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التقوى

 ` ��aD :b سو/O من سو/ �لقر
تبدD بالبسملة �ملاc�؟

d: سو�+ �لتوبة �.لك ألhا - كما 
�ملصلح �ملوعو"" �خلليفة �لثا9 " Bقا
من  جز;   -  � �ملوعو"  للمسيح 

.Bألنفا�سابقتها؛ 

aD d :b سو/O جا\S �لبسملة 
(بسم �هللا �لرhن �لرحيم) مرتني؟

 � ��ال�ا  �لنمل  سو�+   �  :d
�حلا"ية  �آلية  �ثانيتهما �  مستهلها 
�سالة  ُ.كرْ�  حيث  �لثالثني �
ملكة سبأ حيث   g/  � سليما� 

��" ﴿/نَُّه ِمْن ُسَلْيَماَ� َ�/نَُّه ِبْسِم �ِهللا 
�لرَّْحَمِن �لرَِّحيم﴾

�أل�عية  بعض   jتعر هل   :b
�لقر�نية؟

ِفي  �تِِـَنا  ﴿َ�بَّـنا  نعم:   :d
َحَسَنًة  �آلِخَرِ+   ��َ َحَسَنًة  �لـُدنيا 
�لنَّاِ�﴾ (�لبقر+: ٢٠٢).  Hَ�َ�ِقنا َعذ
 ��هللا � ير"" هذ Bكا� سيدنا �سو�
نو�  سيدنا   Bيقو� بكثر+.  �لدعا; 
للمسيح   Bأل�� �خلليفة -  � �لدين 
�ملوعو" �- بأنه ��� � منامه �� 
�هللا � ينصحه باإلكثا� من  Bسو�

�لدعا;. �هذ

َثبِّْت  َّ�  �َصْبًر َعـَلْينا   Þَْ�فِر ﴿َ�بَّنا 
 lِْلَقْو� على  َ��ْنُصْرنا  َ�ْقد�َمنا 

�ْلَكاِفِرْيَن﴾ (�لبقر+:٢٥١)
�هنا� "عا; قد نصح سيدنا �خلليفة 
�لر�بع �`ه �هللا �بنا; �جلماعة بتر"يد' 
�لز�جية  �خلالفا�  لتفا"!   �Yكث
باحلب  �ملشحو�  �جلوِّ  �لتحقُِّق 
�لتضحية، �هو: ﴿َ�بََّنا َهْب لََنا ِمْن �
َ��ِجَنا َ�ُ.�ِّيَّاِتَنا ُقرََّ+ َ�ْعُيٍن َ��ْجَعْلَنا }ْ�َ

لِْلُمتَِّقَني ِ/َماًما﴾ (�لفرقا�: ٧٥)
على  حثَّ  قد  �خر  "عا;  �هنا� 
- �خلامس  �خلليفة  سيُدنا  تر"يد' 

 Þُْتِز ال  ﴿َ�بََّنا  �هو:  �هللا-  نصر' 
َ�َهْب  َهَدْيـَتـَنا   .ْ/ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا 

�لد�عية: �مد �`د نعيم "�/عد
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التقوىاجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

�ْنَت  /ِنََّك  َ�ْحَمًة  لَُّدْنَك  ِمْن  لَنا 
�B عمر��: ٩)، �.لك ) ﴾Hُْلَوهَّا�
كرمية  بيغم"  "مبا�كة  �لسيد+  أل� 
سيدنا �ملسيح �ملوعو" � كانت 
تر�! �hا قد ��� � �ملناl �نه � 

�لدعا;.  �ينصحها بقر�;+ هذ
على  حث  قد  �خر  "عا;  �هنا� 
�خلامس  �خلليفة  سيدنا  تر"يد' 
َ�ْ�ِ{ْعِني   ِّH�َ﴿ �هو:  �هللا،  نصر' 
َ�ْ� َ�ْشُكَر ِنْعَمَتَك �لَِّتي �َْنَعْمَت َعَليَّ 
َصاِلًحا  َ�ْعَمَل   �ْ�َ�َ َ��ِلَد!َّ  َ�َعَلى 
/ِنِّي  ُ.�ِّيَِّتي  ِفي  ِلي  َ�َ�ْصِلْح  َتْرَضاُ' 
�ْلُمْسِلِمَني﴾  ِمَن  َ�/ِنِّي  /ِلَْيَك  ُتْبُت 

.(١٦ :Tألحقا�)
�لكرمي ��  ���هنا� "عا; .َكر �لقر
﴿َ�بََّنا  �هو:  يدعونه  �لر`ن  عبا" 
�ْصِرTْ َعنَّا عذ�Hَ َجَهنََّم ِ/�َّ عذ�َبها 

كاَ� َغر�ًما﴾ (�لفرقا�: ٦٦). 
�هللا  �مر   +Yلقص� �أل"عية  �بعض 
مثل  "قل"  بلفظ  تبد�   ./ بتر"يدها 
﴿H�َِّ ِ{ْ"ِني ِعْلًما﴾ (طه: ١١٥)، 
َ�بََّياِني  َكَما  �ْ�َحْمُهَما   ِّH�َ﴿�
 ِّH�َ﴿� ،(٢٥ :;��إلسر)  ﴾�Yًَصِغ
َ�َ�ْخِرْجِني  ِصْدٍ�  ُمْدَخَل  َ�ْ"ِخْلِني 
ِمْن  ِلي  َ��ْجَعْل  ِصْدٍ�   dَُمْخَر
 :;��إلسر)  ﴾�Yًَنِص ُسْلَطاًنا  َلُدْنَك 
َ��َْنَت  َ��ْ�َحْم  �ْغِفْر   ِّH�َ﴿�  (٨١
َخْيُر �لرَّ�ِحِمَني﴾ (�ملؤمنو�: ١١٩) 

 �ِ�َهَمَز ِمْن  ِبَك  َ�ُعوُ.   ِّH�َ﴿�
 �ْ�َ  ِّH�َ ِبَك  َ�َ�ُعوُ.   * َياِطِني  �لشَّ

َيْحُضُر�ِ�﴾ (�ملؤمنو�: ٩٨-٩٩)
 

aD �� :b صحاk عهد سيدنا Dبو 
بكر تد�ين �لقر��؟

d: {يد بن ثابت �.

 d � nلن�سم � �/� Oكم مر :b
�لقر�� �لكرمي؟

﴿َ�َما  �هي   ��مر ��بع   :d.١
ٌد ِ/ال َ�ُسوBٌ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه  ُمَحمَّ
�لرُُّسُل َ�َفِإْ� َماَ� َ�ْ� ُقِتَل �ْنَقَلْبُتْم َعَلى 

(١٤٥ :��َ�ْعَقاِبُكْم﴾ (�B عمر
ِمْن  َ�َحٍد  �ََبا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَ�  ٢.﴿َما 
َ�َخاَتَم  �ِهللا   Bََ�ُسو َ�َلِكْن  ِ�َجاِلُكْم 

(٤١ :H��لنَِّبيِّنيَ﴾ (�ألحز
 �َ�َعِمُلو  ��َمُنوَ َ��لَِّذيَن ﴿  .٣
َعَلى   Bَُِّنز ِبَما   ��َمُنوَ�َ اِلَحاِ�  �لصَّ
َكفََّر  َ�بِِّهْم  ِمْن  �ْلَحقُّ  َ�ُهَو  ٍد  ُمَحمَّ
َباَلُهْم﴾  َ�َ�ْصَلَح  َسيَِّئاِتِهْم  َعْنُهْم 

(�مد: ٣)
�ِهللا َ��لَِّذيَن َمَعُه  Bٌُد َ�ُسو ٤. ﴿ُمَحمَّ
َبْيَنُهْم  ُ�َحَماُ;  �ْلُكفَّاِ�  َعَلى   ;ُ� َ�ِشدَّ
َفْضال  َيْبَتُغوَ�   �ًد ُسجَّ ًعا  ُ�كَّ َتَر�ُهْم 

ِمَن �ِهللا َ�ِ�ْضَو�ًنا﴾ (�لفتح: ٣٠) 

�لسو/  oDا\   jتعر هل   :b

�ملسماO على oDا\ �لرسل؟
يوُنس،  هي:  �لسو�  هذ'   :d
�/بر�هيم،  �يوُسف،  �هو"، 

��مد، �نو�.

 d ملذكو/ين�لرسل �ا\ oD ما :b
�لقر��؟

d: هؤال; �لرسل هم: �"l، �نو�، 
�موسى، �"��"، �/بر�هيم، �لو�، 
 ،Hيعقو� �/سحا�،  �/pاعيل، 
�يوسف، �هو"، �صاÐ، �شعيب، 
 �.� ،Xها���، �سليما�، �/ليا�
�لَيَسع، � �لكفل،   �.� �لنو�، 
 ،ßk� ،كريا}� ،Hيس، ��يو�"/�

.lلسال��عيسى ��مد عليهم 

 d Sكرc S�لغز��من  ٌّaD :b
�لقر�� �لكرمي؟

 :���لفرقا�): (�B عمر lبد� (يو :d
-١٠  :H��ألحز)  H��ألحز  .(١٢٤

٢٣).  فتح مكة (�لفتح: ٢٥-٢٨). 

ُحنني (�لتوبة: ٢٥).

 d �oه  cُكر   kصحا  aD  :b
�لقر��؟

d: {يد بن حا�ثة �، �.لك � 
.٣٨ :H�سو�+ �ألحز


