



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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كلمة �لتقو�٢

ال شك �& عيد �ألضحى jدi 5 قلوبنا "قع 
 ��لنظ "�ملنقطعة  �لعظيمة  �إلميانية  �لعزمية  تلك 
�لr �بد�ها سيدنا )بر�هيم "�بنه )qاعيل عليهما 
يشد  �لذ\  �ألمر  تعا%،  �هللا  أل"�مر  �ستسالما  �لسال9 

�لعز�ئم "ميتـن عالقة �ملرu fالقه.  
 wسبيل �هد� i  &يضحو yمن �لنا �� ال شك �& كثً
ش| "لكن ليست كل تضحية تنا@ gضى �هللا �" تكو& 
 yلنا� �& 2يع  �لنظر jد  ميعن  "من  مرضاته.  i سبل 
يقّدg"& معا� �لتضحية "ما حتمله من "هج i �لنفس.. 
gغم �& هنا[ بونا شاسعا بني هذ� �لتضحيا- "�لتضحية 

�إلبر�هيمية �ملباgكة..
�بنائه  )سعا5  سبيل   i بنفسه  يضحي  من   fآلبا� من   &(
لوجه �هللا تعا%، "هنا[ من يضحي بناf على �5فع غريز\ 
عاطفي. "هنا[ من يضحي i سبيل مبا�5 ش|.. لكن 
تضحية )بر�هيم � تبقى متميز� عن كل هذ� �لتضحيا- 
عبد�  "جل  عز   �هللا  �مر  لقد  عليها..   yلنا� �عتا5   rل�
)بر�هيم � بتضحية �عظم "�عز شيf يتعلق بوجد�نه.. 
�لناy كلهم  )I �مر� بأ& يضحي بالشيf �لذ\ يضحي 
يعتر�   "� عني  طرفة  يتر55   �" بأنفسهم!  �جله..  من 
على ما �مر� �هللا به بل باg5 باالمتثا@ ألمر� عز "جل.. 
�جلياشة،  �ألبوية  �لعاطفة  تلك   � تناسى  لقد  نعم 
"تناسى تلك �لعاطفة �لز"جية �لr تربطه بالسيد� هاجر، 
 i كانت متجسد� rية �لgتناسى عو�طف �لنسل "�لذ"
�بنه �لوحيد.. مع �نه � كا& قد بلغ من �لك< عتيا، 
"� يكن لينتظر منه �& ينجب نسال �خر بعد Iلك �لغال9 
تزحز�   � �لعو�طف  هذ�  "لكن  عينه.  قر�  كا&  �لذ\ 
�نه  مع  ")ميانه،  عزمه  من  شيئا   �تغ  �" )بر�هيم  سيدنا 

َلَحِليٌم  )ِْبَر�ِهيَم  تعا%: ﴿ِ)&َّ  قا@  �لقلب كما  gقيق  كا& 
�ٌ� مُِّنيٌب﴾ (هو5: ٧٦) -بل �ض بعزمية )ميانية صا5قة  َّ"�َ
ممتثال ألمر �لذ\ ناi ��5 �لر يا. � فلننظر )% Iلك �البن  
�لباg �لذ\ � يتر55 قط i تسليم gقبته تلبية "فد�f "طاعة 
ْعَي َقاَ@ َيا  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ألبيه )بر�هيم ")له )بر�هيم: ﴿َفَلمَّ
ُبَنيَّ )ِنِّي َ�gَ£ ِفي �ْلَمَنا9ِ �َنِّي َ�Iَْبُحَك َفانُظْر َما�Iَ َتَر£ َقاَ@ 
اِبِريَن﴾  َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ)& َشاf �هللا ِمَن �لصَّ

(�لصافا-: ١٠٣)
"من هنا تتجلى لنا تلك �لر"� �لفد�ئية �لطاهر� �ملباgكة 
ֲדذ�  �هللا  �ظهر  حيث  كأبيه  �البن  هذ�  ֲדا  متتَّع   rل�
�البتالf جوهر� فطرִדما �لr  كانت مشتركة i �لطاعة  

األضحى.. 
االستسالم هللا وذبح األّمارة
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ْقَت  "�الستسال9 أل"�مر� عز "جل ﴿..يا )بر�هيم َقْد َصدَّ
ِبِذْبٍح  َ"َفَدْيَناُ�  �ْلُمْحِسِنني *...  َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا 

َعِظيٍم ﴾ (�لصافا-: ١٠٤ )% ١٠٨)
غيبية   �gشا( �ألمر  هذ�   i  &� �للبيب  على  ®فى  "ال 
خفية ألعظم عطية من �لد"حة �إلqاعيلية، سيدنا �مد 
 i بهg عتبة  على  I¯ا عظيما  �لذ\ كا&   � �ملصطفى 
 gسبل مرضاته "�ملستسلم �لكامل له عز "جل. "قد �شا
 َّ&(ِ ﴿ُقْل  تعا%:  قوله   i  fال° �لكرمي  �لقر�&  Iلك   %(
�ْلَعاَلِمنيَ﴾   ِّ±gَ هللا  َ"َمَماِتي  َ"َمْحَياَ\  َ"ُنُسِكي  َصَالِتي 

(�ألنعا9: ١٦٣)
�حلج  مناسك  يؤ5"&  �لذين  �حلر�9  �هللا  بيت  )& حجا² 

يتذكر"& جانبا �خر من تضحيا- )بر�هيم � حينما 
 i "³"جته  �لبكر  �بنه  تاgكا  تعا%  �هللا  ألمر  �ستجا± 
تلك �لبقعة �لr ال g³´ فيها "ال ماf "ال �نيس، مضحيا 
بز"جته "فلذ� كبد� ﴿gَّبََّنا )ِنِّي َ�ْسَكنُت ِمن gIُِّيَِّتي ِبَو�5ٍ 
َالَ�  �لصَّ لُِيِقيُموْ�  gَبََّنا  �ْلُمَحر9َِّ  َبْيِتَك  ِعنَد   ٍ́ gْ³َ  \Iِ َغْيِر 
َفاْجَعْل َ�ْفِئَدً� مَِّن �لنَّاyِ َتْهِو\ )ِلَْيِهْم َ"�³ُgْْقُهم مَِّن �لثََّمَر�ِ- 

َلَعلَُّهْم َيْشُكُر"َ&﴾ ()بر�هيم: ٣٨)
 i ִדتف ֲדا 2و´ �حلجا² تستعيد rلتلبية �ل� -�fند� &(
نفوy �ملؤمنني تلك �لذكر£ �ملجيد� ألبيهم )بر�هيم � 
لسا&  "كأ&  �ألجّل  �لعلي  هللا  ضحية  �عظم  قد9  عندما 
حاµم يقو@: يا g±، )ننا مستعد"& أل& نضحي بأنفسنا 
"ما منلكه من غا@ "gخيص i سبيلك، كما قد9 )بر�هيم 

� تضحياته..
"يظهر من فلسفة �ألضحية i �إلسال9 معا� �الستسال9 
 i &من هذ� �ملنطلق فإ" .�gبح �لنفس �ألماI" هللا كلية
تكب��تنا (�هللا �ك<) يو9 �لعيد )¹اf.. "كأننا نذبح نفسنا 
�ألما�g "نضحي ֲדا i سبيل �حلصو@ على مرضا� �هللا.  
"i هذ� �ألمر )قر�g ضمº بأننا g�ينا i تضحية )بر�هيم 

 ..�fلعز� "جالله "ك<يا� ±g عظمة
")نه ملن 5"�عي شكر �هللا تعا% "
د� �& �"ضح لنا سيدنا 
 i د � فلسفة �ألضحية "حقيقة �لنسك "�لضحايا
�
�إلسالi 9 خطبة مباgكة جليلة من فيض �إلµا9 �إلµي 
�لنفس  Iبح   i "مقاصد�  �ألضحى  حكمة  فيها  جتلت 
�ألما�g "�النقيا5 �لتا9  هللا عز "جل. جعلنا �هللا ")ياكم من 
�لذين �نسلخت عنهم هو�جس �لنفس �ألما�g باالستسال9 
 �هللا "�النقيا5 أل"�مر� سبحانه "كل عا9 "�نتم بألف خ
"صلى �للهم على سيدنا �مد "على �له "صحبه "سلم.

وال Xفى على اللبيب أن U هذا األمر إشارة 
غيبية خفيـة ألعظم عطية مـن الدوحة 
اإلسـماعيلية سـيدنا 3مد املصطفى � 
 U الـذي كان ذ]ا عظيما علـى عتبة ربه
سبل مرضاته واملستسلم الكامل له عز وجل. 
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٤

 حضر� مر�³ بش� �لدين �مو5 �
د
�ملصلح �ملوعو5 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما9 �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو5 �

:y"g5 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿َ-َلَقْد َجـاَ'ْ& ُ
س%ُلَنا ِ�ْبَر�ِهيـَم 
َسالٌ/  َقا1َ  َسـالًما  َقاُلو�  ِباْلُبْشَر5 
َحِنيٍذ﴾  ِبِعْجـٍل  َجاَ'   >ْ?َ َلِبَث  َفَما 

(هو5: ٧٠)

شرE �لكلمـا&:
فعل   &� لبث  ما  يقا@:  َلبَث:  ما 
كذ�: ما �بطأ i فعله �" ما تأخر عنه 

(�ألقر±).
"قيل:  �لبقر�،  "لُد  �لِعجل:  ِعجل: 
 &"5 سنه  كانت  ما   \�) سنة   @"�

عا9) (�ألقر±).
�بو  "فّسر�   . �ملشو\ُّ �حلنيذ:  حنيذ: 
يقطر  بالذ\  "�خُر  بالنضيج؛  ³يد 
 .(fلشو��  \�) �لَشّي  بعد  ما � 
�حلنيذ   :fلفّر�� عن  �أل³هر\  "نقل 
ما  حفرَ- له i �أل�g � غممته، 
"هو من فعل �هل �لبا5ية، )% �& قا@: 
�لقيَت  قد  �لذ\   Iملحنو�"  fلشو��"
ح|   gبالنا �ملرضوضة   �gحلجا� فوقه 
فيتهّر£ حتتها  �لشو�f شديًد�  ينشو\ 

(�ألقر±).

 :Hلتفسـ�
 �gكرُ- من قبل �& هذ� �لسوI لقد
ضمنًيا  حديًثا  )بر�هيم  عن  تتحد¿ 
كمدخل i �ملوضو´ �ألساسي "هو 
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@≅ ôf ÏèÎ/7‹Š ÏΨym∩∠⊃∪$¬Η s> sù!#uu‘öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r&Ÿωã≅ÅÁs?Ïµø‹ s9Î)öΝèδt� Å6 tΡ}§y_ ÷ρ r&uρöΝåκ÷]ÏΒZπx�‹ Åz4(#θ ä9$s%

Ÿωô#y‚ s?!$̄ΡÎ)!$uΖù= Å™ ö‘é&4’n<Î)ÏΘ öθ s%7Þθä9∩∠⊇∪… çµè?r&z� ö∆$#uρ×πyϑÍ← !$s%ôMs3Ås ŸÒsù$yγ≈ tΡö� ¤±t6 sùt,≈ ys ó™ Î*Î/

ÏΒ uρÏ!# u‘uρt,≈ ys ó™ Î)z>θ à)÷ètƒ∩∠⊄∪ôMs9$s%#tLn= ÷ƒ uθ≈ tƒà$Î! r&uO$ tΡr& uρ×—θ àf tã#x‹≈ yδuρ’Í? ÷è t/$̧‚ ø‹ x©(

�χÎ)#x‹≈ yδíóy´ s9Ò=‹ Éf tã∩∠⊂∪(#þθ ä9$s%tÎ7 yf ÷ès?r&ôÏΒÌ� øΒr&«!$#(àMuΗ ÷qu‘«!$#… çµçF≈ x. t� t/ uρö/ ä3ø‹ n= tæ
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�لسال9،  عليهما   Àلو عن  �حلديث 
�لذ\ 5ُّمر قومه بالعذ�±، أل& موضو´ 
 rل� �ألمم  Iكر  حو@   g"يد  �gلسو�
تعرضت للعذ�±. "Iُكر )بر�هيم قبل 
لوÀ أل& �ألخ� كا& من �ملؤمنني به، 
)qاعيل  كا&  مثلما  له،  تابًعا  "نبًيا 
 "�  ،Áيض� له  تابعني  نبيَّني   Nسحا("
كما كا& هاg"& ملوسى، "لكنهم � 
يكونو� �نبياf ُ�مَِّتّيني، أل& �لنبو� كانت 
توهب عندئذ مباشر�، ال بفضل �تبا´ 
�ألمتّية  �لنبو�  �ما  �ملتبو´،   Âللن �حد 
 � �ملصطفى  �مة   i )ال  توجد  فال 
من  نبًيا  له  �لتابع   Âلن� يكو&  حيث 

ناحية "�متيا من ناحية �خر£.
تابًعا  نبًيا   Àلو كا&   gباختصا"
إلبر�هيم عليهما �لسال9، مؤمًنا به قبل 
تشرفه بالنبو�، "هاجر معه )% �لشا9، 
"لذلك قّرg �هللا �& ُيخ< )بر�هيم �"ًال 
ֲדال[ قو9 لوÀ. لذلك جند �لقر�& هنا 
يقّد9 على Iكر لوI Àكَر �لنبأ �لذ\ 

 .Àتلقا� )بر�هيم عن هال[ قو9 لو
�لو�سعة  �هللا  
ة g الحظو�  "لكن 
 � �ملؤ�  �لنبأ   &( فحيث  بإبر�هيم، 
")منا  مباشر�،  بصلة  )ليه  ميتُّ  يكن 
 ،Àفقط لكونه نبًيا متبوًعا من ِقبل لو
"طأ�  )بر�هيم  عن  �هللا  خّفف  لذلك 
ًر� )يا� uر"²  خ< هال[ �ألشر�g مبشِّ

جيل صاÄ من نسله.

�خ<"�  �لذين  �لرسل   fهؤال هم  َمن 
عليهما   Àلو قو9  ֲדال[  )بر�هيم 
��م  �ملفسرين  بعض  ير£  �لسال9؟ 
�ناy، بينما هم مالئكة عند �آلخرين 
(�بن كث�، "بيا& �لقر�&). "�g£ ��م 
لصالحهم، كما  مالئكة  ُسّمو�  بشٌر 
ُ"صف سيدنا يوسف ملًكا i �لقر�& 
﴿)ْ& هذ� )ال َملك كرمي﴾ (يوسف: 

.(٣٢
مالئكًة  كو�م   �gتعا �ية  "هنا[ 
 i كا&  لو  ﴿قل  تعا%  قوله  "هي 
مطمئنني  ميشو&  مالئكة   �gأل�
َمَلًكا   fلسما� من  عليهم  لنـّزلنا 
gسوًال﴾ (�إلسر�f: ٩٦). Æ<نا �آلية 
يأتو&  �ملالئكة   &� �أل"@:  بأمرين؛ 
 .gال )% �ألشر� fكرسل )% �لصلحا
)I& فاآلية تعا�g �لزعم ��م مالئكة 
�لقرية  ألهل  )نسانية   gصو  i متّثلو� 

.Àهبو� )% لوI عندما gألشر��
�يًضا   Äلصا� �إلنسا&   &� "�لثا�: 
�ستخدمت  �آلية  أل&  َمَلًكا،  يسّمى 
كلمة �ملالئكة مبعÈ �لناI( ،y لو كا& 
�هل �أل�g مالئكة حقيقيني ملا كا& 
)ليهم،  �لرسو@  لبعث  حاجة  هنا[ 
أل& �ملالئكة ال يعصو& �هللا ما �مرهم 

"يفعلو& ما يؤمر"&.
�لبشر£  �هللا   wّيز  �  �Iملا قيل:  "لو 
 fمباشرً� 5"& "�سطة هؤال إلبر�هيم 

ُسّنة  قد جر-  �نه  فاجلو�±  �لرسل؟ 
�هللا فيما يتعّلق باألنباf "�& �ملرf  َير£ 
"ُير£ له" (�بن ماجه، تعب� �لر يا).. 
مبشيئته  �ملؤمن   >® تعا%  �نه   Èمبع
بطريق مباشر "�يًضا بو�سطة �آلخرين. 
"مبا �& هؤالf �لرسل كانو� متجهني 
)% لوÀ ֲדدw خاË، "كا& عليهم 
ليخ<"�   Áيض� )بر�هيم  �& مير"� على 
بو�سطتهم  �هللا   wّ³ فلذ�  بالعذ�±، 
صدمته  Æّف  ح|  إلبر�هيم  �لبشر£ 

u< �لعذ�±.
�ما �µدw �خلاË �لذ\ من �جله ُ�gسل 
هؤالf )% لوÀ بنبأ هال[ قومه، فال 
جند )ليه �ية )شا�g يقينية i كال9 �هللا 
تعا%، )ال �نg� º£ لذلك سبًبا، "هو 
�& )بر�هيم "لوطÁ عليهما �لسال9 كانا 
غريبني i �ملنطقة، )I كانا قد هاجر� 
�ملمكن  فمن  �خر£،  بال5  من  )ليها 
�"حى  قد  تعا%  �هللا  يكو&   &�  Áمتام
)% بعض صلحاf تلك �لبال5 ®<هم 
 %( Áلوط يأخذ"�  �لقو9، لكي  ֲדال[ 

مكا& �فوÌ قبل حلو@ �لعذ�±.
هذ�  ملثل   �نظ هنا[  هل  قيل:  "لو 
ֲדال[   ُّÂلن� ُيخَبر  ال  حيث  �ملوقف 
"يفاجئ  �آلخرين،  بو�سطة  )ال  قومه 
فرصة  يؤتو�   &�  &"5 �لقو9  �لعذ�± 
 � هذ�   &( ال.  فاجلو�±:  للتوبة؟ 
 Àلو لقو9  ¹د¿   �" قط،  ¹د¿ 
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�يضÁ. ألنº ال �قصد من قوÎ هذ� �نه 
 fتعا% �خ<� ֲדال[ �لقو9 بو�سطة هؤال
�لرسل فقط، ")منا �قصد �نه �خ<� عن 
طريقهم باقتر�± موعد �لعذ�± فقط.

نبأ  تعا%  �هللا  من  تلقى  قد   Àلو كا& 
هال[ �لقو9 من قبل "كا& قد �نذgهم 
منه، "Iلك بدليل قوله تعا% ﴿كّذبْت 
 yّلر� "�صحاُ±  نو�  قو9  قبلهم 
 *Àو5 * "عا5 "فرعو& ")خو�& لوÏ"
كلٌّ  ُتبٍَّع.  "قو9ُ  �أليكة  "�صحا± 
-١٣:N) ﴾كّذ± �لرسل فحقَّ "عيِد

١٥). "هذ� يؤكد �& هذ� �ألمم قد 
تلّقت �لوعيد من gُسلها كذلك تلقى 
منه.  بالعذ�±   gإلنذ��  Àلو )خو�& 
"�ما هؤالf �لرسل فأخ< �هللا لوطÁ عن 
طريقهم مبوعد �قتر�± �لعذ�±، "Iلك 
ÆفيفÁ عنه "لكي يصطحبو� )% مكا& 

�فوÌ من �لعذ�±.
قد  كانو�  ��م  على   Áيض� يدّ@  "مما 
 :Àمن قبل هذ� قوُ@ �لرسل للو �"gُنذ�
ميتر"&﴾  فيه  كانو�  مبا  جئنا[  ﴿بل 
لنخ<[  جئنا[   \�  ..(٦٤ (�ِحلجر: 
مبوعد �لعذ�± �لذ\ كنت ُتنذgهم به 

.&"gبينما هم كانو� ميا
قا@:   ،Áسالم (قالو�:  تعا%:  قوله  �ما 
(سالما)  قبل   w"ذ� فهنا[  سال9) 
"�ما   .Áسالم عليك  نسّلم  "�لتقدير: 
قو@ )بر�هيم µم: (سال9) فهو )ما مبتد� 

خ<� �ذ"w �\: سال9 عليكم، �" هو 
خٌ< ملبتد� �ذ"w، �\: جو�Ò سال9.

)بر�هيم  عليه   Ëحر ما   ´"g� ما 
يعّلمنا  مما  "�لسال9  �لتحية   ±�5� من 
بتحية  ُحّييتم   �I("﴿ بقوله  �لقر�& 
5ّgُ"ها﴾   "� منها  بأحسَن  فحيُّو� 
له  5عو�  فالرسل   ..(٨٧  :fلنسا�)
بقوµم (سالمÁ)، "هي 2لة فعلية كما 
)بر�هيم  عليهم   5�ف  ،Áنف� شرحت 
بأفضل مما 5عو� له حيث قا@ (سال9)، 
"هي 2لة �qية، "�جلملة �الqية �قو£ 
"�شد معÈً "تأكيدÓ من �جلملة �لفعلية 

.gأل�ا تد@ على �لد"�9 "�الستمر�
 i �خر  g5ًسا  �آلية  تتضمن  كما 
"صل   &� فما  �لضيافة.  موضو´ 
لتوِّ�  قا9  ح|  )بر�هيم  بيت   wلضيو�
 ،Áطيب fًفذبح عجًال "قدمه )ليهم شو�
5"& �& يسأµم ما )�I كانو� قد تنا"لو� 
 9� �آل&  سيأكلو&   �I( ما   "� �لطعا9، 

بعد قليل؟.
�إلسالمية  �آل±�5  من  �لضيافة   &(  
�ألساسية، "لكن �لو�قع �ملؤسف هو �& 
 �بتأث فيها  يتها"نو&  �خذ"�  �ملسلمني 
 �  Âلن� سنة   &� مع  �ألخر£،  �ألمم 
i هذ� �لصد5 ال تز�@ �سو� حسنة لنا. 
°ميع  متحلًيا   � �ملصطفى  كا&  لقد 
�حلسنة  "�لصفا-  �لفاضلة   Nألخال�
بشكل عا9، "لكن )كر�9 �لضيف كا& 

من صفاته �لبا�³g ¯يث ملسته ³"جته 
عنها  �هللا  �لسيد� خدjة gضي  �أل"% 
بوجه خاË. فعندما نز@ عليه �لوحي 
�"@ مر� "gجع )% �لبيت َفِزعÁ، "عّبر 
َطمَأنته  حد¿،  مما  قلقه  عن  لز"جته 
�هللا  ®زيك  ما  "�هللا  ”كال،  بقوµا: 
 ، �بدÓ، )نك لَتِصُل �لَرِحَم، "حتمل �لَكلَّ
�لضيف،  "تقر\  �ملعد"9،  "تكسب 
 ،\gنو�ئب �حلق.‘‘(�لبخا "تعني على 

بدf �لوحي).
لقد gمى بعض �جلها@ سيدنا )بر�هيم 
Iََبَح  لكونه  "�لتبذير   wباإلسر�  �
 Ëشخا� ثالثة  ليقر\  كامًال  عجًال 
من  ليس  هذ�   &� �حلق  "لكن  فقط! 
 i ألنه كا& يعيش ،fشي i wإلسر��
 gلبا5ية حيث � يكن هنا[ �\ جّز��
�لٌّ للحاجيا- �ليومية كي يشتر\  "�
منه ما يلز9 ليعّد µم طعامÁ مناسبÁ. لقد 
�ملاشية،  تربية  على  يعيش  بنفسه  كا& 
)كر�9   5�g�  &(  - بوسعه  كا&  فما 
ضيوفه - )ال �& يذبح ما يتيسر له من 

شا� �" عجل "jهز� "يقريهم به.

ِ�َلْيِه  َتِصُل  َال  َ?ْيِدَيُهْم   5?َ
َ ا  ﴿َفَلمَّ
َقاُلو�  ِخيَفًة  ِمْنُهْم  َ-َ?ْ-َجَس  َنِكَرُهْم 
 ﴾ Uٍَلى َقْوِ/ ُلو�ِسْلَنا ِ
َال َتَخْف ِ�نَّا ُ?ْ

(هو5: ٧١)
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شرE �لكلمـا&:
َنِكَرهم: َنِكَر �ألمَر ينَكر َنْكًر� "ُنكًر� 
�لرجَل:  نكر  َجهله.   :��"نكً  �gًنكو"

� يعرفه (�ألقر±) 
?-َجَس: �لرجُل )jاًسا: َ�َحسَّ "�ضَمَر 

(�ألقر±)
"خيفًة:  خوًفا   wا®  wخا خيفًة: 
ضدُّ  �حلذgُ؛  ؛  ُ́ �لفز �خليفة:  فز´. 

�ألمن (�ألقر±)

 :Hلتفسـ�
قوله تعا% ﴿"�"جس منهم خيفًة﴾ ال 
بالذعر  ُ�صيب   � )بر�هيم   &�  ºيع
"�µلع منهم، بل �ملر�5 �نه قلق i نفسه 
�& يكو& قد قّصر i )كر�9 ضيوفه مما 
كّر� )ليهم �كل طعامه. "لكنه � ُيبِد 
�للباقة  من  ليس   I( بلسانه،  µم  قلقه 
 i -يقو@ �حد لضيفه: هل قّصر &�

ضيافتك، أل& هذ� قو@ �ر².
)بر�هيم   &�  ºيع (َنِكَرهم)  تعا%  قوله 
"لكنه  �لعا5يني،  �ملسافرين  من  ظنهم 
عندما "جدهم ال يأكلو& �g5[ على 
)ليه،  ينتبه   �  Áهدف "f�gهم   &�  gلفو�
أل�م لو كانو� مسافرين عا5يني لقبلو� 
ضيافته، فإ& �ملسافر i مثل هذ� �ل<ية 
�الستجابة  بد"&  �لعيش  يستطيع  ال 

ملثل هذ� �لدعو�.
"لكن هؤالf �يضا الحظو� قلق )بر�هيم 

"ح�ته من �ما�g- "جهه، فهّد�"� من 
نتر[   � فإننا  تقلق،  ال  قائلني:  g"عه 
�لطعا9 لتقص� منك i ضيافتنا، ")منا 
 Àجئنا[ حاملني خ< �لعذ�± لقو9 لو
لذلك ال نر£ من �لالئق �& نأكل ֲדذ� 

�ملناسبة.
"هذ� �آلية �يضا تؤكد ��م ما كانو� 
مالئكة، بل بشرÓ، ")ال ملا قّدمو� هذ� 
"ال  مالئكة  Øن  قالو�:  بل   ،gلعذ�

نأكل.

ْرَناَها  ﴿َ-�ْمَرَ?ُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ

ِبِإْسَحاَ[ َ-ِمْن َ-َ
�ِ' ِ�ْسَحاَ[ َيْعُقوَ\﴾ 

(هو5: ٧٢)

شرE �لكلمـا&:
َضحكا  يضحك  ضِحك  ضحكت: 
بكى.  ضدُّ  "َضِحًكا:  "ِضحكا 
 "� َعِجَب  َضَحًكا:  �لرجل  "ضحك 
. (�ألقر±) َ"ضِحَك: فِز´، "به  َ́ َفِز
 .(y"لعر� (تا²  �آلية.   fلفّر�� َفّسر 
"ُيستعمل �لضحك i �لسر"g �ملجر5 
"�سُتعمل  ضاحكة)،  (ُمسِفر�  Øو: 

للتعجب �ملجر5 تا�g (�ملفر�5-).

:Hلتفسـ�
 gحلو�� تسمع  )بر�هيم  ³"جة  كانت   

فلما  "ضيوفه،  )بر�هيم  بني   \gجلا�
qعت خ< �لعذ�± لقو9 لوÀ فزعت 
تعا%  �هللا  ففر�  µالكهم.  "تأّلمت 
�qه  ¯فيد  "بّشرها  هذ�،  بفعلها 
�لذ\ سبق   Nسحا( �بنها  يعقو± من 
�& تّلقت نبأ "ال5ته قبل قليل بو�سطة 
�لضيوw. لقد �شفقْت على خلق �هللا 
 wية سوgبذ �هللا  فبّشرها  شأنه،  جل 

ترتقي i سلم �خل��- "�ل<كا-. 
 &( حيث  تعا%،  �هللا  
ة g �"سَع  ما 
على  صا5ًقا  عطًفا  �بد£   �I( �إلنسا& 
يتعرضو&  ممن  كانو�  "لو  خلقه، 
هذ�  عمله   gيقد تعا%  فإنه  للعذ�±، 

"ينظر )ليه ¯ب ")عجا±.
كما �& �آلية حتل مسألة هامة �خر£. 
هو  )qاعيل   &( �ملسلمو&  يقو@ 
)بر�هيم   5�g� �لذ\  �البن   \� �لذبيح 
 Nسحا( �نه   £gلنصا� "ير£  I¯ه، 
عليهم �لسال9 (�لتكوين ٢٢)، "ميكن 
بالشو�هد  هذ�  ³عمهم  ندحض   &�
�ملسلمني  من  هنا[   &� )ال  �لتاg®ية، 
�لر�\   i �ملسيحيني  يو�فقو&  من 
 �gسو �لر�³\،   �تفس (�نظر  خطًأ 
�لصاّفا-)، "لكن �لو�قع �& هذ� �آلية 
"حدها تكفي إلصال� خطئهم، أل�ا 
صر¹ة i �& �هللا تعا% كا& قد �خ< 
)بر�هيم ح| قبل "ال�5 �بنه )سحاN �نه 
يعقو±  "يكو&   Ó5ال"�  N³َُير  wسو
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من بينهم من �ملقربني )% �هللا تعا%. 
)بر�هيم  �هللا  يأمر   &� ُيعقل  فكيف 
بذبح �بنه، �لذ\ سبق �& �ُنبئ عنه �نه 
سيك< "يعيش طويًال ح| ينجب �بًنا 
باÓgّ مقرًبا لد£ �هللا؟ � كيف ُيعقل �& 
يكو& )بر�هيم �يًضا قد نسي كل هذ� 
"يستعد  �إلµية  "�لوعو5   -�gلبشا�
لذ¯ه؟ فإ�I كا& ير£ �& g يا �لذبح 
تتعلق بإسحاN فِلَم � يتوسل )% gبه 
 i ºلقد سبق �& بّشرت ،±g قائال: يا
 N³هذ� �نه سيعيش طويًال ح| ُير ºب�
�بًنا مقرًبا لديك، فكيف تأمر� �آل& 
من  �حلقيقي  �ملر�5  هو  فما  بذ¯ه؟ 

�مر[ هذ� يا )µي؟      !
فاآلية تؤكد بكل "ضو� �& )qاعيل 
 gهو �البن �لذبيح، فال �5عي لنا العتبا
 i  5g" مما  متأثرين  Iبيًحا،   Nسحا(
 fجا ما  "كأ&  �ملحرفة  �ليهو5  كتب 

فيها هو �لصحيح.

َعُجوٌ�  َ-َ?َنا  َ?َ?ِلُد  َ-ْيَلَتى  َيا  ﴿َقاَلْت 
َلَشْيٌ'  َهَذ�   َّ>�ِ َشْيًخا  َبْعِلي  َ-َهَذ� 

َعِجيٌب﴾ (هو5: ٧٣)

شرE �لكلما&:
يويلd: هي كلمتا& (يا) " ("يل|). 
"�لويلة:   .rيل" �صلها:  ""يل| 

�لفضيحة؛ �لبلية. (�ألقر±)
عجو�: �لعجو³: �ملر�� �ملسنة لعجزها 
 Ëهو "صٌف خا" gعن �كثر �ألمو

ֲדا (�ألقر±) 
يقولو&:   ،fلشي�  ُّ±g �لبعل:  بعلي: 
َمن بعُل هذ� �لناقة؟ �\: gبُّها. �لز"²ُ 

"�ملر�� بعٌل "بعلٌة (�ألقر±)

:Hلتفسـ�
 ليس �ملر�5 من �آلية �& ³"جة )بر�هيم 
له.كال،  تكذيًبا  �خل<  من  تعجبت 
مؤمنة  �مر��  من  ح|  ُيتوقع  ال   I(
 �gباعتبا  fعا5ية �& تتعجب من شي
مستحيًال على �لقد�g �إلµية، فكيف 
 �gقد ُتنكر   &�  Âن ³"جة  من  ُيتوقع 
 ���هللا تعا%، gغم g ية �يا- �هللا �لكث
 �gًكبا( تعجبت  ��ا  �لو�قع  قبل.  من 
لنعمة �هللا عليها، ال )نكا�gً لقدgته عز 
�لعجب  هذ�  مثل  Iُكر  "قد  "جل. 
من )بر�هيم �يضا i موضع �خر من 
ر  فسَّ بنفسه  "لكنه  �لكرمي،  �لقر�& 
عَجبه مبيًنا بأنº �تعجب )كبا�gً للنعمة 

منها  قنوطا   "� µا   �gًنكا( ال  �إلµية 
حيث قا@ للرسل �ملبشرين له باالبن: 
º �لِكَبر فِبَم  رمتو� على �& مسَّ ﴿�َبشَّ
فال  باحلق  بشرنا[  قالو�  تبشر"&* 
يقنط  "من  قا@  �لقانطني*  من  تكن 

ة gبه )ال �لضالو&﴾ (�ِحلجر: g من

.(٥٥ - ٥٧


ْحَمُة َ �هللا  َ?ْمِر  ِمْن  َ?َتْعَجِبَني  ﴿َقاُلو� 

ِ�نَُّه  �ْلَبْيِت  َ?ْهَل  َعَلْيُكْم  َ-َبَرَكاُتُه  �هللا 

َحِميٌد َمِجيٌد﴾ (هو5: ٧٤)

:Hلتفسـ�
 Âلن� ³"جا-  يعت<"&  ال  �لشيعة   
�لقمي،   �(تفس بيته  �هل  من   �
�ألحز�±، قوله تعا%: لُيذهب عنكم 

�لرجَس �هَل �لبيت).
هنا  �طلق  قد  �لكرمي  �لقر�&  "لكن 
)بر�هيم  ³"جة  على  �لبيت“  ”�هل 
"حدها، �لr � تكن قد َ"َلد- بعد 
�لكرمي  �لقر�&   &� فاحلق  "لد.   \�

فكيـف ُيعقـل أن يأمـر اهللا إبراهيـم بذبـح ابنـه، 
الـذي سـبق أن أُنبـئ عنـه أنـه سـيكe ويعيـش 
طويـًال حـk ينجـب ابًنـا بـاّرًا مقرًبا لـدى اهللا؟ 
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ֲדا  قصد  �لكلمة  هذ�  �ستخد9  كلما 
�لز"جة �يضا.

 iُ-َّْلر� ِ�ْبَر�ِهيَم  َعْن  jََهَب  ا  ﴿َفَلمَّ
َقْوِ/  ِفي  ُيَجاِ�ُلَنا  �ْلُبْشَر5  َ-َجاَ'ْتُه 

ُلوUٍ﴾ (هو5: ٧٥)

شرE �لكلما&:
َ́ (�ألقر±) : فِز َ́ �g - ´لفز� :i-لر�

 :Hلتفسـ�
على  )بر�هيم  سيدنا   wخو يكن   �
نفسه، ")منا على قو9 لوÀ �، "مثل 
 ،Âلن� شأ&   i يقد�  ال   wخلو� هذ� 
"qّو  تقو��  عظيم  على  5ليل  هو  بل 
�خالقه. فأ"@ ما qع )بر�هيم نبأ هال[ 
�مر�،   i  �"حت �لفز´  �صابه  �لقو9 
بأنه  �هللا  من   �gلبشا� تلقى  ملا  "لكنه 
 gيعّوضه بأمة �فضل من �ألشر� wسو
�µالكني خّف Úه "هد� باله بر ية هذ� 
�ملحبة �إلµية، فتشجع "بد� يتوسل )ليه 

.Àعز "جل مسترِحـًما لقو9 لو

�lٌ ُمِنيٌب * َيا  ﴿ِ�<َّ ِ�ْبَر�ِهيَم َلَحِليٌم َ?-َّ
ِ�ْبَر�ِهيُم َ?ْعِرmْ َعْن َهَذ� ِ�نَُّه َقْد َجاَ' 
َغْيُر  َعَذ�ٌ\  oَِتيِهْم  َ-ِ�نَُّهْم  
بَِّك َ َ?ْمُر 

َمْرُ�-ٍ�﴾ (هو5: ٧٦ - ٧٧)

شرE �لكلما&:
ِ)شفاًقا.  �لتأ"ُّ�   ��لكث �ألّ"��:   :l�-ّ?

(�ألقر±)
منيب: �نا± )ليه: gجع )ليه مر� بعد 

مر�. (�ألقر±)

 :Hلتفسـ�
)بر�هيم حظوً� لد£  ما �كَثَر ما كا& 
 ºهللا، فإنه تعا% � يقل له: �سكْت فإن�
لن �qع لدعائك، بل قا@ له i لطف: 
5عك يا )بر�هيم من هذ� �لسؤ�@، فقد 
حا& �آل& ميعاg 5بِّك "قد جف �لقلم، 

"ال 5�gَّ لقضاf �هللا.

ِسيَ'  ُلوًطا  
ُسُلَنا ُ َجاَ'ْ&  ا  ﴿َ-َلمَّ

ًعا َ-َقا1َ َهَذ� َيْوٌ/ ْjَ ِبِهْم َ-َضاَ[ ِبِهْم

َعِصيٌب﴾  (هو5: ٧٨)

شرE �لكلما&:
يكرهه،  ما  به  َفعَل   :�fَسا ِسيَ': 
به  ُفعل   :fَِسي" (�ألقر±)  �حزنه   "�

�ملكر"�. 
gْIًَعا:  به   Nَضا 
ًعا: ْjَ ֲדم  ضا[ 
�ملكر"�  من  jد   �" طاقته  ضُعفت 
بسط   ´gْلَذ� "�صل  َمخلًصا.  فيه 
)ليه  يد\  تريد: مد5ُ-  �ليد، فكأنك 
قوله:   i  ´�gبالذ  5�g�" َتَنله.  فلم 
�لَنَفَس.  �gIعا)  �gَحَبهم  كا&  ("لكن 

(�ألقر±)
شديد   "� �حلر،  شديد  عصيب:  يو/ 

(�ألقر±).

 :Hلتفسـ�
 Àلرسل عندما "صلو� )% لو� &� \�
� عاÛ منهم �ملشقة، "� jد من 
من  تضايق   "� َمْخلًصا،  )صر�gهم 
 5�g� فيما  يفلح   � حيث  معاملتهم 

منهم.
ملا  �لرسل  بأ&  �ملفسرين  بعض  يقو@ 
نزلو� ضيوفÁ على لوÀ حا"@ �لتخلص 
بإحلا�  عليه  تطفلو�  "لكنهم  منهم، 
 ،(�شديد فتضايق من Iلك (�بن كث
 £g�" .لزعم باطل متاما� "لكن هذ� 
�لصد5  �لتوi ��g هذ�  ما تذكر�   &�
")ليه   ،(١٩ (�خلر"²  �لصحيح  هو 
حينما  �لرسل   &� �لو�قع  �آلية.   �تش
"صلو� )% قرية لوÀ 5عاهم )% بيته، 
"لكنهم � يقبلو� 5عوته، كيال يشقو� 
 Äّ� "لكنه  �حلر².  له  "يسببو�  عليه 
 fفاستا ،gعليهم فأصر"� على �إلنكا
يذكر�  ما  "هذ�  "تضايق،  Iلك  من 
�هللا هنا،  ليكشف لنا ما كا& يتحلى 
به نبيه من ُخُلـق )كر�9 �لضيـف، 
"ليس I iلك-كما ظن �لبعـض- 
 fسـو" uله   %(  �gشـا(  Û5�

خلقـه.
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﴿َ-َجاَ'lُ َقْوُمُه ُيْهَرُعوَ< ِ�َلْيِه َ-ِمْن َقْبُل 
َيا َقْوِ/  يَِّئاِ& َقا1َ  َيْعَمُلوَ< �لسَّ َكاُنو� 
َفاتَُّقو�  َلُكْم  َ?ْطَهُر  ُهنَّ  َبَناِتي  َهُؤَالِ' 
َ?َلْيَس  َضْيِفي  ِفي  ُتْخُز-ِ<  َ-َال  �هللاََّ 

ِمْنُكْم َ
ُجٌل َ
ِشيٌد﴾ (هو5: ٧٩)

شرE �لكلما&:
(Üهوال):  �لرجل   َ́ ُ�هِر ُيهَرعو<: 
 wِعَد من غضب �" ضعف �" خوg�ُ
فهو  �إلسر�´،  على  ُ�عِجَل  بر5؛   "�
"�µر�´  �µََر´  �للسا&:   i" ُمهَر´. 
�بو  "قا@   .Nلَسْو� شد�  "�إلهر�´: 
"هو  �تا[   �I( �لرجُل:  ُ�هر´  عبيد: 
يرعد من �ل<5. �قَبَل �لشيخ ُيهَر´ �\ 

�قبَل ُيسر´ مضطرًبا (�ألقر±)

:Hلتفسـ�
 يبد" من �آلية �& لوطا � خاw على 
مبكر"�،  قومه  µم  يتعر�   &� �لرسل 
 ºبالعمو9. "ال نع �gأل�م كانو� �شر�
³عم  كما  جنسًيا   Óشّر هنا  بالشّر 
�لرسل  بأ&  قالو�   I( �ملفسرين،  بعض 
 gكانو� مالئكة متّثلو� للقو9  على صو
ُمْرI 5ٍ"\ 2ا@ "ֲדاf، "عندما  فتياٍ& 
�عربو� عن سر"gهم   Àلو قو9  �gهم 
ֲדم  �لفاحشة  لفعل  مسرعني   �"fجا"

(�لبحر �ملحيط "�بن كث�). لكن هذ� 
قد  تعا%  �هللا  أل&  كليًة،  باطل  �لظن 
"ضح �ألمر i موضع �خر من �لقر�& 
 �"�﴿ Àم للوµلكرمي حيث ¹كي قو�
َنْنَهك عن �لعاملني﴾ (�ِحلجر: ٧١).. 
�\ �� مننعك من �صطحا± �ألجانب 
)% قريتنا. فلو كانو� فرحني مبقدمهم 
لكانو�  ֲדم  �لفاحشة  ُيضمر"&  "هم 
 %( �ملسافرين   gبإحضا عليه  �حلو�  قد 
�لنقيض  على  "لكنهم  بكثر�،  �لقرية 
 �� غضب:   i له  يقولو&  Iلك  من 

.fلغربا� gمننعك من )حضا
"لو قيل: لقد "i 5g مكا& �خر من 
�ملدينة  �هل   fجا"﴿ �لكرمي  �لقر�& 
 \�  ..(٦٨ (�ِحلجر:  يستبشر"&﴾ 
�ألجانب  بقد"9  فرحني  قومه   �fجا
أل& �لفرصة قد سنحت لفعل �لفاحشة 
بنية  يفرحو�   � )�م  فاجلو�±:  ֲדم، 
�لفاحشة ֲדؤالf �لضيوw، ")منا فرحو� 
 &"g>ي حجة  Iلك   i "جد"�  أل�م 

ֲדا معاقبة لوÀ، حيث قالو�: �ليو9 قد 
نسّو\   wسو" قبضتنا   i هذ�  "قع 

معه �حلسا±.  
كانت  �لزما&  قدمي   i �نه  "�لو�قع 
�لقر£  من  ملجموعة   "� مدينة  لكل 
طابع   -�I خاصة،  مستقلة  حكومة 
2هوg\، فأحياًنا كا& ¹كمها ملك 
�" 2اعة من علية �لقو9. "هكذ� كا& 
 f�gسد"9 "عمو rبالنسبة لقري �حلا@ 
 �  Àلو سيدنا  )ليهما  ُبعث  �للتني 
(�لتكوين: ١٤). "قد "i 5g �لتلمو5 
- "هو كتا± يضم �لر"�يا- �لتاg®ية 
كانو�  �لقريتني  �هل   &� �ليهو5ية- 
"ينهبو&  طرقهم   yلنا� على  يقطعو& 
 .(Sadom ،ملوسوعة �ليهو5ية�) مµمو��
"�لبديهي �& �ألمة �لr ال يأمن ج��ُنها 
 i تعيش   &� بد  ال  ")يذ�fَها  بو�ئَقها 

خوw �5ئم من جانبهم.
"تذكر �لتو��g ��م كانو� على حر± 
"من   ،(١٤ (�لتكوين:   &���جل مع 

فلو كانـوا فرحني مبقدمهم وهم ُيضمرون الفاحشـة 
 pبهـم لكانـوا قد أحلوا عليـه بإحضار املسـافرين إ
القريـة بكثـرة، ولكنهـم علـى النقيض مـن ذلك 
يقولون له U غضـب: أx مننعك من إحضار الغرباء.
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 fلك كانو� ال يسمحو& للغرباI جل�
بدخو@ �لقرية، Þافة �& يفتحو� �بو�ֲדا 
بالليل، فيفاجئهم �لعد" "هم نائمو&.

 wلضيو� ُيكر9   Àلو سيدنا  "كا& 
�لسال9،  عليهم   fألنبيا� بسنة  عمًال 
بيته   i �ملسافرين  يستضيف  فكا& 
باتو�   �I( �لقو9  يسلبهم   &� َخشيَة 
عن  ينهونه  قومه  "كا&   .²gخلا�  i
له  قوµم  Iلك  على  يد@  كما  Iلك 
(�ِحلجر:  �لعلمني﴾  عن  َنْنَهك   �"�﴿
�ملر�  هذ�  بالرسل   fجا فعندما   .(٧١
�"�مرهم،  ملخالفة  غضًبا  �ستشاطو� 
"فرحو� "�ستبشر"� ��م "جد"� فرصة 
�لقضية �ائًيا. "ملا كا&  ملعاقبته "حلّل 
 wللضيو معاملتهم   fسو  wيعر  Àلو
)ليهم،  يسيئو�   &�  wخا �ألجانب 
 ßبنا  &( ثوgִדم:  مهّدًئا  لقومه  فقا@ 
ظهر�نيكم  بني  َيِعْشن   ßلّال�  fهؤال
 ..rساح �fهن �طهر شها5ً� على بر�
 �I( ألنكم   wللضيو تتعرضو�  ال   \�
 wفسو مهانني  هكذ�  طر5متوهم 
�ما9   gلعا�" �لفضيحة  عليكم  جتلبو& 
�آلخرين. "�ما خوفكم من �نº �تآمر 
لذلك،  �5عي  فال   fألعد�� مع  عليكم 
لن ضماًنا jب  أل& بناß هؤالf يشكِّ
كانت  �نه  �لعلم  مع   - ُيطمئنكم   &�
 I( - 9بنتا& متز"جتا& بني �لقو Àللو
 ºتستطيعو& بكل سهولة �& تنتقمو� م

�ما9  ُتفتضحو�   &�  &"5 مبعاقبتهما، 
�لعا�.

بأ&  "قالو�  �ملفسرين  بعض  هَرَ�  "قد 
سيدنا لوط�Á  كا& قد قّد9 للقو9 
بنتني له لُيشبعو� ֲדما gغبتهم �جلنسية 
فتح   �(تفس  wللضيو يتعرضو�  "ال 
 5g" لبيا&)، "قد كتبو� هذ� متأثرين مبا�
i �لتو��g. "لكن هذ� �ملعÈ باطل متاًما 
5َْعَك  Igيٍل  بشخص  ح|  يليق  "ال 
�& يصدgعن نÂ من �نبياf �هللا �لكر�9، 

ية. �لو�قع �نه " ��"هم �كثر �لناy غ
�القتر�� ح| من  يقتر� مثل هذ�  ال 
يرتكبو& �لفو�حش عمومÁ. فال gيب 
�& هؤالf �ملفسرين قد "قعو� i �خلطأ 

 �خ فهذ�  بُنصحي،  "�عملو�  قصد\ 
بإهانة  �نفسكم  تفضحو�  "ال  لكم، 

.wلضيو�
عر�  )نه  �ملفسرين  بعض  قا@  "قد 
على �لقو9 بناته للز"�² ال للفاحشة ! 
(فتح �لبيا&). "لكن هذ� �لر�\ �يضا ال 
يبد" سليمÁ أل& بناته ُكنَّ متز"جا- 
 ��gبني �لقو9 من قبل ¯سب بيا& �لتو

(�لتكوين: ١٩).
بنا-  له  �نه كانت  "لو سّلمنا جدًال 
فال  �ملتز"جا-  جانب   %(  £gعذ�
من  ليس   I( �يضا،  �ملشكلة  تنحل 
 i ملعقو@ �& يأتيه �هل �ملدينة طامعني�
µم  فيقو@  للفاحشة،  �لرجا@  ضيوفه 

وحتـت  بينكـم  يعيشـون  وأوالدي  عيـا;  دام  مـا 
حكمكـم فكيـف سـاغ لكـم أن تسـيئوا | الظـن 
وتعتـeو� عـدًوا لكـم يريد التآمـر مـع األعداء.

�لقر�&  أل&   .��gبالتو تأثرهم  بسبب 
�لكرمي ال يقو@ �بدÓ بأنه قّد9 بناته µم 
من �جل �& يفعلو� ֲדن �لفاحشة، ")منا 
قائال:  قريته  �هل  ִדدئة  بذلك  حا"@ 
ما 9�5 عياÎ "�"ال5\ يعيشو& بينكم 
لكم   áسا فكيف  حكمكم  "حتت 
عدً"�  "تعت<"�  �لظن   Ò تسيئو�   &�
لكم يريد �لتآمر مع �ألعد�f. فافهمو� 

 ßببنا لوÀ: حسًنا، فليتز"² بعضكم 
!        fهؤال

"ملا كا& سيدنا لوÀ شيًخا كبً�� فقد 
�عت<  حيث  Üا�³ً،  هذ�  قوله  يكو& 
 &( فقا@:  كبناته  �ملعاgضني  ³"جا- 
 �بناß هؤالf - �\ ³"جاتكم - خ
عن  تعرضو&   �Iفلما "�طهر،  لكم 

�لطريق �لسليم "تقعو& i �لفاحشة.
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�ألسو� �لحسنة١٢

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

ُهَما �لنَّاgُ َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة �ِهللا  �� �ْبِن َعبَّاyٍ َقا@َ: َسِمْعُت gَُسوَ@ �ِهللا � َيُقوُ@: َعْيَناِ& َال َتَمسُّ
. (سنن �لترمذ\، كتا± فضائل �جلها5) َ"َعْيٌن َباَتْت َتْحُرyُ ِفي َسِبيِل �هللاَّ

 �ْ ًد� َفْلَيَتَبوَّ ���� َعْبِد �هللا ْبِن َعْمٍر" َ�&َّ �لنَِّبيَّ  َ� َقاَ@: َبلُِّغو� َعنِّي َ"َلْو �َيًة .... َ"َمْن َكَذَ± َعَليَّ ُمَتَعمِّ
(fكتا± �حا5يث �ألنبيا ،\gصحيح �لبخا) .gَِمْقَعَدُ� ِمَن �لنَّا

ْنَيا ِ)الَّ َسَتَرُ� �هللا َيْو9َ �ْلِقَياَمِة. (صحيح  ���� �َِبي ُهَرْيَرَ� َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ@: َال َيْسُتُر َعْبٌد َعْبًد� ِفي �لدُّ
مسلم، كتا± �ل< "�لصلة "�آل±�5)

 ���� َ�gIَ Òٍّ َقاَ@ َقاَ@ ِلَي �لنَِّبيُّ �: َال َتْحِقَر&َّ ِمَن �ْلَمْعُر"wِ َشْيًئا َ"َلْو َ�ْ& َتْلَقى َ�َخاَ[ ِبَوْجٍه َطْلٍق.  
(صحيح مسلم، كتا± �ل< "�لصلة "�آل±�5)

�� �Ò ُهَرْيَرَ� قا@ َقاَ@ gَُسوُ@ �ِهللا �َ: َألْ& َيْحَتِز9َ َ�َحُدُكْم ُحْزَمًة ِمْن َحَطٍب َفَيْحِمَلَها َعَلى َظْهِرِ� 
َفَيِبيَعَها َخْيٌر َلُه ِمْن َ�ْ& َيْسَأَ@ gَُجًال ُيْعِطيِه َ�ْ" َيْمَنُعُه. (صحيح مسلم، كتا± �لزكا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

�تقو� �هللا "فكر"� كالذ\ ما uل "ما  �لناy قومو� هللا �g³فا- "فر�5£ فر�£5، �  ?يها 
عا5£، �ليس هذ� �لوقت "قت gحم �هللا على �لعبا5، ""قت 5فع �لشر "تد�g[ عطش 
�ألكبا5 بالعها5؟ �ليس سيل �لشر قد بلغ �نتهاI" ،�fيل �جلهل طو@ �gجا�f، "فسد �مللك 
�ضاعه،  "ما  5ينكم  "تذكر  تذكركم  �لذ\  �هللا  فاشكر"�  )بليس جهال�f؟  "شكر  كله 
لدفع  مسيحه  "بعث  �بضاعه،  "�كمل  �ملطر  "�نز@  "لعاعه،  "g³عكم  حرثكم  "عصم 

.��لض�، "مهديه إلفاضة �خل�، "�5خلكم i ³ما& )مامكم بعد ³ما& �لغ
�يها �إلخو�&.. )& ³ماننا هذ� يضاهي شهرنا هذ� بالتناسب �لتا9، فإنه �خر �أل³منة ")& 
هذ� �لشهر �خر �ألشهر من شهوg �إلسال9، "كالÚا قريب من �الختتاi ،9 هذ� ضحايا 
 �"I iلك ضحايا، "�لفرN فرN �ألصل "عكس �ملر�يا، "قد سبق منوIجها i ³من خ
 ،gضحايا �جلد�يا كاألظال@ "�آلثا &(" ،gألبصا� Î"� ل<�يا، "�ألصل ضحية �لر"� يا�
�لصحابة. ")نكم �آلخر"& منهم  بعد  فافهمو� سر هذ� �حلقيقة، "�نتم �حق ֲדا "�هلها 
�حلقتم ֲדم بفضل من �هللا "�لر
ة، ")& سلسلة �أل³منة ختمت على ³ماننا من حضر� 
�ألحدية، كما ختمت شهوg �إلسال9 على شهر �لضحية، "i هذ� )شاÞ �gفية ألهل 
�لر�\ "�لر ية، ")� على مقا9 �خلتم من �لوالية، كما كا& سيد\ �ملصطفى على مقا9 
 ºبعد\، )ال �لذ\ هو م Î" ال ،fنا خامت �أل"ليا�" ،fخلتم من �لنبو�. ")نه خامت �ألنبيا�
 �gبكل قو� "بركة "عز�، ")& قدمي هذ� على منا Òg سلت منg� �(" .\على عهد"
ختم عليها كل gفعة، فاتقو� �هللا �يها �لفتيا&، "�عرفو� "�طيعو� "ال متوتو� بالعصيا&...

األصـل ضحيـة الـروح يـا أولـي األبصـار

 (٦٦ - ٧٠ Ë ١٦ ² امية، �خلز�ئن �لر"حانيةµخلطبة �إل�)
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١٤

 �gسو "تال"�   Iلتعّو�" �لتشّهد  بعد 
�لفاحتة تال �م� �ملؤمنني حضر� ِمر�³ 


د قو@ �هللا تعا%:� g"مسر
ْعَي َقاَ@ َيا ُبَنيَّ )ِنِّي  ا َبَلَغ َمَعُه �لسَّ ﴿َفَلمَّ
 �Iََبُحَك َفاْنُظْر َماIْ�َ ِفي �ْلَمَنا9ِ �َنِّي £gَ�َ
َتَر£ َقاَ@ َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني 
ا َ�ْسَلَما  اِبِريَن* َفَلمَّ ِ)ْ& َشاfَ �هللا ِمَن �لصَّ
َ"َتلَُّه لِْلَجِبِني* َ"َنا5َْيَناُ� َ�ْ& َيا )ِْبَر�ِهيُم* 
َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا  ْقَت  َصدَّ َقْد 
�ْلُمْحِسِنَني* ِ)&َّ َهَذ� َلُهَو �ْلَبَالfُ �ْلُمِبنيُ* 
َ"َفَدْيَناُ� ِبِذْبٍح َعِظيٍم* َ"َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي 
�ْآلَِخِريَن﴾ (�لصافا-: ١٠٣-١٠٩)

�ليو9 هو عيد �ألضحى �ملباg[ "يقا@ 
عنه �يضا �لعيد �لكب�. "�لذين لديهم 
"ال  جسمية  "�ستطاعة  ما5ية   �gقد
فإ�م  "صوµم؛   &"5 حائل  ¹و@ 
يؤ5"& فريضة �حلج i "مكة" �ملكرمة. 
�لبال5  "بعض  "باكستا&"   i "لكن 
�أل
ديني  فإ&  �ألخر£؛  �إلسالمية 
 f�5� &ملا5ية ال يستطيعو� �gغم �ملقدg
�لذ\  �حلظر  بسبب  �لفريضة  هذ� 

تفرضه هذ� �حلكوما-.
�يا9   i تؤ£5  �لفريضة  هذ�   &(
سيدنا  تضحية  لذكر£   fًحيا( �حلج 
عليهما  ")qاعيل"  "�بِنه  ")بر�هيم" 
"هاجر"..  �لسيد�  "³"جِته  �لسال9 
تعا%   �هللا  �حيا   rل� �لتضحيا-  تلك 
"�آليا-  �لكرمي.  �لقر�&   i Iكرها 
�لr تلوִדا �نًفا تبني تلك �لتضحيا- 

�لr قامت ֲדا هذ� �ألسر�.
َمَعُه  َبَلَغ  ا  ﴿َفَلمَّ تعا%:  �هللا  يقو@ 
ْعَي َقاَ@ َيا ُبَنيَّ )ِنِّي َ�gَ£ ِفي �ْلَمَنا9ِ  �لسَّ
َيا  َقاَ@  َتَر£   �Iََما َفاْنُظْر  َ�Iَْبُحَك  �َنِّي 
 fَََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ)ْ& َشا�
َ"َتلَُّه  َ�ْسَلَما  ا  َفَلمَّ اِبِريَن*  �لصَّ ِمَن  �هللا 
َقْد  )ِْبَر�ِهيُم*  َيا   &ْ�َ َ"َنا5َْيَناُ�  لِْلَجِبِني* 
َنْجِز\  َكَذِلَك  )ِنَّا  �لرُّْ َيا  ْقَت  َصدَّ
�ْلُمْحِسِنَني* ِ)&َّ َهَذ� َلُهَو �ْلَبَالfُ �ْلُمِبني* 
َ"َفَدْيَناُ� ِبِذْبٍح َعِظيٍم* َ"َتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي 

خطبة �لجمعة

تأسوا بأسوة الذبح العظيم

خطبة �جلمعة 

د "�يد� �هللا بنصر� �لعزيز"� g"لقاها حضر� مر�³ مسر� rل�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما9 �ملهد\ "�ملسيح �ملوعو5 �

 i ١١/ ١/ i 9٢٠٠٦ �ملسجد �ملباg[ بقا5يا&، �µند.

تعريب: عبد �ملجيد عامر "طاهر ندمي
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�ْآلَِخِريَن﴾..
فانظر"� كيف �ستعدَّ �أل± �& يضحي 
بسبب  يومها  "�لوحيد  �لبكر  بابنه 
g يا�.. �نظر"�  �سو� هذ� �لنÂ �لعالية.  
�يًضا  �البن  هذ�  �شتر�[   i "تفكر"� 
i �لتضحية لكي ينا@ ثو�± �المتثا@ 

ألمر �هللا تعا%.
g�يت  قد   ºن( البنه  �أل±  قا@  لقد 
 Î فقل  )µي..  �مٌر  �نه  ملمح  �لر يا 
�البُن جو�با  فأجابه  �نت؟   g�يك  ما 
�لرفعة i �لتضحية  حقق معاي� بالغة 
َما  �ْفَعْل  �ََبِت  ﴿َيا  فقا@:  "�لعبو5ية. 
"تربيت  gIيتك  من   ºن( ُتْؤَمُر﴾.. 
 i ضر± مثال� wعلى يد[.. "سو
�لتضحية.. ال gَْفَض من ناحيr.. فخذ 
 wلسو" عنقي  على  "ضعه  �لسكني 
تر£ �نº سوw �حذ" حذ" �لصابرين 
 rقد9 تلك �ُألسو� �ل� wحقا.. "سو

ستبقى حيًة )% يو9 �لقيامة.
 fالبتال�  i  yلنا� يوقع  تعا%  �هللا   &(
�لتضحيا-،  يقدمو�  ح|   gالختبا�"
"من �  يقد9 �هللا تعا% هذ� �لتضحيا- 
�لتضحيا-  "هذ�  للعاملني.  ُ�سو� 
 yلنا� fتقر± هؤال -�fتلك �البتال"
منه عز "جل �كثر فأكثر.. "كذلك 
باحلب  "جل  عز  نظر�  عليهم  يقع 

�كثر من I\ قبل.
فهنا: "عندما g�£ �هللا تعا% �& عبديه 

قد �ستعد� ملا �مرÚا.. قا@ �هللا تعا% 
ْقَت  َصدَّ ﴿َقْد   :� )بر�هيم  Þاطًبا 

�لرُّْ َيا﴾.
 )�ما � يصدقا �لر يا فحسب؛ ")منا 
 i عليا �حققا i �ملاضي �يضا معاي

�لتضحية.
 "كا& معÈ كال9 �هللا: 

  )& هذ� تضحية ملر� "�حد�، "ميكن 
�& تذ¯ا بدًال من Iلك كبًشا.. "لكن 
قدمتماها..  قد  هنا[ تضحيًة عظيمًة 
 fما ال  مكا&   i �لعيش  قبو@  "هي 
 �I �خر   fشي  \� "ال   ´g³ "ال  فيه 
�ملخاطر،  )ال  فيه  توجد  ال  بل  نفع، 

"قد صرمت ֲדا من �ملقربني..
)& �\ )نسا& ميكنه �& يبقى لفتر� معينة 
يذبح   &� �ما   ،w"لظر� تلك  i مثل 
"يعيش   &�" نفسه كل حٍني  مشاعر 
�5ئًما �اًطا باملخاطر.. فهذ� i غاية 
�لصعوبة. )& هذ� �لتضحية قد قدمها 
"�لسيد�  ")qاعيل  )بر�هيم  سيدنا 
�سو�  "قدمو�  �لسال9..  عليهم  هاجر 
يث �ننا i �لبلد �حلر�9 نؤ5\  عظيمة̄ 
 i "متدبرين  متعمقني  �حلج  مناسك 
"كذلك  �لتضحيا-..  هذ�  Iكر£ 
"لكن  �ألضاحي.  �ملسلمو&  يقد9 
تذكر"� �& �ألضحية �لظاهرية ليست 
�هللا  من  ُمقرًبا   fملر� جتعل   rل� هي 

تعا%.

حدثت  قد  �لعظيمة  �لتضحية  هذ� 
 Âقبل ٢٧٠٠ �" ٢٨٠٠ سنة قبل �لن
�نبأنا  قد  �لكرمي  �لقر�&   &� )الَّ  �؛ 
�لقو@ �حلق عن حد"¿ تلك �لتضحية 
�ألسر�  هذ�  قدمتها   rل� �لعظيمة 
"بصو�g "�ضحة. ")ننا نذهب للحج 
 i �لتضحيا-  هذ�  بذكر£  "Øتفل 
 &� نستطيع  ال  "لكننا  �لعيد..  يو9 
نوفيها حق قدgها. "علينا �& نتحلى 
بتلك �لتقو£ �لr كانو� يتحلو& ֲדا. 

تتحلى  ”هاجر“  �لسيد�  كانت  لقد 
قالت  عندما  �لتقو£..  بـحلّي 
متوكلًة على �هللا تعا%: فإنه تعا% لن 
”)بر�هيم“  سيدنا  µا  قا@  ملا  يضّيعنا 
�نه يتركها بأمٍر من �هللا تعا% i هذ� 
هذ�  مثل  ننشئ   &� "jب  �لفال�. 

�لتقو£ i قلوبنا Øن �يًضا.
لقد g�يتم "g�£ �لعا� كله "g�ينا Øن 
�بًد�..  �يضا �& �هللا تعا% � يضيعهم 
"بعث من gIيتهم نبيًّا عظيًما هو خامت 
�ألنبياf.. "ال �حد ميكن �& يصل ح| 
�يًضا   Âلن� "هذ�  قدميه.  �gتفا´   %(
�كثر  �لتضحيا-   i  �معاي حقق  قد 
من �جلميع.. ""�صل تقدميها )% �خر 
حلظة من حياته �لطاهر� "�"صانا �يًضا 
"هو  �لعظيم   Âلن� هو  هذ�  بذلك. 
Iلك  بعد  "لد  �لذ\  �لعظيم  �لذبح 
بركة  من  "�لذ\  )qاعيل،  نسل  من 
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�سوته �لقدسية �  قد "فق �هللا تعا% 
به "يقدمو� تلك  يتأسو�   &� �لصحابة 

�لتضحيا- �لعظيمة �ملعر"فة.
Øن ندَّعي �ليو9 �ننا ننتمي )% Iلك 
خامت  كا&  �لذ\   � �لعظيم   Âلن�
 &� فينبغي  �ملرسلني..  "سيد   fألنبيا�
بالعيد  Øتفل  هل  �نفسنا:   i نتفكر 
ملجر5 �الحتفا@؟ هل نذبح فقط لكي 
نأكل؟ "هل نشتر\ �لذبائح �لسمينة 
لكي ُنر\ �لناy �ننا �ثرياf؟ )ننا jب 
�& Øتفل بذلك �لعيد "نبحث عن تلك 
ُرنا بتلك �لتضحية  �ألضحية �لr ُتَذكِّ
�لعظيمة، "من َثمَّ جتعلنا ُمقربني )% �هللا 
تعا%. فإ�I كانت  �لتضحيا-  تبعدنا 
عن �لتقو£؛ فإ& �هللا تعا% ال يكتر¿ 
 gصو يهمه  ال  سبحانه  �هللا   &( ֲדا، 
"لكنه  "�جلميلة.  �لسمينة  �ألضاحي 
تعا% يريد g ية حر��g �حلماy �لذ\ 
"عمق  للتضحية  �لشخص  هذ�  5فع 
�ملشاعر �لكامنة "f�g تلك �لتضحية.. 
�لشخص  هذ�  سعى  مد£   \�  %("

لنيل gضا �هللا تعا%.
لذ� فعلى كل �
د\ �& ®ت< نفسه 
ֲדذ� �ملعياg.. فاهللا تعا% قا@ عن هذ� 
�ألضحيا-: ﴿َلْن َيَناَ@ �للَّـَه ُلُحوُمَها 
�لتَّْقَو£  َيَناُلُه  َ"َلِكْن  5َِماُ َها  َ"ال 

د\ � بكل  يليق  ما  هذ�  ِمْنُكْم﴾.. 
�لتقو£..  "هو  لنو�له..  يسعى   &�

"كما Iكر- �نًفا.. فهذ� �لتقو£ هي 
�لr 5فعت سيدنا ”)بر�هيم“ "سيدنا 
”هاجر“  "�لسيد�  ”)qاعيـل“ 
�ملتو�صلة.  �لتضحيا-  يقدمو�   &�
 :ygفلـيحفظ كل "�حٍد منَّا هذ� �لد
"هو �& �لر"� �لكامنة "f�g كل عمٍل 

هي �لr تقر± )% �هللا تعا%.
كل  عند  نياتنا  ُتصفو�   &� ينبغي   
عمٍل.. "لذ� فقد قا@ �لنÂ �: ”)ِنََّما 
-\gلبخا�) ِبالنِّيَّاِ-“.  �َألْعَماُ@ 

�لعيد  فهذ�  �لوحي)..   fبد كتا± 
فرصة  فيه  ُتذبح   rل� "�ألضحيا- 
 wلتنبهنا )% �هللا تعا% "�& يكو& هد
Øيا   &�" تعا%  �هللا  gضا  نيل  سعينا 
تعا%  �هللا   &( "جل.  عز  له  خاضعني 
يريد منَّا �& نقد9 ما Øبه.. "يريد منَّا 
تضحية  لتقدمي  مستعدين  نكو&   &�
ما  "كل  "مشاعرنا  "�مو�لنا  �نفسنا 

عندنا  حبا i �هللا تعا%.
تقدمي  نو�صل   &� نستطيع  ال  )ننا 

بالتقو£..  )الَّ  �لتضحيا-  هذ�  مثل 
تلك  Iكر£   fحيا( نستطيع  "ֲדا 
gسو@  سيدنا  قدمها   rل� �لتضحيا- 
قوته  نفس  من  مستمدين   ،� �هللا 
�لقدسية  �لr 5فعت �لصحابة فقامو� 
�لتضحيا-..كما  هذ�  مثل  بتقدمي 

Iكر- من قبل.
"ال  قليلًة  �لتضحيا-  هذ�  تكن   �
له  تعرضو�  عما  قر�نا  فلو   ..�ً�صغ
من شد� �لتعذيب "�ملعانا� القشعر- 
منه �بد�ننا. لقد قدمو� - gضو�& �هللا 
عليهم - �لتضحيا-  "� يلوثو� )ميا�م 
�لتضحيا-  "هذ�  �خر.   fشي بأ\ 
طلب  "لقد  �ليو9..  منَّا  �ملطلوبة  هي 
منَّا �ملسيح �ملوعو5 � �& نقد9 مثل 
 Nيث نؤ5\ حقو هذ� �لتضحيا-، ̄ 

�هللا تعا% "حقوN �لعبا5 �يًضا.
 �I(" ،-لصلو�� i كنَّا متكاسلني �I(
� Øقق �µدw من تلك �ألضحيا-.. 
فإ& فرحتنا بالعيد سوw تكو& فرحة 

هذا هـو الن� العظيم وهو الذبـح العظيم الذي ولد 
بعـد ذلك من نسـل إسـماعيل، والذي مـن فيضان 
أسـوته القدسـية �  قد وفق اهللا تعاp الصحابة أن 
يتأسوا به ويقدموا تلك التضحيات العظيمة املعروفة.
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ما5ية فقط. ")�I � نؤ5 حقوN �لعبا5 
�حتفا@  �يًضا..فإ&  �ملجتمع   Nحقو"

�لعيد يكو& بال فائد�.
 �I(" "�لديهم..  �أل"ال5  ¹تر9   �  �I(
فإ& كل  �خيه؛  بعيًد� عن   æأل� كا& 
هذ� يبعد عن �لتقو£. "i هذ� �لوضع 
"ال  تعا%..  هللا  �لصلو�-  تكو&  ال 
)منا  ֲדا؛  يقو9   rل� �ألخر£  �ألعما@ 
هي gياf للناy.. أل& �لتقو£ هي �& 
2يع  ¯سب  للعمل  �إلنسا&  يسعى 
يّدعي  
د\ � فكل  تعا%.  �هللا  �"�مر 
بأنه ينتسب )% 2اعة �ملسيح �ملوعو5 
� لن يستطيع �& يستفيد من هذ� 
�لتضحيا- ما � يؤ5 كل عمٍل مر�عًيا 

مقتضيا- �لتقو£.
َقاَ@  َقاَ@   � َ�gَْقَم  ْبِن  ³َْيِد  َعْن 
َ�ْصَحاُ± gَُسوِ@ �هللا � َيا gَُسوَ@ �هللا 
�َِبيُكْم  َقاَ@: ”ُسنَُّة  �َألَضاِحيُّ  َهِذِ�  َما 
)ِْبَر�ِهيَم“. َقاُلو� َفَما لََنا ِفيَها َيا gَُسوَ@ 
�هللا َقاَ@: ”ِبُكلِّ َشَعَرٍ� َحَسَنٌة“. َقاُلو� 
”ِبُكلِّ  َقاَ@:  �هللا  gَُسوَ@  َيا   wُو َفالصُّ
(�بن  َحَسَنٌة“.   wِو �لصُّ ِمَن  َشَعَرٍ� 

ماجة -كتا± �ألضاحي) 
 َّ&�َ عنها-  �هللا  -gضي  َعاِئَشَة  َ"َعْن 
gَُسوَ@ �هللا � َقاَ@: ”َما َعِمَل �5َِميٌّ 
�هللا  )َِلى  َ�َحبَّ  �لنَّْحِر  َيْو9َ  َعَمٍل  ِمْن 
9ِ )ِنََّها لََتْأِتي َيْو9َ �ْلِقَياَمِة  ِمْن ِ)ْهَر�Nِ �لدَّ
 9َ ِبُقُر"ِنَها َ"َ�ْشَعاgَِها َ"َ�ْظَالِفَها َ"ِ)&َّ �لدَّ

ِمَن  َيَقَع   &ْ�َ َقْبَل  ِبَمَكاٍ&  ِمَن �هللا  لََيَقُع 
�َألgِْ� َفِطيُبو� ِبَها َنْفًسا“.(�لترمذ\-

هذ�   \� �ألضاحي)..  كتـا± 
 fقتد�� تقدموها   &� jب  �ألضحيا- 
 � "هم  "�صحابه.   �  Âلن� بسنة 
بل   fياg �ألضحيا-  هذ�  يقدمو� 
�لr طابت  �لنفس  بد�فٍع من  قدموها 

بتقو£ �هللا.
يعملو&  �لعا� ال   i yلنا� )& معظم 
يقدمو&  ��م  مع  تعا%  �هللا  بأ"�مر 
 ..��كث �مو�@   Nبإنفا �لتضحيا- 
"لكن �لرسو@ �  ¹ثنا i �حلديث 
�لسابق على �& نقو9 بذبح �ألضحية 
مر�عني مقتضيا- �لتقو£ "متذكرين 
ُ�سو� سيدنا ”)بر�هيم“.. فــُتقبل 
كل  على  "ُتثابو&  �ألضحيا-  هذ� 
شعر� منها "ح| على �لـد9 �يًضا. 
"كذلك   �gبشا �حلديث  هذ�  ففي 
فيـه  كامنة  ك<£  مسئولية  هنا[ 
عمٍل   بكل  نقو9   &� ينبغي  �نه  "هي 

مر�عني مقتضيا- �لتقو£.
�: )& هذ�  �ملوعو5  �ملسيح  يقو@ 
�ألضحيا- قد جعلها �هللا تعا% gمًز� 
لتضحيا- �لنفس.. حيث قا@ تعا%: 
﴿َلْن َيَناَ@ �للَّـَه ُلُحوُمَها َ"ال 5َِماُ َها 
 \� ِمْنُكْم﴾..  �لتَّْقَو£  َيَناُلُه  َ"َلِكْن 
تذ¯و&.. كأنكم  تعا%  �هللا   �"gحذ�

�ضحياتكم  تذ¯و&  �نكم  فكما 

تذ¯و&  كأنكم  فاعت<"�  بأيديكم؛ 
 �معاي كانت   �Iفإ �يًضا..  �نفسكم 
 &� فينبغي  �حلد  هذ�  من  �قل  �لتقو£ 

تر�جعو� �نفسكم I iلك.
لذ� jب �& نتدبر "نتفكر i �نفسنا.. 
هل Øن مستعد"& �& ُنذبح i سبيل 
�ملوعو5  �ملسيح  قا@  كما  تعا%  �هللا 
لذلك..  جاهزين  كنا   �Iفإ �؟ 
عندها ميكننا �& نقو@ �ننا قد حققنا 

.wدµ� هذ�
بالو�قفني  متعلق  �خر  �مٌر  "هنا[ 
 &"gينذ �لذين  "بـالو�لدين  �جلد5،  
يولد"�..   &� قبل  �"ال5هم  حيا�  هللا 
تعا%  �هللا  يشكر�   &� �لو�لدين  فعلى 
�نه "فقهما لنذg �"ال5هم خلدمة 5ينه 
�لتضحية  هذ�  تقدمي  "بعد  �حلنيف. 
َهْب   ِّ±gَ﴿ �5ئًما:  يدعو�   &� jب 
(�لصافا-:  اِلِحَني﴾  �لصَّ ِمَن  ِلي 
سيدنا   f5عا كا&  "هذ�   ..(١٠١
"�gجو  �مل   ºن(  .� ”)بر�هيم" 
من �لذين نذg"� �"ال5هم i مشر"´ 
”�لوقف �جلديد“ �& يدعو أل"ال5هم 
يقدمو&   wسو "�لذين   .fلدعا� ֲדذ� 
 i "� &هذ� �ملشر"´ �آل i ال5هم"�
أل"ال5هم  يدعو�   &� عليهم  �ملستقبل 
�هللا  ف�³قهم  �يًضا..   fلدعا� بذ�- 
�لتضحية.  هذ�  تفهم  gIية  بفضله 
"على 2يع هؤالf �آلباf "�ألمها- �& 
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يدعو� أل"ال5هم �& يوفقهم �هللا تعا% 
تعا%  يرضى  كما  �لتضحيا-  لتقدمي 
"يريد، "�& jعلهم ُقرَّ� �عني µم "�& 
هذ�  مقتضيا-  °ميع  للقيا9  يوفقهم 
�لوقف "�& يكونو� من �لذgية �لطيبة. 
فيجيبو� بنفس �جلو�± �لذ\ �جا± به 
سيدنا ")qاعيل" � �لذ£ كا& قد 
بلغ من �لعمر �ثنr عشر �" ثالثة عشر 
سنة حني قا@: ﴿َيا �ََبِت �ْفَعْل َما ُتْؤَمُر 
اِبِريَن﴾.  َسَتِجُدِني ِ)ْ& َشاfَ �هللا ِمَن �لصَّ
فاأل"ال5 �ملشتركو& i مشر"´ �لوقف 
�جلديد jب �& يكونو� مدgكني هذ� 
�لسن  هذ�  يبلغو&  عندما  �حلقيقة 
 �"gنذ قد  ��م  "عاgفني    ،�gملذكو�
�نفسهم. كذلك ينبغي على �لو�لدين 
تقو�هم  مستويا-  تكو&   &� �يًضا 
�لتقو£  مستويا-  كانت   �Iفإ عالية. 
�"ال5هم  فإ&   ��لكب  gلقد� هذ�  على 
�يًضا سوw تكو& مستويا- تقو�هم 

عالية.
مسئولية  ليست  �ملسئولية  هذ�   &(
مسئولية  هي  )منا  "حدها؛  �جلماعة 
عندما  �أل"ال5  "كذلك   .fآلبا�
يك<"& jب �& يكونو� �هًال خلدمة 
�لدين. )& ِمْن تقو£ �آلباf ما ينفث 
من   fآلبا� كا&   �Iفإ �"ال5هم.   i
يكونو&  �يًضا  �أل"ال5  فإ&   ..gألبر��
من �ألبر�g.. "ح| من �ألجيا@ �لقا5مة 

�ملتقني  من  يكونو&   wيًضا من سو�
�لو�لد�&  يفهم   &� jب  لذ�   .gألبر��
هذ� �ملسئولية.. �& سيدنا ")qاعيل" 
� � يكن "حد� �لذ\ قد9 هذ� 
�لتضحية؛ )منا سيدنا ”)بر�هيم" � 
سابقني  كانا  �يًضا  "هاجر"  "�لسيد� 
عليه مشتركني معه. "من هذ� �لناحية 

.��فاملسئولية على �لو�لدين كب
قد  كا&  �لذ\  �ملشر"´  هذ�   &(
�هللا  
ه g-لر�بع� �خلليفة  سيدنا  قدمه 
يقتضي  تعا%  �هللا  من  "بإµا9ٍ  تعا%- 
يتفهمو�   &� "�البن  �لو�لدين  من 
هذ�  "قيمة  �ملسئولية  هذ�   wشر
�لتضحية.. "�& يظلو� ثابتني عليها )% 
�بنهم فر�5ً مفيًد� للجماعة  �& يصبح 

"للمجتمع.
 i �لو�لد�&  يرِّسخ   &� jب  كذلك 
"قفتم  قد  �نكم  �"ال5هم:   �Iها& 
حياتكم "نذgمتوها خلدمة �لدين.. لذ� 

فإنكم  �لدين،    i تتفقهو�   &� jب 
"مبشرين  مبلغني  تصبحو&   wسو

باإلسال9 غًد�.
�Iها�م  يشحذ"�   &�  fألبنا� "على 
Üا@   i �جلماعة   &( �نفسهم.  "Úم 
 %( ¯اجٍة  "�لتبليغ  "�لتعليم  �لتربية 
مبا  "�ملهنيني  �ملبشرين  من   �كب عد5ٍ 
"غ�هم..   fألطبا�" �ألساتذ�  فيهم 
 �كبٍ عد5ٍ   %( �يًضا  ¯اجة  ")ننا 
�جلامعة  يدخلو&  �لذين  �لو�قفني  من 
�إلسالمية �أل
دية.  "على �ألمها- 
منذ  �"ال5هن  �Iها&   i يرسخن   &�
�لبد�ية �نكم قد نذgمت حياتكم خلدمة 
�لدين.. "عليهن �& يساعد& �"ال5هن 

باأل5عية.
5خلو�  �لذين  �أل"ال5  على  [Iلك 
يبلغو� سن  �جلديد عندما  �لوقف   i
�لرشد �& يقدمو� �نفسهم بأنفسهم.. 
�لتضحية  هذ�  يفهمو&  "عندما 

لذا �ـب أن يفهـم الوالدان هـذه املسـئولية.. أن 
سـيدنا "إسـماعيل" � x يكـن وحـده الذي قدم 
هـذه التضحية؛ إمنا سـيدنا ”إبراهيم" � والسـيدة 
"هاجـر" أيًضـا كانا سـابقني عليه مشـ�كني معه. 
ومن هذه الناحية فاملسـئولية علـى الوالدين كب�ة.
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يكو&   wسو هذ�  فإ&  "g"حها.. 
�لو�لدين.."عندما  لسعا�5  مدعاً� 
 wيوفو& بتلك �لتضحيا- فإ�م سو
 fالبتال� Iلك  مقتضيا-  ¹ققو& 

�لذ\ قدمه سيدنا ")qاعيل" �.
لذ� عليكم �& تتعلمو� �لدين.. "لكن 
�أل"ال5   fهؤال من  �حد  كا&   �I(
هذ�  متطلبا-   iيو  &� يستطيع  ال 
�ملشر"´؛ فعليه �& يستش� �جلماعة   
فيما عسى �& يقو9 به i �ملستقبل، 
فال يستطيع �جلميع  5خو@ �جلامعة 
”�ملترجم“)..  �لدعا�  تأهيل  (معهد 
Üاال-   i يدخلو�   &� ميكن  "لكن 

�خر£. 
 &�"  �"gتا®  &� jب  �أل"ال5   &(
فهنا[  �آل&.  من  للمستقبل  ®ططو� 
 fمن �أل"ال5 "�لطال± �لنشطا ��لكث
"هم i �حلقيقة يفهمو& g"� هذ� 
"µم   .fلسعد�� من  "هم  �لتضحية.. 
�& ®تاg"� طريق سعا5ִדم. "ال شك 
Iلك  فعلتم   �I(  fألبنا� �يها  �نكم 
"كل  "�لديكم  �5عية  تنالو&   wسو
�جلماعة ألنكم قد عاهدمت �هللا تعا% 
 i حياتكم  تبذلو&   wسو �نكم 

سبيل خدمة 5ينه.
2يع  يوفق   &� تعا%  �هللا  ندعو 
�لو�قفني "�باfهم "2يع �ملربني �لذين 
 �"g يفهمو�   &� بتربيتهم  يتعهد"& 

هذ� �لتضحية "�& ¹ققو� مستويا- 
 rل� �ملستويا-  تلك  فيها..  عليا 

يريدها �هللا تعا% منَّا. 
لألسر£  تدعو�   &� �gجوكم  "�آل& 
سبيل   i ُ�ِسر"�  قد  �لذين  �لكث�ين 
µم  ليس  باكستا&   i تعا%  �هللا 
"�منو�  �هللا  gبنا  قالو�  ��م  )الَّ  Iنب 
 &� �gجو   .� �ملوعو5  باملسيح 
"لعائالִדم  �يًضا   fللشهد� تدعو 
"�"ال5هم �& ¹فظهم �هللا تعا% "�& 
 .��يعطي �جياµم �لقا5مة �جو�gً كث
"�& تدعو �يًضا لو�قفي �حليا� �لذين 
"�قو@  �لدين.  خلدمة  حياִדم   �"gنذ
تتذكر"�   &� jب  �نه  قا5يا&  ألهل 
�ملتقني �أل"�ئل   fبنا� �& �كثركم من 
�لتضحيا-  قدمو�  قد  �باfكم   &�"
�ملستمر�.. لذ� عليكم �& ُتحيو� هذ� 
مستويا-  برفع  "Iلك  �لتضحيا-، 
باهللا  تستعينو�   &� jب  تقو�كم. 
تعا% "�& حتاسبو� �نفسكم "تطهر"� 
�عمالكم.. )& 2يع �أل
ديني i كل 
�"ال5  يتذكر"�   &� �لعا� jب   fاØ�
5عو�ִדم،    i �أل"�ئل  �ملتقني   fهؤال
هؤالf �ملتقو& �لذين ال �³لو� يضربو& 
من  فمنهم  �لتضحية..   i عليا  مثال 
قضى Øبه "منهم من ينتظر. gفع �هللا 
"�لذين  منهم..  توفو�  من  g5جا- 
تعا%  �هللا  ندعو  �حليا�  قيد  على  هم 

�& ميد i حياִדم "يè@ بركاته على 
�"ال5هم. 

 i ديني
كذلك jب �& تدعو لأل
باكستا&: �5عو� µم  �& ®رجهم �هللا 
تعا% من �ملحن "�البتال�f- �لr هم 
يزيدهم  طويلة.."�&  فتر�  منذ  فيها 
تضحياִדم.  يتقبل   &�" ""gًعا  ُتقًى 
كثٌ� منهم يقولو& Î �نك قد جئت 
بالقر± منَّا "لكن �لظر"w � تسمح 
للمسلمني  فأقو@  بـلقائكم.  لنا 

�أل
ديني i باكستا& :
"�لشجو&  باحلز&  مليئة  قلوبكم   &(
باحلز&  �يًضا  مليئة  "عو�طفكم 
"�أل�.. "لكن jب �& حتولو� هذ� 
ٍ́  جتر\   �ألحز�& "�لعو�طف )% 5مو
تقدموها i حضر�  �لعيو& "�&  من 

�هللا تعا%.
 i لإلخو�  تدعو   &� jب  كذلك 
بعض  فهنا[  ")ند"نيسيا  بنجال5يش 
مشاكل يتعر� µا �أل
ديو& هنا[. 
معاناִדم  يرفع   &� تعا%  �هللا  ندعو 
"مشاكلهم "�& يثبت �قد�مهم على 
�أليا9  تلك  "�إلميا&.."يرينا  �لتقو£ 
 rبأسر´ ما ميكن.. تلك �أليـا9 �ل
نرفـع فيها �gية �أل
دية.. �\ �gية 
 fاØ� 2يع i ..إلسال9 �لصحيـح�
"عونـه.  تعا%  �هللا  بفضل  �لعا� 

�مني
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 ..fيا �صدقا Áمرحب
)ننا نتشاg[ هذ� �حليا� مًعا.. 
نتفاعل مع بعضنا بعضا.. 

نّتفق حيًنا "êتلف حيًنا �خر.. 
ينظر كلٌّ مّنا من �³"يته ف�£ �آلخرين i غ� موضعه.. 

توصلنا بعض "جها- نظرنا �ملختلفة )% �خلالw "ال تقف بنا عند �الختالw بالّر�\.. 
)ّ& بعض �ملّتفقني باآلf�g تضيع �"قاִדم سدً£ بالّلهو "�لّلعب "�لفساi 5 �أل�g.. فال جديد ¹ّفز على �لّتفّكر "�لّتدّبر.. 
"بعض �ملختلفني باآلf�g يترّفعو& عن كل ما يهدg �لوقت.. فينظر كلٌّ منهم i �عماN نفسه.. ير�جع �فعاله "�قو�له..

"ينظر i مو�قفه هل كانت كّلها على صو�±؟. 

)Ø �Iًن Øتا² )% من ®الفنا �لّر�\ ح| نتنّبه )% �خطائنا.. فنحن قد ال نر£ )ال من �³"يٍة "�حد�.. 
 ..fًخر على �لّد"�9.. ح| تكو& حياتنا �كثر فاعليًة "عطا� \ٍ�g %( ن ¯اجٍةØ

 ..fما 5منا �حيا f�gتلف "سنختلف باآلê نØ ..نعم
لن ننظر )% كّل من خالفنا i �لّر�\ على �ّنه عدّ".. 

ًة "�سعًة جًد� � ندg[ �بعا5ها بعد.. g &بل قد يكو

"لنر�جع �نفسنا i سابقا- �عمالنا.. 
لن تأخذنا �لّدنيا بزخاgفها.. فمهما خّططنا "نّفذنا من �ملشاgيع �لّناجحة فستؤ"@ للّز"�@.. 

"تأتينا ساعة �لّلقاf �ملحتو9.. 

مع بز"á كّل فجر جديد تأتينا �Iكرتنا مبا نرضى عنه من �عمالنا "ما ال نرضى عنه.. 
فلنصغ )% صوٍ- قا9ٍ5 من فطرتنا �لr فطرنا �هللا تعا% عليها.. 

"لنصلح من �عمالنا �ملشوبة باألخطاf بكل سرعٍة.. 
�ال فلنسر´ فنحن ال نز�@ فوN �لّتر�±.. 

همسة

خالد �ل<�قي (سوgيا)
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حـكٌم ونـوادرُ

)عد�5: 2ا@ �غز"@ (�ململكة �ملغربية)

 fلرخا� i" �gصبو �gعلى �ملكا" �gلشّد� "قو� i كن *

.�gشكو

* جو�هر �ألخالN تفضحها �ملعاشر�.

* �لنية �لصاحلة "�µمة �لعالية نفس تضيÚ" fة تتوقد.

:
من مآثر �ألبر�

ه �هللا عن سر ³هد� g \جل �حلسن �لبصرg @سأ

i �لدنيا فأجا±:

يـا نفـُس تـوÒ فإ& �ملـو- قـد حا&

�مـا تريـن �ملنايـا كيـف تلقطنـــا

نشــّيعه مّيـت  لنـا  يــو9  كل   i

فّتانا  @�³ ما  فاµو£  �µو£  "�عصي 

بُأ"النــا �خر�نا  "تلـحق   Áلـقـط

موتـانا  gثـا� بـمصرعـه  نـر£ 

?بيا& �ا معا<:

 \��gبعة �شياf: علمت �& ³gقي ال يأخذ� �حد غ
 \�فاطمأ& قلÂ، "علمت �& عملي ال يقو9 به غ
علّي  مطلع  �هللا   &� "علمت  "حد\،  به  فاشتغلت 
فاستحييت �& ير�� i معصية، "علمت �& �ملو- 

.Òg fحق فأعد5- �لز�5 للقا

لكل مثل �اللة:
يأتيه  ملن  �ملثل  هذ�  يضر±   :gحلِذ� ُيؤتى  مأمنه  من 

�ألI£ ممن ال يتوقعه منه.
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حيا� محمد � (٢٠)٢٢

)& حيا� نÂ �إلسال9 � كتا± مفتو� كلما ¯ثت i �\ جزf منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتماÆ" 9لب �للب. "� ¹د¿ �& مت تسجيل "قائع حيا� نÂ �" حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 5قيًقا "متاًحا للد�gسني، مثل حيا� �لرسو@ �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�i �g �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا5 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �g5سة �النتقا�5- بعناية، "يتم �لر5 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسو@ � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَو£، ال مياثلها فيه حيا� �\ شخص �خر.

 i شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح yلنا� wال يعر rحليا� �لغامضة �ل� &( 
 ،��بث �إلقنا´ "g³´ �لثقة i قلو± من يتبع �صحاֲדا. )I تظل صعوبا- �لغمو�، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة i �لقلو±. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسو@ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا´. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�5- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�f عليها، فمن �ملحتم �& جتذ± حيا� �لرسو@ � منَّا كل 

حب ")عجا± "تقدير، "تث� فينا كل )عز�³ ")كباg "توق�، بشكل كامل "�5ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�g �هم مالمح هذ� �لكتا± �لقيم �لذ£ ستطالعه ع< حلقا- i هذ� �لز�"ية. 
"�جلدير بالذكر i هذ� �ملقا9 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�³& حليا� كحيا� �لرسو@ 
�، �لr كانت "�ضحة كالكتا± �ملفتو�، "شديد� �لثر�f مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¿. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح| هذ� �للمحة µا "³& "ثقل. حيث �نه � كا& مياyg ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياgسه؛ ")�I عرفته فقد عرفت �لقر�& �ملجيد، ")�I عرفت �لقر�& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّرw عليه.

للقد حصل شرw نقل هذ� �لكتا± )% لغة �لضا5 لألستاI �لفاضل فتحي عبد �لسال9.

 حضر� مر�� بشH �لدين �مو� ?�د �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما9 �ملهد\ �

بعد �& قمنا بعر� Þتصر 
�لباi �³g حيا�  لألحد�¿ 
�لنÂّ �ألكر9 �، نقّد9 �آل& 
�ا"لة لعر� �خلطوÀ �لعامة للمالمح 
 i "لدينا  �خللقي.  سلوكه  متّيز   rل�
هذ� �لشأ& شها�5 قومه �لr �قر"� ֲדا 
قبل 5عو�� بالنبو�، ففي تلك �ملرحلة 
 "N5بالصـا" قومه   i معر"ًفا  كا& 

""�ألمني". (�بن هشا9)
عاشت  عصر  كل   i  &� شك  "ال 
 &�  &"5  yلنا� من   ��كب �عد�5 
"هنا[  �ألمانة،  بعد9  �حد  يّتهمهم 
�يًضا �عد�5 كب�� من �لبشر � ¹د¿ 
للتجربة "�المتحا&،  تعّرضو�   &� µم 
�لعا5ية  Üاالִדم   i سلوكهم  "كا& 
يّتسم باألمانة "�لّنز�هة، "لكن ال يعت< 
 i Ëخا fم يتمّيز"& بشي�� yلنا�
 &� يستحق  من   &�  I( �لصد5،  هذ� 
ينا@ �لتمّيز �خلاË هم �"لئك �لذين 
تفيض حياִדم �لشخصية بدgجة عالية 

من صفا- �خللق �لسامي �لكرمي.
يضع  �ملعركة  يدخل  )& كل جند\ 
حياته i مهب �ألخطاg، "لكن ليس 
كل جند\ بريطا� ينا@ "سا9 �مللكة 
جند\  كل  يستحق  "ال  فيكتوgيا، 
�حلديد\.  �لصليب  "سا9  �ملا� 
 i  yلنا� من   wأللو� مئا-  "هنا[ 
تستدعي  "ظائف   i يعملو&  فرنسا 

شخصية رسول اهللا � وأخالقه
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منهم �ستعما@ �لعقل "�لتفك�، "لكن 
 .wلشر� بوسا9  منهم  كل  يفو³  ال 
"على هذ� فإ& Üر5 �& يكو& �إلنسا& 
�ميًنا �" صا5ًقا ال يد@ على �نه يتمّيز 
بشيf خاË عن سائر �لناy، "لكن 
عندما يقو9 شعب بأكمله باإل2ا´ 
 "N5لصا�" لقب  شخص  منح  على 
�نه  على  يد@  هذ�  فإ&  "�ألمني"،   "
بلغ i �ألمانة "�لصدN مبلًغا عظيًما، 
خو�ًصا  "�ألمانة   Nلصد�  i له   &�"
عليه.   yلنا� �ستثنائية خاgقة عهدها 
"لو كا& من عا�5 �هل مكة �& مينحو� 
متّيًز� كهذ� لشخص ما i كل جيل 
من �ألجيا@، فح| حينذ�[ ال بد �& 
شأًنا  بلغ  قد  �لشخص  Iلك  يكو& 
"�ألمانة.   Nلصد� خصا@   i عالًيا 
"لكن تاgيخ مكة، بل "تاgيخ �جلزير� 
�لعربية كلها، ال يش� من قريب �" 
منح  �عتا5"�  قد  �لعر±   &�  %( بعيد 
 \ّ�  i يشاֲדها  ما   "� �أللقا±  هذ� 
جيل من �جياµم. "لكن على �لعكس 
من Iلك، )& تاgيخ �لعر± يبني �نه 
 "N5¹د¿ ��م �طلقو� لقب "�لصا �
على  سَو£  �حد  على  "�ألمني"   "�
 � �نه  على  يد@  مما   ،� �لرسو@ 
يبلغه  �لشأ& qًو� �  بلغ i هذ�  قد 
)ليها  يصل   � gفعة  "نا@  �حد، 
 wكر� قومه � تعر�I &( |سو��، ح

شخًصا يسا"يه i هذ� �ملضماg، "ال 
هذ�   i يباgيه  )نساًنا  عيو�م   -�g
معر"فني  �لعر±  كا&  لقد  �ملجا@. 
شيًئا   �"gختا� ما   �I(" �لذهن،  بتوّقد 
"�عت<"� ناg5 �ملثا@، فهو i �حلقيقة 

)I& فريد ناg5 �ملثا@.
"عندما 5عا �هللا تعا% gسوله �لكرمي 
ليحّمله �عباf �لنبو� "مسئولياִדا، فإ& 
³"جه �لسيد� خدjة، gضي �هللا تعا% 
�خللقية  بصفاته  تشهد  �gحت  عنها، 
 �gإلشا� سبق  حا5ثة  "هي  �لر�قية، 
Iكرها.  �سلفنا   rل� س�ته   i )ليها 
"سوw نقّد9 �آل& بعًضا من صفاته 
 &� �gألخالقية �لعالية، ليستطيع �لقا�
تلك   i �gقد �هللا حق  يقّدg gسو@ 

�ملجاال- �لr � يتّم �لتعريف ֲדا.

طها
� �لفكر -نظافة �لبد<
ُيرَ"£ عن �لرسو@ � �نه كا& نقّي 
�حلديث �5ئًما، "�نه � يكن يستعمل 

كالمه،  لتوكيد  �لقَسم  تلو  �لقَسم 
يفعلو&.  غالًبا  معاصر"�  كا&  كما 
بني  �لعا5\  باألمر  هذ�  يكن   �"
 i ±هذ� �& �لعر ºلعر±، "ال يع�
يعتا5"&  كانو�   � �لرسو@  عصر 
شك  ال  مما  "لكن   ،f\لبذ� �لكال9 
�لكال9  فيه ��م كانو� معتا5ين على 
�ألْيما&  من   ��لكث يشوبه  �لذ\ 
منهم  متكنت  عا�5  "هي  �ملغّلظة، 
�ما gسو@ �هللا  �يامنا هذ�.  ح| )% 
 �gقا" تعا%  �هللا  السم  ¹فظ  فكا& 
"�حتر�مه، "� ¹د¿ �بًد� �& تفّو� به 

)ال )�I كا& هنا[ ما ي<I gلك.
بالنظافة  �هتمامه   i 5قيًقا  "كا& 
�لبدنية ح| i �لشكليا- �خلاgجية، 
فكا& من عا5ته �& يستا[ عد� مّر�- 
i �ليو9، "كا& يشّد5 على �الهتما9 
ֲדذ� �لعا�5 ح| تكرg منه �لقو@ بأنه 
لوال خشيته �& يشق على �ّمته ألمرهم 
بالسو�[ عند كل صال�. كا& يغسل 

منح  على  باإل�اع  بأكمله  شعب  يقوم  عندما  ولكن 
شخص لقب "الصادق" و"األمني"، فإن هذا يدل على أنه 
بلغ U األمانة والصدق مبلًغا عظيًما، وأن له U الصدق 
واألمانة خواًصا استثنائية خارقة عهدها الناس عليه. 
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يديه قبل �لطعا9 "بعد�، "كا& يغسل 
فمه فوg تنا"@ طعا9 مطبوæ؛ "كا& 
ير£ �نه من �ملستحب لكل شخص 
فمه  يغسل   &� مطبوًخا  طعاًما  �كل 
للفم.   �gستنا� ففيه  قبل كل صال�، 

(\gلبخا�)
�ملكا&  هو  �إلسال9   i �ملسجد   &(
�ملسلمني،  �جتما´  فيه  ُيعقد  �لذ\ 
�هتماًما   � �لرسو@  �هتم  "لذلك 
 i خاصة  �ملساجد،  بنظافة  خاًصا 
�ملسلمو&  يز5حم   rل� �أل"قا- 
)يقا5  على  حث  "لذلك  �5خلها، 
لتحسني  �ملناسبا-  هذ�   i  gلبخو�
"�gشد   .(5"�5 (�بو   fو�µ� �gئحة 
�ملساجد   %( يذهبو�  �ال  �ملسلمني 
تنا"@  بعد  �جلامعة  �لصلو�-   i
�ألطعمة �لr تصدg عنه �gئحة منّفر� 

.(\gلبخا�)
 ´gلشو�� تظل   &� على  "�صر 
�ألغصا&  من  نظيفة  "�لطرقا- 
 rل� fكل �ملو�5 "�ألشيا" ،�gحلجا�"
�الëئز�³.   �تث  "�  ��لس  Nتعو قد 
"كا& يزيل �ألI£ من �لطريق بنفسه 
 �)�I "جد�، "كا& من عا5ته �لتذك
بأ& كل من مييط �ألIَ£ عن �لطريق 
�افًظا عليه نظيًفا فإنه يكتسب gفعة 
عند �هللا "قو� i �إلميا&. "gُ"\ عنه 
�نه �مر �ال ُتستعمل �لطرقا- لتعويق 

 fلطريق �\ شي� i ال ُيلَقى�" ،�gملا�
"�ال  فيها،  مرغو±   �غ ما�5   "�
ُيدّنس �لطريق بأية صو�g، فإ& كل 
فعل من تلك �إلسا�f- ُتغضب �هللا 

تعا%. 
"كا& شديد �حلرË على �& ُتصا& 
يستعملها   rل�  fملا�  g5مصا كل 
سبيل  "على  نقية.  نظيفة  �إلنسا& 
 fشي \� fملثا@ هنا، فلقد حّر9 )لقا�
"ال  يفسد،  ال  ح|  �لر�كد   fملا�  i
ح|  منه  ُيستفا5   fما خّز�&   \�  i
ال يتلو¿ (�لبخاg\ "مسلم-كتا± 

�لِبر "�لصلة).

بساطة حيا� �لنّ�
كا& طعامه "شر�به غاية i �لبساطة، 
طبخ   fسو من  مطلًقا  يْشُك   �"
"كا&  )عد��5.   fسو  "� �لطعا9 
ليعفي  تنا"@ طعا9 كهذ�  ُيْقد9 على 
من  بإعد��5  قا9  �لذ\  �لشخص 
�حلَر²، "�حياًنا كا& �لطعا9 ال يؤكل 
"حينئذ يكّف عن تنا"له، "� ¹د¿ 
�& ع< �بًد� عن gفضه لطعا9. "كا& 
"كا&  Øو�،  �جته  لطعامه  )�I جلس 
ُيعّلم �صحابه �& ال يفّرقو� بني �نو�´ 
�لطعا9. "عندما يوضع �لطعا9 �مامه، 
 i" .كا& يشتر[ فيه مع �حلاضرين
فنظر حوله  متًر�،  �هد�� �حدهم  مر� 

كانو�  �لذين  �صحابه  عد5   gقّد"
معه، � قسم �لتمر بينهم بالتسا"\، 
فأعطى كل "�حد منهم سبع متر�-. 
"قد gَ"£ �بو هرير� �& �لرسو@ � 
قط  طعا9  من  �لشبع  ح|  يأكل   �
 .(\gلبخا�) �ح| "ال من خبز شع
�يديهم  بني  قو9  على  يوًما  "مر 
 �"�g ليمة، "عندما" i شا� مشوّية
 ،ìفأ ليشاgكهم  5عو�   � �لرسو@ 
لّلحم  منه  كر�هية  Iلك  يكن   �"
�ملشو\، "لكن ألنه � يكن يرَضى 
من  بوليمتهم   yلنا� يستمتع   &�
يث   ̄�gمكا& مفتو� للما i fلشو��
ير�هم �لفق� �لذ\ ال jد ما يأكل، 
فتنكسر نفسه. "gُ"\ عنه i مناسبة 
�ملشو\.  �للحم  �كل  �نه  �خَر£ 
قالت:  عنها  �هللا  عائشة gضي  "عن 
�ملدينة  قد9  منذ  �مد   @� شبع  "ما 
من طعا9 �ل< ثال¿ ليا@ تباًعا ح| 
ُقبض" (�لبخاg\- كتا± �ألطعمة). 
"كا& يشّد5 على �ال يذهب )نسا& 
 �I( بيت شخص �خر لطعا9 )ال %(
5ُعي )ليه. "i مر� 5عا� )نسا& )% 
�gبعة  يصحب   &� له   &I�" طعا9، 
�خرين معه، "عندما "صل )% مْنز@ 
قد  سا5ًسا  شخًصا  "جد  �ملضيف 
�نضم )% �ملجموعة، "خر² صاحب 
�لرسو@  ليلَقى  �لبا±   %( �لبيت 
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 %( نظر�   � فلفت  "صحبه.   �
�نضم  �لذ\   y5لسا� �لشخص 
قبو@  حق  للمضيف  "تر[  )ليهم، 
"قبل  gفضه،   "� �لز�ئر  �لضيف  هذ� 
�ملضيف بطبيعة �حلا@ هذ� �لشخص 

�لز�ئر (�لبخاg\ كتا± �ألطعمة). 
"كا& )�I جلس � لطعاq 9ى باهللا 

د �هللا ֲדذ�  áفر �I5عا بال<كة، فإ"
�لكلما-: "�حلمد هللا 
ًد� كثً�� طّيًبا 
مباgًكا فيه غ� مكفي "ال مو5´ "ال 
مستغÈ عنه gبنا". "�ملعÈ هو �& كل 
�ملحامد هللا �لذ\ �طعمنا، 
ًد� فائًضا 
من قلب Þلص �ض، 
ًد� متز�يًد� 

ًد� ال يد´ لدينا �نطباًعا  ،gباستمر�
i عقولنا �ننا 
دنا� تعا% مبا يكفي، 
 � �ننا  )حساًسا  فينا  ®لق  
ًد�  بل 
�هللا، 
ًد�  يكفي حلمد  ما  بعد  نقل 
 &� 5"ًما  نشعر  jعلنا  بل  ينتهي  ال 
كل �فعا@ �هللا تستحق �حلمد، 
ًد� 
�لقلب ֲדذ�  ميأل   &� �هللا   %( يتضر´ 

�ملشاعر �لالئقة بتقديسه.
هللا  "�حلمد  يقو@:  كا&  "�حياًنا 
�لذ\ كفانا "�g"�نا غ� مكفي "ال 
هللا  �حلمد   &� هو   Èملع�"  ."gمكفو
"سقانا،  �طعمنا  �لذ\  �حلمد  كل 
�للهم �جعل قلوبنا �5ئًما "�بًد� مشتاقة 
 &� بك   Iنعو" تكتفي،  ال  حلمد[ 

تنكر قلوبنا نعمتك فال متّنت لك.

�لطعا9  عند  �صحابه  ُيذّكر  "كا& 
"كا&  بالطعا9،  بطنه  �حد  ميأل  �ال 
يقو@ )& طعا9 �لو�حد يكفي �الثنني. 
 Ëطعا9 خا بيته   i ُ�ِعّد   �I( "كا& 
 ،&���"َصى �& ُيهَد£ بعٌض منه للج
�لطعا9  يهد\   &� عا5ته  "كانت 
"غ�� من �ملاعو& )% بيو- ج��نه 

.(\gمسلم، كتا± �أل5± "�لبخا)
"كا& �5ئًما ¹ا"@ �لتفّرi y "جو� 
 i صحابه ليتوّسم )& كا& �حدهم�
�بو   £"َg "قد  ماّسة،  ملعونة  حاجة 
ال  �لذ\  ""�هللا  �حلا5ثة:  هذ�  هرير� 
)له )ال هو )& كنت ألعتمد بكبد\ 
على �أل�g من �جلو´، ")& كنُت 
ألُشدُّ �حلَجر على بطº من �جلو´، 
"لقد قعدُ- يوًما على طريقهم �لذ\ 
�بو بكر، فسألته  ®رجو& منه، فمر 
عن �ية من كتا± �هللا، ما سألته )ال 
 Ò مر   � يفعل.   �" فمر   ،ºليشبع
ُعمر، فسألته عن �ية من كتا± �هللا 
تعا%، ما سألته )ال ليشبعº، فمر فلم 
فتبّسم  �لقاسم،  �بو   Ò يفعل. � مّر
حني ��g، "عرw ما i نفسي "ما 
قلت:  هّر!  �با  قا@:   � "جهي.   i
ِ�حلْق،  قا@:  �هللا.  gسو@  يا  لبيك 
 &Iفأ &Iمضى فتبعُته، فدخل فاستأ"
Î فدخل فوجد لبًنا i قد� فقا@: 
من �ين هذ� �للنب؟ قالو�: �هد�� لك 

�با هّر، قلت:  �" فالنة، قا@:  فال& 
لبيك gسو@ �هللا. قا@: ِ�حلق )% �هل 
هرير�:  �بو  قا@   .Î فا5عهم �لُصّفة 
ال  �إلسال9،   wضيا� �لُصّفة  "�هل 
على  "ال  ما@  "ال  �هل   %( يأ""& 
)ليهم  �تته صدقة بعث ֲדا   �I( �حد، 
"� يتنا"@ منها شيًئا، ")�I �تته هدية 
�gسل )ليهم "�صا± منها "�شركهم 
فيها. فساI �fلك، فقلت i نفسي: 
"ما هذ� �للنب i �هل �لُصّفة؟ كنت 
�للنب  هذ�  من  �صيب   &� �نا  �حّق 
شربة �تقّو£ ֲדا، فإ�I جاf"� �مر�، 
 &� عَسى  "ما  �عطيهم،  �نا  فكنت 
من  يكن   �" �للنب،  هذ�  من   ºيبلغ
طاعة �هللا "طاعة gسوله ُبد. فأتيتهم 
فدعوִדم فأقبلو� فاستأIنو� فأµ &Iم، 
فأخذ"� Üالسهم من �لبيت فقا@: يا 
�هللا،  gسو@  يا  لبيك  قلت:  هّر،  �با 
�لقد�  فأخذ-  فأعطهم،  قا@: خذ 
فجعلت �عطيه �لرجل فيشر± ح| 
فأعطيه  �لقد�،  ير5 عليَّ  ُيرَ"£، � 
ير5   � ُيرَ"£،  فيشر± ح|  �لرجل 
عليَّ �لقد�، فأعطيه �لرجل فيشر± 
�لقد�.  عليَّ  ير5   � ُيرَ"£،  ح| 
 £"َgَ ح| �نتهيت )% �لرسو@ "قد
فوضعه  �لقد�  فأخذ  كلهم،  �لقو9 
قا@:   � فتبسم،   Îّ( فنظر  يد�  على 
�هللا.  gسو@  يا  لبيك  قلت:  هّر،  �با 
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قا@: بقيُت �نا "�نت؟ قلت: صدقَت 
فاشر±  �قعد  قا@:  �هللا.  gسو@  يا 
�شر±،  فقا@:  فشربُت.  فقعدُ- 
فشربت. فما �³@ يقو@ �شر± ح| 
قلت: ال "�لذ\ بعثك باحلق ما �جد 
فأعطيته   ،�gفأ فقا@:  مسلًكا.  له 
"شر±  "qى  �هللا  فحمد  �لقد�، 

 .(Nكتا± �لرقا ،\gلبخا�) لفضلة�
 gتكر� من  �لرسو@   wهد كا&  gمبا 
�خر  هرير�   Ò� على  �للنب  عر� 
�لتحمل  يعلمه   &� هو  �ملجموعة 
"�لص< على �ال9 �جلو´، "�& jعل 
ثقته i �هللا تعا%، "�ال يباÎ بظر"فه 
 �غ صعبة  كانت  مهما  �خلـاصة 

مو�تية. 
"كا& � يأكل �5ئًما بيمينه "يشر± 
ֲדا، "يتوّقف i �لشر± ثال¿ مر�- 
كا&  "gمبا  ُشربه،  خال@  ليتنّفس 
 fملا� شر±  لو  �لشخص   &� �لسبب 
5فعة "�حد�، الستوعب منه ما يفيض 

عن حاجته مما يصيبه بعسر �µضم.
�كل  هو  �لطعا9   i �جه  "كا& 
عن  بعيًد�  "لكن  طيب،  حال@  كّل 
�لنهم،  �gئحة  فيه  �لذ\  �ألسلو± 
نصيبهم  من  آلخرين  حرما&  فيه   "�
فقد  �لقو@،  سبق  "كما  �ملستحق. 
يكن   � "لكنه  بسيًطا،  طعامه  كا& 
)نسا&، "�  )ليه  يرفض طعاًما يهديه 

يكن شديد �لتْوN )% �طايب �لطعا9، 
�ما  "�لتمر.  �لعسل  يفّضل  كا&   &("
)& هنا[  يقو@  فقد كا&  �لتمر،  عن 
شبًها بني �ملؤمن "بني �لنخلة، حيث 
ُيستفا5 من �لثمر سو�f �لرطب منه �" 
 "� fلناضج، "�لّسعف "�جلريد "�للحا�
�لليف، "ح| �لنَو£ �5خل �لثمر� له 
فو�ئد عد�، فال شيi f هذ� �لشجر� 
حا@  "هكذ�  �لفائد�،  من  خا@ 
�ملسلم، jب �& تكو& كل حركاته 
"�فعاله �I- جدَ"£، "�& تكو& كل 
مساعيه من �جل خ� �إلنسانية كلها 

(�لبخاg\ "مسلم).
�لبسيطة،  �ملالبس  يفّضل   � "كا& 
 f�5g"  �gً�³( تشمل  مالبسه  "كانت 
يرتد\  "كا&  "سر"�ًال.   f�5g  "�
بدنه  يغطي  ¯يث  سر�"يله   "�  �g�³(
كشف  ُيجْز   �" �لكعبني.   &"5
�لركبتني   Nفو �لبد&  من   fجز  \�
ُيجْز   � كما  قصَو£،   �g"لضر )ال 
 "� �³gبا gعليه صو ïستخد�9 قما�
للمالبس   fسو�  ،Ëألشخا مرسومة 
هذ�  كانت   �I( خاصة  للستائر،   "�
�" مما  �" متثل �µة   ���لرسوما- كب
مر�   -�I  £�g" �هللا.   &"5 من  ُيعبد 
i بيته ستا�g عليها صَو�I g- حجم 
على  يكن   �" بإ�³لتها.  فأمر   �كب
�ستخد�9  من  حرًجا  ير£  حا@  كل 

gسو9   "�  ��صغ gسو9  عليه   ïقما
ال ُتفسر على Øو �لعبا�5 "�لتقديس. 
يسمح   �" �حلرير  يرتد\  يكن   �"
به لرجا@ �ملسلمني، "لقد �Æذ خامتًا 
ֲדا  يبعث   rل� �لرسائل  توثيق  بغر� 
ليدعوهم  �لعا�  "ملو[  حكا9   %(
لإلسال9، لكنه �"َصى �& يصنع �خلامت 
من فضة ال من Iهب، ألنه �ى gجا@ 
�نه  �لذهب. "مع  لبس  �ملسلمني عن 
 fتد�gبا �ملسلمني   fلنسا يسمح  كا& 
كا&  �نه   �غ �لذهب،  "ُحلي  �حلرير 
كريه  Iلك   i  wإلسر��  &� ير£ 
مقيت. "i )حد£ �ملناسبا- 5عا )% 
�لصَدقة إلنقاI بعض �لفقر�f، فَنزعت 
 i ها من يدها ""ضعتهاg"مر�� �سا�
من   &ّ( µا  فقا@   ،� �لرسو@  حجر 
حّق يدها �ألخر£ �& تنجو �يًضا من 
�لناg، فخلعت �ملر�� �سا"gها من �ليد 
 &� ¹د¿   �" )ليه.  "قدمتها  �لثانية 
 -�I بيته ُحليًّا fمتلكت �مر�� من نسا�
 fلنسا� من  �مر��  ملكت  "ال  قيمة، 
�حللّي  تلك  عهد�  على  �ملسلما- 
�لغالية )ال فيما ندg. "قد �ستنكر �& 
يكِنز �حد �لذهب "�لفضة �ملسبوكة، 
�ملجيد.  �لقر�&  تعاليم  "Iلك حسب 
عا9  بوجه  �الكتنا³   &� ير£  "كا& 
من   ��لفق �لقطا´  مبصلحة  يضر 
�قتصا5   gيا��  %( "يؤ5ّ\  �ملجتمع، 
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 &� يعت<  كا&  لذلك  "�لوطن،  �ألمة 
�الكتنا³ )� من �آلثا9.

على  مر�   -�I  � ُعمر  "�قتر� 
Ïينة  حلة  يرتد\   &�  � �لرسو@ 
 i £>لك� �لد"@   fيستقبل ֲדا سفر�
�ملناسبا- �لرqية، فرفض مبّيًنا �& �هللا 
تعا% ال يرَضى عن Iلك، "�نه ينبغي 
له �& يقابل �لناy باملالبس �لr يرتديها 
 ïقما من  هدّية  مر�  "جاfته  عا�5. 
 @fفتسا ُعمر،   %( به  فبعث  حرير\ 
عمر كيف يرتديه "قد �ى عن Iلك، 

�5ئًما  ليست  �µدية   &( له  فقا@ 
"من  �لشخصي،  لالستعما@ 
�ملمكن �& تستعمل نسا � Iلك 
(�لبخاg\-كتا±   .ïلقما�

(yللبا�
 � بسيًطا.  كذلك  فر�شه  "كا& 
�ملّتكآ-،   "� �بًد�  �ألسرَّ�  يستخد9 
"كا& ينا9 على حص� مفر"ï على 
جلد  من  هذ�  فر�شه  "كا&   ،�gأل�
 -"َg" .من نسيج من شعر �إلبل "�
كا&   ïلفر�� هذ�   &� عائشة  �لسيد� 
على  تنا9  كانت  )�ا  ح|  ضيًقا، 
 �Iجانب منه "هي متمد�5 �ألقد�9، فإ
فهبط  للتهّجد،  ليًال   � �لرسو@  قا9 
للسجو5؛ 2عت gجليها، ح| )�I قا9 
"�ض.. مدִדا، فإ�I سجد �نكمشت 
"�لترمذ\،  (مسلم  "هكذ�.  ثانية 

"�لبخاg\-كتا± �ألطعمة) 
"قد �نتهج نفس �لبساطة i ترتيبا- 
�ملسكن، فقد كا& مْنزله عا�5 يتكّو& 
من غرفة "�حد� "فناf صغ�، "كا& 
 %( �لغرفة  يقسم  معلق  حبل  هنا[ 
 ïمن قما gنصفني ¯يث يعلق ستا
لديه  �حلبل عندما يكو&  على Iلك 
عن  لز"جه  مكا&  فينفصل  �³ئر، 
كانت  �آلخرين.  �حلاضرين  مكا& 
 -"َg "قد  للغاية،  بسيطة  حياته 
�لسيد� عائشة �& طعامه بوجه عا9 

 .fطو�@ حياته معها، كا& �لتمر "�ملا
"عندما ما- � � يكن i �لبيـت 

يومها سو£ بضع متر�- قلـيلة.

�لعالقة مع �هللا عز -جل
لقد سيطر حبه هللا تعا% ")خالصه له 
على 2يع Üاال- حياته كلها، "لقد 
بصبغة  حياته  مناحي  كل  �صطبغت 
"لقد   .Ëإلخال� "Iلك  �حلب  هذ� 
"قته  من  �ألك<   fجلز�  wيصر كا& 
"يسبح  هللا،  يصلي   gلنها�" �لليل   i
 rل� �لّثقا@   fألعبا� ¯مد�، gغم كل 
كا& ¹ملها على عاتقه، "�ملسؤ"ليا- 

�جلسا9 �لr كانت ُتطّوN عنقه. "كا& 
لعبا�5  نفسه   yيكّر" فر�شه،  يهجر 
�خلر"²  "قت  ¹ني  ح|  تعا%  �هللا 
)% صال� �لفجر. "�حياًنا، كا& يقف 
طويًال i �لصال� من �خر �لليل ح| 
قدما�، "كل من شاهد� على   9gّتتو
هذ� �حلا@ تأّثر له كثً��. "i مر� قالت 
له �لسيد� عائشة: "يا gسو@ �هللا! لقد 
تقد9 من Iنبك "ما  ما  غفر �هللا لك 
عبًد�  �كو&  "�فال  µا:  فقا@  تأخر". 
شكو�gً" (�لبخاg\- كتا± �جلمعة). 
تقو@  ��ا كانت  "معI Èلك 
بقربه،  شّرفه  تعا%  �هللا   &( له 
"�كرمه برضا� عنه، "غفر له 
تأخر،  "ما  Iنبه  من  تقد9  ما 
 i �جلهد  هذ�  نفسه  jهد   �Iفلما
�لصال� "�لعبا�5، فيقو@ µا )& "�جبه 
)I f�³لك �& يز5�5 شكًر�، فإ& ³يا�5 

�لشكر جتلب مزيًد� من �لُقر±.
بأمر  )ال  عمًال  يبد�  �بًد�  يكن   �"
 i Iكرنا   &� سبق  "لقد  تعا%،  �هللا 
 &� بعد  )ال  مكة  يتر[   � �نه  س�ته 
�لرغم  على  بذلك،  �مًر� qا"ًيا  تلّقى 
�لذ\  من خطو�g "قسَو� �الضطها5 
كا& يتعر� له من �هل مكة. "لقد 
gفض �µجر� مع �صحابه )% �حلبشة 
حني �شتّد �الضطها5 عليهم، "�مرهم 
لرغبتهم  يستجب   �" )ليها  باµجر� 

68W�̧·Õá6W|̧`º6€·ÃY6ÚƒY8



اجمللد العشرون، العدد الثامن -  ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٢٨ هـ - كانون األول / ديسمبر ٢٠٠٧ م

٢٨

 � تعا%  �هللا  أل&  يصحبهم،   &�  i
�لوقت   i" .بذلك له   &I� قد  يكن 
"�ملتاعب،  �أل³ما-  فيه  تشتّد  �لذ\ 
مييل �لناy عا�5 الستبقاf �صدقائهم 
"لكن  منهم،  مقربة  على  "�قربائهم 
 fباللجو �صحابه  �مر   � �لرسو@ 
للحبشة، بينما بقي هو نفسه خلفهم 
i مكة بسبب عد9 تلّقيه توجيها من 

�هللا تعا% مبغاg5ִדا. 
 gتنحد" تأثًر�،  يفيض  قلبه  كا& 
�لدمو´ من عينيه كلما qع كلما- 
تذكر  حينما  خاصة  عليه،  ُتتلى  �هللا 
تلك �لكلما- مسؤ"لياته هو "مهاّمه 
�هللا بن مسعو5  �لنبوّية. "يْر"\ عبد 
يتلو   &� مر�  سأله   � �لرسو@   &�
عليه بعض �آليا- من �لقر�& �ملجيد، 
فقا@ عبد �هللا: "يا gسو@ �هللا! كيف 
(يقصد  �ُنز@؟  "عليك  عليك  �قر � 
�& gسو@ �هللا هو �ألعلم به) "لكنه 
5g عليه قائًال: ")� �حب �& �qعه 
من  يتلو  �هللا  عبد  فبد�   ."\�غ من 
تعا%:  قوله  بلغ  ح|   fلنسا�  �gسو
﴿َفَكْيَف ِ)�Iَ ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُ�مٍَّة ِبَشِهيٍد 
َشِهيًد�﴾   fَِهُؤآل َعَلى  ِبَك  َ"ِجْئَنا 
(�لنساf: ٤٢)، فقا@ له �لرسو@ �: 
"حسبك.. حسبك". فنظر عبد �هللا 
ليجد   � �لرسو@   %( مسعو5  بن 
 ،\gلدمو´ تنهمر من عينيه (�لبخا�

كتا± فضائل �لقر�&). 
 f�5� على   Ëحلر� شديد   � كا& 
حالة   i ح|  �ملفر"ضة،  �لصلو�- 
معه  ميكنه  ال  �لذ\  �لشديد  مرضه 
 Ë؛ كا& ¹رïلفر��  i ال( �لصال� 
على �لذها± )% �ملسجد ليؤ9ّ �ملصلني 
بنفسه. "i مر� � يستطع �لقد"9 )% 
�ملسجد؛ فأمر �با بكر � �& يصلي 
ببعض  �حس  حاملا  "لكنه   ،yبالنا
�لقو� "�لتحسن i مرضه، طلب �& 
"�ّتكأ على  �ملسجد.  لَيصل  يسند"� 
كتفي gجلني "هو بالغ �لضعف ح| 
 ،�gقدميه كانتا جتّر�& على �أل &(
"تصنعا& خلفها خطوًطا كما تْر"\ 

.(\gلبخا�) لسيد� عائشة�
شائعة  عالمة  باليدين  �لتصفيق   &(
للتعب� عن �لسعا�5 �" جلذ± �النتبا� 
على  �لعر±  تَعّو5  "قد  ما،  �مر   %(
Iلك �يًضا. "لكن �لرسو@ � لشّد� 
حبه لذكر �هللا، �حّل �حلمد "�لتسبيح 
"Iكر �هللا �ل �لتصفيق i مناسبا- 

)ظهاg �لسر"g �" لفت �النتبا�.
ها9  �مر  شغله  �ملر�-  من  مر�   i

�لوقت،  ألّ"@  �لصال�   gحضو عن 
�ملصلني، "لكنه  ليؤ9  بكر  �با  فأنا± 
سريًعا ما فرá من �ألمر �لذ\ كا& 
�ملسجد   %(  �gلفو  g5با  � بصد�5، 
"لكن   ،yلنا� يؤ9ّ  قائم  بكر  "�بو 
2هوg �ملصلني شعر بوصو@ �لرسو@ 
عن   ��تعبً �لتصفيق   i فبد�"�   �
بكر   Ò� "لتنبيه  بوجو�5،  سر"gهم 
بينهم.   � �لرسو@  شخص  لوجو5 
عن   � بكر  �بو  تر�جع  Iلك  فعند 
 � للرسو@  �ملكا&  "�فسح  مقامه، 
ليؤ9ّ �لناy. "ملا �نتهت �لصال�، سأ@ 
�با بكر: "ملا�I تر�جعَت "قد �مرُتك 
"ما  بكر:  �بو  فقا@  �لناy"؟  تؤ9ّ   &�
 yلنا� يؤ9ّ   &� قحافة   Ò� البن  كا& 
�لرسو@  قائم". � "ّجه  "gسو@ �هللا 
� كالمه )% �لناy فقا@ µم )نه ليس 
من �ملستحب �& يصّفقو� i �لصال�، 
�مر  �لصال�   i �حدهم  �نتا±   �Iفإ
بدًال  به  "jهر"�  �هللا  �سم  فليسبحو� 

(\gلبخا�) .من �لتصفيق
"� يكن �لرسو@ � يقبل �& تكو& 
عبا�5 �إلنسا& �" صالته تعذيًبا لذ�ته، 

شـكًرا،  يـزداد  أن  ذلـك  إزاء  واجبـه  إن  Fـا  فيقـول 
الُقـرب. مـن  مزيـًدا  جتلـب  الشـكر  زيـادة  فـإن 
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�" عبًئا ثقيًال i )حساسه. "i )حد£ 
حبًال  فر�£  �لبيت،  5خل  �ملناسبا- 
ممد"�5ً بني عمو5ين، فسأ@ عنه فقيل 
)& ³"جه ³ينب تتعلق به )�I �ضت 
طو@  من  تتعب  عندما  صالִדا   i
بإ�³لة �حلبل "قا@ )&  فأمر  �لتهّجد، 
على �ملرf �& يؤ5ّ\ صالته طاملا كا& 
يشعر بالنشاÀ، فإ�I فتر فليقعد، أل& 
"��ا  للنفس،  عذ�ًبا  ليست  �لصال� 
 �I( �لنفس  تزكية  على  قدgִדا  تفقد 
��5ّها �ملرf "جسد� منهك من �لتعب 

(�لبخاg\، كتا± �جلمعة).
"كا& ميقت كل فعل "كل مماgسة 
 %( بعيد�  "لو  صلة   Û5بأ متّت 
"عندما  �ثاgها.   "� �لوثنية   wطيا�
بسكر�-  "�حس  "فاته  �قتربت 
جانب  من  يتقّلب  كا&  �ملو-، 
فعل  من   g¹ّذ "هو  جانب   %(
�ÆاIهم  بسبب   £gلنصا�" �ليهو5 
مساجد.  "�"ليائهم  �نبيائهم   gقبو
كانو�  �لذين  �"لئك  يقصد  "كا& 
�نبيائهم   gقبو عند  ساجدين  ®ّر"& 
"�"ليائهم، "يوّجهو& �خلطا± )ليهم 
i �لصلو�- "يصّلو& µم. "قصد �& 
 i لك، "سقطو�I ملسلمني لو فعلو��
هذ� �ملماgسا-، فإ�م بذلك يت<�"& 
من نبّيهم، بد@ �& يستحقو� صلو�ته 

عليهم. 

عن   ���لس  i �حلديث  سبق  "لقد 
 wته �لشديد� على متجيد �هللا "شر�غ
Iكر� )% �قصى �حلد"5. لقد حا"@ 
�لفتنة  "سائل  بكل  معه  مكة  �هل 
"�لترهيب،  "�لترغيب   ،fإلغر��"
�ألصنا9  لعبا�5  معاgضته  عن  ليكّف 
�بو  عمه  حا"@  "لقد  (�لط<£). 
طريقه،  عن  ليعد@  يقنعه   &� طالب 
"ع< له عن خوفه من موقف صعب، 
 fعد�  �gمر� بني   ��ًÞ نفسه  فيه  jد 
عن  متخلًيا  µم  تسليمه  "بني  قومه، 
 i موقفه  على  �صر   �I( 
ايته، 
شجب �لوثنية "Æطئة �جها. "كا& 
�لوحيد على Iلك    � �لرسو@   5ّg
هو: ""�هللا ياعم لو "ضعو� �لشمس 
 &� يساg\ على   i لقمر�"  ºميي  i
�تر[ هذ� �ألمر ما تركته ح| يظهر� 

�هللا �" �هلك 5"نه". (�لزgقا�)
�لتال@،  �حد  ُ�ُحد، "عند سفح   i"
بينما ¹يط به �جلرحى من �ملسلمني، 
عن  يع<  �لفر�  متّلكه  قد  "�لعدّ" 
 gباالنتصا �gاتته، "ينّفس عنه شعوë
على �ملسلمني بصيحا- منكر�، "�بو 
هبل،  "�عل   :æيصر قائدهم  سفيا& 
�لدقيق،   wلظر� �عل هبل"، i هذ� 
خطر،  من  سالمته  يهد5  ما  "gغم 
"gغم �& �لعد5 �لصغ� �ملحيط به من 
�صحابه ظلو� صامتني، فإنه � ميلك 

)ال �& يأمرهم بالر5ّ عليه قائلني: "�هللا 
.(\gلبخا�) "على "�َجّل�

"كا& من �لعقائد �لشائعة عند �تبا´ 
 &� �إلسال9،  قبل  �ملختلفة  �أل5يا& 
 �gأل�"  fلسما�  i �لكْونية  �آليا- 
 fعن مشاعر �ألنبيا �تساهم i �لتعب
"�لقديسني "�لصاحلني حزًنا "فرًحا، 
بل )�م ميكن �& يتحكمو� ¯ركا- 
�ألجر�9 �لسما"ية. "على سبيل �ملثا@، 
تسّبب  �نه  بعضهم  عن   \"gُ فقد 
 "� مساgها،   i �لشمس   wقو"  i
 gأل�ا�  &�  "� توّقف،  قد  �لقمر   &�
 fجا "قد  �جلريا&.  عن  توّقفت  قد 
�إلسال9 يعّلم �لناy �ّ& عقيد� كهذ� 
 fا من �لصحة، "�ّ& ما جاµ yال �سا
من Iلك i �لكتب �ملقدسة �لسابقة 
 %( حتويلها  مت  gمزية،  �مثلة  كا& 
على  تأ"يلها  من  بدًال   iخر� gتصّو
فقد  Iلك  "gغم  �لصحيح.  معناها 
كا& بعض �ملسلمني مييلو& )% نسبة 
�حد�¿   %( �لطبيعية  �لظو�هر  بعض 
معّينة i حيا� �ألنبياf. "لقد ُكسفت 
�بن  )بر�هيم  ما-  عندما  �لشمس 
�لثالث. فرّ"²  � i عامه  �لرسو@ 
تلك  �ليو9  هذ�   i �ملسلمني  بعض 
�لفكر� �لr تقو@ )& �لشمس �ظلمت 
�لتعزية  من  كنو´  )بر�هيم  ملو- 
ملشاعر �لرسو@ �لكرمي. "عندما بلغ 
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ع<   ،� �لرسو@  �ألمر 
عن بليغ �ستنكا�g "ضيقه 
فقا@:   ،-�gلتصّو� ֲדذ� 
")& �لشمس "�لقمر �يتا& 
من �يا- �هللا ال تنكسفا& 
ملوته".  "ال  �حد  حليا� 
"بّين  µم  شر�  "هكذ� 
�لشمس   &� كيف   yللنا
�لكْو&  "�جر�9  "�لقمر 
�لسا¯ة ¹كمها قانو& �هللا 
تعا% "حد�، "�& حركتها 
ال  ֲדا  �ملرتبطة  "�لظو�هر 
"ال  �حد  ملو-  Æضعا& 

.(\gلبخا�) حلياته
 ،wجلزير� �لعربية بلد جا�"
"لذلك يستقبل �هلها �ملطر 
¯فاَ"�، "ينتظر"نه بشغف 
قد  �لعر±  "كا&  شديد. 
 gألمطا�  &� Æّيل  �عتا5"� 
�لنجو9،  ¯ركة  مرتبطة 
كا&   � �لرسو@  "لكّن 
�لبالغ  �المتعا�  ُيظهر 
من   fشي �مامه  Iُكر   �I(
ينصح  "كا&  �لقبيل،  هذ� 
نعمة  ينسو�  �ال  قومه 
ֲדا  يتفضل   rل� تعا%  �هللا 
 %( ينسبوها  "ال  عليهم، 
�هللا   �غ �خر   gمصد  \ّ�

تعليمه  "كا&   . عز "جل 
هو �& �ملطر "كل ظو�هر 
�هللا  لنظم  خاضعة  �لطبيعة 
تعا% "حد�، "تأمتر بأمر�، 
 "� �حد  لرغبة  Æضع  "ال 
 \ّ� حلركة  "ال  ُسلطته، 
�هللا   &"5 من  �خر   NلوÞ
(مسلم،  جالله.  جل 

كتا± �إلميا&)
تر�كم  من  كا&  "مهما 
عليه،  �ملعاكسة   w"لظر�
�هللا   i ثقته  كانت  فقد 
)I f�³لك. حد¿  ִדتز  ال 
�حد   ��g  &� يو9   -�I
¹رسه  ال  نائًما،   fألعد��
g�سه،  عند  فوقف  �حد. 
يد�   i مسلو@  "�لسيف 
بالقتل   � �لرسو@  "هّد5 
يهو\   &� "قبل   ،�gلفو
قائًال:  سأله  عليه  بسيفه 
فر5  مº"؟  مينعك  "من 
gباطة   i  � �لرسو@ 
تفّو�  "لقد  "�هللا".   :ïجأ
�لكلمة  ֲדذ�   � �لرسو@ 
بقو� "جال@ "يقني، ح| 
 � �لكافر  �لعدّ"  قلب   &ّ(
يتمالك نفسه فأg5[ على 
�لذ\  �لرجل   &�  gلفو�

�مامه شامخ �إلميا& "�لثقة 
i �هللا تعا%، "ال ميكن �& 
يكو& كاIًبا. لذلك سقط 
�لرجل،  يد  من  �لسيف 
صاغر�  هيئة   i ""قف 
كمن ينتظر صد"g �حلكم 
منذ  كا&   &� بعد  عليه، 
على  عا³ًما  يقف  حلظة 
�مامه.  �لذ\  �لرجل  قتل 
�لفضائل،  (مسلم-كتا± 
"�لبخاg\-كتا± �جلها5) 
Iلك  من  �لعكس  "على 
بالغ   � موقفه  كا& 
تعا%،  �هللا  �ما9  �لتو�ضع 
بكل  �مامه  يقف  فكا& 
خشو´ "مذلة. "gَ"£ �بو 
هرير� �نه qع �لرسو@ � 
يدخل  لن  �حًد�   &( يقو@ 
�بو  فسأ@  بعمله،  �جلنة 
هرير�: ""ال �نت يا gسو@ 
�هللا"؟ فر5 عليه قائًال: ""ال 

�هللا  يتغمد�   &� )الَّ  �نا، 
بر
ته". (�لبخاg\ كتا± 

.(Nلرقا�
 yلقد ظل �5ئًما ¹ّض �لنا"
�& يلتزمو� i كل �عماµم 
 &�" �ملستقيم،   Àبالصر�
حتّر\   i جهدهم  يبذلو� 
من  تقّرֲדم   rل� �لوسائل 
يعلمهم  "كا&  تعا%.  �هللا 
�& �إلنسا& ال يصّح له �& 
يتمÈ �ملو-، ألنه لو كا& 
�حلسن  �لسلو[  يسلك 
 &(" منه،  يستزيد  فلعله 
يتو±  فلعله  سيًئا  كا& 
 .-���خل فعل   %( "يعو5 
حبه  عن   � ع<  "لقد 
 Nبطر له  ")خالصه  هللا 
قد  كا&  فمثًال..  ش|، 
طا@ �جلفاw، "طا@ �يًضا 
بد�-  فلما  �ملطر،   gنتظا�
تتساقط  �أل"%  �لقطر�- 

"واهللا ياعم لو وضعوا الشمس U ميي� 
والقمر U يساري على أن أترك هذا األمر 
ما تركته حk يظهره اهللا أو أهلك دونه".
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من �لسماf، �خر² لسانه 
يستقبل به قطر� من هذ� 
عن  يعّبر  "هو  �لقطر�-، 
تعا%  هللا  "�متنانه  سعا5ته 
هذ�   &�  ºيع ما  قائًال 
عليه  تتَنّز@  نعمة  �حد¿ 
من لد& �هللا تعا%. "كا& 
�هللا   fبدعا مشغوًال  �5ئًما 
"كا&  "ير
ه،  له  ليغفر 
Iلك ¹د¿ كثً�� خاصة 
كي  �صحابه  Üالس   i
�نفسهم  يقو�   &� يعلمهم 
 &�" �هللا  عذ�±  من 
يستكثر"� من فضله. "� 
يكن يغا�g5 بتاًتا )حساسه 
بأنه �5ئًما "�بًد� i معّية �هللا 
تعا%، فكا& )5�g� �I �لنو9 
�حيا  �للهم  "باqك  قا@: 
�مو-"،  �للهم  "باqك 
يذهب  �نه  بذلك  يقصد 
تعا%  �هللا  "�سم  نومه   %(
"يستيقظ  شفتيه،  على 

"�سم �هللا على شفتيه.
يقو@:  كا&  �ستيقظ   �Iفإ
�حياًنا  �لذ\  هللا  "�حلمد 
")ليه  �ماتنا  ما  بعد 
 .(\gلبخا�)  "gلنشو�
 gباستمر�  Nيُتو "كا& 

gبه.  من  يقّربه  ما  لكل 
قوله:   gملتكر� 5عائه  "من 
 Âقل  i �جعل  "�للهم 
 ،�gًنو بصر\   i"  ،�gًنو
 ºعن ميي" ،�gًعي نوq i"
 ،�gًنو \gعن يسا" ،�gًنو
 ،�gًنو rحت" ،�gًفوقي نو"
"خلفي   ،�gًنو "�مامي 
 "�gًنو  Î "�جعل   ،�gًنو
g"�ية:   i"  .(\gلبخا�)

."�gًنو ºجعل�""
"gَ"£ �بن عباy �نه قبل 
مو- �لرسو@ � بقليل، 
قِد9 مسْيلمة �لكّذ�± على 
فجعل  �هللا  gسو@  عهد 
�مد  Î يقو@: ")& جعل
تبعُته".  بعد�  من  �ألمر 
 �"قد9 �ملدينة i عد5 كث
من قومه، )I كانت قبيلته 
�ك< �لقبائل �لعربية. فأقبل 
)ليه gسو@ �هللا "معه ثابت 
بن قيس بن ëاy، "كا& 
قطعة  �هللا  gسو@  يد   i
على  "قف  ح|  جريد، 
مسْيلمة i �صحابه فقا@: 
�لقطعة  هذ�   ºسألت "لو 
�عطيُتكها،  ما  (�جلريد) 
فيك،  �هللا  �مر  تعد"  "لن 

ليعقرّنك  �5بر-  "لئن 
�لذ\   ]�gأل  �(" �هللا، 
ُ�gيُت فيه ما g�يُت، "هذ� 
jيبك  قيس  �بن  ثابت 
عنه.   wنصر�  �  ،"ºع
"فسألت   :yعبا �بن  قا@ 
)نك  �هللا  عن قو@ gسو@ 
ما  فيه  �gيت  �لذ\  تر£ 
�بو   Û>فأخ g�يت"؟ 
هرير� )& gسو@ �هللا قا@: 
 i g�يت  نائم  �نا  "بينما 
يد\ سو�gين من Iهب، 
فُأ"ِحَي  شأ�ما،   ºÚفأ
)i Îّ �ملنا9 �& �نفخهما، 
فنفختهما فطا�g، فأّ"لتهما 
بعد\".  ®رجا&  كذ�بْين 

 (\gلبخا�)
كا& Iلك i �"�خر حيا� 
تكن   �"  ،� �لرسو@ 
قد  �لعربية  �لقبائل  �ك< 
�منت بعد، "كا& شرطها 
ُيعّين   &� هو  تتبعه  كي 
من  له  خليفة  ³عيمهم 

بعد�.
"لد   � للرسو@  يكن   �
قريب  "ال  نسله،  من 
gغبة  �ما9  يقف  طامح 
توحيد   i  � �لرسو@ 

 &( كلها  �لعربية  �جلزير� 
"لو  �لعر�.  ֲדذ�  قبل 
بأّ\  مدفوًعا   � كا& 
"قف  ملا  شخصي،  �5فع 
شيf ضّد gغبته i "حد� 
فقط  يعد  بأ&  �لعر±، 
�نه  قبيلة فيها  gئيس �ك< 
سيكو& خليفته. "لكنه � 
متصرًفا  نفسه  ير£  يكن 
i �\ شيi f �لعا� مهما 
يكن   �"  ،��صغً كا& 
 .fلشي مالًكا  نفسه  ير£ 
مع  �لتعامل  gفض  لذلك 
عرضه  "gفض  مسْيلمة، 
بكل �f�g5³. "كا& ينظر 
ال  �ملسلمني  قيا�5   %(
 %( هو  يهديها  كهدية 
من يشاf، بل كأمانة )µية 
مقّدسة يهبها �هللا تعا% ملن 
يستحقها "يناسبها. لذلك 
قا@ ملسْيلمة �& يد´ عنه 
قيا�5 �ملسلمني جانًبا، فلن 
قطعة  ح|  "ال  منه  ينا@ 

جافة من �جلريد.
كا& � )�I حتد¿ عن �هللا 
جل جالله، بد� للناظرين 
"كأ& "جو�5 كله يذ"± 
i حّب عميق هللا سبحانه 
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"تعا%، "ينبض كيانه كله 
هللا  فريد   Ëخال( بنشَو� 

جل جالله.
 �g"كا& ير£ �5ئًما ضر"
بسيطة  �لعبا�5  تكو&   &�
"كانت  تعقيد.   &"5
�gضية مسجد� من �لرمل 
�ملسجد  Iلك   ،fحلصبا�"
فيه  "صلى  بنا�  �لذ\ 
�كثر صلو�ته )ماًما، "كا& 
سقف �ملسجد من �جلريد 
"�لسعف �لذ\ كا& ينفذ 
 i" .هطل �I( ملطر� fمنه ما
�لرسو@  �بتل  �أليا9  بعض 
�لصال�   i "صحبه   �
طني  "�صاֲדم   ،fباملا
Iلك  مينعه   �"  ،�gأل�
للنهاية،  �لصال�  )متا9  من 
"� يؤّجل �ية صال�، "� 
)متا9  حلني  �ملكا&  يغلق 
تعمل   rل� �إلصالحا- 
�لسقف ضد  )حكا9  على 
 ،\gلبخا�) �جلو  عو�مل 

كتا± �لصو9).
�حو�@  ير�عي  "كا& 
تعا%.  �هللا  مع  �صحابه 
عمر  بن  �هللا  عبد  كا& 
على  حريًصا  gجًال 

�لتقَو£ "�لتطهر، فقا@ عنه 
�لرجل  "ِنعم   :� �لرسو@ 
عبد �هللا لو كا& يصلي من 
Iلك  بلغ  "عندما  �لليل". 
قيا9  يتر[   � �هللا،  عبد 
�لليل بعدها. "حد¿ مر� 
 i  � �لرسو@  كا&   &�
فسأµا  فاطمة،  �بنته  بيت 
 �I( ما  عليًّا  "³"جها  هي 
كانا يصليا& ليًال، فقا@ له 
)منا  �هللا!  "يا gسو@  علّي: 
 fشا فإ&  �هللا  بيد  �نفسنا 
بعثها". فتو% عنه �لرسو@ 
gكبته  يضر±  "�خذ   �
�لطريق "يكرg �ية من   i
تعا%:  قوله  "هي  �لقر�& 
َ�ْكَثَر  �ِإلْنَساُ&  ﴿َ"َكاَ& 
(�لكهف)،  َجَدال﴾   fٍَشْي
 i 55ّإلنسا& يتر� &� Èمبع
"¹ا"@  uطئه،   wالعتر��

�الختياgية  �عماله  حتميل 
 ،\gلبخا�) تعا%  �هللا  على 

كتا± �جلمعة). 
 &� بذلك  �لرسو@  "قصد 
عليًّا ال jو³ له �& ينسب 
 �5�g( %( ا@ صال� �لليلÚ(
�هللا   &� با5ّعائه  تعا%،  �هللا 
)�I شاf عد9 �وضه للصال� 
عاجًز�  يصبح   �gلفو فإنه 
عن �لتهّجد، "لكن "�جب 
بضعفه  �لتسليم  هو  علّي 
 &� "عليه  �ألمر،   f�5� عن 

يو�جه نفسه "يلومها.


فض تعذيب �لنفس
gفضا   � �لرسو@  gفض 
�لعبا�5  تكو&   &� باتًّا 
قيا9   &�5�" شكلًيا،  �مًر� 
�لشخص بتعذيب نفسه بأّية 
بذلك  �نه   �gًمتصّو  ،�gصو

تعا%  �هللا  يعبد  �لتعذيب 
"هب  لقد  )ليه.  "يتقّر± 
�هللا سبحانة "تعا% �إلنسا& 
ملكاته "حو�ّسه كي ¹سن 
"شكرها.  �ستخد�مها 
 � �لرسو@  عّلم  "لقد 
�حلّقة  �لعبا�5   &�  yلنا�
�ألمثل  �النتفا´   i تكمن 
�لسمع  "Iلك  �لعني  بتلك 
 N"ّلكم �لتذI" هذ� �لشم"
تعا%  �هللا   &(  .yإلحسا�"
"هبنا �لعني لنر£ ֲדا، ")نه 
ملن �لكنو5 هللا �& نغلقها �" 
شكر  "ليس  نقتلعها.   &�
نعت<   &� هو  �لر ية  نعمة 
�لر ية )Ïًا، فاهللا "هبنا هذ� 
�مللكا- ليس على ��ا )� 
للتقّد9  نعمة  بل  Øمله، 
من   Nلعقو ")نه  "�لرقّي. 
¹ر9   &� �إلنسا&  جانب 

وقصد الرسول بذلك أن عليًّا ال �وز له أن ينسب إهمال صالة 
الليل إp إرادة اهللا تعاp، باّدعائه أن اهللا إذا شاء عدم نهوضه 
للصالة فإنه لفوره يصبح عاجًزا عن التهّجد، ولكن واجب علّي 
هو التسليم بضعفه عن أداء األمر، وعليه أن يواجه نفسه ويلومها.
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�هللا  "هبها  نعمة  من  نفسه 
له كالسمع مثًال، كما �نه 
من �لعقوN "�إل� �يًضا �& 
 i �حلاّسة  هذ�  يستخد9 
�ألكاIيب   %( �الستما´ 
"�لغْيبة. "�المتنا´ عن تنا"@ 
�لطعا9، (ما � يكن صوًما 
تقتضيه  عمًال   "� مفر"ًضا 
 %( يؤ5\  قد  �حلكمة)، 
ال  Iنب  "هو  �لنفس،  قتل 
ُيغتفر. "كما �& �إلضر�± 
"�لشر�±  �لطعا9  عن  �لتا9 
من  فإ&   ،Nعقو"  �(
كذلك   Nلعقو�" �لنكر�& 
 "� �ّرًما  طعاًما  نأكل   &�
شربه.  ¹ل  ال  ما  نشر± 
"هذ� قاعد� Iهبية للحيا�، 
"شّد5   � �لرسو@  �ّكدها 
من  يقم   �" �Úيتها.  على 
هذ�   yبغر �خر   Âّن قبل 
�لقاعد� i �لتعليم "�حليا�.

�لصحيح  �الستخد�9   &ّ(
"ُحسن  �لطبيعية،  مللكاتنا 
�ستعما@ �مليو@ �حلّسية، هو 
�لذ\ يؤ5ّ\ )% �& تترّسخ 
�ألخالقية  �لصفا-  فينا 
 &� �حلماقة  ")نه من  �لعليا. 
�مللكا-  هذ�  عمل  ُنبطل 

�هللا  فطرها   rل� �لطبيعّية 
فينا �" نلغيها، كما �نه من 
نسّفهها   &� �يًضا  �حلمق 
ال  �إل�   &ّ( سفيه.   f�5بأ
 i يكمن  بل  فيها،  يكمن 
"لذلك  �ستخد�مها،   fسو
�ستخد�مها  ُحسن   i فإّ& 
فضيلة مؤّكد� "ُخُلًقا طيًبا. 
�لتعاليم  هي خالصة  "هذ� 
�خللقية �لr �ّكدها �لرسو@ 
�Úيتها،  على  "شّد5   �
حياته   gمد� عليها  "كا& 

"�لسبيل �ألمثل �لذ\ جعله 
�هللا تعا% لإلنسا&.

)& كثً�� من �لناy ¹ا"لو& 
تعا%  �هللا   %( يتقّربو�   &�
�آلال9  "حتّمل  باحلرما& 
 ìيأ "�هللا  منهم،  تطّوًعا 
 i �هللا  gضا  فليس  Iلك. 
"�لفو³  "�لعذ�±،  �حلرما& 
برضا �هللا ال يأß عن طريق 
عذ�± عبثي ال هدw منه، 
فائد�  ال  للّذ�-  "حرما& 

.yمنه )ال خد�´ �لنا

إن كثً�ا من الناس �اولون أن يتقّربوا إp اهللا تعاp باحلرمان 
 U وحتّمل اآلالم تطّوًعا منهم، واهللا يأ� ذلك. فليس رضا اهللا
احلرمان والعذاب، والفوز برضا اهللا ال يأ% عن طريق عذاب 
عبثي ال هدف منه، وحرمان للّذات ال فائدة منه إال خداع الناس.

نو�@  هو  هدفه  فكا&   �
�لفضيلة حقيقة، "بلوg áضا 
�هللا فعًال، "�لفو³ بقر± �هللا 
سبحانه "تعا%، لذلك كا& 
� خالًيا متا9 �خللّو من كل 

.fتظاهر "�5ّعا
"سو�f عليه g�£ �لناy هذ� 
�لشيf َحسًنا �" g�"� سيًئا، 
كيف  عند�  �ملهم  فاألمر 
jد� هو نفسه، "ما�I ¹ّس 
�عماقه، "كيف  من  جتاهه 
¹كم �هللا عليه. فإ�I �ضيف 

عن   \"gُ �فعاله.  "³بد� 
�لرسو@   &� عائشة  �لسيد� 
بني  ُيخّير   �  � �لكرمي 
�يسرÚا   gختا� )ال  �مرين 
ُشبهة،   "� )Ïًا  يكن   � ما 
عنه   yلنا� �بعد  يكو&  فإّنه 
�لفضائل).  كتا±  (مسلم، 
")& Iلك µو �لنهج �ألعلى 

ممن  �لبشر  من  "هنا[ 
�خللقية،  صفاִדم  ضعفت 
بالتغطية  ميّوهو�   &� ¹ّبو& 
"يريد"&  �خطائهم،  على 
 i �"ية �& يبدÚ" -��بتأث
من  كأ�م  �آلخرين  عيو& 
 \"Iَ" �لفضائل  �صحا± 
�ألكر9   Âّلن� �ما  �ملكانة. 

"تقديرهم   yلنا� حكم 
 ��ضم عن  هو  gضا�   %(
فإنه  "قبوله،  �هللا  "gضا 
يشكرهم "ميّنت µم. "لكن 
 gنظر"� )ليه بعني �إلنكا �I(
يأسف  فإنه  �الëئز�³،   "�
 %( باًال  ُيلقي  "ال  عليهم 

g�يهم.
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العام التاسع والتسعون على وفاة

مسيح اإلسالم املوعود والسيد املهدي املعهود  عليه السالم 

علـى تسـعة تسـعـــو& 5�³-  "برهــنت 
ُمــصــَر5(١)   �غ صا5قا  قصيد\  كتبت 
 rغفل غيابا-  ــن  م ـــد�  g"ي �فــقــت 
مبشر�  �حلميد  ــعــو5  ــال ب ــب  ــرح ي
ــد£  µ�" �لفهم  ــن  م ثوبا   ºلبس�"
فتية  ـــة  ـــاأل
ـــدي ب  ºـــ ـــرف "ع
ــــر�& كـــل مــوحــد ـــم ق ـــر�� "ق

بنا هم  ــس  ð" ــس  ð ــضــهــم(٣)  ــر�ئ ف
تضافر- حسا&  ـــت(٤)  س ــم  ــا� ")مي

)µنا  كـــأ&  ــو�  ــل ص  �I( ــم  ــر�ه ت
"بــكــة  �حلجــا³  Øو  "قبلتـــهم 
تد�فعــت )ليــها  مطايــاهم   £g�
يطوفـو& بالبــــيت �لعتـــيق تـــعبد�
فرية ــة  ــ<ي �ل ــت  ــف الت  ]�I ســو£ 
فرية ــل  ك على   �5g هــذ�  كفى 
"نتنــها �ملستــنقعا-  من  فدعــنا 
مؤيد� ــوال  ق ـــا@  �حل ــســا&  ل ــقــو@  ي

 rضياف فتحت   Èألغــ� ـــر9  �ألك ــا  �ن
 ��غ  ±gال  ïــر ــع �ل  ±g �هللا  ــا  �ن
ــد  "�ل  �ــ غ ــن  "م  ²"³ ــن  م ــق  ــل "�خ
 r
g بفائض  ــم  ــك ــّوت �ُب غــرســت 

�لتز�يد    i "هي  مهـــدينا   Nصد على 

ــد\� ــا:  ــدق "ص حقــا   ºياليت"
")I بامللـــيك �حلي فوقي:  معــاهــد\(٢)
ــر5\ "غ  ºــ غ ــا±  ــب �ألح عصبة  فيا 
معهد  �ــ خ  i  ygــد ــال ب  ºــ ــق "�حل  
مشهد كــل   i �إلســـال9  على  ��gهـــم 

ــد5  Ü كـــل �ــســ ــف ــ�� ت ــس ــف "ت
ـــة �
ــد ــل �م ــ<ي ــم  �جل ــل كــمــا ع
�ملنضد �لصحيح  �لنص   i  fــا ج كما 
�ملسهَّد(٥) �لشــهيد  �لقلب  من  مبر�£ 
كاملحمد ســو£  ــي  ــرع ش ــج  ح "ال 

�ملوعــد  حســب  �هللا    fند� "لبــو� 
�مد   مثل  ــا-  ــرف ع  i ــقــومــو&  ي
�هتد  � فتب  ــا"\  ــغ �ل �يــهــا  �ال 

"عـــد5(٦)  فــصــّو-   rملف� ــذ±  ك  �I(
ــد ــوحَّ �مل ـــه  �إلل بــلــد   %( 2يعا 

�ألسعد  ــو5  ــوج �ل لِلñذ�-  تعالو� 
ناشـــد كل  "من    ،´�5 مــن   fجا ملن 

ــت بــو�لــد  ــس ـــر5 "ل ـــد ف ـــا �ح �ن
ــر55 �ت  �" �خــشى  ال  شئت:   �I(

مقـــصد\   غاية  لإلنســــا&  "�علنت 

نظم �ألستاI: فتحي عبد �لسال9 (مصر)
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"�حتــفي  �ستجـيب  "�عــطي،   �جــيب 
�لعلى   �gلقد� �نا  ــد£،   �ألج �أل2ــل  �نا 
"يأسها  ــا�  ــي �حل ــر  ح  i �لــظــل  ــا  �ن
Þرجا  مينحه  ــا&  
ــر �ل يتق  ــن  "م
بتربة شوقا  �جلــنــا-   %( ـــت(٧)  g³ع
فــؤ��5 )ال  ــا&  ــس �إلن ــة  ــرب ت "مــا 

ــذ\  �ل تــأخــذ  "ال  سطحيا  ــك  ت ــال  ف
  - فكر�  gكز  �إلنسا&   �I(  - ــد£  ""ع  
معذبا �لــســر�±  خــلــف(٨)  جريه   £g�

 ºــه فــأقــامــ ــال ــت 2 ــي ـــال9 "ع ك
g�يته  ــد  ق ـــذ\  �ل ــو@  ــاه "ي �فــقــت 
بفكر�  بعد   fلــعــشــو�� �خبط  فلن 
سالكا �لليل   i �هللا   gــا ن  fــو ض على 
مسر� ــل  ك  ±g  Òg �هللا  عــلــى 
¯ر�   fــل م منجما(١١)،   ــا  µ( ــت  g�ي
بعضنا كنسـيا&  ينسـانا  �هللا  ــا  "م

قصيد�  ــه  ــدي ل ــي  ــق �ل  &�  -gــر ــق ف
�مامكم ــر�±  ــت �ل  i "جهي   áمــر�
�قوµا ــد:   ــع ب ــا[  ــص "ال�ع ـــو-  �م
عاشــق بلوعــة  مشــتاقا  فأســر´ 

لتمثلو�   ،  (١٤) ــيَّ ح �حلق:   عبيد  ينــا5\ 
عرشكم(١٥)  ــد�9  �ق عند  g"حــي  تñهّجُد 
 ßسجد  gـــر �ك ــي  ك لكن  ـــض  ��"
(١٦)rَصــاليــ �لركو´  بعد  من  "تسجد 
"�عَمـقي(١٧)  \gـذòج سجو5َ  jر  سجو�5 
"ِظنñóة ــا±ِِ  ــع م ــن  م  Òg �سبح 
بفتنة °هل  ــو�  ــال ق ــا  م ــل  ك ــن  "م

يعتد\  ــا5   ع "مــا  يدعو  ــن:   م ــر9  "�ك
Üهد   �"ْg ــا  �ن ــو@  ــأم م  �خــ ــا  �ن

ــ<5  �مل �لــنــقــي   fـــا �مل ــع  م ظليل   
�ليد ــة  Iل ــن  "م �ملحيا  فسحة   %(
معقد  yg5 ــا@  ــث �م ــد£  ل فضلت 
موعد شــر  ــو£  س �لدنيا  تعد  ــا  "م
"ُيفقد يــديــك   i سريعا  ـــذ"±  ي
ُممر5 سطح  حتت  صــحيح،    N"صــد
فيعتــد\ يــريد،   ما  حقــيقة  "عند\ 
مستأسد(٩) ــد£  ل  ïمدهو ــا9  ق كما 
مرقــد\ "مزقــت  نومــي  على  ندمت 

يــد\   "� لســا�   "� بســلــو[  "ال 
�جتد\(١٠) �لصبح    i �هللا   gنو  fضو على 
عثر- �خ�� بعدمـــا �I±  جــامـــد\
�ملتـــوقد(١٣) فياللــحافـر(١٢)    ،gنضـــا

"ما هــا& عنــد �هللا  يــو9 تــشــر5\ 
مـــهتــد\ منــيب   ±�"� بد�ية 
سيد\ ــو�±  ــأب ب مــغــ<  ــز  ع فــقــد 
"�عــبد �ستــقيم  تقَبلñـنóي؛   &("

تعــبد    "قــت    ،gلــصــو�  i نافخ   %(
لعابد   fجــا ــو&  ــك �ل مليك  فــإ& 
�ملســاجد ــا  ³"�ي  i "جهي  "يسجد 
�ملحــامد �لغــزير  �ألعلى  على   ºث�"
"�سجــِد �gجْع  �لسجــد�-  �سجد   &ْ("

�جليائد  ــصــاحلــا-  ــال ب "يــأمــر� 
"فــاسد مريض   �تفك كــل  ــن  "م
ناقد ــن   ظ ظنه  عـــاِ±(١٨)  كل  ــن  "م
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(١) �ملصر5 �خلطأ.   (٢) معاهد\ : �لر�عي �ملتعاهد   (٣) �لفر�ئض هي �لصال� "�لبناf هو �إلسال9 بº على ðس. 
(٤) باهللا "مالئكته "gسله "كتبه "�ليو9 �آلخر "قد�g تعا%. (٥) �ملسهد �ليقظ.  (٦) صو- "عد5 هو كالصر�æ على �مليت "تعديد مناقبه.

(٧) g³´ �هللا فينا حب �جلنة فطلبها �إلنسا& °هل 5"& فهم ملا يعتمل فيه .. "�لدنيا "كل مافيها  مثل كب� جد�  مضر"± للفهم ""عي �لغيب.
(٨) يسعى �لناy خلف مايظنونه ماf �حليا� "�هللا هو ماf �حليا�.   

(٩) مستأسد: نبت طا@ "بلغ:  كزg´ �خر² شطأ� فآ�g³ فاستغلظ فاستو£ على سوقه. �" كأ�g خاشعة �هتز- للماg" fبت بالنبت �ملتنامي.
(١٠) �جتد\ �طلب �جلد"£ "�سأ@ �حلاجة سو�f للسائلني

(١١) �ملنجم  عر"N  "خز�ئن  i �أل�g فيها ثر"� طائلة ، �لبحر: ليس ¯ر �ملاf فقط بل �يضا �لشق "عمق �لرحم . .. 
.fملضا�" Àلنشا� i من �لقلو±:  �لسريع �لتوقد" ،f(١٢) �حلافر: �لعبد �ملنقب عن �لثر"�- .. "�هللا هو ثر"تنا. (١٣) "�ملتوقد: �ملضي
(١٤) حّي �\ على �لصال� "�ملجيg fفع �حلجب �\ �لسما�  للمصلني بالوقوw �مامه معت<ين من ند�ئه حضو�g خاصا فوN �لعا5\

(١٥) ليس لعرï �هللا �قد�9 "ال هو ÞلوN بل هي �ستعا�g جلال@ �هللا.  (١٦) �لصالية �جلبهة.
(١٧) �عمقي: سويد�f قلب �إلنسا& ، "�لسجو5 يأمر بسجو5 �عمق شعو�g ح| تصفو �لنفس لسجو5 حق..  �جليائد 2ع جيد

(١٨) �لعا± "�لظنة "�ملعا± �لتهمة.   (١٩) �لصامد : �لقاصد "�ملناضل من �جل �ملعرفة

عال كم  ��لبصــ �لنقــد  على  تــعا% 
عمـــيقة  حـســانا   ََfاq� َتـسمــيت 
عن<   -��ـــ ¯  i ـــي  g"ح ــع  ــق "�ن
حبكم  Øــو  ــأ�  ــج ف  Âــ ــل ق  �ــ ــغ ت
بابكم  ــا±  ب على  �بــقــى   ºياليت"
مقــالة  Âبقل يومــي  تكتـــبو�  فإ& 

منا³ال   g5ـــا �غ ـــا  )Iن  ºتعط  &("
فيــكم بالفــكر  �ليو9  تســلى   Îخيا
سجد� ســاعــة  ــو9  ــي �ل  �ــ خ  &�  i"

¯ضر�  ــو@  ــث �مل بــا±  لنا  فتحت 
سعد�  ســاعــة  ــأ&  ــش �ل  �حق مــثــو@ 
لطعمه ــل  ــي ــث الم ــاال  ــق م ــو@  ــق ي

ســالمــه   � �هللا  صـــال�  ــه  ــي ــل ع
موقفي   fــا س مــا  بعد  "جــدتــك  ــي  µ(
مضــى ملا  ــو5  �ع ال  "جدتك  ــي  µ(
gشــدها  ïطا  �I( نفسي  تتــركن  "ال 

�لصامد(١٩) جنــا&  حبا  بكــم  "جن 
"�نشد  gلعــطو� �بغي   &( �لعـطر  هي 

ــو55  ــت �ل ـــال5  ب  i ــي  Ú ــع  ــل "�خ
غد\  %( ـــد"9  الي �مــســي  فياليت 
�ليد  gــا ــف �ظ فيه   yـــر "�غ مقيما 
ــد ــب "�لــتــزيــني �بــلــغ "�gش ــن �حل م
ملولد\ �ــال   ترضى  مــنـز@   %(
�لتعبد ــفــر�  ل ــر�²  ــع م ــو9  ي  i"

�لتهجد؟  ــال�  ص ما   :Èمع ــو@  ه  i"
مســد5َّ لفــهم  فتـــحا  فياحسنه 
5gــو م  �ــ خ ــد  ــاج م مليك  ـــا9  �م

�مد  ــن  ع  �fـــا ج ¯ــمــد  ــد"  ــش "ي
تتــجـد5  تــكن،   &( صال�   عليــه..  
ــد ــ� �gش ــال  غــافــال غ ــوي "ســـر- ط
قصائـد\ فاقبــل  "�لنـسـيا&  �ملو-  من 
"�gصد\ عــد"\  فيهــا  "التشــمــنت 








