



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.
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كلمة �لتقو�٢

من 
نشغل قلبه بغ& 
هللا (كانت نفسه ُموِغَلًة 
َم  � ُحبِّ 
لعاِجَلة (َ�ْ>َ�
ِنَها �نَّى لُه �	 ُيَعظِّ
َ�َها حقَّ  شعائر 
هللا (يتهّيَأ الستقباuا �( ُيَقدِّ
 yهللا َفِإنََّها ِمن َتْقَو
ْم َشَعاِئَر  َقْدِ�َها!.. ﴿aَِلَك َ(َمن ُيَعظِّ

حلج: ٣٢). فهنيئا للمؤمنني 
لصا>قني شهر ) ﴾�
ْلُقُلو
اجدين  
لسَّ  ،2

ُحلُجَر) و
مع  
لصَّ  � 
لعاكفني  
لصيا@، 

لقائمني مبناجا� 
لّر�ا	، 
لّالِهَجة ِشَفاُهُهْم �نا� 
لّليل )
فيه   
نَاَفُقو ِلَقْوٍ@  (َتْعًسا  
لقر�	.  بتال(�  
لّنها�   �
(�طر
فاْمَتَطْت نفوسهم فيه َصْهَوَ� 
لّشيطا	 باملالهي (
ملقاهي 

ألحلا	،  �
�م ِبَسَماِ� َعْذِa� 

ِهي، (َشنَُّفو)َ (ُصُنوَ� 
لدَّ

لعاملني َمن  �ُمْمِسِكَني عن 
لُفرقا	..! فنشكو -+ 
هللا �ّ

نصبغو
 بصفا2 ) ،�ظلمو
 شهر �مضا	 مبسَلك 
لتََّباِ
�، ال َيْبَتُغوَ	 � �يامه 
لـَمعا� 
لرُّ(حانية 

ألْنَعاِ@ (
لّد(
(ال 
ملَعاِ�َ� 
لُقْر�نيََّة، على 
ملسلسال2 (
لفو
�ير ساهرين، 
(على �ِسرَِّتِهْم ُمْسَتْلِقَني نائمني، َ�َال ُبْعد� ِلَقْوٍ@ غافلني!. 
ليس َلُهْم َحظٌّ ِمْن ِصَياِمِهم -ال 
ْلُجوُ� َ(
ْلَعَطش (ال ِمْن 
َياُ@ 
حلقُّ هو 
لذc �فظ  َهُر (
لتعب. فالصِّ ِقَياِمِهْم -الَّ 
لسَّ

لرَّْ�َ� ( َما َ(َعى، (َيْذُكَر  ) ،yلَبْطَن (َما َحَو
اِئُم  فيه 
لصَّ


ملو2 (
لَبلَى، (َيْسَتِعد لآلخر� لِِلَقاِ� 
ملو+.

لو
ِصُلوَ	  َ(َ(َصَل  َياِ@  
لصِّ) بالَفْضِل  اِبُقوَ	  
لسَّ َسَبَق   

ألنا@. َبِقَي 
َألْجُر َ(ُقِضَي 
َألْمُر َ(َحاَ	 ِقَطاُ�  ِّ��َ Fِِبِوَصا
 ،2ِ

ملْنَكَر  �ِ َلذَّ  � َشْهُرُهم  فذهب  
لغافلو	  �ما  
لثَّمر. 
ِمْن  ُجْعَبُتُهْم  َ(َفَرَغْت  
ملسلسال2،  َحَلَقا2ِ  
ْنَقَضى � )

إلْثِم  َفَضاَلُة  ل�ُهْم  َ(َبِقَي  
لنَِّكا2ِ، ) 
لَفَو
�يِر  َقْهَقَهِة 

َخلِطيَّا2! َ(َلَعْمِرc -	َّ َهذ
 ملن 
ُملْحِزَنا2ِ  �

لِوْ�ِ� (�نو)َ

بالغافلَني  
لَكاِئَنا2ِ   �ّ�َ يا   dَُ�ْحَما  dََفُرْحَما 
ملُْبِكَيا2ِ! 

لغاِفَال2ِ!. فهنيئ¡ uم ُ>ُموُ� 
لنََّد
َمِة يو@ 
لِقَياَمِة حيُث )
َمِة  ْيُر � ُمَقدِّ ال َتْنَفُع 
َحلْسَرُ� (
لـَمَالَمة.. (هنيئ¡ uَُم 
لسَّ
هنيئ¡  
ملحر(مَني.   <ِ�ِ
َمَو  +- ْبَق  
لسَّ) 
خلاِسِريَن،  َ�ْكِب 
َر� مبا َنسو
 يَو@ 
آلخر�، (هنيئ¡ uم 
لتََّخلُُّف  uم 
لـُمَؤخِّ
َعْن ُلْقَيا 
ألنبياِ� مبا كانو
 ¥الفو	 
ألتقيا�، فهنيئ¡ لكم يا 

معشر 
ألشقيا�!.
 ،2
َفَمْن َ�َحقُّ 
لنَّاِ� َفَرح¡ بالعيد َبْعَد �يَّاِ@ 
لصيا@ 
ملعد(>
ُغلَِّقْت  فيها  
جلِحيم ) َفُشِرَعْت،  ُ�يَِّنْت  
جلنَُّة  فيها  
ل§ 

لنُُّفو� ) َفُرِجَمْت،  ُصفَِّد2ْ  فيها  َياِطَني  
لشَّ) َِْ̈د2ْ،  َفُأ

ال تستبدلوا الذي هو أد�
بالذي هو خ�! 



٣

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

َفَبكْت،  َ>َمَعْت  فيها  
ألْعُيَن ) َفَسَكَنْت،  َخِشَعْت  فيها 
ُ�ِفَعْت  فيها  
ألُكّف ) فاقَتَرَبْت،  َسَجَد2ْ  فيها  
uَِمَم )
َفَتَضرََّعْت، (
َألْلُسن فيها uَََجْت َفَذَكَر2ْ، (
لبُطو	 فيها 
َ(َكَسْت،  َ�ْطَعَمْت  فيها  َدَقا2  
لصَّ) َفَصَبَر2ْ،  َجاَعْت 
جعل  من  فسبحا	  َفُمِحَيْت..  ُكفِّر2  فيها   �ُنوَ 
لذُُّ)
 � 
ُنو��، ففكر( ُكّل ظالٍ@  ُيْسر� (مع  ُعْسٍر  ُكلَّ  فيها 

ملائد� � يو@ 
جلائز�!، لَِتْظَهَر  ªهذ F)َمْن ُهو َ�َحقُّ بُنُز
َعَلْيُكم حقيقة 
لزَُّمِر 
لَفاِئَز�!. فتفّكر يا َمْن َتَحلَّى ِبَفْهٍم 
(ال َتْرَكن ِمْن َيِقٍني -+ َ(ْهٍم، َ(َتَعوaَّْ باهللا ِمْن َعَثَر
2ِ َقْوٍ@ 
فيه   
َ(َنُسو  �ُنو 
لذُّ َعَلى   
َفَتَماَيُلو 
هللا،  َشْهَر   

ْغَتَنُمو َما 

َر 
ملصطفى � �	 َمْن َصاَ@ َ�َمَضاَ	  
ملعبو>. (قد َبشَّ �
لرَّ
 
َصاُمو َفَما  aَْنِبِه.  ِمْن   @َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  
ْحِتَساًبا )َ ِ-ميَاًنا 
 2ٍ
-ميان¡ (ما 
ْحَتَسبُو
 -يقان¡! َبْل 
ْنَتَقَلْت aُُنوُبُهم -+ َعاَ>
 ،�

ألبر طريق   

ختا�( ما  باuالكني.   
(حلقو ُمْهِلَكا2ٍ 

حلّق نا>مني..  +- 
(ما 
نتهجو
 سبيل 
ألخيا�، (ما َسَعْو

أليَّا@ 
لُغّر، (
للََّيا� 
لزُّهر،  ªخل&، ( هذ
َفاَ�قُو
 َمَو
ِسَم 
َعِلم  
ملَسرَّ
2ِ، (ما )  2
باخل&  ªُ<َِعَبا فيها  
هللا  َر  َبشَّ 
ل§ 
ُهوَ	 �نَّهم َيْسَتْبِدُلوَ	 
لذc هو �>¬  هؤال� 
لَفاِ�ُغوَ	 
لالَّ
 َّ	� 
بالذc هو خ&. فعلى 
لصائمني 
ملسَترِشِديَن �	 َيْعَلُمو

لُعْمر..  yلتََّغي& على مد
�مضاَ	 يدعونا -+ َبْدِ� ِ�ْحَلِة 
ْ>نَاها... َ(َعَو
ِئَق قد َتَفّنَنْت  ِ�ْحَلِة 
إلقال� عن َعَو
ِئَد َتَعوَّ
 ..ªيرضا) �بُّه  ما  (-يثا�  
هللا،   +- ْير  
لسَّ عن  َنا  َصدِّ  �
(عالِئَق قد َقَطَعْت علينا طريق 
لَوْصِل.. فالتَفَتْت قلوُبَنا 


ْنَشَغَلْت بغ& 
هللا، فآَثَر2ْ 
لَعاِجَل على 
آلِجل..!!)
صفحا2  طّي   � �®ا�نا  
جعل  �مضا	،  شهر  ُغّر�  فيا 
 Rستحقا
 
ملستحقني  
هللا،   	
برضو 
لفائزين  مع  ِسِجلِّك 
(ِعْتق¡  َ(َسِطه   � (مغفرً�  �(َّله   � ��ًة  
لر�ا	،  َ(ْعد 
ِمَن 
لنَّا� � �ِخِرª. �بَّنا (جنِّنا من �(لئك 
ألشقيا� 
لذين 
َحرمو
 �نفسهم من بركاتك (َنْعَماِئَك، َفاْسَو>2َّْ قلوֲדم 

لقر�	 (ظهو� �يَّا@ 
حلق (
لفرقا	.. �بَّنا (�>خلنا  �
ُمبعا>
اِئُموَ	 َيْوَ@  
لصَّ d<َُيْدُخُل ِمْنُه عبا 	لرَّيَّاُ

ْلَجنََّة َباًبا ُيَقاFُ َلُه 
َ�َماِنيَنا  َ(َحقِّْق  �بََّنا  َغْيُرُهم.  َ�َحٌد  ِمْنُه  َيْدُخُل  ال  
ْلِقَياَمة. 

ُملْطـَمِئنَّة..  ُنُفوَسَنا 
آلِمَنة   �ْ<ِ
)َ)َ َ>َعَو
ِتَنا  
ملؤِمَنة (َتَقبَّل 
�له  (على  $مد  سيـدنا  على  
للهم  (صلِّ  �مني  
للهم 

(صحبه �7عني.

ِشِديَن أن َيْعَلُموا  َ̀ فعلى الصائمني املس
ِرْحَلِة  َبْدِء   Tإ يدعونا  رمضاَن  أنَّ 
التََّغي� على مدى الُعْمر.. ِرْحَلة اإلقالع 
قد  َوَعَواِئَق  ْدنَاها...  َتَعوَّ َعَواِئَد  عن 
اهللا..  Tإ  �ْ السَّ عن  َنا  َصدِّ  o َتَفّنَنْت 
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

��ملسيح �ملوعو� � ��خلليفة �لثا$ حلضر� �إلما� �ملهد

:)�من �*

في 
حا� �لقر��

(سو�� هو�)

﴿َ�ِ�َلى َعاٍ� َ�َخاُهْم ُهوً�� َقاَ� َيا َقْوِ	 
 �ْ�ِ ��ْعُبُد�� �هللا َما َلُكْم ِمْن ِ�َلٍه َغْيُرُ

َ�ْنُتْم ِ�ّال ُمْفَتُر�َ�﴾ (هو�: ٥١).

�لتفسـ0: 
يقو=: 4> �لو�قع يؤكد �نه ال 4له 4ال 
�هللا، �4> �لعقيد� �لوثنية Bر� �فتر�?.. 
�لو  برها>   ��  Hهنا ليس  �نه   ��
 H�إلشر�ضعيف على صحة عقيد� 
باهللا تعاS، حR يقا= بأ> �ملشركني 
�Vم  �لو�قع  4منا  �لفهم،   ���خطأ قد 
 Zتقليد عقائدهم  [با?هم \   <�يقلِّد

�عمى.
ال  �نه  �لغربيو>  �لباحثو>   aير
�صًال.  عا�  باسم  قو�  لوجو�  �ثر 
من  عليه  عثرنا  ما   <4 �يقولو>: 
�لعربية ال  �جلزير�  قدمية \   i�*عبا
� قو� قدمي باسم عا�، بل � S4 �يش
�لشعب   <� هو  منها  نعرفه  ما  كل 
 ،Hهنا mلشعو� �هو �قد ��لسومر
 n للمنطقة.  �حلاكمني   =�� �كانو� 
نبغ  �لذين  �لسامي  �لشعب  تالهم 
�كا>  ،r�*فيهم شخص يدعى �و
نبّيw ُبعث قبل �مليال� بألفي عا�، �قبل 
�كانت  عا�،  مائة  بست  موسى 
�لتو*��،   \  �*� ملا  مشاֲדًة  تعاليمه 
تعاليم   <4 منهم:  �لبعض  قا=   Rح

.r�*منقولة عن تعاليم �و ��لتو*�

إرم.. قبيلة عربية 
من قبائل عاد 

متيزت بالقوة واملنعة

4’n< Î)uρ>Š% tæöΝ èδ% s{ r&#YŠθèδ4tΑ$ s%ÉΘöθs)≈ tƒ(#ρ ß‰ ç6 ôã$#©! $#$ tΒΝ à6s9ôÏiΒ

>µ≈ s9Î)ÿ…çνç�ö�xî(÷βÎ)óΟçFΡ r&�ωÎ)šχρç�tIø�ãΒ∩∈⊇∪ÉΘ öθs)≈tƒIωö/ ä3è=t↔ ó™r&Ïµ ø‹n=tã

# ·�ô_ r&(÷β Î)š” Ì�ô_r&�ωÎ)’n?tã“ Ï% ©!$#þ’ÎΤt�sÜ sù4Ÿξ sùr&tβθ è=É)÷è s?∩∈⊄∪ÏΘ öθ s)≈tƒuρ

(#ρã�Ï�øótFó™$#öΝ ä3−/u‘¢ΟèO(# þθç/θ è?Ïµ ø‹s9Î)È≅ Å™ ö�ãƒu !$ yϑ¡¡9$#Ν à6ø‹n=tæ# Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ

öΝà2÷Š Ì“ tƒuρ¸ο§θ è%4’n< Î)öΝä3Ï? §θ è%Ÿωuρ(# öθ ©9uθtG s?šÏΒÌ�øg èΧ∩∈⊂∪
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¾ب �	 يتوقف هنا �هل 
لكتا� ممن 
سرقة  بتهمة  
لكرمي  
لقر�	  يرمو	 
(قفَة  
أل(لني  صحف  من  
لتعاليم 

تأمل (تدبر!

لباحثو	 � 
لغر� �يض¡ �	  yير)

لقر�	 -منا aكر قصة عاٍ> بناً� على 
قصص  من   �
لعر يتناقله  كا	  ما 
¾د   ¿  a- uا  �سا�  ال  (�ساط& 
�ثا�  �ية  
لغربيو	  
لباحثو	  هؤال� 

لقو@ باسم عا>.
 	� aلك  منهم،  خطأ   
هذ (لكن 
 Àشع باسٍم  با®ني:  ُتذَكر  
ألمم 

سم  
آل�يو	" " فمثًال  َقبلي.  
سٍم )

لطو
ئف  على  يطلق   dمشتر  Àشع
قبيلة  منها  
ل§  
uندية  
لقبائل )
�ثا�  على   
عثر( ��م  فلو  (ُغبتا). 
 ¿ بأننا   
قالو  ¸  ،ªهذ "غبتا"  لقبيلة 
(-منا   cآل�
 للشعب  �ثر   c� جند 
(جدنا �ثا� قو@ �خرين فال شك �	 
قوuم هذ
 يعتD غباً� منهم. كذلك 
��y �	 (عا>) 
سم شعÀ ُ�طلق على 
منها كتبت  قبيلة  قبائل، (كل  عد� 
-ّبا	   Áلنقو
) 
للوحا2  على  
®ها 
غلبتها (حكمها، (لكن كل (
حد� 

منها كانت تنتمي لقو@ عا>.
 
¥Dنا 
لقر�	 
لكرمي �	 عا>� جا�(
جند  ال  كنا   	-) (-ننا  Âو>،  قبل 

لسابقة  لألمم   dسم مشتر
  c� فيه 

 -  Fلقو
 نستطيع  �ننا  -ال  لثمو>، 
قياس¡ على ما �سلفُت - بأ	 
®ها 

لقدمية  
لتو
�يخ ) عا>.  
ملشترd هو 
 �  <�) فمثًال  (عا>).  كلمة  تذكر 
قبيلة  
سم  
لقدمية  
ليونانية  
لتو
�يخ 
عا> حيث تقوF: كانت هناd قبل 

مليال> قبيلة حاكمة على 
ليمن 
®ها 

لقر�	 جـ ١   Å��) (Adramitai)

.(١٨٣Æ

لقر�	   � مذكو��   ªهذ ("عا>"    
 Fلكرمي باسم "عا> -�@" حيث يقو

فعل �بك  تَر كيف  تعا+ ﴿�¿  
هللا 
ُيخلق  
ل§ ¿  
لعما>   2
a @َ�- بعاٍ> 
 .(٧-٩ 
لفجر: ) 
لبال>﴾   � مثلها 
(حيث -	 
جلز� 
ألخ& من 
لكلمة 
للداللة  
ليونانية   �  Èتأ  (itai) (هو 
لذلك   ،¡®
 
لكلمة  كو	  على 
هو  
لقبيلة   ªذu 
حلقيقي  فاالسم 

ل§ �صلها (عا> -�@) كما  )Adram(

جا� � 
لقر�	 
لكرمي.

أل(�(بيني �	  �(يرy بعض 
لكّتا


ملر
> من 
لكلمة (Adramitai) منطقة 

إلسال@  قبل   �
لعر) حضرمو2 

.(٦٢Æ جـ ١
أل	  صحيح،  غ&   
هذ (لكن 
(ليس  ملنطقة  
سم  حضرمو2 
مذكو��  حضرمو2  (أل	  لقبيلة، 
 � صر�ة،  (بصو��  حد�،  على 

لالتينية، ) 
ليونانية  
ملصا>�  كل 
 c�  � عليها   
يطلقو  ¿ (لكنهم 
(-منا   ،(Adramitai) 
سم  مكا	 
باليونانية،   (Adramotitai) ّ®وها 
 	a- بالالتينية.    (Chatramotitai))
 (Adramitai) نأخذ 	فال يصّح �بد� �
علما�   	� ظن¡  حضرمو2،   Êمبع
عليها   
يطلقو  ¿ 
جلغر
فية ) 
لتا�يخ 
 

خترعو (-منا  
لقدمي،  
لشه&  
®ها 

ملناسبة  تلك   � جديد�   ¡®
 uا 

خاصًة!
(هناd >ليل �كD من aلك على خطأ 

ملصد�   
هذ نفس  فإ	  
لزعم،   
هذ
 (Adramitai) 2 فيه كلمة<�) cلذ


أي أننا rص بالذكر هنا إرَم من بني قبائل عاد الذين 
كانوا يبنون مبا_ فخمة شاsة، وكانوا من القوة واملنعة 
}يث y تؤَت مثَلها بعدهم أيُة قبيلٍة عربية أخرى...
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aكر�  حضرمو2  تا�يخ  aََكَر  قد 
 yمؤلفه �يض¡ ير 	� Ëمنفصًال، مما يع
 �
ال®ني Íا ملسّميني Ìتلفني (
لعر 	�

.(٦٢Æ إلسال@ جـ١
قبل 
لقد aكر 
لقر�	 
لكرمي تا�يخ (عا>) 

:Èكاآل

هللا تعا+ ﴿�¿ تَر كيف فعل  F١ - قا

لعما>* 
ل§ ¿  2ِ
a @َ�- *<ٍبك بعا�
 ٧ 
لفجر: ) 
لبال>﴾   � مثلها  ُيخَلْق 
- ٩). �c �ننا Ïص بالذكر هنا -�َ@ 
من بني قبائل عا> 
لذين كانو
 يبنو	 
مبا³ فخمة شاÌة، (كانو
 من 
لقو� 

ملنعة Ðيث ¿ تؤ2َ مثَلها بعدهم �يُة )

لثابت تا�¥ي¡ مبا ) .yقبيلٍة عربية �خر
ال يد� µاًال للشك بأنه كانت لقو@ 
عا> حكومة قوية 
ستمر2 ح¶ -+ 
 Å��) قر(	.  
مليال> Ñمسة  قبل  ما 

.(١٢٥Æ جـ ١ 	لقر�

على  
أللسنة  علما�  برهن  (قد    
(جو> لغة باسم (
آل�
مية) 
ل§ كانت 

نية، Dلع
 للغة  جد�  مشاֲדة  كلماִדا 
 ،(@�-) شعب  لغة  كانت  (��ا 
بعد  عظيمة  حكومة  uم  (كانت 
حكم 
لساميني. لقد نشر(
 سلطا�م 
على 
لعر
R (فلسطني (
لشا@ (
ملنطقة 

لكلد
نية، بل يرy بعضهم �	 عا>� 
قد بسطو
 سلطا�م على مناطق �بعد 
من aلك �يض¡. (
ملوسوعة 
لDيطانية، 

.(Semetic Languages حتت
فثبت من 
آلية 
آلنفة 
لذكر �	 
لقر�	 
قبيلة  عن  هنا   Ôيتحد -منا  
لكرمي 
�سلفت  (قد  عا>،  من شعب   (@�-)

ألثريني قد عثر(
 على قبيلة باسم  	�

.(@�-)

هللا uم ﴿(
aكر(
 -a جعلكم  F٢ - قا
 :�

ألعر) ﴾Õخلفا� من بعد قو@ نو
٧٠). (هذ
 يبني �	 �منهم كا	 ما 
بعد قو@ نوÕ مباشر�. مما يدFّ على 
 � 
ملذكو��  
لسامية   �
لشعو  	�
قبل  حاكمة  كانت  
ل§  
لتا�يخ، 

(-�@)، �يض¡ كانت جز�� من عا>.

هللا uم: ﴿�َتبنو	 بكل �يٍع  F٣ - قا
 ..(١٢٩  :�

لشعر) تعَبثو	﴾  �يًة 
 Fٍعا مكا	  كل   � تبنو	  �نكم   c�
 yعالمة �خر ªبنايا2 (متاثيل. (هذ
على  متعو>ين   
كانو  a- عا>،  لقو@ 

لتذكا�ية � 
ألماكن  2
بنا� 
لعما�
 dهنا F

ملرتفعة. (بالفعل فإ�ا ال تز

جلزير� 
لعربية بنايا2 فخمة منذ  �
 ١× 
لقر�	   Å��) سحيقة  ��منة 

.(٩٣Æ
بل لقد شاهد2ُ بنفسي � 
ليمن �ثنا� 
�فاقي  بعض  مع  �(�(با   +-  cسفر
 Rفو 
لشاهقة  
ملبا³   ªهذ من  بعض¡ 
تالF مرتفعة على بعد عد� �مياF من 

.Å
عد	. (كانت ֲדا ِبرd (�حو

تعا+ ﴿فأصبحو
 ال  
هللا   Fقا)  - ٤

ألحقا�: ) مساكنØهم﴾  -ال   yُير
٢٦). يتبني من aلك �	 معظم تا�يخ 

لدهر، -ال بعض¡  ªُ

ألمة قد طو ªهذ

من �ثا� 
ملبا³ 
لفخمة.

هللا تعا+ مش&� -+ موقع  F٥ - (قا
�نذ�   a- عاٍ>  �خا  
aكْر )﴿ (طنهم 
قومه باألحقا�﴾ (
ألحقا�: ٢٢). 
طويلة  �ملية   Fتال هي  
ألحقا� )
مصطلح   � (ُتطلق   ،(2

ملفر>)
ماٍ�   È
)a منطقتني  على   �
لعر
(عند   ،�
للصحر µا(�تني  (خضر� 
 Fفيها تال 	لرملية تتكو
 Õلريا
 �هبو
شبه   �جنو -حد
Íا �  تقع  �ملية. 

جلنوبية،  
ألحقا�  (تسّمى  
جلزير� 
(تبد� من 
ليمن ما بني صنعا� (عد	، 
(متتد -+ 
لشرR فالشماF. (ثانيتهما 
 yلشمالية، (تبد� من ُبصر

ألحقا� 

.R
(متتد -+ 
جلنو� ح¶ برية 
لعر
قبل  
ملنطقة  تكو	   	� 
ملحتمل  (من 

لرملية،   Fلتال
 من  خالية   �

لعذ
من  �لت   �

لعذ  Õيا� (لكن 
�هل  غطت  
ل§   Fلرما
  �

لصحر
متام¡  
ملمكن  (من  (تا�¥ها.  
ملنطقة 
من  لظهر2   Fلرما
 ُ��يلت  لو  �نه 
حتتها �ثا� تلقي على تا�¥هم مزيد� 

من 
لضو�.
 dتعا+ عن هال 
هللا   Dخ� لقد   - ٦
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فُأهلكو عاٌ>  ﴿(�ما  بقوله  عا> 
عليهم  رها  عاتيٍة* سخَّ بريٍح صْرَصٍر 
 yفتر �يا@ ُحسوم¡  لياÂ) Fٍانية  سبَع 

لقوَ@ فيها صرعى كأ�م �عجاُ� Ïٍل 
خا(يٍة﴾ (
حلاّقة: ٧ (٨). يتضح من 
aلك �	 ��¡ عاصفًة هّبت على عا> 
حتتها  فاختفت  متتالية،  �يا@  لثمانية 
كDيا2ُ مد�م (
نكسر2 شوكتهم، 

آلية  تعطي  كما  
Ùطاطهم.  (بد� 
باقية   F
تز ال  �ثا�هم  بأ	  
نطباع¡ 
 ،Fلرمـا
 غطا�  حتـت  $ـفوظة 
فيها  
لقو@   yفتر﴿ قالت:  حـيث 

ملنطقة   	� تبني  كما  صرعى﴾. 
تعرضها  بعد  باألحـقا�  ُسّميت 

.�

لعذ 
uذ

 -ْ+ِ َ%ْجًر�  َعَلْيِه  َ%ْسَأُلُكْم  ال  َقْوِ�  ﴿َيا 
َ%َفال  َفَطَرِني   Hلَِّذ� َعَلى  ِ+ّال   Hَْجِر%َ

َتْعِقُلوَ-﴾ (هو>: ٥٢)

:Oلكلما� Qشر
َفَطر: فَطَر 
لشي� يفُطُر َفطر�: شقَّه. 

ختَبَرª من ساعته (¿  
لعجَني:  فطر 

بتدعه ) 
خترَعه  
ألمَر:  فطَر   .ªّمر¥
ِفطر�  َفطر�  
لصائم  (فطر   .ªنَشأ�)

بتد�  (قيل  (شر�؛  �كل  (ُفطو��: 

.(�
ألكَل (
ألقر

�لتفسـ;: 
 F)أل
لقد عّبر سيدنا هو> � 
جلز� 
عن   ªُبعد) نفسه   Êغ عن  
آلية  من 

جلز�   � (�ما   ،2

لشهو 
ّتـبا� 
تو
ضعه  عن   ��عر فقد  منها  
آلخر 
شأنه.  جّل  
هللا  فضل   +- 
حتياجه )
�هل   ªيتبو�  cلذ
 
ملقا@  هو   
(هذ

لدنيا  عن  يستغنو	  فإ�م  تعا+.  
هللا 
 yخر� ناحية  (من  كامًال،  
ستغنا� 
متو
ضعني  
هللا  عتبة  على  ¥ّر(	 
خاشـعني Ðيث ال �حد يبد( �كثر 

منهم فقر� (ضعف¡.
 cلذ
 على  -ال   cجر�  	ْ-﴿ (بقوله 
توّكله  خالص  على  �ّكد  فطر³﴾ 
 ªهللا، فلم يكن � شك من �جر
على 
عند 
هللا، بل كا	 على يقني بأنه تعا+ 
.�
سيجزيه على تضحيته �حسن جز


لنا�   F
سؤ  	� 
آلية  توضح  كما 
عز�  مع   Ûيتنا منهم  
لعو	  (طلب 
(لكن  �يب،   	)< 
ملر(�� ) 
لنفس 
 � Õهللا عّز (جل ال يقد

لتوّسل -+ 
عز� نفس 
ملر� �بد�، -a -نه ال حر× 
 +-  F

لسؤ يد   Rملخلو
 ميد   	� من 
فهم  سو�  بذلك   F
�� (قد  خالقه. 
يظنو	   a- 
لبعض  قلب  يتولد �  قد 

لعبـد �ّبه �يـض¡ غ&  F
�	 سـؤ

الئق.

﴿َ,َيا َقْوِ� �ْسَتْغِفُر,� َ
بَُّكْم ُثمَّ ُتوُبو� 
 �
ً�
ِمْدَ َعَلْيُكْم   Vََما �لسَّ ُيْرِسِل  ِ+َلْيِه 
ِتُكْم َ,ال َتَتَولَّْو�  ً� ِ+َلى ُقوَّ َ,َيِزْ�ُكْم ُقوَّ

ُمْجِرِمني﴾ (هو>: ٥٣).

:Oلكلما� Qشر

لشيُ�   َّ�<َ ِمن  
ملبالغة  
سم   :\
�
ِمد
 Rلَعَر
  �ّ< كثُر.   :��)�<)  ��ّ< يدّ� 
®ا�   .Fسا باملطر:  
لسما�   
(كذ
ِمد�
ٌ�: تد�ُّ باملطر. عني ِمد�
�: تدّ� 
بالدمع. >مية مد�
�: غزير� 
لسَيال	. 

لقر�	: ﴿يرسِل 
لسماَ� عليكم  �)

ملطر   Êمبع هي  
لسما� )  ﴾��
مد�

.(�µا��. (
ألقر

�لتفسـ;:
 
يبد( من 
آلية �	 هؤال� 
لقو@ كانو
كانت  (ما  
لز�
عة،  على  يعيشو	 

آلبا�   )�  2
بالقنو ُتسقى  
ضيهم ��

(-منا باملطر.
كما تنبه 
آلية على �	 
ألمة 
ملنها�� 
تنهض  ال  فإ�ا  نبيها  صّدقت   
a-
حتقق  -�ا  بل  فقط،  �(حاني¡  �وض¡ 
�قي¡ ما>ي¡ �يض¡ (تناF حيا� جديد�، 
(-+ aلك يش& قوله تعا+ ﴿(يِزْ>كم 

قوً� -+ قوتكم﴾.
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٨

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 7مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َياُ@ ُجنٌَّة،  َياَ@ َفِإنَُّه ِلي َ(�ََنا َ�ْجِزc ِبِه. َ(
لصِّ 
هللا: ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن �َ>َ@ َلُه ِ-ال 
لصِّ Fَقا :Fَقا � Fُلَرُسو
َعْن �º ُهَرْيَرَ� � �	 
ٍد  
 َكاَ	 َيْوُ@ َصْوِ@ َ�َحِدُكْم َفال َيْرُفْث َ(ال َيْصَخْب. َفِإْ	 َسابَُّه َ�َحٌد َ�ْ( َقاَتَلُه َفْلَيُقْل -ِنِّي 
ْمُرÝٌ َصاِئٌم. َ(
لَِّذc َنْفُس ُمَحمَّaَ-ِ)َ
 Õََلِقَي َ�بَُّه َفِر 
aَ-ِ)َ Õََ�ْفَطَر َفِر 
aَ-ِ َيْفَرُحُهَما 	اِئِم َفْرَحَتاِ اِئِم َ�ْطَيُب ِعْنَد 
ِهللا ِمْن ِ�يِح 
ْلِمْسِك. لِلصَّ ِبَيِدªِ َلُخُلوُ� َفِم 
لصَّ


لصو@) �ِبَصْوِمِه. (صحيح 
لبخا�c، كتا

ِفي  َحاَجٌة  ِهللا  َفَلْيَس  ِبِه  ْلَعَمَل  
 )َ  �ِ) لزُّ 
  Fََقْو َيَدْ�  َلْم  "َمْن   :� 
ِهللا   Fَُ�ُسو  Fََقا  :Fََقا  �  �َ ْيَر ُهَر ِبي  �َ َعْن 

لصو@).  �لبخا�c-كتا 
) َبُه."  
 َشَر )َ َمُه  َطَعا َيَدَ�   	ْ �َ


ِهللا �: "ِ-	َّ 
َهللا َتَباdَ�َ َ(َتَعاَلى َفَرÅَ ِصَياَ@ َ�َمَضاَ	 َعَلْيُكْم َ(َسَنْنُت َلُكْم  Fَُ�ُسو Fََقا Fَلرَّْحَمِن ْبِن َعوٍ� � َقا
َعْن َعْبِد 

لصيا@) �ِقَياَمُه َفَمْن َصاَمُه َ(َقاَمُه ِ-ميَاًنا َ(
ْحِتَساًبا َخَرَ× ِمْن aُُنوِبِه َكَيْوِ@ َ(َلَدْتُه ُ�مُُّه." (
لنسائي-كتا

 :

ِهللا � ِفي َسَفٍر َفَرy�َ ِ�َحاًما َ(َ�ُجال َقْد ُظلَِّل َعَلْيِه َفَقاFَ: "َما َهَذ
؟" َفَقاُلو Fَُ�ُسو 	َكاَ Fَِهللا � َقا
َعنْْ َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 

لصو@) �َفِر." (صحيح 
لبخا�c، كتا ْوُ@ ِفي 
لسَّ َصاِئٌم. َفَقاFَ: "لَْيَس ِمَن 
ْلِبرِّ 
لصَّ

َهُر.  ُه ِمْن ِقَياِمِه 
لسَّ ُه ِمْن ِصَياِمِه 
ْلُجوُ� َ(
ْلَعَطُش َ(ُ��َّ َقاِئٍم َحظُّ 
هللا �: ُ��َّ َصاِئٍم َحظُّ Fَُ�ُسو Fََقا :Fََعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� َقا
(مسند ��د بن حنبل، باقى مسند 
ملكثرين)
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�من كال! �إلما! �لمهد

بل  
ملرهفا2، )  Õلرما 
 (تقلُِّد   �ِ 
لغز 
 (قُت  
لوقت   
هذ ,ليس 
لعّفة،  
) لتوبة  
  Õبسال  
تتقلد(  	� 
ألمة   ªهذ معشر  يا   º� �مر³ 
ممقوتة  ملعونة   Åأل�
  	-) لُعّد�.  
  ªهذ  � كلها  
لنصر�  فإ	 
(ليس  
خلزعبيال2.  على  لتمايل  
) 
هللا   dِلتر) 
خلطّيا2،  لكثر� 
(َثْنِي  لنفو�  
 تزكية   	
)� بل  
ألسّنة، ) 
لسيو�  (قت  
لوقت 
كذلك  
مللة،   ªهذ  �
�عد  �قلو >خل  كما  
لفسا>  فإ	  
ألِعّنِة. 
 �ُ 

ألشر يغِلب  فلن  لتفرقة.  
 غ&  من  
ملسلمني   �قلو >خل 
 dملو 
هللا  ينصر  فلن  (تقا�،  بعّفة  بل   ،�
بَغز �خرين   
 �ً 
�شر
 
شديد غضبا  يغضب  بل  
لدين،   � (غفلتهم  (هنهم  مع  
إلسال@ 

هللا  حد(>   
نسو بأ�م  aلك  
ملسلمني.  على  
لكافرين  (يؤثر 
لقر�	  
 ببعض  يؤمنو	  
ملتقني.  من   
(ليسو �ֲדم  �مر  يبالو	  (ال 

كاملنافقني.  َيعيشو	  بل  
حلق  ُيشيعو	  (ال  ببعض،  (يكفر(	 

والعّفة التوبة  بسـالح  تقلدوا 

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

(مو
هب 
لر�ا	، Æ ٥١ (٥٢،  طبعة 
ململكة 
ملتحد� ٢٠٠٦)اإلمام املهدي واملسيح املوعود �
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١٠

سو��  (تال(�   aلتعّو
) 
لتشّهد  بعد 
 

لفاحتة تال �م& 
ملؤمنني حضر� ِمر�


هللا تعا+: Fمسر(� ��د قو

َشْيًئا  ِبِه   
ُتْشِرُكو َ(ال  
هللا   

ْعُبُد()َ﴿

ْلُقْرَبى   cِبِذ)َ ِ-ْحَساًنا  َ(ِباْلَو
ِلَدْيِن 
 caِ 
ْلَجاِ� )َ 
ْلَمَساِكِني )َ 
ْلَيَتاَمى )َ
اِحِب  
لصَّ)َ 
ْلُجُنِب  
ْلَجاِ� )َ 
ْلُقْرَبى 
َمَلَكْت  َ(َما  ِبيِل  
لسَّ 
ْبِن )َ ِباْلَجْنِب 
َكاَ	  َمْن  ُيِحبُّ  ال  
هللا   َّ	-ِ �َْيَماُنُكْم 


لنسا�:٣٧)) ﴾
ُمْخَتاال َفُخوً�

موضو�  تنا(لت  
ملاضية  
خلطبة   �
 F<ُتبا) 
لبيو2   � 
لسال@  -فشا� 

ل§ عن طريقها  
لنا�  بني  
لتحيا2 
ميكن لرسالة 
هللا تعا+، �سالة 
لسال@، 
من  
لسال@  لتحية  (ميكن  تشيع،   	�

لسال@  تنتشر فـيسو>  
هللا تعا+ �	 

لتحيا2.. (هذª �سالة 
هللا  ªمن هذ
تعا+ �	 من يفش 
لسال@؛ فإنه يفتح 


لسال@ لنفسه (�هله �يًضا. �
�بو
�سالة   	� قبل  من  �خDتكم  (كما 

لسال@ 
ل§ جا� ֲדا 
إلسال@ حتمل � 
�حشائها جنني 
لسال@ 
لعاملي �يًضا.. 
(كذلك بّينت لكم � 
خلطبة 
ملاضية 
�نه ال بد من -فشا� 
لسال@ � 
لبيو2 
 � 
لنا�  بني  
لسال@  -لقا�   F<تبا)

ملجتمع.. (كذلك aّكرتكم بنصيحة 

هللا تعا+ (�سوله � بإفشا� 
لسال@ 
عند حضو� 
ملجالس. (هكذ
 يتحقق 

ألمن (
لسال@ � 
ملجتمع.. (يصو	 

.yaأل

إلنسا	 نفسه (
ملجتمع من 
 F)تنا� تعا+  
هللا  شا�   	- 
ليو@ )

ته من �
(ية �خرy،  فقد a ملوضو�

من  
لكرمية  
آلية   � تعا+  
هللا  aكر 

خلطبة،  ֲדا  بد�2  
ل§  
لنسا�  سو�� 

 عمل 
ملؤمنو	 a- لنصائح
µموعة من 

لسال@ ) 
ألمن  يسو>  فـسو�  ֲדا 
يقينا 
ملجتمَع كلَّه، (ينتفع 
لنا� من 

ال سالم إال بطاعة أم� السالم

ملخص خلطبة �جلمعة 

ل§ �لقاها حضر� مر�
 مسر(� ��د


ملسيح 
ملوعو> �) cملهد

خلليفة 
خلامس لسيدنا 
إلما@  
 � ١/ ٦/ ٢٠٠٧@ مبسحد بيت 
لفتوÕ، لند	 - 
ململكة 
ملتحد�

تعريب: قسم 
لتر7ة باجلماعة
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(سو�  
لسال@..   
(هذ 
ألمن  aلك 
 ªهذ aُِكَر �  من  
لسال@ كل  يتلقَّى 


آلية. 

آلية 
لو
حد� قد (�> �حد  ªففي هذ
>يا�  Ùو  
لنا�  ُتوّجه  تعليًما  عشر 
(تعلِّمهم  
لصلح ) 
لسال@ ) 
حلب 

 عمل 
لنا� ֲדا aكيف يسكنو�ا.. فإ

ألمكنهم �	 ¥لقو
 µتمع 
لسال@.

لتوجيها2 (
لنصائح هي:  ªهذ F)�

هللا َ(ال ُتْشِرُكو
 ِبِه َشْيًئا﴾..  

ْعُبُد()َ﴿

هللا تعا+..  Rحقو �
�(F �مر هو �>
عبا>� 
هللا تعا+ (�ال ُيشَرd به شي�. 
عندما  حًقا  مسلًما  يكو	  
ملسلم   	-

ملطلب 
ألساسي لإلسال@  
يد�d هذ

لذc من �جله ُخِلَق 
إلنسا	. فبد(	 

uد� (حتقيقه ال ميكن �	  
نيل هذ
لإلسال@،  
حلقيقي   yملغز
 فينا  يتولد 
(ال ميكن للمر� �	 يد�d صفا2 
هللا 

ملؤمن صفا2 
هللا  dيد� ¿ 
a-) .+تعا
تعا+، (منها صفة 
لسال@؛ فال ميكن 
له �	 ينعم بالسال@. فيجب �	 يضع 
 c� - ألساسي

ألمر  
كل مؤمن هذ
عبا>� 
هللا تعا+ - نصب عينيه لكي 

حلق،  
ألمن ) 
لسال@  حقيقة   dيد�

َّ̧ ينعم ֲדما هو (من حوله.  (من 

حلقيقة   ªهذ (�>�كتم  فهمتم   
aفإ
هو  نيله  كا	   )� 
uد�   
هذ (نلتم 
 	� عليكم  فعندئٍذ  
لشاغل؛  شغلكم 


لعبا>  Rجلهو> � تأ>ية حقو
 
تبذلو

إلحسا	  

آلية. (هذ ªهذ � �<�

لو

لذc تقومو	 به جتاª بعضكم بعًضا؛ 
سو� يكو	 سالًما يعم كل 
ملجتمع. 

آلية عالقة  ªألخ& � هذ
¸ -	 لألمر 

ملجتمع   � 
لنا� ) تعا+  باهللا  >قيقة 

�يًضا.  
 ªهذ � �<�

ألمو� 
لو F).. �تنا	آل
)
من  طبقة  بكل  عالقة  uا  
ل§  
آلية 
طبقا2 
ملجتمع، (هي نصائح تضمن 

ألمن (
لسال@ لكل طبقا2 
ملجتمع 

(كل فرٍ> فيه.
﴿َ(ِباْلَو
ِلَدْيِن  تعا+:  
هللا   Fيقو �(ًال   
 	� عليكم  ¾ب   c�..﴾ْحَساًنا-ِ
 
حتافظو  	�) 
لو
لدين   +-  
ُتحسنو
حتفظوÍا   	�) 
لو
لدين  سال@  على 
من كل شٍر؛ (هذ
 هو 
حلق 
لو
جب 
uما بعد عبا>� 
هللا تعا+. (aلك أل	 
 
حتملو 
لذين  هم  
ألمها2 ) 
آلبا� 

ملشاR من �جل سالمتكم ) �
لصعا

حتكم..(
آل	 بعد �	 كDمت؛ فإ	 �)
 � جا�  حقوقهم.   
تؤ>(  	� عليكم 
 dَِعْنَد َيْبُلَغنَّ  ﴿ِ-مَّا   :�

إلسر سو�� 
َتُقْل  َفَال  ِكَالُهَما   )ْ�َ َ�َحُدُهَما  
ْلِكَبَر 
َلُهَما ُ��ٍّ َ(َال َتْنَهْرُهَما َ(ُقْل َلُهَما َقْوًال 
 	�) بل   ..(٢٤:�

إلسر) َكِرميًا﴾ 
َكَما  
ْ�َحْمُهَما   ِّ��َ﴿ uما:  ندعو 
 ..(٢٥:�

إلسر)  ﴾
َصِغً& َ�بََّياِني 

عو
طف  يث&   	� ¾ب  
لدعا�   
فهذ
 ªهذ (تكو	  
لديكما )  ªجتا 
لر�ة 


أل>عية ناشر� للسال@ جتاههما.

هللا   Fيـقو 
ألحقا�  سو��   �)
ِبَو
ِلَدْيِه  
ْإلِْنَساَ	  ْيَنا  ﴿َ(َ(صَّ تعا+: 
َ(َ(َضَعْتُه  ُكْرًها  ُ�مُُّه  َحَمَلْتُه  ِ-ْحَساًنا 
 
َشْهًر َثَالُثوَ	  َ(ِفَصاُلُه  َ(َحْمُلُه  ُكْرًها 
َ َسَنًة  َ�ْ�َبِعني ªُ َ(َبَلَغ  َبَلَغ َ�ُشدَّ  
aَ-ِ َحتَّى 
ِنْعَمَتَك  َ�ْشُكَر   	ْ�َ َ�ْ(ِ�ْعِني   ِّ��َ  Fََقا
 	ْ�َ)َ  َّcِلَد
)َ َ(َعَلى  َعَليَّ  �َْنَعْمَت  
لَِّتي 
ِلي  َ(َ�ْصِلْح   ªَُتْرَضا َصاِلًحا  َ�ْعَمَل 
ِمَن  َ(-ِنِّي  -ِلَْيَك  ُتْبُت  -ِنِّي  �aُِّيَِّتي  ِفي 


ْلُمْسِلِمَني﴾ (
ألحقا�:١٦).
 
با�ًّ 
إلنسا	  يكو	   	� ميكن  ال  -نه 
Ìلًصا  (مسلًما   Rبصد (مطيًعا  Ðق 

متثل ) 
إلuية  باأل(
مر  عمل   
a- -الَّ 
 ªهذ (من  متاًما.  
لربانية  لألحكا@ 
ُيحسن   	� 
إلuية  
ألحكا@ ) 
أل(
مر 
به  يتذكر ��تهما  
لو
لدين (�	   +-
-ليهم..  بعضها  ير>   	�  F)ا�  	�)

لنعم  تلك  يشكر   	� ¾ب  (كذلك 

ل§ �نزuا 
هللا تعا+ عليه عمًال بقوله 
َ�ْشُكَر   	ْ�َ َ�ْ(ِ�ْعِني   ِّ��َ﴿ تعا+: 
 َّcِلَد
ِنْعَمَتَك 
لَِّتي �َْنَعْمَت َعَليَّ َ(َعَلى َ(
َ(َ�ْ	 َ�ْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاªُ َ(َ�ْصِلْح ِلي 
ِمَن  َ(-ِنِّي  -ِلَْيَك  ُتْبُت  -ِنِّي  �aُِّيَِّتي  ِفي 

ْلُمْسِلِمَني﴾.. �c �	 تدعو 
هللا تعا+ 

لصاحلة   Fلألعما يوفقك   	� �يًضا 
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لقا>مة  ألجيالك  �يًضا  تدعو   	�)
بالصالÕ. (تذكر(
 �نكم لكي تدعو 
لو
لديكم >عاً� يقبله 
هللا تعا+ (لكي 
تتركو
 من بعدكم �aية صاحلة؛ فإ	 
�(ًال صاحلني  �نتم   
عليكم �	 تكونو
 Õلصال
 على  �(ال>كم   
ترّبو لكي 
لكم   
فـيدعو صلحا�،  (تتركوهم 
�نتم �يًضا كما تدعو	 �نتم لو
لديكم. 
 äتر cلذ
 
لولد  (ال تكونو
 كذلك 
على 
لسرقة (عندما حا	 (قت -عد
مه 
عقاًبا على جر
ئمه طلب �	 يرy �مه 
(عندما جا�2 قطع ��aا .. (عندما 

 فعلت هذ
؟ قاF -�ا كانت aُسئل: ملا
هي 
لسبب فيما (صلت -ليه أل�ا هي 


ل§ شجعتË على 
لسرقة.

نتباهنا،  تلفت  
لكرمية  
آلية   ªفهذ
ندعو   	� �Íية   +- (�بنا�،  �باً� 

أل>عية سو�  ªلبعضنا بعضا.. (هذ
 cآلبا� ناشر
جتعل كالًّ من 
ألبنا� (

سال@.

هللا تعا+  Fفحسب بل يقو 
ليس هذ
 �
ألقا�  +-  
حتسنو  	� ¾ب  �نه 

لسال@  يولد  
إلحسا	   
(ֲדذ �يًضا.. 
 ��قا�  dهنا µتمعكم.   � 
ألمن )
 dهنا) ..�
لد@ من ناحية 
أل@ �( 
أل

لز(جة   )� 
لز(×  ناحية  من   ��قا�
كل  على  
ملسؤ(لية  (تقع  �يًضا.. 
 c<يؤ  	� فريٍق  كل  (على  جانب 

نبهت  (لقد  
آلخر.  
لفريق   Rحقو

إلحسا	  ضر(��   +- 
لكرمية  
آلية 
 ªجتا فقط  7يًعا..ليس  هؤال�   +-

لذين تربطكم ֲדم عالقا2  �
ألقا�
طيبة (حتبو�م (�بونكم؛ بل �يًضا مع 

لذين ال حتبو�م (ال  ��(لئك 
ألقا�
 	� ¾ب  �يًضا  فهؤال�  يعجبونكم.. 
حتسنو
 -ليهم،  أل	 
إلحسا	 (
جب 

 .äقر ca كل ªجتا
 +- 
لز(×  �سن   	� ¾ب  كذلك 

لز(جة  حتسن   	�) �(جته   ��قا�

إلحسا	  
-+ �قا�� �(جها.. (هذ
تتولد  ما   

لسال@. كث& ينشر  سو� 
�تر@  ال  حني  
لبيت   � 
خلصوما2 
�هل 
لز(× �هل 
لز(جة �( 
لعكس. 
 +- باإلحسا	  تعا+  
هللا  �مر  (كما 
 ªجتا باإلحسا	  �مر  فقد  
لو
لدين؛ 
أل	  
لز(×،  (�هل  
لز(جة  �هل 
�هل  ِقبل  من  يكو	  �حياًنا   �

العتد

لز(× (�حياًنا �خرy يكو	 من �هل 


لز(جة.. فهذª نصيحة للجميع.


إلسالمي  
ملجتمع   - µتمعنا   	-
تعا+  
هللا  من  مأموٌ�   -  cأل�د


لسال@  بنشر   � 
لكرمي  (�سوله 
aلك  ننسى  �ال  ¾ب   
لذ (-فشائه.. 
�بًد
 � µتمعنا. فبعد �	 صّدقنا (�منا 
 Rلطر
بإما@ 
لوقت، (بعد �	 علمنا 

ملختلفة لنشر 
لسال@ (بعد �	 �خDنا 

 كنتم تريد(	 �	 تكو	 لكم a- نكم�
 
عالقة باهللا تعا+؛ فيجب �	 حترصو
على 
لعالقا2 
لطيبة فيما بينكم (�	 
متتثلو
 أل(
مر 
هللا تعا+. هنا ¾ب �	 
نو
جه  كنَّا   
a- �ننا  (نتدبر..  نفكر 
-مياننا  
لزمن بسبب   

ملعا�ضة � هذ
بإما@ 
لزما	 حيث يعا³ بعض منا من 
ِقبل �قا�به بسبب 
أل�دية، فيقطعو	 

آلبا�  بعض   	� ح¶  به،  عالقاִדم 
ميا�سو	 
لقسو� على �(ال>هم بسبب 

لبيو2..  من  (يطر>(�م  
أل�دية 
 
يهتمو  	� باأل�ديني   cّحر فكم 
 a- 
أل�ديني.  �
ألقا�  Rحقو �
بأ>
 ªنتسابنا -+ من ®َّا
 ¾ب علينا بعد 

اه اهللا تعاT ”أم�  إذ {ب علينا بعد انتسابنا إT من سمَّ
السالم“ أن نهتم ونعت� بتقوية الصالت مع األقارب.. وأال 
نسيء إT هذا اإلمام الذي ُدعَي من اهللا تعاT ”أم� السالم“.
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�تم   	� 
لسال@“  ”�م&  تعا+  
هللا 
 ..�(نعتË بتقوية 
لصال2 مع 
ألقا�

إلما@ 
لذc ُ>عَي  
(�ال نسي� -+ هذ
 ¿ 
aلسال@“. فإ
من 
هللا تعا+ ”�م& 
نعِنت بذلك (¿ ُنحسن -+ 
ألقا��؛ 

لذين   +- ُنحسن   	� ميكن  فكيف 

يسيئو	 -لينا (ليسو
 من �قا�بنا.
 Ëجتعل 
ل§  
ألخبا�  بعض   َّ�- تصل 
 c� من ناحية d�<� مضطرًبا:  فـأنا
 � 
ملوعو>  
ملسيح  كا	   �
نقالٍ
يريدنا �	 Ùُدثه � �نفسنا؛ (من ناحيٍة 
�غم  
لبعض  تصرفا2   y��  yخر�
��م من 
ملسئولني � 
جلماعة (�تلقى 
�هليهم.  ِقبل  من  ضدهم   c)لشكا

يتجا(�(	  
لذين  هؤال�..  
هللا  �حم 

لوقت  خليفة  يعلم  (عندما  
حلد(>، 
-�م   ¸ 
خلدمة.  من  يطر>هم  ֲדذ
؛ 
ُحِرمو
 من   
aملا بعد aلك يشتكو	: 
 � 
يفكر(  	� 
خلدمة؟! كا	 عليهم 
هذ
 قبل �	 ُترفع 
لشكا(y ضدهم.

 +- باإلحسا	  تعا+  
هللا  �مر   ¸

ليتامى (
ملساكني، أل�م من �ضعف 

لطبقا2 � 
ملجتمع (ليس uم نص& 
صوَته  �حٌد  يرفع  (ال  �نيس..  (ال 

لطبقا2   ªهذ  	- Ðقوقهم.  منا>ًيا 

لفسا>  نشر   � تتسبب  قد  
لضعيفة 
لنيل  
لسيئا2 ) 
ملشاكل   �  èتتو�)
حقوقها � �حياٍ	 كث&�.. (قد تتفاقم 


لنتائج 
خلط&� � نسيج 
ملجتمع. -	 

لطبقة 
ليائسة (
ملحر(مة  ªفئة من هذ
من حقوقها ترy �	 كل ما تقو@ به 
لنيل حقوقها هو جائٌز، فال يقومو	 
بل  
ملجتمع   � بنَّا��  صاحلة   Fبأعما


لسيئة. Fألعما
يتو�طو	 � 
كث&�  طائفة   �

لفقر هؤال�  (من 
يرّبوهم   	� يستطيعو	  فال  
أل(ال> 
 �  Ôد� كــما  جيد�  تربية 
 ��

ملد تز>حم  حيث  ”باكستا	“ 
��م  (�غم   ..Fباألطفا 
لكتاتيب )

لظاهر يعّلمو�م 
إلسال@ (
لدين؛  �
يربو�م على مفاهيم خاطئة  ��م  -الَّ 
 
(هكذ  ..cالنتحا�
 
جلها>  عن 

لفهم  
ينشأ هؤال� 
ألطفاF على هذ
تلك   	� (يظنو	  للجها>،   
خلاطئ 

جلها>.  هي  
النتحا�ية  
لعمليا2 

أل(ضا� ) 
لظر(�  تيسر2   
aفـإ

لتعليم ) 
لتربية  من  uم  
لصحيحة 

لتّمْت صيانتهم.
 � F2 عندما كنت �جتو

ملر yحد- �
بعض 
لقرy � ”باكستا	“ صا>فت 
 � يد�سو	  
لذين  
أل(ال>  بعض 

لكتاتيب.. (سألتهم عما يد�سونه.. 

سة �< من  يتلقونه  ما   	�  ³)Dفأخ
للعمل  هنا  ��م   ³)Dخ�) قليل،  هو 

ألسلحة.  صناعة  على  
لتد�يب )
�با�هم   	- 
ألمر..   
هذ �سو�  فما 


إلسالمية؛  
لتربية  لتلقي  يرسلو�م 
يستخدمو�م  هنا  
ملد�سني  (لكن 
لنشر   2
)<�  
لــيكونو للتعصب 

ملجتمع.   �  �

الضطر) 
لفسا> 
فإ�م   .. مساكني  
آلبا�  هؤال�   	-
تربية  يتلقو	  �(ال>هم   	� مقتنعو	 
-سالمية >ينية.. (لكنهم ال يعرفو	 � 
�c �يٍد تركو
 �(ال>هم. لقد تركوهم 
يستغلو	  
لذين  �(لئك   cيد�  �

لصغا� (يستخدمو�م للقتل  Fألطفا


باسم 
لدين.
على  فإ	  
لفسا>؛   
هذ  c<لـتفا)
 ªִדتم ֲדذ) Ëتعت 	حلكومة �

ملجتمع (
مسئوليتهم..  (تلك  
لضعيفة،  
لطبقة 
(بدًال من جرÕ مشاعرهم؛ ¾ب �	 
تتعاطف 
حلكومة (
ملجتمع معهم أل	 
ناحية  من   
 جدًّ حساسة  
لطبقة   ªهذ

لعو
طف. لذ
 ¾ب �	 نصلح عو
طفهم 
 
a- َّلن يتحقق -ال 

ملجتمع. (هذ ªجتا
 
هذ  	-  .
كبً& -حساًنا  -ليهم  �حسنَّا 
من   @

الحتر مينحهم  كا	   
a- 
ألمر 
يكو	  
لوقت  نفس   � فإنه  ناحية؛ 
(-ضافة  
ملجتمع.  كل  لسال@  ضماًنا 
 +- �سنو	  
لذين  فإ	  
لسال@   +-
 +- يتقربو	  فإ�م  
ملساكني ) 
ليتامى 


هللا (ينالو	 حبه تعا+.
َعْن َسْهٍل � َ�	َّ 
لنَِّبيَّ � َقاFَ: ”�ََنا 

ْلَجنَِّة“،  ِفي  َكَهاَتْيِن  
ْلَيِتيِم  َ(َكاِفُل 
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َ(َقَرَ	 َبْيَن ُ�ْصُبَعْيِه 
ْلُوْسَطى َ(
لَِّتي َتِلي 
(�
أل> �
ِإلْبَهاَ@. (مسلم-كتا

 � 
لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ(َعْن 
َبْيٌت  
ْلُمْسِلِمَني  ِفي  َبْيٍت  َقاFَ: ”َخْيُر 
ِفي  َبْيٍت  َ(َشرُّ  -ِلَْيِه  ُيْحَسُن  َيِتيٌم  ِفيِه 
-ِلَْيِه“.  ُيَساُ�  َيِتيٌم  ِفيِه  َبْيٌت  
ْلُمْسِلِمَني 

(�
أل> �
بن ماجة-كتا)

ِهللا   Fََ�ُسو  َّ	�َ  � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ(َعْن 
رِّ َ�ْ	  � َقاFَ: ”َحْسُب 
ْمِرêٍ ِمَن 
لشَّ
ماجة- 
ْلُمْسِلَم“.(
بن   ªَُ�َخا َيْحِقَر 


لنا�  بعض   	- 
لزهد)..   �كتا
بنظر�   �

لفقر) 
ملساكني   +- ينظر(	 

الحتقا� (
ال�>�
� (هذ
 �مٌر مؤسٌف 

.
جًد
�نه  هنا  �aكر   	� ��يد  
ملناسبة   ªֲדذ
بفضل 
هللا تعا+ فإ	 هناd نظا@ كفالة 
 �) باكستا	   � 7اعتنا   � 
ليتامى 
غ&ها من 
لبال>، (هناd جلا	 لرعاية 
بالٍ>  باكستا	 (�  
ليتامى �  شؤ(	 
�خرy (خاصة 
لبال> 
إلفريقية. تسعى 

جلماعة (تبذF قصا�y جهدها لكفالة 
 dهللا تعا+..(هنا
(�عاية 
أليتا@ بفضل 

ملشر(� .. (على  
صند(Rٌ خاÆٌ ֲדذ

جلماعة �	 يتDعو
 فيه ح¶ نقو@  <
�فر
فأكثر.  �كثر  
أليتا@  حاجا2  بسد 

لفتيا2  لتز(يج  (هناd صند(Rٌ �خر 

أل�ديا2 
لفق&
2 (صند(R مرمي)، 
سيدنا   ªبد� قد  كا	  مشر(�  (هو 


لبد
ية   � 
هللا.  ��ه  
لر
بع  
خلليفة 
من   Æخا (توجه   ªنتبا
  dهنا كا	 
(ساهم   ،R)لصند
  
uذ 
جلماعة  ِقبل 

جلماعة بكل �ا� (حب..  <
فيه �فر
بعض  
آل	  
حلما�   
هذ فتر  (لكن 

لشي�.. لذ
 فإنË �(جه �نظا� 
ألثريا� 
 	� 
ملناسبة   ªֲדذ خاصًة  
جلماعة  من 
حسن   	-  .R)لصند
  
ֲדذ  
يهتمو

ملساكني ) 
ليتامى )  �

لفقر معاملة 

جلنة  بشا��  جتلب  سو�  
ل§  هي 

ملعاملة   ªֲדذ يقومو	  
لذين  أل(لئك 
هؤال�  يبشر  تعا+  
هللا   	-) 
حلسنة. 
 
قامو 
لذين  �(لئك  
لسال@..   �
بد

مبحا(ال2 خل& 
لنا�.
�Íية   +- 
لكرمية  
آلية  تنتقل   ¸
 caِ 
ْلَجاِ� )َ﴿  :	

جل&  +- 
إلحسا	 
 	

جل& c� ..﴾ْلُجُنِب

ْلُقْرَبى َ(
ْلَجاِ� 

إلحسا	  
ملسلمني.   (غ&  
ملسلمني 

لعبد   	- تعا+.  
هللا  (جه  
بتغاَ�  ينبع 

لذc �ا(F نيل �ضا 
هللا تعا+ ُيعر� 
من خالF تصرفه (معاملته 
حلسنة مع 

غ&   )� مسلمني   
كانو  �
سو ج&
نه 
مسلمني.

َعْن َعاِئَشَة  �ضي 
هللا عنها َعِن 
لنَِّبيِّ � 
َقاFَ: ”َما َ�
Fَ ُيوِصيِني ِجْبِريُل ِباْلَجاِ� 
-cلبخا�
َحتَّى َظَنْنُت �َنَُّه َسُيَو�ُِّثُه“.(

�Íية  يبني   
هذ  ..(�
أل>  �كتا
 	- 
ئًما. <  	

جل&  +- 
إلحسا	 
 	

جل& فيه  يتعامل  ال   cلذ
 
ملجتمع 

لسال@. ) 
ألمن   +- يفتقد   Êباحلس

إلنسا	   ªيلقا من   F)� هو  
جلا�   	-

 با>�متوهم aخلر(× من بيته.. فإ
عند 
بالسال@ من �عماR قلوبكم؛ فإ�م بال 
(لكن  -ليكم.  ينجذبو	  سو�  شك 

ملجتمع 
لغرÍ� ºية  
ال توجد � هذ
 	- 
إلسال@.   � كما   	

جل&) 
جل&� 

لدين (حسنه.. �نه ال  
من 7اF هذ

لسال@  لنشر  كب&�  (ال  صغ&�   dيتر
-ال   �(صو  �حد كل   � 
خل& )

 قمتم بتوصيل aّجه �نظا�نا -ليها. فإ)
(�نشأمت   ج&
نكم   +- 
لسال@  �سالة 
 y��  ¸ معهم،  
لوئا@ ) 
حلب  
صر )�

إن من �ال وُحسـن هـذا الدين.. أنـه ال ي`ك 
 o صغـ�ة وال كبـ�ة لننشـر السـالم واخلـ�
كل حـدب وصـوب إال ووّجـه أنظارنـا إليهـا. 
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يلقو	  
أل�ديني   	� 
لنا�  هؤال� 

حلب  عاطفة  من  
لنابعة  
لسال@  حتية 
بل � بعض  يفرحو	..  فإ�م  
لو>؛ )

ألحيا	 يستغربو	 أل�م غ& معتا>ين 
كل  فطر�   	� شك  ال  aلك.  على 
شخٍص ترتاÕ (تقتضي �	 يتلقى من 
فطر�  (هي  حسنة..  معاملة  
آلخرين 

لنا�  هؤال�   	- �يًضا.  
لنا�  هؤال� 
- -ال ما شذ (ند�- يفرحو	 عندما 
يعاملو�م  
أل�ديني  ج&
�م  ¾د(	 
معاملًة حسنة لوجه 
هللا تعا+ ال طمًعا 

� شي�.      

أل�ديني  �نظا�  (جهت  عندما 

لساكنني � 
لغر� �	 يعاملو
 ج&
�م 
مشجعة  
لتقا�ير   Ëجا�ت باحلسÊ؛  

لذين كانو
 عا>�  �
.. (�هل 
لغر جدًّ
¥افو	 من ج&
�م 
آلسيويني، �
لت 
Ìا(فهم عندما جا�ִדم 
uد
يا منهم � 

ألعيا> (
ملناسبا2 
ملختلفة (�ثنو
 على 
 	)Dمنهم يعت 

أل�ديني. (
لذين كانو
 
عا>( (عنيًفا   
مدمًر >يًنا  
إلسال@ 

لسمحة.  
إلسال@  بتعاليم   
(تأثر(
 � 
لوليمة   +-  	

جل& ندعو  (Ùن 

لعيد.  مبناسبة  �يًضا  "فضل"  مسجد 
�خر  
حلفل  
جلماعة  �قامت  (عندما 
على  �كد2ُ  فيها..  
شتركُت ) مر� 
 ..	

جل& معاملة   � 
إلسال@  تعاليم 

لتعاليم  ªفرحتهم بسما� هذ 
فأظهر(

 Ëفإن 
حلني  aلك  (منذ  (شكر(³. 
�سائل   	

جل& هؤال�  من  �تلقى 
(بطاقا2 معايد� � Ìتلف 
ملناسبا2. 

لتعليم 
إلسالمي 
ملتعلق باجل&
	 ال  	-
يتضمن 
ألمن (
لسال@  فقط  بل يفتح 
 
لنا 
ملجاF لتبليغ 
إلسال@ �يضا، (هذ

لسمو@  يزيل   dلسلو
  
(هذ 
لتعليم 

ل§ قد ُبثَّت � 
ألaها	 ضد 
إلسال@. 

لفسا>   F
لز 
لتعاليم   ªֲדذ عملنا  فلو 

ملسيح 
ملوعو> �  Fلدنيا. يقو
من 

جل&
	 ُيعتD(	 ج&
ًنا ح¶  :ªما معنا

مائة ميل �يًضا.
 �

أل�ديو	 
ليو@ موجو>(	 � حو

حٍد ) كل  غطى   
aفـإ ١٧٥بلًد
؛ 
بتعاليم  حوله  ميل  مائة  مسافة  منهم 

ألفكا�  كل   	� شك  فال  
إلسال@.. 

إلسال@  عن  
لشائعة  
لسيئة  
لتهم )

ملعا�ضني سو�  �لسنة  تر>>ها  
ل§ )

ليو@ مسلم   dليس هنا تلقائًيا.   F)تز

إلسال@  تعاليم  يقد@   	� يستطيع 
 .cأل�د
  yسو صحيحة  بصو�� 
 ¿  
a- 
ملقصرين  من  نكو	  (سو� 

لصد>، تلك  
ننتبه -+ مسئولياتنا ֲדذ

ملسيح  -لينا  ֲדا  عهد  
ل§  
ملسئوليا2 
بسبب  �لناها  
ل§ ) �؛  
ملوعو> 

عقدنا 
لعهد معه �.

آلية 
لكرمية  � <�

ألمر 
إلuي 
لو 	-

ل§ بد�2 ֲדا خطب§ (تلك 
لتعاليم 
ل§ 

جا�2 ֲדا، كلها تبني لنا ما قد (جب 
علينا من توسيع 
صطباغنا بصبغة 
لو> 

ل§  
خلصلة  (هي  
لو>ية،  
لعالقا2 )
تنبئ عن كونكم 
ملسلمني 
حلقيقيني. 

لطيبة  عالقاتكم  
ئر� < توسعت   
aفإ

آلمن  
ملجتمع  فإ	  
آلخرين؛  مع 
يتوسع  سو�  
لسال@  على   Ëملب
)

 سألتم -+ �c مدy ¾ب aفإ �يًضا. 
�نه   �
فاجلو 
لد
ئر�؟   ªهذ نوسع   	�

لد
ئر� ح¶ حتيط  ªتتوسع هذ 	ب �¾
باملجتمع كله. فجلساÝكم � 
ملجالس 

لتجا��، ) 
لعمل   � (�مالÝكم 
 )� بشكل  معهم  تتعاملو	  من  (كل 

لقائمة..  ªهذ حتت  يند�جو	  بآخر 

منكم  يتوقع  
لذين   	

جل& قائمة   c�

إلحسا	 -ليهم >
ئًما. كذلك يند�× 

لز
ئر(	  �(لئك  
لقائمة   ªهذ حتت 
 

لذين �ضر(	 Ìتلف 
جللسا2..لذ
ينبغي �	 حتسنو
 معاملتهم من منطلق 


لتعليم 
لقر�³. 
هذ

إلسال@ يوصي 
ملسلمني باإلحسا	  	-
-+ 7يع 
لنا�.. (لن يبقى �c نو� من 

لقلو� جتاª بعضنا بعًضا  � Åالنقبا

لو عملنا بوصيته.. فكل (
حد سو� 
لآلخرين.  $بة  بكل  
لسال@  يلقي 
 �  2

ملشاجر بعض   Ôحتد �مبا 
 <

ألعد بسبب  
لكب&�  
الجتماعا2 

حٍد ) كل  فّكر  لو  (لكن  
لغف&�.. 
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مبا  -ال  
آلخرين   ªجتا يقو@  لن  �نه  منَّا 
فيه 
إلحسا	.. فإ	 هذ
 سو� يكو	 
موجًبا لنشر 
لسال@ (
ألمن � 
ملجتمع 

ألخوية ) 
لو>ية  عالقاتكم  (تتوطد 

فيما بينكم. 

لسال@  
حد ) كل   <�  
a- كذلك 

لذc يلقى عليه بسالٍ@ �كثر حر
��؛ 

خلصوما2 )  2

لشجا� 7يع  فإ	 

ملسلم  
ملجتمع  من   F)تز سو� 
 	� �مرنا  قد  تعا+  
هللا   	-  .cأل�د

قوله   � باإلحسا	  
إلحسا	  نر> 
ِ-ال  
ِإلْحَساِ	   �ُ
َجَز ﴿َهْل  تعا+: 

لر�ن:٦١).. (كذلك ) 
ِإلْحَساُ	﴾ 

لتحية  نر>   	� (تعا+  سبحانه  �مرنا 
 
aَ-ِ)َ﴿ تعا+:   Fمنها..يقو بأفضل 
 )ْ�َ ِمْنَها  ِبَأْحَسَن   
َفَحيُّو ِبَتِحيٍَّة  ُحيِّيُتْم 
َشْيٍ�  ُكلِّ  َعَلى  َكاَ	  
هللا   َّ	-ِ ُ�>ُّ(َها 

َحِسيًبا﴾ (
لنسا�:٨٧)  
 Fفقا  �  Àلن
 µلس   +- �جٌل  جا� 
   Àلن
 فر>َّ  (جلس،  عليكم  
لسال@ 
�عليه قائًال: (عليكم 
لسال@ (��ة 

لسال@  قائًال  لم  
هللا. ¸ جا� �خر (سَّ
 Àلن
عليكم (��ة 
هللا ¸ جلس، فر>َّ 
� عليه قائًال: (عليكم 
لسال@ (��ة 
 Àَلن

هللا (بركاته. ¸ جا� ثالٌث فحيَّا 

هللا  (��ة  عليكم  
لسال@  قائًال:   �
(بركاته ¸ جلس، فر>َّ 
لنÀ � عليه 

هللا  (��ة  
لسال@  (عليكم  قائًال: 

 �  ºٌصحا  dهنا (كا	  (بركاته. 
 2<<�  
aملا  �  Àلن
  Fفسأ 
ملجلس 
مما  بأحسن  
أل(لني  
لشخصني  على 
سلمو
 (لكن �>>2 على 
لثالث مبثل 
 :ªما معنا � Àلن
 Fسالمه فقط. فقا
 Fاµ  dهنا كا	  باأل(لني  يتعلق  فيما 
�	 ��> عليهما سالمهما بأحسن منه.. 
�ما 
لثالث فقد �حسن 
لسال@ فر>>2 
عليه مبثله. هذª كانت �ساليب سيدنا 

هللا � � -لقا� 
لسال@ (نشر  Fسو�


لسال@.

إلuي  
ألمر  على  
آلية  حثت   ¸
باجلنب..  
لصاحب   +- باإلحسا	 

ملر
> بالصاحب 
جلنب �(لئك 
لذين )

لعمل  يعملو	 معكم، (�مالÝكم � 
فيجب  حتتكم..  يعملو	  
لذين   )�
هؤال�   ªجتا 
خل&  عو
طف   
حتملو  	�
7يًعا.. كما ¾ب �	 حتملو
 عو
طف 
كذلك  �يًضا.  �Ýسائكم   ªجتا 
خل& 
¾ب �	 حتسنو
 -+ �مالئكم � 
لسفر 
(لو كا	 
لسفر لفتر� (جيز�. فهذ
 ما 


هللا تعا+ من عبا>ª.. �ال تصد�  ªيريد

لفسا>  نشر  تسبب  با>��   c� منهم 
 
مهما كا	 ضئيال؛ بل ¾ب �	 تنشر(


ألمن (
لسال@ فقط >
ئًما.
﴿َ(َما   :+- باإلحسا	  
ألمر  ميتد    ¸

ملسيح   Fيقو �َْيَماُنُكْم﴾..  َمَلَكْت 
 c)a 7يع 	- :ªملوعو> � ما معنا


لذين هم � قبضتكم ¾ب �	  Õ)لر


حتسنو
 -ليهم.
Ðفظ  �مر  
إلسال@:   �مر  هو   
فهذ
�يديكم،  حتت  مـمن  
لرقيق  شر� 
(-كر
مهم.. (عد@ 
إلسا�� -ليهم، بل 
 Rجب (�ى عن تكليفهم ما هو فو)�
 Fألعما
  � بإعانتهم  (�مر  طاقتهم، 
طلبتم   
a-) -ليهم.  
إلحسا	 ) 
لشاقة 
تعينوهم   	� فيجب  صعبا   
�مر منهم 

لتعاليم  هي   ªهذ عليه.  (تساعد(هم 
�من  µتمع  -قامة   +-  c<تؤ 
ل§ 
بني  
ملحبة  مشاعر  (جتلب  (سليم.. 
 
a- ما� .ªألج& (سيد

جلميع ح¶ بني 
ُطِلَب من 
ألج& �كثر مما يطيق فإنه لن 

بسبب استكبارهم قد رفضوا اإلنسان الذي بعثه اهللا 
واألمن  السالم  ذلك  من  ُحِرموا  فقد  وبالتا�   Tتعا
الذي ال يأ� إالَّ من اهللا تعاT. فإذا استكcمت جتاه أحباء 
سالما. أو  أمنا  تنالون  فكيف  وآذيتموهم؛   Tتعا اهللا 
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.ªو سيدÙ بÐ يشعر

آلية  �اية   � تعا+  
هللا   Fيقو  ¸

هللا   َّ	-ِ﴿ بصد>ها:  Ùن  
ل§  
لكرمية 
 ..﴾
ال ُيِحبُّ َمْن َكاَ	 ُمْخَتاال َفُخوً�

آلية فإنه  ªمر هذ
فالذc ال يعمل بأ(
 Fلشخص ال ينا
 
ÌتاFٌ فخوٌ�.. (هذ
 ª<عبا يناF حب  (ال  تعا+  
هللا  حب 

لشخص 
ملتكD؛  

لصاحلني. مثل هذ

لشيطا	  �ثر  يتبع  فإنه   ªDبسبب تك)

لذc �نكر 
ألمر 
إلuي (�فضه بسبب 

 .ªDتك
نفس  -نه  �يًضا..  
أليا@   ªهذ  �)

إلميا	  من  
لنا�  مينع   cلذ
  Dلتك


ملوعو> �. (هو كذلك  باملسيح 
 �

لذc مينع 
لنا� من �> Dلتك
نفس 
 Fل§ قا
 Rحلقو

لعبا>.. تلك  Rحقو
حل  تؤ>(ها   ¿  
a- �نكم  تعا+  
هللا 
مهما  
ملتكDين   	- سخطه.  عليكم 

ّ>عو
 ��م �هل �من (سال@، فإ�م لن 
يفلحو
 � -قامتهما �بًد
، أل�م بسبب 
 cلذ

إلنسا	  

ستكبا�هم قد �فضو
 
ُحِرمو فقد  (بالتا�  تعا+  
هللا  بعثه 
 Èال يأ cلذ
من aلك 
لسال@ (
ألمن 
 ªمت جتاDستك
 
aهللا تعا+. فإ
-الَّ من 
�حبا� 
هللا تعا+ (�aيتموهم؛ فكيف 

تنالو	 �منا (سالما؟
فبفضل 
هللا تعا+ Ùن 
لسعد
� �	 (فقنا 
 

هللا تعا+ -+ معرفة aلك 
إلما@.. لذ


ألمو�،  ªلفكر � هذ
 علينا �	 منعن 

لصاحلة   Fباألعما 
لقيا@   F)اÙ  	�)

حلقيقي للكلمة ح¶ ال يصيب  Êباملع
�حٌد منا سخط 
هللا تعا+ (ُيحر@ من 
على  ֲדا  تعا+  
هللا  ينعم  
ل§  
لِنعم 
رهم ֲדا.  
ل§ بشَّ 2

ملؤمنني.. (
لبشا�
علينا �	 Ïضع �ما@ 
هللا تعا+ (نستعني 
 � قصرنا   	-) �نفسنا..  (Ùاسب  به 
نطلب ��ة   	� 
ملاضي؛ فــيجب 

هللا تعا+ (مغفرته (سترª.. فاهللا تعا+ 
 ��حيٌم (كرٌمي (هو 
لذc يغفر 
لذنو
بفضله. ¾ب �	 نطلب ��ة 
هللا تعا+ 
ح¶ نتلقى �سالة 
لسال@ من 
هللا تعا+ 

(حتيط بنا مغفرته.
 :ªمعنا ما   � 
ملوعو>  
ملسيح   Fيقو

 �
لذنو من   �َّDيت) حقها  
لصال� 
(ينفر من 
ملجالس 
لسيئة.. (¾د � 

هللا  Fفعا إلظها� جال
نفسه �اًسا (>
 

حلما� ¾عله مستعد 
تعا+. فإ	 هذ

ملسيح  مثل  
لصليب  على  ُيعلَّق  أل	 
ُيلقى �  بأ	  �يًضا  
ضيا � )�  ..�
-بر
هيم  مثل  تعا+  
هللا  لوجه  
لنا� 
تابعا   ªضا� ¾عل  (عندما   ..�
هو   cلذ
 
هللا  فإ	  تعا+؛  
هللا  ملرضا� 

لصد(� �فظه (ينـزله  2
عليم بذ
من  (¥رجه  حيًّا  
لصليب  على  من 

آليا2 ير
ها  ªلنا� ساملا. (لكن هذ

فقط �(لئك 
لذين يؤمنو	 باهللا تعا+ 

حق 
إلميا	.
كاملي  نكو	   	� تعا+  
هللا  (فقنا 

وعندما {عل رضاه تابعا ملرضاة اهللا تعاT؛ فإن اهللا 
الذي هو عليم بذات الصدور �فظه وينـزله من على 
الصليب حيًّا و�رجه من النار ساملا. ولكن هذه اآليات 
يراها فقط أولئك الذين يؤمنون باهللا تعاT حق اإلميان.

 	� كما  حسيًنا..  يكو	  
ملؤمن 
حلية  �ُلِبَس   
a- 
لبسيط  
لشخص 

 >خل a- 	إلنسا
يصبح �7ل.. فإ	 
فيه 
إلميا	 
حلقيقي يناF معرفًة (تنفتح 
(يعطي  يصلي  فعندها  معرفته..  عني 

نظر�  
ئًما < علينا  ُيلقي   	�) 
إلميا	 
 	
ن& 
لرضا (�	 ¥رجنا 7ـيًعا من 

ئًما < نشـاهد   	�) تعا+..  سخطه 
(مغفرته  (��ته  تعا+  حبه  جتليا2 

(تأييدª.. �مني
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ִדب � هولند

آل(نــة   �
من  موجة  
ألخ&�، 

لبغيض  
حلقد ) 
لعنصرية 

إلسالمي  
لدين  ضد 
$مد  
لكرمي   Fلرسو
)

لقـر�	 )  � 
ملصطفى 
عضو  يث&ها  
لكرمي، 
فيلد��"،  "خ&2  
لDملا	 

حلرية   �حز �ئيس 
يقو@  حيث   ،cولندu

بني  
ألعمى  
حلاقد   
هذ
باإل>ال�   ،yألخر
) 
لفينة 
بتصر�اته 
لعنصرية 
ملقيتة. 
ما  بني  من  كا	  فقد 
على  �نه  سابقا،  به   Õصر
 	-  
هولند  � 
ملسلمني 

لعيش فيها  �

ستمر 
)<
��

لقر�	  نصف   
يرمو  	�
�نه  (يبد(  جانبا،  
لكرمي 

لتصريح   
ֲדذ يكتف   ¿
 �
ليعو> قبل حو  ،�yلبذ

Ðظر  باملطالبة  �سبوعني 
 
هولند  � 
لكرمي  
لقر�	 

لبيو2   �  �
سو كليا، 
�نه  Ðجة  
ملساجد،   �  )�

لعنف،   +- يدعو   �كتا
خاصة ضد �تبا� 
لديانا2 


ألخرy (ضد 
ملر�� كذلك، (يدعو 
ملسلمني -+ -قامة 
�نه  
لشريعة 
إلسالمية فيها، كما  >(لة -سالمية (تطبيق 
(صف 
لقر�	 
لكرمي بأنه مياثل كتا� "كفاحي" uتلر، 
(كذ
 فقد كا	  من µمل ما قاله، �نه ال يقبل 
حلديث 

لنو� من  

لسلمي، فال (جو> uذ Fملعتد
عن 
إلسال@ 

لعنف  >ين  (هو  غ&،  ال  
حد ) 
إلسال@  -منا  
إلسال@، 


حلقد (
لكر
هية.)
 ªهذ خلفـية  (تعـو> 

ألخـ&�،  
لتـصر�ا2 

ملسلمني  بعض  قيا@    +-
�صل  من  
uولنديني، 
لشخص   Åبالتعر  ،ºمغر
جامي،  -حسا	  يدعى 

إلسال@،  عن  
�تد   cلذ

(�قا@ 7عية حلماية 
ملرتدين 
عن 
إلسال@ ֲדد� تشجيع 

لظاهر�، كما �نه قد  ªهذ
(نبيه   
إلسال@  على  ִדجم 
 aلعيا
�، بوصفه µرما ((
 +- باإلضافة  باهللا)، 

.yتصر�ا2 حاقد� �خر
قمُت  aلك،  -ثر  (على 

لرسالة   ªهذ بكتابة 
ֲדد� نشرها � 
لصحافة 

لعربية  باللغتني  
uولندية 
(جا�2  
uولنـدية،  )

لبنو>  حتت عنو
	 "�سالة 

لعشر� ... لكل من يهمه 


ألمر" (هي كالتا�:

لصحافة  تناقلته  ملا   
نظر
من  
ألخ&�،  
لفتر�   �

لDملا	  لعضو  تصر�ا2 

إلسال@  ضد  "فيلد��"، 
(Ñاصة  
لكرمي،  
لقر�	 )

القرآن الكرمي..
رسالة احلب والسالم للجميع

بقلم : >. �مين عو>� *


* كاتب ��دc مقيم � هولند

ا على اف`اءات عضو الcملان ا�ولندي "فيلدرز" ردًّ



١٩

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

قا@   cلذ
  �

العتد بعد 
على  
ملسلمني  بعض  به 
 cلذ
 جامي،  -حسا	 
 yتعد) 
إلسال@   dتر
(تصر�ا2   F
بأقو عليه 

لتنويه  من  بد  ال   ،yخر�

ألمو� 
لتالية، �(جهها  +-
نفسه  "فيلد��"    +- �(ال 
-حسا	   +-  ¸ (�تباعه، 
جامي (مؤيديه، (-+ كافة 
 � 
ملسيحيني ) 
ملسلمني 

هولند
 (هي كما يلي: 

 cبأ نقـبل  ال  %,ال: 
لإلسـال@،  تصنـيفا2 
 Fملعتد
) 
لسئ ) باجليد 
-سال@  ال   a- 
ملتطر�، )
ما  ليس  (لكن  
حد، ) -ال 
يظنه "فيلد��"، بل هنالك 
 cلذ
 
لدين  
إلسال@  فقط 
يدعو -+ 
لسال@ (
ألخو� 
�هل  7يع  بني  
ملحبة )

لطو
ئف، ) 
لديانـا2 
(تباينها  
ختالفها  على 
(هو  
إلميا	، ) 
لعقائد   �
مينح   cلذ
 نفسه  
إلسال@ 

حلرية 
لدينية لكافة 
لبشر، 
 ª
باإلكر يـعتر�  (ال 

بنص   
(هذ  Ëلدي
  Dجل
)

لقر�	  من  عديد�  �يا2 


لكرمي �(�> بعضها:
َقد  يِن  
لدِّ ِفي   ªَ
ِ-ْكَر ﴿َال 

ْلَغي﴾  ِمَن  
لرُّْشُد  تََّبيََّن 


لبقر�: ٢٥٧))
﴿َال َيْنَهاُكُم 
هللا َعِن 
لَِّذيَن 
يِن َ(َلْم  َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
لدِّ
ُيْخِرُجوُكم مِّن ِ>َياِ�ُكْم َ�	 
-ِلَْيِهْم   
َ(ُتْقِسُطو َتَبرُّ(ُهْم 

َهللا ُيِحبُّ 
ْلُمْقِسِطنيَ﴾  َّ	-ِ


ملمتحنة: ٩) )
﴿َ(َلْو َشاَ� َ�بَُّك َآلَمَن َمن 
َجِميًعا  ُكلُُّهْم   Åِ�َْأل
 ِفي 
َحتَّى  
لنَّاَ�   ªُُتْكِر َ�َفَأنَت 
َيُكوُنوْ
 ُمْؤِمِنَني﴾  (يونس: 

 (١٠٠
 FِوØلرَّس
 َعَلى  ﴿َ(م�ا 

ْلُمِبُني﴾   ëُْلَبـَال
 ِ-الَّ 


لعنكبو2: ١٩) )
 yألخر
(كث& من 
آليا2 

لفكر  حرية  تقـر  
ل§ 
جلميع  
لعقيد� ) 
إلميا	 )


لبشر. Ëب

 كانت هناd فئا2 a- �ما 
 ªملسلـمني ال تفقه هذ
من 
فهمها،  تسئ   )� 
ألمو� 
(حدهم،   خطؤهم   
فهذ

Ðيث ال ميكن 
ִדا@ 
إلسال@ 

لتقـسيما2  (�ما  ֲדا، 
من   ªعال� 
ملذكـو�� 

لتطر� فهي ) F

العتـد
�نفسهم  للمسلمني  ممكنة 
فهمهم  
ختال�  بسبب 
(�ما  لإلسال@،  (تطبيقهم 
منها  فهو  
إلسالمي  
لدين 

.�
بر


آليا2  على  بنـا�  ثانيا: 
�aكر   ،ªعال� 
ملذكـو�� 
�نه ال  
ملسلمـني خاصة، 
جامى  -حسا	  منع  ¾و� 
كما  
إلسـال@،   dتر من 
شخص   c� منع  ¾و�  ال 
(¥تا�  >ينه   Fيبد  	� من 
مناسبة  ير
ها  
ل§  
لعقيد� 
له مبا فيها 
لدين 
إلسالمي، 
 	� مسلم   cأل ¾و�  (ال 
كا	  مهما  عليه   cيعتد
تطا(له على 
إلسال@ (على 
فالقر�	  
إلسال@،   Àن

لكرمي ¿ يذكر �ية عقوبة 
للمرتد، (ملن يتطا(F على 
$مد   Àلن
 على   )� 
هللا 
به   Õما صر كل  بل   .�

ل§ aكر  
آليا2  � كافة 


ملرتد   	� 
ملرتدين،  فيها 
 ª�
(جز عقـابه  سيلقى 
من 
هللا تعا+ (حدª فقط، 
(كل ما �ق للمسلم فعله، 
باحلجة  
عتر
ضاته   <� هو 

حلسن،   Fلقو
) 
لDها	 )

إلسال@  عن  
لدفـا� )
$مد  (سيدنا  
لقر�	 )
بال§   F

جلد) بالقلم   ،�
(فق  (aلك  �حسن.  هي 


آليا2 
لتالية:
َعَلى  َينَقِلْب  ﴿َ(َمن 
َشْيًئا  
هللا  َيُضرَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه 
اِكِريَن﴾  
هللا 
لشَّ cَسَيْجِز)َ

(١٤٥ :	
(�F عمر
َعن  ِمنُكْم  َيْرَتِدْ>  ﴿َ(َمن 
َكاِفٌر  َ(ُهَو  َفَيُمْت  ِ>يِنِه 
َ�ْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  َفُأْ(لَِئَك 
ْنَيا َ(
آلِخَرِ� َ(ُ�ْ(لَِئَك  ِفي 
لدُّ
ِفيَها  ُهْم  
لنَّاِ�   �َ�ْصَحاُ

لبقر�: ) َخـاِلُد(	َ﴾ 

 (٢١٨
َبْعِد  ِمن  ِباهللا  َكَفَر  ﴿َمن 
َ(َقْلُبُه   ªَُ�ْكِر َمْن  ِ-الَّ  ِ-ميَاِنِه 
ِباِإلميَاِ	 َ(َلِكن مَّن  ُمْطَمِئنٌّ 
َشَرÕَ ِباْلُكْفِر َصْدً�
 َفَعَلْيِهْم 
 �ٌ
َغَضٌب مَِّن 
هللا َ(َلُهْم َعَذ

َعِظيم﴾ (
لنحل: ١٠٧ )
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٢٠

ُثمَّ   
َ�َمُنو 
لَِّذيَن   َّ	-ِ﴿
 
َكَفُر(
 ُثمَّ َ�َمُنو
 ُثمَّ َكَفُر(
َيُكِن  َلْم   
ُكْفًر  
)<ُ
<َ�ْ
 ُثمَّ 

هللا لَِيْغِفَر َلُهْم َ(َال لَِيْهِدَيُهْم 
َسِبيًال﴾ (
لنسا�: ١٣٨)  

.yيا2 عديد� �خر�)

ينا>(	  
لذين   	- ثالثا: 

إلسال@،  عن  
ملرتد  بقتل 
فهمهم  هم على خطأ � 
لإلسال@، -a جل 
عتما>هم 

ألحا>يث  بعض  على 
 �  dملشكو
) 
لضعيفة 
صحتها، من حيث 
لسند 
 Åتعا� 
ل§ ) 
ملنت، )
صحيح 
لقر�	 من 
آليا2 
(غ&ها،   ªعال� 
ملذكو�� 

 ¿ تفهم a- �<)<هي مر)
به   Õيصر ما  حسـب 
حرية  من  
لكرمي  
لقر�	 

إلميا	 ) 
لعقيد� ) 
لفكر 
 �  ª
-كر ال  مبد�  (فق 


لدين.


إلسال@  يسعى  ال  
�بعا: 
>(لة  بإقامة  يأمر  (ال 
على  بل  عاملية،  -سالمية 
يسعى   	� مسلم،  كل 


لشريعة 
إلسالمية  لتطبيق 
على نفسه، (
لس& حسبها 
� ظل �c نظا@ �( >(لة، 

لد(لة  قو
نني   @

حتر مع 
ما  فكل  ֲדا،  يقطن  
ل§ 
يطبق   	� 
إلسال@،   ªيريد

لدينية  
حلرية )  Fلعد


لديانا2  �هل  جلميع 
(فق  
ملختلفة  
لطو
ئف )


آلية 
لكرمية:
 	�َ َيْأُمُرُكْم  
هللا   َّ	-ِ﴿  .١

َألَماَنا2ِ -َِلى َ�ْهِلَها  
ُتَؤ>ُّ(ْ

لنَّاِ�  َبْيَن  َحَكْمُتم   
aَ-ِ)َ
 َّ	-ِ  Fِِباْلَعْد  
َتْحُكُموْ  	�َ
 َّ	-ِ ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعمَّ 
هللا 
 ﴾
ً َبِص& َسِميًعا  َكاَ	  
هللا 


لنسا�: ٥٩))
 
�َمُنوْ 
لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا   .٢
 �َ
ُشَهَد ِهللا  
ِمَني  َقوَّ  
ُكوُنوْ
َيْجِرَمنَُّكْم  َ(َال  ِباْلِقْسِط 
 
َشَنآُ	 َقْوٍ@ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلوْ
 yلِلتَّْقَو  �َ�ْقَرُ ُهَو   

ْعِدُلوْ

هللا ِ-	َّ 
هللا َخِبٌ& ِبَما  

تَُّقوْ)َ

َتْعَمُلو	﴾ (
ملائد�: ٩)
 ªهذ حتقـقت   
a-)
تضمن  Ðيث   ،è)لشر


حلرية 
لدينية لكافة 
لنا� 
ما  كا	،  �c حكم  حتت 

¾Dنا  ال  
حلكم   
هذ  @
<

هللا  
مر )� عصيا	  على 
من  به  فأنِعم  (جل،  عز 

حكم. 
>(لة  -قامة  فإ	   
هذ (مع 

لشريعة  تطبق  -سالمية 
 	- ممكن،  
إلسالمية 

لقاطنة  
ألغلبية  
ختا�2 

ألمر   
هذ 
لد(لة   �
 èبشر >ميقر
طية،  بصو�� 

لد(لة   ªهذ حتتر@   	�

لديانا2  (�تبا�   Rحقو

لطو
ئف على 
ختالفاִדا )
(تبايناִדا، (تقو@ مبعاملتها 


ملطلق. Fبالعد
"فيلد��"  على  فإ	  (عليه 
من   
¥افو ال   	� (�تباعه 
(من  
إلسالمي  
لتو
جد 
(جو> 
لقر�	 � بال>هم، 
للحظة   
يظنو ال   	�)
إلقامة  يسعى  
لقر�	   	�
 � 
إلسالمية  
لشريعة 
مكا	   c�  �  )� بال>هم 
كا	   
a-) بالقو�،  �خر 
يؤمنو	  
ملسلمني  بعض 
ֲדذ
، ففهمهم خاطئ (ال 

إلسال@  يلطخ   	� ميكن 

لفهم 
خلاطئ.  
كدين ֲדذ

خامسا: ال يدعو 
إلسال@ 
غ&  (مـطا�>�  للعنف 

ملسلمني (قتلهم، بل على 

لعكس من aلك يدعو -+ 

لD -ليهم (حسن معاملتهم 

(فق 
آليا2 
لتالية:
َعِن  
هللا  َيْنَهاُكُم  ﴿ال 
ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  
لَِّذيَن 
ُيْخِرُجوُكم  َ(َلْم  يِن  
لدِّ
َتَبرُّ(ُهْم   	�َ ِ>َياِ�ُكْم  مِّن 

َهللا   َّ	-ِ -ِلَْيِهْم   
َ(ُتْقِسُطو

ْلُمْقِسـِطَني﴾  ُيِحـبُّ 


ملمتحنة: ٩) )
﴿َ(ِ-ْ	 َ�َحٌد مَِّن 
ْلُمْشِرِكَني 
َحتَّى   ªَُفَأِجْر  dَ�َْسَتَجا

�َْبِلْغُه  ُثمَّ  
هللا  َكَالَ@  َيْسَمَع 
الَّ  َقْوٌ@  ِبَأنَُّهْم  aَِلَك  َمْأَمَنُه 

َيْعَلُموَ	﴾ (
لتوبة: ٧)

سا�سا: 

لقر�نيـة  
آليـا2   	-

لكفا�   Fقتا على  ة  
حلاضَّ
من  كل   Fقتا تشمل  ال 
ìتص   بل  مسلم  غ&  هو 

لذين  
لكفا�  بأ(لئك 
لكو�م  عليهم  يعتد(	 
على  (إل�غامهم  مسلمني 
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(�(لئك  
السال@،   dتر

لذين يسعو	 >
ئما للتآمر 

ملسلمني،   Fقتا �جل  من 
بينـهم،  
لفـنت  (-ثا�� 
(ينقضو	 
لعهو> 
ل§ حتفظ 

لسـلم (
لعيش 
آلمن مع 

ملسـلمني. كما �	 
ألمر 
بقتاF هؤال�، جا� ليحقق 
 Rحلقـو
 (�®ى  ��قـى 
حرية  (هي  
إلنسـانية، 
جلميع  
إلميا	 ) 
ملعتقد 

ألمثلة ) 
لديانا2،  �هل 
كث&�،  
آليا2   ªهذ على 

�aكر منها (
حد�:

لنَّاَ�  
هللا  َ>ْفُع  ﴿َ(َلْوَال 
َمْت  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم 
 2ٌ
َ(َصَلَو َ(ِبَيٌع  َصَو
ِمُع 

ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َ(َمَساِجُد 

هللا  َ(لََينُصَر	َّ   
ً َكِث& 
ِهللا 
 ٌّcَلَقِو 
هللا   َّ	-ِ  ªَُينُصُر َمن 

َعِزيز﴾ (
حلج: ٤١)

هللا عز (جل  	� Ëهي تع)
حاال2   �  Fبالقتا ®ح 
 íحلفا
 �جل  من  خاصة، 

ملقدسة  
ألماكن  على 
لليهو>  
لديانا2،  لكافة 

ملسلمني )  yلنصـا�
)

.�
على 
لسو


لقر�	  يأمر  ال  سابعا: 
-ال  
لنسـا�،   �بضر
$ا(لة  بعد  �خ&  كعال× 
 yألخر
 
لوسـائل  كل 
 Fحـا  � إلصالحها، 
 Fالختال 
لسبب  كو�ا 
 	� كما  
لز(جية،  
لعالقة 
�قر،  قد   � $مد   Àلن

فقط  
لضر� هو   
�	 هذ
 c� ال يد� cلذ

خلفيف 
ليس   
(هذ عليها،  عالمة 
-ال >�جة بسيطة �على من 
 cلذ
) 
لكالمي،  
لتوبيخ 
نفا>  بعد  -ال  -ليه  ُيلجأ  ال 
 Rلطر
) 
لوسائل  كافة 

.Õلإلصال yألخر

كما �نه من 
ملهم �	 �aكر 
 �

ملسا( سبيل  على   -
 	� 
ملر��- ) 
لرجل  بني 
 �
بإيذ �يضا  يأمر  
السال@ 

لنسا�)،  (ليس   Fلرجا


ملمكن  من   �

إليذ  
(هذ
 �
لضر  +- يصل   	�
 Fلرجا
�يضا، � حاF قيا@ 

ملشينة 
ل§  Fألعما
ببعض 

تضر باملجتمع.
(ال بد �	 �aّكر "فيلد��" 

 	� جامي،  (-حسا	 
مبا  يأمر  
ملقد�   �
لكتا
 ،�
لضر من  �قسى  هو 
لبعض  باملو2  يأمر  فهو 

لفـقر�  (فق  
لنسـا� 


لتالية:
تعيش".  تد� ساحر�  "ال 


خلر(×: ٢٢ : ١٨ ))
 	� "فيلد��"   <
��  
aفإ
�ظر 
لقر�	 فعليه �	 �ظر 
�يضا،  
ملقد�   �
لكتا
 2

لعبا� ªلوجو> مثل هذ
على   Ýسيجر فهل  فيه، 

لقيا@ بذلك. (من 
ألجد� 
 F
�حو �(ال   îيعا  	� له 
 Èلال
 
uولنديا2،  
لنسا� 
من   ÕDمل
  �
لضر يتلقني 

جهن �( يعانني 
ألمّرين )��
من شركائهن (هّن كثر، 
بدال من 
خلوÅ � مسألة 
بدين  تتعلق  يفهمها،  ال 

غ& >ينه.

ثامنا: ال شك �	 فيلد�� 

ألعمى  
حلقد   ª<يقو

ملقيت،   Ëلدي
 
لتعصب )

إلسـال@   � (¾د 
�قق  مطية  له   Åلتعر
)


لسـياسية،  �هد
فه  ֲדا 
من  �مثاله  -ليه  ليستقطب 

ملتعـصبني،  
uولنديني 
(-حسا	  "فيلد��"  (على 
كل   
�ذ�  	� جامي 

لتشبيها2  من  
حلذ�، 
 �بكتا للقر�	  
خلط&� 
((صف  uتلر  "كفاحي" 
(نعت  بالفاشية  
إلسال@ 
 a- باملجر@،   �  Fلرسو

�قد�  على   F)تطا -نه 

إلسالمية،  
ملقدسـا2 

ل§ متس كل مسلم غيو� 
 	� (�aّكرÍا  >ينه.  على 
 cو� 
ملقد�   �
لكتـا
للغاية  خـط&�   2
فقر

لعنف  على  (تعاليم حتّث 
uا  ليس  
ل§  
لقسـو� )

أل>يا	،  تا�يخ   � نظ& 
 Fملثا
(�ضر� على سبيل 


لفقر� : ªهذ
١. م¶ �تى بك 
لر� -uك 

ل§ �نت >
خل  Åأل�
 +-
(طر>  لتمتلكها،  -ليها 
�مامك:  شعوبا كث&� من 

حلثيـني (
جلرجـاشيني 

لكنـعانيني ) 
ألمو�يني )

حلويـني ) 
لفـر�يني )
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 �شعو سبع  
ليبوسيني، )
�كثر (�عظم منك.

-uك   �
لر (>فعهم   .٢
فإنك  (ضربتهم،  �مامك، 
uم  تقطع  ال   . حترمهم* 

عهد
، (ال تشفق عليهم.
 ٣. (ال تصاهرهم. (
لتثنية 

( ٧: ١-٢:

لعبا�� تأمر بقتل  ªهذ 	- *

ملنهز@  
لطر�   <
�فر 7يع 
(شيوخا  (نسا�  �طفاال 
غ&   )� مقاتلني  (�جاال 
شعو�   c�  	)< مقاتلني، 
 	)<) جتاههم  بالشـفقة 
معهم.  معاهد�   c� عقد 
يفكر   	� فيلد��   F)فليحا
 Ôد� 	ملمكن �

 من aما
 ªهذ طبقت  لو  
لعا¿   �
 �حر (قو�  عند  
لتعاليم 
 ªبني طرفني. هل تتفق هذ
 Rحقو (ثيقة  مع  
لتعاليم 
 �(جو (كيفية  
إلنسا	 
هل  
ألسرy؟  مع  
لتعامل 

لعهد  من  
لتعاليم   ªهذ
 � للتطبيق  قابلة  
لقدمي 
��ا   @� 
حلاضر،  عصرنا 

لظلمة  عصو�   +- متت 


لتخلف؟.)

(مثاF �خر:

 كا	 � �جل �( 
مر�� a-)
يقتل.  فإنه  تابعة   )� جا	 
>مه  ير7ونه.  باحلجا�� 
عليه (
لال(يني ٢٠: ٢٧ )

عن  غنية   2

لفقر  ªهذ)

لتفس&.

تعيش".  ساحر�  تد�  ”ال 

خلر(×:٢٢ : ١٨) )

من  
لتالية   2

لفقـر  �)

لعهد 
جلديد، جا� 
حلديث 

ملسيح  
لسيد  لسا	  على 
�، يصف ֲדا غ& 
ملؤمنني 


خلنا�ير:) �به بالكال

لقـد�   
تعـطو "ال 
 
تطرحو (ال   ،�للكال

خلنا�ير، لئال  @
>��كم قد
(تلتفت  بأ�جلها  تد(سها 
فتمزقكم."  (م¶: ٧ :٦)

بالد��  
ملقصـو>  حيث 

لوحـي  هو  
لقد�، )


إلuي.
من  
لتالية   2

لفقر  �)
لسا	  (على  
جلديد  
لعهد 
�يضا،   � 
ملسيح  
لسيد 

إلسر
ئيليو	  غ&  ُ(صف 

:�بالكال
 dخر× يسو� من هنا ¸"

نو
حي   +- 
نصـر� )
بامر��   
a-)  �
(صيد صو� 
تلك  من  خا�جة  كنعانية 
-ليه  صـرخت  
لتخو@ 
يا  سيد،  يا   ،Ë��
 قائلة: 
 

بن§ µنونة جد  <)
< 
بن 
فتقد@  بكلمة.  ¾بها  فلم 
تالميذª (طلبو
 -ليه قائلني: 
تصـيح  أل�ا  
صرفها، 
 :Fقا)  �فأجا 
�نا �)
 gخر�  h+ +ال  
سل %  i
�لضالة  +سر�ئيل  بيت 
قائلة:  له  (سجد2  فأتت 
 �فأجا �عّنـي  سيد،  يا 
 -% حسنا  ليس   :Fقا)
 Qيطر, �لبنني  يؤخذ خبز 
يا  نعم،  فقالت:   nللكال
سيد (
لكال� �يضا تأكل 
يسقط   cلذ
 
لفتا2  من 
حينئذ  ��باֲדا  مائد�  من 
�جا� يسو� (قاu Fا: يا 
ليكن  -ميانك  عظيم  
مر��، 
لك كما تريدين . فشفيت 

لساعة."  تلك  من  
بنتها 

(م¶:١٥: ٢١-٢٨ ) 

لكرمي،  
لقر�	   	� (�غم 
 ،� 
ملسيح  
لسيد   êDي
 ªهذ Fقد قا 	يكو 	من �

 
هذ  	� -ال  كلها،  
ألمو� 
 � بالفعل   �مكتو هو  ما 


ملقد�. �
لكتا
يريد  "فيلد��"  كا	   
a-)

لكرمي،  
لقر�	  �ظر   	�
 Fلعد
 مقتضى  من  �ليس 
 �
لكتا �ظر   	� �(ال 
 ªمثل هذ 
ملقد� الحتو
ئه 


لعبا�
2؟
 ،cلتصد
 هل سيجرÝ على 

ليهو>ية  للمقدسا2 

ملوجـو>� ) ،ªملسيحية هذ
)

إلجنيل، (يطالب ) �

لتو� �

لكـتب 
ملقدسة  ªظر هذÐ

�يضا؟
معر(�،   �

جلو  	� (مبا 
عن  ¾نب  سو�  �نه  (هو 
حينها  ألنه  بذلك،  
لقيا@ 
سو� تقو@ 
لدنيا على ��سه 
(لن تقعد، فمن 
ألفضل له 
�يضا،  
لصمت  يلز@   	�
بالقر�	  يتعلق  ما  جتاª كل 

إلسالمي  
لدين ) 
لكرمي 
لن   ªفكر أل	  
حلنيف، 
فهمها،   yمستو  +- يرقى 
 
ما >
@ بقي حاقد
 على هذ
uم  (ُيكّن  
تباعه، ) 
لدين 


لبغض (
لكر
هية. 



٢٣

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م


ملسلمني  على  تاسعا: 
 
يعرفو  	� 
لبال>   ªهذ  �
"فيلد��"  مقا(مـة   	�
(�مثاuم،  جامي  (-حسا	 
-طا�   yتتعد ال   	� ¾ب 
هي  بال§   F

جلد)  �

حلو
uا  يدعو  
ل§ ) �حسن، 
هي   ªفهذ 
لكرمي،  
لقر�	 

إلسـالمية   Rألخـال

سبـحانه  
هللا  �قرها  
ل§ 


لعزيز،  كتابه   � (تعا+ 

لقر�	   � جا�  حيـث 


لكـرمي: 
َ�بَِّك  َسِبيِل  -َِلى   �ُ<ْ
﴿

ْلَمْوِعـَظِة )َ ِباْلِحْكـَمِة 
ِبالَِّتي  َ(َجاِ>ْلُهـم  
ْلَحَسَنِة 

لنحل: ) َ�ْحَسُن﴾  ِهَي 

(١٢٦
�هل  7يع   
ندعو عاشر�: 
 +-  ،
هولند  � 
لديانا2 

لتهجم )  Åلتعـر
  dتر

 yألخر
 
أل>يا	  على 
على  
لعمل ) (مقدساִדا، 

لبنا�   �

حلو تشـجيع 
يوثق   	� شأنه،  من   cلذ

(�فز  
ألخوية  
لعالقا2 

ألمن،   �
ستـتبا على 

حلرية 
لدينية لكل فر> � )


لبلد 
جلميل. 
هذ
 cلذ
 
إلسال@  هو   
هذ  
(نـعرضه  -ليه  ندعـو 

إلسـالمية  
جلماعة   �


ملحبة  -سال@  
أل�دية، 
بني  
لتسامح ) 
ألخو� )

لطو
ئف ) 
لديانا2  �هل 

إلسال@  (هو  
ملختلفـة، 

لدينية  
حلرية  �فظ   cلذ


لبشر، (ال ميكن  Ëجلميع ب
�خر  فهم   c� نقبل   	� لنا 

جلميع  (ندعو  لإلسال@، 

إلطال� عليه (>�
سته  +-


إلميا	 به. )

يسر أسرة "التقوى" أن تهنئ  املسلمني كافة مبناسبة عيد الفطر املبارك.

أعاده اهللا علينا وعلى األمة اإلسالمية باخلير واليمن والبركة.

يسعد أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة بث برامج القناة 

الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:

http://www.mta.tv
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حيا� محمد � (١٧)٢٤


إلسال@ � كتا� مفتوÕ كلما Ðثت � �c جز� منه جتد فيه تفاصيل  Àحيا� ن 	-
تث& 
الهتما@ (ìلب 
للب. (¿ �دÔ �	 مت تسجيل (قائع حيا� نÀ �( حيا� َمعلم �خر 

حلقائق  � ��

لغز ªهذ 	لعظيم �. (صحيح �
 Fلرسو
تسجيًال >قيًقا (متاًحا للد
�سني، مثل حيا� 

ملر(يا2 
ملدّ(نة، قد �عطت 
لنقا> 
ملاكرين فرصتهم 
ملنتظر�، (لكن من 
لصحيح �يًضا �نه حني )
تتم >�
سة 
النتقا>
2 بعناية، (يتم 
لر> 
حلاسم عليها، فإ	 ما تث&ª فينا حيا� 
لرسوF � من 
إلميا	 


حلب 
لغامر (
لتقَوy، ال مياثلها فيه حيا� �c شخص �خر.)


حليا� 
لغامضة 
ل§ ال يعر� 
لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من 
لنقد، (لكنها ال تفلح �  	- 
بث 
إلقنا� (��� 
لثقة � قلو� من يتبع �صحاֲדا. -a تظل صعوبا2 
لغموÅ، (ظلما2 
حل&�، 
(خيبة 
ألمل، قابعة � 
لقلو�. (لكن 
حليا� 
لغنية بالتفاصيل 
ملدّ(نة، مثل حيا� 
لرسوF �، تث& 

ملفاهيم ) 2
فينا 
لتأمل 
لعميق (من̧  تثّبت 
القتنا�. (عندما يتم تصفية 
حلسابا2 
خلاطئة لالنتقا>

لز
ئفة، بكشف 
حلقائق (تسليط 
ألضو
� عليها، فمن 
ملحتم �	 جتذ� حيا� 
لرسوF � منَّا كل 

حب (-عجا� (تقدير، (تث& فينا كل -عز
� (-كبا� (توق&، بشكل كامل (>
ئم (-+ 
ألبد.


لذy ستطالعه عD حلقا2 متسلسلة.  
لقيم   �
لكتا  
�هم مالمح هذ  êلقا�
  cتلك هي عزيز
 Fلرسو

ملقا@ �نه من 
لصعب تقدمي ملخص كامل متو
�	 حليا� كحيا�  

جلدير بالذكر � هذ)
 .Ô

ملفتوÕ، (شديد� 
لثر
� مبا حتتويه من (قائع (مو
قف (�حد �
ل§ كانت (
ضحة كالكتا ،�

للمحة uا (�	 (ثقل. حيث �نه � كا	 ميا�� ما يعظ  ªملؤلف ملحة، (لكن ح¶ هذ
(قد �عطى 

 عرفت 
لقر�	 
ملجيد a-) ،ملجيد

 عرفته فقد عرفت 
لقر�	 a-) ميا�سه؛ 	يعظ مبا كا 	به، (كا

فيمكنك �	 تتعّر� عليه.

لفاضل فتحي عبد 
لسال@. aلضا> لألستا

لكتا� -+ لغة  
لقد حصل شر� نقل هذ

 حضر� مر�� بش; �لدين pمو� %oد �

� cملهد

خلليفة 
لثا³ حلضر� 
إلما@ 

مـعركة ُحنـني

لرسوF � مكة مفاجًئا.  F>خو 	كا

لقبائل  تعيه   	� قبل  فتر�   Dخل
 (ظل 
 .�
جلنو  � (خاصة  ملكة  
ملجا(�� 
(عندما ®عو
 به بد�(
 ¾معو	 قو
ִדم 

ملسلمني.   Fلقتا �نفسهم  (ُيعّد(	 
 	
(كانت قبيلتا هو
�	 (ثقيف تفخر
فاجتمعت  (بطوالִדما.  بشجاعتهما 
بعض  (بعد  مًعا،  (تشا(�تا  
لقبيلتا	 

ملد
(ال2، 
ختا� 
لطرفا	 �مً&
 عليهم 
 
هو "مالك بن عو�". (عندئذ قامو
-ليهم،  لتنضم  
ملحيطة  
لقبائل  بدعو� 
(كا	 منهم قبيلة بË سعد، 
ل§ تنتمي 
عندما  (حليمة)   Fلرسو
 ُمرضع  -ليها 
(قد  بينهم.  (نشأ   Áعا طفًال  كا	 
قو
ִדم  ðمع  
لقبيلة   ªهذ  Fجا� قا@ 
معهم  مصطحبني  مكة،   +-  

جتهو)
 
ُسئلو (ملا  (ممتلكاִדم،  �سرهم   <
�فر
 
a- <جلنو
عن سبب aلك �جابو
 بأ	 
aكر(
 �سرهم (��(
جهم (ما ميلكو	 
خوًفا   
يتر
جعو  	�  
�بو  Fلقتا
 عند 
ماuم  (على   Àلس
 من  نسائهم  على 

من 
لغنيمة.
 Fلقتا
 على  -صر
�هم  كا	   
(هكذ

لقد�  

لقضا� على 
ملسلمني يبلغ هذ)
 ªلتصميم. نزلت كل هذ
من 
لشد� (
(كا	  �(طا�،   c<
)  +-  2

لقو
 ،Fقاعد� للقتا ªaاì
�نسب مكا	 ميكن 

"أنـا النCّ ال كذب، أنا ابن عبد املطلب"
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بسبب مالجئه 
لطبيعية (تو
فر 
لعلف 

لفرسا	  ملنا(��  تصلح  (سعة  
ملا�، )
 �  Fلرسو
 (حتركاִדم. (عندما علم 
 º� هللا بن
بذلك، ��سل صاحبه عبد 
حد�> ليستطلع 
ألمر. (�بلغه عبد 
هللا 

ملكا	  
�	 هناd حشًد
 عسكرًيا � هذ
 	� على  ميلكهم  تصميًما   dهنا  	�)
�( ميوتو
 >(	 aلك.  
ملسلمني   
يقتلو

لقبيلة معر(فة مبها�ִדا �  ªكانت هذ)

لرماية، (كانت 
لقاعد� 
ل§ 
ختا�(ها 
تَوفر uم ميز� عظيمة  للمعركة  ��ًضا 
 +- � Fلرسو

لصد>. (تقّد@  
� هذ

ألغنيا�،  مكة   2
سا> �حد   ،	
صفو
(طلب منه بعض 
ألسلحة (
لد�(�، 
فر> عليه صفو
	 قائًال: "هل تظن �نك 
تريد"؟  ما  ألعطيك  بقوتك   Ëترهب
يريد  �نه ال  يفيد  مبا   �  Fلرسو
 فر> 
 Åسيقتر بل  شي�،  على  
الستيال� 
فرضي  
ملناسب.  
لضما	  (يعطيه 
 <

ملو -قر
ضه  على  
فق ))  	
صفو
 Fلرسو
 به   <)ّ� ما  (7لة  
ملطلوبة، 
كا	 ١٠٠ حلة مدّ�عة (عدً>
 مناسًبا 
 �  Fلرسو
 
ستعا� ) 
لسيو�.  من 
ثالثة �ال� �مح من 
بن عمه نوفل بن 
>�هم  �لف  ثالثني   Åقتر
)  ،Ôحلا�

من عبد 
هللا بن �بيعة (
ملوطأ، 
ملسند، 


لس&� 
حللبية).
Ùو  
ملسلم  
جليش  ه  توجَّ (عندما 

هو
�	، �عر� �هل مكة عن �غبتهم � 
 

النضما@ -ليه، (¿ يكونو
 قد �سلمو
 
يعيشو  	� على   

فقو) لكنهم  بعد 

نضم   
(هكذ 
إلسال@.  نظا@  حتت 

لطريق   �) للمسلمني.  منهم  �لفا	 
يسمى  شه&   ºعر  �
مز على   
�تو
عنب  شجر�  (هي   ،"è
�نو  2
a"

ملكا	،  
معّمر� يقّدسها 
لعر� � هذ
به  يذهبو	  سالًحا  يشتر(	  (عندما 
ليتلقى   �

ملز  
هذ  � (يعلقونه  �(ًال 
جيش  مر  (عندما  
لDكا2.   Õلسال


ملكا	 صاÕ بعض  

إلسال@ على هذ
كما   è
�نو  2
a لنا  
جعل " 
جلنو>: 
 Fلرسو
 فاستنكر   ."è
�نو  2
a uم 
� aلك (قاF -�م قالو
 كما قاF قو@ 

لبحر:  ملا جا(� 
هللا ֲדم  موسى لـه 
 +- 

جعل لنا -uًا كما uم �uة، مشً&

:�
قوله تعا+ � سو�� 
ألعر
 
َفَأَتْو 
ْلَبْحَر  ِ-ْسَر
ِئيَل  ِبَبِني  ﴿َ(َجاَ(ْ�َنا 
َلُهْم  َ�ْصَناٍ@  َعَلى  َيْعُكُفوَ	  َقْوٍ@  َعَلى 
َكَما  -َِلًها  لََنا  
ْجَعْل  ُموَسى  َيا   
َقاُلو
َتْجَهُلوَ	﴾  َقْوٌ@  -ِنَُّكْم   Fََقا �ِلَهٌة  َلُهْم 


آلية: ١٣٩))


سو� �هللا ينا�يكم
¿ يّدخر 
لرسوF � (سًعا � حّث 

هللا  عظمة   
يذكر(  	� 
ملسلمني 
لينجيهم  -ليه   
يتضّرعو  	�) تعا+، 

(قبل  
لسابقة،  
ألمم  خر
فا2  من 
�	 يصل جيش 
ملسلمني -+ "ُحنني" 
 
كانت "هو
�	" (حلفاÝها قد �عّد(

ملسلمني  ملباغتة  
لكمائن  من   
عدً>
مر
بض   �  Fحلا
 هو  كما  باuجو@، 
 � 
ملستو��  
حلفر ) 
ملمّوهة  
ملدفعية 

حلديثة. كانو
 قد بنو
 سو
تر  �
حلر
(حو
ئط ممّوهة، (كمنو
 خلف تلك 
 
تركو  	� بعد  
النتظا�،   � 
حلو
ئط 

ممًر
 ضيًقا للمسلمني ليمر(
 منه.

لعدّ(  جيش  من   Dألك
 
جلز�  كا	 
بينما  
لكمائن،   ªهذ  +- aهب  قد 

صطف عد> $د(> منهم �ما@ -بلهم. 
قد   �

ألعد عد>   	� 
ملسلمو	  (ظن 
 

قتصر على من ��(هم، لذلك تقدمو
للهجو@. (بعد �	 توغلو
 � تقدمهم، 
(�يقن 
لعدّ( 
لكامن �	 
uجو@ عليهم 

صطف  
لفو�  فعلى  سهًال،  با2 

جلنو> �ما@ -بلهم (ها7و
 قلب جيش 

ملسلمني، بينما �مطر 
لرما� 
ملختفو	 

uجو@  
مْيمنته (مْيسرته بالسها@. هذ
مكة  �هل  يتحّمله   ¿ للعدّ(  
ملز>َ(× 
طمًعا   Fلرسو
 جليش   

نضّمو 
لذين 
 
(فّر( شجاعتهم،  إلظها�  فرصة   �
عائدين -+ مكة. كا	 
ملسلمو	 قد 

ملعّقد�  
أل(ضا�  مو
جهة   

عتا>(
�لفا	 من  
لصعبة، (لكن عندما شق 

ملسلم  
جليش   Dع طريقهم  
جلنو> 
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سّبب  (-بلهم،  خيلهم  ميتطو	  (هم 

خليل ) 
إلبل  صد(�   �  
aعًر aلك 

لذعر  aلك  (تضاعف  
جليش.  لبقية 
بشكل متصاعد عندما 
شتّد 
لضغط 
 �) جو
نب.  ثالثة  من  
جليش  على 

هللا (
ثنا عشر  Fألثنا� ثبت �سو
 ªهذ
 Ë. (ال يع	من �صحابه ال يتزحزحو
 ،	
هذ
 �	 كل 
لصحابة فّر(
 من 
مليد
�هاÝها ممن   )� مائة   dهنا فقد كا	 
على   
كانو لكنهم   ،
يتر
جعو  ¿
مبعد� عن مكا	 
لرسوF �، (لكن 
�يطو	   
كانو (حدهم  عشر   Ëالث


لصحابة  �حد   y)َ�)  .�  Fبالرسو
 
�نه (�صدقا�ª فعلو
 كل ما 
ستطاعو
 	
ميد Ùو  
ملطايا   Rعنا�  
يلو( لكي 

ملعركة، (لكن 
لرعب كا	 قد ملك 
 cّ� نفًعا من dهنا 	ملطايا، (¿ يبد �


ألعّنة لكن  
جهد مبذ(F. لقد شّد(

خليل (
إلبل ¿ تطع، (¿ تكن تتوّجه 
(كر�  Íز  مهما  
ملعركة  جهة   +-
تتر
جع  كانت  بل  
ملهما�،  عليها 
aلك   y)َ�) 
إلبا�.   � (تشتد  �كثر 

لصحاº �	 قلبه كا	 يدR خوًفا �	 
 ،ª)قد �صابه مكر � Fلرسو
يكو	 
لكنه ¿ يكن يستطيع شيًئا. (كانت 

ل§ (جد كل 
لصحابة  Fحلا
هذª هي 

�نفسهم فيها.
قلة   � نفسه   �  Fلرسو
 ثبت  لقد 


لسها@  لو
بل   Åيتعر �صحابه،  من 
من ثالثة جو
نب، (كا	 خلفهم ممر 
قلة   yسَو يستطيع  ال  للعبو�  ضيق 
بكر  �بو  (ترّجل  مًعا،  فيه   
)Dيع  	�
 Fلرسو
عن >
ّبته (�مسك بعنا	 بغلة 

هللا، فلننسحب برهة  Fيا �سو" :Fقا)
 ªجليش نفسه"، فأمر
�يثما يستجمع 

لبغلة، ¸  
لرسوF � �	 يد� عنا	 
 �

لضيق Ùو 
ألعد 
ملمر  �كضها � 
(هو  
جلانبني  من  تتطاير  
لسها@ )
يقوF هاتًفا: "�نا 
لنÀّ ال كذ�، �نا 

 .(cلبخا�

بن عبد 
ملطلب" (
aلك   � قيلت  
ل§  
لكلما2   ªهذ
(هو   �  Fلرسو
 (قاuا    - 
لوقت 
 ªصو� �قصى   � للخطر   Åيتعّر
ثقلها  uا  كا	   - �شكاله  (�قسى 

حلقيقة  تؤكد  (هي  (مغز
ها، 
نبيًّا  كا	   �  Fلرسو
  	� 
لصا�خة 
حقًّا، (ليس � 
ألمر سحٌر (ال حيلة. 

لتوكيد كا	 يعË (يقصد  
(هو ֲדذ
¥َشى ح¶  (ال  
ملو2   �يها ال  �نه 

�يا� >عوته (
ندثا�ها، فإ	 ظل ساملًا 

تتطاير  
ل§  
لسها@   ªهذ كل  �غم 
من حوله، فال ¾ب بسبب aلك �	 
-uية،  �ية صفة  
ملسلمو	  -ليه  ينسب 
فهو  -نسا	،  من  �كثر  يكن   ¿ ألنه 
 Fلرسو
 كا	  لقد  
ملطلب.  عبد  
بن 
� حريًصا حرًصا مطلًقا على �	 مييز 
 	�) 
خلر
فة، ) 
إلميا	  بني  ألصحابه 
ُيرّسخ aلك 
لتمييز � �عماقهم، ح¶ 

(لو كا	 aلك � �حلك 
أل(قا2. 

لكلما2 
خلالد�،  ªنطق ֲדذ 	بعد �)
(كا	  
لعبا�،  عمه  على   y<نا
"يا  لـه:   Fقا) 
لصو2،   cّجْهَو�
 	�  ªمر�) 
لنا�".   � نا>  عبا�، 

هللا  Fسو� 	ملسلمني قائًال: "-
 c<ينا

ينا>يكم".
(�فع 
لعبا� صوته 
جلهَو�c، ((قع 
 �  Fلرسو
  �
ند �مل   cلذ
 صوته 
يقع  
لسامعني، ¿  
لرعد على  (قو� 
 	
a� صّما� بل على 	
a� على �

لند
ملهوفة، فأحدÔ فيهم �ثًر
 كما لو �	 


لكهربا� قد مستهم.
قد   
كانو 
لذين  
لصحابة  (نفس 

لقد كان الرسول � حريًصا حرًصا مطلًقا على أن مييز 
ألصحابه بني اإلميان واخلرافة، وأن ُيرّسخ ذلك التمييز 
o أعماقهـم، ح  ولو كان ذلـك o أحلك األوقات. 
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� حث مطاياهم �- فقد(
 كل حيلة 
 
Ùو 
مليد
	، بد�(
 يشعر(	 ��م ليسو

لعا¿   � كأ�م  بل  
لعا¿،   
هذ  �

آلخر، � مو
جهة 
هللا سبحانه (تعا+ 

لعبا�  صو2  يعد   ¿) 
لدين.  يو@ 
نفسه،  
لعبا�  صو2  �نه  uم  يبد( 

هللا  مالئكة  �حد  صو2  (كأنه  بل 
 �حساٍ كشف   
يقدمو  	� يطالبهم 
من  يكن   ¿ (حينئذ،  �عماuم.  عن 
شي� ميكن �	 مينعهم من 
لعو>� -+ 

ملعركة مر� �خرy. لقد ترّجل  	
ميد
مكتفًيا  
حلته، � عن  منهم  
لكث& 
 Å��  +- مسرًعا  
لسيف ) بالد�� 
مطيته.  aهبت  �ين  يبا�  ال  
ملعركة، 
 ،	
(بعضهم ترّجل (ضر� عنق 
حليو
 .�  Fلرسو
  +- مترّجًال  (�سر� 
 
(عطفو  
�سرعو 
ألنصا�   	- (قيل 
(ليدها  Ùو  
أل@  
لناقة  بسرعة  -ليه 

ستغاÔ صا�ًخا. (¿ ميض (قت  
a-
 �  Fلرسو
  +- 
جتمع  ح¶  طويل 
يتز
يد ح¶   Õ
� 
ملسلمني،  من  عد> 
�حاè بالرسوF � 7ع من �صحابه. 
(بد� 
لقتاF، (مر� �خرy جتّر� 
لعد( 


uزمية (عا¬ 
النكسا�. ��
مر
 º� لوجو>  عظيم   yمغز  dهنا كا	 
 
هذ  �  �  Fلرسو
 ðانب  سفيا	 
-uية  -شا��  aلك   � فكا	  
ليو@، 
(�ية �بانية، �ية على عظمة قد�� 
هللا 

كانت   yخر� جهة  (من  جهة،  من 
 �  Fللرسو 
لبالغ  
لتأث&  على  >ليًال 
قليلة  �يا@  فمنذ  
لنفو�.  تزكية   �
كا	 �بو سفيا	 عدً(
 لد(ً>
، يتعطش 
لد@ 
لرسوF �. (لكن ها هو 
آل	، 
ðانب  يقف  
لشخص  نفس  كا	 
(صاحًبا  (تابًعا  صديًقا   �  Fلرسو

له. (عندما فّر2 -بل 
لعد( مذعو�� 
 ،ª<
مشتتة، ترّجل �بو سفيا	 عن جو
 ،�  Fلرسو
 بغلة  بسْر×  (�مسك 

لسيف ) قدميه  على   dيتحر (بد� 
 ،�بالركا ممسكة   yألخر
)  ªيد  �
�ال  عا�ًما   �  Fلرسو
 ðانب  ميشى 
 Fلرسو
يد� �حًد
 يقتر� من شخص 


لتغ& قد حدÔ، فها هو يقف 
آل	 
 cجند cكأ � Fلرسو
هنا ðانب 
بغلة   �بركا ميسك   ،c<عا مشا� 
على  
لتصميم ) 
لعز@   ªميلؤ)  ،ªسيد

لعبا�   y��) لـه.   �ً
فد ميو2   	�
نظر�   � 
لسعيد�  
لدهشة  مالمح 

لرسوº� +- � F سفيا	 فقاF: "يا 

هللا؛ هذ
 �بو سفيا	 
بن عمك،  Fسو�
(هو �خوd �يًضا. �لست سعيًد
 به"؟ 
(>عا  قوله،  على   �  Fلرسو
 (�كد 
باملغفر� ألº سفيا	 على كل ما فعله، 

لتفت -ليه (نا>
ª قائًال: "يا �خي"،  ¸
عندها ¿ ميلك �بو سفيا	 �	 يتغلب 
على 
لعو
طف 
جلياشة 
ل§ مأل2 قلبه 

عندها y ميلك أبو سفيان أن يتغلب على العواطف اجلياشة 
ال¦ مألت قلبه وفاضت o وجدانه، فا¤£ ليقّبل قدم 
الرسول � o الركاب الذي ميسك به (الس�ة احللبية).

 Fلرسو
 y��) .يدفعه (يقتله 	� 	)<
(هو  سفيا	   º�  � 
لتغي&   
هذ  �
بعمق  يتأمل   Õ
�) مندهش،  سعيد 

لدليل 
جلديد على عظمة قد��   
هذ

لرجل   

هللا عز (جل. فقد كا	 هذ
عد(ًّ
 لإلسال@ منذ �يا@ قالئل، (لكن 

(فاضت � (جد
نه، فاÊÙ ليقّبل قد@ 

لذc ميسك  �
لركا � � Fلرسو


به (
لس&� 
حللبية).
 � Fلرسو
(بعد معركة ُحنني، �عا> 

قترضها،  قد  كا	  
ل§   �
حلر ُعّد� 
 F<جعل للمقرضني منحة سخية تعا)
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(قد  منهم.  
ستعا�  ما  قيمة  �ضعا� 

لعد�  ªلذين �قرضو
تأثر كثً&
 �(لئك 
 

لسالÕ، فقد مّس شغا� قلوֲדم هذ)

لرسوF � عند  ª

لذc �بد @

الحتر
-عا>� ما 
قترÅ، (لسخائه 
لكرمي عند 

لرجل   
هذ  	�  
(�>�كو  ،Åلقر
  <�
ليس -نساًنا عا>ًيا، بل �جل يعتلي قمة 
حسنة  قد(�  منه  جتعل  عالية،  ُخلقية 
 	� عجب  (ال  
آلخرين.  كل   Rتفو


إلسال@ على 
لفو�. 	

عتنق صفو

�لعد, �حلقو� يتحّو� +h تابع rلص

ئًما ما ُتذّكر موقعة ُحنني 
ملؤ�خني <
Ðا>ثة مهمة �خرy جر2 �ثنا� تطو� 
سكا	  من  "شْيبة"  كا	   .Ô

ألحد

لكعبة،  يعمل � خدمة  مكة، (كا	 
صفو�  ضمن  
ملعركة   �  dشتر
)

لعدّ(. (كا	 يقوF -	 �مله 
لوحيد � 

ملوقعة عندما يلتقي 
جليشا	، �	  ªهذ
¾د فرصة لقتل 
لرسوF �. كا	 � 
قلبه تصميم جا�@ �	 لو 
تبع 
لعا¿ كله 
 ،�
لرسوF، ناهيك عن كل 
لعر 
هذ

إلسال@.  Åفسيظل هو يعا�ضه (يعا�
(عندما �ي (طيس 
ملعركة 
ستل شْيبة 
سيفه (تقد@ من 
لرسوF �، (عندما 
جأشه  برباطة  فوجئ  منه  قريًبا  صا� 
تتبخر (شجاعته تتالَشى، (بد� عزمه 
يهتز (تصميمه يضطر�. (�كي شْيبة 


للحظاu y�� 2ًبا يوشك  ªنه � هذ�
 � Fلرسو
 يلتهمه، (®ع صو2   	�
 ."Ëم  �
قتر "شْيبة..  لـه:   Fيقو
 � Fلرسو
(عندما 
قتر� منه (ضع 
عليه �  شيبة (مسح  على صد�   ªيد
تعا+  
هللا  يدعو   Õ
�) ($بة،  حنا	 
خاطر  كل  من  شْيبة  صد�  يطّهر   	�
 ªֲדذ) 
النقال�؛   Ôحد) شيطا³. 
كّل  تالَشى  
لصغ&�  
حلنونة  
للمسة 
(تغ&2   ،ªفكر من  شيطا³  خاطر 
معها 
لكر
هية (تبخر2 
لعد
(�، (منذ 

هللا  Fسو� 	للحظة شعر شْيبة �
تلك 
� �حّب لديه من كل شي� �خر � 
 cلذ
  Fلتحّو
  
هذ (بعد  
لعا¿.   
هذ
 	� � Fلرسو
 ªطر� على شيبة، >عا
 Fيقو) 
هللا.  سبيل   � (يقاتل  يتقد@ 
شْيبة: "� تلك 
للحظة، كا	 كل ما 
يد(� � خلدc من فكر هو �	 �مو2 
 º� 	ح¶ (لو كا ،� Fللرسو �
فد
�تر>>  فلن  يعترÅ طريقي،   cلذ
 هو 
 ."ªصد�  � سيفي  �غمد   	� حلظة 


لس&� 
حللبية))

لطائف، 
ملدينة  +- � Fلرسو
 dحتر)
منها،  (طر>ته  باحلجا��  �7ته  
ل§ 
(حاصرها (لكنه عدF عن aلك نز(ًال 
(بعد  صحابته،  بعض  مشو��  على 

ملدينة 
إلسـال@  ªعتنـقت هذ
مد� 

طائعة. 

�لرسو� � يَوt�ّ �لغنائم
بعد فتح مكة (
لنصر � ُحنني، كا	 
بتو�يع  يقو@   	�  �  Fلرسو
 على 

لثر(� 
ل§ تر
كمت من 
لغنائم ) Fملا


ملدفوعة فدية لألسرy. (لو  F

ألمو)
عليه،  
لعا>�  جر2  ما  على  
ألمر  مت 
لتم تو�يع 
لغنائم على 
جلنو> 
ملسلمني 

ملعركة. (لكن �   � 

لذين 
شتركو

لغنائم   �  Fلرسو
  ��ّ) 
ملر�،   ªهذ
على �هل مكة (
ملحيطني ֲדا بدًال من 

.Fلقتا
 � dملشتر

جلند 
ملسلم 
مسلمني  
لقو@  هؤال�  بعض  كا	 
(كا	  قلوֲדم،   � 
إلميا	  يدخل  (ملا 
باإلنكا�  كث& منهم منكرين µاهرين 
�علنو
 -سالمهم  
لذين ) ،�  Fللرسو
كانو
 حديثي عهد به، (¿ ميا�سو
 بعد 
مبد� -نكا� 
لذ
2، (ال يعرفو	 كيف 
مضحيًّا  -سالمه  بعد  
لشخص  يكو	 
منكًر
 لذ
ته. (بدًال من 
قتد
ئهم باملثل 
 �  Fلرسو
 صحابة  ضربه   cلذ


لتضحية )  2

لذ  	
نكر  � �مامهم 
ֲדا، (بدًال من �> 7يل 
ملعاملة 
لطيبة 
على  فإ�م  
ملسلمني؛  من  لقوها  
ل§ 
(جشًعا  طمًعا  �كثر   
�صبحو 
لعكس 
من �cّ (قت مضى، (ظلت مطالبهم 
من 
لرسوF � تتكاثر. (شا� بينهم 
¥شى  ال  من  عطا�  يعطي   
$مًد  	�
� يطلبو	 

لفقر، فا�>�ت عليه 
ألعر
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ملاF ح¶ 
ضطر(ª -+ شجر� فانتزعو

�ª فقاF: "َ�ْعُطوِني ِ�َ>
ِئي َفَلْو َكاَ	 <�

ْلِعَضاªِ َنَعًما َلَقَسْمُتُه َبْيَنُكْم  ªَِعَدُ> َهِذ
َكُذ(ًبا  َ(ال  َبِخيًال  َتِجُد(ِني  ال  ُثمَّ 
 Åفر  �
لبخا�c-كتا) َجَباًنا"  َ(ال 


خلمس).
¸ قا@ -+ جنب بع&ª فأخذ من سنامه 
�فعها   ¸ -صبعيه  بني  فجعلها  (َبَر�، 
من   � ما  
هللا ) 
لنا�  "�يها   :Fفقا

خلمس،  -ال  
لوبر�   ªهذ (ال  فيئكم 

ّ>عى  لقد  عليكم".  مر>(>  
خلمس )
تاقت   Fلرسو
  	� 
حلاقد(	  
لنقا> 
تكو	   	�) ملًكا،  يصبح   	� نفسه 
قد  �نه  فلنتصّو�  (لكن  مملكة.  لـه 
بشرaمة  $اًطا  كا	  (�نه  ملًكا  صا� 
من 
لدÍا�، فلو �	 غايته كانت فعًال 
�	 يكو	 ملًكا (طمع �	 تكو	 لـه 
تعامله   	� يرَضى  كا	  فهل  مملكة، 

لشكل،   
ֲדذ 
ملتسولني  من  µموعة 
(�	 يكو	 كرميًا � معاملته uم كما 
 Õللشر 
مللك  يضطر  هل  هو؟  كا	 

لبّينا2؟ ) 
أل>لة  (تقدمي   Õإليضا
)

ألنبيا� فقط (�سل 
هللا تعا+ هم  	-
من  
لكرمي  
ملثل   
هذ يقّدمو	  
لذين 


ملثا�.  dلسلو


لقّيمة  <

ملو) F
-	 كل 
لغنائم (
ألمو

ل§ كانت � طريقها -+ 
لتو�يع قد 
 ،�

لفقر) 
ملستحقني  بني  تو�يعها  مت 

ال  
لذين  هؤال�  بقَي  aلك  (�غم 

لذين  من  
لبعض   Õ
�) يشبعو	، 
�تّجو	   �  Fلرسو
  Fحو 

حتشد(
على 
لتو�يع، (يتهمونه بعد@ 
لعد
لة.

 cلذ
 
خلويصر�،   )a كا	  (منهم 
 ªهذ" قائًال:   �  Fلرسو
 من   �
قتر
ما  قسمة   ªهذ فيها،   Fعد ما  قسمة 
 Fلرسو
 فرّ> عليه  ��يد ֲדا (جه 
هللا" 
 ¿ 	-  Fيعد قائًال: "(يلك! فمن   �


لزكا�) ��عدF؟" (مسلم-كتا
ثو��   � 
لصا>قو	  
ملؤمنو	  كا	 
(غضب ملا ®عوª، (قاF بعضهم بعد 

خلويصر�: "-نه يستحق  ca �

نصر

هللا".   Fسو� يا  فلنقتله  ُمرنا  
ملو2، 
ما  قائًال  بالرفض   �  Fلرسو
 فر> 
يفعل   ¿) قبلتنا  
ستقبل   
a-"  :ªمعنا
 
نقتله؟" فقالو قتله فكيف  ما يوجب 
 Fلرسو
 يبطن غ& ما يظهر. فر>  -نه 
�	 �شق عن  �Ýمر   ¿ ³-" قائًال:   �

صد(� 
لنا�". 


ملؤمنني   Ôّد�  �  Fلرسو
 
ستمر )
على  (من ¥ر×  
لرجل   
هذ مثل   	�
خرًقا  
إلسال@   � سيخرقو	  �جه 
ففي   .� قاله  ما  حتّقق  (قد  
سًعا. )

خلليفة  (جهه؛  
هللا  كر@  علّي  �من 

لر
شد 
لر
بع لإلسال@، قا@ �مثاa Fلك 
 � 

لرجل بتمّر> ضد 
خلليفة، (�حدثو
لطائفة  قا>�   
(صا�( حدًثا،  
إلسال@ 
ما�قة مد
نة من عمو@ 
ملسلمني، (هم 

 .×�

خلو
عا>   ،	�
هو قبيلة  مع  
لتعامل  بعد 
يوًما  (كا	  
ملدينة.   +-  �  Fلرسو

 Fصو) كا	  ألهلها.  �خر  عظيًما 
سو�  من  الجًئا   
مهاجًر  �  Fلرسو

معاملة مكة هو �حد �يامهم 
لعظيمة، 

آلخر،  
لعظيم  
ليو@   
هذ  � (لكن 
مليًئا  
ملدينة  يدخل   �  Fلرسو
 كا	 
 �
مبشاعر 
لفرÕ، (يغمرª تصـميم (

ملدينة  يتـخذ   	�  F)مـبذ ((عد 

(طًنا له.

وحدث االنقالب؛ وبهذه اللمسة احلنونة الصغ�ة تالَشى 
كّل خاطر شيطا_ من فكره، وتغ�ت معها الكراهية 
أن  شْيبة  شعر  اللحظة  تلك  ومنذ  العداوة،  وتبخرت 
.yهذا العا o رسول اهللا � أحّب لديه من كل شيء آخر
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هللا  
حلمـد 
�عظم   cلذ

>فع  مبا  
ملّنة..   ª<عبا على 
عنهم كيد 
لّشيطا	 (فّنه.. 
ظّنه..  (خّيب  �مله   <ّ�)
حصن¡  
لّصو@  جعل   a-
 �
�بو uم  (فتح  أل(ليائه 
�ّ	 (سيلة  
جلّنة.. (عّرفهم 
قـلوֲדم   +- 
لّشيـطا	 

ملستـكّنة..   2ُ

لّشـهو

لّنفس  تصبح  بقمعها   	ّ�)

ملطمئّنة ظاهر� 
لّشوكة � 

ملّنة..  قوّية  قصم خصمها 
قائد  $مٍد  على  
لّصال� )
(على  
لّسّنة  (ممّهد  
خللق 
�له (�صحابه (سّلم تسليم¡ 

كث&�. �ما بعد.. 

إلميا	  �بع  
لّصو@  فإّ	 

هللا � 
لصو@  Fسو� Fلقو
 �  Fقا)  ،Dلّص
 نصف 

إلميا	،  نصف   Dلّص

 ªفيما حكا تعا+  
هللا  Fقا)
حسنٍة  كل   � نبّيه  عنه 
سبعمائة   +- �مثاuا  بعشر 
 � فإّنه  
لّصيا@  -ال  ضعف 

هللا  Fبه. (قد قا cنا �جز�)
اِبُر(َ	  تعا+: ﴿-ِنََّما ُيَوفَّى 
لصَّ
 ﴾�ِحَساٍ ِبَغْيِر  َ�ْجَرُهم 
 :�  Fقا)  .(١١ 
لزمر: )


لذc نفسي بيدª خللو� فم 
لّصائم �طيب عند 
هللا من )”

هللا عّز (جل -ّنما يذ� شهوته (طعامه  Fملسك“. يقو
�يح 
(شر
به ألجلي فالّصو@ � (�نا �جزc به. (قاF �: ”للجّنة 
باٌ� يقاF له 
لّرّيا	 ال يدخله -ال 
لّصائمو	 (هو موعوٌ> 
بلقا� 
هللا تعا+ � جز
� صومه. (قاF �: للّصائم فرحتا	 
فرحٌة عند -فطا�ª (فرحٌة عند لقا� �ّبه“. (قاF �: لكل 

لعبا>� 
لّصو@. (قاF نو@ 
لّصائم عبا>�.  �شيٍ� باٌ� (با

 >خل شهر �مضا	 a- Fبو هرير� � �ّنه � قا� y)�)

لّنا� (صّفد2 
لّشياطني  �

جلّنة (غلقت �بو �
فتحت �بو
(نا>y مناٍ> يا باغي 
خل& هلم (يا باغي 
لّشر �قصر. (قد 
 	ّ- Fلّصو@ فقا

هللا � بني 
لّزهد � 
لدنيا (بني  F7ع �سو
 �
لعابد فيقوF �ّيها 
لّشاّ �
هللا تعا+ يباهي مالئكته بالّشا

ألجلي  شهوته   dلّتا�

 cشبابه � �نت عند Faلبا

 � Fكبعض مالئك§. (قا
عّز  
هللا   Fيقو 
لّصائم   �
مالئك§  يا   

نظر( (جل.. 
-+ عبدc ترd لّذته (طعامه 
(شر
به من �جلي. (قيل � 
قوله تعا+ ﴿َفَال َتْعَلُم َنْفٌس 
مَّا ُ�ْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَِّ� َ�ْعُيٍن 
َيْعَمُلوَ	﴾   
َكاُنو ِبَما   �
َجَز
قيل   ..(١٨ 
لسجد�: )
ألّنه  
لّصيا@  عملهم  كا	 
اِبُر(َ	  قاF ﴿-ِنََّما ُيَوفَّى 
لصَّ
 ﴾�ِحَساٍ ِبَغْيِر  َ�ْجَرُهم 


لزمر: ١١))

لّطاعا2   Fعما� (7يع 
مبشهٍد من 
خللق (مر�y -ال 
عّز  
هللا  -ال   ª
ير ال  
لّصو@ 

لباطن   � عمٌل  فإّنه  (جّل 
قهٌر  (هو  
ملجّر>..   Dبالّص
(لذلك  
لّشيطا	  
هللا  لعدّ( 
 	ّ-  � 
هللا   Fسو�  Fقا

بن  من   cليجر 
لشيطا	 
 
فضّيقو 
لّد@   yرµ  @<�
 Fا�يه باجلو�، (لذلك قاµ

هللا عنها  لعائشة �ضي   �

جلّنة..   �با قر�  
(مي <


؟ قاF باجلو�. aقالت مبا

لعبد..  فالبد
ية باجلهد من 

بتصر� من كتا� -حيا� علو@ 
لدين لإلما@ $مد بن $مد 
لغز
� (��ه 
هللا)

املفطر الّصائم
 والّصائم املفطر

-عد
>: �ä $مد مأمو	 
لّز
يد   (سو�يا)
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�هللا  من  با�د�ية  ��جلز�� 
قا�  �لذلك  �جل  عّز 
َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن   :�تعا
ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا 
 ,ّ-� (�لعنكبو2:٧٠). 
مرتع  هي  �لّشهو�2 
فما  �مرعاهم  �لّشياطني 
ينقطع   @ Cصبًة  �Eمت 
 ,�EEّمو� يتر�E هم �ماEEّتر
@ ينكشف للعبد جال� �هللا 
سبحانه �كا, KجوبI عن 

لقائه. 
�قد قا� بعض �لعلما� كم 
من صائٍم مفطٍر �من مفطٍر 
�لّصائم  ��ملفطر  صائم.. 
جو�Wحه  Yفظ   Zلذ� هو 

عن �آلثا[ �يأكل �يشر].. 
 Zما �لّصائم �ملفطر هو �لذ`
�يطلق  �يعطش   cوd
 eمع فهم  �من  جو�Wحه. 
 ,ّ` علم   fسّر� �لّصو[ 
�ألكل  عن  كّف  من  مثل 
مبخالطة  �`فطر   cجلما��
على  مسح  كمن  �آلثا[ 
 nثال `عضائه  من  عضٍو 
 p  Eلعد� ��فق  فقد  مّر�2 
�لّظاهر �لكّنه ترq �ملهم �هو 
 tٌE�Eمر فصالته  �لغسل.. 
عليه vهله. �مثل من `فطر 
باألكل �صا[ vو�Wحه عن 
 f�كمن غسل `عضا fWملكا�
 ,- متقّبلٌة  مّرtً فصالته   tًمّر

�ألصل  إلحكامه  �هللا  شا� 
�-, ترq �لفضل. �مثل من 
zع بينهما كمن غسل كل 
فجمع  مّر�2ٍ   nثال عضٍو 
�هو  ��لفضل  �ألصل  بني 

�لكما�. 
 ,ّ` �ملؤمن  `خي  ��علم 
يتأّكد  �لّصو[  �ستحبا] 
�فو�ضل  �لفاضلة  �أليا[   p
 p يوجد  بعضها  �ألّيا[ 
 p كل سنٍة �بعضها يوجد
�بعضها p كل  شهر  كل 
 �`سبوc. �قيل p قوله تعا
ِبَما   Iَهِنيئ َ��ْشَرُبو�  ﴿ُكُلو� 
َْ̀سَلْفُتْم ِفي �ْألَيَّاِ[ �ْلَخالَِيِة﴾ 
هي  قيل   ..(٢٥ (�حلاقة: 

تركو�   �- �لّصيا[  `يا[ 
��لّشر].  �ألكل  فيها 
�قا� Wسو� �هللا �: ”صو[ 
`فضل  حر�ٍ[  شهٍر  من  يوٍ[ 
من ثالثني من غ�f �صو[ 
`فضل  Wمضا,  من  يوٍ[ 
شهٍر  من  ثالثني  من 

حر�[.“ 
�هللا  �مد  بد`نا  �كما 
 �كث�  fمد��  Eنعو  �تعا
�لّسال[  سبل  هد�نا   ,ْ`
�`هـد�نـا   ..tلّنجـا��
 ..IكWمبـا  �شـهــر
ما  خل�  فيه  �هللا  �ّفقـكم 
منكـم  �تقـّبل  يرضى.. 

�`عانكم. 

مبزيد من �ألسى تنعى `سرt "�لتقو�" �ملرحومة سعيدt بانو `Wملة �لد�عية �إلسالمي �أل�دZ حضرt جال� �لدين �س �
 ���لدt �ألستا� من� �لدين �س �كيل �لتصنيف باجلماعة.. �ل� توفيت p كند� عن عمر ٩٤ عاما.

 Zجلالندهر� �لعطا� �` tحضر Zملة �لد�عية �إلسالمي �أل�دW` بيجم tكما تنعى  �ملرحومة سعيد
���لدt �ألستا� عطا� �ملجيب �Wشد -ما[ مسجد �لفضل p لند,.. ��ل� توفيت p لند, عن عمر ٩٥ عاما.

جدير �كرf `, �ملرحومني حضرt جال� �لدين �س �حضرt `� �لعطا� �جلالندهرZ �ا `�� �Eعيتني `�ديني
�صال �لبالE �لعربية p عشرينّيا2 �لقر, �ملاضي، �قد �عت��ا �خلليفة �لثا� � من خو�لد �أل�دية.

نسأ� �هللا للفقيدتني �لر�ة ��ملغفرt �فسيح �جلنة، �ألهلهما �لص� ��لسلو�,.

$ ¯ΡÎ)¬!!$ ¯ΡÎ) uρÏµ ø‹ s9 Î)tβθãèÅ_≡u‘
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حافز لتنشيط املوظفني الكسالى


قي (سو�يا)Dل
                                       -عد
>: خالد 


ملدير(	 ) ،èباإلحبا ªملقّصر يّتهم مدير
يوجد � كل شركة موظفو	 مهملو	 -+ جانب �Ýسا� مزعجني. فاملوّظف 
يشتكو	 من 
ملوّظفني على �سا� ��م ال يؤّ>(	 مهاّمهم على �حسن (جه (يضّيعو	 �(قا2 
لعمل. (ال ¥فى على 
�حد �	 بعض 
ملوظفني �تاجو	 -+ 
لّتحفيز 
ملستمر لكي يؤ>(
 مهامهم على �حسن (جه. فلنقر� 
لقّصة 
لتالية لعلنا 


لكث& من 
ملوظفني:  Õ
جند فيها بلسًما جلر

ألمر  منها،  عدٍ> كاٍ�  على   yطئهم ال حتتو
من شو 
لقريبة   ªمليا
 (لكن  
لّطا�جة حبا 7ا   dأل®ا
 
ليابانّيو	  �ّب 
 ªهذ 	صنع سفٍن كب&ٍ� لُتبحر -+ مناطق بعيد� (تصطا> كميًة كب&�. -ال �ّ +- dأل®ا

ضطر شركا2 صيد  cلذ


لّسوR (هي غ& طا�جة (بالتا� فال  +- dأل®ا
 Fصو) +- y<� لّسفن حتتا× -+ عد� �يا@ كي تعو> للشاطئ مما


ملشكلة �ّ(>2 شركا2 
لّصيد 
ليابانية سفنها مبجّمد
2 للحفاí على  ªليابا³. (للتغلب على هذ
تر(R للمستهلك 

أل®اd (صا� 
لّصّيا>(	 ¾ّمد(	 
أل®اd -+ حني عو>ִדم مما مكنهم من 
لذها� -+ مناطق �بعد. (لكن aلك ¿ 
 yلّشركا2 مّرً� �خر
يعجب 
ملستهلك 
ليابا³ 
لذc يستطيع متييز طعم 
لّسمك 
لطا�× من 
لّسمك 
ملجمد!. فّكر2 

ل§ يتم  dأل®ا

ملستهلك (
بتكر2 طريقًة جديد� حيث �ّ(>2 سفنها Ñّز
نا2 مياªٍ إلبقا�  R)a لٍّ سريٍع إل�ضا�Ð


صطيا>ها حيًة ح¶ 
لعو>� (بالتا� بيعها (هي طا�جة..
يبد( للوهلة 
أل(+ ��ا فكر� �
ئعة.. (لكن 
أل®اd بعد فترٍ� قص&� من 
حلركة � خز
نا2 
ملا� تبد� بالّتوقف عن 

لفكر� فإ	  

لبحر (لكنها تبقى على قيد 
حليا�. (لدهشة مبتكرc هذ ªلطبيعية مليا

حلركة بسبب عد@ توفر 
لظر(� 

ملستهلك 
ليابا³ ”
لّصعب“ 
ستطا� متييز طعم 
لّسمكة 
ل§ تتوقف عن 
حلركة حيث ¿ ¾د فيها طعم 
لّسمك 
لّطا�× 

 .!ªيريد cلذ


حلية ”®كة قرÁ“ صغ&� تقو@  dأل®ا
فّكر 
ليابانيو	 (توصلو
 -+ حل مبتكٍر (فعاF فقد (ضعو
 � كل خّز
ٍ	 حلفظ 

ل§ تظّل  dأل®ا

ملوجو>� فيه (لكنها تبعث 
حليوية � بقية  dأل®ا

لّتغّذc على بعض ) 	

خلّز � 	

لد(�) dُّبالّتحر

تتحّرd -+ �	 تعو> 
لّسفينة -+ 
لّشاطئ فيظّل مذ
قها طا�ج¡ (كأّنه مت 
صطيا>ها للتو!.
� عاملنا َشَبٌه كبٌ& بعاَلم 
أل®اd، فامللل (
لفتو� 
لذc يصيب 
لبعض مّنا � عمله (¾علنا َنِصف 
لعديد من 
ملوّظفني 
يا2 تناسبه تكو	 >
فع¡ له  
لّد
فع (
حلافز للعمل. فكل مّنا Ðاجة -+ حتدِّ باملتقاعسني (
لكسا+ سببه ��م يفتقد(	 
 R2 تفو

ل§ �تاجها بعض 
ملوّظفني ليحّققو
 -جنا� Áلقر
 dلّتحّديا2 هي �®ا
 ªهذ) .�
على 
حلركة (
لّتفك& (
إلبد


لعمل من َهمٍّ ((
جب -+ متعٍة (مهّمٍة شّيقة. Fلّرضا (�ّو
قد�
ִדم 
ملعتا>� مما يشعرهم باإلثا�� (
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* جالِس 
لعقالَ� �عد
ً� كانو
 �@ �صدقا� فإ	 
لعقل
    يقع على 
لعقل.

* ال تنظر -+ صغر 
خلطيئة.. (لكن �ُنظر -+ عظم
   من عصيت.


 ُ�صيب 
لقو@ � �خالقهم فأقم عليهم مأمتاa-) *
   (عويال.


ملر� بأصغريه لسانه (قلبه. *

 :
من مآثر �ألبر�

لدنيا  -منا  تعا+:  
هللا  ��ه   cلبصر
 
حلسن   Fقا
حلم، (
آلخر� يقظة، (
ملو2 متوسط بينهما، (Ùن 

�ضغاÔ �حال@. من حاسب نفسه �بح، (من غفل 
�طا�  (من  جنا،  
لعو
قب   � نظر  من  خسر.  عنها 
(من  سلم،  (من خا�  غنم،  حلم  من  هو
ª ضل. 

عتD �بصر، (من �بصر فهم، (من فهم علم، (من 
فأقلع،  ندمت   
a-) فا�جع،  �للَت   
aفإ عمل.  علم 

 غضبت فأمسك، (
علم �	 a-) .Fجهلت فاسأ 
a-)

�فضل 
ألعماF ما �كرهت 
لنفو� عليه.

من لسا- �لضا�:
(ِسعة. َسعة  (يَسع  (ِسع   :Fنقو عة:   
لسَّ) َعة  
لسِّ


لطاقة   Ëتع �يضا،  عة،  
لسَّ)  .Rضا ضد  
ملكا	: 
.Êلغ

لقد�� (
ليسا� ()

شـهـوته  Fنـا ممـن   �a

للـذ  Êتفــ
مغـبتهـا  � سـو�  عـو
قـب  تبقـى 
 

 %بياO �ا معا-:


لعـا�) 
إلثـــم   (يبقـى   @

حلـر مـن 

لنـا� بعـدهـا  مـن  لـذ�   � خـ&  ال 

حـكٌم ونـوادرُ


ململكة 
ملغربية)) F)غز� F7ا :<
-عد
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"صوموا تصحوا"


قي  (سو�يا)Dل
بقلم : ��د 

 ،yلتقو
ال شك �	 غاية فرÅ صيا@ �مضا	 هي 
من  لنا  بّد  فال  
لصيا@  سرَّ  نعلم   	� ��>نا  فإ	 
فالتقوy صحيٌح  
لغاية.  أل�ا   yلتقو
 ماهّية  فهم 

لعقُل  مّسها  لو  
ملعا³  لكّنها Ðٌر (
سٌع من  ��ا كلمة (
حد� 
ما  بقد�   dلسلو
 لتغ&  معانيها  من  بعض¡   d�<�  )� (�>�كها، 
للحيا�  فهٍم (
حٍد   ca 	ٍنسا- فيتحوF من  
لعاقل،   
يد�d هذ
 ٍّËفهٍم يقي ca 	ٍنسا- +- ،Æحلر
(حقائقها، معتمٍد على 
لظّن (
متأكٌد من  
ألعماF (هو  فيعمل  
ملستقيم،   è

لصر يس& على 
نتائجها، (ينظر -+ 
ألشيا� (يتفهم ماهيتها ((ظائفها، (يسمع 
ُيعمل حو
ّسه ضمن  
ألصو
2 فيد�d مر
ميها (�لغا�ها. (من 
يرقى.  بعقله؛  
لتفكر (يضبط معطياִדا ) 
لتدبر  
ملنهج من   
هذ
 caما يؤ �(لنتذكر بعض¡ من معا³ 
لتقوy، فالتقوy هي 
جتنا

ملفيد 
لنافع، فالذc يتقي 
لD> يستخد@ 
لنا� (
ملد
فئ  dعد@ تر)


لذc يتقي 
حلر يستخد@ ) ،<Dل
 ya� ل§ تقيه

لسميكة  �
لثيا)
 c<لتفا ×aمنو 

خلفيفة ((سائل 
لتكييف (
لتDيد. (هذ �
لثيا
فعلى  
إل¾ابية   yلقو
 (�ما  
ألشيا�،   � 
لسلبية   yلقو
 
تقا� )

إلنسا	 
لعاقل �	 يقي نفسه من خسا�ִדا بأسلوٍ� معاكٍس ملا 

سبق من 
تقا� 
ألمو� 
لسلبية.

لفقر ضّد
	، لألّ(F مستلزماته (عناصر حليا�ته، ) Êلغ
فمثًال 

لفقر) ) 
ملستلزما2 (
لعناصر يظهر 
آلخر   ªُتفقد هذ (عندما 

لكفر  من  خشيَت   	-) 
إلميا	   �بغيا يظهر  فالكفر  تلقائي¡. 

إلميا	  عناصر  تركت   	-) 
إلميا	،  بعناصر  باإلتيا	  فعليك 

.Rلصد
 �فستحصل على 
لكفر حتم¡، (
لنفاR يظهر بغيا
(لنعد 
آل	 -+ صلب 
ملوضو� �ال (هو 
لصيا@، فإْ	 قصدنا به 
 �
� فنحن نصو@ عن 
لطعا@ (
لشر

لصيا@ عن 
لطعا@ (
لشر
لنا  
لذc خلق  بنا ضر�
، (�نه �بنا  يريد  بأ	 
هللا ال  إل>�
كنا 
 �
نظام¡ جسدي¡ عظيم¡ يريد منا 
المتنا� عن 
لطعا@ (
لشر
�، (تتحّر� 
كي ترتاÕ �جسا>نا من تر
كما2 
لطعا@ (
لشر
�عضاÝنا من ترسبا2ٍ ُسمّيٍة ال فائد� منها كالشحو@ (غ&ها. 
نعا³ (قت  يعانو	 كما  �ناٌ� جياٌ�   dهنا 	بأّ ُيشعَرنا  (كي 
عقولنا كي   � تترسب خDִדا  جتربٍة   �  Fٌخا<- فهو  
لصيا@. 


ملحتاجني  مبا منَّ 
هللا علينا به من نعم. ) �
نتوجه للفقر

البتعا> عن 
لتعاطي  c� ؛cملعنو
�ّما -ْ	 قصدنا 
لصيا@ 
لر(حي 
(تر>يًّا  شر(��  فينا  ُيظهر   cلذ
)  Rألخال
 
ئر� <  �  Àلسل

بشكٍل صحيح،  
لد
خلية  
لنفسية  قو
نا  ُنعمل   ¿  	- 
لقيم   �
(تظهر  
حللم، )  Dبالص نتحلى  ال  عندما  
لغضب  علينا  فيبد( 

لغ&ّية، (يظهر فينا 
ألنا عندما تعمى  dألنانية عندما نتر
فينا 

�بصا�نا عن �Ýية 
لعظيم خالقنا.
خ&�  -ّال  بنا   <
�� ما  �بنا  بأّ	  
ليقني  علم  نعلم   
هذ (من   
فجر  منذ  (بر
�ִדم  بفطرִדم  
لعبا>  �بسط  �>�كه  َلِعلٌم   
(هذ
 

إلسال@ عندما ®عو
 كال@ 
هللا عز (جّل: ﴿َيا �َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
َياُ@ َكَما ُكِتَب َعَلى 
لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ُكِتَب َعَلْيُكْم 
لصِّ
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هللا ال يريد uم 
جلو� (
لعطش  	ّ- ،y﴾. (بعبا�� �خر	َتتَُّقوَ

لعنا�، بل يريد �	 ¾هزهم 
لصيا@ للسفر 
لر(حي ﴿..ُيِريُد )


هللاَُّ ِبُكم 
ْلُيْسَر َ(ال ُيِريُد ِبُكم 
ْلُعْسَر..﴾.
 cلبشر
(بعد تطّو� 
لبشرية � µاال2ٍ كث&�، (نضو× 
لعقل 

كه كث&� من سنن 
هللا تعا+ (قو
نينه، (صل 
إلنسا	 -+ �<-)
 Fحلّج (كل ما ُ�ِمر به هو إليصا

ليقني بأّ	 
لصو@ (
لزكا� (

لبشرية (جعلها جسد� (
حد� متآلف¡، �غم كّل 
الختالفا2 

لفكرية (
لنفسية (-+ �خرª.. -+ هدٍ� (
حٍد �ال (هو عبا>ُ� 
(حبُّ -لٍه (
حٍد قّد� uم (لذ�ّياִדم كّل خ&،  (حّذ�هم مما 

هللا   Fسو� Fفيقو بعدهم،  نسلهم من  عليهم (على  هو شرٌّ 

جلسدية  حتم¡  
لكاملة  
لصحة  هي   "
تصحو  
"صومو  :�


لنفسية.)
(�مبا يكو	 بعض 
ملسلمني، قد فهمو
 منذ 
لبد
ية �ّ	 
لصيا@ 
(غ&ª من 
ألحكا@ (
جٌب عليهم (فرÅ يؤ>(نه -+ 
هللا تعا+ 
بأّ	 
إلسال@ ما جا� -ال باخل&   
ملصلحتهم، ففهمو
 (�>�كو

.Åعباَ� ُتفر�) òئَب ُتج
للبشرية، (¿ يأ2 بضر

إلميا	،  (��كا	  
إلسال@  ��كا	   +- 
إلخو�  �يها  فلنعد 
(لند�سها جيد� (نتفّكر ֲדا يوم¡ بعد يو@، عسى 
هللا �	 يفتح 
علينا �فاR علومها (
ل§ توحدنا، فنصبح كجسٍد (
حد يس& 

Ùو هدٍ� (
حد، �ال (هو طاعة �بنا.

لغرÅ من  
لصائم   d�<� لو  فيما  َغَرَضُه   c<يؤ فالصيا@   �a-


لصيا@ (�>�d $و�يه 
لرئيسيني �ال (Íا:
.�

إلقال� عن 
لطعا@ (
لشر :c<ملا

ملحو�  .١


البتعا> عن 
لفحش (
لرفث  :cملعنو

ملحو� 
لر(حي () .٢
(كّل 
لسيئا2.

 ªهللا تعا+ (يؤجر عند
(ֲדذ
 تقو@ قائمة 
لصيا@ (يصح عند 
بأ	 يعطيه 
لنتائج 
لطيبة لعمله 
لطيب (هو جز
ªÝ، (هنا ينطبق 

لقدسي: "كل  
حلديث  تعا+ �  
هللا   Fقو 
لصائم   
هذ على 

عمل 
بن �>@ له -ال 
لصو@ فإنه � (�نا �جزc به".


لتوقف عن 
لطعا@ ) F)أل
�ما -	 
قتصر صيامه على 
ملحو� 

ملحو� 
لثا³ فاحلاصل هو ما يلي: d
�<- 	)< (�

لشر)

 Fسو� Fهللا عنهما قا
�(ًال: عن 
بن عمر عن �º هرير� �ضي 

هللا �:  "�� قائم حظه من قيامه 
لسهر (�� صائم حظه 

(٧٤٩١ Fلعما
من صيامه 
جلو� (
لعطش". (كنـز 

هللا "-ياكم (
لبطنة من  Fسو� Fبن عبا� قو
(حديث: عن 

لطعا@، فإ	 
لعبد لن يهلك ح¶ يؤثر شهوته على �خرته".  

(٦٣٠٩  Fلعما
(كنـز 
ففي   �

لشر) 
لطعا@  عن  
لشكلي  
لصو@   
هذ �غم  ثاني¡: 


حلقيقة �صل 
لعكس متام¡:
فبدF �	 ينحل 
جلسد � �مضا	، نرy �غلب 
لصائمني قد 
 �

> (��م فيه، (نذهل عندما نالحظ 
لتفنن بألو
	 (�نو<�


لشهر (
إلسر
� فيه، ح¶ �ّ	 
ُألَسر حتسب  

لطعا@ � هذ
 F)لد

حلكوما2 �  	ّ�) ،

لشهر حساب¡ موفو� 
لقد(@ هذ
 ،R

إلسالمية تر�Õ حتت عب� تقدمي 
خلدما2 (تغطية 
ألسو
(تستو�> ما لّذ (طا� لتأمني 
حلاجيا2 
ملتز
يد� فيه، بدًال من 

�	 يكو	 مصد� �مٍن (توفٍ& غذ
ئيني.
معا³  من  �مامنا  قائم¡  متجسد�  معًنـى   dند� هنا  ثالث¡: 

هللا �: "سيأÈ على 
لنا� �ما	 ما يبقى من  Fحديث �سو

لقر�	 -ال �®ه (ال من 
إلسال@ -ال 
®ه، يتسمو	 به (هم 
 ،yدu
 � من 
منه، مساجدهم عامر� (هي خر 
لنا�  �بعد 
فقها� aلك 
لزما	 شر فقها� حتت ظل 
لسما�، منهم خرجت 

(Fلعما

لفتنة، (-ليهم تعو>." (كنـز 
سيدنا  �تبـا�  ((فق  $مٍد  سيدنا  �ّمة   Fحا �صلح  
للهم 

ملفاهـيم  -عـا>�   
يستـطيعو كي  خـطاهم  (سّد>  ��د 

ملسلمني كاّفة، (-+  �
لصحـيحة لإلسال@ -+ صد(� (قلو
-ظها� 7اF (عقـالنية >ين 
إلسـال@ 
لذc �جـالª بيـا	 
 

ملسيح 
ملوعـو> (م&�) cملهد
-ما@ 
لزمـا	 حضر� 
إلما@ 

غال@ ��د 
لقا>يا³) �.
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لتقنية   @

ستخد  y)دð 
آل	  ح¶  
لنا�  من  كث&  يقتنع   ¿
تطو�2   	� منذ  صغ&�  قرية  �صبح  قد  
لعا¿   	� من  بالرغم 
عائقا  
لشاسعة  
ملسافا2  تعد  
حلديثة، (¿  
التصاال2  (سائل 
�ما@ -يصاF معلومة ما -+ �بعد نقطة على سطح 
لكر� 
أل�ضية. 
فقد �صبح 
حلصوF على بريد -لكتر(³ 
حلاجة 
أل(+ للتو
صل 
مكا	 �   c� من   cخللو
 
uاتف   )�  �
حلاسو  Dع 
لعا¿  مع 

خلدما2  (�فضل  �من  بريد   �حسا على   Fللحصو) 
لعا¿. 


لتالية. 2
عليك -تبا� 
خلطو
 �  è
لالÏر (مصد
قيته  Ðيا>يته  معر(�  موقع  
ختيا�   .١

.Fملجا
 
خدماته (aلك باستشا�� 
ملختصني � هذ
للرسائل  
لد
ئمة  
ملر
قبة  Ñاصية  يتمتع  موقع  
ختيا�    .٢
 ªذu ئم

لدخيلة (فحص 
لف&(سا2 (
لقيا@ بعمل 
لتجديد 
لد


لµDيا2.

ملو
قع  لك  يقدمه   yلذ
 
لDيد  
الهتما@ Ðجم  كما ¾ب   .٣

ملز(>� للخدمة، فهناd مو
قع تقد@ مثال ٢ ميغا (مو
قع تقد@ 

١٥ ميغا.

لكث& من 
ملو
قع 
ل§ تقد@ خدمة  dهنا 	� +- ªالنتبا
٤. (¾ب 

لDيد 
إللكتر(³ � بلدd قد تكو	 $جوبة � بلد �خر. فال بد 
لك �	 تسجل � مو
قع تعلم ��ا قوية (تابعة لشركا2 ال ميكن 

.yألخر

الستغنا� عن خدماִדا 
٥. ¾ب عليك 
لتسجيل � 
ملو
قع 
ل§ تقد@ جد�
	 نا� قوية 

uاكر� 
لذين ال  cسائل من �يد�) dاية جيد� حلماية بريد�)

لDيد  يكلو	 (ال ميلو	 للحصوF على ثغر� � �نظمة (برµة 


إللكتر(³ للوصوF -+ �سائلك (معلوماتك.

ل§  
اللكتر(³  
لDيد  �	 تكو	 خدمة  
uامة  ٦. (من 
ألمو� 

ملختلفة،  2
تسجل ֲדا قابلة (>
عمة ملعظم لغا2 
لعا¿ (
لترميز

لكي تكفل لنفسك �	 تصلك 
لرسائل مفهومة (مقر(��.

,+ليك بعض �لقو�عد �لذهبية:
١. عد@ فتح 
لرسائل 
لو
�>� مطلق¡ -	 ¿ تكن على علم باجلهة 

ل§ ��سلتها (خاصة تلك 
لرسائل 
ل§ تبلغك بالفو� ðائز� ما 
بغض 
لنظر عن كD �( صغر حجم 
جلائز� أل�ا حتما ستكو	 

$ملة بالف&(سا2 على 
ألغلب.
٢. عد@ -�ساF ملفا2 كب&� 
حلجم ”�كثر من ١ ميغا بايت“ 
بطيئة،  عندهم  
إلنترنت  َ(صلُة  كانت   
a- (خاصة  لآلخرين 
 Rل§ يوجد طر
أل	 
ملتلقي لن يستطيع فتحها (خاصة 
لصو� 

.Fإل�سا
عديد� لضغطها (تصغ& حجمها عند 
٣. ¾ب بشكل >
ئم فتح 
لDيد 
إللكتر(³ ح¶ ال يغلق من 

خلدمة (aلك ظنا منهم �	 صاحب 
لDيد  ªذu <)ملز
قبل 
ملوقع 
 
قد �صابه �مر مانع لفتحه (بالتا� يلغو	 
حلسا� ح¶ يستغلو
µلد  تفريغ  عليك  كما ¾ب   .yخر� بريدية  لعنا(ين  
ملساحة 

لرسائل 
ملزعجة >
ئما (حذ� 
لرسائل 
ل§ ال حتتاجها ح¶ يتم 


ستقباF �سائل جديد� بشكل >
ئم.
 �٤. -ضافة 
لرسائل 
لدخيلة >
ئم¡ -+ قائمة 
لرسائل غ& 
ملرغو
تلقائي  (بشكل  
لDيد  ليقو@   junk mail باسم  
ملعر(فة ) فيها 


ستقباuا من جديد. Fذفها � حاÐ
للDيد  �من¡  
ستخد
ما   êلقا�
  cعزيز لك  نضمن  (بذلك 


إللكتر(³ 
خلاÆ بك على �كمل (جه.

Oشا��
�ل{يد �اللكتر,|... نصائح ,+
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بقلم: عال� عثما	 (سو�يا)








