
ِفيِه   bَُْنِز� �لَِّذ@  َ;َمَضاَ�  ﴿َشْهُر 
ِمَن  �َبيَِّناٍ� َ لِلنَّاِ�  ُهًد�  �ْلُقْرَ?ُ� 
ِمْنُكُم  َشِهَد  َفَمْن  ��ْلُفْرَقاِ� َ �ْلُهَد� 
 �ْهَر َفْلَيُصْمُه َ�َمْن َكاَ� َمِريًضا َ�ْ �لشَّ
ُيِريُد  ُ�َخَر   Rٍَيَّا� ِمْن   oٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى 
�هللا ِبُكُم �ْلُيْسَر َ�َال ُيِريُد ِبُكُم �ْلُعْسَر 
�لُِتَكبُِّر�� �هللا َعَلى َما َ oَ �لُِتْكِمُلو� �ْلِعدََّ
 :oلبقر�) ﴾�َ�َهَد�ُكْم َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر

(١٨٦
�لقر?�   4 لنا   تعا �هللا  بّين  لقد 
�"ية  فيها  مبا   oكث� �مو;�  �لكرمي 
�لقر?� �لكرمي �مكانته ��"ية �لعمل 
به �كيف ينبغي �� نعمل به، �فيمن 
�ما تأث��ته  ،oحليا� �َ�ينفخ �لقر?ُ� ;
على حياo �إلنسا�. باختصا;، هنا] 
تفاصيلها  لنا  �هللا  بّين   oكث� �مو; 
 �� علينا  لذ�  �لكرمي.  �لقر?�   4
�ملحتو@  �لعظيم  �لكتا&  نعمل ֲדذ� 
�حانيتنا ; نطوِّ;  كي  �لشريعة  على 
)نيويا  تقدما  °و�  بل  ��خالقنا، 

�يضا. 
بركا�  iُكر�  تلوִדا   Yل� �آلية   4
بشهر  �عالقته  �لكرمي  �لقر?� 
د على مزيد من  ;مضا�، حيث ُ�كِّ
�"ية ;مضا� بربطه بالقر?� �لكرمي؛ 
بّين �هللا تعا 4 قوله: ﴿شهر  فقد 
�لقر?�﴾  فيه   bُنز� �لذ@  ;مضا� 
��لشريعة  �لكامل  �لكتا&  �ذ�   ��
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تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال   dحد� �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
 dشهد �� £مًد� عبد��شريك لـه، 
من  باهللا   iفأعو بعد  �ما  �;سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ;&ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوR �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  ��يَّاَ] َ َنْعُبُد  �يَّاَ] 
�لَِّذيَن   È�ِصَر  * �ْلُمْسَتقيَم   Èَ�َر �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو& َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (?مني) �ال �لضََّ

خـطبة �جلمعـة
�لعزيز lبنصر nهللا تعا� lد �يدb� 	مسر� �fلقاها سيدنا مر� oل�

� pملهد� cإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو` �
٢٠١٤/٠٧/١١ Rيو

 4 مسجد بيت �لفتو� بلند�

;‹]Ëë’\;ÏÕ˜¡;‹]Ëë’\;ÏÕ˜¡

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’]d€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’]d



فالذ@  برمضا�،  عالقة   oألخ��
�ينشر  �إلميا�   4  Rيتقد  �� يريد 
 dهذ��لكتا& �ألخ� ��لكامل  هذ� 
�لشريعة 4 �لعا� ليّطلع �لعا� عليها، 
 µمن �لن� ��لذ@ يريد �� ينتقل �
قر&   bينا  �� يريد  ��لذ@   ،�
 yفإ” صوَ�  �يسمع   تعا �هللا 
قريب“ عليه �� يؤ)@ حق ;مضا� 
بينهما.  �لعالقة  �يد;]  ��لقر?�، 
 j�ألطر� متر�مية   �تبد  Yل� �ألبعا) 
شهر   4 ُتطو�  �ألخر�   Rأليا�  4
;مضا� �ُتجعل قريبة. فعلى �ملؤمن 
�ل�كا�   bلينا جاهد�  يسعى   ��
ما  بقد;  �لفضيل  �لشهر  هذ�  من 

 d4 هذ �� ��يستطيع. يقوb �ملفسر
;مضا�..   Rصيا �"ية  iُكر�  �آلية 
 4 bتعليم �لقر?� �لكرمي �ُنز �� @ْ�

شأ� ;مضا�. 
يقوb �ملسيح �ملوعو) � �يضا عن 
�آلية: ﴿شهر ;مضا� �لذين �ُنزb فيه 
�حدها  �جلملة   dهذ بأ�  �لقر?�﴾، 
تبني عظمة ;مضا�. �قاb �يضا بأ� 
�جر ;مضا� كب� �عظيم جد� بسبب 
هذd �لعظمة، �لكن للذين يد;كو� 
 ����لقر?� �يؤ) Rلعالقة بني �لصيا�
هو  �حلق  iلك  من  ��ملر�)  حقهما. 
 oبكثر �لقر?�  يتلو�   �� عليهم   �ّ�
فيه  يتأملو�   ���  ،Rلصو� جانب   �

فبقد;   .dيسمعو  ��  dتفس�  ���يقر�
توّصلت   sملوضو�  4 تفّحصُت  ما 
 Ïمعلوما على   pبنا �لنتيجة   �
ال  �لذين  منا  كب��  عد)�  هنا]   ��
يسعو� أل)�p حق �لقر?� 4 ;مضا� 
 Àمبع تال�ته،  حق  يتلونه  �ال  �يضا 
�كما  Íخا dبانتبا �nم ال يقر��نه 
هو حقه، �ال يتلو� �ال جزp بسيطا 
حاجة  فهنا]  فيه.  ;�غبني  غ�  منه 

 هذ� �ألمر. � dماسة لالنتبا
�لذ@  ;مضا�  ”شهر   yمعا �من 
�لقر?�   b�نز  �� �لقر?�“  فيه   bُنز�

بد� 4 هذ� �لشهر.
عائشة   oلسيد� عن  ��ية ; هنا] 
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�لعزيز -  lهللا بنصر� lد - �يدb� 	مسر� �fمر gحضر

د على مزيـد من أهمية  ... أُكِّ
بالقـرآن  بربطـه  رمضـان 
 6 Bالكرمي؛ فقد بـنيّ اهللا تعا
قوله: ﴿شـهر رمضـان الذي 
أُنـزل فيـه القـرآن﴾ أن iذا 
الكتـاب الكامـل والشـريعة 
برمضـان،  عالقـة  األخـOة 



 bسو; iكر  حيث  عنها  �هللا  ;ضي 
�هللا �: ”َ��َّ ِجْبِريَل َكاَ� ُيَعاِ;ُضِني 
 Rَِنَُّه َعاَ;َضِني �ْلَعا��ِباْلُقْر?ِ� ُكلَّ َسَنٍة َ

َمرََّتْيِن“.
�سنته ,سب  � µلن� oسو� �� ،�iً�
 ��  � �نظا;نا  تلفت   تعا �هللا  �مر 
 oحد�� oلقر?� مر� o�نكمل )�;o تال
على �ألقل 4 شهر ;مضا�. �كما 
قلت بأنه �ب علينا �� نتدبر �لقر?� 
سنكو�  فقط  عندها  حيث  �يضا، 
ممن يعملو� بأمر �هللا تعا: ”هد� 
�نفهم   dنتلو عندما   @� للنا�“، 
للنا�  هد�  �نه  �نعلم  مضامينه 
 ��يريد للذين  هد�  �نه   jنعر�
�� يتلقو� ��د�ية منه، أل� ��د�ية ال 

تتأتى بد�� قر�pته �فهمه. 
�iً�، قر�oُp �لقر?� �فهمه ضر�;يا�، 
بأنه:  �يضا   bيقو  تعا �هللا  أل� 
�نه   Àمبع ��د�“،  من  ”بّينا� 
تعا � يأمركم فقط بأ� تقر��d بل 
كل  على  �يضا  )ليال   Rيقد �نه   bقا
��عملو�   dفهمو��  d�فاقر� هد�ية. 
,سبه أل� ما يفهمه �إلنسا� باأل)لة 
ميكن �لعمل به من �ألعما`. كذلك 
باأل)لة  مصحوبة  ��د�ية  كانت   �i�
��لبينا� يسهل �بالغها � �آلخرين 
��فهامها �ياهم، �بذلك ميكن �لعمل 
�يضا.  بالقر?�  باجلها)  �هللا  بأمر 

�لفرقا�  فيه  بأ�   تعا �هللا  �علن   Â
�يضا، �@ فيه �)لة قوية �بينة تفرِّ` 
بني �حلق ��لباطل. ��لعامل بالقر?� 
كل   4  dغ� عن  Ìتلفا   �p�يتر
�لعملية  حالته  �تكو�   ،b�ألحو�
 dلعقدية �على من غ�����لر�حانية 

بكل �ضو�. 
�لقر?�  عن  �آلخرين  نناقش  عندما 
نستمد �أل)لة �يضا من �لقر?� نفسه. 
��ملعلوR �نه ال ميكن لكتا& �� )ين 
�� يقا�R �لقر?� �لكرمي، أل� تعليمه 
تا;�ية،  �فيه شو�هد  ��·ى،  �على 
�حجج قوية مقابل �أل)يا� �ألخر� 
 Â �لساطع.  كالنها;  تفّوقها  ُتثبت 
 يعلن �لقر?� �لكرمي �نه من �هللا تعا
من بد�يته � nايته ��نه £فوÕ على 
سيبقى  �نه  �يعلن  �ألصلية  حالته 
 bفيقو �ألبد.   � £فوظا  مصونا 
 oملجاهد� شهر  ;مضا�  شهر  بأ� 

فحاِ�لو� �� تقر��� فيه هذ� �لكنـز 
��جعلو�   ،dتعّلمو� ��لعرفا�  للعلم 
تعليماته جزp من حياتكم ال يتجز�، 
�تأملو� 4 �حكامه ��جعلو� حياتكم 
�لشهر  هذ�   4  ����عيد ,سبها. 
�نفسكم  ��فحصو�  منها  نسيتم  ما 
مد�   ��لتر �لتعاليم   dهذ  pضو  4
هذ�   ،�iً� �لكرمي.  بالقر?�  �لتز�مكم 
ما يأمرنا �هللا به أل� هذd هي �ألمو; 

�لY تضمن حتسني )نيانا �عقبانا. 
يقوb �ملسيح �ملوعو) � 4 شر� 
من  �بينا�  للنا�  ﴿هد�  �آلية: 
يتحلى  ��لفرقا�﴾: ”�لقر?�  ��د� 
يهد@  �نه  �ال: � صفا�:  بثال� 
�لنا� � علوR �لدين �لY جهلوها. 
ثانيا: يفّصل �لعلوR �لY كانت Çملة 
من قبل. ثالثا: مييز بني �حلق ��لباطل 
 Yل� �ألمو;   4 �لفصل   bِقو ببيا� 
 .“s�لنـز�� jحد� فيها �الختال
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فاقـرأوه وافهمـوه واعملوا kسـبه ألن مـا يفهمه 
اإلنسـان باألدلة ميكن العمل به مـن األعماق. كذلك 
إذا كانـت اiدايـة مصحوبـة باألدلـة والبينـات 
إياهـم،  وإفهامهـا  اآلخريـن   Bإ إبالغهـا  يسـهل 
وبذلك ميكـن العمل بأمر اهللا باجلهـاد بالقرآن أيضا.



نظ�  ال  �كامل  جامع  كتا&  فهذ� 
له قط، �قد بّين كل شيp كامال، 
�لسابقة  �أل)يا�   pخطا� �صحح 
�لكتب   4 نقص  ما  �سّد  كلها 
 تعا �هللا  من  لفضل  �نه  �لسابقة. 
�فقنا �علينا �i خلقنا 4 هذ� �لعصر 
لإلميا� باملسيح �ملوعو) �بذلك هيأ 
لنا فرصة �� نّطلع على �"ية �لقر?� 
�ملوعو)  �ملسيح  بو�سطة  �معا;فه 
�لعلم  كنو�  لنا   Rقّد �لذ@   �
��ملعا;j �لقر?نية. �حلق �� �إلنسا� 
 op�جه �حلقيقة بقر�يد;] iلك على 
على   .� �ملوعو)  �ملسيح  كتب 
�ية حاb، سأقر� عليكم �ليوR بعض 
�ملقتبسا� من كالR �ملسيح �ملوعو) 
� عن �لقر?� �لكرمي �لY تبني لنا 
�يضا   jنعر��لقر?� �مكانته  �"ية 
�كيف  جتاهه  مسؤ�لياتنا  هي  ما 
 �� علينا  فيجب  نؤ)يها.   �� �ب 
جنعل هذd �ألمو; نصب �عيننا )�ئما 
�تعليمه  �لقر?�  تعلُّم   � �نتوّجه 
��لعمل به. لقد شرحت بإ�ا� �آلية 
�لY تلوִדا، �ما �آل� فأقدR لكم بعض 
�ملقتبسا� من كالR �ملسيح �ملوعو) 

 :bفيقو �
”�� كلمة خامت �لنبيني �لY ُ�طلقت 
على ;سوb �هللا � تقتضي ,د i�ִדا 
�@ من مقتضى هذd �لكلمة بالطبع 

عليه   bنز �لذ@  �لكتا&  يكو�   ��
� خامت �لكتب ��� توجد فيه كافة 
 o(موجو هي   Yل� �لكماال�   s�نو�

فيه 4 �حلقيقة. 
�هللا   Rكال  b�لنـز  Rلعا� �ملبد�   ��
 bَّملنـز� يتحلى  ما  بقد;  �نه  هو 
باط¹   bكما� قدسية   oقو من  عليه 
عليه   bلنا��  Rلكال� يتحلى  ما  بقد; 
 µلن� oملا كانت قو��شوكة.  oبقو
� �لقدسية �كماله �لباط¹ �بلوغه 
 � Yل�� �إلطال`  �على );جة على 
يسبقه فيها �حد من قبل �لن يسبقه 
�لقر?�  لذ� �حتل  �ملستقبل،  �حد 4 
��لصحف  �لكتب  بني  من  �لكرمي 
�لسابقة كلها �ملقاR �ألعلى �لذ@ � 
 � µلن� o;خر، أل� قد? Rيبلغه كال
�قوته �لقدسية كانت تفو` �جلميع 
�كا�  كلها  �لكماال�  عليه  �متت 
كلها،  �ملقاما�  قمة  بلغ  قد   �
 Rعليه 4 هذ� �ملقا bلذ@ نز� Rفالكال
بلغ �لكماb �يضا. �كما متت عليه 
كماال� �لنبوo كلها كذلك ختمت 
على �لقر?� �لكرمي كماال� �عجا� 
�لكالR. فكا� � خامت �لنبيني �كا� 
كتابه  �كا�  �لكتب،  خامت  كتابه 
حيث  من   bلكما� منتهى  بلغ  قد 
�جه �عجا� �لكالR كلها. ���ملر�تب 
من   p�سو فحصتم  ناحية  �ية  فمن 

من   �� ��لبالغة  �لفصاحة  حيث 
حيث ترتيب �ملضامني �� من منطلق 
من   �� �لتعليم  كماال�   �� �لتعليم 
�لقر?�   ��تر �لتعليم  ×ر��  حيث 
�يثبت  �لكرمي كامال من كل جهة 
�لقر?�  يطلب   � لذلك   .dعجا��
معني  �مر   4  dبنظ� �إلتيا�  �لكرمي 
بل طلب بوجه عاR مبا;�ته من �@ 
�لفصاحة   4  p�سو  ،��تريد منطلق 
 ��  yملعا�� �ملطالب   4  �� ��لبالغة 
 ��pلنبو� منطلق  من   �� �لتعليم   4
��لغيب �ملوجو) فيه. فمن �ّ@ منطلق 

“.oنه معجز�;�يتموd جتد
Â يقوb حضرته  � 4 بيا� �"ية 
�لقر?� �لكرمي: لوال �لقر?� عندنا �لو 
كانت �ألحا)يث �حدها مد�; �مياننا 
��عتقا)نا ملا �ستطعنا �� نو�جه �حد� 
تدبر�  لقد   .Rلند�� �خلجل  بسبب 
4 لفظ "�لقر?�"، فانكشف علّي �� 
4 هذ� �للفظ �ملبا;] نبًأ عظيًما بأ� 
 ،op�لقر?� هو �لكتا& �جلدير بالقر�
�لزمن   4  op�بالقر �جد;  �سيصبح 
شريكة  �خر�  كتب  ُتجعل  �لذ@ 
 �(ً�i� �عندها،   ،op�لقر�  4 معه 
��ستئصاًال   Rإلسال�  jشر عن 
 dحد�للباطل، سيكو� هذ� �لكتا& 
جديًر� بالقر�op، بينما تكو� �لكتب 
nائًيا.  بالتر]   ��َ كلها  �ألخر� 
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 @� �يضا،  �لفرقا�   Àمع هو  هذ� 
سيميِّز هذ� �لكتا& �حدd بني �حلق 
��لباطل �لن 9تّل حديث �� كتا& 
�آل�  �ُتركو�  لذ�  �ملرتبة.   dهذ ?خر 
�لكتب �ألخر� كلها ��تلو� كتا& 
َلُملحد من  �هللا �حدd ليل nا;. �نه 
 � يلتفت  َمن ال  �لقصو�  �لد;جة 
�خر�  كتب  على  �ينكّب  �لقر?� 
�اعتنا  �فر�)  على  �ب  nا;.  ليل 
 bالشتغا�� �لتدبر   � ينصرفو�   ��
 bقالبا تا;كني �الشتغا�بالقر?� قلبا 
باألحا)يث. من �ملؤسف �نه ال يتم 
كما  تد�ُ;ُسه  �ال  بالقر?�   pالعتنا�
 4 �لقر?�  حربة   ��خذ حقه.  هو 
�يديكم �ستنالو� �لفتح حتما، �لن 
 oهذ� �لنو;. (جريد Rظلمة �ما Rتقو
 ١٧ Rلد ٤ عد) ٣٧ يوÇ "َحلكم�"

(٥ Í كتوبر/ ١٩٠٠�
 4  � �ملوعو)  �ملسيح   bقا  Â
”كيف  �إلصال�:  طر`  بيا� 
�حلسن؟  ��لتغيُّر  �إلصال�  ميكن 
هو:   b�لسؤ� هذ�  على  ��جلو�& 
 4 ��تدّبر  Â .ألصل� بالصالo ألnا 
تفصيل  فيه   .pففيه كل شي �لقر?� 
عن  ��ألخبا;  ��لسيئا�،  �حلسنا� 

�ملستقبل.“
 �  dالنتبا� هو   b��أل �ألمر   ،�iً�
بوجه   Rأليا�  dهذ  4� �لصلو��، 

 oبالصال Íخلا� Rب �الهتما� Íخا
�اعًة. كذلك ما )�مت هنا] عالقة 
خاصة بني �لقر?� �شهر ;مضا� لذ� 
لو تعو)مت على تال�o �لقر?� ��لتدبر 
فيه ��لعمل به 4 هذ� �لشهر لنفعتكم 

هذd �لعا)o 4 �ملستقبل �يضا. 
"فيه   :� �ملوعو)  �ملسيح   bيقو
تفصيل �حلسنا� ��لسيئا� ��ألخبا; 
يقينا  �علمو�  �غ�ها.  �ملستقبل  عن 
ألحد  ليس  )ينا   Rيقد �لقر?�   ��
 d;ا× يعطي  ألنه  عليه،  يعتر:   ��
 R يقدَّ  � )�ئما.   o(ملتجد� �بركاته 
كاملة.   o;بصو �إلجنيل   4 �لدين 
iلك  مقتضى  يسد  تعليمه  كا�   �i�
�لعصر فال بأ� فيه �لكنه ال يصلح 
 jجلميع �حلاال�. هذ� �لشر�لألبد 
 يعو) � �لقر?� �حدd �� �هللا تعا
قد بّين فيه عال^ كل مر: �;ّبى 
 �لقو� كلها. ��i �iكر سيئة iكر �
جانب iلك طريق ���لتها �يضا. لذ� 
�كِثر�� من تال�o �لقر?� ��سعو� �� 

 .“dمر��جتعلو� �عمالكم ,سب �
يقوb �خلليفة �لثالث للمسيح �ملوعو) 
 ��i ير� باكستانيا كا��� �� �
عهد   4 �لصني   �  o;يا�  4  oمر
كيف  فسأله:  ُتنغ“  ”ما�تسي 
�ستطعَت �� ُتحد� هذ� �النقال& 
4 قومك؟ قاb ” ما�تسي ُتنغ“: ال 

تسأل¹ بل عليك �� تقر� �سوo نبيك 
��قر� قر?نك ��عمل به ستجد كل 

شيp فيهما. 
 ��فالعقالp من غ� �ملسلمني �يضا ير
نو;� 4 �لقر?� �لكرمي، سو�p ?منو� به 

�R � يؤمنو�. 
�النقال&  �ملوعو)  �ملسيح  يذكر   Â
�لعمل  نتيجة  �لذ@ ميكن �� 9د� 

 :bبالقر?� �لكرمي فيقو
�لثانية 4 حكم  �لقر?�   oمعجز Â”
تلك  هي  لنا  ��ملحسوسة   o(ملشهو�
�لتغي��� �مللفتة ��ملذهلة �لY حدثت 
 � µ4 �لصحابة ب�كة �ّتباعهم �لن
 µلن� �صحبة  �لكرمي  �لقر?�  �تأث� 
كيف  نر�  فحني   .�  Rألكر�
كانت حالة هؤالp �لقوR قبل نو��م 
 ،Rإلسال�  �  Rالنضما�  jشر
�عا)�ִדم،  س�ִדم  كانت  �كيف 
ب�كة  iلك  بعد   ��صا; كيف   Â
��ّتباs �لقر?� �لكرمي  � µصحبة �لن
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التقوى

 Oغـ مـن  فالعقـالء 
املسلمني أيضا يرون نورا 
6 القـرآن الكرمي، سـواء 
آمنـوا بـه أم t يؤمنوا. 



�خالقهم  حيث  من  ُحوِّلو�  �كيف 
��قو��م  �سلوكياִדم  �معتقد�ִדم 
حالة  من  عا)�ִדم  ��يع  �س�ִדم 
 �  oطاهر� طيبة  حالة   � خبيثة 
;Ñية  بعد  نضطر-   ،(��حلد �قصى 
هذ� �لتأث� �لعظيم �لذ@ �ضفى على 
�ملعانا  pضيا� oًنضر Úم �لصدnكيا
ملفًتا- لإلقر�; �� iلك كا� تصرفا 
 تعا �هللا   o;قد بيد  حد�  خا;قا 

.“Íبوجه خا
تلك   � �ملوعو)  �ملسيح  بّين  �قد 
 � µجه من َقبل، �@ صحبة �لن��أل

��لعمل بتعليم �لقر?� �لكرمي.
:� bيقو Â

Â �لو�ضح على كل منصف �نه بعد 
�قبوb �لقر?� �لكرمي  Rعتنا` �إلسال�
 Ûلوحو�� �جلهلُة  متاما  تغّير  كيف 
�لنا�،  من  ��لطاحلو�  ���مجيو� 
تأث��ُ�  قلوَبهم  غيَّرْ�  �كيف 
 Rملعصو� µصحبُة �لن��لكالR �إل�ي 
 oحد�� َ)فعة   oقص�  oمد  bخال  �
 j;مبعا �جلهل  بعد  متتعو�  ,يث 
 - �إل�ي  �حلب   4 �تفانو�  �لدين، 
بعد �� كانو� فانني 4 حب �لدنيا- 
,يث تركو� ��طاnم ��مو��م �Äّلو� 
عن �َنَفتهم �;�حة نفوسهم من �جل 
�لنموiجني  فكال   ،� �هللا  ;ضو�� 
 Yل� oجلديد� oحليا��حلالتهم �لسابقة 

متتعو� ֲדا بعد �إلسالR مذكو;�� 4 
�لكرمي بوضو� لد;جة حني  �لقر?� 
�لقلب  �طاهر  صا{  �نسا�  يقر�ها 
�لذ@  فما  �لدمع.  من   dعينا تفيض 
 dֲדذ ?خر  عا�   � عا�  من  نقلهم 
�ثنني؛  �مرين  سببه  كا�  �لسرعة؟ 
�حد"ا �� iلك �لنµ �ملعصوR كا� 
قو@ �لتأث� 4 قوته �لقدسية لد;جة 
iلك،   4 نظ�  له  يكو�  �لن   �
�لعجيبة  �لقوية  �لتأث���  هو   yلثا��
 Rلقيو��لكالR �هللا �لقا); �ملقتد; �حلي 
 jمن ?ال oخرجت �وًعا كث�� Yل�
ال  �لنو;،   � �لظلما�  من  �ملؤلفة 
 dشك �� تأث��� �لقر?� �لكرمي هذ
�حد� 4  للعا)o ألنه ال يسع  خا;قة 
ينافس  كتا&  عن   ��  �� �لعا� 
�لقر?� 4 �لتأث�. من i� �لذ@ يقد; 
�حد�  كتا&   @�  �� �ثبا�  على 
�حدثه  ملا  مماثال  ��صالًحا  تغيً�� 

�لقر?� �لكرمي.... �لقد جّر& مئا� 
 sباتبا �نه  �لقد�سني  من   jآلال�
�هللا  بركا�   bتنـز �لكرمي  �لقر?� 
عجيبة  عالقة  �تنشأ  �لقلب،  على 
�هللا  �نو�;   bتنـز� �لكرمي،   باملو
 j;ملعا� ���امه على قلوֲדم �Äر^ 
��لنكا� من �فو�ههم، �يوهب �م 
توكل قو@، �يعطى �م يقني £كم، 
�للذيذ  �إل�ي  �حلب  قلوֲדم   s(يو�
��i� ُ)ّقت  ،bلوصا� oبلذ Üلذ@ يتر�
 ���ملصاعب �ُعصر  ��ها قلوֲדم 4 
4 معاِصر قوية، فال يكو� عص�هم 

غ� �حلب �إل�ي.“
كما  �لعا�  سحقهم  مهما   @�)
�لو  �ملطحنة،   4  pشي ُيسحق 
 - oشديد�ُعصر�� 4 معاصر قوية 
ֲדا  ُيعصر  ?لة  هنا]  كانت   �i�  @�
�لنتيجة  لكانت  �إلنسا�  بد�خل  ما 
�لقر?�  تعاليم  للمتدبرين 4  �لنهائية 

١٧
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أصل كل شيء هو ما عّلمه اهللا تعاB 6 القرآن الكرمي وهو 
أن املسلمني ال ميكنهم إحراز أي رقي ما t يتبعوا القرآن 
الكرمي اتباًعا كامال ويتمسكوا بتعاليمه. كلما ابتعدوا عن 
القرآن الكرمي ابتعدوا عن مدارج الرقي وسبله. (املسيح املوعود) 



�لكرمي ��ملحّبني للنµ � هو عص� 
�ملحبة �إل�ية ليس �ال.)

:� bقا�
 "�لدنيا ال تعرفهم �هم بعيد�� عن 
�هللا  تعامل   �ّ�� عنها،  ��;فع  �لدنيا 
�لذين  �هم   ،o(للعا خا;`  معهم 
� موجو)،  �هللا   �� عليهم  ثبت  قد 
�نه  عليهم  �نكشف  �لذين  �هم 
�يبهم،  يدعونه  حني  �حد،   �
�حني  �م،  يستجيب  ينا)�نه  �حني 
9بهم  هو  �ليهم،   sيهر يستج��نه 
على   bُينـز� ?بائهم،  من  �كثر 
�بو�ֲדم �جد;�nم غيَث �ل�كا� فهم 
��لباطنة   oلظاهر� بتأييد�ته  ُيعَرفو� 
��لر�حانية ��جلسمانية �هو ينصرهم 
 dهذ�4 كل Çاb، ألnم له �هو �م، 
(كحل  برها�.“  بال  ليست  �ألمو; 

عيو� ?;يا)
 4 يكمن  �يضا   Rليو� �لرقي  سر   ��
يكفي  �ال  �لقر?نية،  بالتعاليم  �لعمل 
�إلميا� ֲדا فقط. يقوb حضرته �:

 �صل كل شيp هو ما عّلمه �هللا تعا
�ملسلمني   �� �هو  �لكرمي  �لقر?�   4
 � ما  ;قي   @� �حر��  ميكنهم  ال 
كامال  �تباًعا  �لكرمي  �لقر?�  يتبعو� 
 ���بتعد كلما  بتعاليمه.  �يتمسكو� 
عن �لقر?� �لكرمي �بتعد�� عن مد�;^ 
بالقر?�  �لعمل   �� �سبله.  �لرقي 

�لكرمي �حدd 9قق كل ;قي �هد�. 
(�مللفوظا�)

 – bفيقو ينصح حضرته �اعته   Â
�قد سبق �� قر�� هذ� �ملقتبس -:

 oًُطو� خطوÄ ال�”فكونو� حذ;ين 
�هْد@  �هللا  تعليم   jخال  oحد��
�نه  لكم   bقو� ��حلق   bقو� �لقر?�. 
من يعر: عن �صغر �مر من ���مر 
�لقر?� �لسبعمئة فإنه بيدd يسّد على 
قد  �لقر?�   ��  .oلنجا� با&  نفسه 
فتح سبل �لنجاo �حلقيقية ��لكاملة، 
�ّال ظّال  �ما ما سو�d فلم يكن كله 
بالتدبر،  �لقر?�   ��Ñفاقر لذلك  له. 
 dحببتمو� ما  ��ِحّبوd حبًّا �ًّا، حبًّا 
قائًال:  خاطب¹  قد  �هللا  أل�  �حًد�، 
"�خل� كله 4 �لقر?�". �@ �;� �نه 
يقّدمو�  �لذين  �سًفا على  فو�   . حلقٌّ

.d�َعليه غ
كله  �جناتكم  فالحكم  مصدَ;   �ّ�
من  حاجة  من  �ما  �لقر?�.   4
توجد  �هي  �ال  �لدينية  حاجاتكم 
4 �لقر?�. ��� �لقر?� َلُهو �ملصّد` 
�لقيامة.   Rيو إلميانكم  �ملكّذ&   ��
- �لقر?�  غ�  كتا&  يستطيع  �ال 

يهديكم   ��  -pلسما� �)مي  حتت 
�هللا  لقد �حسن  �لقر?�.  بال ��سطة 
�عطاكم   i� عظيًما  �حساًنا  �ليكم 
كتاًبا مثل �لقر?�. �قوb لكم صدًقا 

�حًقا بأ� �لكتا& �لذ@ ُيتلى عليكم 
 �ّ��لو ُتلي على �لنصا;� ملا هلكو�، 
�تيتموها �  Yل� ���د�ية  �لنعمة   dهذ
ملا   o�;لتو� مكا�  �ليهو)  �تيها � لو 
�لقيامة.   Rبيو ِفَرقهم  بعُض  كفر 
�تيتموها. � Yلنعمة �ل� dهذ ��فاقد;
�nا لَنعمة غالية للغاية، �ما �عظمها 
من ثر�o! فلو � يأ� �لقر?� لكانت 
 ��  .o;قذ كمضغة  ,ذ�ف�ها  �لدنيا 
�لقر?� هو iلك �لكتا& �لذ@ �يع 
(سفينة  مقابله.   pشي ال  ��د�يا� 

نو�)
 :bيذكر � �"ية �لقر?� فيقو Â

�� �لقر?� �ملجيد كتا& طاهر عظيم 
جاp 4 �لدنيا ملا كا� �لفسا) �لعظيم 
 oلكث��  pألخطا� �كانت  يعمها، 
قد   bألعما�� باملعتقد��  �ملتعلقة 
تقريًبا  �جلميع  �كا�  �قتها،  ;�جت 
 ،oلعقيد�� bألعما� pقعو� 4 سو�قد 
قوله   4  تعا �هللا  �شا;  iلك   ��
﴿َظَهَر  �ملجيد:  �لقر?�   4 �لتا� 
 R�(�لر ��ْلَبْحِر﴾ َ �ْلَبرِّ  ِفي  �ْلَفَساُ) 
٤٢).. �@ كلهم قد �قعو� 4 �ألمو; 
�ملنافية للعقيدo �لصحيحة سو�p كانو� 
من �هل �لكتا& �R غ�هم �حد� 
4 �لدنيا فسا) عظيم، �4 مثل هذ� 
�ملعتقد��  على   تعا �هللا   (ّ; �لزمن 
كامال  كتاًبا  �د�يتنا   bنز�� �لباطلة 
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�لذ@ 9و@ ;)ًّ�  �ملجيد  �لقر?�  مثل 
�لر)  �ُ��ل  �لباطلة،  �لديانا�  على 
بوجه  �ملعتقد��  تلك  �يع  على 
ُتقر�   Yل� �لفاحتة   o;سو  4  Íخا
من   oصال كل  من  ;كعة  كل   4

�لصلو�� �خلمس.
Â يقوb حضرته �:

�لقديُر  �لقا);   تعا �هللا  �عد  "لقد 
شخصا  �لكامل  �لوهيته   bالÞ
�ال  له   bحو ال  متو�ضعا-  ضعيفا 
قوo- فق�� �ُ�مِّيًّا، �� يتلق من �حد 
علما �ال تربية- بالفو� مقابل �لعا� 
كله؛ ضد �ملعاندين ��ألعد�p كلهم، 
 pألثريا� p�����مقابل �ملنكرين �يعا، 
�مللو]  �مقابل  قاطبة،   pألقويا��
�أل)يا�  ��هل  ��لفالسفة   pحلكما��
�صحا&  من  ألحد  فهل  ��عني. 
 4 يشّك   �� �حلق  �طال&  �إلميا� 
 4 كلها  حتققت   Yل� �لوعو)   dهذ
فيزعم  تتحقق،   b�تز �ال  مو�عيدها 
�إلنسا�؟  صنع  من  كا�  حتققها   ��

(ملفوظا�)
سأb سائل حضرته �: كيف جتب 
تال�o �لقر?� �لكرمي؟ فقاb فيما يتعلق 

بآ)�& تال�o �لقر?� ما يلي:
�تفكر  بتدبر  �لكرمي  �لقر?�  "�ُتلو� 
�حلديث   4  (;� نظر.  ��معا� 
�لشريف: "ُ;&َّ قا;Ú يلعنه �لقر?�".. 

�لقر?�   ��Ñيقر ممن  كث�  هنا]   @�
يقر�  �لذ@  يلعنهم. ��  �لقر?�  �لكن 
يلعنه  �لذ@  هو  به  يعمل  �ال  �لقر?� 
 o�تال  pثنا�  pملر� مّر   �iفإ �لقر?�. 
�لقر?� بآية ;�ة فعليه �� يسأb �هللا 
 b�من ;�ته، ��i� مّر بآية تذكر نز
يستعيذ   �� فعليه   Rقو على  عذ�& 
باهللا من عذ�به. �ينبغي تال�o �لقر?� 
�لعمل  �ب  كما  ��إلمعا�،  بالتدبر 
-١٩٩  Í  ٩  ^ (�مللفوظا�  به. 

(٢٠٠
 o�i Âكر كيف يتحقق ��دj من تال

:� bلقر?� �لكرمي فقا�
”�� �لنا� يتلو� �لقر?� �لكرمي �لكن 
�كما ��  .d��� �� يتدبر( pكالببغا
�لبانديت ��ند�سي يقر� كتابه بسرعة 
�� �� يفهم هو �� �ملستمعو� منه (
شيًئا، �صبح �لنا� يتلو� �لقر?� �آل� 
 p�جز� ثالثَة   ��يقر� حيث  هكذ�، 
 .��� �;بعة منه �ال يد;�� ماi� قر��
غاية ما يهتمو� به هو �لقر�op بصو� 
 jلقا�  jر, �لنطق  ��تقا�  �يل 
�لقر?�   o�تال  �� شك  ال  ��لعني. 
�مٌر  حسٍن  �بصو�  صحيحة   o�تال
�يضا  �حلديث   4 (;� �قد ) £مو)، 
�لكن  بالقر?�)  �لتغّني  على  �حلث 
 �� هو  تال�ته  من  �حلقيقي   jد��
يّطلع �ملرp على معا;فه �ُيحِد� تغيً�� 

طيًبا 4 نفسه. َتذّكر�� �� 4 �لقر?� 
�فيه  ،o�£ لكرمي فلسفة حقة ;�ئعة�
 j�ال يتنبهو� له. ال تتحقق �هد Rنظا
 oمر�عا  ��بد �لكرمي  �لقر?�   o�تال
��لترتيب �ملوجوَ)ين فيه.  Rهذ� �لنظا
(جريدo "�َحلَكم"، Çلد ٥ عد) ١٢ 

(٣ Í ٣١ ما;� ١٩٠١ Rيو
 Rكال o�i Âكر � �نه بسبب تال

:bهللا تنشأ �ملحبة �إل�ية فقا�
�هللا   Rكال o�تال �لعبا)o هو  �صل   ��
 ��iلك ألنه �i� ُقرÚ كالR �ملحبو& �
ُسمع لكا� مثً�� للحب لد� �ملحّب 

�ّلد لديه ثو;o �لعشق. ��لصا)` 
قاb �: �لقر?� 9و@ �يضا عالًجا 

لقسا�o �لقلو&.
�لقر?�  يتلو   �� �إلنسا�  على  �ب 
فيدعو   pعا(  j(صا �كلما   oبكثر
iلك   4 ُسئل  ما  لنفسه  �هللا   bيسأ�
فيها  iُكر  ?يًة  بلغ   i��  .pلدعا�

١٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد الثاني - شعبان ورمضان  ١٤٣٦هـ  حزيران / يونيو  ٢٠١٥ م

إن أصل العبادة هو تالوة 
كالم اهللا وذلـك ألنه إذا 
أو  احملبـوب  كالم  ُقـرئ 
للحب  مثOًا  لكان  ُسـمع 
الصـادق  احملـّب  لـدى 
ووّلد لديه ثورة العشـق. 



��تنب  منه  باهللا  فليستعذ  �لعذ�& 
هلك  بسببها   Yل�  bألعما�  pسو
 oكانت 4 قلبه قسو �i� .Rلك �لقوi
يكثر   �� هو  لتليينه  �ألمثل  فالطريق 
حيثما  �لكرمي.  �لقر?�   o�تال من 
�ملؤمن   Àيتم �لقر?�   4 pعا( ُيذكر 
�لر�ة  �يضا  �� حتالفه  من �ألعما` 
نفسها. �� َمثل �لقر?� كمثل حديقة، 
�يقتطف  Rيتقد Â oهر� pيقتطف �ملر
�هرo �خر� من نوs ?خر. كذلك 
�ب على �إلنسا� �� يستفيد ,سب 

مقتضى �ألمر )�ئما. 
�يقوb �ملسيح �ملوعو) � �يضا: ال 
حاجة ألّ@ كتا& ��امي بعد �لقر?� 
�مكتمل  كامل  كتا&  فهو  �لكرمي 

من كل �جلو�نب ��لنو�حي. 
:� bقا�

ظهر�  �من   4 �لكرمي  �لقر?�   bنز
فيه كافة �حلاجا� �لY كا� ظهو;ها 
�ملتعلقة  �ألمو;  كانت   @� ممكنا.. 
��لفعل  bلقو��باألخال` ��ملعتقد�� 
فسا)  �كا�  كلها،  فسد�  قد 
كل  من  ��لفسا)  ��لتفريط   È�إلفر�
تعاليم   �pفجا  ،dمنتها بلغ  قد   sنو
 Àִדا. فبهذ� �ملع�;i 4 لقر?� �يضا�
صا;� شريعة �لقر?� �لكرمي ُمختِتمة 
لة، �ما �لشر�ئع �لسابقة فكانت  �مكمِّ
ناقصة؛ أل� �ملفاسد �لY جا�p تلك 

�لكتُب �ملوحى ֲדا إلصالحها � تبلغ 
بينما  �لسابقة،  �أل�منة   4 �ִדا ;i
بلغت ��جها 4 �من �لقر?� �لكرمي. 
��لكتب  �لكرمي  �لقر?�  بني  فالفر` 
�نه �بسبب  �ملوحى ֲדا هو  �ألخر� 
�لنقص 4 تعاليمها كا� ضر�;يا �� 
�لقر?�   @�  - �لكامل  �لتعليم   bßي
 Æقا�، ح��لكرمي- 4 �قت من �أل
£فوظة  �لسابقة  �لكتب  ظّلت  �لو 
�لقر?�  �ما  من كل نوs من �خللل. 
�لكرمي فال 9تا^ �� يأÏ بعدd كتا& 
?خر، �i � تبق 4 �لرفعة );جة �خر� 
 .bلكما� );جة  �لقر?�   Ãبلو بعد 
�لو �فترضنا جدال �� مبا)Ú �لقر?� 
�من   4 bَّيضا سُتحو� �حلقَة  �لكرمي 
�لفيد�  مثل  �لشر]   � �أل�ما�  من 
�لتحريف  �سيتطر`  ��إلجنيل، 
��لتبديل � تعليم �لتوحيد، �كذلك 
لو �فترضنا جدال � جانب iلك �� 
ماليني �ملسلمني �لثابتني على �لتوحيد 
 o(عبا��يضا سيسلكو� طريق �لشر] 
�ملخلو` 4 �من من �أل�ما�، لوجب 
4 هذd �حلالة �� تbß شريعة �خر� 
�يأÏ ;سوb ?خر. �لكن ِكال هذين 

�ألمرين £اb. (�ل��هني �أل�دية)
�ال   ،b�لسؤ� هذ�  ملثل   bاÇ ال   @�

ميكن �� 9د� iلك.
:� bيقو Â

مصد;  �لكرمي  �لقر?�   �� �علمو� 
حّقة  �i;يعة  �حلقيقية  لل�كا� 
�لنا�   pهؤال خطأ  �من   .oللنجا
�لكرمي.  بالقر?�  يعملو�  ال  �nم 
�ِمن هؤالp �لذين ال يعملو� ,سب 
بالقر?� �ال  تعاليمه حزٌ& ال يؤمن 
�بالتا� �nم  ،يعت�d كالR �هللا تعا
يعمل   �  �i� �ما  عنه.   � جدًّ  ��بعيد
 ،به من يؤمنو� بأنه كالR �هللا تعا
على   bللحصو شافية  �صفة  ��نه 
�لنجاo فهو �مر يبعث على �لتعجب 
 � من  منهم  �لشديدين.  ��ألسف 
حياته.   4  oحد��  oمر �لقر?�  يقر� 
�َمثُل هؤالp �ملتغافلني عن كالR �هللا 
�غ� �ملبالني به كَمَثِل شخص  تعا
صافية  عيًنا  ×ة   �� �ليقني  علَم  يعلم 
�تريا`   pشفا ماÑها   ،o(;با� عذبة 
 dلكن ما �شقا�لكث� من �ألمر�:، 
 dهذ �ما �جهله �i� كا� ال يتوجه �
عطشه  �على   ،[�i علمه  مع  �لعني 
��صابته بأمر�: كث�o. كا� ينبغي 
 sلينبو� هذ�  على   dفا يضع   �� له 
�يرتو@ مبياهه �لعذبة �لشافية. �لكنه 
 jغم علمه بعيٌد عنه كمن ال يعر;
يأتيه   Æح بعيد�  �يظّل  شيئا،  عنه 
 �� شك  ال  �جله.  �ينهي  �ملو� 
 oكب�  oع� �لشخص  هذ�  حالة   4
�ملسلمني  حالة  هي   dهذ �ِعظة. 
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التقوى



مفتا�   �� يقينا  يعلمو�  �nم   .Rليو�
�لرقي ��لنجا� كلِّه هو �لقر?� �لكرمي 
�لذ@ �ب �� يعملو� به، مع iلك ال 
��i� )عاهم �حد  .Rهتما� Á(� يولونه
��لنصيحة   oملو�سا� بد�فع  �لقر?�   �
�هللا  من  بأمر  بل  �لني،  ;فق  �بكل 
بالكذ�&  فينعتونه  �بإشا;ته   تعا
حالة  تصو;  ميكن  هل   .bلدجا��
كا�  �ليه؟  ?لو  مما   Rلقو� �ذ�  �تعس 
ينبغي على �ملسلمني - �هو ما �ب 
هذ�   ��يعت�  ��  - �يضا  �آل�  عليهم 
�يقد;�ها حق  نعمة عظمى   sلينبو�
 Â ،قدُ;ها �� يعملو� بتعاليمه�قد;ها، 
لينظر�� كيف �رجهم �هللا تعا من 
�ملصائب ��ملشاكل. يا ليت �ملسلمني 
يفهمو� هذ� �ألمر �يد;كو� �� �هللا 
تعا قد جعل �م سبيل �ل� ��حلسنة 

�لينتفعو� به." dهذ� فليسلكو
:� bيقو Â 

”صحيح �� معظم �ملسلمني قد تركو� 
iلك  ;غم  �لكن  مهجو;�،  �لقر?� 
�تأث��ته  �بركاته  �لقر?�  �نو�;  فإ� 
ُبعثُت  �لقد  �ما، ( �تتجد)  حّية 
 تعا �هللا   �� �ألمر.  هذ�  إلثبا�  �نا 
يبعث )�ما عبا)d حلفظه (�@ �لقر?� 
�لكرمي) �تأييدd بني �قت �?خر، ألنه 
قد قطع �عد� بقوله: ﴿�نا °ن نزلنا 
�عد   ��� حلافظو�﴾  له  ��نا  �لذكر 

عن   تعا �هللا  به  �عد  �لذ@  �حلفظ 
عن  �ال   o�;لتو� عن  يكن   � �لقر?� 
 � تطرقت  لذلك  ?خر،  كتا&   @�
�من  �لبشر.  حتريفا�  �لكتب  تلك 
�ك� �سائل حفظ �لقر?� �لكرمي �� 
 .R��تأث��ته تتجد) �تتحقق على �لد
�مبا �� �ليهو) قد هجر�� �لتو;�o بتاتا 
 oال قو�لذلك � يبق فيهم �@ تأث� 
 oجريد) موִדم.  على   bيد مما  تذكر 

�حلكم، ١٧ نوفم� ١٩٠٥)
�أل�  ملؤها  نصيحة   � �ّجه   Â

:bفقا
 �� هو  لكم  �لضر�;ية  �لتعاليم  ”من 
 ،à;مهجو �لكرمي  �لقر?�   ��تتخذ ال 
 .oًحيا  dحد� �لقر?�   4 لكم  فإّ� 
 jفسو �لقر?َ�  �لنا�  ِمن   Rَكر� َمن 
�لقر?�  ?ثر  �َمن   ،pلسما�  4  Rُيكر
 bقو كل  �على  حديث  كل  على 

سُيؤثُر 4 �لسماp، �آل� ال كتاَ& لب¹ 
�ال  �لبسيطة  ظهر  على  �إلنسا�   sنو
 R(? ¹ال شفيَع لب� bَال ;سو��لقر?�، 
�ال £مد �ملصطفى �."(سفينة نو�)

 Yل� �ملقتبسا�  بعض   dهذ كانت 
�"ية   � لتنبيهكم  عليكم  قر�ִדا 
 �� تال�ته  ��"ية  �لكرمي  �لقر?� 
nتم  لكي  �iلك  بتعاليمه،  �لعمل 
��امة  �خلزينة   dֲדذ �نستفيض  ֲדا 
قلت   �� سبق  كما  ;مضا�،   4
�لقر?�  تتلو�   �� �خلطبة  مستهل   4
نسيتم  ما   ���تستذكر فيه   ���تتدبر
منه 4 هذ� �لشهر. �لبعض كانو� قد 
نسوها،  �nم  �ال  ?ياته  بعض  حفظو� 
فعليهم �� يستذكر�ها، �عليكم �� 
تسعو� جاهدين للعمل بأحكاR �لقر?� 
�لY كانت خافية عن �نظا;كم. �فقنا 

�هللا تعا لذلك. ?مني.

من التعاليم الضرورية لكم هو أن ال تتخذوا القرآن الكرمي 
مهجـورًا، فإّن لكم 6 القرآن وحده حياًة. َمن أكرَم ِمن 
الناس القرآَن فسـوف ُيكرم 6 السماء، وَمن آثر القرآن 
على كل حديث وعلى كل قول سُيؤثُر 6 السماء، اآلن ال 
كتاَب لب� نوع اإلنسان على ظهر البسيطة إال القرآن، 
وال رسوَل وال شفيَع لب� آدم إال �مد املصطفى �.
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