعة '

لنشـر 
آل� 'سـتكو�  y- طريقها
 �Zلقر
متاحًة عما قريب. عد9 سو* 
كله هو ١١٤ سـو*<، مما يع� �� 
تفسg ٥٥ سـو*< ليس متضّمًنا 7 

.gلكب
 gلتفس

 ١٠ � hلثا
لقد �لف 
خلليفـة 
 Wلكال
كتـب �' كتيبـا# 7 علم 
كما �كرُ#، '٣١ كتاًبا �' كتيًبا 7 
 #

ملعتقد'  Xألخال
' 
لر'حانيا# 

إلسـالمية، '١٣ كتاًبـا �' كتيًبا 

لسـو
نح، '٤ كتٍب ' >gلسـ
 7
�' كتيبـا# 7 
لتا*يـخ، ٣ كتب 
�' كتيبـا# 7 
لفقه، ٢٥ كتاًبا �' 

ملتعلقة  
لسياسـية  
ألمو*   7 كتيًبا 

nند '٩  Wنقسـا
باأل'ضاl ما قبل 
بالسياسـة  تتعلق  كتب �' كتيبا# 

nنـد، '١٥ كتابا  Wنقسـا
ما بعد 
�' كتيًبا 7 سياسـة كشمg، 'قر
بة 
١٠٠ كتـاv �' كتيب 7 
لقضايا 


خلاصة باجلماعة 
إلسالمية 
ألeدية 
'مشـا*يعها، '-ضافـة -y �لـك 
�ّلف حضرته   >gكث �خر!  مو
ضيع 
حوnـا 
لكتـب �' 
لكتيبا# كما 
�كر# بعـض تفاصيله، 'ميكن �� 
 vلثمامنئة بني كتا
يتجا'U عد9هـا 

'كتّيب 'fاضر<.
يقو� 
خلليفـة 
لثالث *eه 
هللا: 
لقد قيـل عن حضرته � 7 
لنبو[< 

لرحانية، ' 
ملا9ية   Wبالعلو �نه سُيمأل 
فمن ُيلقي نظر< على �عماله 
لعلمية 

ملا9ية '
لر'حانية  Wلعلـو
Ñد فيها 
�يضـا، '
لعجيب 7 
ألمر �نه كلما 
�لف حضرته � كتاًبا �' كتيًبا قا� 

لكتابة  
كل َمن قر�B بأنه ال يسع �حًد

ملوضوl �فضل مما كتب  
حو� هذ
حضرته. 'ملا �خذ حضرته يعطي *�يه 

لسياسة o يسع  'مشو*
ته 7 "ا� 
 k
كبـا* 
ملعا*ضني �يضا -ال 
العتر
 .Wلعلو
 Bتـه 'حنكته 7 هـذ*
Öد

متال[ حضرته  lباختصـا*، موضو

ملا9ية '
لر'حانية طويل 'ال  Wبالعلو
يسعنا �كر جز[ '
حد من مئة �لف 

.lملوضو
 
جز[ nذ
'كما �كـر 
خلليفة 
لثالث *eه 

لكبg 'حدB يكفي  gلتفسـ

هللا �� 
للمصلح  
لعظيمة  باملكانة   k
لالعتر

ملوعـو9 �. '-� 
لطريقة 
جلديد< 
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لكرمي 
لb قدمها هذ �Zلقـر
لفهم 

لتفسg 'ما كشف عن �سر
* عميقة 

ملعا*n kي خاصة باملصلح ' Wللعلو

ملوعو9 �. '
آل� �قر� عليكم بعض 
 gلتفس

ألeديني على  gتعليقاِ# غ

.gلكب


لفتح بو*2"  Uلعّالمة "نيا
كتب 

ملصلح 
ملوعو9 � ما  y- 7 *سالته

يلي:

ملجلد 
لثالث  Wأليا
 Bطالع 7 هذ�"

لكبg بنظر< فاحصة.  gلتفسـ
من 
'ال شك �نك قد قدمَت *�ية فريد< 

لكرمي. -نه أل'�  �Zلقر
متاًما لد*
سة 
تفسg من نوعه ُجمع فيه بني 
ملنقو� 

ملعقو� بشكل *
ئع. -� كل كلمة '
منه لدليل سـاطع على غزير علمك 
'Ùو� نظرp 'عمق فكرp 'حسن 
'يؤسف�  
لفذ.  '�كائك  
ستداللك 
 gلتفسـ
 
جد
 �h ظللُت جاهًال ֲדذ

أل'
�. ليت� �متكن  

لعظيـم -y هذ
 .gلتفسـ
 
من قر
[< كل �جز
[ هذ
 p*طلعـت �مِس علـى �فكا
لقد 

لر
ئعة حـو� قصة لـوc - عليه 

لسالW - �ثنا[ مطالعة سو*< "هو9"، 
 Bفلم �ملك نفسـي ح» كتبُت هذ

لرسالة. ليس بوسعي �� ��29 حق 
 gلفريد 7 تفس

إلشا9< بأسـلوبك 
قوله تعاy: ﴿هؤال[ بنا´﴾، '
لذ2 

هو }تلف متاًما عن باقي 
ملفسرين. 
."p]هللا بقا
�طا� 

µ يقو� 
لعالمة نياU فتح بو*2 7 
 gلكب
 gلتفس
*سالة �خر!: لقد ظل 
�ما   .W

لتز �قر�B بكل  �مامي 'بقيت 
كيـف 'جدُته، فهو يتطلب تفصيال 
�نه  باختصا*  �قـو�  'لكن  طويال، 

أل'� باللغة 
أل*9ية  gلتفس
بر�يي هو 

لذ2 ميكنه �� يهب 
لطمأنينة للذهن 


لبشر2.
 Wإلسال
مما ال شك فيه �� خدمة 
 
هذ بو
سطة  �اعتكم  �سدִדا   bل

ح»  يسع  'ال   
جد عظيمة   gلتفس


معا*ضيكم -نكا*ها. 
قسم  *ئيس  "�ختر"  
لسيد  يسر9 

للغة 
أل*9ية 7 جامعة "َبْتَنه" شها9ته 

عبد  
ألستا�   2�* عن  
لشخصية 
لقسم  
ألسبق  
لرئيس  بيِدْ�  
ملنا� 

للغة 
لفا*سية 7 جامعة "بتنه" باnند 
عبد  
ألستا�  �عطيُت  لقد  'يقو�: 
لقسم  
ألسبق  
لرئيس  بيِدْ�  
ملنا� 
"َبْتَنه"،  جامعة   7 
لفا*سية  
للغة 

ملسائي 7 "بتنه" حاليا  W
'عميد 
لد'

لكبg للخليفة  gلتفس
 #
بعض "لد
ح»  بشد<  بقر
[ִדا  فتأثر   �  hلثا

 Úلشيو #

ملجلد Bهد! بعض هذ�

ملد*سة 
لعربية "Ùس 
nد!" �يضا. 
 Úلشيو
 هؤال[  �ع   Wيو  #
�'
 .gلتفس
 عن  *�يهم  منهم  
ستفسر '
 
هذ مثل  يوجد  ال  �حدهم:  فقا� 

ألستا�  سأله  
لفا*سية.   7  gلتفس

عبد 
ملنا�: فما *�يكم فيه -�
 قو*� 
 Úلشيو
  Wفلز 
لعربية؟   gبالتفاس
�حدهم:  قا�   µ هنيهة  
لصمت 

لعربية ليست متوفر< كلها   gلتفاس

بعد  
لر�2   ]
-بد فيمكننا  "بتنه"   7

لتفاسg كلها 
ملوجو9< 7 مصر  >]
قر
 gلتفاس

لشاW. فبد� 
ألستا� بذكر '
 gلقدمية 'قا�: ال يوجد تفس

لعربية 

 fمو9 Uمر g7 �ية لغة يسا'2 تفس
 gلتفاس
  
تطلبو  �� ميكنكم  �eد، 
 µ  Wلشا
' مصر  من  �يضا  
حلديثة 
فُبهت  �شهر،  بضعة  بعد   hثو حدِّ

علما[ 
لعربية '
لفا*سية. 

ليس بوسعي أن أؤدي 
حق اإلشـادة بأسلوبك 
الفريد 6 تفسـw قوله 
 ،﴾xهؤالء بنا﴿ :Vتعـا
والذي هو ~تلف متاًما 
عـن باقي املفسـرين. 
بقـاءك". اهللا  أطـال 
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جعفر  سيد  
ملحامي  بعث  لقد 
حسني *سالة 'جيز< -y مدير جريد< 
مقاال  -ليه  بعث   µ جديد"   Xصد"
ُسجنُت  "عندما  فيها:  قا�  مفصال 
 *
9" 
nند  جلْعل  سعيي  على  عقوبة 

لثالث   Wليو
  7 ُ�عطيُت   ،"Wلسال

'تضمنْت  خطيا  ِسج�   vسبا�
على  
ملمتد<  خطابا´  من  مقتبسا# 
ثالثة �' �*بعة سنني ماضية. 'ُ'ّجهت 

لتهمة �ن� �*يد 
إلطاحة Àكومة  ¤-

nند '-قامة حكومة -سالمية. �ما �نا 
قد*2  ضآلة   y-  
نظر  
fتا* فكنت 
 µ  .¤- هة  
ملوجَّ 
لتهمة  'ضخامة 
 
شعر# *'يد
 *'يد
 �� �خذ مثل هذ
ممكنا.  كا�  خطابا´  من   lالنطبا

قلُت لك سابقا بأh كنت مثل  لقد 
مسافر ضّل طريقه. هو يعرk غايته 

لطريق   kيعر ال  'لكن  
ملتوخا< 

حلا� ينطبق على 
جلميع  
-ليها. 'هذ
سو
[ �كانت "منظمة 
حتا9 
ملسلمني" 

لتا¤ 7   Wليو
 فبد�ُ# 7  �' غgها. 

لذ2   gلكب
  gلتفس
  >]
بقر 
لسجن 
من  �صدقائي  �حد  �عطانيه  قد  كا� 
قبل 'كنت قد �خذته معي، فوجدُ# 
 o مليئا باحليا< (علما �نه Wإلسال
فيه 
ما  كل  فيه  ''جدُ#  �eديا)  يكن 
على  تعرفُت  لقد  عنه.  �Àث  كنُت 
 gلتفس
  >]
قر بعد  مر<  أل'�   �Zلقر



لكبg. 'كما قلَت ¤ (يقو� صاحب 
 pجلريد<) -� تر

لرسالة }اطبا مدير 

ملر[ مسلكه '
النضماy- W �اعة مثل 

جلماعة 
ألeدية 
لb يصفها 
ملشايخ 
كلهم كجماعة }يفة ليس �مر
 عا9يا. 
'لكن o �هتّم باألخطا* 
ملحتملة بعد 
�9عو  بد�ُ#  'لكن  
حلق.   kنكشا

 �ِ� �اَ*  ليَل  
لسجو9   7  yتعا 
هللا 

ملستقيم،   c

لصر  y-  Ä* يا   hهِد


حلالة.  Bمضيُت عد< �شهر 7 هذ�'
كا�  سجو29  مكا�   �� لك  �كد �
-جابة  من  
ثق ' '-ن�   lبالدمو يبتّل 

جلماعة  Xَثَبتُّ على صد hأل b9عي�
حضر<   y- *سالة  'بعثُت  
ألeدية، 

 'سيم �eد 7 قا9يا� قلُت فيها Uمر
بأh �*يد �� �بايع. µ قضيت معظم 
فتر< 
عتقا¤ 7 سجن "سكند* Zبا9". 
 pهنا 
لسجن  عن  
ملسؤ'�  كا� 
يّطلعو�  
ملسؤ'لو�  'مثقفا.  مسلما 
أل�  كلها  
لسجنا[  مر
سال#  على 
*سائلهم كانت ُترسل �' تسلَّم -ليهم 
�سعى  كنت  
ملسؤ'لني.  توقيع  بعد 
9
ئما لقلة شجاعb �ال يّطلع 
ملشرفو� 
على 
لسجن على *سائلي 
لb كنت 
 
�*سلها -y قا9يا� مع �نه o يكن �مر

ملسلمني"  
حتا9 " "لس   �-  .
fمو9

لb مقرها "حيد* Zبا9" (هذB مدينة 
بشعبية كبg<. كا�  
nند) حتظى   7


لعاملو� 7 
لسجن '
لسجنا[ كلهم 
يعاملون� Àب 'لطف كبg ('�لك 

ملنظمة 
ملذكو*<)  y- نتمائي
بسبب 
يقابل�   �� 'o يكن مسموحا ألحد 
سو! 
حلر
� فكانت *سائلي ُترسل 
عنها  يعلم   ��  �'9 عا9<  قا9يا�   y-

لرسالة  �ما  
لسجن.  على  
ملشرفو� 

لb كانت تأتي� من قا9يا� فكا� ال 
بد �� يّطلع عليها 
ملسؤ'لو�. عندما 
جا[# 
ستما*< 
لبيعة من قا9يا� 
نتشر 
 h]فجا .

لسجن 'o يبق سر 7 xخل

 bسال* مع  
لسجن  على   kملشر

ث� بلطف  
ستما*< 
لبيعة 7 يدB فحدَّ'
 pتُر

لذ2 تفعله؟  
متز
يد 'قا�: ما هذ

لشيخ  gسأعطيك تفس' gلتفس
 
هذ

ملو9'29  
لشيخ '  9
UZ  Wلكال
  Ä�
ֲדذين   h]فجا  .p*فكا� 'ستنصلح 
على  Æتويا�  كانا  
للذين  
لتفسgيِن 

لكرمي 7 
حلقيقة  �Zلقر
 hتر�ة معا
قبل   .pهنا' هنا   gلتفس
 'Ûللهما 
قر�ُ#  '-*ساnا  
لبيعة  
ستما*<  مل[ 

لذ2  �� Wملعلو
هذين 
لتفسgين. من 
َملكة  فيه  تنشأ   gلكب
  gلتفس
 يقر� 
 #ُxفأخ 
ألخر!.   gلتفاس
 لينقد 

ملو
ضع  عن  
لسجن  على   kملشر


ملبهمة '
ألخطا[ 7 
لتر�ة 'كذلك 
 
fد'9 
ملع©  جعلت   bل
 
ألماكن 
سُهل  لقد  
ملذكو*ين.  
لتفسgين   7
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 gلتفس
علّي فعل �لك ألنه يوجد 7 
لكلما#  �يضا  لغو2  شر¹   gلكب

 �Zلقر
 'يقو�  
لقرZنية.  
آليا# 

لكرمي: ﴿ال ميسه -ال 
ملطهر'�﴾ �2 
 
يفهمو  �� يستطيعو�  فقط  
ألطها* 

 .�Zلقر
 k*معا
ح»  
لتفاصيل   Bهذ كتبُت  لقد 
 7 
ستعجلُت   h� 
لتهمة  ع�  ُترفع 

آلخرين   gتفاس قر�ُ#  لقد  
لبيعة. 
'قا*نُت   gلكب
  gلتفس
 'قر�ُ# 

لبيعة  'فهمُت 
ملوضوµ .l �*سلُت 

لدعا[. كنُت قلقا هل  y- نصرفُت
'
 �- ظ�   Xال، 'صد  W�  bبيع سُتقبل 
�نه  
لبيعة  قبو�  قبل  
خلليفة   ¤ قا� 
Ñب على 
ملسلم 
ألeد2 �� يكو� 
}لصا للحكومة 'يعمل ضمن حد'9 

لقانو�. قلُت 7 
جلو
v: يا سيد2، 

ألمو* 7  Bكم قد نقش هذgتفس �-
بعد  علمُت  عندما   µ قل®.   kشغا
خر*ُ#  ُقبلت   bبيع  ��  Wيا� بضعة 

   .
ساجد
 gلتفس
  7 قر�#  لقد  يقو�:   µ
سيكو�  
لذ2  
خلليفة   ��  gلكب

لفك  سببا  سيكو�   
موعو9 مصلحا 
 7 (كا�  فكتبُت  
ألسر!.   vقا*
 �� حضرته   y- حينها)  
لسجن 
حضرته  فدعا  �سر2.  لفّك  يدعو 
قائال: �9عو 
هللا تعاy �� يهيئ �سبابا 

سر
حي  ُ�طلق   µ سر
حك.   Xإلطال
9ليل  فأنا  �ياW من 9عائه.  بعد بضعة 

خلليفة  عن  
لنبو[<   Xصد على  حي 

ملوعو9 
لقائلة: "سيكو� 'سيلة لفّك 


ألسا*!".  vقا*
هناp مفكر'� �'*'بيو� '�مريكا� 
من   

حد' منو�جا   Wفأقد  ،Bمدحو
 hبريطا  Xمستشر  pهنا كالمهم. 
 oعا 'هو  Z*بر2  جيه   *Z 
يه  
Âه: 
معر'k بالعربية '
لفا*سية '
لشؤ'� 

 gلتفس
  y-  
gمش يقو�  
إلسالمية، 

خلمسة:   #

ملجلد  2� 
إلجنليز2 

حلديث   gلتفس
' 
لتر�ة   Bهذ  �-
 
'هذ جبا*.  عمل  
لكرمي   �Zللقر
 y'� طةf أل'� هو مبنـزلة

ملجلد 

لعمل 
جلبا*. قبل :و  
7 سلسلة هذ
 7 
لباحثو� ' 
لعلما[  بد�  عاما   ١٥

لعمل 
لعظيم 'ظل سا*يا  
قا9يا� هذ
 gبش 
Uحتت قيا9< مشجعة حلضر< مر
عمال  'كا�  �eد.  fمو9  
لدين 

حضر] مر�f بشC �لدين tمو c�dد �ضي �هللا عنه
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التقوى


لكرمي  �Zلقر
جبا*
 �2 �� ُيطبع مُنت 
مع تر�ته 
إلجنليزية 
لصحيحة متاما، 
يكو�  
حلرفية  
لتر�ة  جانب   y-'

ملجلد  �يضا.  Zية  كل   gتفس  pهنا

أل'� 
لذ2 �مامي 
آل� يشمل 
لسو* 

لكرمي. '7  �Zلقر

لتسع 
أل'y من 

ملجلد هناp مقدمة طويلة  
مستهل هذ

لدين fموe� 9د  gبش 
Uكتبها مر
 9*' ما  بأ� كل  فيها  'قا�  بنفسه، 
 k*ملعا

لتفسg مستَمدٌّ من  
7 هذ
كتبه   7 
جلماعة  مؤسس  بّينها   bل

'مو
عظه �' ما بيّنه خليفته 
أل'� 'ما 
بّينه 
ملؤلف �2 
خلليفة 
لثاh ملؤسس 
بأ�  نقو�   �� ميكننا   
لذ 
جلماعة. 
�فكا*  ميثال�   gلتفاس
' 
لتر�ة   Bهذ
ملفاهيم  
ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة 


لكرمي.  �Zلقر

 pهنا بل  فحسب  �لك  'ليس 
 
من 
لعرv �يضا َمن عّلقو
 على هذ
�نس  
لدكتو* fمد  فيقو�   ،gلتفس

'حترٍّ  عميق  "بعد Àث  سو*ية:  من 
شديد عن 
حلق '
لنو* 'قر
[< كتب 

لعا*فني  سلطا�  سيد2   #
gتفس'
علي  بن  'fمد  
لدين،  fيي   Wإلما


لعظيم،  Bهللا سر

حلامتي 
لطائي قّد� 
 gتفس من   vَعذ� 'ال   َّX*� �جد   o
حيث  
لدين،   gبش سيد2  موالنا 
Æد¼  ملا   gتفس عن  �Àث  كنت 

معي بالكشف 'بالر'¹ 'باجلسد... 
 ´]
مبجر9 
طالعي على موقعكم 'قر
 gملولو2 بش

لكبg لسيد2  gللتفس

لنو*  كالمه  من  'جدُ#  
لدين 
 bل
 
لشفافية '  Xلصد
' 
ألeد2 

9
عبت شغاk قل®".
من  �غز'�  �ا�  
لسيد  يقو� 

لذ2 كا� قد *
سل 
خلليفة  vملغر

�ثنا[   7'...  :
*
مر 
هللا  
لر
بع *eه 

ملر
سلة �*سل مركز 
جلماعة 
ملجلد 
 .¤ هديًة   gلكب
  gلتفس
 من  
أل'� 

ألخر!  gعندما قر�ته 'قا*نته بالتفاس
'جد# بينها ُبعد
 شاسعا كالبعد بني 
 

لسما[ '
أل*�. فقد 'جد# 7 هذ

ِحلَكم 
إلnية -� ' Wلعلو

لتفسg كنه 
بينما  
لشريعة،  مغز!  فيه  ُ�كر  قد 
بالقشر.  
ألخر!   gلتفاس
 
كتفت 

لتفسg 7 قل®  
لقد *Âت قر
[< هذ
 y- 9خلت bل
 Wصو*< �يلة لإلسال

�عماX قل®. 

ملصلح 
ملوعو9  #
µ هناf pاضر

لنا�  
عتر
فا#  عليها  'بنا[   �
بعض  لكم   Wسأقد' علمه.   >*
بغز


ألمثلة عليها.

ملوعو9  
ملصلح  سيدنا  
فق ' لقد 
الهو*   7 fاضرتني  -لقا[  على   �
"لتريلي"  
ألستا�  لطلب  
ستجابة 

لذ2 كا� من جامعة 
لبنجاv، 'بنا[ 

 7 y'أل
على �لك كانت fاضرته 
 l*شا على  
لو
قعة   YMCA قاعة 
 ١٩٣٤/٥/٣١  7 بالهو*  "ماْ�" 
على موضوl "مكانة 
للغة 
لعربية 7 

حلفل 
لدكتو*  ��*' ،"oلعا
�لسنة 
عميد   Wملحتر
 علي  بركت  قريشي 

لكلية 
إلسالمية. 
ستغرقت 
ملحاضر< 
-ليها  
ستمع  ساعة،  'نصف  ساعة 
'مبنتهى  صاغية   �
بآ� 
حلضو* 

الهتماW. 'عند �اية 
ملحاضر< شكر 
 Bنتبا
 'لفت  حضرَته،  
حلفل  *ئيس 

الستفا9< منها، '�بد!  y- *حلضو

 Bهذ مثل   y-  lالستما
  7 
لرغبة 
�يضا.  
ملستقبل   7 
لعلمية  
ملقاال# 

ملتعلمة  
لطبقة  من  
حلضو*  كا� 

ألفكا* 
ملختلفة.  vملثقفة '�صحا


سني  قمر  الله  
ألستا�  كا� 
fكمة   7 
لقضا<  قاضي   Wملحتر


ألستا�  
بن  'هو  
ألسبق،   gكشم
الله ֲדيم سني 
nند'سي �يضا جالسا 

حلضو*، فأبد! عو
طف 
لشكر  7
 vخطا  y-  lالستما
 بعد  �يضا 

حلفل،  *ئيس  'تعليِق   � حضرته 
باللغة 
إلجنليزية، فقا�: -� 
ملحاضر< 
�لقاها   bل
 
لعظيمة  
لر
ئعة  
لقيمة 
 lموضو على  
ملتمكن  
ملحاِضر 
�عجبْت�  قد  
لعربية"،  
للغة  "فضيلة 
 lفقا�: عندما �تيت لالستما .
gكث



١٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٧ هـ  شباط / فبراير ٢٠١٦ م

 ��  p
Zنذ فكر#  
ملحاضر<،   y-

ألستا� 
ملحاِضر سوk يلقي fاضر< 
 vألسلو
  vصحا� شاكلة  على 
�لك  عن  قا�   µ 
لقدمي.  
لتقليد2 
 vلعر
 �حد   �� ُيحكى   :vألسلو


لعربية  
للغة  �فضلية  عن  ُسئل  حني 
عائد<  
لعربية  
للغة  فضيلة   �- فقا� 
 ��'  ،Äعر  h� هي:  �مو*  ثالثة   y-

لكرمي عربية '�� لغة �هل  �Zلقر
لغة 
 Bجلنة عربية. 'كنت �ظن �� مثل هذ


ألمو* سُتبيَّن للتدليل على فضيلة 
للغة 

ستمعُت  bل

لعربية، لكن 
ملحاضر< 
-ليها كانت علمية جد
 'تتسم بأفكا* 
 vجلنا �كد � -ن�  
ئعة. * فلسفية 

 �h قد 
ستمعت -y كل كلمة Ugمل

'تدبر،  كامل   Wباهتما fاضرته  من 
 ،
gستفد# منها كث
'قد متتعت ֲדا '

ملحاضر< سيبقى  Bهذ gمل �� تأثZ'

7 �ه� طويال.    

نطباlٌ للسيد عبد 
لقا9*  pهنا µ

لكلية 
إلسالمية الهو*  نائب عميد 
 Bنشر 'قد  
لتا*يخ،  قسم  '*ئيس 

ئز" * مقا� 7 جريد< "سن  بصو*< 
 Wإلسال
"  �
بعنو الهو*   7 
لصا9*< 

الشتر
كية" '*9 فيه: �نا �يضا حائز '
 Wاضر< -ماf y- lالستما
 kعلى شر

لدين   gبش  
Uمر 
ألeدية  
جلماعة 
 Wنظا" l7 موضو Wملحتر
fموe� 9د 


الشتر
كية." '  Wإلسال
  7 
القتصا9 

خر< U كانت  �يضا  
ملحاضر<   Bهذ

لعلمية  
ألفكا*  'تزيد  باملعلوما# 

ألخر!  fاضر
ته  مثل  'جال[  ֲדاً[ 

لb تس© ¤ 
الستماl -ليها سابقا. 
'هو   ،vموهو  Wملحتر
  
Uمر  �-
متمكن من كل جانب من جو
نب 
 B*فكا� فإ�   
لذ  ،lملوضو
  
هذ
 gتستحق �� ننظر -ليها بإجال� 'نع

 .Wالهتما
nا 

لكتاv �يضا  
Ñب �� يوlU هذ
عا9ً<  ُيظن   �- 
ملسلمني،   gغ على 
 7 
القتصا9   Wنظا نظرية   W مقدِّ  ��

إلسالW هو 
ملو9'29، مع �� سيدنا 
 gبكث قبله  � كا�  
ملوعو9  
ملصلح 
قد �لقى خطابا علميا جد
 قد ُنشر 7 
صو*< كتاv �يضا، 'قد متت تر�ته 

للغة 
إلجنليزية �يضا، فاألeديو�  y-

لذين يتكلمو� 
للغة 
إلجنليزية Ñب 
يعطى   �� ينبغي  كما   .B'يقر�  ��
Æبو�  للذين  هديًة   vلكتا
  
هذ


القتصا9. 
'هناp خطاv لرئيس 
حلفل حو� 
 Wنظا :�
كلمـة حضرته � بعنـو

القتصا9 7 
إلسـالW، قا� فيه: �عّد 
نفسي ممن طاِلُعهم سعيٌد -� �تيحت 
 vخلطا
 

لفرصة لسماl مثل هذ ¤

لقّيم، '-ن� جّد مسر'* بأ� 
حلركة 


ألeدية حتقـق 
9Uهاً*
 ملموًسـا 
 BعتموÂ 
لذ2   vخلطا
  .
مسـتمرًّ

آل� �كر فيه حضرته �موً*
 جديد< 
�ميا  بأن� 
ستفد# منه  قيمة، '�قو� 


ستفا9<.
µ يقو�: كنت على خطأ -� كنت 
�ظن �� 
إلسالW ال يهتم -ال باملسلمني، 

ملسـلمني فال ير
عي حاnم.  gما غ�
 vاعي خلطاÂ ال �نـ� علمت بعد-
 �� 
ألeدية  
إلسالمية  
جلماعة   Wما-
 >

لعد� '
ملسا' y- يدعو Wإلسـال


ألمر يبعث�  
بني 
لنا� كافـة، 'هذ
على 
لسـر'* �كثر. سأخx بذلك 

ملسـلمني '�قو� nم  gصدقائي غ�
 
ما 
ملانع عندكم من 
حتر
W مثل هذ


إلسالW 'تقديرB؟
 Wيقو�: -ن� �شـكر حضر< -ما µ

جلماعة 
ألeدية �لف شكر على �نه 

�فا9نا Õطابه 
لز
خر باملعلوما#.
كانت هذB نبـذ< 'جيز< جلانب 
 B�
حـد من 
لنبـو[< 'هـو 
متال'

لظاهرية '
لباطينة. 'فقنا 
هللا  Wبالعلو
تعاy لقـر
[< تلك 
خلزينة 
لb 'هبها 

ملصلـح 
ملوعو9 � 'هي  yهللا تعا

تتنا'� مو
ضيع شـ» كما �خxتكم 
'فقنا  لقائمتها.  من خال� سـر29 

هللا تعاy لننتفع ֲדـا 'نـز9
9 علًما 

'معرفة، Zمني.


