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٢

التقوى

�بوعنا   � خيامه  �مضا�  ��سى  لقد 
تنعم  كي  �لسعيد�  �ألنفس  تلك  مستضيفا 
�لر%$  متتع  فبعد  لال-,ها�.  فريد�  بفرصة 
مبز�يا هذ� �لشهر �لفضيل تنا8 تصريح �إلقامة � ,%لة �هللا 
�لعظمى �لB Cا موسم %�حد.. موسم �بيع �لقر@� �لذ? 
%ضعه �هللا �ملعني �ملستعا� �ستجابة %تلبية لتضرعاF حبيبه 

خP �خللق كافة سيدنا %موالنا Lمد �ملصطفى �.
 Q��  ييR ?هللا �ملعني �لذ� Sما كا� للقر@� �لكرمي.. ما%
�أل�%�$ �مليتة %Rقق �ال-,ها� �ملنشو, �� RرV ساكنا 
%�ال-,ها�.  للنمو  %�ملتطلعة  �ملتعطشة  �لبذ��  Wد   X ما 
فلو متعنا � @ية �لقر@� �لC لقبت �ملصطفى � بالنو� (١)  
لوجدنا �� بذ�ته � قبل تلقيه مها[ �لنبو� كانت � حد 
�aִדا نو�� �% بعبا�� �,_ �صبح قلبه %جو��حه %حركاته 
لديه    bبالتا%  ،Qأل�� على  �هللا  لنو�  %سكناته جتسد� 

�لقابلية %�لكفا�S �لتامة لتلقي نو� �هللا.
,�جاִדا   F�%تفا مع  �ملبا�كة   Fلبذ��� حا8  هو  هذ� 
 eلر%حا� Sلسما� S8 ماfمقاماִדا عند �هللا. فبعد �� ي%
 � �ֲדا   Xعا  hi �%حها  تدخل  �لسليمة  �لبذ��  على 
ُحلية �لصد_ �ملطلق %�لتو�ضع �لذ�ئب %aلك من خال8 
�لصلو�F %�لتال%� %�لقيا[ متخلية عن كل ما حوBا من 
�للغو �لثائر %�لفحشاS %�ملنكر %�خلوQ مع �خلائضني. �ما 
�لبذ�� �لC توغل فيها �لسوv فإtا ال تنبت شيئا %تصبح 

.Pر� ال يرجى منها نفع %ال خx بذ��
%�لسؤ�8 �لذ? يطر$ نفسه � هذ� �ملقا[ هو كيف يتم 
نو�  تلقي   Sعا% تصبح  كي  �لسليمة   Fلبذ��� تثقيف 
�Bد�ية �لربانية؟ ال شك �� �لتحلي بالصد_ �ملطلق لد} 
يفتح عاملا جديد�  �ْلُمْسَتِقيَم﴾،  َر�َ�  �لصِّ قر��S: ﴿�ْهِدَنا 
�لقلب  جذ�  من  صا,��  كا�   �ai خصوصا   Sملر� �ما[ 

%�عماقه. عندها ُستقبل �لر%$ � عاX �حلضر� �ألحدية 
%تنعم بالعز� %�لكر�مة. %ال شك �� �لفاحتة �[ �لكتا� 
فحو}  فهم  ملن  فطو�  %كنو-�،  �لقر@�  �سر��  مفتا$ 
َر�َ� �ْلُمْسَتِقيَم﴾  %�ستوعب مغز�ها %�بعا,ها  ﴿�ْهِدَنا �لصِّ
�جلذ�? � حياتنا.  �لتحو8  tiا ستكو� مصد�  حيث 
قدسية  قو�  حتو?  �لبسيطة   Fلعبا���  F�a �جلملة  هذ� 

.Sفر, %شعب على حد سو� ?� Pمص Pميكن �� تغ
%حاصل �لكال[.. ال صيا[ مع كذ� �للسا�. %ال صيا[ 
مع تغذية �لعقل %�لوجد�� بالكذ� %�Bذيا�. %ال صيا[ 
يشمل  فالصيا[  %�لعصيا�.  بالفحش  �ألعما8  بتدنيس 
 .vصو� �جلو� عن تنا%8 �لكذ� %عد[ تقيئه �ما[ �لنا
�لصيا[  مينت  �ملطلق  %�لصد_  �لصيا[.  ينقض   Sفالقي
%يدخل �ملرS عاX  �الستقامة �ملنشو,� �لC نطلبها يوميا 
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� صلو�تنا �خلمس.
%�لصيا[ �كن متني من ��كا� �لدين ُيـمهد لإلنسا� 
ليقهر ֲדا ضعفه،  �لقو�  تنقله ع� LطاF عديد� %يهبه 
%�ك�  �عظم  مع�  %�ة  %مستقبله.  حياته  ֲדا  %يشّكل 
� حتقيق �لقو� %مع aلك يتغافل عنه �لناv، %ال يأخذ 
من حياִדم �حلّيز �لذ? �خذ� مع� �لقو� �لظاهرية. tiا 
قو� �لر%$ �لC تتغذ} باإلميا� %�لوصا8 �القها.  %لقد 
ينالو�   X �لذين  �%لئك   hi %شفقته  �هللا  ��ة   Fمتد�
َرْتهم  %بشَّ  Qأل��  hi %�خلد%�  ميوالִדم  قهر   � حظا 
�ملا,ية  �لقو�  Bم  يضمن  �ألحدية  باحلضر�  تعلُّقهم   ��
%�لر%حية  ﴿َ%َيا َقْوِ[ �ْسَتْغِفُر%� َ�بَُّكْم ُثمَّ ُتوُبو� iِلَْيِه ُيْرِسِل 
َ%َال  ِتُكْم  ُقوَّ iَِلى   �ً ُقوَّ َ%َيِزْ,ُكْم  ِمْدَ��ً��  َعَلْيُكْم   Sََما �لسَّ

َتـَتَولَّْو� ُمْجـِرِمَني﴾ (٢)  

 Fما نو, �� نوضحه � هذ� �ملقا[ هو �� �عظم بركا%
هذ� �لشهر �لفضيل %�جلها هي �tا متنح �إلنسا� �لتعر� 
على تلك �لقو� �خلفية �لW Cهل �tا مكنونة %مرصوصة 
� كيانه. تلك �لقو� �ل�ai C حا%لنا �سم معاملها بضر� 
مثا8 نقو8 �نه عندما ير} �حدنا �سد� مكشًر� عن �نيابه 
مبقربة منه فإنه يهر� هر%با غP مسبوقا. هر%با X يقم 
�لقو� %تلك  تلك  لديه   �� يعر�  قبل %X يكن  به من 
فإ�   eلر%حا�  Xلعا�  � �حلا8  هو  هذ�  �لبدينة..  �للياقة 
 Fملوبقا� vاطر �فتر� % Xمالمسة معا Sلصيا[ مينح �ملر�
�لطفل  هر%لة  مهر%ال  �هللا   hi فيفر  لر%حه.  %�لفو�حش 
عند شعو�� باخلطر hi �حضا� �مه حيث Rظى باألمن 

%�حلنا�.  
 hi ,�فًعا  ضعُفه  ليكو�  ضعيًفا  ��إلنسا�  �هللا  خلق  لقد 
خضوعه على عتباF خالقه، كي يلوaَ ¡ما� %يلجأ iليه. 
فالضعف � �إلنسا� %سيلٌة %ليس هدًفا، %سيلٌة لتوجيهه 
ُخلق  لو   .� �هللا  على  إلقباله  %سيلٌة  خالقه،  با�   hi
�إلنسا� قوًيا الستغ� بقوته عن �هللا، فشقي باستغنائه. 
ففي ضعف �إلنسا� تكمن سعا,ته %جناته �ai خرَّ �ما[ 
aهبية  فرصة  �لفضيل  �لشهر  هذ�  مينح  %حتديد�  خالقه. 
متجد,� كل سنة �مامنا كي ُنعر� عن ضعفنا خلالقنا 

كي يأ¤ لنجدتنا.
جعلنا �هللا %iياكم ممن ينعمو� %يستفيد%� ب�كاF هذ� 
%�يدكم  %قيامكم  صيامكم  �هللا  %تقبل  �لفضيل  �لشهر 
لفهم �ملغز} �حلقيقي من �لدين. %@خر ,عو�نا �� �حلمد 
هللا �� �لعاملني %�لصال� %�لسال[ على �شر� �ملرسلني 

سيدنا %موالنا Lمد %على @له %صحبه �¦عني، @مني.

(١)   �لنو� ٣٦      (٢)  هو, ٥٣

هذا هـو احلـال � العـا� الروحا� 
فإن الصيام مينح املرء مالمسـة معا� 
و(اطر افـ'اس املوبقات والفواحش 
لروحـه. فيفر إ- اهللا مهـروال هرولة 
الطفل عند شعوره باخلطر إ- أحضان 
أمـه حيث ?ظـى باألمـن واحلنان.  



﴿ِ	�َّ �هللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِ� َ
�ِإلْحَساِ� َ
ِ	يَتاِ� 
ِ() �ْلُقْرَبى َ
َيْنَهى َعِن �ْلَفْحَشاِ� َ
�ْلُمْنَكِر 
  ﴾�َ
ُر َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  
�ْلَبْغِي َ

(٩١)

 شر4 �لكلما3: 
بفال�:  فالًنا  يعِد8  عَد8  �لَعْد�: 
 bلو��% �لقاضي  عَد8  بينهما.  سوَّ} 
ضدُّ  �لعْد8ُ:  �نصَف.  %عد�لًة:  عْدًال 
�لعاِ,8ُ �ملرضيُّ للشها,�. %�لَعْد8  �جلوِ�؛ 
 � للحق  �لو�فو�  %�حلكاِ[:  �لقضا�  من 

�حكامهم (�ألقر�).
باحلسن.  �َتى  �حسَن:  �إلحسا�: 
َعِلَمه،  حسًنا؛  جَعله   :Sَلشي� %�حسَن 

%منه: فال� ُيحسن �لقر�Sَ� (�ألقر�).
�لقرَبى: �لقرُ� � �لرَِّحم (�ألقر�).

 S�,�  � �لبخُل  �لفاحشُة؛  �لفحشا�: 
�لزكا� (�ألقر�). 

�ملنَكر: ما ليس فيه ِ�ضى �هللا من قو8ٍ 
(�ألقر�).   � ضدُّ %�ملعر%ُ�  فعٍل،   %�
من   ٦٣ �قم  �آلية  شر$  ��ِجْع  للمزيد 

سو�� �ِحلجر.
َر �? aَكر (�ألقر�). ر
�: تذكَّ تذكَّ

�لتفسـ7: 
لقد �علن �هللا تعاh من قبل �� � �لقر@� 
 ،Sشي لكل  تبياًنا   :Fميز� ��بع  �لكرمي 
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 حضر� مر-� بشP �لدين Lمو, ��د
�ملصلح �ملوعو, �

�خلليفة �لثاe حلضر� �ملسيح �ملوعو, %�إلما[ �ملهد? �

:v%�, من

في 
حا� �لقر��
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للمسلمني.  %بشر}  %��ة،  %هًد}، 
يليها يسو_  بدَ� من هذ� �آلية %ما  %قد 
تعليم   � �ملز�يا  هذ�  تو�فر  على  �ل��هني 
Rو[   �� �ملحا8  من  �نه  ًد�  مؤكِّ �لقر@�، 

حو8 جناحه �? شك. 
%i� �%8 هذ� �ل��هني مذكو� � هذ� 
�آلية �لC ®ن بصد, تفسPها، %��} �� 
مضموtا ليكفي %حد� إلثباF هذ� �ملز�يا 

�أل�بع � �لقر@�، %iليكم بيا� aلك:
تأمر هذ� �آلية بثال¯ %تنهى عن ثال¯، 
%�لظاهر �� �ألمر باملعر%� هد�ية، بينما 
هذ�  فأصبحت  ��ة؛  �ملنكر  عن  �لنهي 

�آلية ﴿هًد} %��ًة﴾.
�ألخال_  مر�تَب  �آلية  هذ�  بّينت   °
شاملًة  جامعًة  @يًة   Fفصا� بأسرها، 
%مصد�ًقا ��ئًعا لقوله تعاh: ﴿ِتبياًنا لكل 

.﴾Sشي
%تنتهي هذ� �آلية بقوله تعاh: ﴿لعلكم 
 Sكُر �لشيa تذّكر%�﴾ ، %مع� �لتذكر
�% aكُر �هللا %تسبيحه %�د� �؛ فاملع�: 
�لعبا,  %حقو_  �هللا  حقو_  تذكر%�  كي 
%تؤّ,%ها، �% لكي تسّبحو� �هللا %متّجد%� 
�. %مبا �� غاية خلق �إلنسا� تنحصر 
�هللا  حقو_  �الثنني:  �ألمرين  هذين   �
�جلملة  هذ�   Fفصا� �لعبا,..  %حقو_ 
ֲדذ�  عملو�   �ai بأtم   vللنا بشر}  مبثابة 

�لتعليم حققو� غاية خلقهم حتًما. 
فانظر كيف �� هذ� �آلية، �غم ِقصرها، 

 Cل� �ملز�يا  هذ�  كل  على   Sلضو� تلقي 
�,عى ֲדا �لقر@� �لكرمي. %�لو�قع �� هذ� 
�إلWا- �لبليغ ±ة للقر@� %حد� ,%� سائر 
�آلية  هذ�   Fفكلما �ألخر}؛  �ألسفا� 
 Qلك ليس فيها غموa مع% ،� قليلة جدًّ
 � %ال iشكا8، بل �ملع� %�ضح جلّي جدًّ
بأ,´  �ستيعابه  عاقل  يستطيع كل  ¡يث 

تدبر.
ببعض  �آلية  هذ�  فحو}  �تنا8%  %�آل� 
جانبني:   Sشي لكل   �� �علْم  �لتفصيل. 
بد%�  �كتماله  %يستحيل   ،µسل% Wiا¶ 
�كتما8 �جلانبني فيه.. مبع� �نه Wب �� 
يتو�فر � �لشيS ما ال بد من تو�فر� فيه 
ح¸ يكتمل، %�� ·لو مما ال بد من �� 
·لو منه ح¸ ال يقع فيه نقص �% عيب. 
للتعليم  بد  �لدينية، ال  �لنظر  %من %جهة 

�لكامل من �� يتحلى باملز�يا �لتالية:
 ،eقق �لكما8 �لر%حاR ١- �� يأمر مبا

.Qو8 ,%� هذ� �لغرR ينهى عما%
٢- �� ير�عي - لد} َسنِّ قانو� عا[ 
%�قو�ًما  �فر�ً,�  بل  قوًما   %� فرً,�  ال ·ص 
مبختلف  �لبشرية  �لطبائع  كل   -  �Pكث
من  iنسا�  كل  يتمكن  ¡يث  �نو�عها 

�لعمل به حسب �ستعد�,�.
٣- �� يكو� صاًحلا للعمل به ح¸ ال 
يؤ,? hi فسا, ,ين �لناv �% ُخلقهم �% 

عقلهم �% حضا�ִדم.
 �Pلقد ¦ع �هللا � � هذ� �آلية �لقص

��ئًعا؛  للكما8 ¦ًعا  �لثالثة  �أل%جَه  هذ� 
�لعد8  �لثال¯:   FابياWباإل �مر  فقد 
عن  %tى  �لقر�،   ?a  Sيتاi% %�إلحسا� 
%�ملنكر   Sلفحشا� �لثال¯:   Fلسلبيا�

%�لبغي. 
 �� منه  %�ملر�,  �لتسا%?  هو  فالعد8 
يعامل �ملرS صاِحَبه باملثل؛ فإ�a ظلمه �نتقم 
منه بقد� ما ظلمه ,%� �� يعتد? عليه، 
مبعر%�  عليه   ,ّ� معر%ًفا  به  صنع   �ai%

مثله على �ألقل.
قد   hتعا �نه  يع¼   � �هللا  مع  %�لعد8 
½ل �إلنسا� بنعم كث�P، فعليه �� يؤّ,? 
حق هذ� �لنعم، فال يتيح بأعماله �لسيئِة 
�لفرصَة ألحٍد للطعن � �aته �، �% ال 
%aلك   ،� حقه  هو  ما  �هللا   Pَغ يعطي 
باإلشر�V به، أل� �لشرV ظلم %هو مبثابة 
سلب حق من �حد %iعطائه غ�Pَ، %من 
 Vَلك فقد ±ى �لقر@� �لكرمي �لشرa جل�
 %� �بن  بوجو,  فاالعتقا,  عظيًما.  ظلًما 
-%جة �% شريك هللا تعاh ظلم %خال� 

للعد8.
 ��  hتعا �هللا  مع  �لعد8  من  ليس  كما 
يعز% �إلنسا� hi نفسه �لصفاFِ �خلاصة 
�لوحي  iنز�8   �i فمثًال   .hتعا باهللا 
%�لشر¿ من �ختصا¾ �هللا تعاh %حد�، 
%لو �� �حًد� �,عى �نه هو ُينـز8 �لوحي 
(قر�   "Sلبها�" �,عى  مثلما  �لشر¿   %�
�نه  بديع ¾ ١٨١ %١٨٨).. فال شك 
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·الف مبد� �لعد8. %�لو�قع �� �إلنسا� 
 Vللشر بقي  ملا   hتعا �هللا  مع  عد8  لو 

%�لكفر %�لعصيا� من �ثر.
 ��  ?� �إلحساُ�،  هو   eلثا� %�لوجه 
تصنع �ملعر%� hi غVP، سو�S �حَسَن 
من  �فضل  %هذ�   .Sسا�  ]� iليك  هو 
�لعد8، %يند�Â حتته �لعفُو عن �آلخرين 
 Fلصدقا�  Sعطاi%  Sلفقر�� %مساعدُ� 
%�,�S �خلدماF �لقومية %ما شابه aلك. 
لتر%يج  �لسعي  �يًضا  �إلحسا�  %من 
 ai %نشِرها،  �ملعا��  %تد%ين  �لعلو[ 
يعو, هذ� على �ألقا�� %�ألباعد بفو�ئد 

.�Pما,ية ¦ة %منافع �%حانية كث
%�لوجه �لثالث هو "iيتاa S? �لقر�"، 
تنفق  كما   vلنا� على  تنفق   ��  ?�
 vَلنا� تعامل   ��  ?� �قا�بك..  على 
ير�, به  �لقريُب قريَبه. %ال  يعامل  كما 
�ملع�  بل  aكر�،  سبق  �لذ?  �إلحسا� 
تلقائية  طبيعية  مبحبة   vلنا� تعامل   ��
 �� aلك  مقابل؛   ?�  �  Pتفك ,%منا 
من   hi باإلحسا�  يرّ,  حني  �إلنسا�، 
على   ,ّ� لو  �نه  يفكر  قد  iليه،  �حسن 
به  لكسب  منه  �خذ  مما  بأفضل  Lسنه 
يفّكر- حني   %� %ثناSهم،   vلنا� مدَ$ 
�لعمل  هذ�   ��  - خطأ�  ألحد  يغفر 
%سيجعله  �لعد�%�  قلبه  من  سيمحو 
�أل[  تبديه  ما  %لكن  معيًنا.  له  صديًقا 
 ��a تشوبه لولدها ال  %تفاٍ�  من حبٍّ 

 ،Sملقابل %�جلز�� � Pمن شو�ئب �لتفك
 eلتفا�  $%� iال  حبها   S��% ليس  بل 
تفّكر �  ال  �ملر��   �i �لولد.  � خدمة 
�إلجنا� من �جل �� ·دمها �بنها، بل 
عاطفتها   hi يرجع  لإلجنا�  حبها   �i
�لطبيعية �� ُترَ-_ %لًد� ح¸ تسهر على 
�عايته %خدمته، %غذ�ئه %كسائه، %�� 
ال  فاأل[  �يًضا.  �%ال,�  لترعى  تز%ِّجه 
تريد �أل%ال, لكي ·دموها، %iمنا لكي 
مبثل  �ملعر%َ�   Sملر� فعل  فلو  Æدمهم. 
حسنة،  �فضل  عمل  فقد  �لعاطفة  هذ� 
�لد�جة � �خلF�P فقد  بلغ هذ�   �ai%
 hتعا �هللا  �ُخللقي. %كأ�  كيانه  �كتمل 
ينصحنا هنا: �ai كنتم قد تعو,مت على 
فعل �إلحسا� ¡يث صا� �لعطاS �حبَّ 
حتو-%�   �� فعليكم  �ألخذ  من  iليكم 
�آل� مرتبة �على منها، %�نظر%� hi �فر�, 
�جلنس �لبشر? ¦يًعا %كأtم �%ال,كم، 
 � eح¸ تفيض قلوبكم بعو�طف �لتفا
خدمتهم كما يفيض قلب �أل[ مبشاعر 

خدمة %لدها.  
تعليم  �عال�  �ملذكو�  �لتعليم   �i
Wiا¶ %ال َجَرَ[ �� �لقر@� قد �%َجَز � 
�لفاضلة  �ألخالَ_  �ملختصر�   Fلكلما�

Èميع �شكاBا. 
%لنتذكْر هنا �� حقو_ �هللا � تنتهي 
 �� �ملستحيل  من   ai �لعد8،  حد   hi
يعامل �إلنسا� �بَّه على سبيل �إلحسا� 

يتعلق  فيما  %لكن  �لقر�،   ?a  Sيتاi%
بب¼ جنسه فهو مأمو� بأ� يعاملهم على 
 ?a  Sيتاi% %�إلحسا�  �لعد8   vسا�
 Vلسلو� فالنوعا� �ألخ�P� من  �لقر�؛ 
 �% .hصا� �لعبا, فقط ,%� �هللا تعاÆ
هذ� تنبيه �نه ال منا¾ لإلنسا� للوصو8 
 Sسد�i هللا %�لظفر برضو�نه � من� hi
 Sيتاi% �عبا,�؛ %كأ� �إلحسا hi Pخل�
�هللا   hi للتقر�  ُسّلما�  �لقر�   ?a

  .hتعا
بّين �هللا �  �لتعليم �إلWا¶  بعد هذ� 
عن  �يًضا  tى  حيث   µلسل� �لتعليَم 
ثال¯ من �ملسا%Ê؛ %aكر � صد��ִדا 
 Sَ�-i  Fْكرaُ  �ai  - تع¼   Cل�  Sَلفحشا�
iال  ֲדا  يعلم  ال   Cل� �لسيئُة   - �ملنكر 

مرتكبها فقط. 
 Cل� �لسيئة  %هي  �ملنكر  عن  tى   °
يّطلع عليها �آلخر%� �يًضا %يكرهوtا، 
مباشر  ضر�   hi ��تكاُبها  يؤ,ِّ   X  �i%
%ما  %�لكذ�  �لسبا�  مثل  ¡قوقهم.. 
شابه aلك. %قد ّ±اها ﴿�ملنكر﴾ ألtا 

ُتلحق بالناaً� v} نفسانيًّا.
هضم   ?� ﴿�لبغَي﴾  aكر   �Pًخ�%
حقو_ �آلخرين، %هو بالطبع مما Rّس 
يتضر�%�  كما  %َيكرهونه،   vلنا� به 

منه. 
 Sمن سو �لدنيا  ما �  �� كل  %�حلق 
�لثالثة  �ألنو�¿  ينحصر � هذ�  %فسا, 
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من �لسيئاF؛ فإما �� تكو� سيئة خفية 
عن �عني �آلخرين، �% تكو� مما �ai �ّطلع 
 X �i% eّنفسا {a� صاֲדم� vعليه �لنا
يصبهم �a} @خر مباشر؛ �% تكو� من 
�لسيئاF �لC تبلغ من �لفد�حة %�لبشاعة 
حيث تضّر �لبعَض ضرً�� نفسانيًّا، كما 
تؤ,? hi هضم حقو_ �لبعض �آلخر.

�لكامل  �لتعليم   �i قبل  من  قلُت  لقد 
�لذ? هدفه تلبيُة �حلاجاF �إلنسانية بكل 
�نو�عها ال بد له من �� ير�عي �لطبائَع 
�يًضا  �لشر�  هذ�   �i%  ،Sلبشرية ¦عا�
�ملذكو�   µلسل� �لقر@�  تعليم  متوفر � 
 Sلفحشا�  � يقع  من   vلنا� فمن  هنا. 
%لكن يكر� �� يظلم �حًد�، %منهم من 
يهضم �مو�8 �آلخرين ظلًما %لكنه يكر� 
�مو�8  يسلب  ال  من  %منهم  �لكذ�، 
�ملعاصي  يرتكب  %لكن  ظلًما   vلنا�
�ألخر} من بغض %ِغيبة %منيمة %غPها. 
 Fقد حصر � هذ� �لكلما hهللا تعا�%
 Ê%ملسا� �نو�¿  كلَّ  �لثال¯  �ملوجز� 
�لC ميكن �� تصد� عن �? صنف من 
صنو� �لطبائع �لبشرية، مثلما ½ل من 
باستخد�[  �نو�عها  بكل   Fِحلسنا� قبل 
%�إلحسا�  ﴿�لعد8  ثال¯:   Fكلما

%iيتاa S? �لقر�﴾. 
 Fلكلما� ֲדذ�   hتعا �هللا  هد�نا  كما 
لتجنب  �لطبيعي  �لطريق   hi �لوجيز� 
 hتعا فإنه   .F�Pخل� %لفعل   Ê%ملسا�

بد�   Fحلسنا�  %�  Fلسيئا� aكر  عند 
باأل,´ منها ° �ألعلى %هلّم جرًّ�؛ %قد 
�لتحلِّي   ,��� من   �� على  بذلك  نّبَهنا 
مقا[  �ّ%ًال  ُيحر-   �� فعليه   Fباحلسنا
�لعد8 ° �إلحسا� ° iيتاa S? �لقر�؛ 
%َمن ���, �لتخلص من �ملعاصي فليحا8ْ%ِ 
aلك  فعل   �ai% �لبغي،  جتنَُّب  �ّ%ًال 
�ستطا¿ �جتناَ� �ملنكر، %Æ �aiلص من 

 .Sلفحشا� Vملنكر قد� على تر�
كا�  من   �� �لترتيب  ֲדذ�  نّبه  كما 
�لقر�" عليه ��   ?a Sيتاi" ]َحائًز� مقا
يسعى كل �لسعي للثباF � هذ� �ملقا[، 
"�إلحسا�".  ,�جة   hi منه  هبط  %iال 
عليه  "�إلحسا�"  مقاَ[  يتبّو�  كا�  %من 
مقا[   hi سقط  %iال  حذ��  يأخذ   ��
يفر$  ال   �� Wب  كذلك  "�لعد8". 
�حد %يقو8 � نفسه iنه ال يرتكب iال 
� ملرتكب  "�لفحشاai ،"S من �لسهل جدًّ
 � bيقع � "�ملنكر" %بالتا �� Sلفحشا�

"�لبغي".
تعاh ֲדذ�  �هللا  لفت  لقد  %باالختصا� 
�إلنسا�   ��  hi �ألنظاَ�  �لر�ئع  �لترتيب 
�صغر  بفعل   Pخل�  hi �حلته  يبد� 
 ��%  ،Fلسيئا� �ك�   Vبتر%  ،Fحلسنا�
فمن  ّلم،  �لسُّ كمثل  هذ�  ِكفاحه  مثل 
بد  ال   Pخل� صر$  على  �لصعو,   ,���
 Fجا�, h%� يضع قدمه �%ًال على ��
�لسلم فما فوقها؛ %من كا� قد %صل 

hi قمة �لسيئاB� ,���% Fبو� منها فال 
جر[ �نه سيضع قدمه �أل%h على عليا 

,�جاF �لسلم، %ينـز8 تد�Wيًّا.
تو�فرها  من  بد  ال   Cل� �لثالثة  %�مليز� 
� �لتعليم �لكامل هي �� يكو� صاًحلا 
 �i% به،  �لعمل  يستطيع  للجميع ¡يث 
�آلية  هذ�   � �ملذكو�   e@لقر� �لتعليم 
يفي ֲדذ� �لشر� �يًضا، فبالرغم من �نه 
تعليم ساٍ[ �فيع iال �� كل iنسا� ميكن 
%طبقته.  مستو��  كا�  �يًّا  به  يعمل   ��
فال هو يكتفي بالدعو� hi �لنو¿ �أل,´ 
عن  �لنظر  ا  غاضًّ فقط   Fألخالقيا� من 
iطفاS غليل �لطاLني �a hi%� �ألخال_ 
قمة   hi يدعو  هو  %ال  �لفاضلة، 
 Sلضعفا� يبقى  ¡يث  فقط   Fألخالقيا�
Lر%مني من كسب �خلP؛ بل يبني كل 
�ملد��Â من �خلP %�لسوS، لكي يساعد 
�لسيئاF، %يعني   Vتر �لسوS على  �هَل 
 ai ؛Fعلى �لترقي � �حلسنا Pهَل �خل�
ال جد%} من �� نقو8 ملن هو غا�_ 
من  تبلغ   �� عليك   Ê%ملسا� %حل   �
�لصال$ ¡يث تكو� سنًد� للدنيا كلها 
أل�  ¦يًعا،   vللنا �أل[  مبثابة  %تصبح 
 Pلصغ� نعّلم   �� ®ا8%  �ننا  يع¼  هذ� 
 Âَمنها Sلذ? ال يز�8 يتعلم �أللف %�لبا�
بلغ  قد  ملن  قلنا  لو  %باملثل   .Pملاجست�
مقاًما عالًيا � �لصال$: ال ÆرÂ على 
�لقانو�، %ال تعتِد على �حد، %ال تظلم 
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يتأتى  iمنا  مهزلًة.  هذ�  قولنا  لُعّد  �حًد�، 
 � �لغا�_  لتخليص  سعينا   �ai �إلصال$ 
�لذ? بد�  �ما  �لكبائر �%ًال،  �ملسا%Ê من 
من  لتحذير�  ,�عي  فال   Pخل�  � �لترقي 
�ملسا%Ê �لعا,ية ألنه قد Æلى عنها سلًفا، 
�لعظا[.   Fحلسنا�  hi توجيهه  Wب  بل 
%كل هذ� �ملز�يا موجو,� � هذ� �لتعليم 
�لقر@e، فإنه يهد? hi �حلسناF كب�Pִדا 
 Fلسيئا� من  %Rذ�  �يًضا،  %صغ�Pִדا 
كبائرها %صغائرها، كما �� كل iنسا� 
يفهم   �� �يًّا كا� مستو�� - يستطيع   -

هذ� �لتعليم %يعمل به.
%جدير بالذكر �� �هللا تعاh قد aكر هنا 
%�لشر..   Pخل� من  لكل   Fجا�, ثال¯ 
�? ست ,�جاF باملجمو¿؛ aلك ألننا 
كل   �� �يًضا  �لطبيعية  �لنو�ميس   � جند 
�كتماله بست مر�حل من  قبل  شيS ميّر 
�لكامل  �ملنهج  تبني  �آلية  فكأ�  �لتطو�. 
لطالب �لر%حانية �لذ? �ai �كمل ,��سته 
نا8 �لشها,� � �لكما8 �لر%حاe. فعلى 
�لغا�قني � �آلثا[ �� يسعو� �%ًال للتخلص 
منه  فإÆ �aلصو�  من مستنقع ﴿�لبغي﴾، 
 ° ﴿�ملنكر﴾،  من %حل   Â%للخر سعو� 
 ،﴾Sعليهم �� ·رجو� من غبا� ﴿�لفحشا
﴿�لعد8﴾،   ?,�% حد%,   hi ليصلو� 
﴿�إلحسا�﴾،  ¡ديقة  مير%�  %بعدها 
ليصلو� بعد aلك hi �لبستا� �لذ? جتر? 
فيه عيو� ﴿iيتاa S? �لقر�﴾، ° يدخلو� 

�جلنة �لفيحاS �لغناS؛ %hi هذ� �ملع� نفسه 
�قد�[  "�جلنة حتت  بقوله:   �  µلن� �شا� 
�لثامن  �لبا�  �لعما8:  �ألمهاF" (كنـز 
�آلية  هذ�  أل�  �أل[)،  �لو�لدين،  بر   �
 Cلقر�" - �ل� ?a Sيتاi" تبني �� مرحلة
تأمرنا مبعاملة �لناv معاملَة �أل[ بولدها- 
 ،eلر%حا� �لكما8  من  مرحلة  @خر  هي 
%بعدها يدخل �إلنسا� �جلنة. %�جلنة مقا[ 
 F�a  � %يتفا´  يستغر_  �لذ?  �لذ�كر 
�لبا�Ê تعاh، %يصبح قلبه عرًشا هللا �، 
بالصلة  �حلبيب  مع  �ملحب  يتحد  حيث 

�لوثقى ال �نفصا[ Bا. 
 � �آلية  هذ�   �Sقر� �لُسنَّة  %من  هذ�، 
من   8%�% ¦عة،  كل  من  �لثانية  �خلطبة 
بن عبد  �لسنة هو سيدنا عمر  سنَّ هذ� 
 Sب¼ �مية (تا�يخ �خللفا Sلعزيز �حد خلفا�
�لعزيز)؛  عبد  بن  عمر  aكر  للسيوطي: 
�%�ئل �إلسال[  منذ  �ملسلمني   �� يع¼  مما 

كانو� يد�كو� عظمة هذ� �آلية. 
i� �لنصا�} يضيقو� ֲדذ� �آلية �aًعا، 
�ملسلمني   �� "%ير?"  �لقسيس  قا8  ح¸ 
يقا�نوها   �� عليهم  عبًثا،  ֲדا  يتفاخر%� 
�لر�َّ  "حتبُّ   :bلتا� �ملسيح  �بنا  بتعليم 
َهك ِمن كل قلبك %ِمن كل نفسك  iلـَ
 h%هذ� هي �لوصية �أل .Vِمن كل فكر%
%�لعظمى. �لثانية مثُلها: حتّب قريَبك (�? 
جاV�َ) كنفسك (م¸ ٢٢: ٣٧ - ٣٩)" 

(تفسP �لقر@� لÍ "%ير?").

�لذين  هم  �لنصا�}   �� �حلق  %لكن 
عبًثا،   � �ملسيح  بتعليم  يتباَهو� 
بل  �لقر@�،  تعليم  %بني  بينه  شتا�   ai
يعّلمه  ما   S�-i  h%أل� �خلطو�  مبثابة  هو 
�لقر@�. ال جر[ �� �ملسيح � عّلمهم: 
%ِمن  قلبك  كل  ِمن  Biك  �لر�  "حتب 
%لكن   ،"Vفكر كل  %ِمن  نفسك  كل 
%�لنفس  �لقلب  لنا  %هب  �لذ?  َمن 
 Sألشيا� �َهللا ֲדذ�  �حببنا  فمهما  %�لفكر؟ 
 hفلن يتجا%- حبُّنا لـه  سبحانه %تعا
"�لعد8"  كلمة  %لكن  �لعد8.  ,�ئرَ� 
على  تنطو?  �لكرمي  �لقر@�   � �لو��,� 
�إلجنيلي،  �لتعليم  هذ�  من  �%سع  مدلو8 
 hi باإلضافة   -  �Pكث  Sشيا�  Vهنا أل� 
�لقلب %�لنفس %�لفكر - Wب �� يبذBا 
�إلنسا� � سبيل �هللا تعاh مثَل �لعو�طف 
 X �aفإ .Fلرغبا�% Sألحاسيس %�ألهو��%
يكن �هللا �حبَّ hi �إلنسا� من كل ما 
سو�� � فال ميكن �� يكو� عا,ًال � 
حق �هللا تعاh. ال شك �� حبَّ �ملرS �بَّه 
ِمن  %لكن  نفسه شيS ¦يل،  من  �كَثَر 
من  iليه  �حبَّ  �%ال,�  يكو�  َمن   vلنا�
نفسه %قلبه �يًضا، %منهم من يكو� عزُّ� 
%كر�مته �حبَّ iليه من نفسه ح¸ iنه ال 
يتر,, � �� يضحي ¡ياته حفاًظا على 
كر�مته. ai� فجملة: "حتب �لر� Biك 
من كل قلبك %من كل نفسك %من كل 
�لكاملة  �ملحبة  مع�  تؤ,?  ال   "Vفكر
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%�لتضحية بكل �شكاBا %مفهومها كما 
تؤ,يه كلمة "�لعد8" �لو��,� � �لقر@�. 
%لقد حث �هللا تعاh � على �لتضحية 
 � �شكاBا  بسائر  %�لعو�طف  باملشاعر 
�لكرمي حيث  �لقر@�  مو�ضع �خر} من 
%�بناÎكم  @باÎُكم  كا�   �iِ ﴿ُقْل  قا8: 
%عشPُتكم  %�-%�ُجكم  %iخو�ُنكم 
َتخَشو�  %ِتجا�ٌ�  �ْقَتَرْفتموها  %�مو�8ٌ 
َكساَ,ها %َمساِكُن َترَضوtا �حبَّ iليكم 
ِمن �هللا %�سوِله %ِجهاٍ, � سبيله فَتَربَّصو� 
ح¸ يْأَ¤ �هللا بأمِر� %�هللا ال يهِد? �لقوَ[ 

�لفاسقني﴾ (�لتوبة:٢٤). 
هنا  بّين  قد  �لقر@�   �� كيف  فانظر 
كل  عند   � �هللا  حب  ملعرفة  مقياًسا 
�لشعوُ�  يكو�  من   vلنا� فمن  iنسا�. 
باإلحسا� عند� قويًّا فيكو� @با�Î �حبَّ 
 �i :سو�هم، فقيل له Sليه من كل شيi
كا� @باVÎ �حبَّ iليك من �هللا تعاh فلم 
تصل hi ,�جة �إلميا� بعد. %منهم من 
�لنسل �كثر  يستوb عليه حب �ستمر�� 
من �? شيS @خر، فيكو� �%ال,� �حبَّ 
كا�   �i %ألمثاله:  له  فقيل  iليه،   Sشي
�بناÎكم �حبَّ iليكم من �هللا � فلستم 
من �هل �إلميا� �ملقبو8. %منهم من Rبو� 
iخو�نكم  كا�   �i Bم:  فقيل  �حز�ֲדم، 
�حبَّ iليكم من �هللا � فلستم من �هل 
�إلميا� �حلقيقي. %منهم من يكو� مغلوًبا 
بيد �لشهو�، فقيل له: X �i جتعل حبَّك 

تفو-  فلن   � تابًعا حلبك هللا  لز%جك 
برضو�نه. %منهم من يؤثر عشPته على 
كل شيS @خر، فقيل له: X �ai حتب �هللا 
� �كثر من حبك لقبيلتك فلن حتظى 
بقر� �هللا تعاh. %منهم من يضّن باملا8 
نفسه  من  عليه  �عزَّ  ماله  يكو�  ¡يث 
�لذين   Sلبخال� فُهناV كثP من  %%لد�، 
�,F ֲדم �لشقا%� لد�جة �tم X ينفقو� 
فماتو�  �ملرضى،  �%ال,هم   Âعال على 
ملثل  فقيل  �ملرQ؛  @ال[  يقاسو�  %هم 
هؤالS: عليكم �� تؤثر%� حبَّ �هللا على 
�ملاi% 8ال لن حتر-%� مقاًما �فيًعا  حب 
� �لصال$ %�لتقو}. %منهم من يقّد[ 
كل  على  �لقو[  %خدمة  �لوطن  حبَّ 
�لوطن  حب  ,�ئًما:   ,,ّPف سو��،  �مر 
من �إلميا�، مثلما حد¯ � بال,نا iبا� 
�Bجر�حيث ترV مئاF �آلال� �%ال,هم 
%,يا�هم %عقا�هم %�مو�Bم باسم حب 
�لوطن  كا�   �ai  :SؤالB فقيل  �لوطن، 
%�لبلد �حبَّ iليكم من �هللا � فلستم 

من �ملؤمنني. 
هذ� هو �لشر$ �لوجيز لكلمة "�لعد8" 
كما بّينه �لقر@� �لكرمي. فشتا� بينه %بني 
�لتعليم �إلجنيلي �لقائل: "حتب �بك ِمن 
كل قلبك %كل نفسك %كل فكرV؟" 
�لتعليم  هذ�  من   eلثا�  Sجلز� �ما 
 (Vجا� ?�) إلجنيلي فهو: حتبُّ قريَبك�

كنفسك." 

فأ%ًال: i� �لقو8 "%�لثانية مثلها" ·الف 
�لعقل. ال شك �نه تعليم ها[، %لكنه ال 
بتاًتا،  �لد�جة   � �أل8%  �لتعليَم  يسا%? 
أل� �هللا تعاh ال بد �� يؤَثر على كل ما 
سو��. فهل تع¼ كلمة "%�لثانية مثلها" �نه 
من  حكٍم  مع  �جلا�  �غبُة  تعا�ضت   �ai
�جلا�  �غبة  xالف  فال   hتعا �هللا  �حكا[ 
قائلني: i� حب �هللا %حب �جلا� سّيا�! 

فأيهما يستحق �لترجيح %بأ? ,ليل؟
يفو_  ال  �إلجنيلي  �لتعليم  هذ�   �i  °
"�لعد8َ"، ألنه يأمر كل iنسا� بأ� Rب 
جاَ�� متاًما كما Rب نفسه هو، %هو ما 
يسميه �إلسال[ "�لعد8َ"، �% "�إلحساَ�" 
على �سخى �لتقدير. %لكن �إلسال[ يريد 
�� يرفعنا hi مقا[ �±ى من aلك، فيأمرنا 
�لناv معاملة تكو� نزيهًة من  �� نعامل 
 ،Sنتظا� �ملقابل %�جلز��  %� Sلريا� شو�ئب 
ِمن  لولدها  �لC هي �شد حبًّا  �أل[  شأَ� 
حّبها لنفسها، فتضحي بر�حتها من �جل 

��حته مبنتهى �لبشاشة %�لسعا,�.
�لقر@�  يقدمه  مما  �إلجنيل  تعليم  �ين   °
�لكرمي هنا من تعليم جامع؟ فإنه قد �مر 
باخلt% Pى عن �لشر مع aكر ,�جاִדما 
�لطبائع  ش¸  مر�عًيا  �لطبيعي،  بترتيبها 
�لبشرية، %لكن �إلجنيل قد غّض �لطر� 
عن هذ� �ألمو� �Bامة كافًة. فال جر[ �� 
�لقر@� �لكرمي هو �جلامع %�لكامل  تعليم 

%�أل±ى %�لصاÑ للعمل.

٩
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َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقا8َ: َقا8َ َ�ُسو8ُ �هللا �: "�ََتاُكْم َ�َمَضاُ� َشْهٌر ُمَباVٌ�َ، َفَرQَ �هللا � َعَلْيُكْم ِصَياَمُه. 
َياِطِني. هللا ِفيِه لَْيَلٌة َخْيٌر ِمْن �َْلِف  َماSِ، َ%ُتْغَلُق ِفيِه �َْبَو�ُ� �ْلَجِحيِم، َ%ُتَغلُّ ِفيِه َمَرَ,ُ� �لشَّ ُتْفَتُح ِفيِه �َْبَو�ُ� �لسَّ

َشْهٍر َمْن ُحِرَ[ َخْيَرَها َفَقْد ُحِرَ[. (سنن �لنسائي، كتا� �لصيا[)

َعنْْ �َِبي ُهَرْيَرَ� � َ��َّ َ�ُسو8َ �هللا � َقا�aَiِ" :8َ َجاSَ َ�َمَضاُ� ُفتَِّحْت �َْبَو�ُ� �ْلَجنَِّة َ%ُغلَِّقْت �َْبَو�ُ� �لنَّاِ� 
َياِطنيُ." (صحيح مسلم، كتا� �لصيا[) َ%ُصفَِّدFْ �لشَّ

َيْلَقاُ�  َعْن �ْبِن َعبَّاvٍ َقا8َ: َكاَ� َ�ُسو8ُ �هللا � َ�ْجَوَ, �لنَّاvِ َ%َكاَ� َ�ْجَوُ, َما َيُكوُ� ِفي َ�َمَضاَ� ِحَني 
ِجْبِريُل. َ%َكاَ� َيْلَقاُ� ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاَ� َفُيَد�ِ�ُسُه �ْلُقْر@َ�. َفَلَرُسو8ُ �هللا � َ�ْجَوُ, ِباْلَخْيِر ِمَن �لرِّيِح 

�ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخا�?، كتا� بدS �لوحي)

َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� ُ� َقا8َ: َقا8َ َ�ُسو8ُ �هللا �: "َمْن َلْم َيَدْ¿ َقْو8َ �لزُّ%ِ� َ%�ْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس هللا َحاَجٌة ِفي 
َ�ْ� َيَدَ¿ َطَعاَمُه َ%َشَر�َبُه." (صحيح �لبخا�?، كتا� �لصو[)
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة



 hهللا تعا� �i .حلق �� �لتقو} هي � �لعمل بالرخص �لو��,� � �لقر@� �لكرمي�"
قد �خص للمسافر %�ملريض �� يصوما � �يا[ �خر} بعد �مضا�. لذ� ال بد 
من �لعمل ֲדذ� �لرخص. لقد قر�F �� معظم �كابر �ألمة قد �فتو� بأ� �لصو[ � 
�لسفر %�ملرQ معصية، أل� هدفنا هو �بتغاS مرضا� �هللا، %مرضا� �هللا iمنا هي � 
�لطاعة. فيجب �لعمل مبا يأمر به �هللا تعاh بد%� �� نضيف iليه شر%حا %فتا%} 
من عندنا. i� ما �مر �هللا به هو: ﴿من كا� منكم مريضا �% على سفر فعّد� من 
�يا[ ُ�َخر﴾، %X يشتر� هنا �� يكو� �لسفر طويال �% �ملرQ شديد�. فأنا ال 

(٥ ¾ ٦٧-٦٨Â Fمللفوظا�) “.Qصو[ � حالة �لسفر %�ملر�

شهر �مضا� �لذ? �نز8 فيه �لقر@�... ֲדذ� �جلملة �لوحيد� تكشف عظمة شهر 
�مضا�. لقد كتب �لصوفية �� هذ� �لشهر صاÑ جد� لتنوير �لقلب، %Rظى فيه 
�إلنسا� بالكشو� بكثر�. i� �لصال� تقو[ بتزكية �لنفس، �ما �لصو[ فيحظى 
 Fلعبد � معز8 عن شهو�� Pبه �لقلب بالتجّلي. %�ملر�, من تزكية �لنفس �� يص
�لنفس �ألما��، %�ما �لتجّلي على �لقلب فيع� �� يفتح عليه با� �لكشف ¡يث 

ير} �هللا �". (تفسP �ملسيح �ملوعو, �، قوله تعاh ﴿شهر �مضا�﴾)
 �Pليس �لصو[ �� يبقى �إلنسا� جائًعا %عطشاًنا فقط، بل لـه حقيقته %تأث”
�للذ�ِ� يّطِلع عليهما �إلنساُ� بالتجربة. %من طبيعة �إلنسا� �نه ُكّلما �كل قليال 
 Fقو�� �لكشفية".  (�مللفوظا F,�,-�% تزكية نفسه F,�,-� ]ُكّلما َقلَّل �لطعا

 (٩ ¾ ١٢٣Â

١١
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مقتبس من كتابا3 
 FياGد �لقاHI Jغال �Mسيدنا مر

� Gملسيح �ملوعو�
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تر¦ة: �ملكتب �لعر¶ 

ال  %حد�  �هللا  iال  iله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، %�شهد �� Lمًد� عبد� 
من  باهللا   aفأعو بعد  �ما  %�سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Vَيَّاi%َ َنْعُبُد   Vَيَّاi
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (@مني) َ%ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل[ Iلقاها سيدنا مر�M مسر
] HIد IيدX �هللا تعاZ بنصرX �لعزيز


�إلماJ �ملهد) � Gخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
يو[ ٢٠١٥/٠٦/١٩

مبسجد بيت �لفتو$، لند�

%هو   ،Vملبا�� �جلمعة  يو[  هو  �ليو[ 
�مضا�  شهر  من  �لصو[  �يا[   8%�
 Fا� �ليو[ ب�كاt لفضيل. فقد بد��
  Fبركا  �  µلن� بّين  لقد    .�Pكث
فيها  بأ�  %قا8  %�×يتها،  �جلمعة 
ساعة Wا� فيها ,عاS �ملؤمن. ° قا8 
َ,َخَل   �aَiِ” �مضا�:  شهر  عن   �
َ�َمَضاُ� ُفِتَحْت �َْبَو�ُ� �ْلَجنَِّة َ%ُغلَِّقْت 

�َْبَو�ُ� َجَهنََّم“.
 � ִדيج   hتعا �هللا  ��ة   �i  ،�aًi
�ملؤمنني  على  %تنـز8  �لشهر  هذ� 
��اFُ �هللا %�فضاله كاملطر. %لكن 
hi جانب aلك بّين �سو8 �هللا � 
من  لالستفا,�  �يضا  �لشر%�  بعض 
َ%ال  َيْرُفْث  ال  منها:  �ألفضا8،  هذ� 
َشاَتَمُه   %ْ�َ َقاَتَلُه   Îٌْمُر�  �ِiِ%َ َيْجَهْل 
 Øَفليتحا  ?� َصاِئٌم،   iِنِّي  َفْلَيُقْل 
�هللا.  لوجه  كل جهٍل %شغب %شرٍّ 
%�ai فعل aلك لعر� حقيقة �لصو[ 
 �� ليحا8%   Sملر� يصو[  كما Wب. 
�%�مر  ¡سب  �لشهر  هذ�   � يعيش 

.hهللا تعا�
�لشهر  �×ية هذ�   � �هللا  لقد aكر 
هي  %ما  %كيفيته،  صومه  %فرضية 
�لقيو, �لW Cب على �ملرS �� يلتز[ 
بإجابة  �ملوضو¿  هذ�  �بط   ° ֲדا، 
�لدعاS، فقا�aَiِ%َ﴿ :8 َسَأَلَك ِعَباِ,? 
 ¿ِ� َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب َ,ْعَوَ� �لدَّ

Ô]¡Å’\;Ïd]qià\Â;‡]ïŸÑÔ]¡Å’\;Ïd]qià\Â;‡]ïŸÑ
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َ%ْلُيْؤِمُنو�  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبو�  َ,َعاِ�   �aَiِ
 ��  ?� َيْرُشُد%َ�﴾..  َلَعلَُّهْم  ِبي 
هذ� �أليا[ مبا�كة جد� فإ�a سألك 
 F�,بالعبا قيامهم  بعد  ع¼  عبا,? 
منهم.  جد�  قريب   eبأ Bم  فقل 
َ,َعاِ�﴾.   �aَiِ  ¿ِ� �لدَّ َ,ْعَوَ�  ﴿ُ�ِجيُب 
i ،�aًi� �يا[ �جلمعة �لC تأ¤ � شهر 
%تتسم  �×يتها،  تتضاعف  �مضا� 
 .Sلدعا� iجابة  مبزية   bلليا�% �أليا[ 
ال  بأنكم  يقو8   hتعا �هللا  %لكن 
تد�%� � �ية ساعة ُتجا� �أل,عية، 
 bلذ� عليكم �� تقضو� �أليا[ %�لليا
� �لدعاS. فعلينا �� نسعى جاهدين 
ما  �كثر  �أليا[  هذ�  من  لالستفا,� 

ميكن. 

شهر   � �لشيطا�  �ُهللا  صّفد  لقد 
�بو��  %فتح  عا[،  بوجه  �مضا� 
�جلنة %�قتر� من �لعبا,. فيجب �� 
�يا[  من  لالستفا,�  نسعى جاهدين 
�جلمعة بوجه خا¾. %�لدعاS �ألهم 
هذ�   � به  ندعو   �� Wب  �لذ? 
�لتو�ضع  من  ,�جة  بأقصى  �أليا[ 
�جعل¼ من  �للهم  %خالصة هللا هو: 
�لذين ال ُتجا� �,عيتهم � �مضا� 
فقط، بل جتا� � بقية �أليا[ �يضا 
يا   Vعو,�% �لليل،   �% �لنها�   �
 � �مضا�  شهُر  ُيحد¯   ��  �ّ�
%Wعل¼  حسنة   F�Pتغي شخصي 
�كو�   ��% �لتقو}  مسلك  �سلك 

من �ملهتدين بصو�� ,�ئمة. 

لقد aكر �هللا تعاh � @ياFٍ سبقت 
فرضيَة  @نًفا  تلوُتها   Cل�  Fِآليا�
%لكن  �لسابقة،  �ألمم  على  �لصيا[ 
تصومو�   �� aلك  من  �ملر�,  ليس 
�نتم �يضا أل� �ألمم �لسابقة كانو� 
 � �لسبب  aُكر  قد  بل  يصومو�، 
تتقو�﴾  فقا8: ﴿لعلكم  �آلية  tاية 
�لضعف  تتقو� �هللا %جتتنبو�  �? كي 
 Sجا %قد  %�ألخالقي.   eلر%حا�
﴿لعلهم  تلوִדا:   Cل� �آلية  tاية   �
هو  �لرشد  من  �ملر�,  يرشد%�﴾ 
�لسليم  %�لعمل  �ملستقيم  �لصر�� 
�لفاضلة  %�ألخال_  �Bد�ية  %طريق 
%�لعقل %�لذكاS �لقومي، %�ستخد�مه 
على %جه صحيح، %,%�[ �ملرS %ثبوته 

اللهم اجعلـE من الذين ال ُجتاب 
أدعيتهـم � رمضـان فقط، بل 
جتـاب � بقيـة األيـام أيضـا � 
النهـار و� الليـل، وأدعـوك يا 
رّب أن ُ?دث شـهُر رمضان � 
 EعلPات حسنة وQشخصي تغي
أسلك مسـلك التقوى وأن أكون 
مـن املهتديـن بصـورة دائمـة. 
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�إلنسا�  ·ضع  فعندما  حالته.  على 
�ما[ �هللا تعاh خالصة له ير} مشهد 
%يز,�,  %يتقو}  �أل,عية  �ستجابة 
قائما على  iميانا %iيقانا �كثر فأكثر 
Wذ�  %بذلك   ،Fحلسنا�% �لتقو} 

 .hفضا8 �هللا تعا�
 Fٍبركا �مضا�   �  �ّi باختصا�، 
�لذين  iال  يناBا  ال  %لكن   ،�Pكث
يعملو� بأ%�مر �هللا %يز,�,%� iميانا. 

�ai كا� �حد ينو? �� يلتز[ بصال� 
فقط-  �مضا�  شهر   � �جلمعة 
بعد�-  فيما   F�,بالعبا يهتم  %�ّال 
بل  �هللا،  بأ%�مر  عمال  ليس  فهذ� 
 � �لضعف  عن  ينّم  �لتصر�  هذ� 
حالة  هي  هذ�  كانت   �aفإ �إلميا�. 
iميا� �حد فيجب �ال يشكو من �هللا 
�نه ال Wيب �,عيته. فالعبد �حلقيقي 
 aمال hi Sلذ? يبقى مضطربا للجو�
�هللا، Wب عليه �� يقضي هذ� �أليا[ 
معترفا  �لتو�ضع  بكما8   Sلدعا�  �
�ال  Wب  %�خطائه.  ضعفه  بنقا� 
�جلمعة  صال�  عند  �حلضو�  يكو� 
%�لصلو�F �ألخر} مؤقتا %� شهر 
 vلنا� بعض  يظن  فقط.  �مضا� 
يقتر� �  بأنه  يقو8   hتعا �هللا  بأ� 
هذ� �أليا[، لذ� فإ� �لعبا,� � هذ� 
�أليا[ كافية، %لكن �حلق �tم بذلك 
·دعو� �نفسهم، فيجب �� نتجنب 

بكل  نسعى   �� %ينبغي  aلك.  فعل 
تو�ضع لنكو� عبا,� هللا تعاh %لننا8 
ليس   hتعا �هللا   �i  .hتعا �هللا  قر� 
بعيد� على �إلطال_ بل هو موجو, 
� كل مكا� %� كل حني، %لكن 
ما  �لعبد  من  �لقرُ�  هذ�  يتجّلى  ال 
تعاh فقط حنيًفا  �هللا  �ما[  يركع   X
تكو�  %ملا  �هللا.   Pغ عن  %متخّليا 
هذ� حالتنا فسو� ُتستجا� �,عيُتنا 
 %� hننا8 كل ما نطلبه من �هللا تعا%
ما هو مفيد لنا عند �هللا تعاh. فيجب 
 �� نستطيع  ال  �ننا  جيد�  نفهم   ��
ُنصيب هدفنا من ,%� �لتز�منا بال� 
%بذلك سو� ®ظى  �بد�  %�لتقو} 
-على صعيد �لفر, %�جلماعة- بتلك 
 �i لنا،   hتعا �هللا  قّد�ها   Cل� �لثما� 

شاS �هللا. 
تو�ضعا  �ظهْرنا  لو  قلُت  %كما 
 ° بأخطائنا  %�عتـرفنا  %مسكنة 
ُتثمر  فسو�   hتعا �هللا   � جاهْدنا 
 �i%  .hتعا �هللا  بفضل  جهو,نا 
كانت � �إلنسا� �خطاS %كا� @�ا 
%Ùرما، %لكن ما ,�[ � قلبه خشيُة 
�هللا تعاh %ما ,�[ يعتـر� بأخطائه 
%ما ,�[ قلبه عامر� بالتقو} فسيستر 
يوّفقه  %بالنهاية  aنوبه،   hتعا �هللا 
 �� Wب  ما  فأكثر  ما.  يوما  للتوبة 
به ألنفسنا %ألقربائنا %ألفر�,  ندعو 

�جلماعة هو �� Rظى كل %�حد منا 
بتقو} �هللا تعا�ai% .h ,عونا بعُضنا 
لبعض ¡رقة فسو� يشترV �ملالئكة 
يشهد%�  ممن  %نكو�  �,عيتنا،   �
 Fل�كا %,�ئمة  حقيقية  مشاهد 

�مضا�. 
�هللا  خشية  هي  �لتقو}؟  هي  ما 
�هللا  خو�  فينا   ]�, %ما  %خوفه. 
 hتعا �هللا  فسيبقى   hتعا %خشيته 
يستـر نقائصنا %aنوبنا %سنبقى � 
�مانه تعاi ،hال �ai جتر�نا –ال ±ح 
ينمحي  لد�جة  �لذنو�  على  �هللا- 
من   %� قلوبنا  من   hتعا �هللا  خو� 
قلب �? شخص. %لكن لو ��تكب 
 hنبا ِلَضعفه، ° خشي �هللا تعاa حدنا�
%خافه فإ� �هللا غفو�. iمنا خشيُة �هللا 
تع¼ حبَّ �هللا. فما ,منا ُمبِدين هذ� 
�حلبَّ �% ُمكّنني هذ� �حلب � قلوبنا 
 VالB� من  Lفوظني  نبقى  فسو� 
�� يكو� �حلب صا,ًقا %ال  شريطة 
عليم  �هللا   �i خدعة.  Ùر,  يكو� 
 �ai .لصد%� فال ميكن خد�عه� Fبذ�
�لقلب  موجوً,� �  �حلب  هذ�  كا� 
فال بد �� يظهر � مناسبة ما، %مينع 
بعض  فعل  من   hتعا �هللا  خوُ� 
�ألشياS بسبب aلك �حلب، %سنظل 
هذ�  بسبب   hتعا بأحكامه  نعمل 
 hتعا �هللا  فإ�  كا�.  كيفما  �حلب 
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يَد¿  ال  عبا,�-  يغا� حلب  –�لذ? 
لكن  للتوبة،  يوّفقه  بل  يضيع  عبد� 
�ملرS -كما قلت- عندما يتجّر� على 
�لتقو}  بذ��   ¿fي% كّليا  �لذنو� 
فيتلقى  %ُيضيعها  tائيا  �لقلب  من 

�لعقا�. 
tiا لـمّنة �هللا تعاh علينا ai %فقنا 
�لذ?   � �ملوعو,  باملسيح  لإلميا� 
بعد  مر�  %�فر�,ها  �جلماعة  �%صى 
 ° بالتقو}.  يتمسكو�  بأ�  �خر} 
�%حانيا  نظاما  �عطانا   hتعا �هللا   �i
يوّجهنا ,%ما hi �حلفاÛ على بذ�� 
 � لنا   hتعا �هللا  جعل   ° �لتقو}، 
كل سنة شهَر �مضا� �لذ? يساعد 
على منو هذ� �لبذ��. ° عّلَمنا طر_ 
 F�a بأنه سيجعلها  %بّشرنا  تنميتها 

�ا�. 
 �� منا  كلٌّ  يسعى   �� Wب   �ْai
يستفيد  لكي   hتعا هللا  عبد�  يكو� 
من بركاF هذ� �لشهر. �ai كا� �هللا 
�لوقت  لبعض  �,عيتنا  يؤّخر   hتعا
 ]� كمثل  فَمثله  سفاهاتنا،  بسبب 
لبعض  %لدها  من  متتعض  حنو� 
تكو�  %ال  iصالحه  ُبغية  �لوقت 
غاضبة شديد� �لغضب، فعندما يأتيها 
%لدها جر�S حبه Bا حتتضنه، بل قبل 
كيفية   hi عينها  بطر�  تنظر  aلك 
تصّر� �لولد %ما �ai كا� يأتيها �[ 

كل  يز8%  �لولد  يأتيها  %عندما  ال. 
–�لذ?   hتعا �هللا  فإ�  سخطها. 
iمنا   -Fألمها� من  غفر�نا  �كثر  هو 
iليه تائبني  يتـرقب م¸ يأ¤ عبا,� 
�هللا  بأ�   �  µلن� قا8  عنهم.  فيعفو 
َ�َشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة �ْلَعْبِد ِمـمن َ%َجَد 

  .Qلتائه بفال� من �أل�� �ُPََبِع
�لغرQ من شهر �مضا�  %هذ� هو 
�لعبد hi �هللا  �يضا %هو �نه �ai �تى 
 Cل� تعاh مع كل تقص�Pته %aنوبه 
��تكبها طو8 �لسنة لكي يتقبل �هللا 
ُيسا�¿  �يضا   hتعا �هللا  فإ�  توبته، 
iليه %يعانقه. لقد قا8 �لنµ �: قا8 
�هللا تعا�ai :h تقر� عبد? biَّ ش�� 
 َّbi تقر�   �ai% ��aعا  iليه  تقربت 
 eSجا �ai% ،ليه باًعاi عا تقربت��a
جرًيا.   ?� هر%لًة  iليه  جئت  مشيا 
 ،]%Sكثر ��فًة من �أل[ �لر� hفاهللا تعا
%قد �عّد ش¸ �ألسبا� لقبو8 توبة 
�لعبد %َجعِله مسر%��، فإX �a ينتفع 
�لعبد من هذ� �لر� �لرحيم فال شك 
� شقا%ته %قسو� قلبه. ال شك �� 
للعبا,،  هذ� �ألمثلة ترسم حب �هللا 
للعبا,  �هللا  حب   �� �حلق  %لكن 
�±ى من �� نر±ه كما ينبغي، %ال 
%�لو,  �حلب  نظر�  %صف  نستطيع 
�لC ينظر �هللا ֲדا hi عبا,�. ال شك 
قدمْت  �مثلة  �ألحا,يث  �� � هذ� 

 �� iال  �هللا،  حلب  تصو�  �±ى  لنا 
هذ� �ألحا,يث نفسها تبني �� حب 
�هللا تعاh للعبا, �±ى %��فع من �� 
فاإلحاطة  �لدنيوية،  �ألمثلة  تصفه 
�إلنسا�   �i Lا8.  �حلب  بذلك 
�هللا  بينما  Lد%,،  %علمه  ضعيف 
ال  iننا  جد�.  %عظيم  �فيٌع   hتعا
قلو�   Fكيفيا  V��,i على  نقد� 
بشر مثلنا، ai نتخذ �لر�? عن �حد 
من  %لكن  �عماله،  ظاهر  على   Sبنا
·تلج  ما  معرفة  لنا  جد�  �لصعب 
%�فكا�.  مشاعر  من  �حد  قلب   �
 � �ملوعو,  �ملصلح  لقد بني سيدنا 
قد��  مد}  ¦يل  ��ئع  بأسلو� 
 hحب �هللا تعا V��,i إلنسا� على�
فقا8 بأننا ال نقد� على V��,i �فعا8 
ند�V كيفية   �� لنا  فأ´   ،hتعا �هللا 
 V��,i ننا ال نقد� على� حبه؟ (�? 
كنه �ألشياS �لظاهر� �لC خلقها �هللا 
تعاh، فكيف ند�V حبه %هو ليس 

بشيS ما,?.) 
على �ية حاi ،8� �إلحاطة ¡ب �هللا 
Lا8 كما قلت، iال �ننا ®ا%8 تقريب 
�ألمثلة،  �ألفها[ بضر�   hi حقيقته 
%حا%8 �لنµ � �يضا تقريب كيفية 
مثالني   Fكرa% بأمثلة لنا  �هللا  حب 
 � @خر.  مثاًال  �آل�  %�aكر  منها، 
غز%� بد� ملا هز[ �لعد% %�%شكت 
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�بطا8  %كا�   Sالنتها� على  �حلر� 
بالسيا�  َ�كوֲדم  يضربو�  �لكفا� 
سعًيا منهم للفر�� من ساحة �لقتا8 
ما  بأسر¿  �ملسلمني  عن  ليبتعد%� 
متشي  �مر��   Vهنا كانت  ميكن، 
%ال  خائفة   Pغ �ملعركة  مكا�   �
 vا�% قلق   � %كانت  %جلة، 
�شبه باجلنو�، %كلما %جدFْ %لًد� 
 .�Pغ Fحتضنته، ° تركته %�خذ�
لصحابته  قا8   �  µلن� �@ها  %ملا 
�ملفقو,،  %لدها  عن  تبحث  tiا 
¡يث   �مومتها  عليها  غلبت  %قد 
�لقتا8 %��  بأtا � ساحة  ال حتفل 
كانت  حوBا.  فيما  منتشر  �لدما� 
جتر? كاملجنونة، %�ai %جدF %لًد� 
Bا  ليس  �نه  علمت   �ai% �حتضتنه، 
%لدها،  عن  باحثة  %تقدمت  تركته 
%�لصقته  فاحتضنته  %جدته،  ح¸ 
غافلة  ترضعه  بصد�ها، ° جلست 
عن �لدنيا %ما فيها %غP مكترثة بأtا 
� ساحة �لقتا8 حيث �جلثث مبعثر� 
حوBا، %�� �حلر� X تنته متاما بعد، 
 µقا8 �لن ° .{aا قد تصا� بأt�%
 Fا ملا %جدt� قد ��يتم كيف �
ترضعه،  مطمئنة  جلست  طفلها 
 � Vا كانت جتر? هنا %هناt� مع
قا8   ° قبل.  من  شديد  �ضطر�� 
لعبا,�،  � هذ� هو مثا8 حب �هللا 

iنه �شد حًبا Bم منها لوليدها.  بل 
فالعبد �لذ? يفقد �به بسبب معاصيه 
على  Rز�   hتعا �هللا  فإ�  %خطايا� 
%لدها،  تفقد   Cل� �أل[  حز�  فقد� 
%عندما يرجع �لعبد hi �هللا تائبا فإ� 
�هللا تعاh يفر$ كما تفر$ تلك �أل[ 
حني جتد %لدها. فربنا مستعد ليغفر 
لنا كل حني شريطة �� نكو� ®ن 
عن  ¡ثا   Â%للخر مستعدين  �يضا 
iليه،  نتقد[  م¸  ينتظر  iنه  غفر�نه. 
فإمنا هو من   Pتأخ  Vهنا فإ� كا� 
�ما  منا.  iال   Pلتقص� %ليس  قبلنا. 
�لذ? ينيب hi �هللا تعاh %يرجع iليه 
تائبا %طالبا غفر�نه على aنوبه، فإنه 

يستر� مبغفرته. 
�ملوعو,  �ملصلح  حضر�  aكر  لقد 
� نقطة هامة ֲדذ� �خلصو¾ %هي 
�� مغفر� �هللا تعاh ال تغّطي aنو� 
%ال  تنساها،  بل  فحسب،  �إلنسا� 
�آلخرين  ُتنسي  بل  فقط  تنساها 

ليس  aلك  %ألجل  aكَرها.  �يضا 
هو  بل  ”�لساتر“  �هللا   Sا±� من 
تتكر�  �لذ?  هو  %�لسّتا�  �لسّتا�، 
هو   ?� %تكثر،  �لستر  صفة  فيه 
�لذ? يتصف بظهو� حالة �لستر فيه 
 �� �لدنيا من  �هل  يعد%  بكثر�. ال 
�حد   علم   �ai  ?� ساترين،  يكونو� 
بذنو� غ�P فيمكن �� يسترها %ال 
�حد  بوسع  ليس  %لكن  يذكرها، 
�لعلَم   vلنا� �aكر�  من   Âُيخر  ��
بذنو� �آلخرين. %لكن مبا �� �هللا 
ألجل  كلها   Fللصفا جامع   hتعا
aلك قا8 عن صفته هذ� بأنه ليس 
بساتر بل هو �لستا�، �? كأنه قا8 
بأن¼ ال �غفر aنو� �لعبا, فحسب 
�aها�  من  �يضا  aكَرها   Âُ�خر بل 
 �� يتذكر%�  يعو,%�  فال   vلنا�
%كذ�.  كذ�  �iًا  ��تكب  قد  فالًنا 
لو X يكن �هللا تعاh سّتا�� ملا كا� 
ألنه  �يضا،  �جلنة   � �ما�  للمذنب 

فربنـا مسـتعد ليغفـر لنـا كل حـني شـريطة أن 
نكـون aـن أيضـا مسـتعدين للخـروج _ثا عن 
غفرانـه. إنه ينتظر مd نتقدم إليـه، فإن كان هناك 
تأخـQ فإمنا هـو من قبلنـا. وليس التقصـQ إال منا.
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هذ�  %يقو8   vلنا� سيترّقب  كا� 
يعلم عن aنµ كذ�. فاهللا تعاh سّتا� 
aنو�  عن  �عفو  بأن¼  يقو8  %هو 
 � �حتّكم  aلك  جانب   hi%  vلنا�
�هللا   Sشا  �aفإ �يضا.   vلنا� �aكر� 
تعاh �� ينعم على �حد بستر� فال 
بل  �iًا،  له  يتذكر%�   vلنا� يعو, 
َهر� �لَبَر��. فإ� Biنا  يعّد%نه من �لطَّ
�لذنو�  %غفا�  �لعيو�  ستا�  هو 
بل  aنوبنا فحسب  يغفر  فال  �يضا، 
�يضا،  �لضائعة  كر�متنا  iلينا  ُيرجع 
 �aفإ �لدنيا.  هذ�   � يقيمها  بل 
كا� Biنا �حلبيب يتصف مبثل هذ� 
 �� بنا  فكم حرّ?  �لر�ئعة   Fلصفا�
يلزمنا  %كم  ®و�،  %نتقد[  نضّحي 
حاجة   Vفهنا له!  عباً,�  نكو�   ��
�لسّتا�  �إلله  هذ�  للسعي ®و  ماسة 
هذ�   � للذنو�  %�لغفا�  للعيو� 
 hi حاجة   Vهنا%  ،Vملبا�� �لشهر 
�خلضو¿  �جل  من  �جلهو,  تكثيف 
عند  يقف  �لشيطا�   �i �مامه. 
يوقعنا �   �� %Rا8%  منعطف  كل 
,فعه  علينا  %لكن  مغرياته،  حبائل 
خططه  %iفشا8  هجماته  %جتنب 
�نفِسنا  %بتحويِل  �هللا   hi  Sباللجو
%بعد   ،hتعا هللا  حقيقيني  عباٍ,   hi
نستفيض   �� نستطيع  aلك  كل 
برمضا� �ستفاضة حقيقية. سيفيدنا 

�لشخصي  �ملستو}  �ألمر على  هذ� 
مستو}  على  له  �اً��  سنج¼  كما 
�فر�,  صال$  أل�  �يضا،  �جلماعة 
تؤ,?  %تقو�هم  �جلماعة %حسناִדم 
hi �قي �جلماعة %�-,ها�ها. %بقد� 
ما ®ر- قر� �هللا تعاh ننعم بأفضا8 
 � ,%�نا  نوّ,?   bبالتا%  hتعا �هللا 

�قي �جلماعة.
نعلم �� �ملسيح �ملوعو, � قا8 بأ� 
iال عن  تتحقق  لن  %فتوحا¤  �قّيي 
باخلضو¿  فعلينا   .Fلدعو�� طريق 
iيا�  سائلني   hتعا �هللا  �ما[   Pلكث�
للجماعة،  %�ال-,ها�  �لرقي  حتقيَق 
%ينبغي �إلكثا� من �لدعاB Sذ� �ألمر 
 .Fهي �يا[ �لدعو� Cهذ� �أليا[ �ل �
ينبغي �ال نقصر ,عو�تنا على �نفسنا 
�% على �قا�بنا فحسب بل �ة حاجة 
hi توسيع هذ� �لنطا_، %بعد �لعمل 
حّق   S�,� من  سنتمكن  هذ�  بكل 
�ملوعو,  �ملسيح  ¦اعة  من  كوننا 
 hتعا �هللا  شكر  حق   S�,�%  ،�
بتوفيقه  �لC مّن ֲדا علينا  منته  على 
حضرته  ¦اعة   hi لالنضما[  iيانا 
بعد ,خولنا  تنته مهمتنا  فلم   .�
بايعنا  �ننا  يكفي  %ال  �جلماعة،   �
�إلسالمية  �جلماعة   hi %�نضممنا 
�أل�دية، بل هناV مسئولية جسيمة 
�لقاها �هللا تعاh على عو�تقنا. %%ّجه 

�فر�َ, �جلماعة   � �ملوعو,  �ملسيُح 
هذ�   S�,� �جل  من   Fلدعو��  hi
 � نسهم  لكي  %aلك  �ملسئولية، 
�ملعا%نني  من  %نكو�  �جلماعة  �قي 
 Sننا متو�ضعو� %ضعفاi .ملساعدين�%
%نعتر� بأخطائنا %تقص�Pتنا %عد[ 
aلك  كل  مع  %لكن  �يضا  كفاSتنا 
عليهم   hتعا �هللا  �لقى  قوٌ[  ®ن 
%ال  عظيم،  هد�  حتقيِق  مسئولية 
بد%�  �ملسئولية  هذ�   S�,� ميكن 
جذ� فضل �هللا تعاh، فال بد من 

 .Fعلى �لدعو� Pلتركيز �لكث�
هذ�   � �ملوعو,  �ملصلح  aكر  لقد 
بأسلو�  iيا�  �فهمنا   %� �ملوضو¿ 
� حيث قا�ai :8 كنا ضعاًفا  ��ئع جدًّ
�ملهمة  كانت   �ai% �ألمر،  %�قع   �
�لC ُعهدi Fلينا هامة جد� %صعبة 
فالسؤ�8  �ألمر،  %�قع   � �يضا 
�ملطر%$ هو: كيف ميكن �� ُتنَجز 
هذ�  أل�  بو�سطتنا؟  �ملهمة  هذ� 
إلمتامها  هائلة  طاقة  تقتضي  �ملهمة 
فال  متخاaلو�،  ضعا�  ®ن  بينما 
iما  �ألمرين؛  بأحد  نعتر�   �� بد 
�� نعتر� بأ� �حد �,ِّعا�Sتنا خاطئ 
بكوننا عدميي  �,عاSنا   �� iما   ?�-
hi هذ�  �حليلة خطأ، %لسنا ضعاًفا 
�حلد، �% �� �,عاSنا بصعوبة �ملهمة 
 ��Sال,عا� كا�   �ai %لكن  خاطئ- 
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التقوى

بأ�  �لتسليم  من  بد  فال  صحيَحني 
قد  جهو,نا،   hi iضافة   ،hتعا �هللا 
خلق ��aئع �خر} إلمتا[ هذ� �ملها[. 
iنه لكال[ �هللا تعاi% hنه َلَوعُد� بأنه 
 Fعهد Cالبد �� تتم هذ� �ملهاُ[ �ل
 Cل� �لغاية  تتحقق   �� بد  %ال  iلينا، 
�ملوعو,  �ملسيح  ُبعث  قد  �جلها  من 
 ��  �%,  � �هللا  يتركها  %لن   �
تتحقق، فمن �ملقد� �� تتحقق غلبة 
 Sشا �i ،Xإلسال[ %�أل�دية � �لعا�
 .��a 8لك مثقاa � هللا، %ال نشك�
طريقة  �هللا  علَّمنا  قد  aلك  %لتحقُّق 
قائلني:   � �هللا  �,عو�   ��  Sلدعا�
بأيدينا  �Bد�  هذ�  يتحقق  لن  �بنا 
فنحن  %مساعينا،  مبحا%التنا   ?�
عظيمة  %�ملهمة  %عاجز%�،   Sضعفا
%جهو,نا  Lا%الُتنا  تقد�  فال  جد�. 
 Vال �ننا ¡سب �%�مرi ،على حتقيقها
 �� %نرجو  تضحية،  لكل  نستعد 
�خلفية  �لوسائل  �يضا  �نت  ُتظهر 
�لC قد حد,ִדا لتحقيق هذ� �Bد� 
ْرها لتأييدنا، لكي يتحقق هذ�  %سخِّ
�لعمل �ملستحيل. iمنا �حلقيقة �يضا �� 
فقط،  �لظاهر   � ��,� جعَلنا  قد  �هللا 
هي    Xلعا� سَتفتح   Cل� �أل,��   �i%
 �� Wب  لكن  متاما.  �خر}   ��,�
تتولد � قلوبنا حرقٌة حتما لنيل هذ� 
�النتصا��F،  %هذ� �حلرقة Wب �� 

 .Sلدعا� قلوبنا � صو��  تنبعث من 
%لقد بيَّن سيدنا �ملصلح �ملوعو, � 
�حلصى  كمثل  َمثلنا   �i %قا8  مثاال 
�لC �ماها �لنµ � يو[ بد�، %يقو8 
َ�َمْيَت   aْiِ َ�َمْيَت  ﴿َما   :� �هللا 
 .(١٨ (�َألْنفا8:  َ�َمى﴾  �هللا  َ%َلِكنَّ 
�حلصى  �ميت  قد  �نت  كنَت  فلو 
لكنك   ،�Pبعد مسافة قص لسقطْت 
قد  هو   � �هللا  كا�  بل  ترِمها   X
 �  µلن�  Vَّحر ناحية  فمن  �ماها. 
�لوقت نفسه  يد� لرمي �حلصى %� 
يقو8 �هللا � iنا قد �جرينا �لعاصفة، 
�حلصى  ماليني   Fطيَّر  Cل� %هي 
فانغلقْت  �لكفا�،  عيو�   � %�لقتها 
باختصا�  �Bجو[.  شن   � %�خفقو� 
كانت %��S حفنة من �حلصى �لقوُ� 
�حلقيقة.   � تعمل   Cل� هي  �إلBية 
 Cل� �حلصى  كمثل  �يضا  فوْضُعنا 

%�ماها  ببد�  بيد�   �  µلن� �خذها 
على �لكفا�، فأعمْت عيو� �لكفا�. 
�ماها   Cل� �حلصى   �� �حلقيقة  لكن 
�لنX � µ ُتعِم �لكفا� %iمنا �عمت 
�لكفاَ� �حلصى �لC طيَّرها �هللا � � 
�لعاصفة. فال بد لنا من �لتسليم بأ� 
سُتنجز   Cل� غPنا  �خر}   ��,�  Vهنا
هذ� �ملهمة �جلليلة، %تظهر Bا نتائج 
��ئعة. %ال بد لنا من �لتسليم بأنه قد 
هذ�  إلظها�  �خر}  %سائل  ُخلقت 
�لنتائج �لر�ئعة، �لC ستجعل �إلسال[ 
 �i% �ألخر}.  �أل,يا�  على  منتصر� 
�أل,�� %�لسال$ �لC بو�سطتها ميكن 
 ،Xلعا� على  منتصًر�  �إلسال[  جْعل 
هي �,عية �لعبد �لC جتذ� فضل �هللا 
%من َثم يصبح �ملستحيل ممكنا بفضل 
�هللا %حد�. %كما قا8 �ملسيح �ملوعو, 
به  ُقد�  �لذ?   Sلشي� هذ�  iمنا   �

 lنعلم أن املسيح املوعود � قال بأن رقّيي وفتوحا
لن تتحقق إال عن طريق الدعوات. فعلينا باخلضوع 
الكثQ أمـام اهللا تعا- سـائلني إياه حتقيـَق الرقي 
واالزدهـار للجماعـة، وينبغي اإلكثار مـن الدعاء 
vـذا األمر � هـذه األيام الu هي أيـام الدعوات. 



* السنابل املمتلئة تنحني بتواضع أما الفارغة فترى رؤوسها شامخة.

* الغبي ال يغفر وال ينسى، والساذج  يغفر وال ينسى  والعاقل  يغفر وينسى.

* ال تقل كل ما تعرف.. ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول..
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جناُحنا حصر�. �ب 
	 تتذكر�� هذ� 
�ألمر ��ما � هذ� �أليا� �ل� هيأها �هللا 
 	
لنا للدعا&، ��ب 
	 تدعو� بالتز�� 
ل �هللا غلبة �أل-دية 
+ �إلسال�  يعجِّ
�حلقيقي. ينبغي 
	 نصبح حًصى بيد 
�لن@ � �ل� ملساعدته كا	 �هللا � 
ماليني  �حلاملة  �لعاصفة   Dجر
 قد 

 .Gز� �لكفاI�� ،حلصى�
نسأL �هللا � 
	 يزيل ضعفنا �يغض 
�تقص�Mتنا  
خطائنا  عن   Rلطر�
نيل  من  ننا  متكِّ 
سبابا  بفضله  �Vلق 
ضعفنا  يتسبب  ال   	
� مر�مينا. 
�هللا   Lجال Vتفي   	
  � �YاXلنا 
تتيح  ال   	
�  ،�Gظهو من  بدال   �
تقص�Mتنا لألغياG ُفرًصا للفرحة، بل 
منه  فضال  Vلق   	
 تعا^  �هللا   Lنسأ


يدينا �لقوa �ملطلوبة إلجنا` �ملهمة  �
لظهوG جالله �عزته. فأكِثر�� �لدعا& 
�هللا ألنفسكم  ُ��عو�  �أليا�.  هذ�   �
�هزميِة  �جلماعة   � �لتقدُّ �لآلخرين 
 Lجال �لتجلي  jماله،  �خيبة  �لعد� 
 Gنكاk  ^k �لدنيا  تتقد�  �شأِنه.  �هللا 
�جو� �هللا �Gيد� �Gيد�، �نسأL �هللا 

	 تتعرk R^ �هللا تعا^. �
	 يعفو 
�يولِّد  
خطائنا، � تقص�Mتنا  عن  �هللا 
فها جلْعل �إلسال�  � نفوسنا قوa نوظِّ
 	
� كلها،   nلعا� �يا	 
 على  غالبا 
منا خا�ما صا�قا  ��حد  يكو	 كل 
 oلطموحا� 	ال تكو 	
لإلسال�، �
قلوبنا  تفيض   	
� qِّنا،   rك
 �ملا�ية 
مو�هبنا  tيع  سنوظف  
ننا  بعزٍ� 
 	
 تعا^  �هللا   Lنسأ �لدين.  إلعال& 

 aGقد� aعمالنا �كفا&�تنا قو
 �Vلق 
حw تكو	 قوa �لعد� �قدGته معد�مًة 
�هللا  يغفر  ال   	
� مقابلها،  �هّينة 

خطا&نا فحسب بل يولد � قلوبنا 
�هللا  نعصي  للذنوz حw ال  كر�هية 

��مر� 
بد�، �
	 نكو	 من  �تعا^ 
�عاهم  �Xk �لذين يستجيبو	 هللا � 
أل��مر+  ”ِ�ستجيبو�   :	
 قائال 
قلوبنا   � ينشأ   	
�  ،“} �jِمنو� 
�تترسخ   ،o�Mخل��  oحلسنا� حبُّ 
� قلوبنا بقوa، �يصبح حبُّ  Dلتقو�
منا   Gيصد  	
� غذ�&نا  �عشقه  �هللا 
كلُّ عمل �قوL �سب مرضاa �هللا، 
عندما  Gضو�نه  �ثيقة  لنا  يسلِّم   	
�
لنا  �قق   	
  � �هللا   Lنسأ نأتيه. 

Gمضاُ	 كلَّ هذ� ���X حقًّا.      



�سو��  �لنمل  عن  ما��  ثاني�: 
�لنمل؟ 

 aGسو � 	jلقر� � جا& Xكر �لنمل 
تعا^:  �هللا   Lقا  ،١٨ �آلية  �لنمل 
�ْلِجنِّ  ِمَن   �ُ�ُجُنوُ ِلُسَلْيَماَ	  ﴿َ�ُحِشَر 
َُ̀عوَ	 * َحتَّى  ْيِر َفُهْم ُيو َ��ْإلِْنِس َ��لطَّ
َنْمَلٌة  َقاَلْت  �لنَّْمِل   �ِ��َ َعَلى  
ََتْو�   �Xَkِ
َال  َمَساِكَنُكْم  �ُخُلو� ْ� �لنَّْمُل  
َيَُّها  َيا 
َال  َ�ُهْم   �ُ�َ�ُجُنوُ ُسَلْيَماُ	  َيْحِطَمنَُّكْم 
َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها  َيْشُعُر�َ	 * َفَتَبسَّ

ْشُكَر ِنْعَمَتَك َ 	ْ
ْعِني َ ِ̀ �ْ
َ ِّzGَ Lََ�َقا
َ��ِلَد+َّ  َ�َعَلى  َعَليَّ  
َْنَعْمَت  �لَِّتي 
�ِخْلِني ْ
َ�َ َتْرَضاُ�  َصاِلًحا  
ْعَمَل َ  	ْ
َ�َ
اِلِحنيََ﴾.  �لصَّ  �َ�ِعَباِ ِفي  ِبَرْحَمِتَك 

(�لنمل ١٧-١٩)
� Xكر �لنمل � �لقرj	 مرتني G� �Xًk  
� jية  aحد�� aكلمة منلة مر oكرX�
 �عد يزيد   oلنمل حشر���  ،aحد��
 ٢٢ عن  لإلنسا	  �ملعر�فة  
نو�عها 
 ،aعديد oبيئا  �تعيش  نو�،  
لف 
�لغذ�&  �نو�  ��حلجم  �للو	  متفا�تة 
 � تعيش  �هي  ��لنشا�،  ��لسلو� 
 oعامال� ملكة  من   oمستعمر�
مبنتهى  �الجتماعي  تنظيمها   ،��جنو
قوية   oحشر� �هي  ��لرقي،  �لدقة 
ثقل  -ل  �لنملة  تستطيع   Xk جد� 
يسا�+ ٢٠ ضعف �`Iا، �جرَّ  و 
حق¢  قو+  كائن  �`Iا،  ٥٠ ضعف 


بنا&ها  قبيلة  تسمي   	
 عجب  �ال 
بنملة �منل بنا& على Xلك kضافة لدقة 
�لنمل. ال   aمستعمر �
 تنظيم ¤تمع 
 Mساط
�  Mلتفاس�  o�G�
 ما  يهمنا 
قصص   �سر من  �لعلمي  �إلعجا` 
 oبنا ���هية �خر�فية �سْر§ بعيد 
�جلن   Mتسخ قصة   Lحو  ،Gألفكا�
��ألشبا§ �حوL هذ� �لقصة �ظنهم 
فعًال  هي  باآلية   a��ملقصو �لنملة   	

منلة حقيقية تلك �حلشرa �لصغaM �ل� 
� ¤اֲדة �جليو©  aا �ال قو« Lال حو
 oمنال هن   oلنمال�  	
�  .Lلقتا��
 	
 �تأمرهم   ،aملستعمر�  � 
خو�ִדا 
مساكنهن  مساكنهم-�ليس  يدخلو� 

�لقسط �لثا� ��ألخ�
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 �لدكتو� علي خالد �ل$�قي
oقسم �لنحل ��حلشر� Xستا


� جامعة �مشق، سابًقا

ًدا;� ال شك أن �مَّ
خ� من فهم القرآن وبيَّنه
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�ملؤنث-  مبخاطبة  �للغة  تتطلب  كما 
 ...��كي ال �طمنهم سليما	 �جنو
�ألمر  لو�قع  حتليل   �
 تدقيق   	��
سليما	  �مللك  �لن@  عظمة  �تقدير 
�° معرفة �قائق قو�عد 
 	��� �
 	jلقر� oياj تدبر 	���للغة �لعربية �

ْ� َعَلى َ 	َjْلُقْر� 	َفَال َيَتَدبَُّر�َ
�حلكيم ﴿َ


ْقَفاُلَها﴾. (±مد: ٢٥)َ zٍُقُلو
k	 تفسMهم �عل � �لقرj	 �ختالف¢، 
سيدنا   Gنقد� � تر�   ب  كلنا 
له   ننسب   	
 �لكن   � سليما	 
معه  حتد²   n 
سطوGية   oمعجز�
حقيقة �هو ليس �اجتها حقيقة �ال 
�للهم  نبوته شيئ¢   �ُتقد� �ال ُتؤخر 
بأفكاGهم  kال 
	 ترضي من سرحو� 
�خياالִדم �ظنو� 
Iم 
Xكيا& �
	 »م 

قد� سبق � �لعلم. 
 aلبقر�  aGسو تعا^  �هللا  ³ى  كما 
يذكر   n�  	jلقر�  �  aGسو  Lطو

�لنمط  فعلى  �فو�ئدها   aلبقر� 
qية 
 oكرX aكر �لنمل هنا. فالبقرX نفسه
 µلنا� فكر  �توجيه  kميانية  كقصة 
 aGا، �كذلك سوIحقائق �هلو ^k
�لنمل   aمباشر  ��ملقصو �ليس  �لنمل 
�لظاهر   &�G� فيما  كا	   	k�  aحلشر�
 �Xفلما للمتفكرين.  مهمة   oالال�
غالب  �لنمل،   aGبسو  aGلسو� ³يت 
نظرنا  لفت  يريد  تعا^  �هللا   	
 �لظن 

 � �لر�ئعة  �ملنظمة   aحلشر� هذ�   ^k

qيتها � عملها  �تنظيم  مساكنها 
 rألك� �لبيئة كمكو	 حيو+ هو   �
��لبيولوجيا  �لبيئة  علم   Mيش حيث 

	 �لكتلة �حليوية ألنو�� �لنمل على 
مما    ٪٣٠ عن  تزيد   ¹Gأل� سطح 
�حلية  �ألGضية   oلكائنا� تشكله 
�إلنسا	.  فيها  مبا  كافًة   Dألخر�

	 تلك �لقبيلة 
يض¢ كانت تسمى �
بالنمل، �منطقتهم ��� �لنمل، �ليس 
 zيخ �لعرGتا Rألمر غر�بة ملن يعر� �
��لتسمياo لديهم. �
يض¢ n يسم �هللا 
تعا^ �لسوaG بآL �لنمل كآL عمر�	 
 ^k نه بذلك لفت �لنظر
مثًال ��جلن 
kعماL �لفكر ��النتبا� k^ هذ� �لكائن 

�لعظيم من خلق �هللا �لنمل.

ثالث�: �لبعوضة (�لبعو*).
من   ٢٧ �آلية   � �لبعوضة   oكرX  
�لثانية   aGلسو� هي  �ل�   aلبقر�  aGسو
َال  �هللا   َّ	kِ﴿:حلكيم�  	jلقر�  �
َبُعوَضًة  َما  َمَثًال   zََيْضِر  	ْ
َ َيْسَتْحِيي 
َفَيْعَلُموَ	  jَمُنو�  �لَِّذيَن  َفَأمَّا  َفْوَقَها  َفَما 

َنَُّه �ْلَحقُّ ِمْن Gَبِِّهْم َ�َ
مَّا �لَِّذيَن َكَفُر�� 
� �هللا ِبَهَذ� َمَثًال ُيِضلُّ َ�Gَ
َ �Xََما 	َفَيُقوُلوَ

 �Mِبِه َكِث
kِالَّ  ِبِه  ُيِضلُّ  َ�َما   �Mًَكِث ِبِه  َ�َيْهِد+ 

�ْلَفاِسِقَني﴾.

خللق  كمثل  هنا  �لبعوضة   oكرX
�قيق من «لوقاo �هللا تعا^، يهد+ 
به �يضل به �ال يضل kال �لفاسقني، 
�يبني تعا^ �عتر�¹ �ملعترضني ��م¢ 
على Gسل �هللا تعا^ 
� حw على �هللا 

جل شأنه. 

��بع�: �جلر�3 ��لُقمَّل؟ 
 oياj معر¹   � تعا^  �هللا  Xكر 
�لعذ�z �جلر�� ��لُقّمل � �آلية ١٣٤ 
َمْهَما  ﴿َ�َقاُلو�   :Rألعر��  aGسو من 
َفَما  ِبَها  لَِتْسَحَرَنا  jَيٍة  ِمْن  ِبِه  َتْأِتَنا 
َعَلْيِهُم  َفَأGَْسْلَنا  ِبُمْؤِمِنَني *  َلَك  َنْحُن 
 �َ�َفاِ َ��لضَّ َل  َ��ْلُقمَّ  �َ��ْلَجَر�َ وَفاَ	  �لطُّ
َفاْسَتْكَبُر��   oٍَال ُمَفصَّ  oٍَياj  �َ َ��لدَّ
Xكر  كما  ُمْجِرِمَني﴾،  َقْوًما  َ�َكاُنو� 
�جلر�� مرa ثانية � سوaG �لقمر �آلية 
�ِ� kَِلى  ٨: ﴿َفَتَوLَّ َعْنُهْم َيْوَ� َيْدُ� �لدَّ
ًعا 
َْبَصاGُُهْم َيْخُرُجوَ	  َشْيٍ& ُنُكٍر* ُخشَّ
ِمَن �ْألَْجَد�²ِ َكَأنَُّهْم َجَر�ٌ� ُمْنَتِشٌر﴾. 
معر�فة   oحشر�  Locusus  ��جلر�
�ألجنحة   oمستقيما Gتبة  من 
 oلنطاطا� �منها   oruhopuera


يض¢   Grasshoppers  (z�(�جلنا

نو�عها � �لعاn يزيد على ٢٢  ��عد

لف¢. �هي حشر�o قوية �لبنية تأكل 
�ִדاجر  بسرعة  �تتكاثر   oلنباتا�

سر�ب¢ مئاo �لكيلومتر�o فتأكل كل 
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�ملناطق  نباo فتصبح  ما يصا�فها من 
�خلضر�& جر��& بعد مر�Gها. لقد خلق 
تو�`ن¢ حيوي¢،   ¹Gتعا^ على �أل �هللا 
 � z، فأ+ �ضطر�	كل شي& مبيز��
هذ� �مليز�	 Vلق خلًال، فمثًال هنا� ما 
يسمى بالتو�`	 �حليو+ �لذ+ ينضبط 

+ خلل � عامل � a�بعو�مل بيئية ±د
تعا^:   Lقا� �مليز�	  ينفلت  
كثر   �

فتحد²  �مليز�	﴾   � تطغو�  
ال ...﴿
بيد  هذ�  �كل   .Gألخطا��  oآلفا�
لإلنسا	  ميكن  كا	   	k� تعا^،  �هللا 
 aGبصو لكن  بعضها   � �لتحكم 
±د��a، فعندما يغضب �هللا على قو� 
 ²Gلكو��� Gيرسل عليهم هذ� �ألخطا
فتتسبب � عذ�ֲדم �عقاֲדم �هذ� ما 
Gسلها  �ل� كذبت  �ألقو��  مع   Dجر
�كفرo برֲדا، �هنا مثل قو� فرعو	، 

Gسل �هللا عليهم هذ� �لكو�²G �ل�  Xk
��لقمل  مز�Gعاִדم  يأكل   ��جلر� منها 
 oحيو�نا� 	لذ+ يتطفل على �إلنسا�
مزGعته ��لقّمل كلمة عامة 
يضا فهي 
 oحلشر�� من   Mكب  �عد على  تنطبق 
من Gتب حشرية 
خرD، فمثال ُيطلق 
 oمن غمديا aنو�� عديد
ُقّمل على 
�ل�   (µخلنافس-�لسو�) �ألجنحة 
 �
 �ملخا`	   �  zحلبو� تصيب 
 zهذ� هو عقا .Lحلقو� � oعا�Gملز�
� غالب �حلاL يظنوIا  µهللا �لكن �لنا�


مو�G طبيعية �كو�²G ال تقف ��G&ها 
 �
يد �هللا �قدGته، فنا��G ما يتعظو	. 
يظنوIا خر�فاo حدثت مبا ال يتماشى 
 �Mا كثIيهولو �
مع سنة �هللا تعا^، 
كما يفعل بعض �ملفسرين، �»ذ� جا& 
 .oآليا� هذ�  على  تعا^  �هللا  تأكيد 

��هللا 
علم.

خامس�: �لذبا7
عن  �لكرمي   	jلقر�  � �حلديث  جا& 
� �آلية ٧٤ من سوaG �حلج،  zلذبا�
َفاْسَتِمُعو�  َمَثٌل   zَُضِر µُلنَّا� 
َيَُّها  ﴿َيا 
َلْن  �هللا   	ِ��ُ ِمْن  َتْدُعوَ	  �لَِّذيَن   َّ	kِ َلُه 
 	ْkِ�َ َلُه  �ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  Xَُباًبا  َيْخُلُقو� 
َباzُ َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذ�ُ� ِمْنُه  َيْسُلْبُهُم �لذُّ
�Xلك   .﴾zَُ��ْلَمْطُلو اِلُب  �لطَّ َضُعَف 
يضعو	  �لذين  �ألصنا�   �لُعّبا  aGا�±
عليه  
لفو�  ما  �يتبعو	  جانب¢  عقو»م 
ال  jبا¿هم  كا	  لو   wح jبا&هم، 
�يتضح  شيئ¢.  
مرهم  من  يعقلو	 
�لقوية   aلدعو�  aGلسو�  Àسيا من 

سر  من   Áخلر��� �لعقل   Lعماk  ^k
�لركو	   �
  ،oثا�Gملو�  �
  o���لعا
k^ �ملستسهالo من �ألموG. �قد جا& 

يها  يا  tيع¢   µللنا  zخلطا� بصيغة 

� لكفاG قريش ليعملو� �لعقل  ،µلنا�
فجا&  شيئ¢،  �هللا   	�� من  يعبد��  �ال 
 aMلصغ� �لذبابة   aحلشر� هذ�  Xكر 

 Gلكفا� »ؤال&  تعا^  �هللا  من  كتحد 
�غMهم بأنكم 
نتم �ما تعبد�	 كما ال 
ميكنكم خلق حX wبابة، ال تستطيعو	 
 Mلصغ� Àتصد�� هجو� هذ� �ملخلو 	

� سلبكم �G
 	k عنكم �عن ممتلكاتكم
مهمة  Gتبة  هو   zلذبا�� منها.  شيئ¢ 
 o�X  oحلشر�� تدعى   oحلشر��  �
 �Xk  zفالذبا  ،Dipuera �جلناحني 
 L`ملنا� � Dليس فقط �لذبابة �ل� ُتر
 Musca :ليةÂتسمى علمي¢ �لذبابة �مل�
ما  �إلنسا	   Rيعر بل   domesuica

 zلف نو� من �لذبا
يزيد على ١٥٠ 
تنضو+ حتت فصائل عديدa، منها ما 
�على  �إلنسا	  على  جد�   Mخط هو 
عليها  يتطفل  �حيو�ناته  مز�Gعاته 
�لفاكهة   zكذبا 
حيان¢  يبيدها  �قد 
��لبعو¹،  ��لنغف   ÀGلسا�  zلذبا��
هال�  تسبب   aMخط  oحشر� �هي 

� �ملحاصيل �قد ال يسهل  oحليو�نا�
�لسيطرa عليها 
حيان¢. �هذ� �ألنو�� 
 � بالتحد+   a��ملقصو هي   aMخلط�

�آلية. ��هللا 
علم.
�لعقل   Lعماk  ^k  µلنا� تدعو  �آلية 
كالقو�نني  شي&  كل   � ��لفكر 
�لطبيعية �ل� خلقها �هللا تعا^ لتحكمها 
�لعلو�  �معرفة  عليها،   aحليا� �حتكم 
 oملا نشأ بذلك، �لوال Xلك  �ملنوطة 
كل هذ� �لعلو� �لتخصصية �»ائلة �ل� 
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�كتشفها �إلنسا	 تباع¢ كعلم �لصيدلة 
��لفنو	  ��لز�Gعة  ��»ندسة  ��لطب 
 oلرياضيا�� �لفلك  �علو�   	�Mلط��
��لسياسة  �الجتما�  �علو�  ��لفيزيا& 
من   Mلكث� �غMها  كلها   ���القتصا
�لعلو� �لدقيقة نتيجة kعماL �لعقل على 

���o �لتفكر.


سا3س�: ��بة �أل¹G (�لنمل �ألبيض- 
�ألGضة).


ما ما يسمى بد�بة �أل¹G (�ألGضة) 
 oعلم �حلشر� �فهو ما يسمى حالي¢ 
 Termiues �ألبيض)  (�لنمل  بـ 
 zرV� zعلى �ألخشا Dلذ+ يتغذ�
 +��ملساكن ��ملنشآo �خلشبية مما يؤ
I� ^kياGها، هذ� �لنمل ميكن 
	 يقضي 
 � �G� بأكملها، فقد 	مد� Dعلى قر

�آلية ١٥ من سوaG سبأ ما يلي: 
�لَُّهْم َ َما   oَْلَمْو� َعَلْيِه  َقَضْيَنا  ا  ﴿َفَلمَّ
َتْأُكُل   ¹ِGَْْأل� ��بَُّة َ kِالَّ  َمْوِتِه  َعَلى 
َلْو   	ْ
َ �ْلِجنُّ  َتَبيََّنِت  َخرَّ  ا  َفَلمَّ ِمْنَسَأَتُه 
ِفي  لَِبُثو�  َما  �ْلَغْيَب  َيْعَلُموَ	  َكاُنو� 
�ْلَعَذ�zِ �ْلُمِهِني﴾. �لقد Xكر هنا هذ� 
للخشب  �حلشر�o كآكل  من  �لنو� 
فقد 
كل �ملنسأa ��ستدلت �جلن عند 
�لو   .� على موo سليما	  Xلك 
� هذ�  aMمغا`+ كث� �rًهنا� ع 	


�لقصة غM ما يوحي به ظاهرها.

سابع�: �لفر�= (�لفر�شا9)
 	jلقر� � Butterfly ©كر �لفر�X �G�
 aGسو  � فر�شة،  tع  �هو  �لكرمي، 
���حد  مئة   aGلسو� �ل� هي  �لقاGعة 
َيُكوُ	  ٥:﴿َيْوَ�  �آلية   �  	jلقر�  �
�لنَّاµُ َكاْلَفَر�ِ© �ْلَمْبُثو²ِ﴾. (�لقاGعة: 
٥). ��لفر�شاo هي Gتبة عظيمة من 
�حلشر�o تسمى حرشفياo �ألجنحة 

نو�عها على  �Lepidopuera يزيد عد


لف نو�، tيلة �ملنظر kال 
Iا  ١٦٠
ֲדد�&   Mتط� عموما   aGضا  oحشر�
�تنتشر � �لطبيعة على نطاÀ ��سع. 
 µلنا� 	
 ��ضربت هنا مثًال ��ملقصو
يبحثو	  كالفر�©  منتشرين  يكونو	 
ميتني  يكونو	   �
  aحليا�  zسبا
 عن 

جر�& �لقاGعة �
حد�ثها.

خامتة ��ستنتاجا9: 
 �  	jلقر�  �  oحلشر��  oكرX لقد 
 zتضر Lكأمثا aتلفة، فمر» oحاال
 aمر� zلبعو¹ ��لذبا� للكفاG مثل: 
� �الستدالL على عظمة �خلالق مثل 
� مو�ضع 
خرD �ستعملت � zلذبا�
كنو�   Gلكفا� على  شنت   zكحر

Gسله  �لذ+  ��لرجز   zلعذ�� من 
يتبع  �ال  Gسله  يعصي  ملن  تعا^  �هللا 
مثل:  تعا^  
��مر�  هي  �ل�  
��مرهم 
�جلر�� ��لقمل. كما �ستعملت بعض 

 � µللداللة على حالة �لنا oحلشر��
من  يالقونه   Rسو �ما  �لقاGعة  يو� 
يتخيلها  حسية   Gصو �تلك   ،Lهو�

كل   � ير�Iا  ألIم  بسهولة  �لبشر 
ساعة من حياִדم � ±يطهم فاسُتعمل 

مثُل حشرa �لفر�©.
 oعلم �حلشر� �لقد �Gقب �لباحثو	 
عند  �لغذ�&   L�تبا  (aظاهر) سلو� 
�الجتماعية،   oحلشر��� �لنمل 
�الشتر�كية   aحليا� حقيقة  يبني  مما 
 � �ملهمة   aلظاهر� �لتشاGكية.   �

 �سريا	 �لغذ�& ��ملو�� �ملهمة بني 
فر�
�لناظمة   oلفرمونا� مثل   aملستعمر�
 oحركا rلرسائل ع� L�للسلو� �تبا
�لغذ�& �ما   L�قر�	 �الستشعاG، �تبا
لقر�	   aمستمر  oحركا من  ير�فقه 
 Lجز�& �لفم مما ظنه �جلها
� Gالستشعا�

نه تقبيل عند �اللتقا&، فهذ�  µمن �لنا
لظاهر  �لسطحي  �لفهم  ��ما  يشابه 
من   µلنا� به  �بتلي  ما  �هذ�   ،aحليا�
�ملقدسة  �Åاصة   Æلنصو� فهم  سو& 
تفهم شيئ¢ على سطح  فالعامة  منها. 
 Æخلو��� ظاهر�،   ��
G �ما   aلقشر�
�للب.   ^k �صوًال  
كثر  يغوصو	 

فلكل شي& ظاهر �باطن.
ُحرمو�   µنا
 ֲדم  �يط  �لذين   	k   
 zقر
 حياִדم  متعلمو	،  �هم  �لفهم 
بعض  يظن  عندما  �جلحيم خاصة   ^k
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حضوGهم  بعد  تعلم¢  �ألميني  �¿ال& 
�ملشائخ  بعض  عند  تدGيس   oحلقا
بالتعلُّم،  قليًال  منهم  
نفس  هم  �لذين 
�لعلم   o�&فضا �خترقو�  
Iم  �يظنو	 
 	������ئر�، �يبد
�	 يتكلمو	 �ير�
كالببغا��o معلوماo مغلوطة يتلقوIا 
�كلما جلسو� جلسة متحى من Xهنهم 
معلوماo �جللسة �لسابقة، هم يريد�	 
 µلنا� يفر  لذلك  kال،  ليس  �لتحد² 
 � منبوXين  �يصبحو	  حديثهم  من 
خلق  من   �Mكث �يضلو	  �ملجتمع، 
فيتأثر بعض  �هللا تعا^ جر�& جهلهم، 
�تعم   µلنا� هؤال&  بكال�  �جلهال& 
�ال  خاطئة.   Mتفاس جر�&  �ملصائب 

	 بعض �ملشايخ �لتقليديني �لو  Lقو

علو�   � عليا   o��شها -لة  منهم 
 wح 	منهم، أل  Lبأحسن حا �لدين 
 ��ملو�  � فكرهم  يعملو�   n هؤال& 
على  ليحصلو�  
مامهم  �ملطر�حة 
كنو`ها �لكنهم �فظوIا �يكرI�Gا 
تدقيق،   �
 تبصر   	��  o�G� كما 
يدعوهم   �  Lلرسو� جعل  ما  �هذ� 
بعلما& �لسو&. تكلم كثM من �ملفسرين 

تى به كث�M	 ممن يتتبعو	 ما يسمى �
�إلعجا` �لعلمي ��لذ+ 
حيانا ما هو 
 َّÇ ��ا�لو	  بإعجا`  حقيقة  ليس 
ليقفز��  �لعلمية   zGلتجا� نتائج  عنق 
 	jبالقر  �G� هذ�  فرحني،  �»و�&   �

�جا& قبل 
Gبعة عشر قرن¢ � قرjننا، 

مر طبيعي 
	 يكو	 كال� �هللا معجز� 
�Gيد�  �Gيد�  Xلك   µلنا� �يكتشف 
�كم kعماL عقلهم �±ا�لة نفوXهم 
عمل   �Xما لكن   ،¹Gأل�  Gقطا
 من 
بنت  بشعر  �لتباهي   Mغ �ملسلمو	 
هؤال&  عمل   �Xما �لطويل!  خالتهم 
 � �لعلمي  باإلعجا`  يتغنو	  �لذين 
هم  للبشرية؟  قدمو�   �Xما�  	jلقر�
تطبيق  �قا�ִדم  �¤تمعهم  يفهمو�   n
 	jلقر� 
��مر   � �لشرعي  �جلانب 
¤تمعاִדم  �فشلت  بذلك  �فشلو� 
�لدنيا  على  �تكالبو�  بعضهم  �قتلو� 
ليتغنو�  عنها  �Gسوله  �هللا  Iاهم  �ل� 
�لبحث   oطا± 
ين  ֲדذ�!  يو�  كل 

نتجت؟! عندما  �Xلعلمي لديهم �ما�
يقولو	  �لفضا&   �  µلنا� يكتشف 
يا عمي  نعم  عندنا سابق¢!  هذ�   �G�
هل   �
 حينها؟  فهمتمو�  فهل   �G�
�قلتم  �ستنبطتمو�   �
 �كتشفتمو� 
هذ� يعË هذ�! طبعا ال، هم ينتظر�	 
 zلغر�  � �لباحثو	  عليهم  لُيلقي 
اللتقاطها!  بالتسابق   ��Gليتبا �للقيمة 
�لتخّلي  �ب  سيي&.  سلو�  هذ� 
مئة  �لسبع   	jلقر� 
��مر  ��تبا�  عنه 
 ��ملوعو �ملسيح   Lقا كما  �نو�هيه 
 �عبا �تكو	  عنا  �هللا  لMضى   �
�هللا �لصاحلني. يا من ينتسب لإلسال� 

بالكال�، طبقو� �إلسال� على 
نفسكم 
�قومو� بشعائر� ��تبعو� سنة Gسولكم 
فيه  لكم  ليس  مبا  تتباهو�  ال  تفلحو�. 
قيد 
منلة من �لفضل. kنه �لقرj	 كال� 
 Gعلما& �لقشو ^k هللا فاعقلو�. �نظر���
��لسطحية، عندما غز� �لغرz �لفضا& 
��Gحت مر�كبهم جتوبه �نDr متتبعو 
�إلعجا` �لعلمي �قالو� هذ� ليس »م 
Gسولنا  قبلهم   Áعر فلقد  فيه  سبق 
�ملسيح  
فهمهم  �عندما  �لكرمي، 
�ملوعو� �ستحالة kسر�& �لن@ �معر�جه 
ليصر��  �ستماتو�  �لعنصر+  باجلسد 
 �  	
 يظنو	  ألIم  ضاللتهم  على 
هذ� فضًال عند �هللا. k	 �هللا يعطي على 
قدG �لعمل للمؤمن �للكافر، �مع 
نه 

مثا»ا ظل  aز+ �ملؤمن باحلسنة عشر�

�لئك "�ملؤمنو	" مقصرين عن علما& 
�لغرz فأ+ kميا	 kمياIم هذ� �
+ فهم 

فهمهم للقرj	 �kعجا`�!

�ملر�جـع:

١. �لقرj	 �حلكيم. 
 .	jلقر� Îأللفا µ٢. �ملعجم �ملفهر

�لثاÏ للمسيح  �لكبM، للخليفة   Mلتفس�  .٣
.� ��ملوعو

علي   .�  .oحلشر��  �  oاضر�±  .٤
�ل�rقي.

.o٥. موسوعة �حلشر�
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³اعنا � Gمضا	 عن �لصيا� ^k ل� تتدفق� Dبدال من سيل �لفتا�
مثل ما حكم �خوL قطرa ما& � �لفم بغM قصد عند �الستحما�، 

:L&نتسا 	
حر+ بنا 


خالقنا؟! �
ين �لثمر�o �ملرجوa من �لصيا�  *

ين تأثM هذ� �لعبا�a �لر�قية � ¤تمعاتنا؟! *


ين �لصr من قو� ال ميلكو	 
نفسهم عند �لغضب؟ *

ين �لضمM من �نتشاG �لغش ��لنفاÀ ��لظلم ��لكذz؟ *


ين �لعفة � ما نر�� من فجوG �عر+ �فحش؟ *
� ما نر�� من حسد �حقد �بغض؟ rين �ل
 *

� �أل¹G؟ �
ين �لر-ة ممن يستحلو	 �لتفجM ��لقتل ��إلفسا *

ين �إلخالÆ من Gيا& �لتكفMيني ��إلGهابيني �جتاG �لدين �لذين يز�يد�	  *

بإسالمهم على �لناµ؟

	 Yلو ¤تمعاتنا من هذ� �ملظاهر �لفاسدk a	 كا	 �لسو�� �ألعظم من  Gال �د


�ملسلمني ُيدGكو	 ملا�X ُكتب عليهم �لصيا�؟

قو�� يصومو	 IاG Gمضا	 ليس »م حظ من صيامه kال �جلو� ��لعطش،  Lفما با

�يقومو	 ليله �ليس »م من قيامه kال �لسهر ��لتعب؟!

                                                  هالة شحاتة عطية 
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 oآليا� هي  ما   :Jأل��  J�لسؤ�
بر¿ية  �ملتعلقة  ��ألحا�يث  �لقرjنية 
هالG Lمضا	 ��لعيد �كيف نتعامل 

معها؟ 
للمؤمنني  تعا^  �هللا   Lقا �جلو�7: 
ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾  ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ

.(١٨٦ aلبقر�)
 �قد قاL �لرسوL � �هو يتحد² 
�لقـمر+  �لشـهر  
يا�   �عد عن 
ْهُر  "�لشَّ �Iايته:  �بد�يته  �إلسالمي 
ِتْسٌع َ�ِعْشُر�َ	 لَْيَلًة، َفال َتُصوُمو� َحتَّى 
 aَ َتَرْ�ُ�، َفِإْ	 ُغمَّ َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلو� �ْلِعدَّ
�لصو�،   zكتا  ،+Gلبخا�) َثالِثَني. 
 Lََْيُتْم �ْلِهال
Gَ �Xَkِ � ِّلنَِّبي� Lَِقْو zَبا


َْيُتُموُ� َفَأْفِطُر��).Gَ �Xَkِ�َ َفُصوُمو�
�لشهر   	
 �حلديث  هذ�  من  يتضح   
لذ�  يوما.   ٣٠  �
  ٢٩ هو  �لقمر+ 
 ٢٩ بعد   Lال«� G¿ية  ±ا�لة  �ب 

 �يوما من شعبا	، فلو متت G¿يته 
بد�ية  �ليو�  Xلك  كا	  �ليو�  Xلك 
ُنكمل   	
 شهر Gمضا	، �kال �ب 
 
نبد �بعد�  شعبا	،  من  يوما   ٣٠

صيا� Gمضا	.
 �G¿ية �»الL ُتعتr صحيحة، سو�& 

� بالوسائل �حلديثة.  a�بالعني �ملجر

 ن  نصو�  من  مع  �لثا�:   J�لسؤ�

��Gبا، �من نتبع، هل  ��أل-ديني 
نتبع �خلليفة نصر� �هللا، 
� �لبلد �لذ+ 

نقيم فيه؟ 
�جلو�7: � كل بلد تبد
 هذ� �أليا� 
Xلك  
ُفق  �سب  �تنتهي  �ملقدسة 
مسلم  � صحيح  zبا هنا�  �لبلد. 
عنو�نه: "k	 لكل بلد G¿يَتهم �
Iم 

�� �»الL ببلد ال يثُبُت حكُمه G �Xk
مسلم،  (صحيح  عنهم".  َبُعَد  ملا 

كتاz �لصيا�، باz بيا	 
	 لكل بلد 

	 ألهل كل منطقة  +
G¿يتهم).. 
 	�
يبد  Lال«�  ��
G  �Xفإ G¿يتهم، 
بعيد�	  هم  �لذين  �لكن  بالصيا�، 
تلك  بر¿ية  �لصيا�   	�
يبد ال  عنهم 
�ملنطقة �سب G¿يتهم �ملحلية. فَعْن 
 ²ِGِْلَحا� ِبْنَت  �ْلَفْضِل   َّ�
ُ  َّ	
َ ُكَرْيٍب 
 :Lََقا اِ�،  ِبالشَّ ُمَعاِ�َيَة  kَِلى  َبَعَثْتُه 
َحاَجَتَها،  َفَقَضْيُت  اَ�،  �لشَّ "َفَقِدْمُت 
اِ�،  ِبالشَّ َ�
ََنا  Gََمَضاُ	  َعَليَّ  َ��ْسُتِهلَّ 
َفَر
َْيُت �ْلِهالLَ لَْيَلَة �ْلُجُمَعِة. ُثمَّ َقِدْمُت 
ْهِر، َفَسَألَِني َعْبُد  �ْلَمِديَنَة ِفي jِخِر �لشَّ
ُثمَّ  َعْنُهَما  �هللا  Gَِضَي   µٍَعبَّا ْبُن  �هللا 

َْيُتْم �ْلِهالLَ؟ Gَ َمَتى :Lََفَقا Lََكَر �ْلِهالXَ
 Lََفَقا �ْلُجُمَعِة.  لَْيَلَة  
َْيَناُ� Gَ َفُقْلُت 
 µُلنَّا�  �ُjGَ�َ َنَعْم  َفُقْلُت  
َْيَتُه؟ Gَ 
َْنَت 
َلِكنَّا   Lََفَقا ُمَعاِ�َيُة.  َ�َصاَ�  َ�َصاُمو� 
َنُصوُ�   Lَُنَز� َفال  ْبِت،  �لسَّ لَْيَلَة  
َْيَناُ� Gَ
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سئلة شائعة  oجاباk
kعد�� �ملكتب �لعر{
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َفُقْلُت  َنَر�ُ�.   �ْ
  َ َثالِثني ُنْكِمَل  َحتَّى 

َ� ال َتْكَتِفي ِبُرْ¿َيِة ُمَعاِ�َيَة َ�ِصَياِمِه؟ َ
َفَقاLَ ال، َهَكَذ� َ
َمَرَنا GَُسوLُ �هللا �. 
 	
(مسلم، كتاz �لصيا�، باz بيا	 

لكل بلد G¿يَتهم)
G¿ية  فتختلف   ،Gتد�  ¹Gأل� فأل	 
 Xk  ،Dخر
  ^k منطقة  من   Lال«�
� منطقة �يكو	 �لليل  Gلنها� 	يكو
فألّ	   .Dخر
 منطقة   � �لعصر   �

ال  فقد  «تلفة  �ملناطق   wش  Àفاj
� يو�  L»ال� 	هل كل �لبلد�
 Dير
��حد، �بالتاÇ ال ميكن 
	 يصومو� 
يو�   � بالعيد  ��تفلو�  يفطر��   �


��حد. 
�لر�بع G-ه  لقد قاL حضرa �خلليفة 
للمؤمنني ﴿َفَمْن  تعا^  قاL �هللا  �هللا: 
 aْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ (�لبقر َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
 Lمن يطُلع عليه هال 	
 +
 ،(١٨٦
هذ� �لشهر �ملبا�G يبد
 �لصيا�، �ليس 
 ��

هل بلد كذ� قد بد 	

	 يسمع 
�لصو� لذ� عليه 
	 يصو� هو 
يضا، 
كال بل عليه 
	 يصو� �سب G¿يته 

�ملحلية. 
(فَمْن  تعا^  قوله   � (َمن)  �كلمة 
 ��فرً  Ëتع ال  �لشهر)  منكم  شهد 
�لذين  �لقو�  كل   Ëتع بل  ��حد�، 
 Lلرسو� فقد �ضح  ��حد.  
فق  »م 

نه n �Xk يستطع 
كثر 
هل �لبلد  �

G¿يَة �»الL بسبب �لغيو� 
� غMها، 

Gبعة من �لثقاo منهم  �
�شهد �ثنا	 

�� �»الL، فكل �لقو� G م قدI
على 

فقهم  أل	  Gمضا	،  بصيا�   	�
يبد
��تفلو	  يفطر�	  �كذلك  ��حد، 
بالعيد. (جريدa �لفضل �لعاملية، ١-

(٧Æ ٢٠٠٢ r٧ نوفم
ال  
��Gبا   � �أل-ديو	  فاملسلمو	 
فيه  يصو�  �لذ+  �ليو�   � يصومو	 
�خلليفة بل يصومو	 مع tاعة بلدهم، 
 �� �لبلدين  Lال«� Dال ُير
Xk ميكن 

فقهما، فينبغي  Rيو� ��حد الختال
 � �جلماعة  
مG/Mئيس   ^k �لرجو� 

كل بلد ֲדذ� �لشأ	.

�ملسلمو	  هل  �لثالث:   J�لسؤ�
 � حق  على  
��Gبا   � �آلخر�	 

ية مر�جع يعتمد�	  صيامهم �على 

� �لصيا� ��لعيد؟
�جلو��Xk :7 كا	 �آلخر�	 Vتلفو	 
 � Gُئي  kمنا   Lال«�  	
 �ير�	  معنا 
يو� jخر، فهذ� شأIم، 
ما  ن فإننا 
�لصحيح،  هو  موقفنا   	
 متأكد�	 

كما سيتضح الحًقا.

 � نفعل  كيف  �لر�بع:   J�لسؤ�
Gمضا	 ��لعيد � ن � عائلة ليسو� 


-ديني؟

يتعلقا	  ��لعيد  �لصو�  �جلو�7: 
�هللا   LسوG  Lقا فقد   ،Lال«� بر¿ية 
� بوضو§: ُصوُمو� ِلُرْ¿َيِتِه َ�َ
ْفِطُر�� 
�لصيا�،   zكتا  ،+Gلبخا�) ِلُرْ¿َيِتِه 
 Lَْلِهَال� 
َْيُتْم Gَ  �Xَkِ� ِّلنَِّبي� Lَِقْو  zَبا
�هللا  نطيع   	
 �علينا  َفُصوُمو�). 
يقوله  مبا  نعمل   	
 �ليس  �Gسوله 
�ألقاzG. على �إلنسا	 
	 يطيع �هللا 

�Gسوله �ال يد�هن.

يكو	   �Xملا �خلامس:   J�لسؤ�
 Rختال� ��أل-د+ �جلديد � شك 
يو� �لصيا� ��لعيد بيننا �بني �ملسلمني 

�آلخرين؟ 
 ��جلد �أل-ديني  بعض  �جلو�7: 
 n ألIم  Xلك   � � شك  يكونو	 
 n� ،نظا� �جلماعة جيد� �يند¤و� 
تعليم  قضية  فالقضية  جيد�.  يتربو� 

�تربية.


ننا  هل صحيح   :P3لسا�  J�لسؤ�
Òالف �ملسلمني � �لصيا� ��لعيد؟ 

G¿ية  �أليا� ميكن  هذ�   ��جلو�7: 
�حلديثة  ��لوسائل   oباآلال  Lال«�

يضا، بل هنا� �سائل حديثة متّكن 
 Çبالتا� �لقمر،  عمر   zحسا من 
ميكن �إلخباG قبل شهر هل سيكو	 
 � يوما.   ٢٩  �
 يوما   ٣٠ �لشهر 

٢٧
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�ملتقدمة   ��لبال من  �غMها  
��Gبا 
�حلديثة،  �لوسائل  ֲדذ�  يستعينو	 
بريطانيا،   � tاعتنا  فإ	  �لذلك 
�بإX	 من خليفة �لوقت، حتّد� سلًفا 
بد�ية �لصيا� 
� يو� �لعيد على ضو& 
�ملختص  �حلكومي  �ملكتب  تقرير 
مطابق  �لعمل  �هذ�   ،Lال«� بر¿ية 
متاما للقرj	 �لكرمي ��لشريعة، �ֲדذ� 
��جلماعة  �أل-ديني.  كل  يعمل 
Xلك  تعمل  ال  �أل-دية  �إلسالمية 
�ملسلمني  مع   Rالختال�  �ملجر
 �حتد �kمنا   ،Àإلطال� على  �آلخرين 
 Ó�
يا� Gمضا	 ��لعيد على ضو& مبا
�خلليفة   aحضر  Lقا �قد  �لشريعة. 

�لر�بع G-ه �هللا ֲדذ� �لشأ	: 
�حلديثة   oباملعد�  Lال«� G¿ية  هل 
﴿َفَمْن  تعا^:  �هللا   Lقو مع  تتفق 
 aْهَر َفْلَيُصْمُه﴾ (�لبقر َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
متفًقا مع  
� ال؟ ��Xk كا	   ،(١٨٦
ْهَر  قوله تعا^ ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
 Lال«� G¿ية  تصبح  فهل  َفْلَيُصْمُه﴾، 
بالعني �ملجر�a متر�كًة؟ �من �ملمكن 
 �بالوسائل �حلديثة   Lال«� Dُير 	

فهل   ،a��ملجر بالعني   Dُير ال  �قت 
�لسابق  �لعمل  يصبح  �حلالة  هذ�   �
 �
 متر�كا،  �لكرمي   	jلقر� يقوله  مبا 
 Lملفعو� +Gلعمل �لسابق يظل سا� 	

�حلديثة  بالوسائل  �لعمل   rُيعت�

متر�كا؟ 
 �Mلقى كث
هذ� هو �لنقا© �لذ+ قد 
��لقلق،   zالضطر��  �  µلنا� من 
حقيقي   ��� هنا�  ليس  
نه  مع 
ناشئ   zالضطر�� لالضطر�z. هذ� 
من قلة �لفهم. �لو�قع 
ننا لو �ستطعنا 
باالستعانة   Lال«� طلو�  معرفة 
تابًعا  باملخترعاo �حلديثة لكا	 هذ� 
�مطابقا لقوL �هللا تعا^ ﴿َفَمْن َشِهَد 
ْهَر﴾، �لكن �لتصرR �لذ+  ِمْنُكُم �لشَّ
يكو	 بعيد� عن �لعمل بقوله ﴿َفَمْن 
ْهَر﴾ يكو	 غM جائز  َشِهَد ِمْنُكُم �لشَّ
�ال �عتباG له. ��لذين ال يفهمو	 هذ� 
�ألمر يصابو	 بالعثاÕ ،G يتخاصمو	 
ألّ	  �ألمر  هذ�  لكم  
شر§   .�Mكث
�لعيد قا��، �سوR يثاG هذ� �لنقا© 
 �
�ال حوله  يتكلم   Rسو�  ،aبكثر
 ��ملد�µG فيما بينهم، كما يناَقش 

ماكن �لعمل �غX Mلك. � oلكليا�
 ��أل-ديني  على كل  لذلك �ب 

	 يفهمو� هذ� �ألمر جيد�  �كل �لبال

�يعو�.
 ¹Gفق �أل
 عندما يرتفع �»الL من 
�لناحية  من   Lيقا  	
 فيمكن  قليال، 
 ¹Gأل� 
فق  من  مرتفع  
نه  �لعلمية 
 	
 ضر�Gيا  يكو	  ال  �لكن  قليال، 
علما&   Àفّر قد  لذلك  بالعني،   Dُير
�لو  �ألمرين،  هذين  بني  �لفلك 

 Rفسو ��ضو§  بدقة  سألتموهم 
متاما  ��ضو§  بدقة  �يبونكم 
kننا نستطيع 
	 rÒكم  �سيقولو	: 
 +
 �
+ يو� � �على �جه �ليقني 

+ يكو	 قد  ..Lقت سيطلع �»ال�
مغيب  بعد   ¹Gأل� 
فق  من  �Gتفع 
�لشمس فو�Gً، �لكن ال تفهمو� من 
بالعني  حتًما  G¿يته  ميكن  
نه  Xلك 
من   Lخا  Rصا طقس   �  a��ملجر
هذ�  طلو�  ألّ	   ،zلضبا�� �لغيو� 
 a��ملجر بالعني   Dُير �يث   Lال«�

كثر   �
 �قيقة   ٢٠ بني  ما  يتطلب 
`��ية  على  يكو	   	
 ��ب  قليال، 
 �Xفإ ،a�معينة لكي ُيرD بالعني �ملجر
بالعني  G¿يته  فيمكن  هنالك  �صل 

�ملجر�k� aال فال. 
 � �ألمر  هذ�  �ملشايخ  يأخذ   n  �Xk
 aد² هذ� �ملر� 	
�حلسبا	 فيمكن 
�ملاضية،  �لسنة   � حد²  ما  
يضا 
 zَصحا
 هنا   Öُلشيو�  Lسأ حيث 
طلو�  موعد  عن  �لفلكي  �ملرصد 
بأنه  علمية  kجابة  فأجابوهم   ،Lال«�
كذ�  �ساعة  كذ�  يو�   � سيتولَّد 
بعد مغيب �لشمس فو�G، فلم يلبث 

فتو� 
ّ	 Gمضا	 
� �لعيد  	
�ملشايخ 
� �ليو� �لفالÏ. فرفض  
سوR يبد
�ملسلمني   zلشبا� بعُض  فتو�هم 
�ملتفهمني �ملثقفني من غt Mاعتنا ممن 
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التقوى



 ،Gألمو� هذ�   � �يتدبر�	  يفكر�	 
 
نبد لن   �
 بالعيد   تفل  لن  �قالو�: 
�كا	   .Dلفتا�� هذ�  مبثل  برمضا	 
هؤال&   	
 Xلك  �حلق،  على  هؤال& 
�ملشايخ لو سألو� GجاL �ملر�صد بدقة 
��ضو§ 
كثر ألخ�rهم باألمر بدقة 
��ضو§ 
كثر �قالو� k	 �»الL سيتولَّد 
� موعد كذ� �� يو� كذ�، �لكن 
±اًال،  تكو	   a��ملجر بالعني  G¿يته 
ال  ألنه  G¿يته،  تشهد��  لن   Çبالتا�
يكو	 قد بلغ من �الGتفا� �يث تر�� 
�لعني �ملجر�a، ألنه يكو	 قريبا جد� 
من �أل¹G، ��ألفق �لقريب جد� من 
�أل¹G �عل G¿يته غM ممكنة فال تر�� 

 .a��لعني �ملجر
�حلق 
نه لو عرR �ملر& مكا	 طلو� 
 �Gنظا
مثل هذ� �»الL بالضبط �Gكز 
 +
على Xلك �ملكا	 فلن يرD هنالك 
 Øال يتحقق مع Çشي& مطلًقا، �بالتا
"شهد"  َشِهَد﴾.  ﴿َفَمْن  تعا^  قوله 
�لعلما&  �هؤال&  شاهد�.  
صبح   Ëيع
قطعية   aGبصو �rVنكم  �لفلكيو	 
 ¹Gأل� 
ُفق  من  �Gتفع  لو   Lال«�  	

بعد مغيب �لشمس �بقي لثلث ساعة 
� Gبع  a��ملجر بالعني   Dُير لن  فإنه 
بالعني   Dسُير �لكنه   ،Lأل�� �لساعة 
 aMألخ� �لدقائق  �خلمس   �  a��ملجر
 ¹Gأل� من  �Gتفع  لو  
نه   �
 حتما، 

 	
��نه �ألفق فال بد  Lيث ال �و�

يضا، n �Xk تكن  a�ُيرD بالعني �ملجر
هنا� غيو� 
� غMها، �� هذ� �حلالة 
يتحقق معØ قوله تعا^ ﴿َشِهَد ِمْنُكُم 

ْهَر﴾.  �لشَّ
 	
 Ëَمْن َشِهَد﴾ ال يع﴿ 	
�معلو� 

D منهم G �Xk ير�� �لقو� كلهم، بل
 ،a��ملجر بالعني  G¿يته  يستطيع  من 

فشها�ته تعّد شها�a كل �لقو�. 
 ���
هل �ألفق �لو�حد ميكن 
	 �ّد�
مستعينني   Lال«� G¿ية  يو�  سلًفا 
�ّلى  لقد  �حلديثة.  �لعلمية  بالوسائل 
ميكن  �خلصوماo حوL كيف  `مُن 
 تفل  كيف   �
 برمضا	   
نبد  	

كا	   �Xk�  .Rختال� بد�	  بالعيد 
�ليو�   wح Vتصمو	  �لقو�  بعض 
 Lحتفا� 	
فإمنا سببه جهلهم. فاحلق 
بعض 
هل بلد ��حد بالعيد � يو�، 
 � �بعضهم  ثا	،  يو�   � �بعضهم 

+ kֲדا�  ^k جًعا�G يو� ثالث، ليس
 	k لكرمي. كال، بل� 	jلقر� 	بيا �
���ضح   oبّينا هو  kمنا   	jلقر� بيا	 
ملا  به  عملنا  �لو  �لوضو§،  كل 
 Lال«�  .oخالفا 
ية  هنا�  كانت 
 aمبساعد �
 a�ُيرk Dما بالعني �ملجر
�لر¿يتني  �كلتا  �حلديثة،   oآلال�
 Rمتاما، �ال خال Dتتفق مع �ألخر
بينهما. ستكو	 �لفتوD �لعلمية لر¿ية 

 a��ملجر �لعني   Dكفتو متاما   Lال«�
 Gألمو� تر�عى   	
 شريطة  لر¿يته، 
�ل� Xكرُتها jنًفا. � هذ� �لعصر قد 
سّخر �هللا تعا^ بنفسه للعبا� �لقو�نني 
 	
 �علينا  �لشأ	،  ֲדذ�  �ضعها  �ل� 
نسخر خلدمة �لدين �لبحو² �حلديثة 

�ملتيسرa لنا. 
قبل tاعتنا،  ُتنشر من  �ل�  ��لتقا�مي 
 ��لبال  �  �
 هنا  �آل	   oنشر �قد 
ال  ألننا  قطعية،  شها�ִדا   ،Dألخر�
فيها  ميكن  ال   a�شها 
ية  
بد�  نقبل 
G¿ية �»الL بالعني �ملجر�k ،aمنا نقبل 
�لشها�a �ليقينية �ل� تقوk L	 �»الL ال 
� يو� كذ�  a�بد 
	 ُيرD بالعني �ملجر
��قت كذ� �Xk كا	 �جلّو صافيا، �هي 
فيها شهر Gمضا	 مع  يتو�فق   a�شها
� بد�يتها �Iايتها.  Dألخر� Gلشهو�
�لكن هؤال& �ملشايخ Vطئو	 
خطا& 
بعض  جتعل  حساباִדم   � غريبة 
شهر   +
  	
 مع  يوما،   ٢٨  Gلشهو�
�لشهر  يوما.   ٢٨ يكو	  ال  قمر+ 
 	
�لقمر+ ليس كف�rير �لذ+ ميكن 
يكو	 ٢٨ يوما، بل هو kما ٢٩ �kما 
�لشأ	  ֲדذ�  tاعتنا   Gفقر� يوما.   ٣٠
قطعي �صحيح متاما، �مطابق ملفهو� 

�لقرj	 يقينا. 
 rنوفم �لعاملية ١-٧  �لفضل   aجريد)

(٧ Æ ٢٠٠٢
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التقوى

 
 � يقو�  �إلنسا	   	k
 .wش  Lبأعما �لدنيا 
�هو  �يكابد،  �تهد 

ثنا& Xلك يو�جه �حلياa  �بد�خله  Ù
�لنفس �ألماaG،  �لw هى مثل حية 
�لسم  تنفث  �تر�ها  طم  قد  شرها 

� هى كضرغا� ما ينكل k	 هم، 
�غذ�& هذ� �لنفس �ألماaG هو ³و� 
فإ	  �خلطايا،   o�G�Xقا� �ملعصية 
 o�G�Xقا  aGبعصا ترشح  �ملعاصى 
�ل�  �لنفس  هذ�  على   oجناسا�
�تشتد  �تغلظ  تترعر�  بد�Gها 
بعد 
	 تسقى مبا& �لنجاساo هذ�،  
 ،Gيبو شرها  ضخمة  
فعى  فتصبح 
صوتا   Gتصد  D
  GوY �بقر�ִדا 
�خو�G شر�هة k^ �ملعصية   تطلب 
kال  تأمر  فال  �ملعاصى،  من  �ملزيد  
بشر �سو& �تستحوX على �إلنسا	 

�يأتى   لديه.  طاقة   aGX كل  �على 
 Ù  Mس
 هكذ�  ��إلنسا	  Gمضا	 
سجن هذ� �لنفس، فيدGبه على ما 
 �يَعّو�� على حتمل �ملشاÀ ��لشد�ئد 

عماL �خلM،  �يبد
 �ملسلم بالصيا� 

	 �عل على  Øفيحصن فرجه، مبع
كل فتحاo �جلسم من ³ع �بصر 
�لسا	 �شفتني �جلد �عقل �
نف 
 Gلثغو� �قبل ��بر، �عل على هذ� 
 Xمتنع نفا ،a���لفر�Á حر�سة مشد
��خل �لنفس،  ^k ملعاصى �³ومها�
هنا تفقد �لنفس �ألماaG غذ�ئها من 
³و� �ملعصية فتبد
 Ù �لذبوL �لكن 
YوG بقر�ִדا �خلو�G �ألخM �تنتفض 
�لكن  �نتفاضة،  jخر  بذيلها  �حلية 
 Gلقائمة على �لثغو� a��حلر�سة �ملشد
 	k صاحبها  �تلو�  تنتبه   Áلفر���

هم مبعصية �تنتصر �حلر�سة �للو�مة 

 µ
G على Æخلال� µبفأ Dبل �ִדو
�حلية  �تلفظ  بالسو&   aGألما� �حلية 
 .oمتو� �تضمر  »ا   نفس  jخر 
بعدها يبدL �هللا � �إلنسا	 نفًسا 
�لنفس  Ikا  بالتدGيج،  منها   �Mًخ
يترقو	  �ملؤمنني   	
  Øمبع �ملطمئنة، 
Gمضا	،   Ù 
على   oمقاما  ^k
فيحفظو	 كل منفذ »م.. 
+ I�Xjم 
فال  �عو�Gִדم.  
فو�ههم � �عيوIم 
يسمعو	 �لغيبة، �ال ميّد�	 عيوIم 
�ال  �آلخرين،   Lمو�
  ^k Úشع 

يزنو	.

	 �لفال§ kليه مير  �Gلقد بني �هللا مر�
 ،Áلفر�� هي حفظ  مبرحلة حرجة 
 ،Lلقبو�  §�G فينا  �هللا  ينفخ  كي 
 zملنافذ. �ضر� ��لفر�Á هي كل 
هذ�   Ù �هم  للمؤمنني   مثال  �هللا 
�حلالة  مبرمي �بنة عمر�	 �ل� 
حصنت 
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�جلسمية   Ïملعا� بكل  فرجها، 
��لعقلية ��لر�حية، �قاL �لن@ �: 
ليس �لصو� 
	 ميسك �إلنسا	 عن 
 	
 �لصو�  ��لشرz، �لكن  �ألكل 
 	
يتر� لغو �لكال�. فال بد للصائم 
��خلصومة  �حلديث  لغو  عن  يكف 
�من  �للغو،   � يدخل  مما  �غqMا 
تتقو	﴾  تعا^ ﴿لعلكم  قوله   Ïمعا

	 �إلنسا	 �لصائم يتقي بصومه من 
عن  فبانقطاعه   .zلذنو��  oلسيئا�
� نظرته ���لدنيا �حفظ فر�جه  تز
 zيطلع على عيو� ،aلر�حانية ِحّد�
n يكن يبصرها من قبل. �كذلك 
بإمسا�   zلذنو� من  �لصائم  يتقي 

 n ملصطفى �: "من� Lلسانه كما قا
َيَد� قوL �لز�G ��لعمل به فليس هللا 

	 يد� طعامه �شر�به)"  �حاجة 
ال   +
�لصو�)..  zكتا  ،+Gلبخا�)
عن  �إلنسا	  ميتنع   	
 �لصو�   Ëيع
بل   ،�GاI  Lطو  zلشر��� �لطعا� 
عليه 
	 �مي فمه من كل ما يضر 
يسب  �ال   zيكذ فال  �Gحانيته، 
�ال يغتاz �ال Vتصم. �ألمر �فظ 
�للسا	 عا�، ��ب �لعمل به ��ما، 
بصفة  لسانه  �فظ  �لصائم  �لكن 
 �خاصة �kال فسد صومه. ��Xk تعّو
لشهر  �للسا	  حفظ  على  �إلنسا	 
نفسه سائر  متّكن من حفظ  كامل 

�لصو�  فإ	  �هكذ�  
يضا.   Gلشهو�
�لد���.  على   zلذنو� من  �ميه 
�هنا  يثبِّت �هللا  قد� �إلنسا	 على 
 ÁGملد��  Lنو� له  �يتيح   ،Dلتقو�
�لر�حانية �لعليا. �ينفخ �هللا فيه من 
 LÂا� �هللا يت«k  
�Gحه  �عندها يبد
بصMته   ����تز �لصائم،  قلب  على 
 	
  Øمبع  .�Gنو� جال&  �لكشفية 
�حلالة  �إلنسا	 Ù هذ�   Rهللا يشر�
كل   � كالمه  عليه   LÂي� بإ»امه 
 D¿G zبو�
Gمضا	، �يفتح عليه  
على  �يطلعه   صا�قة،   Rٍكشو�


سر�G غيبه. 
       



�لرحيم.  �لر-ن  �هللا  بسم   -٣١٦
�للدهيانو+  علي  عنايت   Mم  Ëحدث
 ��ملوعو �ملسيح  تلقى  عندما   :Lقا�

مًر� من �هللا ألخذ �لبيعة فقد متت  �
�لبيعة �أل�^ � لدهيانه. لقد ُ
عّد سجّل 
"بيعة  ��جهته:  على  �ُكتب  للمبايعني 
 ،"aGلطها�� Dعلى �لتقو Lلتوبة للحصو�
�كا	 ُيكتب فيه 
³ا& �ملبايعني �jبائهم 
مع Xكر 
ماكن kقامتهم. كا	 �ملولو+ 
 Mم �كا	  �ملبايعني،   L�
 �لدين   Gنو
عباµ علي ثانيهم، �لعلي كنت �لثالث 
 ËسلG
بعدqا، kال 
	 مM عباµ علي 
أل�عو قاضي �خلو�جه علي، فلما �صلنا 

فدخل  بايعو�  قد   Æشخا
 سبعة  كا	 
هو  ليكو	  للبيعة  علي  �خلو�جه  قاضي 
 Ç  Lقا  Õ 
نا،  �خلت  �تاسًعا  �لثامن، 
�خل من يريد �لبيعة فأ�خلت 
حضرته: 
�لشو�G +Gستم علي فكا	 هو �لعاشر، 
�هكذ� كا	 �لناµ يدخلو	 ��حًد� تلو 

�آلخر �كا	 باz �لغرفة يغلق.
 oلر��يا�  �  Rختال� هنا�   :Lقو

�لبيعة   � �ملبايعني  ترتيب   ÆصوÅ
�أل�^، �kنه �Gجع kما k^ نسيا	 �لر��+ 
 D�G كل ��حٍد 	بأ Lنقو 	

� ميكن 

.D
G سب ما�

�لرحيم.  �لر-ن  �هللا  بسم   -٣١٧
 :Lيقو � �
قوL: كا	 �ملسيح �ملوعو
كا	   	
 منذ  يبيّض  
سي G شعر   
بد

سه G شعر 	
 DG
عمر+ ٣٠ عاًما. �
كله كا	 قد �بيّض عند بلوغه ٥٥ من 
عمر�. �لكن ينكشف لنا من �إلطال� 
على �قائع حياa �لن@ � 
نه بقي شعر� 
 wح �بيّض  �ما  عمر�  jخر   ^k  �
سو
 Lعما
 	

��	 �فاته kال �لقليل. ��حلقيقة 
تثقل  �لعصر  هذ�   � ��لتأليف  �ملطالعة 
لإلنسا	.  �لدماغية   Dلقو� على   �Mًكث
 aالة جيد� فبقيت   Dألخر�  Dلقو� 
ما 
 �
+ ضعف  
j ^kخر عمر�، �n يطر
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تعريب �لد�عية: Wمد طاهر ندمي

(٤ Z) جلز] �لثا��



 Gتتدهو n� ليومية� Lقو�� إلجنا` �ألعما
مطلًقا، بل ³عت من ֲדا+ عبد �لرحيم 
يقوL: كانت عضالo جسد� � قد 

Iا  kال  قليلة � حياته   aلفتر �سترخت 
  .aMألخ� oلسنو�� �تبد� قوية متينة 


قوL: كا	 ֲדا+ عبد �لرحيم �د فرًصا 
كثaM لتمسيد جسد حضرته.

 Ë٣١٨- بسم �هللا �لر-ن �لرحيم. حدث

��ئل  � :Lقا� +Gعبد �هللا �لسنو 	ميا
 ^k للتنـز�   aمر حضرته   Áخر �أليا� 
حامد  �شيخ  
نا  �كنت  قا�يا	،   LاÛ

نË ³عت  Çعلي مر�فَقني له. خطر ببا
يكتشفو	  حضرته  مثل  �ملقربني   	

�يطلعوIم  مر�فقيهم   zقلو  oمضمر�
حضرته،   rخت
 ال   �Xفلما Xلك،  على 
� بعض �ألسئلة، ��Xk �ضرته  oففكر
��يب  �ملوضو�  Xلك   Lحو يتكلم 
 Lفيه من سؤ� oكل ما فكر +
عليها، 
� قل@ كا	 حضرته يتكلم عنه بد�	 
Xلك  حد²  فلما  بشي&.  له   +Gخباk
حلضرته:  قلت   oمر� Üس   �
 
Gبع 
فلما ³ع Xلك   .oُrلقد جّربت ��خت
حضرته غضب �قاL: �شكر هللا 
نه مّن 
ال  
�ليا¿� � �هللا  Gُسل  بفضله.  عليك 

يعلمو	 �لغيب، فإيا� 
	 تعو� ملثله.

قوrV n :L ميا	 عبد �هللا حضرَته 
نه 
 �Vفي � قلبه بعض �ألسئلة، بل فّكر 

نفسه عن بعض �ألسئلة 
ثنا& مصاحبته 
حلضرته. 

بني   Àلفر�� 
حد  من  
يضا:  
ضيف �
 zXلكا� 	
�ملدَّعني �لصا�قني ��لكاXبني 
 	
منهم يتطلع ��ًما k^ عظمته �يريد 

ما  ��Gعه،  �لناµ صالحه  على  يثبت 
 oثباk� حلق� Àحقاk فهدفه هو À��لصا
�لصدk� Àقامته. فالكاzX يستغل ��ًما 
 Ç� 
نه   µللنا �يوهم  �لفرصة  هذ� 
�تقي، 
ما �لصا�À فال يباÇ بشرفه �ال 
 Àلصد� kقامة  �لوحيد هو  �qّه  عظمته 
مبكانته  يضّر  Xلك  كا	  �لو  �ترسيخه 

.µعند �لنا

 Ïrخ
٣١٩- بسم �هللا �لر-ن �لرحيم. 
خطيًّا   +Gلبيشا�� يوسف  ±مد  قاضي 


��ئل   � قا�يا	   oG` عندما   :Lقا�
�أليا�، قّد� 
حٌد �بَنه للقا& مع حضرته. 
�لولد ملصافحة حضرته  تقّد� هذ�  فلما 
حضرته  قدمي  يلمس   	
 بيديه   Lحا�
تعظيًما منه ملقا� حضرته، فمنعه حضرته 
 	
بيديه من 
	 يفعل Xلك. �الحظت 
�جه حضرته قد �-ّر، Õ قاL حضرته 
�لدنيا من   ��ألنبيا&   Ýيأ  :µبكل -ا
±و  
يضا  �مهمتنا  �لشر�،  ±و  
جل 

�لشر� ال نشر�.
 z��أل هو  �إلسال�  لب   	k  :Lقو

��الحتر��، �هو مؤّ�D �لقوL: �لطريقة 
كل  يعطى   	
 ينبغي   +
  ،z�
 كلها 
�ال  
قل  ال  به  �لالئق  �حتر�مه  شي& 

كثر، أل	 �إلفر�� ��لتفـريط سبيال	 

للهال�.

سيدنا مرc� غال[ a`د �لقا3يا� عليه �لسال[
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P: هل تعرda eا] �لفو�كه �ملذكو�� 
h �لقرfg؟ 

��لطلح  ��لتني،  ��لعنب،  �لرما	،   :Á
(�ملو`)، ��لنخل. 

�حليو�نا9  daا]   eتعر هل   :P
�ملذكو�� h �لقرfg؟

أ	 �ملعز ��لنَّعجة  Á: �إلبل ��لَغنم ��لضَّ
 Lلِبغا�� ��َخليل  ��لِعْجل   aلَبـَقر��
(�ألسد)   aGلَقْسَو�� ��لِفيل   Gحلما��

��لِقَر�a ��لَكْلب ��لذئب ��ِخلنـزير. 

 fgبعض �لصفا9 للقر eهل تعر :P
�لكرمي �ملذكو�� فيه؟

Á: �ملجيد، �حلكيم، �لعزيز، �لكرمي، 
�لكتاz، �لذكر. 

oa :P سو�� تسمى با7 �لقرfg؟
 ،	jلفاحتة، كما ³يت بأ�ِّ �لقر� aGسو :Á


�ِّ �لكتاz، ��لسبع � ،	jفسطا� �لقر�
 aلصال�� ��حلمد  
يضا  ��لشفا&   ،Ïملثا�

��لرقية ��لكنـز ��لقرj	 �لعظيم.

oa :P سو�� تسمى قلب �لقرfg؟
Á: سوaG ياسني. 

oa :P سو�� تسمى عر�P �لقرfg؟
Á: سوaG �لر-ن. 

h :P كم موضع جتب سجد� 
�لتال�� h �لقرfg؟

Á: ١٤ موضعا.

oa h :P سو�� توجد سجدتاf؟
� سوaG �حلّج. :Á

P: ما�� ُيـقَرh a سجد� �لتال��؟ 
"�للهم   :
يقر �لتسبيح   ^k باإلضافة   :Á

 .Ïحي �جسد+ �جنا�G لك oْسجد
³عه  �شق  خلقه  ملن  �جهي  سجد 

�بصر� �وله �قوته." 

P: من هو J�a كاتب للوحي h مكة 
�ملكرمة ��ملدينة �ملنو��؟

 ،� عفا	  بن  عثما	  سيدنا  هو   :Á
 � بن كعب   }
 فكا	  �ملدينة   �
ما 
��نضم kليه عد� من �لصحابة فيما بعد.

 h نزلت vما هي �آلية �لوحيد� �ل :P
جوe �لكعبة؟

Á: هي قوله � ﴿َفْلُيَؤ�ِّ �لَِّذ+ �ْ¿ُتِمَن 
(٢٨٤ :aلبقر�) ﴾...َماَنَتُه
َ

 Jبكى �سو vآلية �ل� eهل تعر :P
�هللا � عند dاعها؟ 

 :Lقا  �  �بن مسعو �هللا  Á: عن عبد 
علي   
"�قرْ  � �هللا   LسوG  Ç  Lقا
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قر �هللا!   LسوG يا  فقلت:   ،"	jلقر�

حب ُ  Ïk"  Lقا 
ُنزL؟  �عليك  عليك، 

³عه من غM+." فقر
oُ "�لنساَ&"،  	

ِمن  ِجْئَنا   �Xَkِ ﴿َفَكْيَف  بلغُت:   �Xk  wح
ُكلِّ 
مٍَّة ِبَشِهيٍد َ�ِجْئَنا ِبَك َعَلى َهـُؤال& 
عينا�   �Xفإ 
ْمِسْك"، َ"  :Lقا َشِهيًد�﴾، 
تذGفا	. �قيل بأ	 GسوL �هللا � - بعد 
�خضّلت   wح بكى  �آلية-  هذ�  ³ا� 
�جنتا�، �قاL "يا zG هذ� على َمن 
نا 


Gَهم. " n بني ظهر�نيهم فكيف من

 h  zبن �جل  عز  �هللا  aقسم  هل   :P
�لقرfg؟

هو   � �هللا   LسوG �كا	  نعم؛   :Á
�لوحيد �لذ+ 
قسم �هللا تعا^ به �Xلك 
َسْكَرِتِهْم  َلِفي  kِنَُّهْم  ﴿َلَعْمُرَ�  قوله   �

َيْعَمُهوَ	﴾ (�حلجر: ٧٣). 

P: ما هو عد3 �لسو� h �لقرfg �لكرمي 
�لv �سُتهّلت باحلر�e �ملقطعة؟ 

.aG٢٩ سو :Á

 h �لصال�  ُ�كر9  مر�  كم   :P
�لقرfg؟

.a٧٠٠ مر :Á

على  �لنقط  �ضع   oلذ� من   :P
�حلر�e �ملعجمة h �لقرfg؟ 

نقط  مت   :Lتقو  oلر��يا� 
كثر   :Á

بن  �مللك  عبد  خالفة  
يا�   �  	jلقر�
يوسف  بن   Áحلجا� من   aG�مببا مر��	 
 ��لثقفي ��Ç �لعر�À حينذ��، �يذكر 
�لد¿Ç، �نصر   �
بو �ألسو  Àلسيا� هذ� 

-د  بن  ��خلليل  �لليثي،  عاصم  بن 

�لفر�هيد+. 

 P��يد  � ج$يل   fكا كيف   :P
�لنzَّ �لقرfg؟

 	jلقر� � يعر¹  Á: كا	 GسوL �هللا 
 aحد��  aمر  � جrيل  على  �لكرمي 
 �� عا�،  كل  من  Gمضا	  شهر   �
�لسنة �ألخaM من حياته عرضه مرتني، 
كا	  جrيل   	k"  :�  Lيقو Xلك   ��
Gمضا	  شهر  كل   �  	jلقر�  ËضGيعا
مرتني،  �لعا�  هذ�   ËضGعا �kنه   ،aمّر
»ذ�  
جلي".  حضر  قد  kّال   ��G
 �ما 
يستحبُّ قر�&a �لقرj	 مرتني على �ألقل 

� Gمضا	. 

من  �لِقبلة  حتويل  gية  نزلت  م�   :P
بيت �ملقدP �� �لكعبة �ملشرفة؟

Á: مت حتويل �لِقبلة بعد ستة عشر شهًر� 
من هجرa �لرسوX� ،� Lلك � شهر 

.aللهجر Ïلعا� �لثا� �Gجب 
 

 fgلقر�  h ثو�  غا�  �كر  aين   :P
�لكرمي؟

�لتوبة   aGسو من  �ألGبعني  �آلية   �  :Á

َفَقْد  َتْنُصُر�ُ�  ﴿kِال  تعا^:  قوله  �هو 

ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر�� َثاِنَي َ Xْkِ َنَصَرُ� �ُهللا
�ْثَنْيِن Xْkِ ُهَما ِفي �ْلَغاXْkِ Gِ َيُقوLُ ِلَصاِحِبِه 
ال َتْحَزْ	 kِ	َّ �هللا َمَعَنا َفَأْنَزLَ �ُهللا َسِكيَنَتُه 

َعَلْيِه َ�
َيََّدُ� ِبُجُنوٍ� َلْم َتَرْ�َها﴾.

بيو[   fgلقر�  h ُ�ِصف  يو[   oa  :P
�لفرقاf؟

Á: يو� نَصَر �هللا عز �جل نبيه ��لذين 
معه ببدG، �كانو� ضعافا. 

P: كم من �لسو� �لقرgنية مكية؟ 
Á: ٨٧  مكية �٢٧ �ألخرD مدنية.

oa :P �لسو� مكية �aيها مدنية؟ 
بعد  نزلت  �ل�  هي  �ملدنية؛   Gلسو�  :Á
 Mغ � 
بد قد  نز�»ا  �»جرk� a	 كا	 
 ،aل� نزلت قبل �»جر� Gملدينة. ��لسو�

تسمى مكيًة.

 fgلقر�  h �كر�   3�� �جل   oa  :P
بكنيته؟


بو »ب، �Xلك  Lِعد�ُّ �ِهللا ��لرسو :Á
� مستهل سوaG �ملسد ﴿َتبَّْت َيَد� 
َِبي 

﴾ (�ملسد: ٢)  َلَهٍب َ�َتبَّ

P: �سم كم جبل ��h 3 �لقرfg؟
 ،aملر��� �لصفا،  �هي:  
Gبعة،   :Á

.+���لطوG، ��جلو

٣٥
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دعاء مأثوردعاء مأثور
عن املسيح املوعودعن املسيح املوعود  �

� خطبة �جلمعة بتاGيخ  ١٧ يونيو ٢٠١٦

-د -
يد� �هللا تعا^ بنصر� �لعزيز-   Gمر`� مسر� aجه حضر�
ألبنا& �جلماعة ند�& حثهم فيه على 
	 يلتزمو� خالL هذ� �لشهر 

:Lقا� �  ��لفضيل بدعا& مأثوG عن سيدنا �ملسيح �ملوعو
�عية �ملسيح �ملوعو� �ل� �ب 
	 نلتز� به 

قد� لكم �عا& من  

� هذ� �أليا� بوجه خاÆ لنناL قرz �هللا تعا^. �Mكث

� حضرa �هللا قائال: � � لقد �عا �ملسيح �ملوعو

 �"يا �7َّ �لعاملني، ال يسع� �لشكر على مننك، فأنت ِجدُّ �حيٍم �كرٍمي، �لك علّي منٌن �ر
�حليا�،   Jألنا  zقل  h �خلالص  ُحبَّك  �aَْلِق  aُهَلَك،  لئال  �نو�   � فاغفْر  �إلحصا]،  حد  عن 
��سُتْر� �cِ�aْع� a faعمل صاًحلا ترضا�. aعو� بوجهك �لكرمي من fa �ّل علّي غضبك، 

� من باليا �لدنيا ��آلخر�، فبيد� �لفضل ��خل� كله، gمني � gمني."  ْ̀� �َنجِّ ��

ندعو �هللا تعا^ 
	 يوفقنا لفهم حقيقة �لدعا&، �
	 �عَلنا شهُر Gمضا	 من �لذين يفهموIا، �يوفقنا 
�هللا ��ئما 
	 نكو	 من 
قويا& �إلميا	 �لذين يسمعو	 
��مر� �يعملو	 ֲדا �يقدمو	 Gضا �هللا على 
كل شي&. ندعو �هللا تعا^ 
	 تكو	 
عمالنا كلها لوجه �هللا �
	 يتقوD �عتقا�نا 
كثر من X+ قبل، 

 .aلدنيا ��آلخر� �
	 ينقذنا �هللا من �لباليا � ،Àُ��ينشأ � قلوبنا حبُّ �هللا �لصا
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التقوى



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






