



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
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التقوى

كلمة �لتقو�

حياٌ� باطنها �خلوk %�لبؤ6، %ظاهرها �لظلم 
ميكن  �لوجيز�  �لكلما/   pֲדذ %�لفسا7.. 
فيها   يتخبط   uل� �ملرضية  �حلالة  تشخيص 
�لشاe} �إلسالمي �لذ; �بتعد عن �لعيش y ظل �ألمن 
%�لسال< ُبعد �ألe~ عن �لسماe% .d{ سائل يستفسر: 
هل هذp هي �حليا� �لe� uتضاها �هللا خل" �مة؟ %هل هذ� 
�لوضع �ملزe;  هو هدk �الستخالy k �ألe~؟ %هل 

هذ� هو �ملص"؟..
 ال شك �( قائمة �الستفسا�e/ ستطوD %*) هذ� �حلد 
�جلشع،  �لسرقة،  �خليانة،   ،eلغد� هل   .D%ستؤ �لفاصل 
�لنفاQ، �لتمر7، �لبغضا�e*% dقة �لدماd تستطيع �( ترضي 

نفوسنا لتنعم باألما( %�لسال<؟!
يطلقها  %تلك  �لربو}   pهذ  y تعلو  عديد�  صيحا/ 
�لباحثو( عن �خلال� من بر�ثن هذp �لعلل بالرغم من 
%�لسال<  �ألمن  غا{  لقد  �ملا7ية.  �ألسبا{  �متالكهم 
%�حلر%{  �لنـز�عا/  %�نتشر/  �لنا6  من  �لكث"  عن 
%�K{ سال< �إلنسا( �لد�خلي %�خلاeجي %�صبح �لعا� 
%�ملآسي  %�لنكبا/  �لفو�جع   eخبا� على  %يستيقظ  ينا< 
%�جلر�ئم! %ال شك �( كل ما �د� هو بسبب نسيا( 
 _eلنبيل �لذ; ُخلق من �جله، %ما � يد� kإلنسا( ��د�
كنهه، %هو �( تص" �لبشرية منصبغة بصفا/ �هللا تعا) 
مؤهال/  لدينا   ;� %جل  عز  فطرته  على  ُفِطرنا  كوننا 

لكي تنعكس فينا صفاته عز %جل. 
�لنفس  مع  %�لرضى  %�لسال<  �لسعا�7   (* �لسبيل   )*
باملساعي  %ال  %�لفضة  بالذهب  �حد  يناله  ال  %�ملجتمع 
�لذ�تية %�ملقوال/ �لفلسفية %ال بامتال_ �لقو� %�لسلطا(، 
 pdلذلك نر� �نه من سنن �هللا عز %جل �نه يرسل �نبيا

%�لسال<  �لسعا�7  *) سبيل حتصيل  ل"شد%هم  �لنا6   (*
له  �لعبو7ية  %*خال�  سبحانه  به  �إلميا(  بعد  �حلقيقيني 

%�اللتز�< بتعاليمه �لu �%حى ֲדا *) eسله.
 dَألنبيا� �ملخالفني   من  كثيـٌر  �لتاeيخ  ع`  حتد�   لقد 
%�ستهانو� بدعوִדم بسبب �غتر�eهم مبا عندهم من مناهج 
%علو< %مكتسبا/ ما7ية فظنو� ��ا �لضامن لتحقيق �لسعا�7 

%�لسال< %ليس باتبا} ما يدعوهم *ليه �ملرسلو(.. 
%*�e7كها  فهمها  لقلة  �لبشرية  ��لت  ما  هذ�  يومنا   (*%
غافلة عن غاية %جو7ها مغر%�e %معجبة بسعيها �حلثيث 
%d�e �ملقاصد �ملا7ية %�ألما� �لكاKبة، %�نصرفت عن مائد� 
�لسماd %��مكت y �ملفاسد %�ملوبقا/ من شر{ �خلمر 
%�ملقامر� %�لكذ{ %�للهو %�ملجو(.. لقد غا{ عنها حقيقة 
�( �متال_ �ألسبا{ %�النشغاy D �ملتع %�ملالهي ال ميكنه 

ِمـن آثـار ِمـن آثـار 
غياب األمن والسالمغياب األمن والسالم
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�( مينح �لسكينة %�لسال< �لد�خلي %�لطمأنينة �لقلبية، أل( 
�لسال< %�لسكينة تأ¢ من %�هب �لسال< %هو �هللا �لو�حد 
�لقهاe، %يستحيل حتصيل هذ� �لفر7%6 مباK %� Dهب �% 
سلطا(، فسال< �هللا نعمة جليلة ال ميكن �لوصوD *ليه *ال 
مبعرفة �هللا %%صاله %�لسعي �لصاQ7 عمال بتعاليمه %تطه" 
 peجا6 ح£ يص" مهبط �نو�eلقلب من كل �أل7نا6 %�أل�

عز %جل.
بوسع �إلنسا( �ملا7; �( يتباهى مبا7يته %غناp، لكن ليس 
بوسعه �( يشعر بالسكينة %�لطمأنينة �لu هي مد�e �لسعا�7 
�لر%حانية %�الستقر�e �لنفسي، %ُحقَّ لإلنسا( �ملؤمن eغم 
%�لطمأنينة  �لسكينة  بنعمة  َيْسَعَد   )� عيشه  %بساطة   pفقر
عظيمة  نعمة  *�ا  �إلميا(.   (* باهتد�ئه  قلبه  تغمر   uل�
%�ْنَهَكْت  بسلطا�م %ج`%ִדم،  �مللو_ عن حتصيلها  عجز 

�لفالسفة %�حلكماe dغم منطقهم %حكمتهم، %�فتقر *ليها 
�ألثرياe dغم كثر� �مو��م %عقا�eִדم، %غابت عن �لكهنة 
ُكُتِبهم  %َطَالِسِم  معابدهم  eغم  %�ملنجمني  %�ملشعوKين 
 (* %قلوֲדم  �e%�حهم  َتَساَمْت  من   )ّ* %مر�صدهم.. 
�لسماd فأ%لئك هم �لو�eثو( �ذp �لنعمة، *K ال يصل *ليها 
�حد *ال بتزكية �لنفس %¨اهد� �ألهو�d %�ألما� �لشيطانية 
بصدQ %*خال�. لقد فا� ֲדذp �لنعمة على مد� �لتاeيخ 
مبا  %فا�%�  ֲדديهم،  �هتد�  %من  �لسال<  عليهم   dألنبيا�
�ْسَتْيَقَنْتُه �نفسهم على بص"� من �مرهم بوصاD �هللا تعا) 
سبيل   y %�سترخصوها  %�e%�حهم  نفوسهم  بذلو�  ح£ 
 dهؤال كل  جعل  �لذ;  فالسّر  �لعظيمة.  %معانيه  �إلميا( 
�لعصوe يضحو(  �ألبر�y e »تلف  %�لربانيني  �لصديقني 
بكل غاD %نفيس y نشو� %سعاe �7%حية ما هو سو� 
بريق صفا/ �هللا �لذ; ملع y قلوֲדم فصاe/ مفعمة مبحبة 

�هللا %سالمه ® عر جتلياته %*نعاماته.
 y% ،(إلسال< من �لسال< �لذ; هو من �¯ائه تعا� )* 
�لدين  �للفظي 7اللة e%حية على �( هذ�   Qهذ� �الشتقا
 )* %�ملا7ية  �لر%حية  %�لسكينة  �لطمأنينة  تعليُمه  �و; 
عبا�7/   )* كليا.  �ستسالما  تعا)  هللا  �ملؤمن  �ستسلم 
%مع  �هللا  مع  �لسال<   (* باإلنسا(  تؤ7;  كلها  �إلسال< 
�لنفس %�ملجتمع، *�ا �جلنة �حلاضر� �لu �ظى ֲדا �ملؤمن 
فما  �آلخر�  جنة  %�ما  �آلخر�،  قبل  �لدنيا   y  Q7لصا�
فيا  %�عظم.  �قو�  بتجليا/  �ا  ±خر  �نعكا6  *ال  هي 
عنه  غابت   uل� �لنعمة   pهذ %يستشعر  يبصر  عاملنا  ليت 
�لد�خلي %�خلاeجي %من كل  للخال� من �الضطر�{ 
�لشر%e %�ملآسي من حوله. %فقنا �هللا 4يعا لذلك %±خر 

7عونا �( �حلمد هللا e{ �لعاملني.

الصديقني  هؤالء  كل  جعل  الذي  فالسّر 
العصور  aتلف   ! األبرار  والربانيني 
يضحون بكل غال ونفيس ! نشوة وسعادة 
روحية ما هو سوى بريق صفات اهللا الذي 
مبحبة  مفعمة  فصارت  قلوبهم   ! ملع 
وإنعاماته. جتلياته  عرش   k وسالمه  اهللا 
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التقوى

 حضر� مر�� بش" �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهد; %�ملسيح �ملوعو7 �

:6%e7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

"أنا سيد ُوْلِد آدم"أنا سيد ُوْلِد آدم

�نِّي ِ َ#َبِت  َيا  ِألَِبيِه  ُيوُسُف  َقاَ*   -ْ�ِ﴿
ْمَس  �1َلشَّ َكْوَكًبا  َعَشَر  َ#َحَد  
َ#ْيُت َ
َساِجـِديَن﴾  ِلي  
َ#ْيُتُهـْم َ �1َْلَقَمَر 

(يوسف: ٥). 

شرB �لكلما?:
 dيا �ُبدلت   ،·� يا  �صله  #بِت:  يا 
فيقولو(:   ،dلند�� تاdً بسبب  �ملتكلم 
تعبً"� عن �حلب  �مِت،  %يا  �بِت  يا 

�لشديد.

:Dلتفسـ�
لقد تعّر~ بعض �لكتا{ �ملسيحيني 
يتعلق  فيما  بالنقد  �لكرمي  للقر±( 
 kسو لذلك   ،� يوسف  ºا7ثة 
ما  بني   Qَeلفو��  Dٍ%بأ �%ًال  �%ضح 
�لقر±(   y 7e% ما% ��eلتو�  y 7e%

�لكرمي y هذ� �لشأ(.
�لفاQe �أل%D: هو �( �لتو��e تنا%لت 
يوسف  َنَسب  بذكر  �حلا�7  هذ� 
�،  %لكن �لقر±( �لكرمي �ستهله 
�لنقطة  كانت   uل� �لر¼يا  بذكر 
 ½eو�% يوسف  حيا�   y �ملركزية 
لكل ما جر� له من �حد��، %7( 
�( ¾و~ K yكر نسبه %غ" Kلك 

مما ¾ص �ملؤeخني. 
�لنظر عن فر%Q �خر� بني  %بغض 
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بيا( �ملصدeين فإ( هنا_ بوًنا شاسعا 
بينهما y شأ( تنا%�ما �ذp �حلا7ثة، 
 ;� �ما<  �ألمر  هذ�  لو %ضعنا  %*ننا 
 kفسو �ملحايدين  �ملعلقني  من 
نظًر�  �لكرمي  �لقر±(   Áلصا �كم 
 )*  K* للحا�7،  �ستهالله  ل`�عة 
e¼يا يوسف هي �لu كانت �لعامل 
 uل� %هي   ،� لنجاحه  �ألساسي 
%جعلت  متاًما،  حياته  ¨ر�  غ"/ 
*خوته �عد�dً له، %حتقيًقا لتلك �لر¼يا 
جاd �هللا ֲדم *) مصر %�لقى ֲדم على 
قدميه مرغمني. %لو �7eنا تعيني Kلك 
�جلانب من حياته  �لذ; كا( e7ًسا 
 dشي  ;� جند  فلن  لآلخرين  %ع`ً� 

.pهذ pيا¼e فضل من�
%�لفاQe �لثا� بني �ملصدeين هو �( 
�ألحد  Kكر  قّد<  قد  �لكرمي  �لقر±( 
�لشمس  Kكر  على  كوكًبا  عشر 
 ��eبيا( �لر¼يا، %لكن �لتو y لقمر�%
فيها:   7e% فقد  �لعكس،  فعلت 
�يًضا،   Åحلم حلمت   �*  Dفقا”
عشر  %�حد  %�لقمر  �لشمس   �K*%
ه على �بيه  كوكبا ساجد� Ç. %قصَّ
%*خوته“. (�لتكوين ٣٧: ٩%١٠).

يكشف  �يضا   kالختال� %هذ� 
 ،��eلتو� على  �لكرمي  �لقر±(  فضل 
�ملر�7   )� على  متفق  كليهما  أل( 
�لشمس  %من  *خوته  �لكو�كب  من 

�لتقى  من   D%�  )�%  ،pبو�� %�لقمر 
بعد  %�حتر�ًما -  �7ًبا  له  به %خضع 
�( �كرمه �هللا y مصر-هم *خوته، 
بعد.  فيما  به  �لتحقا  فقد   pبو�� �ما 
فالترتيب �لذ; �eعاp  �لقر±( y بيا( 
�لترتيب  %�ما  �لصو�{،  هو  �لر¼يا 
خاطئ  فإنه   ��eلتو� �eعته  �لذ; 
�هللا   )�  y شك  %ال  %مستغَر{. 
�%لئك  �%ًال  يوسف   �e� قد  تعا) 
�ألشخا� من �سرته �لذين ُقّدe �م 
�( يقابلوp �%ًال، ® �p�e �%لئك �لذين 

ُقّدe �م مقابلته فيما بعد.
 �ّما �لسجو7 �ملذكوy e قوله تعا): 
ال  فإنه  ساجدين﴾   Ç ﴿e�يتهم 
يعÌ ��م سيسجد%( له حقيقًة، بل 
��م سيصبحو( خاضعني  �ملر�7 هو 
%تابعني له. %هذ� ما حصل بالضبط 
 pمصر *خوته %�بو� y حضر *ليه K*
يتقلد  كا(  حيث   pعند %�ستوطنو� 

�صبح  %هكذ�   ،�eلو��� منصب 
هؤالd �لنا6 تابعني له يعيشو( حتت 

لو�ئه .
�ملعا�"   Í%e" تفس"   y  7e% %قد 
بأ( طاعة �لو�لدين %�إلخو� ليوسف 
 )� علينا  فلذ�   Dٍبا  ;K بأمر  ليس 
نعّبَر �لشمس بامللك %�لقمر بالو�ير 

%�لكو�كب بعلّية �لقو<.
مِلك  أل(  باطٌل،   Îملع� هذ�  %لكن 
بل  ليوسف  تابًعا  يكن   � مصر 
 pبلد لقو�نني  خاضعا  يوسف  كا( 
قوله   y �لقر±(  بذلك   Íصر كما 
تعا): ﴿ما كا( ليأخذ �خاy p 7ين 
�ملِلك﴾ (�آلية: ٧٧).. �; ما كا( 
%فق   pعند  pخا� �تجز   )� ليوسف 
مهما  �مللك   )*  ® �مللكي.  �لقانو( 
كا( �حتر�مه لو�يٍر من %��eئه كبً"� 
له   pتقدير عن  يعبَّر   )� ميكن  فال 
عن  �ترمه  ال  ألنه  سجو7،  بكلمة 

املراد  بل  له حقيقًة،  أنهم سيسجدون   nفإنه ال يع  ...
ما  وهذا  له.  وتابعني  خاضعني  سيصبحون  أنهم  هو 
وأبواه  إخوته  مصر   ! إليه  إذ حضر  بالضبط  حصل 
الوزارة.  منصب  يتقلد  كان  حيث  عنده  واستوطنوا 
وهكذا أصبح هؤالء الناس تابعني له يعيشون حتت لوائه .
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%لطًفا  عطًفا  %*منا  %خضو}  طاعة 
منه.

متثيٌل  �ملا7;  �لسجو7   )* %حيث 
يطَلق  لن  لذلك  �لطاعة   Dلكما
على  *ّال  ¨اً��  %لو  هنا  �لسجو7 
 )� %�لو�قع  للطاعة.  »تلفة   eصو
عظيم  �مٌر  %�إلخو�  �ألبوين  طاعة 
�يضÅ، أل( �آلباd ال يكونو( عموًما 
 y �ألمر  %لكن  لأل%ال7.  طائعني 
لقد  جًد�.  عجيب  يوسف  حا7ثة 
�نه  صغ"  %هو  بالر¼يا  �هللا   p`خ�
 pبو�� فيه  يدخل   kيو< سو سيأ¢ 
y طاعته. مع �لعلم �( يوسف كا( 
يبلغ حينئٍذ �حد �% �ثÌ عشر عاًما، 
�خلمسني.  جتا%�  قد    pبو� %كا( 
يضمن   )� يستطيع  �لذ;   �K %من 
سيعيش  �نه  �ملد�-   pهذ  Dطو�  -
%*خوته  �بويه   )�% eقًيا،  %�قق 
 dحيا� �يًضا  سيبقو(  عشر  �ألحد 
 pهذ  Dطو� له  طائعني  %يصبحو( 
 pهذ  y �لر¼يا  فتحقُّق   �Kً* �لفتر�. 

�لظر%k ليس بأمر عا7; �بًد�.
لقد �خ`ُ/ من قبل y تأ%يل (�حد 
�حد  منها  �ملر�7   )� كوكًبا)  عشر 
Kكر/  %قد  ليوسف.  �ًخا  عشر 
eُ�%بني،  يلي:  كما  �¯اdهم   ��eلتو�
اكر،  يسَّ  ،�Kيهو ال%;،  Óعـو(، 
 ،)�7 بنيامـني،  �بولـو(، 

(�لتكوين  %�ش".  جـا7   ،Çنفـتا
 .(٢٩%٣٠%٣٥

 ��eلتـو� Kكـر/  %قد  هذ�، 
 dأل¯ـا�  pذ� غريبـة  معـا� 
�لu �طلقـتها عليهم �مهـاִדم *ّال 

بنيـامني.

:I1ملماثلة �أل�
 بني �لنÔ �لكرمي � %سيدنا يوسف 
�، %هي y كيفية نز%D �لوحي 
�أل%D. فكما حد� ليوسف كذلك 
 y هو% � Ôحي على �لن% D%� Dنز
"غاe حر�d"، %قد 
ل هذ� �لوحي 
�نباp`Õ dً بأنه سوk يفوQ %يتغلب 
﴿�قرْ�  له  �هللا   Dقا  K* 4يًعا  عليهم 
بالقلم،  عّلم  �لذ;  �ألكر<  %eبك 
 �eسو) يعلم﴾   � ما  �إلنساَ(  عّلم 
�لكال<  هذ�  �قرْ�   ;� �لعلق:٤-٦). 
 y َمن  �كرُ<  عليك  �نزله  �لذ; 
 kهللا �ألكر<  سو� )� Îلوجو7، مبع�
 y  Qلو« �كر<  �يضا  �نت  ×علك 
�ألe~، %سوk يعّلمهم بو�سطتك 
  Îما � يعّلمه �حًد� من �أل%لني.. مبع
 y كائن kتصبح �شر kنك سو�
 kآلخرين، ألنك سو� y% أل%لني�
�أل%لو(.   dألنبيا� يعَط   � ما  ُتعطى 
%كأنه تعا) يقوD للرسوD: ستكو( 
لقومك   ;� إلخوتك..  سيًد� 

 ;� �لر%حانيني  آلبائك  %كذلك 
 Dقا كما  %Kلك  �لسابقني،   dألنبيا�
�لنÔ �: ’’#نا سيد 1ُْلِد L�M‘‘ (�بن 
كا(  ’’لو  %�علن:  �لزهد)،  ماجة، 
موسى %عيسى حيَّني ملا َ%ِسعهما *ال 
�تباعي‘‘ (�بن كث"، �آلية: %*K �خذ 

�هللا ميثاQ �لنبيني).
 �  Ôلن� ُ�خ`  لقد   eباالختصا%
 kنه سـو�  pتلقا �%D %حي  لد� 
%آلبائه  إلخوته   Åمطاع سيًد�  يص" 

�لقد�مى.

�ملماثلة �لثانية:
ألبيه   pيا¼e يوسف  حكى  لقد 
 Ôلن� Kكر  كذلك  �لسال<،  عليهما 
�هللا  eضي  �%جته  من   �eمبشو   �
�لوحي   D%نز  dبد حـا7َ�  عنها 
�سـرִדا  من   Áصـا ِلشـخص 
 ،;eقـة بن نوفل. (�لبخاe% هـو

بدd �لوحي).

 ! أخاه  ليأخذ  كان  ﴿ما 
كان  ما  أي  املِلك﴾..  دين 
أخاه  �تجز  أن  ليوسف 
عنده وفق القانون امللكي. 
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 PََياQْ
ُ َتْقُصْص  ال  ُبَنيَّ  َيا  ﴿َقاَ* 
َكْيًد�  َلَك  َفَيِكيُد�1  �ْخَوِتَك ِ َعَلى 
ُمِبني﴾  َعُد1ٌّ   ِ̂ ِلْإلِْنَسا  َ̂ ْيَطا �لشَّ  َّ̂ �ِ

(يوسف: ٦)

شرB �لكلمـا?:
 .(Ìب�) تصغ" من (Ìُّب) كلمة :bّيا ُب
%لد   (*  �eإلشا� بالتصغ"  ُيقصد  %ال 
�لتعب" عن  به  �لسن %*منا يقصد  صغ" 
ُتستخد<  �لكلمة   pهذ% �حلب.  شد� 
مهما  �لولد  أل(  �يًضا،  �أل%ال7   eلكبا
�بيه   (* بالنسبة  يبقى صغً"�  فهو  ك` 
 y  7e% فقد  �بته. % عطفه  %يستحق 
البنه   �  Íنو  Dقو �لكرمي  �لقر±( 
معنا﴾  �eكْب   Ìَُب ﴿يا  �لطوفا(:  عند 
(هو٤٣:7)، %قوD لقما( � البنه: 
﴿يا ُبÌّ ال تشرْ_ باهللا﴾ (لقما(: ١٤).

خدعه  َكْيد�:  يكيد   p7كا فيكيد�1: 
%علََّمه  �ملكيد�؛  %�السم  به،  %مكر 
كدنا  ﴿كذلك  ر  ُفسِّ %به  �لكيَد، 
على  �لكيد   pعّلمنا  ;� ليوسف﴾ 
%كا7  عليه.   Dحتا� له:  %كا7  *خوته. 
%�لكيُد:   .dٍبسو  p7�e� حاeبه؛  فالًنا: 
 �ٌ7�e* �حلرُ{؛  �حليلُة؛  %�خلبُث؛  �ملكُر 
مضّرٌ� غ"خفية. %هو من �َخللق �حليلُة 
�لتدبُ" باحلق ملجا���  �لسيئة، %من �هللا 

�عماD �خللق (�ألقر{).

:Dلتفسـ�
بيا(  بني  �ختالًفا  جند  �يضا  هنا 
سيدنا   )�  Íيصّر فالقر±(  �ملصدeين، 
يوسف قد قصَّ e¼ياp على %�لدp �%ًال، 
فنهاp �( يُقّصها على *خوته قائًال: ﴿ال 
تقصص e¼يا_ على *خوتك﴾، %لكّن 
�لتو��e تقوD بأنه قّصها على *خوته قبل 

�بيه. (�لتكوين ٣٧: ٩). 
%�لصو�{  �حلق  هو  �لقر±(  %بيا(    
 K* نفسها   ��eلتو� بذلك  تشهد  كما 
%7e فيها �( يوسف كا( قد e ��e¼يا 
�خر� قبل هذe% p%�ها إلخوته فبد�%� 
يوسف  (%حلم  قيل:  حيث  يبغضونه 
�يًضا  فا��%7�7  *خوته.  %�خ`  ُحلًما 
 7e%%  (٥  :٣٧ (�لتكوين  له)  بغًضا 
فيها �يضا (فقاD له *خوته لعلك متلك 
علينا ُملًكا  �< �( تتسلط علينا تسلطا. 
%��7�7%� �يًضا بغًضا له من �جل �حالمه 
%من �جل كالمه) (�لتكوين ٣٧: ٨).

�لكر�هية   pهذ  eظهو بعد  ُيعقل  فهل   

 pيا¼e من *خوته �( �كَي �م يوسف
�لثانية �لu كانت مشاֲדة لر¼ياp �أل%) 
y فحو�ها قبل �( �كيها ألبيه؟ كال بل 
 pيا¼e ملنطق �لسليم يفر~ �( ¾في� )*
�لثانية عن *خوته ملا p±e منهم y �ملر� 
�أل%)، %�( �كيها ألبيه. فبيا( �لقر±( 
%�لصو�{  �لعقل   (* �قر{  �لكرمي 

%Kلك بشها�7 �لتو��e نفسها. 
البنه   � يعقو{  سيدنا   Dقو %�ما 
تقصْص e¼يا_ على *خوتك﴾  ﴿ال 
فقد Kكر �لقر±( �لكرمي نفسه سبب 
هذ� �لّنهي حيث قاD: ﴿فيكيد%� لك 
يدeكو(   kسو ��م   Ìيع كيد�﴾ 
باهًر�،  مستقبًال  لك   )� بذلك 
 )� ناسني  %يبغضونك،  فيحسد%نك 
�لر¼يا،  شأ(   y لإلنسا(   eخيا ال 
%سيحا%لو( �لقضاd عليك. %هذ� ما 
تؤكـدp �لتو��e �يضÅ بأ�م كـانو� 
�حالمه  نتيـجة  عليه  ناقـمني 

.p�¼e%

اآلخرين،  و!  األولني   ! كائن  أشرف  تصبح  سوف   ...
وكأنه  األولون.  األنبياء  يعَط   � ما  ُتعطى  سوف  ألنك 
تعا� يقول للرسول: ستكون سيًدا إلخوتك.. أي لقومك 
السابقني...، األنبياء  أي  الروحانيني  آلبائك  وكذلك 
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�ملماثلة �لثالثة:
قّص  عندما  يوسف   )� كما  %هي 
عليهما  يعقو{  �بيه  على   pيا¼e
�لسال< �نذpe بأنه سيو�جه عد�dً من 
 � Ôِقبل *خوته، كذلك ملّا قّص �لن
بن  �أل%D على %eقة  �لوحي  حا�7 
فيها   Ìليت ”يا  قائًال:   p`خ� نوفل 
*K ¾رجك  حًيا  �كو(   Ìليت َجَذًعا، 
شاًبا  كنت   Ìليت  ;� قومك“.. 
 Ôلن� سأله  %حينما  �ساعد_.  قوًيا 
� y ح"�: (�َ% ُمخِرِجيَّ ُهْم) �; 
 Ìسيـطر7%ن حـقًّا  قومي  هـل 
%eقـة:  �جـابه  بلـد;؟  مـن 
جئت  ما  مبثل  قط  eجل  يأِ/   �”
 ،;eلبخـا�) عـو7َ;‘‘  *ّال  به 

�لوحـي).

1َُيَعلُِّمَك  
بَُّك َ َيْجَتِبيَك  ﴿1ََكَذِلَك 
ِنْعَمَتُه  1َُيِتمُّ  �َألَحاِ�يِث  َتْأ1ِيِل  ِمْن 
َكَما   kََيْعُقو  *ِM 1ََعَلى  َعَلْيَك 
�ْبَر�ِهيَم ِ َقْبُل  ِمْن  َ#َبَوْيَك  َعَلى  َها  َ#َتمَّ
َحِكيٌم﴾  َعِليٌم  
بََّك َ  َّ̂ �ِ  mَْسَحا�ِ1َ

(يوسف: ٧).

 :Dلتفسـ�
�; سوk يعاملك �هللا تعا) متاًما كما 
e�يت y �لر¼يا، %سوk يعطيك ما 

 .dعد_ به من حظو� %�صطفا%
%�ما قوله تعا) ﴿%يعلمك من تأ%يل 
 :D%أل� مفهوما(؛  فله  �ألحا7يث﴾ 
سوk �قق �هللا تعا) لك ما e�يت 
 kلثا�: سو�% .�eلر¼يا من بشا� y
تأ%يل  ֲדا   kتعر َمَلَكًة  لك  يهب 

�لر¼يا. 
نعـمته  ﴿%يتـم  تعا)  قوله  �ما 
هو  �لنعمة  *متا<  من  فاملر�7  عليك﴾ 
بذلك  �هللا   pفبشر بالنبو�،  �لتشريف 
�لنبو�  �يًضا  له  يهب   kسو �نه 
 Îمبع يعقو{؛   D± يكر<  %هكذ� 
�لنبو�  من  نصيًبا  ينالو(   kم سو��

باإلميا( بيوسف. 
 ،��eهنا �يًضا ¾تلف �لقر±( مع �لتو
  Íفر يعقو{  سيدنا   )*  :Dيقو فإنه 
بر¼يا �بنه %�يقن بصدقها %صحتها. 
على   pنه �جر*  Dتقو  ��eلتو� %لكن 
 pبو� pفيها: (فانتهر dحيث جا ،pيا¼e
%قاD له ما هذ� �حللم �لذ; حلمت، 
هل نأ¢ �نا %�مك %*خوتك لنسجد 
*خوته.   pفحسد  .~eأل�  (* لك 
(�لتكوين  �ألمر)  فحفظ   pبو� %�ما 

(٣٧: ١٠%١١
»الف   ��eلتو� بيا(   )� جر<  %ال 
عقل   ;K *نسا(   ;� أل(  للعقل، 
 pير� ما  على  �حد�  يزجر  ال  سليم 
ليس  �لر¼يا   %� �حللم  �ملنا<، أل(   y

y خياe �حد. نعم، ميكن �( يزجر 
 )� يظن  كا(   �K* �حًد�  �إلنسا( 
e¼يا،  �ّية  يَر   �%  }Kكا �لشخص 
يعقو{  بأ(   Dتقو  ��eلتو� %لكن 
 uل� �لر¼يا   pهذ ما  قائًال:   pجر�
 )ْK* .ًباKكا p`نه يعت� Ìيت، مما يع�e
فا7عا¼ها بأ( �باp �جرp على �لر¼يا 
 kمر غ" منطقي، %كل عاقل سو�

يصدQ �لقر±( y بيانه حتًما. 
بيا�ا   ~eتعا نفسها   ��eلتو�  )*  ®
حفظ  يعقو{   )� تضيف   K* هذ�، 
حفظها  �نه  %�لبديهي  �لر¼يا.   pهذ
�لر
ن.  �هللا  من  بأ�ا  �يقن  ألنه 
يزجرp على   )� �ملستحيل  *K( فمن 
ال  كا(  �البن   )�% خاصًة  ¯اعها، 
ال   %� ير�ها   )�  y  eخيا  ;� ميلك 

ير�ها.

�ملماثلة �لر�بعة:
يتضح من هذp �آلية �( سيدنا يعقو{ 

انية e يا¼e )بنه كا� p±e يقن �( ما�
%مكرمة  شرًفا  %�عت`ها  ֲדا  %±من 
 �  Ôللن حد�  ما  %هذ�  لشعبه، 
حيث صّدقه %eقة بن نوفل عند ¯ا} 
�أل%D %�عت`p مدعا�  �لوحي  حا�7 
"هذ�  قائـال:  لقومه   kشر% عٍز 
�لنامو6 (�; �لوحي) �لذ; نّزD �هللا 

على موسى" (�لبخاe;، �لوحي).



٩

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٢٩ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٨ مم

ِفـي   َ̂ َكـــا ﴿َلـَقــْد 
Mَيـاٌ?  �ْخـَوِتـِه ِ1َ ُيـوُسـَف 

اِئِلـَني﴾ (يوسف: ٨) ِلـلسَّ

:Dلتفسـ�
 �; �( y هذ� �حلا�7 ±ياٍ/ للذين 
يسعو( لفهم صدQ �لنÔ �. %كأنه 
تعا) ينبئ هنا �( هذ� �لرسوD �يضا 
سوk يتعر~ ملا مّر به يوسف � 
�ن. فاآلية 7ليل %�ضح % k%من ظر
حا�7  �كي  ال  �لقر±(   )� على 
 p7ية، %*منا يسر¾eيوسف كقصة تا
�مد   Qصد عن  �لباحثني  ليز7%ّ 
على  �لد�لة  بال`�هني   � �هللا   Dسوe

صدقه.
          

 oُ1ََ#ُخـو َلُيوُسـُف  َقـاُلو�   -ْ*ِ﴿
َ#َحـبُّ ِ�َلى َ#ِبيـَنا ِمـنَّا 1ََنـْحُن 
َضَالٍ*  َلِفـي  َ#َبـاَنا   َّ̂ �ِ ُعْصَبـٌة 

ُمِبٍني﴾ (يوسف: ٩).

شرB �لكلمـا?:
%�خليل   Dلرجا� من  �لعصبة  ُعصَبة: 
�جلماعُة  %�لعصابُة:  �لعصابُة،  %�لط" 
�لعشرُ�؛  %قيل:  �ملجموعة؛   ;�
�ألeبعني.   (* �لعشر�  بني  ما  %قيل 

قط رجــل  ــأِت  ي  �"
بـه جئـت  ما  مبـثل 

إّال عــــودَي"

(%eقة بن نوفل)

(�ألقر{).
�لعشر�   Îمع �ملفسر%(  فّضل  %قد 
له كانو�  �ملعا7ين  *خو� يوسف  أل( 
عشر�. %�لعصبة تدD على �لقو� �يضا 
%كأ�م  �لعصب،  من  مشتقة  أل�ا 
%نكسب   Íنكد �لذين  Ýن  قالو� 
يوسف  �بونا  يؤثر   �Kفلما لألسر� 

%�خاp علينا.

:Dلتفسـ�
�ملماثلة �خلامسة:

 y نفس �ملوقف � Ôلن� لقد %�جه 
عد� �شكاD، فمثال كا( لسيدنا عمر 
� عّم �¯ه �يد بن عمر بن نفيل، 
 dعلما من  �لتوحيد  تعّلم  قد  %كا( 
ضد  بالوعظ  يقو<  %كا(  �ليهو7، 
7عو�  عن  ُسِئل  %عندما  �لوثنيني. 
 }eنا �لذ; كنت �حا� :Dقا � Ôلن�
�لشر_ y مو�عظي %خطÔ، فكنت 
�نا �حق بالنبو�. (�لبخاe;، �ملناقب؛ 

%�لس"� البن هشا<).
%قد �ثاe �ليهو7 %�لنصا�e نفس هذ� 
�عمو�   K*  �  Ôلن� ضد  �العتر�~ 
بنعمة  %�حقُّ  �هللا  7ين  
لة  ��م 
�لنبو�. بل يتبني من �لقر±( �لكرمي �( 
�لفكر� نفسها كانت Õتمر K� yها( 
�لقر±(:   Dيقو �يًضا.  مكة  مشركي 
على  �لقر±(  هذ�   Dُنّز لوال  ﴿%قالو� 

عظيم﴾  �لقريتـني  من  eجٍل 
(�لزخرk:٣٢). �; ملا�K � ينـزله 
 %� مكة   dعما� من  �عيم  على  �هللا 
 Åغيظ �حترقو�  %كأ�م  �لطائف. 
%حسًد� *K كيف �( �هللا �ختاe هذ� 
�ذ�  بيننا  من  �لضعيف   �لشخص 
عليهم  �هللا  فر7ّ  %�لشرk؟  �لفضل 

ة eبك﴾ e )بقوله ﴿�هم َيقِسمو

.(٣٣:kلزخر�)
%قو�م ﴿*( �بانا لفي ضالD مبني﴾ 
�بنا   )� �بينا  %�جب  من  �نه   :Ìيع
 Dن ملا نقو< به من جهو7 %�عماÝ
على  �نو  %لكنه  �ألسر�  �جل  من 
يوسف �لذ; ال �ر_ ساكًنا، %هذ� 
هذ�  %قو�م  كب".  خطٌأ  �بينا  من 
عليه  ناقمني  كانو�  ��م  على   Dيد

غاية �لنقمة.
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التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا *مد املصطفىسيدنا *مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َثُكْم َحِديًثا َكِثـ"� َ�(َّ eَُسوDَ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه  َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك �َنَُّه َقاDَ: *نَُّه لََيْمَنُعِني َ�ْ( ُ�َحدِّ
 .eِِمَن �لنَّا pَُمْقَعَد �ْ َد َعَليَّ َكِذًبا َفْلَيَتَبوَّ َ%َسلََّم َقاD: َمْن َتَعمَّ

َعْن َسْعد ْبن �َِبي َ%قَّاٍ� َ�(َّ eَُسوDَ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيه َ%َسلََّم َقاDَ: *ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها 
َ%ْجَه �هللا *ال ُ�ِجْرَ/ َعَلْيَها َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم �ْمَر�َِتك . 

اَعِة َ�ْ( ُيْرَفَع  َعْن �ََنِس ْبِن َماِلك َقاDَ: َقاeَ DَُسوDُ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ%َسلََّم: ِ*(َّ ِمْن َ�ْشَر�Þِ �لسَّ
�ْلِعْلُم، َ%َيْثُبَت �ْلَجْهُل، َ%ُيْشَرَ{ �ْلَخْمُر، َ%َيْظَهَر �لزَِّنا. 

ا ُيَطوDُِّ ِبَنا  َعْن �َِبي َمْسُعو7ٍ �َألْنَصاeِ;ِّ َقاDَ: َقاeَ Dَُجٌل: َيا eَُسوDَ �هللا، ال َ�َكاeِ7ْ�ُ 7ُُ_ �لّصالَ� ِممَّ
ُفالٌ(. َفَما eَ�َْيُت �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ%َسلََّم ِفي َمْوِعَظٍة َ�َشدَّ َغَضًبا ِمْن َيْومِئذ. َفَقاDَ: �َيَُّها �لنَّا6ُ، 

*ِنَُّكْم ُمَنفُِّر%(. َفَمْن َصلَّى ِبالنَّا6ِ َفْلُيَخفِّْف، َفِإ(َّ ِفيِهُم �ْلَمِريَض َ%�لضِعيَف َ%�Kَ �ْلَحاَجِة.

(ُ�خذ/ هذp �ألحا7يث �لنبوية �لشريفة من صحيح �لبخاe;، كتا{ �لعلم)
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�من كال" �إلما" �لمهد

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٤٤))

رأت أسرة "التقوى" نشر كتاب حضرة مرزا غالم أحمد القادياني � "سر اخلالفة" - في هذه الزاوية عبر حلقات - 

الذى رد فيه حضرته على أهم خالف نشب بني املسلمني.. السنة والشيعة،

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 

1قا* �هللا y مقا< ±خر y مدÍ �ملؤمنني: ﴿َ%�َْلَزَمُهْم َكِلَمَة �لتَّْقَو� َ%َكاُنو� َ�َحقَّ ِبَها َ%َ�ْهَلَها﴾. (١)  فانظر كلما/ 
 Dُُسوe ٌد e{ �لعاملني. �ُتسمِّي قوما فاسقني ¯اهم �هللا متقني؟ ® قاy � D مدÍ صحابة خامت �لنبيني: ﴿ُمَحمَّ
 y ْضَو�ًنا ِسيَماُهْمeِ%َ ًعا ُسّجًد� َيْبَتُغوَ( َفْضًال مَِّن �ِهللا �dُ َعَلى �ْلُكفاeُ eَِحَماdُ َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم eُكَّ �ِهللا َ%�لَِّذيَن َمَعُه َ�ِشدَّ
ُجوKَ 7ِِلَك َمَثُلُهْم y �لتَّْو�eَِ� َ%َمَثُلُهْم y �ِإلْنِجيِل َكَزeٍْ} َ�ْخَرàَ َشْطَأpُ َفآpُeَ�َ َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَو�  ُ%ُجوِهِهْم ِمْن �ََثِر �لسُّ
ّ̄ى كل من عا�7هم كافًر�، %غضب عليهم، فاخش  َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب �لُزeَّ�َ} لَِيِغيَظ ِبِهُم �ْلُكّفاeَ﴾.(٢) فانظر كيف 

�هللا %�تق �لذ; يغيظ بالصحابة كافرين، %تدبَّْر y هذp �آليا/ %±يا/ �خر� لعل �هللا ×علك من �ملهتدين.
%من تظÎ من �لشيعة �( �لصّديق �% �لفاQ%e غَصب �حلقوQ، %ظلم �ملرتضى �% �لزهر�d، فتَر_ �إلنصاk %�حبَّ 
�العتساk، %سَلك مسلك �لظاملني. *( �لذين تركو� �%طا�م %خال�م %�مو��م %�ثقا�م هللا %eسوله، %ُ�%K%� من 
�لكفاe %ُ�خِرجو� من �يد; �ألشر�e، فص`%� كاألخياe %�ألبر�e، %�سُتخِلفو� فما �ترعو� بيوִדم من �لفضة %�لَعني، 
�بناdهم  �ملاD، %ما جعلو�  بيت  %�للَُّجني، بل 7e%� كل ما حصل *)  �لذهب   dَثاe% هم %بناִדمdبنا� %ما جعلو� 
خلفاdهم كأبناd �لدنيا %�هل �لضالD، %عاشو� y هذp �لدنيا y لبا6 �لفقر %�خلصاصة، %ما مالو� *) �لتنعم كذ%; 
�إلمر� %�لرياسة.. �ُيَظّن فيهم ��م كانو� ينهبو( �مو�D �لنا6 بالتطا%ال/ %مييلو( *) �لغصب %�لنهب %�لغا�e/؟ 
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%قد  �لكائنا/،  �هللا خِ"   Dسوe ثر صحبة� �كا( هذ� 

دهم �هللا %�ثÎ عليهم e{ �ملخلوقا/؟ كال.. بل *نه 
�ّكى نفوسهم %طّهر قلوֲדم، %نّوÓ eوسهم، %جعلهم 
%ال  ضعيفا  �حتماال  جند  %ال  �آلتني.  للطيبني  سابقني 
 á7�  (* يش"   %� نياִדم،  فسا7  عن  ُيخ`  طفيفا  %âا 
 (* �لظلم  نسبة  على  �لنفس  سيئاִדم، فضال عن جز< 
��م  %لو  مقسطني.  قوًما  كانو�  *ّنهم  %%�هللا  K%�ִדم، 
ُ�عطو� %�7يا من ماD من غ" حالD فما َتَفلو� عليه %ما 
 %�  ،ãلُر�  Dهبا كأمثاK %لو كا(  ��و�،  مالو� كأهل 
 pألنفقو Dضني. %لو %جد%� حالال من �ملاeأل� eكمقد�
y سبل K; �جلالD %مهما/ �لدين. فكيف نظن ��م 
�غضبو� �لزهر�d ألشجاK±% ،e%� فلذ� �لنÔ كأشر�e، بل 
لألحر�e نّيا/، %�م على �حلق ثبا/، %عليهم من �هللا 

صلو�/، %�هللا يعلم ضمائر �ملتقني.
%*( كا( هذ� من نو} �إليذ�d فما جنا �سد �هللا �لف£ 
من هذ�، بل هو �حد من �لشركاd، فإنه �ختطب بنت 
 dُخِذ �التقا% ،dفإيا_ %�العتد� .dلزهر�� �K±% با �جلهل�
عن  ��غو�  �لذين  ُفضالة   Dْ%تتنا %ال   dالعتد��  {ِ7َ%
�حلّجة،   eنو�� e¼ية  بعد  �حلق  عن  %�عرضو�  �ملحّجة، 
 Þصر�  (* �7ّلك   �*% مصّرين.  �لباطل  على  %كانو� 
جهال/.   (* ترَكْن  %ال  فتدبَّْر  شبها/،  من  تنجيك 
بعضكم  من  �¯ع  %لو  تنيب،   )� %�eجو  هللا   Dقو�%
%ال   ،pهد� �هللا   7�e�  �K* *ال  عبد  يهتد;  %ال  �لتثريب، 
%قلوبكم،   Ôقل ير�  *نه   .pُسقيا من  *ال  �حٌد  يرتو; 
%ينظر قدمي %�سلوبكم، %يعلم ما y صد%e �لعاملني. 

فاعلم �يها �لعزيز �( حزًبا من علماd �لشيعة eمبا يقولو( 
�لكتا{  من   (٣) ثبُت  ما  �لثالثة  �ألصحا{  خالفة   )*
�ألتقى  �هللا  �ملرتضى %�سد  %�لُسّنة، %�ما خالفة سيدنا 

فثبت (٤) من %جوp ش£ %برها( �جلى، فلز< من Kلك 
فإ(  ±لتني،  ظاملني  غاصبني  �لثالثة   dخللفا� يكو(   )�

خالفتهم ما ثبتت من خامت �لنبيني %خ" �ملرسلني.
�ما �جلو�{ فال ¾فى على �ملتدبرين �لفاeهني %عبا7 �هللا 
�ملرتضى صلٌف  ثبو/ خالفة سيدنا   d7عا�  )� �ملتقني، 
ºٌت ما حلقه من �لصدQ سنا %�%eُ� طيف، %ليس معه 
شها�7 من كتا{ eبنا �ألعلى، %ليس y �يد; �لشيعة 
 ;eٌة على ثبو/ هذ� �لدعو�، فال شك �( خالفته عاÓّ
كالس`%/،  �جلر�7  %با7;  �لثبو/،  حلل  من  �جللد� 
�لنعو/. فال  %لو كا( عليٌّ ºَر �ألنو�e %مستغنيا عن 
ُتجاD7 من غ" حق، %ال تستثفر بفويطتك y �لرياغة، 

%ال ُتِرنا ُتّرها/ �لبالغة، %ال تقُف طرQ �ملتعسفني.
±يا/   y %�معنُت  �لقر±(   y فكر/  لطاملا  %�هللا   �*%
�لتحقيق،  بوسائل  �خلالفة  �مر  %تلقيُت  �لفرقا(، 
مالمح  %صرفُت  للتدقيق،  كلها  �ُألَهَب  له  %�عد7/ 
عيÌ *) كل �ألÝاe% ،dميُت مر�مي حلظي *) 4يع 
 kّملصا� هذ�   y قاطًعا  سيًفا  %جدُ/  فما   ،dجاeأل�
�آليا/،  �عظم  من  ��ا  %�ستبنُت   ،kالستخال� كآية 
 }e لدالئل �لناطقة لإلثبا/، %�لنصو� �لصر�ة من�%
كالقضا�،  باحلق  �كم   )� يريد  من  لكل  �لكائنا/، 
%�تيقن �نه من طا{ ِخْيُمه، %ُ�شِرَ{ ماd �إلمعا( �7ُميه، 
يقبلها شاكر�، %�مد �هللا �Kكر�، على ما هد�p %�خرجه 

من �لضاّلني.
 eيا/ �لفرقا( يقينية %�حكامها قطعية، %�ما �ألخبا± )*%
%�آلثاe فظنية %�حكامها شكية، %لو كانت مر%ية من 
حليتها  نضر�   (* تنظر%�  %ال  �لر%��.  %Ýاeير  �لثقا/ 
�لظلما/،   y ساقطة  �كثرها  فإ(  7%حتها،  %خضر� 
�لظالما/،   ;%K �يد;  مس  من  مبعصومة  %ليست 
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%قد عسر �شتياeها من مشاe �لنحل، %*منا ُ�خذ/ من 
على  ¾فى  ال  كما  �ألحا7يث  �كثر   Dحا هذ�  �لنهل. 
�لطيب %�خلبيث، فبأ; حديث بعد كتا{ �هللا تؤمنو(؟ 
%*�K حصحص �حلق فأين تذهبو(؟ %ما�K بعد �حلق *ال 

�لضالD، فاتقو� �لضالD يا معشر �ملسلمني.
%قد قلُت من قبل �( �آلثاe ما كفلت �لتز�< �ليقينيا/، 
%�لوâيا/  %�لشكيا/،  �لظنيا/  Kخ"�  هي  بل 
 y ملوضوعا/، فمن تر_ �لقر±( %�تكأ عليها فيسقط�%
ُهو� �ملهلكا/ %يلحق با�الكني. *منا �ألحا7يث كشيخ 
باÇ �لريا با7; �الeتعا، %ال يقو< *ال ֲדر�%� �لفرقا( 
%عصا �لقر±(، فكيف ُيرجى منها �كتنا� �حلقائق %خزُ( 
هو  فهذ�  �لفائق؟  �إلما<  هذ�   )%7 من  �لدقائق  نشِب 
�لنطق  %يفتتح  �ملعيب،  %ُيطّهر  �لغريب  يؤ%;  �لذ; 
يقني  %كله  �لصر�ة،  %�لنصو�  �لصحيحة  بالدالئل 
%فيه للقلو{ تسكني. %هو �قو� تقريًر� %قوال، %َ�ْ%سع 
كالعاشق،   p"غ  (*  Dما% تركه  %َمن  %طوال،  حفا%� 
�لر�شق،  �لسهم   Q%مر  Qمر% %�لديانة  �لدين  فتجا%� 
%من غاe7 �لقر±( %�سقطه من �لعني، %تبع e%�يا/ ال 
مبينا،  فقد ضل ضالال  �ملَْين،  من  تنـزُّهها  على  7ليل 
%سيصطلي لظى حسرتني، %يريه �هللا �نه كا( على خطأ 
مبني. فاحلاصل �( �ألمن y �تبا} �لقر±(، %�لتبا{ كل 
�لتبا{ y تر_ �لفرقا(. %ال مصيبة كمصيبة �إلعر�~ 
�لعيَنني، فاKكر%� عظمة هذ�   ;%K عن كتا{ �هللا عند
�لر�d %*( جّل لديكم dُ�e �حلَسني، %كونو� طال{ �حلق 

يا معشر �لغافلني.
على  �لعظيمة  %�حلجج  �لكرمية  �آليا/  نذكر  %�آل( 
فإ(  �لتحقيق،  %جه  على  ثبوته  لنريك  �لصّديق  خالفة 
�لعذ�{، %من تبع �لشبها/  طريق �الeتيا{ قطعة من 

فال  �خلصوما/  قطع  %�ما  �ملهلكا/،   y نفسه  فأ%قع 
يكو( *ال باليقينيا/، فا¯ع مÌ %ال تبعد عÌ، %�7عو 

�هللا �( ×علك من �ملتبصرين.
±َمنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ%َعَد  �ملبني:  كتابه   y  � �هللا   Dقا
اِلَحاِ/ لََيْسَتْخلَفنَُّهْم ِفي �َألeِْ~ َكَما  ِمْنُكْم َ%َعِمُلو� �لصَّ
�لَِّذ;  7ِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ%لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذْيَن  �ْسَتْخَلَف 
 Ìَيْعُبُد%َن َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  مِّْن  لَنَُّهم  َ%لَُيَبدِّ َلُهْم  �eَْتَضى 
َفُأ%لَِئَك ُهُم  َبْعَد Kَِلَك  َمْن َكَفَر  ال ُيْشِرُكوَ( ِبي َشْيًئا %َّ
 Dَالَ� %±ُتو� �لزََّكاَ� %َ�ِطيُعو� �لرَُّسو �ْلَفاِسُقوَ( * َ%َ�ِقيُمو� �لصَّ
َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ( * ال َتْحَسَبنَّ �لَِّذيَن َكَفُر%� ُمْعِجِزيَن ِفي 
�َألeِْ~ َ%َمْأَ%�ُهُم �لنَّاeُ َ%لَِبْئَس �ْلَمِص"ُ﴾ (٥). هذ� ما بّشر 
فمن  �ملستخلفني،  عالما/  عن  %�خ`  للمؤمنني،  eّبنا 
%ما  �لوقاحة،  مسلك  سلك  %ما  لالستماحة،  �هللا  �تى 
شد جبائر �لتلبيس على ساعد �لصر�حة، فال بد له من 
�( يقبل هذ� �لدليل، %يتر_ �ملعاKير %�ألقا%يل، %يأخذ 

طرQ �لصاحلني.
%�ما تفصيله ليبد% عليك 7ليله فاعلمو� يا �%Ç �أللبا{ 
%�لفضل �للبا{، �( �هللا قد %عد y هذp �آليا/ للمسلمني 
فضًال  منهم  �ملؤمنني  بعض  �نه سيستخلفّن  %�ملسلما/ 

وإن آيـات الفرقـان يقينيـة وأحكامها 
واآلثـار  األخبـار  وأمـا  قطعيـة، 
فظنيـة وأحكامها شـكية، ولـو كانت 
مرويـة مـن الثقـات و�ارير الـرواة. 
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التقوى

ال  �مر  فهذ�  �مًنا،  خوفهم  بعد  من  %يبّدلّنهم  
ا، ًe%
جند مصد�قه على %جه �متَّ %�كمَل *ال خالفة �لصّديق، 
فإ( %قت خالفته كا( %قت �خلوk %�ملصائب كما ال 
¾فى على �هل �لتحقيق. فإ( eسوD �هللا � ملا ُتوّفي 
نزلت �ملصائب على �إلسال< %�ملسلمني، %�eتد كث" من 
نفٌر  �لنبو�  �ملرتدين، %�7عى  �لسنة  �ملنافقني، %تطا%لت 
من �ملفترين، %�جتمع عليهم كث" من �هل �لبا7ية، ح£ 
�لفَجر�،  حلق مبسيلمة قريٌب من مائة �لف من �جلَهلة 
قريبا  �لباليا  �ملحن، %�حاطت  �لفنت %كثر/  %هاجت 
�بُتِليت  %بعيد�، %ُ�لزD �ملؤمنو( �لز�ال شديد�. هنالك 
كل نفس من �لنا6، %ظهر/ حاال/ ُمخوفة مدهشة 
�حلو�6ّ، %كا( �ملؤمنو( مضطرين كأ( َجْمًر� ُ�ضرمت 
y قلوֲדم �% ºKُو� بالسّكني. %كانو� يبكو( تا�e من 
كالن"�(  ظهر/  فنت  من  %�خر�  �ل`ية،  خ"   Qفر�
�ملفتتنو(  %غلبت  �من،  من  �ثًر�  يكن   �% �ملحرقة، 
%ملئت  %فزًعا،  خوًفا  �ملؤمنو(  فز�7  7ِْمٍن،   dِكخضر�
�لقلو{ 7هشا %جزعا. ففي Kلك �أل%�( ُجِعل �بو بكر 
� حاكم �لزما( %خليفة خامت �لنبيني. فغلب عليه همٌّ 
�ملنافقني   y شاهدها eثا± �طو�e e±ها، %من  %غمٌّ من 
�لربيع،  كمر�بيع  يبكي  %كا(  %�ملرتدين،  %�لكافرين 
�إلسال<  خ"  �هللا   Dيسأ% كالينابيع،  ع`�ته  %جتر; 

%�ملسلمني.
%عن عائشة eضي �هللا عنها قالت: ملا ُجعل �· خليفة 
 àَُّمتو kفر�� مبجر7 �الستخال ،�eفّو~ �هللا *ليه �إلما%
�لفنت من كل �ألطر�k، %َمْوeَ �ملتنبئني �لكاKبني، %بغا%� 
�ملرتدين �ملنافقني. فُصّبت عليه مصائب لو ُصّبت على 
�جلباD ال�د/ %سقطت %�نكسر/ y �حلاD، %لكنه 
ُ�عطي ص`� كاملرسلني، ح£ جاd نصر �هللا %ُقتل �ملتنبئو( 

%ُ�هلك �ملرتد%(، %ُ��يل �لفنت %7ُفع �ملحن، %ُقضي �ألمر 
 Dستقا< �مر �خلالفة، %ّجنى �هللا �ملؤمنني من �آلفة، %بّد�%
من بعد خوفهم �منا، %مّكن �م 7ينهم %�قا< على �حلق 
 pنصر عبد% pملفسدين، %�جنز %عد� pمنا %سو7 %جو�
 y لصّديق، %�با7 �لطو�غيت %�لغر�نيق، %�لقى �لرعب�
قلو{ �لكفاe، فا�زمو� %eجعو� %تابو� %كا( هذ� %عد 

من �هللا �لقهاe، %هو �صدQ �لصا7قني.
فانظر كيف مت %عد �خلالفة مع 4يع لو��مه %*ما�eته 
y �لصّديق، %�7ُْ} �هللا �( يشرÍ صدe_ �ذ� �لتحقيق، 
%تدبَّْر كيف كانت حالة �ملسلمني y %قت �ستخالفه 
�هللا   7ّe  ® كاحلريق،  �ملصائب  من  �إلسال<  كا(  %قد 
%ُقِتل  �لعميق،  �لِب"  من  %�خرجه  �إلسال<  على  �لكّر� 
كاألنعا<،  �ملرتد%(  %ُ�هلَك  �آلال<،  بأشّد  �ملتنبئو( 
%±من �هللا �ملؤمنني من خوkٍ كانو� فيه كامليتني. %كا( 
%يهّنئو(  �لعذ�{،  هذ�  eفع  بعد  يستبشر%(  �ملؤمنو( 
له  %يدعو(  %�مد%نه  بالترحا{،  %يتلقونه  �لصّديق 
من حضر� e{ �ألeبا{، %باe7%� *) تعظيمه �7±%{ 
تكرميه، %�7خلو� حبَّه y تاموeهم، %�قتد%� به y 4يع 
خو�طرهم،  %صقلو�  شاكرين.  له  %كانو�  �موeهم، 
%سقو� نو�ضرهم، %��7%� حبًّا، %%7ّ%� %طا%عوp جهًد� 
�، %كانو� �سبونه مباeًكا %مؤّيد� كالّنبيني. %كا(  %ِجدًّ

هذ� كّله من صدQ �لصّديق %�ليقني �لعميق.
 D%أل� %�ملظهر  لإلسال<،   wلثا�  L�M كا(  *نه  %%�هللا 
 xخ" �ألنا<، %ما كا( نبيا %لكن كانت فيه ُقو eألنو�
�خرفه   (* �إلسال<  حديقة  عا7/  فبصدقه  �ملرسلني؛ 
�لتا<، %�خذ �ينَته %ُقّرَته بعد صدما/ �لسها<، %تنوعت 
Kلك  قبل  %كا(  �لَقتا<،  من  �غصانه  %ُطّهر/   p"ه���
%Kبيح  ُنوَِّ{  %جريح  ُجِدَ{،  %شريد  ُنِدَ{،  كميٍت 
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ُجوَِّ{، %�ليِم �نو�ِ} تعٍب، %حريِق 
�هللا من   pّجنا �Kِ/ �ٍب، ®  هاجرٍ� 
%�ستخلصه  �لبلّيا/،  تلك  4يع 
بعجائب   pّيد�% �آلفا/،  سائر  من 
%َمِلَك  �مللوَ_   َّ>�َ ح£  �لتأييد�/ 
%�فتر  َر  تكسَّ بعدما  �لرقا{، 
�ملنافقني  �لسنة  فُزّمْت  �لتر�{، 
نفس  %كل  �ملؤمنني.  %جه  %ִדّلَل 
�لصّديق،  %شكر/  eبه  
د/ 
%جاdته مطا%ًعا *ال �لزنديق، %�لذ; 
كا( من �لفاسقني. %كا( كل Kلك 
�جَر عبٍد Õيََّرp �هللا %صافاe% pضي 
�جر  يضيع  ال  %�هللا   ،pعافا% عنه 

�ملحسنني.
كّلها  �آليا/   pهذ  )� فاحلاصل   
%ليس  �لصّديق،  ُمخ`� عن خالفة 
%جه  على  فانظر  ±خر  �مٌل  �ا 
�لتحقيق، %�خش �هللا %ال تكن من 

�ملتعصبني.
 ® �نظر �( هذp �آليا/ كانت من 
�ألنباd �ملستقبلة لتزيد *ميا( �ملؤمنني 
مو�عيد  %ليعرفو�  ظهوeها،  عند 
حضر� �لعز�، فإ( �هللا �خ` فيها عن 
�ما( حلوD �لفنت %نز%D �ملصائب 
على �إلسال< بعد %فا� خ" �ألنا<، 
%%عد �نه سيستخلف K yلك �لزمن 
بعضا من �ملؤمنني %يؤِمنهم من بعد 
خوفهم، %ميّكن 7ينه �ملتزلزD %يهلك 

 Qمصد�  )� شك  %ال  �ملفسدين. 
هذ� �لنبأ ليس *ال �بو بكر %�مانه، 
ُبرهانه.  حصحص  %قد  تنكر  فال 
*نه %جد �إلسال< كجد�e يريد �( 
�هللا  فجعله   ،eشر�� شر  من  ينقّض 
بيدp كحصن مشيد له جد�e( من 
حديد، %فيه فوà مطيعو( كعبيد. 
فانظر هل جتد من eيب y هذ�، �% 
ُ�مر  نظ"p من  *تيا(  يسوç عند_ 

±خرين؟
%*� �علم �( بعض �لشيعة ¾اصم 
�هل �لُسّنة y هذ� �ملقا<، %قد متا7/ 
�ألمر  �نتهى  %eمبا  �خلصا<،  �يا< 
%مقاتلة،  مالكمة   (* »اصمة  من 
%مر�فعة.  �اكمة   (* %�فضْت 
%�تعجب على �لشيعة %سوd فهمهم، 
%�تأّ%p إلفر�â% Þِهم، قد جتّلت �م 
�آليا/ %ظهر/ �لقطعيا/، فيفّر%( 
ممتعضني %ال يتفكر%( كاملنصفني. 
فها �نا �7عوهم *) �مٍر يفتح عينهم، 
Ýاضر   )� %بينهم،  بيننا   dسو�%
حضر�   y %نتضر}   ،eمضما  y
على  �هللا  لعنة  %جنعل   ،eقها  }e
�ثر 7عائي  يظهر  فإ( �  �لكاKبني. 
*) َسنة، فأقبل لنفسي كل عقوبة، 
�لصا7قني،  من  كانو�  بأ�م  %�ُقّر 
 kسة ±الè لك �عطي �مK مع%
من �لد�eهم �ملر%جة، %*( � ُ�عِط 

فلعنة �هللا علّي *) يو< �آلخر�. %*( 
 y هم�eلد� تلك  فأ4ع �م   �%dشا
�حد  عند   %� �ل`يطانة،  7%لة  »ز( 
من �ألعّز�. بيد �� ال ُ�خاطب كّل 
ينسج  �لذ;  *ال  �لعاّمة،  من  �حد 
�لرسالة.   pهذ  Dمنو� على  eسالة 
ألعلم  *ال  �ملنهج  هذ�  �خترُ/  %ما 
�( �ملباهل �ملناضل من �هل �لفضيلة 
%�لفطنة، ال من �جلَهلة �لُغمر �لذين 
ليس �م حظ %�فر من �لعربية، فإ( 
�لذ; حل �ل �ألنعا< ال يستحق �( 
 ،Dيؤَثر لإلنعا<، %�لذ; هو كاِجلما
ال يليق �( ×لس y ¨الس �حلسن 
ال  للمنافثة  تعر~  %من   ،Dَجلما�%
يكن   � فمن  �ملشاֲדة.  من  له  بد 
مثلي �نبَل �لُكّتا{ فليس هو عند; 
ُقّنَة  بلغُت  ملا   ® للخطا{.  الئقا 
�لقدير  من  فضال  �ملنيع،  �ملقا<  هذ� 
 pهذ y مثلي �e� )� ُّلبديع، �حب�
�لكر�مة، %�كرp �( �ناضل كل �حد 
شأ�،  كسر  فيه  فإنه  �لعامة،  من 
%عاe لعلّو مكا�، فال �كّلمه �بًد�، 

بل �عر~ عن �جلاهلني.
--------

(١)  �لفتح:٢٧    (٢) �لفتح:٣٠

(٣) سهو �لناسخ، %�لصحيح: "ثبتت". (�لتقو�)

(٤) سهو �لناسخ، %�لصحيح: "فثبتت". (�لتقو�)

٥٦-٥٨:e(٥)  �لنو
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خطبة �جلمعة
�ل{ #لقاها #مD �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر1
 #}د #يدo �هللا تعاI بنصرo �لعزيز

Lملهد~ عليه �لسال� Lخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �1إلما�
يو<  ٠٣-  ١٠ - ٢٠٠٨
y  مسجد بيت �لفتوÍ بلند(

تر4ة: �لقسـم �لعر· باجلمـاعـة

"�ملهيمن"،  �هللا  صفة  تنا%لت  لقد 
�سابيع  بضعة  قبل  �جلمعة  y خطبة 
معانيها  بعض  %بينت  لكم  %فسرִדا 
ر  �لو�y �7e �ملعاجم �ملختلفة. %ُتفسَّ
هذp �لصفة عا�7 على �( "�ملهيمن" 
%�ملأ%�.   dللجو� يهيئ  من  هو 
%�ملأ%�  �مللجأ   pحد% هو  �هللا   )*%
 dشي كل   Dينا حيث  �حلقيقي 
ُير;   � %هو  %�لصيانة.  �حلماية 
±يا/ عجيبة %خاeقة للذين يؤمنو( 
بإخال�.  بعتباته  %يتمسكو(  به 
%من معا� كلمة "�ملهيمن"، �لشاهد 
حني   � �هللا   )* حيث  �يضا، 
�ملقربني   p7عبا شاهد� y حق  يقو< 
على  يشهد  فهو   dألنبيا� سيما  %ال 
ִדمة  كل  من  *ياهم  م`ئا  صدقهم 
يلصقها ֲדم �عد�¼هم %يفند كل فرية 
�م. %من معانيها: �لشهيد %�حلفيظ 
%من  %�موeهم.  �خللق  شؤ%(  على 
 .kمعانيها َمن يهيئ �ألمن من �خلو
%عندما يتجلى �هللا � بصفته على 
عباp7 �خلو��، فتظهر �ذp �حلمايِة 
 dقة. %*( هؤالeلشها�7 ±ياٌ/ خا�%
�لنا6 - كما قلت - يكونو( مظاهر 
لصفا/ �هللا �حلسÎ حيث تظهر �م 
هم   dألنبيا� %يكو(  �لصفا/.   pهذ
صفا/  من  بركا/  على  �حلائز%( 

ال   pحد% �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
 pمًد� عبد�شريك لـه، %�شهد �( 
من  باهللا   Kفأعو بعد  �ما  %eسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا eَ{ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ%*يَّاَ_  َنْعُبُد  *يَّاَ_ 
�لَِّذيَن   Þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Þََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو{ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (±مني) َ%ال �لضَّ

بركات جتليبركات جتلي
صفة اهللا  "املهيمن"صفة اهللا  "املهيمن"

خطبة �لجمعة
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من  تنشط �م كل صفة  �هللا حيث 
صفا/ �هللا � بشكل خاQe %ُتثبت 
صدقهم؛ %Kلك لكي ينكشف على 
�هللا.  من  �لرجل  هذ�   )� �لدنيا  �هل 
® *( هذp �لصفا/ تتجلى y �تبا} 

�لنÔ �يضا إلثبا/ صدقه.
 %�آل( سأقد< لكم بعض �ألحد�� 
�ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  حيا�  من 
�لو�سعة  �ملعا�  من  �نطالقا   �
�لu حتتو; عليها صفة �هللا �ملهيمن، 
باإلضافة *) بعض �ألحد�� لبعض 
�لذين  �جلماعة  من   eلكبا�  dلصلحا�
مشاهد   � �هللا   �e� بو�سطتهم 

ايته %ِحْفظه بشكل معجز ليثبت 
صدQ سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �. 
فكل ما %جدp سيدنا �ملسيح �ملوعو7 
 pنتيجة �تباعه لسيد pفإمنا %جد �
%مطاعه سيدنا �مد �ملصطفى �. 
%لقد منَّ �هللا عليه � �يضا لُيظهر 
%مؤسِسه  �إلسال<   Qصد بو�سطته 
�. %�ملوضو} �لذ; �نا بصدp7 قد 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  تنا%له 

:� Ôشأ( �لن y Dيضا %قا�
حيا�   y ظهر/  قد  �نه  "�علمو� 
 � �لنè � Ôسة �حد�� خط"� جدًّ
حيث كا( خر%جه منها سليما يبد% 
eسوال   � يكن   � %لو  مستحيال. 

صا7قا من �هللا ُألهِلك. فمر� حاصر 
%كانو�   �  Ìلب� بيت  قريش   eكفا
قد حلفو� على ��م سيقتلونه � ال 

�الة.
قد %صلو�   eلكفا� 1ثانيا حني كا( 
�لذ;   eلغا� مدخل   (* هائل  بعد7 
كا( eسوD �هللا � قد جلأ *ليه برفقة 

سيدنا �· بكر �.
1ثالثا حني كا( حضرته � %حيد� 
قد   eلكفا� %كا(  ُ�ُحٍد  ميد�(   y
%شنو�   ،� به  %�حاطو�   p%حاصر
عليه ��جو< بسيوk كث"� لكنها � 

تصبه، %كانت معجز�. 
ت له �   %�حلا�7 �لر�بع حني 7سَّ
�لسم  %كا(  �للحم،   y ¯ا  يهو7يٌة 

قويا %قاتال %بكمية كب"�.
فكا( خط"�  �خلامس  �حلا�7  �ما   
جد� حني صمم �مللك خسر% بر%يز 
%�eسل   �  Ôلن� قتل  على  �لعز< 

�جللي  %من   .� العتقاله  �لشرطة 
 pهذ كل  من   �  Ôلن� Õلُّص   )�
 y peألحد�� �خلط"� جد� %�نتصا�
 dعلى كل �%لئك �ألعد� kاية �ملطا�
ساطعا  %برهانا  قاطعا  7ليال  ل  يشكِّ
كا(  �هللا   )�% كا( صا7قا  �نه  على 
من   :� حضرته   Dيقو  ® معه." 
�لعجيب �نÌ �نا �آلخر قد تعرضت 
كا(  حيث  �خلمسة  �ألحد��  ملثل 

e%حي %شرy عرضة للخطر.
ماeتني   eلدكتو� eفع  حني  #1ال: 
�ملحكمة   y ضد;  7عو�   _eكال

%�ִדمÌ بالتخطيط لقتله. 
قضية  �لشرطة  eفعت  حني  ثانيا: 
�كمة نائب �حلاكم  y ;جنائية ضد

 e�7سبوeمدينة غو y "7%ئي"
eفعها   uل� �جلنائية  �لقضية  ثالثا: 
 y "ضد; شخص �¯ه "كر< 7ين

مدينة جهلم

وعندمـا يتجلى اهللا � بصفته على عباده اخلواص، 
فتظهـر �ذه احلمايِة والشـهادة آيـاٌت خارقة. وإن 
هؤالء النـاس - كما قلت - يكونون مظاهر لصفات 
اهللا احلسـ� حيـث تظهـر �ـم هـذه الصفات. 
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eفعها   uل� �جلنائية  �لقضية  
�بعا: 
 y نفسه  �لدين  كر<  ضد; 

 .e�7سبوeغو
%متشيط  تفتيش  مت  حني  خامسا: 
 dثر قتل "ليخر�<" %كا( �ألعد�* uبي
�ستنـزفو� جهو7هم إل�7نu بالقتل، 
�لقضايا خابو�   p4يع هذ y لكنهم

%�خفقو�." 
كل  تفاصيل   y �خلو~   Ìيسع ال 
هذp �لقضايا، �ما �لقضية �لe uفعها 
فكانت   _eكال ماeتني   eلدكتو�
من  تصريٌح   eسُتصِد� حيث   �e%مز
*ميا(  %ال  له  7ين  ال  �لذ;  �لشا{ 
�لعمل  عن  %عاطال  كذ�با  %كا( 
سيدنا  بأ(  �لشا{  هذ�   Dقا حيث 
 - �eسله  قد   � �ملوعو7  �ملسيح 
%�لعياK باهللا - لقتل �لدكتوe ماeتني 
كالe_. %كا( هذ� �لشا{ يغيِّر 7ينه 
 (*  dجا قد  %كا(  فتر�،  كل  بعد 
�يضا  �لبيعة   y eغبة  %�بد�  قا7يا( 
لكن سيدنا �ملسيح �ملوعو7 � � 
يقبل بيعته بعد �( �طلع على �حو�له 

%تصرفاته �ملشينة.
 �ما �لدكتوe فكا( طبيَب �لكنيسة، 
%كا( من �عد�ئه �، أل( حضرته 
� كا( يرفع �لصو/ ضد �لتعليم 
%ظّل  �7ئما،  للمسيحية  �خلاطئ 

ُيثبت �( سيدنا عيسى � � يكن 
يزعم  كما  *�ا  يكن   �% نبيا،  *ال 

�ملسيحيو(. 
فباختصاe قد �%صل 4يع �ملخالفني 
�لقضية   pهذ  y  pمنتها  (* مكرهم 
ح£ *( �لشيخ �مد حسني �لبطالو; 
ضد  بالشها�7   dلإل7ال تقد<  �يضا 
حضرته � y �ملحكمة. لكن �هللا 
بفضل  �نه  سلفا   pنبأ� قد  كا(   �
َّ̀� y هذp �ملحكمة. فاحلاكم  منه سُي
"7%جال6" برَّ� حضرته بعد تقصي 
�حلقائق. كيف كا( �هللا يقو< شاهد� 
لت`ئة  %يعصمهم  �حبائه  éانب 
ساحتهم؟ �¯عو� تفصيل Kلك بلسا( 

�حلاكم "7%جال6".
 eحيد غال<  �eجه  �لسيد   Dيقو
موظفا  
ديا %كا( � يكن  �لذ; � 
قبل   - �لقاضي   )* �ملحكمة:   y
يتمشى  كا(   -eلقر�� يعلن   )�

�ملحطة   y �لرصيف  على  يو<   /�K
مبنتهى �الضطر�{ فسألته عن سبب 
 !Dتسأ ال   Dفقا �ملتناهي،  �ضطر�به 
 )� منذ   :Dقا عليه   /eصر� %حني 
من   �e� �مل"��  سيا�7  %جه  e�يت 
 Ç  Dيقو مَلكا  %كأ(  �للحظة  تلك 
�مل"��  حضر�  عن  نيابة   pيد �eفعا 
 d;بر %هو  ¨رما  ليس  حضرته   )*
من هذ� �الִדا<. ® حني غيَّر �حلاكم 
مساe �لتحقيق %سلَّم �ملتهم للشرطة 
 uتبني �حلق، كذلك بقية �لقضايا �ل
 Qفعها �لعد% بنية *هانته � %*حلاe
 y هللا� p�َّبالفشل %بر /dبه با eلضر�
كل مر� بعز� %كا( ¾`p عن �لت`ئة 

قبل �لوقت. 
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  سيدنا  يذكر 
بقضية  �ملتعلقة   pيا¼e  � �ملوعو7 
ما   :Dفيقو  _eتني كالeما  eلدكتو�
 _eتني كالeلت �تذكر �( �لقس ما�

ومـن اجللـي أن �لُّـص النـ� � مـن كل هذه 
األحـداث اخلط�ة جدا وانتصـاره ! نهاية املطاف 
ل دليال قاطعا وبرهانا  على كل أولئك األعداء يشـكِّ
سـاطعا على أنـه كان صادقـا وأن اهللا كان معه.
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سيدنا  ضد  �لدعو�  eفع  حني 
 y ملسيح �ملوعو7 � 7عو/ �هللا�
e�يت   ® شديدين،  %قلق  �ضطر�{ 
�ملدeسة  من  عائد   Ìن� �لر¼يا   y
 {eلشا� من   uبي  D7خو  D%حا�%
�لذ; مير éانب بيت �مل"�� سلطا( 
هنا_  %e�يت  قا7يا(.   y 
د �
مرتدين  �لشرطة   Dجاe من  كث"� 
�%ال  �حدهم   Ìمنع% �لر¯ي  �يهم 
من  *نه  �آلخر:   Dقا%  .Dلدخو� من 

�هل �لبيت فينبغي 
له  ُيسمح   )�
فحني   .Dبالدخو
 Dلدخو�  /7e�
عن طريق �لدهليز 


ه e ;جد pحيث كا( قبو قد بنا
 àe7ُ �لغرفة  éانب  %كا(  �هللا. 
�صبح  �لذ;  �لقبو  Kلك   (* يؤ7; 
يستخَد< فيما بعد مستو7عا للوقو7 
%شك  على  كنت  حني  %�حلطب. 
قد  �لشرطة  e�يت  �لبيت   D7خو
�%قفت سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �، 
�حلطب  من  كومة   y ُجعل  %قد 
 Ç يبد%  فال  �لر%�،  من  �ملصنو} 
 Dجاe يت�e ® .منه � *ال عنقه
�لشرطة يصبُّو( �لزيت على �حلطب 
%يريد%( *شعاD �لناe فيه. فتقدمت 

%حا%لت *طفاdها. فبَطش · بعض 
بعضهم   Ìفأمسك �لشرطة،   Dجاe
�لقميص،  من  %بعضهم  �لظهر  من 
 eلنا� فقلقُت كثً"� »افة �( يشعلو� 
y �حلطب. ففي هذp �ألثناe dفعُت 
بصر;، فوجد/ مكتوبا على �لبا{ 
 eيقد �لذ;   �K "من  عريض:  êط 

على *حر�Q عبا7 �هللا �ألحباd"؟ 
�قوD: *( عبا7 �هللا تعا) ال يتمتعو( 
باألمن %�لسال< y �آلخر� فقط، بل 

y هذp �لدنيا �يضا كما بّين سيدنا 
e�ينا  %لقد   .� �ملوعو7  �ملسيح 
�ألحد��  عشر�/   � حياته   y
من هذ� �لقبيل حيث 
اp �هللا تعا) 
�حلماية  �سبا{  �نعد�<  eغم  �7ئما 
 y � يقوD حضرته  �لظاهر.   y
كتابه "حقيقة �لوحي" y بيا( ±يا/ 

صدقه: 
هي  %�لعشر%(  �خلامسة  "%�آلية 
 uل� �جلنائية  بالقضية  تتعلق   �dنبو
كر<  ُيدَعى  شخص  ضد;  eفعها 
"جهلم".  مدينة   y �جلهلمي  7ين 

من  تلقيتها   uل�  �dلنبو� %كلما/ 
 ِّ}e" هي:  �لشأ(  ֲדذ�  تعا)  �هللا 
 Ìفاحَفْظ  ِّ}e خا7مك،   dشي كلُّ 
%�نُصْر� %�eَحْمÌ". %كانت هنا_ 
%عد  على  �حتو/  �خر�  *�اما/ 
�هللا من  برَّ��  قد  %بالفعل  �خلال�. 
�لوحي،  (حقيقة  �لقضية."  تلك 
 ٢٢ �ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن 

(٢٢٤�
�نظاeكم  توجيه   7ّ%� �ملناسبة   pֲדذ%
*) �لدعاd. فقد e�يُت 
بضعة  قبل  �لر¼يا   y
يكيد  �لعد%   )� �يا< 
�تنبه   Ìلك% كيًد� 
 ،pتنفيذ قبل  لذلك 
 ِّ}e"  :dلدعا�  77e� بد�/  %عندها 
 Ìفاحفظ  ِّ}e خا7مك،   dشي كلُّ 
 Çببا فخطر   ."Ì
e�% %�نصر� 
 )� علّي   )�  dلدعا� هذ�   77e� %�نا 
�7عو ֲדذ� �لدعاd للجماعة �كثر من 
�جلماعة  �Óل   )� ×ب  لذ�  نفسي، 
 dبنا� فعلى  هذ�.  7عائي   y �يضا 
�جلماعة �( ير77%� هذ� �لدعاd �يضا 
ضمن �أل7عية �ألخر�، فيسألو� �هللا 
تعا) �( �مي �جلميع من كل شر 

%فتنة، %�فظ �جلماعة. 
�ملوعو7  �ملسيَح  �ُهللا سيَدنا   �e� لقد 

"من ذا الذي يقدر على إحراق عباد اهللا األحباء"؟



اجمللد احلادي والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٢٩ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٨ م

٢٠

التقوى

كث"�  �خر�  %كشوًفا   �¼e  �
تبشً"�  »تلفة  �ماكن   y  �eمذكو
تعا)  �هللا   pفوعد لقلبه،  %تثبيتا  له 
موطن،  كل   y معه  سيكو(  �نه 
*�ا<  فهنا_  �لقد6.   Í%بر  pينصر%
 kهللا ال خو� dفيه: "�ال *( �%ليا dجا
(�ل`�هني  �زنو(".  هم  %ال  عليهم 
�ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن  �أل
دية، 

 (١ �٦٢٠
%يقوD حضرته �: "لقد %عد� 
سيكو(   _�eيبا من   )� تعا)  �هللا 

مغلوًبا �7ئما". 
ِحّبي   )*" ±خر:  مكا(   y  Dيقو%
%يريد%(  مستتٌر.  قريب  *نه  قريب، 
�( يقتلو_، يعصمك �هللا. يكلؤ_ �هللا. 
حافُظك."  �هللا  عنايُة  حافُظك.   �*
�لر%حانية  �خلز�ئن   ،٢ eقم  (�eبعني 

�ملجلد ١٧ �٣٨٤-٣٨٥) 
%هنا_ *�ا< ±خر جاd فيه: "يريد%( 
�( يطفئو� نوe �هللا، قِل �هللا حافُظه، 
عنايُة �هللا حافُظك. Ýن نّزلنا %*نا له 
حلافظو(. �ُهللا خٌ" حافظا %هو �eحم 
�لر�
ني. %¾وِّفونك ِمن 7%نه. �ئمة 
�لكفر. ال Õْف *نك �نت �ألعلى.. 
%�ل`ها(  باحلجة  �لغالب  �نت   ;�
 y �هللا  ينصر_  %�ل`كة..   Dلقبو�%
 y �لغلبة  لك  تكو(   ;� مو�طن.. 

%�ملباحثا/.  %�ملجا7ال/  �ملناظر�/ 
�هللا  كتب  عظيم.  لفصٌل  يومي   )*
Dَ لكلما/  ألغلنبَّ �نا %eسلي. ال مبدِّ
 Dفعا�  )�  ;� للنا6..  بصائر  �هللا. 
�هللا..  7ين   Qصد على  حجة  �هللا 
َلُدّني. *� ُمنجيك من  نصْرُتك ِمن 
�لغم، %كا( eبك قدير�". (�ل`�هني 
�ملجلد  �لر%حانية  �خلز�ئن  �أل
دية، 

(٦٦٧-٦٦٩� D%أل�
�لu ��مها   هذp كلها كلما/ �هللا 

*ليه �. 
تتعلق  كث"�  �خر�  �حد��  %هنا_ 
منصب   � نيله  بعد  ما  بفتر� 
 Dيبّد كا(  تعا)  �هللا  %لكن  �لنبو�. 
خوفه �مًنا. يبني حضرته � هذ� 
%فا�  بذكر حا�7 شه" عن  �ألمر 
 ·� %فا�  قربْت  عندما   :Dفيقو �بيه 
(�مل"�� غال< مرتضى �ملرحو<)، %� 
تبق على %فاته *ال سويعا/ معد�7%، 
�خ`� �هللا بذلك %عّز�� بكلما/: 

�( كثً"�  "%�لسماdِ %�لطاQe". %مبا 
من �سبا{ معاشنا كانت مرتبطة به 
فخطر بباÇ مبقتضى �لبشرية �( %فاته 
 kستسبب لنا مصائب كث"�، %لسو
ُنحَر< كثً"� من �ألمو�D �لu كانت 
 pياته. %ما *ْ( خطرْ/ هذº مرتبطة
�لفكر� بباÇ ح£ تلقيُت *�اما ±خر: 
فغابت   ."pعبَد  kٍبكا �هللا  "�ليس 
�لفكر� من KهÌ كما يغيب �لظال< 
 yليو< نفسه ُتو� y% .eلنو� àبانبال
ما  ºسب  �لشمس  مغيب  عند   ·�
%y 7e �لوحي. %�إل�ا< �لذ; تلقيُته 
 ،"pعبَد kٍبكلما/: "�ليس �ُهللا بكا
�خ`ُ/ به كث"� من �لنا6 مبن فيهم 
َمل"  مال%�  "الله   % شرمبت"  "الله 
�يضا ��ند%سيا( �لقاطنا( y قا7يا(، 
%يستطيعا( �( �لفا على Kلك. %بعد 
%فاته ُنقشْت كلما/ �إل�ا< y فصِّ 
ُ�عِطيْت   )�  eألقد��  /dشا% خاَتٍم. 
مال%�"  "الله  لـ  �لكلما/  تلك 

باألمـن  يتمتعـون  ال  تعـا�  اهللا  عبـاد  إن 
والسـالم ! اآلخـرة فقـط، بـل ! هـذه الدنيـا 
أيضـا كمـا بـّني سـيدنا املسـيح املوعـود �.
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 (* �Kهًبا  كا(  نفسه حني   eملذكو�
 Ìلبعض شأنه. (يع "eمدينة "�مرتسا

 uل� �لكلما/  تلك 
سيدنا  خاَتم   y ُنقشْت
 ،� �ملوعو7  �ملسيح 
من  �خلامت  هذ�  كا(   ®
بعد   dخللفا� نصيب 
 D�� %ما   ،� %فاته 

كابر).  عن  كابر�  يلبسونه   dخللفا�
كلما/  مال%�")  ("الله  فُأعِطي 
�إل�ا< ليصنع خامتا منقوًشا y فصه 
بو�سطة  فصنعه  �لكلما/.   pهذ
�خلامت  %هذ�  �لر
ن.  فضل  �حلكيم 
موجو7 عند; *) �آل(، %�ثبِّت هنا 

نقشه %هو: "�ليس �هللا 
 ."pعبد kبكا

�لذ;   D%أل� فاألمر 
�إل�ا<  هذ�   y حتقق 
%فا�  حا�7   )� هو 
عند  %قع  %�لد; 
كما  �لشمس  غر%{ 
جاy d �إل�ا<. %Kلك 
متاثل  قد  كا(  �نه  مع 

%كا(  �لسابق،  مرضه  من   dللشفا
با7ية  �ملر~   eثا± تكن   �%  ìمعا
عليه، %� يكن ألحد �( يتصوe �نه 
سيمو/ ح£ بعد عا<. %لكنه �نتقل 


ة �هللا) بعد غر%{ �لشمس e) (*
K yلك �ليو< نفسه.

حيث  �يًضا  �آلخر  �إل�ا<  حتقق   ®
�ملرحو<  %�لد;  %فا�  بعد  �%�جه   �
%�ملغفوe له �ية صعوبة 7نيوية كنت 
�خشاها، بل ستر� �هللا �لقاe7 بظل 
لطفه ح£ جعل �لدنيا حتتاe% .eعا� 
*نه حفظÌ من كل  %تكّفَلº Ìيث 

 ٢٤ مضّي  eغم  %معانا�  مشكلة 
عاما على %فا� %�لد; �ليو< بتاeيخ 
٢٠ ±{ عا< ١٨٩٩< �ملو�فق للربيع 
�لثا� ١٣١٧ هـ. %من �ملعلو< �� 

حيا�  �من   y �لذكر  خامل  كنت 
 uهللا صي� {�K� لد;. %بعد %فاته�%
مئا/   y �لتكرمي  مبنتهى 
�أللوk من �لناy .6 حيا� 
 �eلد; � يكن عند; قد�%
%لكن  �ملالية،  �لناحية  من 
قد  �آل(   (* %فاته  منذ 
تأييًد�   - تعا)  �هللا   Ìعان�
�ذp �جلماعة - ºيث *نه ظلَّ يؤّمن 
�لر%بيا/ ألنفقها على  Ç ±الفا من 
�e7%يش �جلماعة %فقر�ئها %ضيوفها 
باملئا/  �لو�فدين  �حلق   Ôطال %على 
من كل حد{ %صو{، %على *جنا� 
�ألمر  %�لتصنيف،  �لتأليف   Dعما�
�لذ; يشهد عليه �كثر 
�ملسلمني  من  �لفني  من 
 pهذ من  %��ند6% 

�ملنطقة.
مر��  حضر�  لنا  �كي 
بعض   � 
د � بش" 
حيا�  من  �حد�� 
 � �ملوعو7  �ملسيح 
�لu تدD على حفظ �هللا 

:Dله، فيقو
يتقن   � �ملوعو7  �ملسيح  كا( 
%كا(  جيًد�.  %�لفر%سية  �لسباحة 
�%شكت  �ملر�/  *حد�   y  :Dيقو

"ربِّ كلُّ شيء خادمك،
"n  ربِّ فاحَفْظn وانُصْر� وارَ"ْ

هذا  يرددوا  أن  اجلماعة  أبناء  فعلى 
الدعاء أيضا ضمن األدعية األخرى، 
اجلميع  أن �مي  تعا�  اهللا  فيسألوا 
من كل شر وفتنة، و�فظ اجلماعة. 
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صغر   y �لسباحة   dثنا�  Qلغر� على 
 pe�  � عجو�  eجل  فأنقذ�   ،Ìس
من قبل هذ� �حلا�7 %ال بعدp قط.

ملًكا  �eسل  قد  تعا)  �هللا   )�  ;�)
 pKإلنقا �لشخص  Kلك   �eبصو

(�
%كا( � يقوD �يضا: eكبُت مر� 
�لسيطر�.  %فقد/  فجفل  حصانا، 
%لكنه  إليقافه  جهد;  حا%لُت 
�ندفع  كا( 4وًحا، فلم يتوقف بل 
بكل قوته Ýو شجر� �% جد�e ح£ 
%ما/  e�سه   íفانشد به،  �صطد< 
 Ìلكن �هللا تعا) حفظ% ،eعلى �لفو

.p%مكر ;� Ìمن �( يصيب
 :� 
د � بش"  مر��   Dيقو
 � �ملوعو7  �ملسيح  %كا( 
eكو{  بعد<  7%ًما  ينصحنا 
لقد   ;�)  .Íجلمو� �حلصا( 

منه،  خا�  بفضل  تعا)  �هللا   pنقذ�
 eحلذ� بأخذ  �آلخرين  ينصح  فكا( 
�لشديد من هذ� �ألمر) %كا( � 
يقوD �يضا: كا( Kلك �حلصا( يريد 
 pظهر عن  %قعت   Ìن� غ"  قتلي، 

جانًبا فنجو/، %لكنه ما/.
%Kكر �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو7 

:Dحا7ثا حصل معه فيقو �
لقد ُحكم على �حد �ملسيحيني ��نو7 

قتل  �نه  جرميته  %كانت  باإلعد�<، 
�%جته y ثو�e غضبه. فلما eُفعت 
�لقضية �ما< �لقاضي  قاD �ملتََّهم: ملا 
�هللا   dثنا �ملولو;  خطابا/  ¯عُت 
�أل
ديني   )� e�يُت  �ألمرتسر; 
�عد�d 4يع �لديانا/، فإ�م يعا%7( 
%�لسيخ  %��ند6%  �ملسيحيني 
%�ملسلمني كلهم، فقرe/ قتل *ما< 
فلما  �أل
دية.  �إلسالمية  �جلماعة 
%صلُت *) قا7يا( ֲדذp �لنية علمُت 
�نه  سافر *) ”ֲד"%جيجي“ (قرية 
تلك  فقصدُ/  لقا7يا()،   �e%ا¨
�ملسد6  على  حصلُت  لقد  �لقرية. 

على  عا�ما  %كنت  ما،  مكا(  من 
�ن�K* Ì %جدته �مامي فسأطلق عليه 
قرية   (* %صلت  فلما  �لرصا�. 
”ֲד"%جيجي“ %Kهبت للقائه e�يُت 
شخصا %�قفا معه ينّظف �لبندقية -

يقوD �خلليفة �لثا� � كا( �ملرحو< 
Kلك   y بندقيته  ينظف  خا(   î�
هذ�   y ��جو<   e� فلم   – �لوقت 
�لوقت مناسبا، بل ال بد من تأجيله. 

فذهبت *) مكا( ±خر حيث خطر 
بباÇ �( �ُمّر ببيu، فلما %صلُت *) 
بيu ¯عُت بعض �ألموe �ملنكر� عن 
�%جu فلم �متالك نفسي، فأطلقُت 
%قع  لقد  فقتلُتها.  �لرصا�  عليها 
هذ� �حلا�7 صدفًة *K كنت �تعمد 

قتَل شخص ±خر.
�نظر%�   :� �لثا�  �خلليفة   Dيقو
�لعر�قيل عند  تعا)  كيف %ضع �هللا 
�لرجل،  هذ�  خطاها  خطو�  كل 
 Ìتى قا7يا( %لك� K* ،فشل خططه�%
 (* فتوجه  فيها،  موجو�7  �كن   �
هنالك  ×د�  فلم  ”ֲד"%جيجي“، 
 ��e لبد�ية، %ملا %جد�� y
بندقية  �مل  شخصا  معي 
بباله  فخطر  بصدفة،   pبيد
 y مناسبا  ليس  ��جو<   )�
 Dيتجو فأخذ  �لوقت،  هذ� 
هنا %هنا_ ح£ %صل *) بيته حيث 

قتل �%جته، فتلقى عقوبة �إلعد�<.
 p7عبا تعا)  �هللا  يعني  فهكذ� 

%�فظهم.
�لقد�مى  �ملبلغني  ألحد  حا�7  ðة 
%كا(  �لو�حد،  عبد  �لشيخ  %�¯ه 
مبلغا y جزe ”فيجي“. �y 7�e عا< 
للجماعة  مركًز�  يفتح   )�  >١٩٦٨
�ذ�  بيًتا  فاشتر�   ،“dبا” مدينة   y

"أليس اهللا بكاٍف عبَده"
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�لغر~، %لكنه لقي معاeضة شديد�، 
يَدعو�  لن  *�م  �ملعاeضو(   Dقا%
 y برنامج نشر تعاليم �إلسال< ينجح
هذp �ملنطقة. %كا( �عيمهم شخص 
بأ(  �علن  �لذ;  بكر“  ”�بو  ُيدعى 
هنا  مركز�  �شتر%�   �K* �أل
ديني 
 :eلشيخ �ملذكو� Dرقه. يقوÝ kفسو
»فرها  %كا(  �لشرطة  �بلْغنا  لقد 
�لذ;  �لبيت  هذ�  من  مقربة  على 
سيقومو(  بأ�م  فوعد%نا   ،pشترينا�
�لقى  Kلك  %مع  �لبيت؛  ºر�سة 
�حدهم بنـزيًنا على �لبيت %�حرقه 
بالناe %الK بالفر�e الطمئنانه ��ا لن 
�طفأها   � �هللا  %لكن  �آل(.  ُتخمد 
7%( �( تلحق بالبيت �ضر��e. فلما 
علم �أل
ديو( بذلك %جد%� �نه � 
�رQ من �لبيت سو� بعض �خشابه 

�لصغ"� �لu مت تصليحها بسهولة.
 هكذ� حفظهم �هللا تعا). 

�7عيتنا  كا(   :eملذكو� �لشيخ   Dيقو
 y فقا<  هنا_،   “eنو� �حلق   eنو”
صغ"   dجز  Qَحر�ُ  uل� �لغرفة  تلك 
�أل�   pملؤ بصو/  %7عا  منها 
َمن  بيت  تعا)  �هللا   Qَحر� %�ألسى: 
لتبليغ 7ين  �ملركز  حا%D حرQ هذ� 
�ندلعت   )� فحدَ�  �إلسال<.  �هللا 
�ملعاeضني  �عيم  بيت   y �لن"�( 

�ملدعو ”�بو بكر“، %� تنطفئ eغم 
بيته   Qفاحتر إلèا7ها،  �ملحا%ال/ 

بكل ما فيه من �ثا� %متا}.
�هللا  يظهرها   uل� �آليا/  هي   pفهذ
%*نه   .eألخيا�  p7عبا �جل  من  تعا) 
 Dلك �إلله يبّدK )� 7ليل %�ضح على
�خلوk �مًنا من خالD صفته �ملهيمن، 
كما �نه 7ليل على �نه شهيد %eقيب 
 )� على  %ي`هن   ،p7عبا  eمو� على 
%�لسال<.  �ألمن  منه  ×د  يأته  من 
لذلك ينبغي �لسعي 7%ما للبحث عن 

 .pKمال
يقوD سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �:

 )� على  �أل7لة  لذكر  حاجة  ال 
�لباليا  مأمن من   (*  àتا��إلنسا( 
 dللدعا بد  (فال  �لقص"�.  حياته   y
�لباليا)،  لتجنب  فر7;  بشكل 
�لباليا  مأمن من   y يبقى  )� %يريد 
%�ألمر�~ �لu حتّل به نتيجة �عماله 
بالتوبة  *ال  Kلك  يتأتى  %ال  �لسيئة. 

وإنـه دليـل واضـح علـى أن ذلـك اإللـه يبّدل 
املهيمـن، صفتـه  خـالل  مـن  أمًنـا  اخلـوف 

�لنصوÍ. (�; من يتب توبة نصوحا 
%يؤمن *ميانا كامال �فظه �هللا تعا) 

(ñ%ملسا� pمن 4يع هذ
يقوD حضرته �: من فو�ئد �لتوبة 
تعا) يكو( حافظا %شاهد�  �( �هللا 
على �لتائب، فُيبعد عنه 4يع �لباليا، 
%ينقذp من كل مكٍر ِمن عد%p. %ال 
¾ّص فضله هذ� %بركته �حًد� %7( 
 .p7عبا �لنا6  4يع   )* بل   ،pسو�
يصبح   pمر�%� %يتبع  يأته  من  فكل 
كمن تا{ �%ال. فإنه � �فظ كل 

تائب من �لباليا %�به. 
فبسبب �يا�7 �إلميا( %كماله، %من 
تعا)،  �هللا  مع  �لعالقة  توثيق   Dخال
 pسب �%�مرº ميكن لكل من يعمل
مثل  ير�   )�  �  Ôلن� %يتبع  تعا) 

هذp �آليا/ بأ< عينيه.
�ألصل،  هذ�  لفهم  تعا)  �هللا  %فقنا 
eعايته  كنف   y 4يعا  %جعلنا 

%حفظه، ±مني.
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حالة  %يقابله  *ال  خلق  من  ما  �نـه 
%لكن  �لطبعية،  �إلنسا(  حاال/  من 
*ال  ُخلقا  تسمى  ال  �لطبعية  �حلالة   pهذ
مر�عية  %كانت  �لها،   y كانت   �K*
للحاD %�ملقا<.. %كانت نابعة من تفك" 
%*عماD عقل.. كما %ضح Kلك �ملسيح 
تعاليم  ”فلسفة  كتابه   y  � �ملوعو7 
من  *ال  يرضع  ال  فالطفل  �إلسال<“؛ 
�مه، %يرفض �( يرضع من �مر�� �خر�، 
فهل يقاD *نه يتمتع êلق �ألمانة %eفض 
 pآلخرين؟ كال، أل( هذ� Qغصب حقو
فطرته %طبيعته �لu خلقه �هللا عليها. %بعد 
على  يقبل  بلحظا/  �لطفل  ُيضر{   )�
ضاeبه %يضحك معه، فهل يقاD *( هذ� 
�لطفل يتمتع êلق �لعفو %�لتسامح؟ كال، 

فهذp طبيعته. 
 y )للخلق هو �( يكو Þشر D%� ،�Kً*
مياeسه  �ال  فهو  �لثا�   Þلشر� �ما  �له، 
عّمن  جبا(  عفا  فلو  مضطر�.  صاحبه 
يتمتع بصفة  *نه   Dعتد� عليه، فال نقو�
على  ×ر¼  ال  ألنه  عنه  عفا  بل  �لعْفو، 

معاقبته، %ال يستطيع. 
 Qلظاملني �خال� Dفالعفو %�لشجاعة %قتا
�لها %حني مياeسها  y )يد� حني تكو

�ملرd %هو حّر %ال يريد ֲדا غ" %جه �هللا. 
 ~eأل� y َمن يفسد dفهنا_ ِمن �ألشد�
من  عد�7  يغلب  %هو  �لطريق،  %يقطع 
هذ�  %لكن  نفسه،  �لوقت   y �لفرسا( 

نظرةنظرة>>
C وفاء الن@C وفاء الن@>>��>>وعفوهوعفوه

كلمة �ملهند6 ها� طاهر

“� Ôند%� ”س"� �لن y ُلقيت� 

y مسجد ”بيت �لفتوÍ“، لند( 

يقوD �هللا تعا) %�صفا eسوله �لكرمي � 
ََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم﴾  ﴿َوإِن

%يقوD �لرسوD � ملخصا مهّمته: 
"إمنا بـعثـت ألتـمـم مـكـارم األخـالق"

لكن، ما هو �خللق؟  %ما �لفرQ بينه %بني �لطبع �إلنسا�؟ 
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فسا7  بل  شجاعة،  يسمى  ال 
%جرمية. 

 ،� �مد  سيدنا   (* بالنسبة 
 ،k%لظر� »تلف  عا  فقد 
على  كلها  فيها  حافظ  %لكنه 

 ..Qعلى مستويا/ �ألخال�
هنا_ من �لنا6 من يص` على 
�لظلم، %لكنه *�K قويت شوكته 
%سيطر على ظامليه �نتقم منهم 
فيهم  %�عمل  �النتقا<،  �شد 
سيفه. %هنا_ من �ألغنياd من  
%ميتلئ   dلفقر�� على  يعطف 

ة ֲדم، %لكنه *�K �فتقر e قلبه
على  �نتقاما   ~eأل�  y �فسد 

ما حصل له. 
بني  4ع  من  �لبشر  من  قليل 
 y %�لضعف  �لقو�   uحال
�لفقر   uحال %بني  حياته، 
 dقليل جد� من هؤال% ،Îلغ�%
كل   y �خالقه  تفّوقت  من 

�حلاال/. 
�لوحيد   Ôلن�  )�  Dلقو� ميكن 
فتر�  مضطهد�  عا  �لذ; 
طويلة  فتر�  حكم   ® طويلة، 
%هز< �عد�pd %مضطهديه، هو 

سيدنا �مد �..
ففي مكة كا( ضعيفا ال ميلك 
جيشا، %لكنه �ستطا} �( يص` 

 kسيو يو�جه   )�  )%7 من 
 �7e  %� عنف  بأ;   eلكفا�
 ..Íلسال� فيها  ُيستخد<  فعل 
*�Kً، جنح y ُخُلق �لص` جناحا 
يص`  �لنا6  ِمن  َمن  باهر�.. 
��K مدته ١٣ عاما من  على 
غ" �( يقو< بأ; 7e فعل، فال 
مسلحا،  سريا  تنظيما  ينشئ 
%ال �ضُّ على مقابلة �لعد%�( 
بياسر  مّر  حني  بل  بعد%�(.. 
بو(،  يعذَّ %هم   eعما% %¯ية 
 D± �`ص :Dيز7 على �( قا �
 �K*  ® �جلنة؟  موعدكم  ياسر 
�نتصر هذ� �ملضطَهد %من معه 
نر�p يعفو عن �ترy �لعد%�(، 
 ;� لديه  يكو(   )�  )%7 ِمن 
eغبة y �النتقا< %�لتشفي! هنا 
�حلالة  عن  %ميتا�  �خللق  يظهر 

�لطبيعية. 
�ملباشر   eحلو�� بر�مج  �حد   y
�تصل  �أل
دية  �لفضائية  على 

سال<   :Dقا% �لقسس  �حد 
ملك  هو  �لذ;  لكم،  �ملسيح 
 kضـيو فأجابه  �لسـال<. 
 kُيعر كيف  بقو�م:  �ل`نامج 
ملك �لسال<؟ هل يقاD ملن � 
 kُيعر  �% ُيجرَّ{   �% �كم 
سلوُكه %هو حاكم قو;.. هل 
�لسال<؟  ملك  �نت  له:   Dيقا
%ص`  سال<  eجل  كا(  هل 
فنشر  ملكا  كا(  حني  %حتمُّل 
�لسال< %�ألمن؟ هذ� � �د�، 

eغم تقديرنا للمسيح �. 
َمن   pحَد%  � �مد  سيدنا 
قبل  ألنه  �للقب،  هذ�  يستحق 
�لبسو6  حر{  حدثت  بعثته 
سنة،  �eبعني  �ستمر/   uل�
�حلر{   pهذ �ندال}  %سبب 
�لقبائل،  *حد�  ناقة  قتل  هو 
 y eعت  ��ا  قتلها  %سبب 
 pهذ �ألخر�!  �لقبيلة  ��eضي 
ال  كانت  %�مثا�ا  �حلر{ 

غُ"ها..  تبد�  ح£  تتوقف 
 � �ملصطفى   eصا )� %مبجر7 
حاكم مكة توقف Kلك كله، 
فلم يُعد هنالك عد%�( من قبيلة 
�جلميع  %�حتكم  �خر�،  على 
�هللا  �نزله  �لذ;   D7لعا� للقانو( 
تعا). هذ� �لنK* Ô( هو ملك 
بنشر  يكتِف   � ألنه  �لسال<، 
%لسانه  %قلبه  بدعائه  �لسال< 
%¯وها  بأخالقه  بل  %سيفه، 

�يًضا. 

�لوفـا� بالعهـد 
يتمتع  ال  خلق  بالعهد   dلوفا�
خصوصا  �لنا6،  من  كث"  به 
%�حلر%{،  �أل�ما/  %قت   y
فرصة  �خلصم  ير�   )� فما 
�ملعاهد�  على  لالنقضا~ 
مو�ثيقه  يد%6 على كل  ح£ 
%يغتنم �لفرصة لالنتقا<.. لكن 
تعالو� *) س"� �ملصطفى لتر%� 

:6%eبعض �لد
� غز�1 بد
: قاD حذيفة بن 
 �eًليما(: ما منعنا �( نشهد بد�
 Dسوe ال �� %�· �قبلنا نريد*
قريش   eكفا فأخذنا   � �هللا 
�مًد�،  تريد%(  *نكم  فقالو�: 
نريد  *منا   pنريد ما  فقلنا: 

فالعفو والشجاعة وقتال الظاملني أخالق 
"يدة حني تكون ! >لها وحني ميارسها 
املرء وهو حّر وال يريد بها غ� وجه اهللا.
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عهد  علينا  فأخذ%�  �ملدينة، 
�هللا %ميثاقه لتص"( *) �ملدينة 
%ال تقاتلو� مع �مد �، %ملا 
�هللا   Dسوe �تينا  جا%�ناهم 
%ما  قالو�  ما  له  فذكرنا   �
�هللا  ”نستعني   :Dقا �م؟  قلنا 
 .!! بعهدهم“  %نفي  عليهم 

(_eصحيح مسلم %�ملستد)
*e ،�Kًفض eسوD �هللا � �( 
يشتر_ معه y �ملعركة حذيفة 
تعهد%�  ��م  ملجر7   ،pبو�%
 6e7 بذلك �ما< �لعد%. فهذ�
عظيم y �لوفاd بالتعهد�/. 

#ما قبيل فتح مكة فنقر#: َعِن 
�ْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن �َِبي �eَِفٍع 
َبَعَثْتِني   :Dََقا  pُْخَبَر�َ  pََبا�  َّ)�َ
 � eَُسوDِ �هللا -  *َِلى  ُقَرْيٌش 
ا eَ�َْيُت eَُسوDَ �هللا -  -، َفَلمَّ
� - �ُْلِقَي ِفي َقْلِبي �ْإلِْسَالُ<. 
*ِنِّي  �هللا،   Dَُسوeَ َيا  َفُقْلُت: 
�ََبًد�.  *ِلَْيِهْم  َ�eِْجُع  َال  َ%�هللاَِّ 
َفَقاeَ DَُسوDُ �هللا: - � - *ِنِّي 
َال َ�ِخيُس ِباْلَعْهِد، َ%َال َ�ْحِبُس 
�ْلُبُر7َ. (يعÌ: ال �نقض �لعهد %ال �حبس 
�لرسل) َ%َلِكِن �eِْجْع؛ َفِإْ( َكاَ( 

َنْفِسَك  ِفي  �لَِّذ;  َنْفِسَك  ِفي 
َفَذَهْبُت   Dََقا َفاeِْجْع.  �ْآلَ( 

 -  �  - �لنَِّبيَّ  �ََتْيُت  ُثمَّ 
َفَأْسَلْمُت. (�بو �7%7، �جلها7، 
 y الما< ُيستجن به� y }با

�لعهو7) %(مسند �
د)
 � �هللا   Dسوe يرفض   ،�Kً*
قد   >�7 ما  كمسلم  �ستقباله 
بل  قريش،  عن  موفد�   dجا
عليه �( يعو7 *) قريش %�( 
يبلغهم ما ×ب عليه تبليغه، ® 

 .dيعو7 *( شا
�هللا   Dسوe منه  يطلب   �
قريش  على  يتجسس   )�  �
 )� منه  يطلب   � لصاحله.. 
للعمل  صفوفهم   y يند6 
 � عزميتهم..   eيا�� على 
ضّد   dشي  ;� منه  يطلب 
Kلك  �ملعتدين؛  �لكفر�  قومه 
�eسلته  �لصحا·  هذ�   )�
بد �( يظل %فيا  قريش، %ال 
على  �ّمنته  قد  �7مت  ما  �ا 
 Dلرسو�  ..�%eتصو Kلك... 

� يرفض �( يأخذ منه �لبيعة 
على �إلسال<.. 

قد يسأD �حد هنا: هل ظّل 
�لكفر ح£  على  �لرجل  هذ� 
قد  بل  كال،   :Dنقو �لعو�7؟ 
 pسفر Dمن، %لو ما/ خال±
%قبل عو7ته فال *® عليه، بل 
%قر  ما  فاإلميا(  �جلنة،   p�%مأ
�لعمل،  %صّدقه  �لقلب،   y
 eللكفا dهنا �لعمل هو �لوفا%

.pسلوe� لذين�

�اصر�  Dغز�1 خي�: خال �
�سلم  خي`،  حلصن  �ملسلمني 
 (*  dجا% �ألغنا<،  eعا�  �حد 
يريد  ال  �نه  له  مبينا   �  Ôلن�
�لعو�7 *) حصن �ليهو7، %من 
%مص"   p"مص عن  سأله   ®ّ
 pفأمر يرعاها؟   uل� �ألغنا< 
 pسيد غنم  ْه  يَوجِّ  )�  �  Ôلن�
*) حصن �ليهو7 %�( يسوقها 

*ليه، ففعل. %ملا %صلت �لغنم 
قريًبا من �حلصن ساقها �ليهو7 
عليه  �%جب  %هكذ�  �7خله. 
�لرسوD � �( يفي مع صاحب 
�لغنم، eغم �نه يهوe% ،;7غم 
 y ستساعد  �ألغنا<   pهذ  )�
(�لس"�   ..eحلصا� �مد  *طالة 

�حللبية ¨لد ٣ � ٤٥)

ملا-� �لتركيز على �لوفـا�؟ 
�نه صاQ7 مسبقا،   Ìيع  yلو�
باملر�،  �لكذ{   kيعر ال 
فالوفاd يقتضي �لصدQ �ملطلق. 
 Dألعما� �سا6  هو   Qلصد�%
سيدنا  كا(  %قد  �لصاحلة.. 
 Q7بالصا  kُيعر  � �مد 
 dألمني ح£ قبل بعثته.  %�لوفا�
يتضمن كرp �لعد%�( %�لقسو�، 
للبشرية.  �ب   yلو� أل( 
%�لو7   Qلصد� يتضمن   dفالوفا

%�لشفقة %�لر
ة. 

k إذا انتصـر هـذا املضطَهد ومن معه نـراه يعفو عن كل 
> ! العدوان، ِمـن دون أن يكون لديه أي رغبة ! االنتقام 
والتشـفي! هنا يظهـر اخللق وميتـاز عن احلالـة الطبيعية. 
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بعد �( عرفنا هذp �ألحد��، هل ميكن 
�( نصدQ �( سيدنا �مد� �كا( ينقض 
منع  �نه   Qنصد  )� ميكن  هل  �لعهو7؟ 
�لوثنية بالقو� بعد �( حا�ها؟ هل ميكن 
�( نصدQ �نه �عتد� على قافلة مشركي 
�نه   Qنصد  )� ميكن  هل  �ملساملة؟  مكة 
 )�  )%7 من   6eفا% �لر%<  على  �عتد� 

يعتد%�؟ 
كــال � كــال. 

كالشمس،  %�ضحة   �  Ôلن� س"�   )*
منها  �%�يا  فهم  �لنا6  بعض   dسا�  )ْ*%
 Dعّلٍة فيهم، كما قا (* لك يعو7K )فإ

�لشاعر:
%من يك �K فم مر مريض 

×د مر� به �ملاd �لزالال
يعÌ من كا( فمه مريضا فإنه ×د طعم 

�ملاd �لصاy مر�.

#ما خلق �لعفو فهو #شهر من �لشهر�، 
فالعبا
� �ل{ #طلقها � بعيد فتح مكة:   

"�-هبو� فأنتم �لطلقا�.."

 يعK� Ìهبو� �حر��e من 7%( �; قيد �% 
عقوبة، لعبا�e �فظها �لعاَلم غيبا... 

�ليهو�يـة  عـن   oعفـو 1كذلـك 
 :� َمه  ُتسـمِّ  ^# حا1لـت  �لـ{ 
  Dََعْن �َِبي َجْعَفٍر َقا �َeَ�eَ�ُ َعْن ;%e فقد
�ُِتَي  %±له  عليه  �هللا  صلى  �هللا   Dَُسوeَ  َّ)*ِ
 (�) لِلنَِّبيِّ  اَ�  �لشَّ ِت  َسمَّ �لَِّتي  ِباْلَيُهو7ِيَِّة 

َصَنْعِت  َما  َعَلى  َحَمَلِك  َما   : َلَها   Dََفَقا
 )ْ*ِ%َ pََُّفَقاَلْت : ُقْلُت ِ*ْ( َكاَ( َنِبيًّا َلْم َيُضر
َكاَ( َمِلًكا َ�eَْحُت �لنَّا6َ ِمْنه. َقاD: َفَعَفا 

eَُسوDُ �هللا (�) َعْنَها.
 ،eبد �سر�  �ألسر�..  عن  عفا  *نه  بل 
�حدهم  يعلم   )� مقابل  سر�حهم  %�طلق 
عشر� من صبية �ملسلمني، %يا �ا من مّنة! 
�لظلم  �لذ; يص` على   � *نه هو   ،�Kً*
عن  يعفو  �لذ;  %هو  مستضعف،  %هو 

�لظا� عندما ينتصر عليه. 
�خللق  سيد  له  يتعر~  �لذ;  ��جو<   )*
 eلبالغة تتمحو� /�dلسنو�/ %�إلسا� pهذ
 y �جلها7  موضو}  على  منها  كث"   y

لنشر  %تدعو  معها،  %تتناسب  لإلنسا( 
�لسال< بالطريقة �لوحيد� �ملمكنة.

�ّر< �إلسال< �العتد�d على �لنا6، %لكنه 
�ث على �لقتا�K* D كا( �لقعو7 عنه يعّر~ 
�لسال< للخطر %يشّجع �حلر{. %*�K كا( 
 Dالستئصا�  (* يؤ7ّ;   Dلقتا� عن  �لقعو7 
عن  �لبحث  %حرية  �العتقا7  حلرية  �لتا< 

�حلقيقة، فإ( %�جبنا �( نقاتل.
 Îُيب  )� ميكن  �لذ;  �لتعليم  هو  هذ� 
�لتعليم  هو  %هذ�  �7ئم،  سال<  عليه 
سياساته   �  Dلرسو� عليه   Îَب �لذ; 
 � áساته �لعملية. لقد عاeخلاصة %مما�
باستمر�e %بص` y مكة، %لكنه � يقاتل 

وهكـذا أوجـب عليـه الرسـول � أن يفـي مـع 
أن  ورغـم  يهـودي،  أنـه  رغـم  الغنـم،  صاحـب 
هـذه األغنـام ستسـاعد ! إطالـة أمـد احلصار.. 

 Dملعتدين، حيث يقو�  Dقتا �إلسال<، �; 
�خللق حني  طيب  �7عى   � *نه  �ملفتر%( 
كا( ضعيفا، %لكنه قلب ظهر �ملحن حني 
تعليم  يلي:  فيما  %سأKكر  �لقو�.  حا� 
�لقر±( �ملجيد عن �حلر{ %�لسال< لتفنيد 

هذp �ملز�عم �لد�حضة:
*ّ( تعاليم �إلسال< تطابق �لفطر� �لطبيعية 

ضحية  هو  كا(  �لذ;  �لقاسي  �لعد%�( 
 àملدينة، %خر�  (* هاجر  %ملا  له.  بريئة 
كا(  �إلسال<،  شأفة   Dالستئصا �لعد% 
قتاD �لعد% حينئذ هو �لعمل �لذ; ال بد 
%حرية  �حلق  عن  �لدفا}  �جل  من  منه، 

�لفكر %�لعقيد�.
 uما يلي لآليا/ �لقر±نية �ل y ~سنعر%
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تشتمل على موضو} �حلر{.
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ(  لِلَِّذيَن   )َKِ�ُ﴿ :ًال%�
�لَِّذيَن   * َلَقِديٌر  َنْصِرِهْم  َعَلى  �هللا   َّ)*ِ%َ
ُ�ْخِرُجو� ِمْن 7َِياeِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِ*الَّ َ�ْ( َيُقوُلو� 
eَبَُّنا �ُهللا َ%َلْوال 7َْفُع �ِهللا �لنَّا6َ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض 
َمْت َصَو�ِمُع َ%ِبَيٌع َ%َصَلَو�ٌ/ َ%َمَساِجُد  َلُهدِّ
�هللا  َ%لََيْنُصَر(َّ   �ً َكِث" �ِهللا  �ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر 
�لَِّذيَن   * َعِزيٌز  َلَقِو;ٌّ  �هللا   َّ)*ِ  pَُيْنُصُر َمْن 
الَ�  �لصَّ َ�َقاُمو�   ~ِeَْأل� ِفي  نَّاُهْم  َمكَّ  )ْ*ِ
َ%َنَهْو�   kِ%ِباْلَمْعُر َ%َ�َمُر%�  �لزََّكاَ�  َ%±َتُو� 
(�حلج:   ﴾eُِألُمو� َعاِقَبُة  َ%ِهللا  �ْلُمْنَكِر  َعِن 

(٤٠-٤٢
�لَِّذيَن  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿َ%َقاِتُلو�  ثانًيا: 
ُيِحبُّ  ال  �هللا   َّ)*ِ َتْعَتُد%�  َ%ال  ُيَقاِتُلوَنُكْم 
َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  َ%�ْقُتُلوُهْم   * �ْلُمْعَتِديَن 
َ%َ�ْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َ�ْخَرُجوُكْم َ%�ْلِفْتَنُة 
َ�َشدُّ ِمَن �ْلَقْتِل َ%ال ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد �ْلَمْسِجِد 
َقاَتُلوُكْم  َفِإْ(  ِفيِه  ُيَقاِتُلوُكْم  َحتَّى  �ْلَحَر�ِ< 
َفِإِ(   * �ْلَكاِفِريَن   dَُجَز� َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم 
َ%َقاِتُلوُهْم   * eَِحيٌم   eٌَغُفو �هللا  َفِإ(َّ  �ْنَتَهْو� 
يُن ِهللا َفِإِ(  َحتَّى ال َتُكوَ( ِفْتَنٌة َ%َيُكوَ( �لدِّ
اِلِمني﴾  �لظَّ َعَلى  ِ*الَّ  ُعْدَ%�َ(  َفال  �ْنَتَهْو� 

(�لبقر�: ١٩١- ١٩٤)
ثـالًثا: ﴿ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُر%� ِ*ْ( َيْنَتُهو� ُيْغَفْر 
َلُهْم َما َقْد َسَلَف َ%ِ*ْ( َيُعو7ُ%� َفَقْد َمَضْت 
َتُكوَ(  ال  َحتَّى  َ%َقاِتُلوُهْم   * ِلَني  �َأل%َّ ُسنَُّة 
يُن ُكلُُّه ِهللا َفِإِ( �ْنَتَهْو� َفِإ(َّ  ِفْتَنٌة َ%َيُكوَ( �لدِّ
�هللا ِبَما َيْعَمُلوَ( َبِص" * َ%ِ*ْ( َتَولَّْو� َفاْعَلُمو� 

َ�(َّ �هللا َمْوالُكْم ِنْعَم �ْلَمْوَلى َ%ِنْعَم �لنَِّص"﴾ 
(٣٩ -٤١ :Dألنفا�)

ْلِم َفاْجَنْح َلَها  
�بـًعا: ﴿َ%ِ*ْ( َجَنُحو� لِلسَّ
�ْلَعِليُم  ِميُع  �لسَّ ُهَو  *ِنَُّه  �ِهللا  َعَلى  ْل  َ%َتَوكَّ
َحْسَبَك  َفِإ(َّ  َيْخَدُعوَ_   )ْ�َ ُيِريُد%�   )ْ*ِ%َ  *
َ%ِباْلُمْؤِمِنني﴾   pِِبَنْصِر �َيََّدَ_  �لَِّذ;  ُهَو  �هللا 

(٦٢ - ٦٣ :Dألنفا�)
خامًسـا: ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن ±َمُنو� ِ*�Kَ َضَرْبُتْم 
ِفي َسِبيِل �ِهللا َفَتَبيَُّنو� َ%ال َتُقوُلو� ِلَمْن �َْلَقى 
َعَرَ~  َتْبَتُغوَ(  ُمْؤِمًنا  َلْسَت  الَ<  �لسَّ *ِلَْيُكُم 
ْنَيا َفِعْنَد �ِهللا َمَغاِنُم َكِثَ"ٌ� َكَذِلَك  �ْلَحَياِ� �لدُّ
 َّ)*ِ َفَتَبيَُّنو�  َعَلْيُكْم  َفَمنَّ �هللا  َقْبُل  ِمْن  ُكْنُتْم 
 :dلنسا�) َخِب"�﴾  َتْعَمُلوَ(  ِبَما  َكاَ(  �هللا 

(٩٥- ٩٦
ِمَن  َعاَهْدُتْم  �لَِّذيَن  ﴿ِ*الَّ  سا�ًسـا: 
َ%َلْم  َشْيًئا  َيْنُقُصوُكْم  َلْم  ُثمَّ  �ْلُمْشِرِكَني 
*ِلَْيِهْم  و�  َفَأِتمُّ َ�َحًد�  َعَلْيُكْم  ُيَظاِهُر%� 
ُيِحبُّ  �هللا   َّ)*ِ ِتِهْم  ُمدَّ *َِلى  َعْهَدُهْم 

�ْلُمتَِّقَني﴾ (�لتوبة: ٥)
�ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  َ�َحٌد   )ْ*ِ%َ﴿ سابًعـا: 
�ْسَتَجاeََ_ َفَأِجْرpُ َحتَّى َيْسَمَع َكالَ< �ِهللا ُثمَّ 
�َْبِلْغُه َمْأَمَنُه Kَِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌ< ال َيْعَلُموَ(﴾ 

(�لتوبة: ٧)
َلُه  َيُكوَ(   )ْ�َ لَِنِبيٍّ  َكاَ(  ﴿َما  ثامًنـا: 
ُتِريُد%َ(   ~ِeَْأل� ِفي  ُيْثِخَن  َحتَّى  َ�ْسَر� 
ْنَيا َ%�هللا ُيِريُد �آلِخَرَ� َ%�هللا َعِزيٌز  َعَرَ~ �لدُّ

(٦٨ :Dألنفا�) ﴾َحِكيٌم
�; �نه ال ×و� �سر �حد، *ال من �ملقاتلني 

 ،Dلقتا� ميد�(   y فعًال  يشتركو(  �لذين 
 dألنبيا� من  ألحد  تعا)  �هللا  ُيشّر}  فلم 
�ملقاتلني   dألعد�� *ال من  �سر�  يّتخذ   )�
�لذين قامو� بالعد%�( %سفكو� �لكث" من 
�لدماd. %قد حّر< �إلسال< خطف �ألفر�7 
من �لقبائل �ملعا7ية %هي �لعا�7 �لu كانت 
منتشر� قبل �إلسال<، %ظل غ" �ملسلمني 
شرًعا  �جلائز  من  فليس   ،pبعد مياeسو�ا 
عند �هللا تعا) �( يؤخذ �س" 7%( حر{ 

%مماeسة قتاD فعلي.
قو�عد  �ملجيد  �لقر±(  %ضع  تاسًعـا: 
يلي: ﴿َفِإمَّا  �ألسر� كما   Íسر� Qطال*
�ْلَحْرُ{  َتَضَع  َحتَّى   dًِفَد� َ%ِ*مَّا  َبْعُد  َمنًّا 

َ�ْ%eَ��ََها﴾ (�مد: ٥)
 Qإلسال< هو *طال� y لوضع �ألفضل� )*
هذ�  كا(  %ملا  فدية،   )%7 �ألس"   Íسر�
غ" ممكن y كل حالة، فلذلك نص �هللا 
 Îلفدية. %�ملع� Dبقبو Íتعا) على �لسما

�( �ألس" ال يقتل %ال ُيسَترQ باملر�. 
 oلرسـو* �، 1هذ� �Dهي سـ oفهذ
 .Lقيا Dֲדا خـ Lهي مهامـه �ل{ قـا
�فال يستحق منا هذ� �لنÔ �لعظيم �( نوضح 
للنا6 س"ته ع` %سائل *عالمنا كلها؟ �ال 
يستحق �( نفر7 له عشر�/ �حللقا/ من 

برنامج حو�e; عاملي مباشر؟ 
بال، *نه يستحق �كثر من Kلك، %هذ� ما 
%*ننا  فضائيتنا،  ع`  منه  يس"   dزé نقو< 
 .kلنحمد �هللا على �( هّيأ لنا هذ� �لشر
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كل  يرميك  %�لدهر  �غر�~،  %�لنا6  سها<  �أليا<   *
يو< بسهامه.

*  �حلسد جرÍ ال ي`� %حسب �حلسو7 ما يلقى.
* �لعلم خليل �ملؤمن %�ِحلْلُم %�يرp %�لعقل 7ليُله %�لعمل 

.p7لّص` �م" جنو�% pلّلُني �خو�% pقّيُمه %�لّرفُق %�لد
   


من مآثر �ألبـر�
�يها  يا   :Dفقا �هللا  
ه e لعزيز� عبد  �بن  خطب عمر 
�لنا6 *نكم ُخلقُتم ألمر *( كنتم تصّدقو( به فإنكم 

قى، %*( كنتم تكذبو( به فإنكم هلكى، *منا ُخلقتم 

لألبد %لكنكم من e�7 (* e�7 ُتنقلو(، عبا7 �هللا *نكم 
e�7 y لكم فيها من طعامكم غصص، %من شر�بكم 
 Qبفر� *ال  ֲדا  ُتسّر%(  نعمة  لكم  تصفو�  ال   ،Qشر
�خر� تكرهو( فر�قها، فاعملو� ملا �نتم صائر%( *ليه 

.Dنز% dخالد%( فيه. ® غلبه �لبكا%

طـرفة
�لقمر؟   >� �لشمس  فائد�،  �كثر  �يهما  جحا:  ُسئل 
فالشمس  �لشمس،  من  فائد�  �كثر  �لقمر  فأجا{: 
%ين"  ليال   çفيبز �لقمر  �ما   ،eنو %�لدنيا   �eا� تطلع 

�لدنيا فهو �فضل من �لشمس.
    

%�لـعابـد%نــا �لـّز�هـد%(  �فـلــح 

�ســهر%� �ألعُيــن �لعـليلــة ُحــّبـا

حـتــى �هللا  عـبــا�7  شــغلـتهóم 

#بيا? �ا معا^: 

�لبóطونــا �جاعـو�  لـموالهــم   K*

فـانقضــى ليـُلهـم %هـم سـاهر%نـا

حـسـب �لـنــا6 �( فيهـم جنونــا

Ñ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ ŽtÑ̌Ä\Ê›Â; fi€
˛
“ Žt

*عد�7: 4اD �غز%D (�ململكة �ملغربية)



اجمللد احلادي والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٢٩ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٨ م

٣٠

التقوى

�خلصائص  من  �لكث"  للرضع   )� مع 
هنا_  فإ(  �ملشتركة  %�لسلوكيا/ 
�أل%)  �للحظا/  منذ  ح£  بينهم،  هائلة  فر%ًقـا 
للحيا�. *( �; طفل له هويته �لفريد� من �لناحية 
�لو�eثية، كما �نه يتفر7 مبجموعة من �خل`�/ �لu مر 
 Dلوال�7، %خال� Dلرحم، %خال� y حياته dֲדا �ثنا
�خل`�/   pهذ كل  للحيا�.  �أل%)  �لقليلة  �ألشهر 

تلعب y �eً%7 كيفية �ستجابته للعا� �خلاeجي.

تـأثD �ملو
ثـا?
منذ حلظة �إلخصا{، فإ( مالمح �لطفل �لشكلية 
%�لعديد من صفاته تكو( قد تقرe/ ملد� �حليا�. 
�لبويضة)  (من  �أل<  موeثاته من  لقد %�e نصف 

%نصفها �آلخر من %�لدp (من �لنطفة). %لكن كل 
نطفة %كل بويضة تشتمل على تشكيلة »تلفة من 
�ملوeثا/، لذلك كل طفل ميلك هويته �ملميز� من 

./�eحيث �ملظهر %�لشخصية %�ملها
يتفا%/ �ألطفاD بشكل كب" y تركيبة موeثاִדم، 
باستثناd �لتو�ئم �ملتماثلة �لu تنتج عن �نقسا< بيضة 
ميلكو(  جنني  من  �كثر  لتعطي  %�حد�  ملقحة 
نفس �ملوeثا/. تتحكم هذp �ملوeثا/ بالكث" من 
�خلصائص �لشكلية للطفل، مبا K yلك لو( �لعيو( 
%شكل   Dلطو�% %�جلنس  �لد<  %فصيلة  %�لشعر 

�جلسم %غ" Kلك.
كما يعتقد �يًضا �(َّ بعض خصائص شخصية �لطفل 
فاخلجل  �ملوeثا/،   Dخال من   eتتقر �ألقل  على 

›–İ€a@ÚÓñÇë›–İ€a@ÚÓñÇë

بقلم �لكتوe: *يها{ 
و7  (قطر)
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%�لذكاd على سبيل �ملثاD ميكن �( يو�e. %حيث 
*مكانية   eتقر  )� ميكن  للطفل  �لو�eثية  �لتركيبة   )*
مندفًعا،   %� ها7ًئا  خجوًال،   %� منفتحا  يكو(   )�
 uل� �لطريقة  فإ(  مدeسـية،   %� eياضية   Dميو  �K
على  قو;  تأث"  �يًضا  �ا  عليها  تنـشئته  تـتم 

شخـصيته.

�لفـو�
m بني �جلنـسني
معـظم �خل`�d يعتقـد%( �( �لفر%y Q �لشخصـية 
من  معـقد  ملزيـج  تعز�  �جلنـسـني  بني 
�لصفـا/ �ملوe%ثة (�لطبيعة) %�لسـلو_ �ملتعـلم 

(�لتطبع).
�لطريقة  على  كبً"�  �ثًر�  �الجتماعية  للتوقعا/   )*
�لu تتم ֲדا معاملة �ألطفاD. %مهما حا%D �لو�لد�( 
�( يكونا عا7لني %غ" منحـا�ين، فإ( تأثيـر�/ 
 .Dلتعـامل مع �ألطفا�  y جتماعية خفية تتحكم�
 Dُلبس �طفا� �نه عندما  ففي �e7سة حديـثة %جد 
متاما  »ـتلفة   �eبصو عوملو�  بنا/،  �لبسة   eكوK
من قبل ±باd %�مها/ ±خرين � تسـبق �م e¼ية 
هؤالd �ألطفاD من قـبل، %هؤالd �أل%ال7 عـندما 
عـوملو�  �ملعتا�7،  �أل%ال7  مالبـس  �لبسـو� 
�لـبنا/  من  بكث"  خشونة  �كثر  بطـريقة 
�أللعا{  (مثل  �أل%ال7  �لـعا{  �م  %قدمـت 
 ،(/�eقـطا%  /�eسـيا% تصدe ضجـيًجا   uل�
%عندما �ُلـبسو� �لبسـة �لبنـا/، عوملو� بنعومة 

�كثـر %قـدمت �م �لدمى.

�الختالفـا? � تطو
 �لدمـا�
 �eً%7 تلعب  �خلاeجية  �ملؤثر�/  بأ(   eإلقر�� مع 
تش"  �ألºا�  بعض  فإ(  �لطفل،   eتطو  y eئيًسا 
�لكث" من  �ملسئولة عن  �لدماç هي  تركيبة   )�  (*
 Dية بني �جلنسني؛ فعلى سبيل �ملثاeالختالفا/ �لتطو�
يتحكم  %�لذ;   çلدما� من  �ألمين  �جلانب  يكو( 
 y ،7عند �أل%ال �eًبالنشاطا/ �لفيزيائية، �كثر تطو
 çألبكر للجانب �أليسر من �لدما� eحني �( �لتطو
 /�eلبنا/ ميكن �( يفسر تطويرهن �ألبكر للمها� y

�حلركية �لدقيقة %�لكال< مقاeنًة باأل%ال7.
*ال  مهمة،  تكو(  قد  �لبيولوجية  �لعو�مل   )� %مع 
من  حتد  قيو7  ��ا  على  *ليها  ينظر   )� ال ×ب  �نه 
 Dفاألطفا %�إلجنا�،   eال�7ها�  y �لطفل  *مكانيا/ 
ميلكو( طاقا/ كب"� للتعلم هي �قو� بكث" من �ية 

�د�7/ بيولوجية.

مـز�� �لطـفل
تشكيل   y تساهم   uل� �لعو�مل  من  �لكث"  هنا_ 
شخصية %مز�à �لطفل؛ فالعو�مل �لو�eثية، %�جلنس، 
 �eً%7 لبيئة �الجتماعية، %عد7 �إلخو�، كلها تلعب�%
 Qجة عن نطاeطبًعا خا eألمو� pكبً"�. *( معظم هذ
 eنه ال ميكنك �ختيا� kسيطرتك، %ال بد من �العتر�

شخصية �بنك.
بني  حياته  على  %تأثً"�  �âية  �ألكثر  �لعامل  %لكن 
هذp �ملؤثر�/ على �لطفل خالD شهوe %سÌ حياته 
لسنا  شك  بال  *ننا  بالو�لدين.  عالقته  هو  �أل%) 
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قاe7ين على �ختياe �; نو} من �ألطفاD سيكو( 
�لطفل  مع  ֲדا  نتفاعل   uل� �لطريقة  %لكن  لدينا، 
%�ستجابتنا له �آل( سوk يكو( �ا تأث" عظيم على 

.eشخصيته �آلخذ� بالتطو
×ب �( نتذكر �( شخصية �لطفل �لصغ" y هذ� 
�لعمر هي y تطوe مستمر. %ال ميكن ألحد �لتنبؤ 

�; نو} من �ألشخا� سيكو( y �لنهاية.
�يًّا كانت شخصية �لطفل فإنه حتًما سيستفيد من 
�حلب %�لرعاية، %هو ما يساعدp على بناd �إلحسا6 
e بثمن y �حليا�.  بقيمة �لذ�/، �ألمر �لذ; ال ُيقدَّ
eئيًسا  مساعد�  ليس  %�ألما(  بالثقة  �إلحسا6   )*
y �حليا� فحسب، %*منا هو عامل �ساسي من �جل 
�لنفسية  %*( كثً"� من �الضطر�با/  �يضا.   eلتطو�
هي  �ألساسي  مصدeها   Dألطفا� �ا  يتعر~   uل�
�لظر%k %�لبيئة �ملحيطة؛ فالطفل �لذ; ال ×د �لبيئة 
�ل£ تشبع له �حتياجاته %يشعر بأنه غ" مرغو{ فيه 

قد يصبح سيئ �لتكيف مضطر{ �لشخصية.
%من �لعو�مل �لu �ا e%7 �يضا y تكوين شخصية 
كمسلمني  نغفلها  �ال  %×ب  %تنشئتهم  �طفالنا 
قوًال   7e%�  )�  7%� %هنا  �م،   dلدعا� هو  
ديني �
للمسيح �ملوعو7 � �عجبÌ  %×ب �( يتخذp كًال 

منا منهًجا y تربية �طفاله:
�لشر_،  يندàe حتت  e�يي   y 7أل%ال� "*( ضر{ 
%كأ( �لضاe{ �جللف يريد �( يشر_ نفسه مع �هللا 
�لشخص  يعاقب  %�لربوبية، عندما  ��د�ية   y (تعا
غضبه   �eفو  y يتما�7  فإنه  �مر  على  طفله  �لثائر 

ºيث يصبح كالعد%، فيعاقب �كثر من �جلر< بكث"، 
 e7قا eحليم %قو ñ7ين ها�e ة شخصð )ما لو كا�
�لطفل  يعاقب   )� له  فيحق  نفسه حًقا،  على ضبط 
�% يرمقه بنظر� عتا{ y �لوقت �ملناسب *�K �قتضى 
�لعقل �لذ; يستشيط  �ملتهوe %طائش  �ألمر. %لكن 
غضًبا فال يستحق �( تعهد *ليه تربية �أل%ال7.  ليت 
�ملتحمسني لعقا{ �أل%ال7 ينصرفو( *) �لدعاd بنفس 
�حلما6 %�جلهد، %يو�ظبو( على �البتهاD %�لدعاd من 
�جل �أل%الº 7رقة %�لتيا}، Kلك أل( 7عاd �لو�لدين 
y حق �أل%ال7 �ظى بقبولية خاصة عند �هللا تعا)" 

 (٢ �٤ à /مللفوظا�)
:� Dيقو%

تعا).  �هللا  عمل  من  �حلقيقيتني  %�لتربية  ��د�ية   )*"
على   eإلصر��  y %�لتجا%�  �لشديد�   �7eملطا� �ما 
صغ"�  كل   y %عتاֲדم  �أل%ال7  �جر   Ìع� �مر.. 
%كب"� %كأننا Ýن �لذين سنهديهم *) �لطريق �لذ; 
نبتغيه.. �قوD *( هذ� ملن �لشر_ �خلفي �لذ; ×ب 
على �صحابنا جتنبه. �ما �نا فأ7عو أل%ال7; %�علمهم 
�ملباñ7 �ألساسية %±�7{ �لتعلم بشكل عابر، ® �توكل 

 (٢ � ٥à /مللفوظا�) ."على �هللا كل �لتوكل
�لعو�مل  بعض   D%بتنا  Dملقا� هذ�   y �كتفيت  لقد 
�ملؤثر� y شخصية �لطفل بشكل عا< 7%( �خلو~ 
جد½،  %متشعب  معقد  �ملوضو}  أل(  �لتفاصيل   y
%y �ألعد�7 �لقا7مة *( شاd �هللا �سلط �لضوd على 
بعض �جلو�نب �لنفسية %�لسلوكية %�لصحية للطفل 

y مر�حل �لعمر �ملختلفة.
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 Dلألعما �ملحفوظة  �لشخصية  �مللكية   Qحقو #صبحت 
شبكة   y %�لفنية  %�أل7بية  �لعلمية  %�إلبد�عا/  %�لبحو� 
جتد    � �آل(  ح£  �نه  %السيما   ،Dخليا� من  ضرًبا  �النترنت 
تأليف   Qحلقو �لسرقا/  تلك  �ما<   kللوقو حلوًال  �لشبكة 

. �ألفكاe %�ملنتجا/ *ال ما ندe منها %قلَّ
�نتهاكا/ حقوQ �آلخرين  �لعر·  %حتديد� تفاقمت y %طننا 
�لفكرية %�إلنتاجية. فعلى سبيل �ملثاD جند من خالD تصفحنا 
تتخذ  �ملو�قع  تلك  �( عد�7 كب"� من  *لكتر%نية عربية  ملو�قع 
من نفسها مستو7ًعا خلر%قا/ خط"� %Kلك y غيا{ ضو�بط 
�لعربية  �ملو�قع  من  بكث"   �7� �لذ�  �ألمر  Kلك،  متنع  قانونية 
�لفاضحة  �ملخالفا/   pهذ مثل  الستضافة  �بو�ֲדا  فتح  على 
لألشخا�  �مللكية   Qحلقو %�لعلنية  �لصاeخة  %�النتهاكا/ 
%�لشركا/ على حد سو�d. %لقد �قتصر e%7 �لسلطا/ �ألمنية 
�لو�قع   ~e� على  �ملقرصنة  �ل`¨يا/  بيع  متاجر  مالحقة   y
%جتاهل �لعا� �الفتـر�ضي – شبكة �إلنترنت - �لذ; با/ 

يشكل جز�dً ال يتجز� من حيا� �إلنسا( y �لبلد�( �لعربية.
برنامج   ;� ”�طلب   �eعبا عليه  الفتة  �ملو�قع  بعض  %ت`� 
%سنوفرp لك“.  �ألمر �لذ; با/ خطًر� كبً"� على شركا/ 
 uل� �لسلبية   eآلثا� عن  ناهيك  �لعا�،   y �ل`¨يا/  تطوير 
¾لفها �نتها_ حقوQ �مللكية لتلك �لشركا/ �لu �ستثمر/ 

إلنتاà  �ل`�مج %تطويرها.
%بالرغم من �( طرQ �ملكافحة �د%�7 *ال �نه ملا نعثر على 
فيمكن  ¨اًنا.  للتحميل   Í%النترنت مطر� بر�مج y شبكة 
 pهذ �ما<   kللوقو  /�dإلجر�� بعض  نتخذ   )�  Dحلا� ֲדذ� 
عن  �ملوقف  هذ�  ¾تلف  ال  حيث  �آلخرين   Qلسرقة حلقو�
 k7ملدينة.. فقد تصا� {eحد شو�� y ما �د� مثال %�نت
عملية سرقة �% �ب فإنك تتصل بالسلطا/ �ألمنية %Õ`هم 
باجلرمية. %*�K طبقت نفس �ملبد� لد� عثوe_ على برنامج 
ُيو�} بطريقة غ" شرعية فما عليك *ال �( Õ` صاحبه على 
يتخذ  للقانو( كي  �ملخالف  �ملوقع  له عنو�(  �ألقل %ُترسل 

�إلجر��d/ �لال�مة.
%قد يتساDd �لبعض عن �ألeباÍ �ملا7ية �لu �ققها �صحا{ 
�ملو�قع �لذين ينتهكو( حقوQ �مللكية %يعرضو( بر�مج على 

مو�قعهم للتنـزيل ¨انا �% مبقابل. 
 ففي %�قع �ألمر عندما يقو< شخص بطرÍ برنامج ها< %له 
Kلك  كث"�   dمن جر� يستقطب  موقعه  على  شعبية كب"� 
من �لز%�e ع` �ركا/ �لبحث %بالتاÇ يرتفع ترتيب موقعه 
عاملًيا %هو ��دk �أل%D ألصحا{ �ملو�قع، حيث �( �ملوقع 
K% معدال/ كب"� من �لز%�e %�لزيا�e/ يستقطب طلبا/ 
كث"� من �إلعالنا/ %بالتاÇ ×لب مر7%�7ً ما7ًيا جيًد� جد� 

لصاحب �ملوقع.  
%y �لنهاية �متÎ �( تؤخذ هذp �لنصائح بكل جّدية من قبلنا 

4يًعا ملا فيه �خل" لنا 4يًعا.

o„6„⁄aÎ@Â≠o„6„⁄aÎ@Â≠

ÏË“÷∏\;–ÊŒt;‘]‚i›\

*عد7: عالd عثما(

(خب" تصميم مو�قع)
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 * ترحب ¨لة �لتقو� y هذp �لز�%ية ”�لتقو� منكم %*ليكم“ éميع �ملساâا/ من قر�ئها 
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بيـن 
قلق "�لكمبيوتر"

1��ما^ "�إلنترنت" !!

 ;eبالرغم من �لتغي" �جلذ
 �eثو �حـدثـته  �لذ; 
�التصاال/ y �لعا� *ال �( 
ضمن   "�إلنترنت"   D7خو
�التصـاال/  خدمـا/ 
على  عديد�   eثا± له  كا( 
�لصـحي  �ملستو� 
 yلثقا�% %�الجتـماعي 

%�القتصا7;. 
%ال ¾فى على من يتعايش 

�فر�ته  ما  مستجد�/  مع 
كث"  كشفته  %ما  �لشبكة 
�حلديثة  �لد�eسا/  من  
 eآلثا�  Dحو حقائق  من 
%�الجتـماعية  �لصحـية 
لشبكة "�إلنترنت" حيـث 
سلبية  عو�مل  للشبكة   )*
مثل *7مــا( "�إلنترنت" 
�الجتماعي  �حلس  %فقد�( 
%سيطر�  �ألسـر  %سط 
�لعالقا/  %حتطم  �لتشا¼< 
%��يـاeها.  �الجتماعية 
�ستخد�<  *7مـا(  %يعت` 
من  لكث"  �لبو�بة  �لشبكة 

�ألمر�~ �لنفسية. 
 _�e7* تنـامي   �7� %قد 
�للغة  �ستخـد�<  �âية 
على  �ملو�قع   y �لعربية 
كب"�  �يا�7   (* �لشبكة 
�ملو�قع  عد7   y نسبيا 
 �eتضاعف �عد�7ها بصو%
�جلميع  %يتوقع  متساeعة، 
مستقبًال   Dإلقبا� يرتفع   )�
عندما تزيد نسبة �ملشاeكة 
y خدمة "�إلنترنت"، �ألمر 
�يا�7  على  سيعمل  �لذ; 
�النعكاسا/   pهذ  eظهو
�ملجـتمع   y �لسلـبية 

�%ضح.  بشـكل  �لعر· 
%y %�قع �ألمر هنا_  ִדميش 
من ناحية �لبحو� �لu ִדتم 
الستخد�<  �لنفسية   eباآلثا
تز�يد  مع  %لكن  �إلنترنت 
 y �ملشـاeكني  �عد�7 
مشاكل   eظهو% �لشبكة 
بد�/  �ستخد�مها   dسو
 y �لنفسية  �لبحو� 
�لظهوe. %تصنف *) فئتني 

متناقضتني تسمى �أل%):
�لكمبيوتر"،  "قلق  ظاهر� 
�لباحثو(   D%ا� حيث 
 uل� �ألسبا{  كشف  هنا 
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�ألشخا�  بعض  جتعل 
�ستخد�<   y يتر%77( 
�عما�م   y �لكمبيوتر 
%ºوثـهم  �e7%ساִדـم  
%قــامو�  %�تصاالִדم. 
 Dألطفا� على  ببحو� 
%طال{   6eملد�� %تالميذ 
 y %�ملعلمني  �جلامعا/ 
»تلفة.  تعليمية  مر�حل 
�لنـتائج    �%ضحت  %قد 
�لذين  �جلامعة  طال{   )�
 y عالية  بثقة  يتمتعو( 
�ستخد�<  على  قدeִדم 
يتمتعو( بصحة  �لكمبيوتر 
مع  باملقاeنة  �فضل  نفسية 
يغلب  �لذين  �مالئهم 
بالنقص   eلشعو� عليهم 
�لنو<.  %�ضطر�{  %�لقلق 
كما بينت بعض �لد�eسا/ 
�إلنا�   )� �ألخر� 
بدeجة  يعانني  عا<  بوجه 
�لكمبيوتر  قلق  من  عالية 
 Îمبع ،eنة مع �لذكوeباملقا
قدeִדن   y ثقة  �قل  ��ن 
بر�مج  �ستخد�<  على 
مع  %�لتعامل  �لكمبيوتر 
�ملختلفة.  �لتشغيل  �نظمة 

%تسمى �لثانية:

ظاهر� "��ما^ �إلنترنت" 

�لز�ئد  باالستخد�<  %تتعلق 
%"�إلنتـرنت"  للكمبيوتر 
�لبحو�  تؤكد  حيث 
�الستخد�<   )� �لنفسية 
لشبكة  فيه  �لـُمبالغ 
*7مانا  يسبب  �إلنترنت 
ما  نوعا  يشابه  نفسيا 
�إل7ما(  طبيعتـه   y
�لتعاطي  يسبـبه  �لذ; 
 /�eللمـخـد �ملكثف 
�لكـحولية.  %�ملشر%با/ 
*7ما(  فإ(  كذلك 
 (* يؤ7;  "�إلنترنت" 
ينتج  نفسية  �ضطر�با/ 
 (* �مليل  جر�ئها  من 
�ستخد�<  ساعا/  �يا�7 
�لرغبة  إلشبا}  �إلنترنت 
تشبعها  كانت   uل� نفسها 
�قل.  ساعا/  قبل  من 
مـدمن  يـعا�  كما 
�عر�~  من  "�إلنترنت" 
عند  %جسمـية  نفسية 
بالشبكة   Dالتصا� �نقطا} 
منها �لتوتر �لنفسي �حلركي 
�لتفـك"   %تركيز  %�لقلق 
×ر;  %ما  �إلنترنت   Dحو

*7�eية  حركا/  مع  فيها 
�ألصابع  تؤ7يها  *7�eية  %ال 
�ألصابع  حلركا/  مشاֲדة 
%�لرغبة  �لكمبيوتر  على 
�ستخد�<   (* �لعو�7   y
�إلنترنت لتخفيف �% جتنب 

�عر�~ �النسحا{.
كما �( من �عر�~ *7ما( 
مشاكل  حد%�  �إلنترنت 
جسمية �% �جتماعية �% مهنية 
 �eنفسية �7ئمة �% متكر %�
�الستخد�<  عن  نتجت 
�ملفرÞ للشبكة مثل �لسهر، 
�ألQe، ±ال< �لظهر %�لرقبة، 
�لتها{ �لعينني، �لتأخر عن 
 Dاâ* �لصباحي،  �لعمل 
 ،pمو�عيد% �لعمل  %�جبا/ 
�ملقربني   Qحقو  Dاâ*
 .dألصدقا�% �ألهل  من 
�ملشاكل   pهذ %لتجنب 
من  �السـتفا�7  ميكن 

�لتوجيها/ �لتالية:
 Dمن �ستعما kحتديد ��د *
�لشبكة يوميا %%ضع »طط 
به.  �لقيا<  سيتم  ملا  مسبق 
�لتصفح  %قت  حتديد   ®  *
�لذ� ×ب �( ال يزيد على  

ساعتني.

 Dكيفية �لوصو y "لتفك� *
 Qلطـر� بأقصر   kللهد
ممكـن.  %قت  �قل   y%
* *âاD �; �موe جـانبية 
مغـريا/   %� عاeضـة 
 .kد�� على  %�لتركيز 
على  �جللو6  جتنب   *
 %� kإلنترنـت 7%( هد�
طـويلة.  لساعا/  للترفيه 
�أل%لـويا/  تقدمي   *
 Dستعما� على  �الجتماعية 

"�إلنترنت". 
* �لنظر بعيد� عن �لشـاشة 
7قـائق كل  ملد� èسـة 
%عد<  تقريبا  7قيقة  ثالثني 
ثال�   مـن  ألكثر  �لعمل 
لتجنب  متو�صلة  ساعا/ 
مـلتحمة  �لتها{  حد%� 

�لعني.
eياضي   Þبنـشا �لقيا<   *

 .Dملنـز� àeيومي خا
 Dألطفا� �ستخد�<  تنظيم   *
%توجيهـهم  لإلنتـرنت 

%مر�قبتهم. 
�الهتـماما/  تنمـية   *
 Dألطـفا� لد�  �ألخر� 
 �eيا�% �للعـب  مثـل 

�ملنتـزها/. 
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التقوى

 � غيابة "�لر1تني"

�نه  على  "�لر%تني"   kُيعر
بشكل  يومي  عمل   eتكر�
صباًحا  كاالستيقا�  منتظم 
%�لعو�7  للعمل  %�لذها{ 
للنو<  %�خللو7  للبيت 
 y �لسيناeيو  نفس   eتكر�%

 .Çليو< �لتا�
مثل  على  �ملو�ظبة  %تعت` 
هذ� �ألسلو{ �حليا¢ %عد< 
له  �ملصاحب  �مللل  كسر 
على  جديد�   eمو�  Dبإ7خا
عامًال  �ليومية  �ألحد�� 
لالضـطر�با/  مساعًد� 
قد   uل� �لنفسية  %�ملشاكل 
�لبدنية  �لصحة  على  تؤثر 
 e%الجتمـاعية مع مـر�%

�لوقت.
للر%تني  �خلضو}  %يتسبب 
ُتسمى  حالة   eظهو  y
نتيجة  %هي   dالنكفا�
مباشر� ملماeسته نظا< حيا� 
طويلة.  �منية  لفتر�  ثابت 
%تعمل هذp �حلالة على قتل 
%�لتجـديد  �إلبد�}  ملكة 
مييل  %جتعله  �لشخص  عند 
فإ(  %لذلك   d�%النز�  (*

�غلب من يتعرضو( �ا هم 
�بو(  �لذين  �لعاملني  من 
عملهم %هي حتد كثً"� من 
عطائهم y �لعمل %جتعلهم 
%قد  بامللـل  يشعر%( 
�الكتئا{.   e7ببو� يصابو( 
 àلعال �ألمثل  �حلل  %يعت` 
�حلالة   pهذ من  �لشخص 
لتجديد منط  يسعى   )� هو 
حياته %يبد� Kلك من �بسط 
�ألموe كأ( ُيغ" طريقة �كله 
بعض   )� %نر�  %طعامه. 
�ألشخا� تصل ֲדم �حلالة 
نفس  يأكلو(  ��م  لدeجة 
�لطعا< يوميا y نفس �لوقت 
%�ذ�  �ملكا(.  نفس   y%
 .dالنكفا� ºالة  يصابو( 
 eلذلك فلتكن �لبد�ية باألمو
�لبسيطة %�ملمكنة %لو �مكن 
تغي"�/   dجر�* فتر�  بعد 
ليس  %لكن  فليكن  جذeية 
�لنفس   Qهاe* لدeجة 

مبصاeيف تفوQ �لطاقة. 
 )� شخص  كل  %على 
فتر�  بني  نفسه  يتفحص 
 �Kما %�د7  ليدقق  %�خر� 
يبحث  �لذ;  %ما  يريد 

عنه. 

�لكولستر1* � �مليز�^

ما�7  هو   D%لكولستر�
طرية  �للو(   dبيضا Óعية 
�لطعم  عدمية  �مللمس 
%�لر�ئحة. يتو�جد y �لد< 
%متفرقة  �جز�d كث"�   y%

من �جلسم. 
 (* �جلسـم   àتا�  
�لكولستر%D ليعمل بشكل 
ُيسـتخد<  كما  طبيعي، 
�خلاليا.   dبنا  y �يضا 
 eجد�  y حتديد�  %يوجد 
 çلدما� y خللية� dغشا %�
%�لعضـال/  %�ألعصا{ 
 dألمعا�% %�لكبد  %�جللد 

%�لقلب.
�جلـسـم  يسـتخد< 
 àإلنـتا  D%لكولـستر�
��رمـونا/  من  �لعديد 
%�حـما~   7 %فيتامني 
على  تساعد   uل�  dلصفر��
 àتـا�% �لدهو(.  هضم 
�جلسم *) كمية قليلة من 
�جلسم   y  D%لكولستر�

 .àلتغطية هذ� �الحتيا
نسب   y �لزيا�7  %تؤ7; 
�لـد<   y  D%لكولستر�

�إلصـابة   (* %�جلسم 
%هو  �لشر�يني  بتصلب 
ترسـب  عن   �eعبـا
"�لكولستر%y "D �لشر�يني 
�لتاجية  �لشر�يني  فيها  مبا 
 y تساهم Çبالتا% للقلب 
ضيقها %y بعض �حلاال/ 
مما  �نسد�7ها   (* تؤ7; 

يسبب �مر�~ �لقلب.
من  �لعديد  %�فا7/ 
تقليل   )� �لد�eسا/ 
 "D%لكولستر�" مستو� 
من  يعا�  ال  من  عند 
يقلل  �لقلـب  �مر�~ 
 pֲדذ �إلصابة  »اطر  من 
�ألمر�~ %من بينها �لذºة 
�لقلب  %جلطة  �لصدeية 
�لعديد   y تؤ7;  قد   uل�
�ملو/.   (* �ألحيا(  من 
%هذ� ينطبق �يضا على من 
مستو�  �eتفا}  من  يعا� 
من  %على   D%لكولستر�
 D%كولستر مستو�  لديه 

طبيعي.

�لصديق مسـا�ــة 
�مد عما
 �ملسكي

 (لند()



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv






