



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
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التقوى

كلمة �لتقو�

�لتشريع     k �لعبا�6/  معظم  �dتبطت 
�إلسالمي كالصال� %�لصيا= %�حلج مبو�عيد 
tمنية �د�6 %ثابتة. �ألمر �لذi 9عل �لدين 
�حلنيف متميز� عن باقي �أل6يا( بإعطائه �vية بالغة للوقت 
%ينهض  يفيدنا  فيما   {dستثما�% عليه  �ملحافظة  على  %حثه 
عديد�  �يا/  �لكرمي  �لقر�(   k  /6d% %لقد  مبجتمعاتنا. 
يقسم فيها �هللا تعا) بالزمن %مكوناته؛ �ألمر �لذ9 يش" *) 
�ألvية �لكب"� �ل� �%الها �هللا سبحانه %تعا) للزمن، %�نه 
من �لقضايا �ملقدسة k �حليا�، %�ل� iب �لنظر *ليها نظر� 
يقسم  عنو�ًنا  �ذها � تعا)  �هللا   )�  dباعتبا متفهمة؛  %�عية 
 /�dشا* ضّمنها  كما  يريدها  �ل�  �حلقائق  �vية  على  به 
تعم  حيث  مؤقتا  �إلسال=  �س  %�فو[  �ألtمنة  �خر   (*
 dبأنو� يشع  �لذ9   dلبد�  dنو فيبز�  %�ال�طا�  �لظلما/ 

�س �ملصطفى � من جديد.
%لكن نر� �( �لغالبية �لعظمى من مسلمي �ليو= �صبحو� ال 
يقّدd%( قيمة �لوقت %ال حاجا/ �لزما( �لذ9 يعيشونه، 
*صال� شؤ%(   k لوقت� �vية  %ال  ظرفيته  يدdكو(  %ال 
 k حياִדم %�تمعهم %�لقيا= بو�جباִדم �لر%حية مبا يساهم
dقي �إلسال=. لقد تعو6 �لكث" منهم على �حلركة �لبطيئة، 
%6d �لفعل �ملتأخر، %عد= �الحتيا� %�لتخطيط للمستقبل، 
كا(   )*% ح�  تغي"   )%6 �ملاضي  باجتها�6/  %�لتمسك 
�لتر��  كتب   c�d�  c�d% �لس"  على   dإلصر��% لألفضل، 
�ملاضي.  %فتا%�  فكرية  خصوما/  من  حتمله  مبا  �لدي� 
لكن  �لعصر،  هذ�   k �لوقت  �vية  عن  كث"�  يتحدثو( 
ما  بني  �نفصا=  لديهم  يوجد   J* مفقو6؛  �لعملي  �لتطبيق 

يقا[، %بني ما ُيفعل. 
%ال �تلف �ثنا( k �نه ال ميكن �ستعا�6 �للحظة �ل� متّر، %ال 
تعويضها. %ملا كا( �لوقت سريع �النقضاc %كا( ما مضى 
�إلنسا(،  ميلكه  ما  بأنفس  يعو  ح�  %ال  يعو6،  ال  منه 

%�نه %عاc لكل عمل %كل *نتا¢ فهو k �لو�قع d�¡ �ملا[ 
�حلقيقي لإلنسا( فر�6 �% �تمعا. لذ� فلنحر£ كل �حلر£ 
على �ال مير يو= �% بعض يو=، 6%( �( نتز%6 منه بعلم نافع، 
عمل   %� �آلخرين،   (* نفع   cسد�*  %� للنفس،  �اهد�   %�
 dحم �% مساعد� ضعيف �% سؤ�[ عن جاd صا¦ كصلة
�% �مر مبعر%ª �% ¨ي عن منكر، �% تبليغ 6عو� �إلسال= 
ح� ال تذهب �ألعماd سد�، %تضيع هباi% .cدd باملسلم 
�أل
د9 �( يس" على ما نظمه �إلسال= للمسلم k يومه 
dسو[  به   cجا مبا  %يسترشد  كلها،  حياته   k بل  %ليلته 
�هللا � %خا6مه سيدنا �
د � من *dشا�6/ مباdكة، 
%موال}  سيد}  �سو�  هي  �ل�  �لطاهر�  �سوته   k %يتمعن 
�ملصطفى �. فعلينا �خذ �لدd¡ %�لع�A كيف كا( حضرته 
� يدd_ قيمة �لوقت %فيما كا( يقضيه؟ %نو6 �( نسر6 
لكم ֲדذ� �خلصو£ ما d%�} صحابته حيث شاهد%} � 
�ثناc تأليف كتبه، �نه كا( ®مل �%�dقه %قلمه بيد} �لشريفة 
 k خر�� �A�%يضع ��t k �A%ية من غرفته �ملباdكة %
�لز�%ية �ملقابلة منها، %يكتب %هو ميشي بني جنبا/ �لغرفة 
�لوقت!.. لقد  Jهابا %*يابا مسرعا %كأنه �اª �( يفوته 
�لف حضرته ما يزيد عن ±انني كتابا *) جانب *عالنا/ 

املسـيح الشـيخ  املسـيح"أنـت  الشـيخ  "أنـت 
 الذي ال ُيضاع وقُته" الذي ال ُيضاع وقُته"
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/بليغية طويلة. %لو قّدd �حد هذ� �لكم �²ائل من �لكتابا/ 
 k أليقن �نه � كا( يكتب بشكل شبه يومي.. %لعل
له  تزكية  �لفصحى  بالعربية  *ليه  �هللا  �%حا}  �لذ9  �لوحي 
 k تقديًر� ملا كا( يوليه من �هتما= %يبذله من %قت% cثنا%
خدمة كلمة �إلسال= %تبليغ 6عو� dبه حيث جاc فيه: "�نت 
�لشيخ �ملسيح �لذ9 ال ُيضا³ %قُته". كما نر� فيه dسالة 
ضمنية *) �تباعه %جلماعة �ملؤمنني من بعد} �( %قتهم لن 
يضيع ما �6مو� ¶لصني k تقدمي �لتضحية بأ%قاִדم k سبيل 

�لدين.
%قته  لتنظيم  قوية   �6�d*  (* ®تا¢  ¶لص  مسلم  كل   )*
�لذ9 ميكن �( يكر¡ منه قسطا %�فر� خلدمة �لدين %�خللق، 
نكتب   )� iب  للحيا�  يومي  كنمط  �ألمر  هذ�  %لتثبيت 
خطو�/ لتحقيق �ألهد�ª؛ أل( �لفر6 يكو( �كثر �لتز�ما 
فعله.  �لكتابة تذكر} مبا iب   )� بذلك. كما  يقو=  حني 
كذلك ال بد من تقييم �J¸ بعد �نتهاc �لوقت �ملحد6 لتحقيق 
�سبا¹   (*  ªلتعر� على  �لفر6  ُيساعد  فالتقييم   ،ª²د�
�ال  %ينبغي  �ملستقبل،   k لتالفيها  %جد/-   )*- �لتقص" 
يطغى �لوقت �ملخصص لعمل على �لوقت �ملخصص آلخر. 
%�لتر%يح  للر�حة   cجز فيه  يكو(   )� �لوقت  تنظيم  %من 

 �cلقر�� بطو[  تسأ=  �لنفس  �ليومي أل(  �لو�جب   c�6� بعد 
لكن  �ألبد�(،  متل  كما  متل  %�لقلو¹  %�لعمل،  %�لبحث 
خدمة �لدين ال َيـَملُّ صاحُبها منها شيئا بل تزيد} حال%� 
ما  %هذ�  %بقربه..  �هللا  برضى   tللفو �ملزيد  لبذ[  %�شتياقا 
كلفهم  مهما  d%حية  بنشو�  يشعر%(  �لدين  خد�=  iعل 
�لعناc من تضحيا/.. فال بد من �إل�d6_ �( خدمة �لدين 
%�جلماعة %�جبة، كما ال ننسى �( من حق �إلنسا( بعدها 
�( ير%� عن نفسه بالتر%يح �ملبا� مبا يعيد للنفس نشاطها 

%للقلب حيويته.
�إلنسا(  *ميا(  على  خطر�  �آلفا/  �شد  من   )� شك  %ال 
تكا6  ح�  �لدين،  خلدمة  %�لتأجيل  �لتسويف  هو  %حاضر} 
تصبح كلمة "سوª" شعا�d له %طابعا لسلوكه، فمن حق 
يومك عليك �( تعمر} بالنافع من �لعلم %�لصا¦ من �لعمل 
ألنك ال تضمن �( تعيش *) �لغد. هذ� باإلضافة *) �( لكل 
يو= عمله، %لكل %قت %�جباته، %تأخ" �لطاعا/ %�لتسويف 
k فعل �خل"�/ iعل �لنفس تعتا6 تركها، ح� *( �ملرc يقتنع 
عقليا بوجو¹ �ملبا�d6 *) �لطاعة %عمل �لصاحلا/، %لكنه ال 
iد من *6�dته ما يعينه على Jلك، بل iد تثاقال عن �لعمل، 
%*�J خطا يوما *ليه خطو� كا( كأمنا ®مل على ظهر} جبال. 
�نفس من �( يفر�  �لعمر قص"، %هو  فيه �(   cمما ال مر�%
%�لدين  �خللق  فخدمة  %�لعبث.  �للهو   k يضا³   )�  %� فيه 
�هللا،  سبيل   k جها6  %هذ�  %�جبة؛   �d%ضر �لعصر  هذ�   k
%¨ضة شاملة مستن"� للفر6 %للجماعة. %*�J كانت �لنظرية 
�لغربية تر� �( �لوقت هو �ملا[، فإ( �لنظرية �إلسالمية �بعد 
من Jلك، فالوقت هو �حليا�، هو فرصة للعمل مبا تتز%6 به 
به �مر 6نيا_ %من حولك.. نسأ[ �هللا �(  ألخر�_ %تصلح 
�لدين %�خللق فيما  �لوقت %�ستقطاعه خلدمة  يوفقنا الغتنا= 
يرضيه %يسهم k *عالc 6عو� �حلق، �للهم صلِّ %سلِّم على 

سيدنا �مد %على �له %صحبه �4عني.

وإذا كانـت النظريـة الغربيـة ترى أن 
الوقت هو املال: فإن النظرية اإلسالمية 
أبعـد من ذلك، فالوقت هـو احلياة، هو 
فرصـة للعمـل مبا تتـزود بـه ُألخراك 
وتصلـح به أمـر دنياك ومـن حولك..
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 حضر� مر�t بش" �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما= �ملهد9 %�ملسيح �ملوعو6 �

:¡%d6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن  ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِإنَّ الَّ ِإنَّ الَّ
َك ِإَ- َمَعاٍد َك ِإَ- َمَعاٍدَلَرادُّ َلَرادُّ

�ْطَرُحـوُ�   #ِ$َ ُيوُسَف  ﴿�ْقُتُلو� 
َ$ِبيـُكْم  َ#ْجُه  َلُكْم  َيْخُل  
ًضا ْ$َ
َقْوًما  َبْعِدِ�  ِمْن  َ#َتـُكوُنو� 

َصاِلِحَني﴾ (يوسف: ١٠)

شر< �لكلمـا>:
يصلح   cلشي� صلح  �لصاحلني: 
ضدُّ  %صالحيًة:  %صلوًحا  صالًحا 
يقا[  �لفسا6ُ،  عنه   ]�t  %� َفَسَد 
صلحت حا[ فال(. %صلح �لرجل 

k عمله: لز= �لصال�. (�ألقر¹)

 :Bلتفسـ�
�لصاحلة.  �لصحبة  تأث"   (* �نظر%� 
لقد كا( *خوته �ططو( الdتكا¹ 
 cبنا� كانو�  %لكنهم  شنيعة،  جرمية 
لصحبته  %كا(   cألنبيا� من   Äلن
 k )%تأث" فيهم لذلك كانو� يشعر
باخلوª من غشيا(  نفوسهم   �dقر�
�ملعصية، %6فًعا ²ذ� �خلوª خدعو� 
�آل(  نقتله  هلمو�  قائلني:  �نفسهم 

%سوª نتو¹ فيما بعد.
يقعو(  �لذين  �لنا¡  من  كث"  هنا_ 
مع  �لشيطانية،  �خلدعة  ²ذ}  فريسًة 
كا(  %مهما  للحيا�.  ضما(  ال  �نه 
�إلنسا( صا6ًقا %قوًيا k نيته للتوبة 
 dمأمن من �نو�³ �ألخطا k فإنه ليس

(#θè=çGø%$#y# ß™θãƒÍρ r&çνθãmt� ôÛ$#$ZÊö‘r&ã≅øƒs†öΝä3 s9çµ ô_uρöΝä3‹ Î/r&(#θçΡθ ä3 s?uρ.ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/$YΒ öθs%tÅs Î=≈ |¹∩⊇⊃∪tΑ$s%

×≅ Í← !$s%öΝåκ÷]ÏiΒŸω(#θ è=çGø) s?y#ß™θãƒçνθà) ø9r&uρ’ ÎûÏMt6≈ uŠxîÉb= àfø9$#çµ ôÜ É) tGù=tƒâÙ ÷è t/Íοu‘$§‹ ¡¡9$#βÎ)óΟçGΨä.t,Î# Ïè≈ sù∩⊇⊇∪

(#θä9$s%$tΡ$t/r'̄≈ tƒ$tΒy7s9Ÿω$¨ΖΒù's?4’ n? tãy#ß™θ ãƒ$¯ΡÎ)uρ… ã& s!tβθßs ÅÁ≈ oΨs9∩⊇⊄∪ã& ù# Å™ö‘ r&$oΨyè tΒ#Y‰xîôì s? ö�tƒó=yè ù=tƒuρ$¯Ρ Î)uρ

… çµs9tβθÝàÏ�≈ yss9∩⊇⊂∪tΑ$s%’ ÎoΤÎ)ûÍ_çΡ â“ós u‹s9βr&(#θç7 yδõ‹ s? Ïµ Î/ß∃% s{r&uρβr&ã& s#à2ù'tƒÜ=ø Ïe%! $#óΟçFΡ r&uρçµ ÷Ψtã

šχθè=Ï�≈ xî∩⊇⊆∪(#θä9$s%÷È⌡ s9ã&s# Ÿ2r&Ü=ø Ïe%! $#ßóstΡ uρîπ t7 óÁãã!$¯Ρ Î)#]Œ Î)tβρç� Å£≈ y‚ ©9∩⊇∈∪$£ϑ n=sù(#θç7 yδsŒ Ïµ Î/(#þθ ãè uΗødr&uρ

βr&çνθè= yè øgs†’ ÎûÏM t6≈ uŠxîÉb= ègø: $#4!$uΖ øŠym÷ρ r&uρÏµøŠs9Î)Οßγ ¨Ζ t⁄ Îm6t⊥çFs9öΝÏδ Ì� øΒr'Î/#x‹≈ yδöΝèδuρŸωtβρá� ãè ô± o„∩⊇∉∪ÿρ â!% y` uρöΝèδ$t/r&

[!$t± Ïãšχθä3 ö7 tƒ∩⊇∠∪(#θä9$s%!$tΡ$t/r'̄≈ tƒ$¯ΡÎ)$oΨö7 yδsŒß,Î7 oK ó¡ nΣ$uΖ ò2t� s?uρy#ß™θ ãƒy‰Ζ Ïã$oΨÏè≈ tGtΒã& s#Ÿ2r'sùÜ=ø Ïe%! $#(

!$tΒ uρ|MΡr&9ÏΒ ÷σßϑ Î/$uΖ ©9öθs9uρ$̈Ζ à2tÏ%Ï‰≈ |¹∩⊇∇∪ρ â!% y ùρ4’ n?tãÏµ ÅÁŠÏϑ s%5Θy‰Î/5>É‹ x.4tΑ$s%ö≅ t/ôMs9§θ y™öΝä3 s9

öΝä3 Ý¡ à�Ρ r&#\� øΒ r&(×�ö9 |Ásù×≅Š ÏΗsd(ª! $#uρãβ$yè tGó¡ ßϑ ø9$#4’n? tã$tΒtβθ à� ÅÁ s?∩⊇∪
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%�ألخطاc �بًد�. *J قد يفاجئه �ملو/، 
على  يتعو6   %� عقله،   k ¹يصا  %�
�ملعصية Åيث يستحيل �لتخلي عنها. 
فما �6= �ألمر كذلك كيف يضمن 

.ªخر �ملطا� k توبته
 ��dهنا �يًضا جند �ختالًفا بني �لتو% 
%�لقر�(، *J يقو[ �لقر�( *( *خوته 
تشا%d%� �%ال، %بعد �ملشو�d �حتالو� 
 ¢dخا معهم  ليأخذ%}  �بيهم  على 
 ��dلتو� %لكن  منه.  %ينتقمو�  �لبيت 
 {%�d% لبيت� ¢dتزعم �¨م كانو� خا
%هو قا6= *ليهم، فاستعد%� فو�dً لقتله 
حيث جاc فيها: ”فلما �بصر%} من 
بعيد قبل ما �قتر¹ *ليهم �حتالو� له 
 �J لُيميتو}. فقا[ بعضهم لبعض هو
فاآل(  قا6ٌ=.  �ألحال=  صاحب  هذ� 
 dحد� �آلبا* k هلّم نقتله %نطرحه
فنر�  �كله.   c96d %حش  %نقو[: 
ما�J تكو( �حالمه". (�لتكوين٣٧: 

.(١٨-٢٠
  *نه من �لسهل جًد� للذين يقومو( 
يدdكو�   )� �جلر�ئم  �سبا¹  بتحر9ِّ 
�( قو[ �لقر�( هو �لصو�J* ،¹ ال 
يفكر �حد %ال يستعد على هذ� �لنحو 
فجأً� لقتل شخص ما *ّال �ملجانني �% 
قطا³ �لطرP �لذين قد تعو6%� على 
سفك �لدماt*% cهاP �لنفو¡ بد%( 
هو��6. %لكن *خوته كانو� يعيشو( 

فما   cلشرفا� عيشة  �لبيت  Jلك   k
لقتله.  فجأً�  هكذ�  ليستعد%�  كانو� 
6ليل  قتله،  على  4يًعا  فاّتفاقهم   �Jً*
على �¨م كانو� قد تشا%d%� %تآمر%� 
على قتله من قبل. �فلم يفكر �خو} 
�لذ9 �قتر� عليهم قتله ما�J سيكو( 
�إلخو�   باقي  يرَ    Ì  �J* مص"} 

باقتر�حه؟ 
بعد}  قو²م ﴿%تكونو� من   )� كما 
�¨م  يكشف  �يًضا  صاحلني﴾  قوًما 
ما كانو� �رمني بالعا�6، بل كانت 
�لشنيعه.  �لفعلة  هذ}   ªُتعا فطرִדم 
فال شك �( d%�ية �لقر�( �قر¹ *) 

�لصو�¹ عقًال %%�قًعا. 

�ملماثلة �لسا�سة:
�لقتل.  مؤ�مر�   k تتمثل  %هي 
 dلكفا� تآمر  عن  تعا)  �هللا  يقو[ 
بك  ميكر   J*%﴿  �  Äلن� قتل  على 
 %� يقتلو_   %� لُيْثبتو_  �لذين كفر%� 
%�هللا  �هللا  %ميكر  %ميكر%(  �رجو_ 
خ" �ملاكرين﴾ (�ألنفا[:٣١). قوله 
﴿ليثبتو_﴾ يع� ليأسر%_ %يقيد%_. 
فكما �( �خو� يوسف � خططو� 
لقتله �% *لقائه d� k  نائية، كذلك 
كا( �طيط �ملشركني ضد �ملصطفى 

.�
             

ُيوُسَف  َتْقُتُلو�  ال  ِمْنُهْم  َقاِئٌل   Mََقا﴿
َيْلَتِقـْطُه  �ْلُجبِّ  َغَياَبِة  ِفي  َ#$َْلُقوُ� 
يَّاَ
ِ� WْXِ ُكْنُتْم َفاِعـِلنيَ﴾  َبْعـُض �لسَّ

(يوسف: ١١)

شر< �لكلما>:
َغياَبة: �لَغيابة من كل شيc: ما َسَتَر_ 
�لو�96:   % �ُجلّب  من  %�لغيابة  منه. 
قعُر}. %%قعنا k غيابة �9 هبطٍة من 

�ألd . %�لَغيابة: �لقA. (�ألقر¹).
 cملا� �لكث"�  �لبئُر   %� �لبئُر،   : �ُجلبُّ
�لبعيد� �لقعر. %k �ملصبا�: �جلب بئر 

Ì ُتطَو. (�ألقر¹)
كث"   9�  dلسّيا� مؤنث   :�
�لسّيا
%�صلها  �لقافلة،   :�dلسيا�% �لس". 

�لقو= يس"%(. (�ألقر¹)

 :Bلتفسـ�
��J* 9 كنتم ال ترضو( *ّال مبخالفته 
 k �%كل حا[ فال تقتلو}؛ بل فكر k

مكيد� �خر� نطر6} ֲדا من �لبيت.

�ملماثلة �لسابعة:
قتله  عاdضو�  *خوته  بعض   )�  كما 
 dلكفا� من  بعٌض  خالف  كذلك 
 )* بل   ،�  Äلن� قتَل  �ملتآمرين 
بعضهم ضغطو� على �آلخرين Åيث 
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�ملعاهد�  لنقض  �خً"�   cهؤال �ضطر 
عن  %�تباِعه   � لقتله  �برموها  �ل� 
البن  (�لس"�  %�لفاقة  �لتجويع  طريق 

هشـا=)

َتْأَمنَّا  ال  َلَك  َما  َ$َباَنا  َيا  ﴿َقاُلو� 
  ﴾Wََلَناِصُحو َلُه  َ#Xِنَّا  ُيوُسَف  َعَلى 

(يوسف: ١٢)

شر< �لكلما>:
ال تأمّنا: �ِمنه %�ّمنه %�ئتمنه %�ستأمنه: 

جعله �ميًنا (تا¢ �لعر%¡)
َنصًحا   cُلشي� نصح   :Wناصحو
توبته  %نصحْت  َخَلَص.  %ُنصوًحا: 
�لعز=  شو�ئب  من  خلصت  نصوًحا: 
�نعم  �لثو¹َ:  %نصح  �لرجو³.  على 
خالًال،  %ال  فتًقا  يتر_   Ì% خياطته 
�لعمَل:  %نصح  بالنصِح.  Jلك  شبه 
صـّفا}.  �لعسل:  %َنصح  �خلصه، 

(�ألقر¹)

:Bلتفسـ�
*خوته  ”%مضى   :��dلتو�  k  6d%
فقا[  شكيم.  عند  �بيهم  غنم  ل"عو� 
*سر�ئيل ليوسف �ليس *خوتك يرعو( 
*ليهم.  فُأdسلك  فتعا[  شكيم.  عند 
 :  ٣٧ (�لتكوين  �نذ�“  ها  له  فقا[ 

١٢%١٣). �9 �( �با} هو �لذ9 حّضه 
على �لذها¹ *) *خوته k �ملرعى. 

%لكن �لقر�( �لكرمي �Aنا �( *خوته 
�باهم  �ستأJنو�   Ñ قتله،  على  تآمر%� 
%كا(   .¢dخلا�  (* معهم  ل"سله 
�بنائه  بس"�  علٍم  على   � يعقو¹ 
�لسيئة %مبا كانو� يكنونه ضد يوسف 
من عد�c %شر. %�لتو��d  �يضا تؤكد 
�باهم   )� *خوته   ��d ”فلّما  Jلك: 
�بغضو}  *خوته  4يع  من  �كثر  �حبه 
بسالٍ=“.  يكلمو}   )� يستطيعو�   Ì%
(�لتكوين٣٧:٤). فكا( من �ملستحيل 
-%�حلا[ هذ}- �( يرسله �بو} بنفسه 
صحة   k  �Jً* شك  فال  �إلخو�.   (*

 .��dبيا( �لقر�( %خطأ بيا( �لتو
هذ}  ترÒه  �لذ9  �ملشهد  من  %يبد% 
عندئٍذ  كا(   � يوسف   )� �آلية 
عشر  �حد   Óحو� �لعمر  من  بلغ  قد 
عاًما �% *ث� َعَشَر، أل( ما قاله *خوته 
ال يقا[ *ّال عن طفل k هذ} �لسن. 
بلغ  قد  كا(  �نه  تزعم   ��dلتو� %لكن 
 .(٢:٣٧ (�لتكوين  سنًة  عشرَ�  سبع 
بعد  Jلك  سنثبت  كما  خطٌأ  %هذ� 

قليل. 
      


ِسْلُه َمَعَنا َغًد� َيْرَتْع َ#َيْلَعْب َ#Xِنَّا ْ$َ﴿

َلُه َلَحاِفُظوWَ﴾  (يوسف: ١٣) 

 شر< �لكلما>:
يرتع: dتعت �ملاشية k �ملكا( dَتًعا 
%شربت  �كلت  %dِتاًعا:  %dُتوًعا 
%َسعٍة. %dتع  ما شاk /c ِخصٍب 
dغٍد،   k  �%cشا ما  �كلو�  �لقو=: 
%يقا[: خرجنا نرتع %نلعب �9 ننعم 

%نلهو. ( �ألقر¹)

:Bلتفسـ�
كانو�  �¨م  �آلية  هذ}  من  يبد%   
تزعم   ��dلتو� %لكن  �يًضا،  حّر�ثني 
بيا(   )� %�حلق  dعا�.  كانو�  �¨م 
�لقر�( هو �حلق %�لصو�¹، %هذ� ما 
تذكر   J* نفسها،   ��dلتو� يتأكد من 
 )�  ��dلتو�  k  �6dلو�� �أل%)  �لرÔيا 
يوسف d�� فيها �نه %*خوته يصنعو( 
ُحزًما من �لكأل (�لتكوين ٢:٣٧). 
%لكن �لطفل �لصغ" �لذÌ 9 ُيسمح 
 Ì% له باخلر%¢ من �لبيت *ّال قليال
مع  �لAية   k %*منا  �ملدينة   k يِعش 
�هله منقطًعا عن باقي �لعاÌ، الميكن 
�لرÔيا مشهًد� كهذ� ال   k ير�  )�
عهد له به من قبل k �حليا�. فالرÔيا 
�أل%) �يًضا تؤكد صحة بيا( �لقر�( 

بأ¨م كانو� حّر�ثني �يًضا.
حلافظو(﴾  له  ﴿%*نا  قو²م   k%   
كا(  يوسف   )� على  �خر  6ليل 
صغ" �لسن عندئذ، %*ّال فإ( �لشا¹ 
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سبـع  %�لبالغ  �لAية   k �ملترعر³ 
Åاجـة  يكو(  ال  سنة،  عشـر� 
هذ�  على  �آلخـرين  
ـاية   (*

�لنـحو. 

ِبِه  َتْذَهُبو�   Wْ$َ َلَيْحُزُنِني  Xِنِّي   Mََقا﴿
ْئُب َ#َ$ْنُتْم َعْنُه  َ#َ$َخاWْ$َ gُ َيْأُكَلُه �لذِّ

َغاِفُلوWَ﴾ (يوسف: ١٤)

 :Bلتفسـ�
 k �لتفك"  �ر6  بأ(  يعقو¹  قا[ 
 ªخا� أل�  يؤمل�،  معكم  خر%جه 
عنه.  غفلة   k %�نتم  Jئب  يأكله   )�
على  �خر  6ليال  يشكل  هذ�  %قوله 
صغ"  حينئذ   � يوسف  كو( 
�با}   )� �يضا  منه  يبد%  كما  �لسن. 
 /�dشا* �هللا  بوحي  تلقى  قد  كا( 
%لذلك  هذ}،  مؤ�مرִדم   (* تنبهه 
�متنع عن *dساله معهم بنفس �حلجة 
�ل� كا( *خوته سيلجأ%( *ليها k ما 

بعد تAيًر� لغيابه. 
      

ْئُب َ#َنْحُن ُعْصَبٌة  ﴿َقاُلو� َلِئْن َ$َكَلُه �لذِّ
Xِنَّا �iًXِ َلَخاِسُر#Wَ﴾  (يوسف: ١٥)

 :Bلتفسـ�
علينا �( نأخذ �لع�A من هذ} �حلا6ثة 

%ندd_ كيف �( �حلسد يلقي صاحبه 
�نه *�J كا(  بعيًد� k �لضال[. Jلك 
 ³6�d  9� iد%�   Ì �آلخر%(  *خوته 
مينعهم من نسج هذ} �ملؤ�مر� �لشنيعة 
 "Óضد} كا( من %�جب "�6(" %"نفتا
ما   cحليا� من  ُيظهر�   )� �ألقل  على 
�ملؤ�مر�،   k  �dلتو� من  مينعهما 
لكو¨ما من بطن t%جة يعقو¹ �ل� 
كانت �َمًة أل= يوسف. Jلك �( �مه 
كانت ال تستطيع �إلجناk ¹ �لبد�ية 
يعقو¹  لز%جها  �َألمَة  هذ}  فأهد/ 
له  فولد/  منها.  �%ال6  له  ليكو( 
�%ال�6ً  يوسف   =� فاعتAִדما  %لدين 
�حدvا  بتربيتهما،  هي  %قامت  ²ا 
"�6(" %معنا} ( لقد tdُقُت �نا �يًضا 
%لًد�) %�آلخر نفتاÓ (�9 لقد صر/ 
غالبة على �خ� بولد9 هذ�) %تولت 
تربيتهما بنفسها (�لتكوين ٣٠ : ١-

�نظر%� *) قسو� قلب  ١٠). %لكن 
 k �شـتركا  كيف   Óنفتا%  ��6

مؤ�مر� قتل �بن �مر�� كانت �سـنة 
²ما.
    

 Wْ$َ َ#َ$ْجَمُعو�  ِبِه  iََهُبو�  ا  ﴿َفَلمَّ
َ#َ$ْ#َحْيَنا  �ْلُجبِّ  َغَياَبِة  ِفي  َيْجَعُلوُ� 
َال  َ#ُهْم  َهَذ�  ِبَأْمِرِهْم  َلُتَنبَِّئنَُّهْم  Xَِلْيِه 

َيْشُعُر#Wَ﴾  (يوسف: ١٦)

 :Bلتفسـ�
من  مقا=  �ليو=  يدdكو(  ال  �¨م   9�
يسيئو( *ليه، %لكن �ألمر سينكشف 
يضطر%(  عندما   ،cبكل جال عليهم 
للمثو[ بني يديه. %كأ( �آلية %صٌف 
  � يوسف  سيدنا  عليه  كا(  ملا 
%�نعد�=  ضعف  حالة  من  عندئذ 
*خوته  ببا[  �طر   Ì Åيث  حيلة 
 ªحينئذ �نه ميكن �( ينا[ هذ� �لشر

�لعظـيم.

و! قو}ـم ﴿وإنا لـه حلافظون﴾ دليل آخـر على أن 
يوسـف كان صغ~ السـن عندئذ، وإّال فإن الشـاب 
امل�عـرع ! الhيـة والبالغ سـبع عشـرة سـنة، ال 
يكـون �اجة إ< "ايـة اآلخرين على هـذا النحو. 
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�ملماثلة �لثامنة:
�لبئر   k  � يوسف   cلقا*  )*  
%بني  بينه  �خر  تشاֲًדا  �يضا  يشكل 
�لنÄ �. فعندما �ضطر نبينا للهجر� 
مبكة،   dلكفا� مضايقا/  نتيجة 
ثوd" %هو   dغا"  k ختبأ�  {%6dطا%
�لوحيد   Pdلفا�% بالبئر.  شبيٌه  �يًضا 
بيد  �لبئر   k �ُلقي  يوسف   )� هو 
 k فاختبأ بنفسه � Äخوته، �ما �لن*

�لغاd (�لس"� البن هشا=)
  %قد تشبه حا6ثة *لقائه k �لبئر ما 
حد� للنk  � Ä شعب �× طالب 
ليبقى  �لِشعب  Jلك   k �ُلقي  حيث 

فيه �اصًر� حلو�Ó ثال� سنو�/.

�ملماثلة �لتاسعة:
لقد ُ�خA يوسف � مبص" *خوته 
 � �هللا  بّشر  كذلك  %قوعه،  قبل 
قومه)   9�) *خوته  بأ(   �  Äلن�
  cالJ� يضطر%( للمثو[ �مامه ªسو
�أليا=. %هذ}  يو= من   k  صاغرين
تعا)  �هللا  قو[   k �dمذكو  �dلبشا�
�لقر�(  عليك  فر   �لذ9   )*﴿
لر�6ُّ_ *) معا6﴾ (�لقصص:٨٦).. 
�9 �( �إلله �لذ9 �نز[ عليك �لقر�( 
للعمل به سوª يعو6 بك حتًما *) 
�لبلد �ل� هي مرجع �خلالئق %معا6 
�لنا¡، مبعØ �نك سوª ترجع *ليها 

فاًحتا بعد �( ُطر6/ منها.
     

 Wََيْبُكو  mًِعَشا َ$َباُهْم   �#mَُجا#َ﴿
َنْسَتِبُق  iََهْبَنا  Xِنَّا  َ$َباَنا  َيا  َقاُلو�   *
َفَأَكَلُه  َمَتاِعَنا  ِعْنَد  ُيوُسَف  َ#َتَرْكَنا 
ْئُب َ#َما َ$ْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا َ#َلْو ُكنَّا  �لذِّ

َصاِ�ِقَني﴾  (يوسف ١٧%١٨)

شر< �لكلما>:
%قيل  �لظال=،   ُّ]%�  cلعشا�  :mًِعشا
من  %قيل  �لعتمة،   (* �ملغر¹  من 
�لفجر.  طلو³   (* �لشمس   ]�%t

(�ألقر¹)

:Bلتفسـ�
متاعنا  عند  يوسف  قو²م ﴿%تركنا 
�خر  برهانا  يشكل  �لذئب﴾  فأكله 
صغً"�  كا(   � يوسف   )� على 
�لسابعة  سن   k شاًبا  أل(  عندئٍذ، 
�الشتر�_  يستطيع  عشر�  �لثامنة   %�
�لذئب   )� كما   .cشا لعبة  �ية   k
�لو�حد ال يهاجم شاًبا بيد} سال�، 

�( يكو( هنا_ قطيع من  �للهم *ال 
  d� k  لذئا¹، %لكن ال توجد�
على  �لذئا¹  فيها  منطقة  فلسطني 

شكل قطعا(.
%قو²م ﴿%ما �نت مبؤمن لنا %لو كنا 
صا6قني﴾ يبني �¨م ما كانو� �رمني 
متعو6ين على �dتكا¹ �جلر�ئم، %*ّال 
Ì يتفوهو� ֲדذ} �لكلمة �ل� هتكت 
ال  بطبيعتهم  �ملجرمني  أل(  سّرهم، 
هذ}  مبثل  جر�ئمهم  عن  يكشفو( 
تفوهو�  فقد   cهؤال �ما  �لكلما/، 
-dغمÙ عنهم -بكلمٍة كشفت عن  

جرميتهم.

 sٍَكِذ tٍِبَد َقِميِصِه  ﴿َ#َجاmُ#� َعَلى 
َ$ْمًر�  َ$ْنُفُسُكْم  َلْت َلُكْم  َقاMَ َبْل َسوَّ
َعَلى   Wُْلُمْسَتَعا� َ#�هللا  َجِميٌل  َفَصْبٌر 

َما َتِصُفوW﴾ (يوسف: ١٩) 

شر< �لكلما>:
�غو�}  �لشيطا(:  له  سّو[  سّولت: 

ولكـن انظروا إ< قسـوة قلـب داd ونفتا� كيف 
اشـ�كا ! مؤامرة قتل ابن امرأة كانت Kسـنة }ما.
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 .cسّهل له، من �لَسَو[ �9 �السترخا%
�لشياطني  تسويال/  من  هذ�  يقا[ 
نفسه  له  %تسأله. سولت  تطلبه  %ما 
%هّونته  له  %سـّهلته  له  tّينته  كذ�: 

(�ألقر¹) 
 9Aتقدير}: فص (4يل Aٌفص) فقوله
4يل،   Aفأمر9 ص  :%� 4يل،   Aص

.Ó "4يل خ Aفص :%�
�لعو(،  طلب  �ستعا(:   :Wملستعا�

%�ُملستعا( من ُيطلب منه �لعو(.

:Bلتفسـ�
يعقو¹ عندما   )�  ��dلتو� يتضح من 
�لسال=   عليهما  يوسف  قميص   ��d
�يقن مبوته حيث جاc فيها: "فتحققه 
%حش  �ب�.  قمـيص  %قـا[: 
cٌ96d �كله. �فُتر¡ يوسف �فتر�ًسا".  
�لقر�(  %لكن   (٣٣  : (�لتكوين٣٧ 
�لكرمي يعاd  هذ� �لر�9 %يقو[: *( 
�عتA قضية قميصه خدعًة منهم  �با} 
مما  يقولو(،  ما  على  باهللا  %�ستعا( 
يؤكد �نه كا( يأمل �( يكو( يوسف 
﴿%�هللا  لقوله   Øمع فال  %*ّال  حيًّا، 

�ملستعا( على ما تصفو(﴾.
%�حلق �( �لتو��d نفسها تؤيد موقف 
�خر  موضع   k  cجا حيث  �لقر�(، 
�%قف  عندما   � يوسف   )� منها 
 �Jمصر، تقد= *ليه يهو k {خا} عند�

�نتم   :×� عبد_  لنا  ’’قا[  %قا[: 
�ثنني.   Ó %لد/  �مر�¸   )� تعلمو( 
فخر¢ �لو�حد من عند9 %قلت: *منا 
هو قد �فُتر¡ �فتر�ًسا. %Ì �نظر} *) 

�آل(‘‘(�لتكوين ٤٤ : ٢٧، ٢٨)
 Ì%’’:� ¹فيتضح من قو[ يعقو
�نظر} *) �آل(‘‘  �نه كا( يوقن بأ( 
يوسف  اليز�[ حيًّا، %لو كا( موقًنا 
بأنه  هنا   ��dلتو� تذكر  -كما  مبوته 
�فُتر¡- لصاd قوله هذ�: ”Ì �نظر}“ 
صحة   k شك  ال   )J* %لغًو�.  عبًثا 

بيا(    �لقر�( �لكرمي.
 9�d يساند  �يًضا  �لتلمو6   )*%   
يعقو¹   )� فيه   cجا فقد  �لقر�(، 
%�تو}  Jهبو�  �6عاcهم  dفض  عندما 
بذئب، فقا[ له �لذئب:’’كيف �كل 
�نا‘‘.  �ب�  �ليو=  فقدُ/  %قد  �بنك 
يز[   Ì يعقو¹   )� �لر%�ية  تذكر   Ñ
 )� بالرÔيا  �هللا   {Aخ�  )�  (* متفائًال 
(�ملوسوعة   Ptير حيًّا  يز�[  ال  �بنه 

أي أن اإلله الذي أنزل عليك القرآن للعمل به سوف يعود 
بك حتًما إ< البلد ال� هي مرجع اخلالئق ومعاد الناس، 
مبع� أنك سوف ترجع إليها فاًحتا بعد أن ُطردت منها.

( Joseph ليهو6ية، كلمة�
كا(  مهما  �لتلمو6  من  �لبيا(  %هذ� 
مع  نقر�}  عندما  فإننا  للعقل  ¶الًفا 
 _dلسـالف �لذكر نـد� �Jقو[ يهو
يثـق   Ì يعقو¹   )� شك  6%منا 
بني  يوسـف  هال_  با6عـائهم 

�نيا¹ �لذئـب.

�ملماثلة �لعاشر�:
�6ّعو�  قد  يوسف  *خو�   )� فكما 
هالكه كذًبا كذلك tعم �لكفاd قتل 
�لرسو[ � k موقعة ُ�حد عندما �علن 
�بو سفيا(: *نا قتلنا �مًد�. ح� *¨م 
نشر%� هذ} �إلشاعة k مكة (�لس"� 
�لوحيد   Pلفر� لكن  هشا=)  البن 
 (* قتله  عز%�  يوسف  *خو�   )� هو 
قتله  �6عو�  فقد   cهؤال %�ما  �لذئب، 

� بأيديهم.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا <مد املصطفىسيدنا <مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

���� َ�× dJٍَّ َقاَ[ َقاَ[ ِلَي �لنَِّبيُّ �: َال َتْحِقَر(َّ ِمَن �ْلَمْعُر%ªِ َشْيًئا َ%َلْو َ�ْ( َتْلَقى َ�َخاَ_ ِبَوْجٍه 
َطْلٍق.  (صحيح مسلم، كتا¹ �لA %�لصلة %�آل¹�6)

يِق � �نَُّه َقاَ[ ِلَرُسوِ[ �هللا �: َعلِّْمِني 6َُعاcً َ�6ُْعو ِبِه  دِّ ���� َعْبِد �هللا ْبِن َعْمٍر% َعْن �َِبي َبْكٍر �لصِّ
ُنو¹َ ِ*الَّ �َْنَت، َفاْغِفْر  ِفي َصَالِتي، َقاَ[: ُقِل �لّلهمَّ *ِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِث"� %ال َيْغِفُر �لذُّ

()�J9، كتا¹ �ألdلرَِّحيُم. (صحيح �لبخا� dَُحْمِني *ِنَّك �َْنَت �ْلَغُفوdْ�%َ _َِلي َمْغِفَرً� ِمْن ِعْنِد

���� َسِعيِد ْبِن �َِبي �ْلَحَسِن َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ[: لَْيَس َشْيcٌ َ�ْكَرَ= َعَلى �ِهللا 
َعاcِ.  (سنن �لترمذ�، كتا¹ �لدعو�/) َتَعاَلى ِمَن �لدُّ

6ُ%� َ%َقاdُِبو� َ%�َْبِشُر%� َفِإنَُّه  ���� �َِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد �لرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َعِن �لنَِّبيِّ � َقاَ[: َسدِّ
َدِنَي �هللا  ال ُيْدِخُل َ�َحًد� �ْلَجنََّة َعَمُلُه. َقاُلو� َ%ال �َْنَت َيا dَُسوَ[ �هللا؟ َقاَ[: َ%ال �ََنا، *الَّ َ�ْ( َيَتَغمَّ

(P9، كتا¹ �لرقاdصحيح �لبخا) .ْحَمٍةdَ%َ �ٍِبَمْغِفَر
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٥٥))

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. 

#ُعّلمُت �( �لصّديق �عظم شأنا %�dفع مكانا من 4يع �لصحابة، #هو �خلليفة �ألّ#M بغ" �الستر�بة، %فيه نزلت �يا/ 
 Ì )*% .كنتم صا6قني )* {Aعمتم يا ِعد� �لثقافة �( مصد�قها غ"} بعد عصر} فْأتو� بفّص خt خلالفة، %*( كنتم�
تفعلو� %لن تفعلو� فال تكونو� �عد�c �ألخياd، %�قطعو� خصاما متطائر �لشر�d. %ما كا( ملؤمن �( يركن *) �شتطا� 
 �d�% {سَتْعد� فأْعد�� �J*% ،{جال �ثبت �هللا 6عو�d )للد6، %ال يدخل با¹ �حلق مع �نفتا� �لسد6. %كيف تلعنو�
�آلياِ/ لَعْد%�}(١)، %َطرَّ مكر �ملاكرين، %هو ّجنى �إلسال= من بالcٍ هاَ  %جوdٍ فاَ ، %قَتل �ألفعى �لنضناَ ، %�قا= 

�ألمن %�ألما(، %خّيب كل من ما(، بفضل �هللا ¹d �لعاملني.
%للصّديق حسنا/ ُ�خر� %بركا/ ال ُتعّد %ال ُتحصى، %له منٌن على �عناP �ملسلمني، %ال ينكرها *ال �لذ9 هو 
$ّ#M �ملعتدين. %كما جعله �هللا موجبا ِألَمن �ملؤمنني %ِمطفاcً لن"�( �لكافرين %�ملرتدين، كذلك جعله ِمن �ّ%[ ُحما� 
�لفرقا( %خد�= �لقر�( %ُمشيعي كتا¹ �هللا �ملبني. فبذ[ سعيه حق �لسعي k 4ع �لقر�ِ( %�ستطال³ ترتيبه من �بو¹ 
%لكن  �ليقني،  حد   (*  dألخبا� هذ}  بلغت  %قد  �ملعني.   cملا� عني  vو[  %ال  �لدين  ملو�سا�  عينا}  %vلْت  �لر
ِن، 
 )d6 _يث يغشاÅ بأ بنفسك �( تنظرdلتعصب تعقََّر ِفطَن �ملتدبرين. %*( كنت تريد �صل �لو�قعا/ %لّب �لنكا/، فا�
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�لتعصبا/. %*يا_ %طرP �لتعسفا/، فإ( �لنَصَفة مفتا� 
 dكا/، %ال ترحض عن �لقلب قشف �لظلمة *ال نوAل�
�لعد[ %�لنصفة. %*( �لعلو= �لصا6قة %�ملعاªd �لصحيحة 
� كعرä حضر� �لكAياc، %�لنصفة ²ا كُسّلم  dفيعة جدًّ
�الdتقاc، فمن كا( يرجو حل �ملشكال/ %ُقنية �لنكا/، 
 Pلتعصبا/ %طر�% �لتعّسَف  %يّتق  فليعمل عمًال صاحلا 

�لظاملني. 
%من حسنا/ �لصّديق %مز�يا} �خلاصة �نه ُخّص ملر�فقة 
%�نيسه  �لAية  �²جر�، %ُجعل شريك مضائق خ"  سفر 
مبحبو¹  �ّصصه  ليثبت  �ملصيبة،   �dباكو  k �خلا£ 
�حلضر�. %سرُّ Jلك �ّ( �هللا كا( يعلم بأ( �لصّديق �شجع 
%من   � �هللا  dسو[   (* %�حّبهم  �لتقا�  %من  �لصحابة 
�لُكما�، %كا( فانيا k ُحّب سّيد �لكائنا>، %كا( �عتا6 
 k من �لقدمي �( ميونه %ير�عي شؤ%نه، فأسلى به �هللا نبيَّه
%قٍت عبو¡ %عيش بوٍ¡، %ُخّص باسم �لصّديق %قر¹ِ 
نÄ �لثقَلني، %�فا  �هللا عليه خلعة ﴿َثاِنَي �ْثَنْيِن﴾، %جعله 

من �ملخصوصني.
%مع Jلك كا( �لصّديق من �ملجربني %من tمر �ملتبّصرين. 
 _dشد�ئدها، %شهد �ملعا% dكث"� من مغالق �ألمو ��d
�لبو�96 %جالِمَدها، %كم من  %d�� مكايدها، %%طئ 
%كم  قومها!  �لعو¢  سبل  من  %كم  �قتحمها!  مهلكة 
من  %كم  عدمها!  فنت  من  %كم  قدمها!  ملحمة  من 
 dصا ح�  �ملر�حل  %طو�   ،dألسفا�  k �نضاها  �dحلة 
من �هل �لتجربة %�الختباd! %كا( صابًر� على �لشد�ئد 
 Øث�% �ياته،   6dمو لرفاقته  �هللا   {dفاختا �ملرتاضني.  %من 
عليه لصدقه %ثباته، %�شاd *) �نه كا( لرسو[ �هللا � 
 ،cلوفا� َّd6 Pََُّخِلَق من طينة �حلّرية %تفو% ،cألحّبا� ]%ّ�

ى،  ى %خوª غشَّ �خُتَ" عند خطب خشَّ %ألجل Jلك 
%�هللا عليم حكيم يضع �ألموk d مو�ضعها، %ُيجر9 �مليا} 
عليه  نظرً�، %من  قحافة   ×� �بن   (* فنظر  منابعها،  من 
خاصة، %جعله من �ملتفر6ين، %قا[ %هو �صدP �لقائلني: 
﴿ِ*ال َتْنُصُر%ُ} َفَقْد َنَصَرُ} �هللا ِ*Jْ َ�ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر%� َثاِنَي 
�ْثَنْيِن ِ*Jْ ُهَما k �ْلَغاJْ*ِ dِ َيُقوُ[ ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْ( ِ*(َّ �هللا 
َمَعَنا َفَأْنَزَ[ �هللا َسِكيَنَته َعَليِه َ%�َّيَدُ} ِبُجُنوÌ 6ٍ َتَرْ%َها َ%َجَعَل 
َ%�هللا  �ْلُعْلَيا  ِهَي  �ِهللا  َ%َكِلَمُة  ْفَلى  �لسُّ َكَفُر%�  �لَِّذيَن  َكِلَمَة 

َعِزيٌز َحِكيٌم﴾.(٢) 
عمد�  ُتعر   %ال  %حزما،  فهما  �آليا/  هذ}   k فتدبَّْر 
تلج  �لعاملني. %ال   ¹d ]فيما قا �لنظر  %عزما، %�حِسِن 
 ،dلقّها� cحّبا�% dألبر��% dبسّب �ألخيا dمقاحم �ألخطا
عن  %�إلعر�   �لتقا�   Pطر �يُُّر  �لقربا/  �ْنَفَس  فإ( 
�ملهلكا/، %�مَنت �سبا¹ِ �لعافية كفُّ �للسا( %�لتجنب 
�إلخو�.  حلم  �كل  من  %�الجتنا¹  %�لغيبة،  �لسّب  من 
�نظر *) هذ} �آلية �ملوصوفة، �ُتث� على �لصّديق �% جتعله 
�لصحابة  من  �خر  dجال   ªتعر� %�ملعتبة؟  �للو=   6dمو
�لذ9 ُحمد ֲדذ} �لصفا/ بغ" �الستر�بة؟ �تعرd ªجال 
ُسّمي ﴿َثاِنَي �ْثَنْيِن﴾ %ُسمي صاحًبا لنÄ �لثقلني، %ُ�شِرَ_ 
�ملؤّيدين؟  من  �حٌد  %ُجِعل  َمَعَنا﴾،  �َهللا   )*ِ﴿ فضل   k
�تعلم �حًد� ُحمد k �لقر�( كمثل هذ} �ملحمد�، %ُسفر 
tحا= �لشبها/ عن حاالته �ملخفية، %ثبت فيه بالنصو£ 
 �d� لصر®ة ال �لظنية �لشّكّية �نه من �ملقبولني؟ %%�هللا، ما�
مثل هذ� �لذكر �لصريح ثابت بالتحقيق �لذ9 ¶صو£ 
بالصّديق لرجل �خر k صحف ¹d �لبيت �لعتيق. فإ( 
كنت k شك مما قلت، �% تظن �� عن �حلق ملُت، فْأ/ 
بنظ" من �لقر�(، %�dِنا لرجل �خر تصرً®ا من �لفرقا(، 
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*( كنت من �لصا6قني.
%�هللا *( �لصّديق dجل ُ�عطي من �هللا حلل �الختصا£، 
%شهد له �هللا �نه من �خلو�£، %عز� معّيَة �Jِته *ليه، %َحمَد} 
 Pيطْب له فر� Ì جلd نه� (* dعليه، %�شا Øَشَكَر} %�ث%
�ملو)  %�ثر   ،èلقر� من  غ"}   Pبفر� %dضي  �ملصطفى، 
%�tجى  �لرغبة،   6َ%ْJَ �ملو/   (*  Pفسا يسعى،   {cجا%
كل هو� �ملهجة. �ستدعا} �لرسو[ للمر�فقة، فقا= ملّبيا 
 Äلن�  {cجا �ملصطفى،  بإخر�¢  �لقو=  هّم   J*% للمو�فقة، 
%ִדاجر  �هاجر   )� ُ�مرُ/   �* %قا[  �ألعلى،  �هللا  حبيب 
ما  �لصّديق على  �ملأ%�، فحمدَ[  معي %éر¢ من هذ� 
%كا(  �لبلو�،  Jلك  مثل   k �ملصطفى  dفيق  �هللا  جعله 
ينتظر نصر� �لنÄ �ملبغيِّ عليه *) �( �لت هذ} �حلالة *ليه، 
فر�فقه k شجو( من جّد %�و(، %ما خاª قتل �لقاتلني. 
ففضيلته ثابتة من جلّية �حلكم %�لنص �ملحكم، %فضله بّين 
بدليل قاطع، %صدقه %�ضح كصبح ساطع. *نه �dتضى 
بنعماc �آلخر� %تر_ تنعم �لعاجلة، %ال يبلغ فضائله �حد 

من �آلخرين.
ِلَم �ثَر} لصدd سلسلة �خلالفة، %�9ّ  %*( سألت �( �هللا 
 ��d 9 �لر�فة، فاعلم �( �هللا قدJ ¹ّd سر كا( فيه من
�( �لصّديق - dضي �هللا عنه %�dضى - �مَن مع dسو[ 
 Äما( كا( نt k% ،يسلم Ì =قو k هللا � بقلب �سلم�
�هللا %حيًد�، %كا( �لفسا6 شديد�، فر�� �لصّديق بعد هذ� 
�إلميا( �نو�³ �لذلة %�²و�( %لعن �لقوِ= %�لعش"� %�إلخو�( 
%�خلال(، %ُ�%k 9J سبيل �هللا �لر
ن، %ُ�خر¢ من %طنه 
كما ُ�خر¢ نÄ �إلنس %نÄ �جلا(، %d�� ِمحًنا كث"� من 
%نفسه  مباله  %جاهَد   ،cألحبا� من  %لوًما  %لعًنا   ،cألعد��
k حضر� �لعّز�، %كا( يعيش كاألJّلة، بعدما كا( من 

 k 9J%�ُ% ،سبيل �هللا k ¢ألعّز� %من �ملتنعمني. %ُ�خر�
 cبعد �لثر� dسبيل �هللا، فصا k سبيل �هللا، %جاهد بأمو�له
كالفقر�c %�ملساكني. فأ6�d �هللا �( ُيريه جز�c �أليا= �ل� قد 
مضت عليه، %يبّدله خ"� مما ضا³ من يديه، %ُيريه �جر 
ما d�� �بتغاcً ملرضا� �هللا، %�هللا ال ُيضيع �جر �ملحسنني. 
منه  
ة d {عّز�% %�ْسلى،  له Jكر}  dبه %dفع  فاستخلفه 

%فضال، %جعله �م" �ملؤمنني.
 �dكم �هللا، �( �لصحابة كلهم كانو� كجو�
d ،علمو��
كانو�  فبعضهم  �إلنسا(،  نو³  %فخر   � �هللا  dسو[ 
كاأليد9  %بعضهم   ،)�Jكاآل كانو�  %بعضهم  كالعيو( 
�لر
ن، %كل ما عملو�  %بعضهم كاألdجل من dسو[ 
 �d6صا كلها  فكانت  جهد  من  جاهد%�   %� عمل  من 
ֲדذ} �ملناسبا/، %كانو� يبغو( ֲדا مرضا� ¹d �لكائنا/ 
كانو�  �لثالثة  �ألصحا¹   )� يقو[  فالذ9  �لعاملني.   ¹d
من �لكافرين %�ملنافقني �% �لغاصبني فال ُيكّفر *ال كلهم 
�4عني؛ أل( �لصحابة كلهم كانو� بايعو� �با بكر Ñ عمر 
 _dملعا� %شهد%�  %�dضى،  عنهم  �هللا  dضي  عثما(   Ñ
�لعظمى، %�شاعو� �إلسال= %فتحو�  %�ملو�طن بأحكامهم 
6ياd �لكافرين. فما ��d �جهَل ِمن �لذ9 يزعم �( �ملسلمني 
�dتد%� كلهم بعد %فا� dسو[ �هللا �، كأنه يكذ¹ كل 
مو�عيد نصر� �إلسال= �ل� مذكوk �d كتا¹ �هللا �لعال=، 
سبحا( dبنا حافظ �مللة %�لدين. هذ� قو[ �كثر �لشيعة، 
�أللسنة، %غّضو� من �حلق  %قد جتا%t%� �حلد k تطا%[ 
عينهم، فكيف ينتظم �لوفاP بيننا %بينهم؟! %كيف يرجع 
�ألمر *) %6ٍ�6، %*¨م لفي %�6ٍ %�ن k %�6ٍ؟! %�هللا يعلم 

�ّنا من �لصا6قني.
يا حسر� عليهم! *¨م ال يستفيقو( من َغْشي �لتعصبا/، 
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 9d6� ال يكفكفو( من �لبهتانا/. �عجب� شأ¨م %ما%
ما *ميا¨م، *¨م كفر%� �ألصحا¹ �لثالثة %حسبوهم من 
�ملنافقني �ملرتدين، مع �( �لقر�( ما بلغهم *ال من �يد9 
�ملوجو6  �لقر�(   )� يعتقد%�   )� فلزمهم  �لكافرين،  تلك 
�ألسا¡،  من  ساقط  بل   ،cبشي ليس  �لنا¡  �يد9   k
%ليس كال= ¹d �ألنا¡، بل �موعة كلما/ �ملحرفني. 
فإ¨م كلهم كانو� خائنني %غاصبني بزعمهم، %ما كا( 
�ألمر كذلك  فإ�J كا(  �ملتدينني.  �مينا %من  منهم  �حد 
فعلى ما عّولو� k 6ينهم؟ %�9 كتا¹ من �هللا k �يديهم 
لتلقينهم؟ فثبت �¨م قو= �ر%مو( ال 6ين ²م %ال كتا¹ 
�لدين. فإ( قوما *�J فرضو� �( �لصحابة كفر%� %نافقو� 
%�dتد%� على �عقاֲדم %�شركو�، %�ّتسخو� بوسخ �لكفر 
%ما تطّهر%�، فال بد ²م �( ُيقّر%� بأّ( �لقر�( ما بقي على 
%ُغّير  %ُنقص،  %tِيد  %ُبّد[ عن صوdته   ªُحّر% صحته 
من سحنته %ِقْيَد *) غ" حقيقته، فإ( هذ� �إلقر�d لِزمهم 
شا³  ما  �لقر�(   )� على  جر�ً�  *صر�dهم  بعد   �ًd%ضر
من �يد9 �ملؤمنني �لصاحلني، %�شاعه قو= من �لكافرين 
�خلائنني �ملرتدين. %*�J �عتقد%� �( �لقر�( مفقو6، %كل 
َمن 4عه فهو كافر مر6%6، فال شّك �¨م يئسو� مما نز[ 
على �× �لقاسم خامت �لنبيني، %ُغلقت عليهم �بو�¹ �لعلم 
%�ملعرفة %�ليقني، %لزمهم �( ُينكر%� �لنو�ميس كلها، فإ¨م 
�ملرسلني.  بكتب  %�إلميا(   cألنبيا� تصديق  من  �ر%مو( 
%*�J فرضنا �نا (٣) هذ� هو �حلق �( �لصحابة �dتد%� كلهم 
بعد خامت �ألنبياc، %ما بقي على �لشريعة �لغّر�c *ال علي 
� %نفر قليلو( معه من �لضعفاc، %هم مع *ميا¨م dكنو� 
*) *خفاc �حلقيقة، %�ختاd%� تقّيًة للدنيا �لدنية �ّوًفا من 
�ألعد�c، �% جلذ¹ �ملنفعة %�حلطا=، فهذ� �عظم �ملصائب 

على �إلسال=، %بلية شديد� على 6ين خ" �ألنا=. %كيف 
تظن �( �هللا �خلف مو�عيد}، %ما ��d تأييد}، بل جعل 

�ّ%َ[ �لَد(ِّ 6ِdْ6ُيًّا، %�فسد �لدين من كيد �خلائنني. 
فُنشِهد �خللق كلهم �ّنا بريئو( من مثل تلك �لعقائد، %عندنا 
هي مقدما/ �لكفر %*) �الdتد�6 كالقائد، %ال تناسب 
 k همdفطر� �لصاحلني. �كَفر �لصحابة بعد ما �فنو� �عما
تأييد �إلسال=، %جاهد%� بأمو�²م %�نفسهم لنصر� خ" 
فمن  �حلما=؟  �لشيب %قر¹ %قت  �ألنا=، ح� جاcهم 
�ين تولد/ *�6�d متجد�6 فاسد� بعد تو6يعها، %كيف 
للذين  فويل  ينابيعها؟  جريا(  بعد  �إلميا(  ميا}  غاضت 
�ألdبا¹،   ¹d �افو(  %ال  �حلسا¹،  يو=  يذكر%(  ال 

%يسّبو( �ألخياd مستعجلني.
�من  �لّصّديق  بكر  $با  بأ(  ُيقّر%(  �لشيعة   )� %�لعجُب 
شد�  ساعة   k ملصطفى� %�dفَق   ،cألعد�� كثر�  �يا=   k
 Pسو[ �هللا � فخر¢ معه بالصدd ¢خر �J*% ،cالبتال�
�ملألف %�ألليف، %ترَ_  �لتكاليف %تَر_  
ل % ،cلوفا�%
�لعش"� كلها %�ختاd �لر¹ �للطيف، Ñ حضر كل غز%� 
 k خليفة  ُجعل   Ñ  ،dملختا�  Äلن� %�عا(   dلكفا� %قاتل 
%قت �dتد/ 4اعة من �ملنافقني، %�6عى �لنبو� كث" من 
�لكاJبني، فحاdֲדم %قاتلهم ح� عا6/ �ألd  *) �منها 

%صالحها %خا¹ حز¹ �ملفسدين.
Ñ ما/ %6ُفن عند قA سيد �لنبيني %*ما= �ملعصومني، %ما 
�ملما/،   k حليا� %ال�  k سوله الd% �هللا  حبيَب   Pَdفا
�ملحبني.  حتية  فتها�6  معد�6%  �يا=  بِني  بعد  �لتقيا  بل 
نبيه  مرقد    d� جعل  �هللا   )� �لعجب  كّل  %�لعجب 
�لغاصَبني  %�لكافَرين  �لنبيني  بني خامت  بزعمهم مشتركة 
بل  جو�vdا  �Jّية  من  %حبيبه  نبّيه  ّجنى  %ما  �خلائَنني!! 
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جعلهما له dفيَقني مؤJَيني k �لدنيا 
�خلبيثني!!  باعد} عن  %�آلخر�، %ما 
سبحا( dبنا عما يصفو(، بل َ�َحلَق 
Jلك   k  )* �لطيبني.  بإما=  �لطيبني 

آليا/ للمتبصرين.
فتفكر يا من حتلَّى بفهم، %ال ترَكْن 
ِمن يقني *) %هم، %ال جتترì على 
 Aما= �ملعصومني. %�نت تعلم �( ق*
نبينا � d%ضة عظيمة من d%ضا/ 
�لفضل   �%dJ كلَّ  %تبوََّ�  �جلنة، 
%�لعظمة، %�حا� كل مر�تب �لسعا�6 
%�لعز�، فما له %�هل �لن"�(؟ فتفكر 
%ال �تر طرP �خلسر�(، %تأ¹ْ6ّ مع 
%ال جتعل  �لعينني،   �J يا  �هللا  dسو[ 
%ال  �لغاصَبني،  �لكافَرين  بني   {Aق
�حلَسني،   %� للمرتضى  *ميانك  ُتِضْع 
%ال حاجة ²ما *) *طر�ئك يا �س" 
�َملني، فاغمْد َعْضَب لسانك %كن من 
�ملتقني. �يرضى قلبك %يسّر ِسْربك 
على  %كا(   dلكفا� بني  ُتدَفن   )�
ميينك %يساd_ كافر�W من �ألشر�d؟ 
 tما ال جتّو dلسّيد �ألبر� tفكيف جتّو
لنفسك يا َمو6d قهر �لقهاd؟ �ُتنـز[ 
ترضاها،  ال  منـزلًة  �لرسل  خ" 
%*ياها؟  عصمته  مر�تب  تنظُر  %ال 
�6بك %عقلك %فهمك؟  �ين Jهب 
%تركتك  %vك  جنُّ  �ختطفْته   =�

على  ُصلَت  %كما  كاملسحوdين؟ 
ُصلَت على  �ألتقى كذلك  �لصّديق 
علّي �ملرتضى، فإنك جعلت عليًّا - 
نعوJ باهللا - كاملنافقني، %قاعد� على 
�لذ9  ليفيض شربه  �لكافرين،  با¹ 
غا ، %ينجA ِمن حاله ما �¨ا . 
من  بعيد�  �لس"  هذ}   )� شك  %ال 
�لذ9   k *ال  توجد  %ال  �ملخلصني، 

dضي بعا�6/ �ملنافقني.
�ملتعّصبني:  �لشيعة  عن  سئل   �J*%
َمن كا( �ّ%[ َمن �سلم من �لرجا[ 
�ملنكرين  من  %خر¢  �لبالغني 
يقولو�   )� ²م  بّد  فال  �ملخالفني، 
�بو بكر. �J* Ñ سئل: َمن كا(  *نه 
�ّ%[ من هاجر مع خامت �لنبيني %نبذ 
بد  �نطلق، فال  %�نطلق حيث  �لعلق 
 �J*  Ñ بكر.  �بو  *نه  يقولو�   )� ²م 
سئل: من كا( �%[ �ملستخَلفني %لو 

كالغاصبني، فال بد ²م �( يقولو� *نه 
�بو بكر. �J* Ñ سئل: من كا( جاِمَع 
�لقر�( ليشاk ³ �لبلد�(، فال بد ²م 
�( يقولو� *نه �بو بكر. �J* Ñ سئل: 
�ملرسلني %سيد  6ُفن íو�d خ"  من 
�ملعصومني، فال بد ²م �( يقولو� *نه 
�بو بكر %عمر. فالعجب كل �لعجب 
للكافرين  ُ�عطيت  فضيلة  كل   )�
�ملنافقني، %كل خ" �إلسال= ظهر/ 
من �يد9 �ملعا6ين! �يزعم مؤمن �( 
�%[ لبنة إلسال=(٤) كا( كافر� %من 
فخر  مع  �ملهاجرين   ]%�  Ñ �للئا=؟ 
�ملرتدين؟  �ملرسلني كا( كافًر� %من 
 dكذلك كل فضيلة حصلت للكفا%
�ألبر�d، %كا(  قA سيد   dح� جو�
عليٌّ من �ملحر%مني، %ما ما[ *ليه �هللا 
جد%�،  من  �جد�  %ما  بالعد%� 
�لتنك"  من  %�خطأ  عرفه  ما  كأنه 

فكيف جتّوز لسـّيد األبرار ما ال جتّوز لنفسك يا َمورد 
قهر القهار؟ أُتنـزل خ~ الرسل منـزلًة ال ترضاها، وال 
تنظُر مراتب عصمته وإياها؟ أين ذهب أدبك وعقلك 
وفهمك؟ أم اختطفْته جنُّ وهمك وتركتك كاملسحورين؟ 
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*ال  %*( هذ�  �ملس"،   k ªd%حر�%
كذ¹ مبني.

كانا   ،P%dلفا�% �لصّديق   )� فاحلق 
 ،Pمن �كابر �لصحابة %ما �َلََتا �حلقو
�ذ� �لتقو� شرعة، %�لعد[ ُنْجعة، �%
%يفّتشا(   dألخبا� عن  ينّقبا(  %كانا 
 )�  �6�d� %ما   ،dألسر�� �صل  من 
�لنفو¡  ُبْغية، %بذال  �لدنيا  ُيْلِفيا من 
كالشيَخني  �لَق   Ì  �*% طاعًة.  هللا 
 Äن 6ين  %تأييد  فيوضهم   �dغز�  k
 k �لقمر  من  َ�ْسر³َ  كانا  �لثقَلني. 
 k ّتبا³ �س �ألمم %�لزمر، %كانا�
ُحّبه من �لفانني. %�ستعذبا كل عذ�¹ 
بكل  %dضو�  صو�¹،  لتحصيل 
هو�( للنÄ �لذ9 ليس له ثا(، %ظهر� 
كاألسو6 عند َتلقِّي �لقو�فل %�جلنو6 
ح�  %�لصد6%،  �لكفر   9%J من 
غلب �إلسال= %�¨ز= �جلمع، %�نز%� 
�لشر_ %�نقمع، %�شرقت �س �ملّلة 
 dا ِجو�vلّدين. %كانت خامتة �مر�%
�ملسلمني، مع خدما/ مرضية  خ" 
على  %منن  %*حسانا/  �لدين،   k
من  فضل  %هذ�  �ملسلمني.   Pعنا�
 ،cُألتقيا� عليه  �فى  ال  �لذ9  �هللا 
 ،cلفضل بيد �هللا يؤتيه من يشا� )*%
من �عتلق بذيله مع كما[ ميله، فإ( 
 k هللا لن ُيضيعه %لو عا�6} كل ما�
طالبه خسًر� %ال  ير�  �لعاملني، %ال 

عسًر� %ال يَذd �هللا �لصا6قني.
سرvِّا  شأَ(  �عظَم  ما  $ك|!  �هللا 
6ُفنو� k مدفن لو كا(  %صدقهما! 
موسى %عيسى حيَّني لتمناها غبطة، 
باملنية،  �ملقا=  هذ�  ®صل  ال  %لكن 

ة �tلية d ال يعطى بالبغية، بل هي%
من حضر� �لعز�، %ال تتوجه *ال *) 
من  *ليهم  �لعناية  توّجهت  �لذين 
�ألt[، %حّفْت ֲדم مالحف �لفضل. 
 )� �لعجب  كل  �لعجب  فقضيت 
�لذين ُيفّضلو( عليًّا على �لصديق ال 
يرجعو( *) هذ� �لتحقيق، %يتهافتو( 
على ثناc �ملرتضى %ال ينظر%( مقا= 
�لذين  فاسأ[  �ألتقى.  �لصّديق 
يكّفر%( �لصّديق %يلعنو(، %سيعلم 
�لذين ظلمو� بأ9 منقلب ينقلبو(. 

�م"�  كانا   P%dلفا�% �لصّديق   )*
ُقنًنا ُعلى %6عو� *)  dكٍب علو� هللا 
ح�  %�لفال،   �dحلضا� �هل  �حلق 
سر/ 6عوִדم *) بال6 قصو�، %قد 
±ر�/  لفائف  خالفتهما  ُ�%6عت 
�إلسال=، %ُضمِّخت بالِطيب �لعميم 
�إلسال=  %كا(  �ملر�=.   tفو بأنو�³ 
بأنو�³  متأّلما  �لصّديق  tمن   k
على  ُتشّن   )�  ªَdشا% �حلريق، 
عند  %َتَنا�6َ   ،/�dلغا� فو¢  ِسْرِبه 
¨به يا للثا�d/، فأd6كه �لر¹ �جلليل 
بصدP �لصّديق، %�خر¢ َبعاعه من 

�لبئر �لعميق، فرجع *) حالة �لصال� 
t�dحة،  %حالٍة  ناtحة،  َمْحلٍة  من 
نشكر   )�  ªإلنصا� لنا  فأ%جب 
هذ� �ملعني %ال ُنباÓ �ملعا6ين. فإيا_ 
تلو9 عذ�d_ عمن نصر سيد_   )�
 ،_d�6% 6ينك  %حفظ   ،_dتا¶%
%قصد هللا فالحك %ما �متاÒ dاحك. 
فيا للعجب �ألظهر! كيف ُينَكُر �ُد 
�ائله  برقت  %قد   ،Aألك� �لصّديق 
مؤمن  كل   )� شك  %ال  كالنّير؟ 
من  %يستفيض  َغْرسه،  ُ�ُكَل  يأكل 
�لفرقا(،  لديننا  �عطى  علو= d6سه. 
%لدنيانا �ألمن %�ألما(، %من �نكر} 
%�لشيطا(.  �لشيط  %لقي  ما(  فقد 
فما  مقامه  عليهم  �لتبس  %�لذين 
 Pلغد� %حسبو�  عمًد�،  *ال  �خطأ%� 
±ًد�، فتوغر%� غضًبا، %حقر%� dجًال 

كا( �ّ%َ[ �ملكرمني.

-------
�ستغاثه  �ستعد�}:   :6dملو�� �قر¹   k  6d%  (١)

%�ستنصر}، يقا[: �ستعديت على فال( �ألمَ" 
عليه.  فأعان�  عليه  به  �ستعنت   9� فأعد�� 

%�لعد%� مبعØ �ملعونة. (�لتقو�)
(٢)  �لتوبة:٤١

  .")�" %�لصحيح:  �لناسخ،  سهو   (٣)

(��لتقو�)
"�إلسال=".  %�لصحيح:  سهو،  �نه  يبد%   (٤)

(�لتقو�) 
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* �طلبو� �لعلم %tينو} بالوقاd %�حللم..
* من �ستولت عليه �لنفس صاd �سً"� k حب 

شهو�ִדا.
* �لّسد بني �ملريد %�حلق �dبعة: �ملا[، %�جلا}، 

%�لتقليد، %�ملعصية..
* �لظلم �سر³ شيc *) تعجيل نقمة %تبديل 

نعمة.
   

   
من مآثر �ألبر�
ُشِتَم �لربيع بن خيثم فقا[: يا هذ� قد َسِمَع 

�هللا كالَمك %*ّ( 6%( �جلّنة عقـبة *( قطعُتـها 
فأنا شّر  Ì يضر� ما تقو[، %*( Ì �قطعـها 

مما تقـو[.

طـرفة
®كى �( لصوًصا 6خلو� d�6 جحا، فأخذ%� كل 
ما فيها، فلما خرجو� تبعهم %هو ®مل بعض ما 
تريد؟   %ما  dجل؟  يا  �ين   (*: له  فقالو�  تركو}، 
قا[: Ì تبقو� Ó شيئ9d�6 k Ù ، فخرجت %c�dكم 

ألقيم بد�dكم .

�صغـرُ}  ª%ملعـر� مـن  حتقـر(َّ  ال 
عاِقبـٌة ُبـدَّ  ال  لـُه  �مـٍر  %ُكلُّ 
%ُمصبحنا ُممسـانا  %للمـو/  نلهـو 
كم من فً� قد 6نــت للمو/ dِحلُتُه

�ْحِسـْن فعاِقَبـُة �إلحسـاِ( ُحسـناُ}
%خـُ" �مـرَ_ مـا �
ـدَ/ ُعقبـاُ}
ـا} مـن Ì ُيصبِّْحـُه َ%ْجـُه �ملوِ/ َمسَّ
%خـُ" 6�t �لفـ�  للمـو/  تقـو�ُ}

Wبيا> �ا معا$

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

*عد�6: 4ا[ �غز%[ (�ململكة �ملغربية)
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٢٠

التقوى

خطبة �لجمعة

﴿Xِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد �هللا َمْن �َمَن باهللا 
َ#�َتى  الَ�  �لصَّ  tََقا$َ#َ �َآلِخِر   tْلَيْو�#َ
َفَعَسى  �هللا  Xِال  َيْخَش  َ#َلْم  �لزََّكاَ� 
�ْلُمْهَتِديَن﴾  ِمَن  َيُكوُنو�   Wْ$َ ُ$#َلِئَك 

(�لتوبة ١٨)
َبْعُضُهْم  َ#�ْلُمْؤِمَناُ>   Wَْلُمْؤِمُنو�#َ﴿
 gِ#ِباْلَمْعُر  Wَ#َيْأُمُر َبْعٍض   mُِلَيا#ْ$َ
 Wَُيِقيُمو#َ �ْلُمْنَكِر  َعِن   Wََيْنَهْو#َ
الَ� َ#ُيْؤُتوWَ �لزََّكاَ� َ#ُيِطيُعوWَ �هللا  �لصَّ
 َّWXِ �هللا  َسَيْرَحُمُهُم  ُ$#َلِئَك  
ُسوَلُه َ#َ

�هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ (�لتوبة ٧١)

�جلماعة  على   � �هللا  �نز[  لقد 
�خر�  قطر�  �أل
دية  �إلسالمية 
هذ�   �dبصو %فضله  
ته d %�بل  من 
 cجلز� k ]%ملسجد. *نه مسجدنا �أل�
مدينة   )* �لبال6.  هذ}  من  �لشرقي 
�يضا  �لبال6  �ل� هي عاصمة  برلني- 
 )� %تعلمو(  كب"�.  �vية   /�J  –
تاdيخ نشر �إلسال= �حلقيقي بو�سطة 
هذ}   k% عموًما  �ملانيا   k �أل
دية 
 J* ،ملدينة خصوًصا يعو6 *) ٨٦ سنة�
%فد �لدعا� �أل
ديو( *) هذ} �لبال6 
للمسيح   � �لثا�  �خلليفة  عهد   k
�ملوعو6 �. %يتضح من تقاdيرهم 
�( �لشعب �ألملا� k تلك �لفتر� كا( 

خطبة �جلمعة
�د $يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز$ 
�ل� $لقاها $مB �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر#

tملهد� عليه �لسال� tخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� #�إلما�
يو=  ١٧-  ١٠ - ٢٠٠٨

k  مسجد خدiة k ”برلني“ بأملانيا

تر4ة: �لقسـم �لعر× باجلمـاعـة

ال  %حد}  �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
شريك لـه، %�شهد �( �مًد� عبد} 
من  باهللا   Jفأعو بعد  �ما  %dسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا ¹dَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ%*يَّاَ_  َنْعُبُد  *يَّاَ_ 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¹ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ%ال �لضَّ

مسجد ”خدiة“ بhلني..مسجد ”خدiة“ بhلني..
صرح إمياd عظيمصرح إمياd عظيم



٢١

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٩ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٨ م

�ستعد�6  على  %كا(  بطيب  يتسم 
لفهم �إلسال= �لصحيح. %�Jكر بعض 
�جلهو6 �ل� بذ²ا هؤالc �لدعا� �لُر6�%ّ 
%هذ}  �ملدينة  هذ}   (* تو�فد%�  �لذين 
Jكرياִדم  بعض   )* حيث  �لبال6، 
ترتبط بإنشاc هذ� �ملسجد. %تقاdيرهم 
�لعظيمة  ثقتهم  لنا مد�  هذ} توضح 
 k دية
%�ملهم �لكب" 6t� kهاd �أل
�ألمر  هذ�  �Jكر   ªسو �لبال6.  هذ} 
%�أل
ديو(  %�طفالنا  شبابنا   ªليعر
 %� �لبال6  �لقاطنو( k هذ}  �جلد6 - 
تاdيخ   -  Ìلعا� بال6  من  بلد   9�  k
على  �لذكر  هذ�  ليحفزهم  4اعتنا، 
منهم   cسو� �أل%�ئل،  للدعا�   cلدعا�
�لذين   %� �لبال6  هذ}   (* �تو�  �لذين 
قّدمو�  فقد  �خر�،  بال6   (* %فد%� 
تضحية كب"� ñر%جهم من �%طا¨م 
 ª%بال6 �خر�. *( �لظر k قامتهم*%
هذ}   k حتسنت  قد  للجماعة  �ملالية 
�أليا=، %لكنها Ì تكن جيد� J kلك 

اسهم  كا(  Jلك  %مع  �لعصر، 
للخدمة �لطوعية %لبذ[ �جلهو6 �ملضنية 
k سبيل �جلماعة كب"�، مما ��6 *) 
مكا(.  كل   k عليهم  �لنا¡   ªُّتعر
%فوP كل Jلك كانو� يركز%( كث"� 
جعلهم  �لذ9  �ألمر   ،cلدعا� على 
يعقد%( �ماال كب"� ال6tهاd �جلماعة 

k تلك �لبال6.

 =١٩٢٢ k � خلليفة �لثا�� dلقد قر
 dملانيا. فتقر� k مركز �جلماعة cنشا*
�ملولو9  هنا  �ملركز  لفتح  يسافر   )�
كا(  �لذ9   ،Óلبنغا� علي   _dمبا
منذ  لند(   k للجماعة  �6عية  يعمل 
عا=  برلني   (*  cفجا  ،=١٩٢٠ عا= 
١٩٢٢= بأمر من �خلليفة �لثا� �. 
Ñ �ختاd حضرته � فيما بعد �لسيد 
َمِلك غال= فريد � ملساعد� �ملولو9 
 /Aنوفم  ٢٦ k فتوجه مباd_ علي، 
قا6يا(  من   =١٩٢٣ �لثا�  تشرين 
 ١٨ يو=  صبا�  �ملانيا   (* %%صل 
6يسمA/كانو( �أل%[ عا= ١٩٢٣=.

 k  � �لثا�  �خلليفة  حتد�  لقد 
خطبة �جلمعة �ل� �لقاها k ٢ ف�Aير 
�لنجا�  / شبا� ١٩٢٣= عن مد� 
�لذ9 �حرtته �جلهو6 �ملبدئية �ل� بذ²ا 
�ملولو9 مباd_ علي k �ملانيا، فقا[: 
مشّجعة   Ó* dفعها  �ل�  تقاdير}   )*
جًد�، بل *نه متأكد من جنا� 4اعتنا 
 Ó* يكتب  *نه  Åيث  �لبال6  هذ}   k
مسجد  تشييد   �d%بضر  dباستمر�
 tمركز �يضا هنا_، %يقو[: *( *جنا%
 (* �نا  Jهبُت   �J* ممكن  �لعمل  هذ� 
هنا_ لستة �شهر - �9 كا( يقتر�  
يسافر   )�  � �لثا�  �خلليفة  على 
حضرته *) �ملانيا- %لو مت Jلك فإنه 
 k متفائل جد� حلد%� تغي"�/ هامة

�لعاÌ خال[ فتر� قليلة.
للسفر   � �لثا�  �خلليفة  يتشجع   Ì
على  معلًقا  قا[  �نه  غ"  �ملانيا   (*

�القتر�� �لثا�:
�ُقيَم هنا_  لو  *( جتاُهل طلبه - �9 
مسجد %مركز للجماعة فو�dً فهنا_ 
dقي   (* سيؤ96  هذ�   )� كب"  �مل 
كا(   - �ملنطقة  هذ}   k �جلماعة 
له  فأكدُ/  �جلماعة،  مبصا¦  سيضّر 

 .�dًفو  d� قطعة cبشر�
علي   _dمبا �ملولو9  �ستلم  فلما 
ما  كل  بذ[   � حضرته  تعليماِ/ 
مدينة   k %�شتر�  %سعه   k كا( 

برلني قطعة �d  مساحتها فّد�نا(.
برلني   k  d� تأمنت قطعة  )� بعد 
 k � ملسجد، قّد= �خلليفة �لثا�� cلبنا
٢ ف�Aير/شبا� ١٩٢٣= مشر%ًعا بأنه 
ُيبØ مسجد برلني بتAعا/  iب �( 
íمع  %�علن  �أل
ديا/،  �لسيد�/ 
�شهر.  ثالثة  خال[  d%بية  �لف   ٥٠
من  �أل%[  كا(   Óملا� �ملشر³%  هذ� 
 cنوعه بعد تأسيس منظمة ”جلنة *ما
بالسيد�/ فقط.  يتعلق  �هللا“، %كا( 
طموحا/  �ملشر³%  هذ�  dفع  %لقد 
%�حد�،  6فعة  �أل
ديا/  �لسيد�/ 
لإلخال£   Pdخا Åما¡  فتحلني 
%�لتضحية %�لفد�c %�لر%حانية. كانت 
�²ند %باكستا( 6%لة %�حد� k تلك 
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�أليا=، %ضربت �
ديا/ تلك �ملنطقة 
%ال سيما �
ديا/ قا6يا( مثاًال �dئعا 
لإلخال£ %�لتضحية بشكل Ì يسبق 
له مثيل k تاdيخ �ملنطقة كلها. فإ( 
�النقال¹ �لذ9 حصل k تلك �لفتر� 
%ال  �هللا“   cما* ”جلنة  نشاطا/   k
سيما k �ا[ �لتضحية �ملالية �ملتعلقة 
 k ֲדذ� �ملشر%³ ال جند له نظً"� *ال
�ملسلما/ من �لقر%( �أل%) لإلسال=. 
منذ  مستمر�  يز�[  ال  �حلما¡  Jلك 
 - نالحظ  نز�[  %ال  �لقر%(،  تلك 
 k لكJ بفضل �هللا تعا) - �مثلة على
هذ} �أليا= �يضا. لقد قدمت �لسيد�/ 
�مو�²ن  �لعصر  Jلك   k �أل
ديا/ 
%حليَّهن �لذهبية *) �خلليفة �لثا� �، 
ح� قدمت �
دياُ/ قا6يا( %حدها 
�ملشر³%  هذ�  من  �أل%[  �ليو=   k%
 {dُقد مبلٍغ  لدفِع  %%عو�6ً  �مو�ًال 
قص"�  فترٍ�  %خال[  d%بية.   ٨٠٠٠
ال تتجا%t �لشهرين فقط بلغْت %عو6ُ 
�أل
دياِ/ k �²ند ٤٥٠٠٠ d%بية، 
 k ملدفوعة� �ملبالغ  كما %صل حجُم 
 Ñ .بية%d لفتر� نفسها *) ٢٠٠٠٠�
d بعد Jلك �( كلفة بناc �ملسجد  ُقدِّ
ستز6�6 �كثر، فمد6 �خلليفة �لثا� � 
 6�t مد� �لدفع ²ذ� �ملشر%³ كما k
�لنهاية   k ليصل  �ملطلو¹  �ملبلغ   k
 cلنسا� %لكن  d%بية.   ٧٠٠٠٠  (*

قّدمن  �لوقت  Jلك   k �أل
ديا/ 
Åمد �هللا تعا) ٧٢٧٠٠ d%بية.

 على �ية حا[، لقد ُ%ضع حجر �سا¡ 
 ¹� �غسطس/   ٥  k برلني  مسجد 
�ملناسبة  هذ}  %حضر   ،=١٩٢٣ عا= 
�ملر�فق  %%tير  �ملانيا  �6خلية  %tير 
%�فغانستا(،  تركيا  %سف"�  �لعامة، 
%عد6 من �لصحفيني %%جهاc �ملدينة. 
 ،٤٠٠  Óحو�  ªلضيو� عد6  كا( 
Jلك   k �أل
ديني  عد6  كا(  بينما 
�لوقت ٤ فقط. الِحظو� �( �جلماعة 
�أليا=،  تلك   k جد�  صغ"�  كانت 
عالقا/  سعة   (* �نظر%�  %لكن 
Jلك   k 6ُعاُتنا  قا=  لقد  �أل
ديني. 
�لعصر ֲדذ} �ملساعي �لعظيمة، %كا( 
نطاP عالقاִדم مع كباd �لشخصيا/ 
%�سًعا Åيث حضر هؤالc �لرجاال/ 
�لكباk d مناسبة %ضع حجر �سا¡ 

�ملسجد.
�سا¡  ُ%ضع حجر  حا[،  �ية  على   
�لعاملية  �ملسجد %لكن بسبب �حلر¹ 
تر6ّ/ �لظر%ª �القتصا6ية فيما بعد 
�ملسجد   cبنا تكاليف   /dُقّد ح� 
مبليو( %نصف مليو( d%بيًة، بدًال من 
�لتقدير �أل%[ �لبالغ òسني �% ستني 
�ملستحيل  من  %كا(  d%بية.  �لف 
للجماعة - نظًر� *) قلة مو�6dها - 
�علن  لذلك  �لكب"،  �ملبلغ  تأمني هذ� 

�خلليفة �لثا� � �( من �لصعب علينا 
حالًيا *�d�6 �ملركزْيِن k %قت %�حد 
برلني،   k %�آلخر  لند(   k �حدvا 
 Pغال* عا= ١٩٢٤=   k dتقر لذلك 
 ª%لظر�  (* نظًر�  برلني   k �ملركز 
قلة   (*% هنا_  �لسائد�  �حلرجة 
قدdִדا  %عد=  للجماعة  �ملالية   6dملو��
على تأمني �لنفقا/ �لالtمة للمركز. 
فَحّو[ �خلليفة �لثا� � �ألمو�[ �ل� 
 cلبنا �أل
ديا/  �لسيد�/  4عتها 
ُبَ�  حيث  لند(   (* برلني  مسجد 

مسجد ”�لفضل“ Åمد �هللا.
k Ñ عا= ١٩٤٨ %فد *) هنا ”شيخ 
مركز  �نشأ  �لذ9  
د“ � ناصر 

.“�dبوv” مدينة k جلماعة�
تيسر/  لقد  سابقا  قلت  %كما   
�ليو= %سائل �لسفر بفضل �هللا تعا)، 
للجماعة  �ملالية   ª%لظر� %حتسنت 
فكا(  �لعصر  Jلك   k �ما  كث"�، 
6عاتنا يسافر%( عA �لبحر فقط، فقد 
غال=  ملك  حضر�  dحلة  �ستغرقت 
فريد � *) هنا ٢٢ يوًما. %هو َمن 
ترجم �لقر�( �لكرمي *) �للغة �إلجنليزية 
%كتب ֲדامشها تفس"� موجز� معتمًد� 
على �ملالحظا/ �ل� كا( قد سجلها 
�خلليفة �لثا� �. كما �عّد تفـس" 
�لقر�( �لكـرمي باللغة �إلجنلـيزيـة 

ò kس �ـلـد�/
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على  تعمل  كانت  جلنة   )� شك  ال 
حضرته   )� *ال  �لتفس"،  هذ�  *عد�6 
كا(  �عما²ا.  معظم  �جنز   �
�للغة  حضرته � مثقًفا ميلك ناصية 
 óإلنكليزية، فأعدَّ معجًما ملعا� �لفا�
�لقر�( �لكرمي باللغة �إلنكليزية، %كا( 
Ì ُينشر فيما سبق، فنشرنا} k �لعا= 
�ملاضي بعد *كماله. كا( � صحابيا 

للمسيح �ملوعو6 �.
كذلك �%6ّ �( �قّد= لكم نبذ� موجز� 
عن �ملولو9 مباd_ علي �ملحتر=، %هو 
 (* �ملوفدين  �لر6�%ّ  �لدعا�  من  �يضا 
منطقة  سكا(  من  كا(  �لبال6.  هذ} 
�خلليفة  يد  على  %بايع  ”�لبنغا[“، 
�أل%[ عا= ١٩٠٩=. %ملا قّد= �خلليفة 
�لثا� � مشر%عا لنذd �حليا� خلدمة 
�إلسال= عا= ١٩١٧=، كا( �ملولو9 
مباd_ على �حد �لثالثة %�لستني شابا 
�لذين تقّدمو� ²ذ} �خلدمة. ُتوk عا= 
 k ”بوغر}“  مبدينة  %6ُفن   =١٩٦٩

.“ä6بنغال”
�للذ�(  �أل%ال(  �لد�عيتا(  vا  فهذ�( 
جا�c *) هنا. %قد �خAتكم عن سعة 
�لوسائل  قلة  dغم  عالقاִדما   Pنطا
�لدعا�  على  iب  ²ما.  �ملتاحة 
 -  �%Ôيقر  )� �يضا  �ليو=  %�ملبلغني 
�نفسهم - �حد�� %تقاdير  ملحاسبة 

�لدعا� �لقد�مى.
 cهؤال بذ[  لقد  حا[،  �ية  على 
 k كا(  ما  �ألفاضل  �ألساتذ� 
 Ì %لكن  %ملل.  كلل   )%6 %سعهم 
�لوقت  Jلك    k هنا  �ملسجد  ُيشيَّد 
%لكن  �ملو�تية.  غ"   ª%لظر� بسبب 
 Ì %�²ند  قا6يا(  سيد�/  تضحيا/ 
�ملبالغ  بتلك  ُشّيَد   J*  ،�dًهد تذهب 
بلند(، %ال  �ملالية مسجد ”�لفضل“ 
 �d�% .ية�dيته �لتاv� فى على �حد�
�لعصر  Jلك  
ديا/ � تضحيا/   )�
كانت خالصة صا6قة، %لعّلهن 6عو( 
بكل حرقة %�لتيا³ لُتقَبل منهن تلك 
 cبنا  k فنجحن  �ملخلصة،  �لتضحية 
dJيتهن  %لعل  حياִדن،   k مسجد 
�ليو= شاdكْت k *نشاc مسجد ثا(.  
�لذ9  �حلما¡   )* حا[،  �ية  على 
 k �أل
ديا/  �لسيد�/  به  حتلَّْت 
Jلك �لزمن للتضحية k سبيل �لدين.. 

 cعضا� k - نالحظه - *) حد ما
 �d�% �يضا.  �ليو=  �هللا"   cما* "جلنة 
�أل%�ئل  �أل
ديا/  تلك  �6عية   )�
�حلما¡  هذ�   cبقا  c�d% �لسبب  هي 
�ليو=. كانت كلفة  k حيا� dJياִדن 
 ،%dهذ� �ملسجد ١٧٠٠٠٠٠ يو cبنا
�أل
ديا/  �لسيد�/  تAعت  %قد 
�ملانيا بـ ١٣٠٠٠٠٠ يوd% من   k
�ملبلغ  بقية  �ما  �لُكلفة �إل4الية،  هذ} 
فقد 6فعْت �جلزcَ �ألكA منه عضو�ُ/ 
لنا  "جلنة *ماc �هللا" k بريطانيا. %لو حوَّ
 ١٧٠٠٠٠٠ 9� Óإل4ا� �ملبلغ  هذ� 
لكا(  �لباكستانية  �لُعملة   (*  %dيو
تقريبا.  d%بية   ١٩٠٠٠٠٠٠ �ملبلغ 
%�ألخو�/ �للو�¸ قمن ֲדذ} �لتضحية 
توفيقه  على  تعا)  �هللا  شكرنا  مهما 
يستطعن  فلن  �ملسجد  هذ�   cلبنا ²ن 

�c�6 حق شكر} �. 
�لبيانا/ حو[  �آل( بعض  �قّد= لكم 

فهـذان هما الداعيتـان األوالن اللـذان جاءا إ< 
هنا. وقـد أخhتكم عن سـعة نطـاق عالقاتهما 
رغـم قلـة الوسـائل املتاحـة }ما. iـب على 
الدعاة واملبلغني اليوم أيضا أن يقرؤوا - حملاسـبة 
أنفسـهم - أحـداث وتقاريـر الدعـاة القدامى.
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قطعة  مساحة  كانت  �ملسجد.  هذ� 
 k) ل� �شترִדا �جلماعة يومئذ�  d�
�ملساحة  %�ما  فّد�نني،  �لعشرينيا/) 
فهو  �آل(  �ملسجد  عليها  ُب�  �ل� 
على  تزيد   9� مربعا..  متر�   ٤٧٩٠
 ªملسقو� cفد�( %�حد بقليل. %�جلز
%dغم  مربعا.  متًر�   ١٠٠٨ هو  منه 
 �dبعض �لقيو6، قد ُسمح لنا برفع �ملنا
*) ١٣ متر�. %للمسجد قاعتا( سعة 
كل %�حد� منهما ١٦٨ متر� مربعا.. 
 (* تصل  �إل4الية  مساحتهما   9�
على  %عال%�  مربعا.  متر�   ٣٣٦
Jلك هنا_ شقة بأdبع غرª، %شقٌة 
�خر� بغرفتني، %بيُت �لضيافة �لصغ" 
%�dبعُة  %�حد�،  غرفة  على  �ملحتو9 
�ملؤمتر�/،  %قاعُة  %مكتبٌة،  مكاتب، 
%موقٌف لسيا�d/ معد%�6، %كذلك 
ينو%( بناc حديقة �طفا[ على مساحة 

صغ"�.
تعّرْضنا  قد  �ننا  تعلمو(  %كما   
%لكنها  �لبد�ية،   k شديد�  ملعاdضة 
%ستز%[  فشيئا،  شيًئا  �مد  بد�ْ/ 
dسالة  تنتشر  حني  �هللا   )Jبإ ¨ائيا 
 (* هنا  من  %�حلب  %�لسال=  �ألمن 

 .Ìلعا� cتلف ��ا¶
�ليو=   Ìلعا�  )� �ألمر   k %�لغريب 
 cللكسا6 مر� �خر�، %�لغال معرَّ  
k تصاُعٍد d%� k%با �يضا، %مع كل 

 cلك قد %ّفق �هللا عضو�/ "جلنة *ماJ
�هللا" لتقدمي �لتضحية لبناc هذ� �ملسجد 
�ليو=  فنر�  طيبة،  بثمر�/  %�±رها 
تعا)  �هللا  ندعو  تضحياִדن.  نتيجة 
قّدمن  �للو�¸   cهؤال كل  iز9   )�
�مو�²ن   k  _dيبا% �لتضحية،  هذ} 

%نفوسهن، �مني. 
 k لتضحية� نر� مشاهد  �ننا  %�حلق 
 J*  ،Ìلعا�  k %صو¹  حد¹  كل 
dجاال  �أل
ديو( -  �ملسلمو(  يقد= 
تضحيا/   - �dكبا%  �dصغا% cنسا%

مذهلة. 
 cمن �ملصا6فا/ �لعجيبة �ننا بد�نا بنا%
 ،=١٩٢٣ عا=   k برلني   k �ملسجد 
%لكن Ì نتمّكن من *كماله بسبب �tمة 
كله   Ìبالعا �حاطت  هائلة  �قتصا6ية 
تعا)  �ما �آل( فقد قضى �هللا  عندها، 
�ملوعو6  �ملسيح  4اعة  على  ُينِعم   )�
إلكما[  فوّفقها  �إلنعا=،  ֲדذ�   �
�ملسجد قبل �( تبد� �ألtمة �القتصا6ية 

هذ} �ملر�. %dغم �لظر%ª �القتصا6ية 
�لسيئة �لسائد� k هذ} �أليا= �مُل �( 
�هللا تعا) سيباk _d �مو�[ �أل
ديني 
�لذ9  �حلما¡   (* نظًر�  �لد%�=  على 
يقدمو( به �مو�²م k سبيل �هللا تعا). 
حني  �نه  �إلخو�  �حد   �Aخ� لقد 
للد%�ئر  �لضريبة %قّدمها   �dمأل �ستما
�توياִדا  من  �ملوظفو(  حت"  �حلكومية 
%قالو�: كيف ميكن �( تكو( تAعاتك 
فمن   )J* بيتك؟  نفقا/  من  �كثر 
�ملسلمني �أل
ديني َمن تكو( نفقا/ 
بيوִדم �قل من تAعاִדم. هذ� �حلما¡ 
 k شك  بال  تعا)  �هللا  فضل  iذ¹ 
 cهؤال يقلل   J* %حني،  مكا(  كل 
سبيل   k �مو�²م  ليقدمو�  نفقاִדم 
مسلم  كل  %�جب  فمن  تعا).  �هللا 
�لر%�،  هذ}  على  ®افظ   )� 
د9 �
لتقدمي  �نه قد %ّفقه  تعا)  %يشكر �هللا 
�حلقيقي  �ملؤمن   )* �لتضحيا/.  هذ} 
ال  كما  متو/،  �لر%�  هذ}  يَد³  ال 

إن املؤمن احلقيقي ال يَدع هذه الروح متوت، كما ال يفتخر 
بها. إنها ملّنٌة ربانية عليكم، وينبغي أن �ضعوا أمامه تعا< 
دائًما من أجل الشكر عليها، وأن تؤدوا حق هذا املسجد، 
وتربُّـوا أوالدكم أيضا ح  يؤدوا حق املسـاجد أيضا.
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عليكم،  dبانية  ملّنٌة  *¨ا  ֲדا.  يفتخر 
�6ئًما  تعا)  �مامه  �ضعو�  )� %ينبغي 
من �جل �لشكر عليها، %�( تؤ6%� حق 
�يضا  �%ال6كم  %تربُّو�  �ملسجد،  هذ� 
ح� يؤ6%� حق �ملساجد �يضا. iب 
على �لسيد�/ �أل
ديا/ �( يتذكر( 
جيد� �( �لتضحية �ل� قّدمنها �آل( لن 
منها  �النتفا³  حا%لن   �J* *ال  تنفعهن 
*ال  هذ}  �ا%لتهن  تنجح  %لن  �6ئما، 
عّلمنا  كما  �%ال6هن  بتربية  قمن   �J*
باملسجد  عالقتهم  %جعلن  تعا)،  �هللا 
قوية. كذلك iب �( يتذكر �لرجا[ 
معر%ًفا  *ليهم  �سدين  قد   cلنسا�  )�
بعض  سيقو[   - �ملسجد  هذ�   cببنا
هذ}  �خذ(  قد  �لنسو�   )* �لرجا[ 

�قو[  %لك�  منهم،  �ألمو�[ 
هذ}  �خذ(  قد  كن   �J*% ²م: 
 k ³ ֲדاAألمو�[ منهم فإ( �لت�
*منا  سبيل �هللا تضحية كب"� - 
تعيد%� هذ� �جلميل   )� ميكنكم 
*ليهن *�J �6يتم حق �ملسجد. *( 
قد  برلني  �لنساc مسجَد  تشييد 
�عطاكم d6ًسا �خر، %هو �¨ن 

يتمّنني �( يكو( �t%�جهن عابدين هللا 
بوسعهن  كا(  لو  �نه  %�حلق  تعا). 
لَبَنَني لكم مسجد� k كل مكا(. لقد 
سبق �( سافر/ *) كند�، %تعرفو( 
�( عضو�/ "جلنة *ماc �هللا" هنا_ قد 

 cلبنا  d6%ال  ١٨٠٠٠٠٠ بـ  تAعن 
�ملسجد k كند�، %%عد( بدفع �ملزيد 
 ،�Jً* �حلاجة.  �قتضت   �J* �ملا[  من 
كل   k ملحوظة  �لتضحيا/  فهذ} 
�لرجا[  %�جب  من  �هللا.   )Jبإ مكا( 
�لصال�،   c�6أل �ملساجد  ®ضر%�   )�
�ما �لنساc فاألمر يتوقف على dغبتهن 
فقط، فلو شئن حضر( �ملسجد لصال� 
لبعض  ®ضرنه   %� فال،  %*ال  �جلمعة 
على  ֲדن  �خلاصة  �لدينية  �ملناسبا/ 
�ل�  �ملالية  فالتضحية  متباعد�.  فتر�/ 
6ليٌل  �ملساجد   cلبنا  cلنسا� تقّدمها 
�هللا  لوجه  خالصًة  يقدمنها  �¨ن  على 
ليس  هذ�  تفك"9   )� %�مل  تعا)، 
بل  فقط،  ֲדن  �لظن  حسن  قبيل  من 

يقّدمنها من �جل  �ل�  �لتضحيا/   )*
عالقة  %لتقوية  �%ال6هن  على   óحلفا�
يقّدمنها  *منا  تعا)  �هللا  مع  �t%�جهن 
�ألمر  كا(   J*% نفسها،  �لنية  ֲדذ} 
كذلك فال شك �( هذ� سيجلب ²ن 

dضا �هللا حتًما. 
 k آليا/ �ل� تلوִדا� k (يقو[ �هللا تعا

مستهّل �خلطبة: 
 ﴿*ِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد �هللا َمْن �َمَن ِباهللا 
الَ� َ%�َتى �لزََّكاَ�  َ%�ْلَيْوِ= �َآلِخِر َ%َ�َقاَ= �لصَّ
 )ْ�َ ُ�%لَِئَك  َفَعَسى  �هللا  ِ*ال  َيْخَش  َ%َلْم 

َيُكوُنو� ِمَن �ْلُمْهَتِديَن﴾ (�لتوبة ١٨)
َبْعُضُهْم  َ%�ْلُمْؤِمَناُ/  ﴿َ%�ْلُمْؤِمُنوَ( 
 ªِ%ِباْلَمْعُر َيْأُمُر%َ(  َبْعٍض   cُلَِيا%ْ�َ
الَ�  �لصَّ َ%ُيِقيُموَ(  �ْلُمْنَكِر  َعِن  َ%َيْنَهْوَ( 
َ%ُيِطيُعوَ( �هللا َ%dَُسوَلُه  �لزََّكاَ�  َ%ُيْؤُتوَ( 
َعِزيٌز  �هللا   َّ)*ِ �هللا  َسَيْرَحُمُهُم  ُ�%لَِئَك 

َحِكيٌم﴾ (�لتوبة ٧١).
على  �ملسجد  هذ�   cبنا %بعد  %�آل(، 
يتوجهو�   )� �يضا   cلنسا�% �لرجا[ 
 k dهذ� �لعمل �²ا= �ملذكو (*
هذ} �آليا/. عليهم �( يوّطد%� 
�%ال6هم  %عالقة  عالقتهم 
عالمة  هي  أل¨ا  باملسجد، 
�%لئك �لذين يؤمنو( باهللا %�ليو= 

�آلخر. 
%ما هو �إلميا(؟ %من هو �ملؤمن 
هذ�   k نفّكر  عندما  �حلقيقي؟ 
تقشعّر جلو6نا حني  بتعّمٍق  �ملوضو³ 
*مياننا  كا(   �J* فيما  �نفسنا  نسائل 
يصلح أل( ُيعدَّ *ميانا كامال عند �هللا؟ 
�ملؤمنني  tمر�  من  ُنَعّد  كنا   �J* %ما 
�حلقيقيني؟ *¨ا ملّنة �هللا علينا �نه %ّفقنا 

إن تشييد النسـاء مسجَد برلني 
قد أعطاكم درًسا آخر، وهو أنهن 
يتمّنني أن يكون أزواجهن عابدين 
هللا تعا<. واحلق أنه لو كان بوسعهن 
َلبَنَني لكم مسـجدا ! كل مكان.
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التقوى

�ملوعو6  �ملسيح  4اعة   (* لالنضما= 
�، �لذd� 9شدنا k كل خطو�، 
%هد�نا k مناسبا/ ¶تلفة %طرP ش� 
�ملستقيم  �لصر��  على  نبقى  كيف 
%كيف نكو( من �ملؤمنني �حلقيقيني. 

يقو[ � k �حد �ملو�ضع: 
تشهد  �لذين  �%لئك  هم  "�ملؤمنو( 
�إلمياُ(  %ُيكتب  *ميا¨م،  على  �عما²م 
%dضا}  dֲדم  %يقدِّمو(  قلوֲדم،   k
�P6َّ سبل   )%dتا�% ,cعلى كل شي
 k )لتقو� من �جل �هللا تعا)، %يفنو�
من  مينع  ما  %يتجنبو( كل   ،� حبه 
�هللا تعا) كالوثن.. ِمن سوc ُخلٍق �% 

فسق �% غفلة �% كسل."
سيجعلنا  �لذ9  �إلميا(  هو  فهذ�   ،�Jً*
كاملني k �إلميا(. من �ملحا[ �( �طر 
ببالنا �( �حد� من �أل
ديني ميكن �( 
 �J* %لكن  �لفسق،  �عما[   k  �dيتو
بد  فال  ضعف   õ6� �خالقنا   k كا( 
قا[  كما  بأنفسنا،  بالقلق  نصا¹   )�
 )� %نفكر   ..� �ملوعو6  �ملسيح 
هذ� قد يؤ96 *) �لضعف k *مياننا. 
%�فعالنا  كلها  �عمالنا  كانت   �J* �ما 
كلها �بتغاc مرضا� �هللا تعا) فنأمل �( 
بفضله  �يضا  ضعفنا  سيزيل  تعا)  �هللا 

ته. %هذ� ما يقّو9 �إلميا( �يضا. d%
لوجه  بيننا  فيما  عالقاتنا  �حسّنا   �Jفإ
�هللا تعا)، %�6ّينا حقوP بعضنا بعضا، 

�يضا  فذلك  عبا�6تنا،   Pحقو %�6ينا 
سيؤ96 *) تقوية *مياننا. 

 tحر�* ®ا%[   )� 
د9 � كل  فعلى 
هذ} �ملستويا/ �لسامية. �حياًنا ال يقع 
قصًد�  �لتقص"�/  بعض   k �إلنسا( 
كسله،  نتيجة  فيها  يقع  %*منا  منه، 
مما  %غ"ها  �لعبا�6   k يتكاسل  كأ( 
 )* قائًال  عليه  %ينّبهنا  تعا)  �هللا  ®به 
كذ� %كذ� من �ألموd من %�جباتكم، 
فعليكم �( تؤ6%ها. فإ�J كا( �إلنسا( 
�لالمباال�   %� �لكسل  نتيجة  ال يؤ6يها 
 (* %يدفعه  *ميانه  سيضعف  فهذ� 
�لشر_ شيًئا فشيًئا. فعلى كل �
د9 
يتعلق  فيما  �6ئما  نفسه  ®اسب   )�
بأc�6 �حلقوP كلها، *J ليس من شيمة 
�ملؤمن �لتها%( �% �لكسل k �لقيا= بأية 

حسنة �مرنا �هللا ֲדا. 
�ل�  �أل%)  �آلية   k تعا)  �هللا  يقو[ 
من   ١٨ �آلية  %هي  عليكم..  تلوִדا 
سو�d �لتوبة.. *( *ميانكم باهللا %�ليو= 

يقو[  كامال.  يكو(   )� iب  �آلخر 
�ملسيح �ملوعوk � 6 هذ� �لصد6: 

�ألمر   cجا قد  �نه  �ليو=   Óببا "خطر 
�لذ9  %�لوحي  �لقر�(  بوحي  باإلميا( 
�إلميا(  ُيذكر   Ì  �Jملا% قبله،  كا( 
هذ�   k �فكر  كنت  %فيما  بوحينا. 
�ملوضو³ �لقى �هللا تعا) k قلÄ 6فعة 
﴿%�لذين  �لكرمية:  �آلية   )� %�حد� 
من  �نِز[  %ما  *ليك  �نِز[  مبا  يؤمنو( 
تذكر  يؤقنو(﴾  هم  %باآلخر�  قبلك 
هذ} �ألنو�³ �لثالثة من �لوحي. فاملر�6 
من ﴿ما �نز[ *ليك﴾ هو %حي �لقر�(، 
%�ملر�6 من ﴿%ما �نز[ من قبلك﴾ هو 
من  %�ملر�6  �لسابقني،   cألنبيا� %حي 
﴿�آلخر�﴾ هو �لوحي �لذ9 نز[ على 
�ملسيح �ملوعو6. %�آلخر� هي ما تأ¸ 
يأ¸  �لذ9   cلشي� هو  %ما  بعد.  فيما 
فيما بعد؟ ما يأ¸ فيما بعد هو �لوحي 

�لذ9 نز[ بعد �لقر�( �لكرمي." 
�لدين  يو=  تع�  �آلخر�   )� شك  ال 

... ُتبـ� ! هذا العصر مسـاجُد كثـ~ٌة، ولكن الذين 
يعمرونهـا حقيقـًة إمنا هـم أولئـك الذيـن يؤمنون 
باملسـيح املوعـود �، ألن التوجيـه الصحيـح إ< 
اإلميـان ! هذا العصـر منوط باملسـيح املوعود �، 
وهو الذي سينشـئ صلة الناس باهللا � ورسـوله �. 
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قد  �يضا   Øملع� %هذ�  �يضا، 
بيَّنه �ملسيح �ملوعو6 �، *ال 
�لذ9  تفس" ﴿�آلخر�﴾   )�
نظًر� *) عصر} %%حيه  بّينه 
 k Øُتب  J* منطبق هنا متاما، 
كث"ٌ�،  مساجُد  �لعصر  هذ� 
%لكن �لذين يعمر%¨ا حقيقًة 
*منا هم �%لئك �لذين يؤمنو( 
أل(   ،� �ملوعو6  باملسيح 
�لتوجيه �لصحيح *) �إلميا( 
k هذ� �لعصر منو� باملسيح 
�لذ9  %هو   ،� �ملوعو6 
سينشئ صلة �لنا¡ باهللا � 
�لتفس"  %هذ�   .� %dسوله 
�لطمأنينة  على  يبعثنا   J*
بأ(  ناحية  من   d%لسر�%
 � �ملوعو6  �ملسيح  4اعة 
تؤ96  �ل�  %حدها  هي 
بصفة  �ملساجد   �dعما حق 
حقيقية k هذ� �لعصر، فإنه 
من ناحية �خر� يبعثنا على 
�لتفك" فيما *�J كا( يكفينا 
 =� �ملساجد   �dعما% �إلميا( 
�( هنا_ �عماال �خر� �يضا 
ال بد لنا من �لعمل ֲדا. %قد 
 k �ألعما[  بتلك  �هللا  �مرنا 
هذ} �آلية حيث �مرنا بإقامة 
�لصال�. %شر� *قامة �لصال� 

iب  %قا[  �خر  موضع   k
�لصلو�/ �خلمس  �( تصّلو� 

4اعًة.
 %جدير بالذكر هنا �( 4ا[ 
عمر�¨ا   k يكمن  �ملساجد 
تتوقف  %عماdُتها  باملصلني. 
òس  *ليها   dحلضو� على 
%�جبكم  فمن  يوميا.  مر�/ 
�هتمامكم  تولو�   )� �آل( 
جيد�.  �ملسجد  هذ�  لتعمر%� 
�ملنطقة  سّكا(  �عتر   لقد 
ما  قائلني:  علينا  �ألملا( 
هنا  مسجد   cلبنا �لد�عي 
كبً"�؟  ليس  %عد6كم 
�عتر�ضهم  نزيل   )� %ميكن 
òس  �ملسجد   dضوÅ هذ� 
حني  أل¨م  يومًيا،  مر�/ 
بالتز�=  حضوdنا  يشاهد%( 
%للخضو³  �إلميا(  لتقوية 
سيعرفو(  %�حد،  *له  �ما= 
 Ì �أل
ديني  �ملسلمني   )�
بل  تفاخًر�،  �ملسجد  يشّيد%� 
�لو�حد  �إلله  لعبا�6  �قامو} 

فحسب. 
﴿يؤتو(  تعا)  �هللا  قا[   Ñ
�ملؤمنني   )�  9� �لزكا�﴾.. 
�حلقيقيني ينفقو( من �مو�²م 
عليهم  شفقًة   cلفقر�� على 

%مؤ�سا� ²م، %يسّد%( ش� 
حاجا/ �جلماعة �يضا. 

(�ألملا()   cهؤال يذهل 
�ملسلمني   )� عرفو�  كلما 
بأمو�²م  يضّحو(  �أل
ديني 
قد  ما  %هذ�  �ملساجد،   cلبنا
 cجا J* ،كرْته �جلر�ئد �يضاJ
فيها �( �لسيد�/ �أل
ديا/ 
نفقاِ/ هذ�  لن  %حدهن حتمَّ
Jكرُ/  %كما  �ملسجد. 
�لضر�ئب  مديرية  عن  لكم 
يصّدقو(  ال  *¨م  هذ�،  قبل 
�هللا  %لكن  ممكن.  هذ�   )�
�لنا¡  فليعلم  يقو[   �
%عماdִדا  �ملساجد   cبنا  )�
 k  Pإلنفا� على  يساعد 
أل(  �كثر،   � �هللا  سبيل 
يتوكلو( كلًيا على  �ملؤمنني 
غ"}،  �شو(  %ال   � �هللا 
%ليسو� قلقني على معيشتهم 
يقلق  كما   - %�قتصا6هم 
يدير%(  �لذين   cهؤال �ليو= 
�لقائم  �القتصا96  �لنظا= 
على �لربا- %ال يكيلو( �9 
بالدخل  تتعلق   dألمو  )t%
عمل  أل(  �ملا[،  %كسب 
�ملؤمن ليس *ال �بتغاc مرضا� 
خشيته؛  %بد�فع   � �هللا 

 kسيو تعا)  بأنه  فيطمئنُّو( 
تضحيتهم  %سيقبل  بوعد} 
 tلفو� موها من �جل  �ل� قدَّ
 ªبرضو�نه، فال �6عي للخو
كانت  فمهما  %�لقلق. 
متأtمة  �القتصا6ية  �أل%ضا³ 
%متر6ية فإ( �ملسلم �أل
د9 
�لد%�=  على  مستعّد�  يكو( 
تضحية  *ثر  تضحية  لتقدمي 
%هنا_  َ%جٍل.  %ال  قلق  بال 
�مثلة عديد� على Jلك حيث 
ح�  �أل
ديو(  يستمر 
تقدمي   k �لفق"�  �لبال6   k
%كل  �ملالية،  �لتضحيا/ 
�لذ9  بعهد}  يفي  
د9 �
قطعه عند �لبيعة بأنه سيبقى 
بر%حه  للتضحية   � مستعدًّ
�6ئًما.  %شرفه  %%قته  %ماله 
�dشد}   � �هللا  أل(  %Jلك 
*) طريق �²د� حيث %ّفقه 
�ملوعو6  باملسيح  لإلميا( 
 � �ملهد9  %�إلما= 

%لالنضما= *) 4اعته. 
�آلية   k  � �هللا  يقو[   Ñ
�لتوبة:   �dسو من   ٧١
َ%�ْلُمْؤِمَناُ/  ﴿َ%�ْلُمْؤِمُنوَ( 

َبْعُضُهْم َ�ْ%لَِياcُ َبْعٍض﴾.
َمن  �لصا6قو(   cأل%ليا� *منا 
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بعضهم   Pحقو يؤ%6( 
تعا)  �هللا  �نا�  %قد  بعضا. 
باملؤمنني،  �ملساجد   �dعما
%هم �لذين يز6�6%( �خالقا 
 Pحقو %يؤ%6(  
يد�، 
 %� �لوالية  بعضا.  بعضهم 
 )� تع�  ال  هنا  �لصد�قة 
%�إلنا�   dلذكو� ينشئ 
فيما  �لصد�قة  عالقا/ 
حجا¹  يبقى  فال  بينهم، 
بل  �جلنسني،  بني  ستر  %ال 
�ملر�6 �( تنشا بينهم صال/ 
%�لقد�سة،  �لطهر  �ساسها 
منهم  كلٌّ  يكو(  حيث 
مستعد� لتقدمي �لتضحية من 

�جل غ"}.
�ل�   Pألخال� هي  ما   Ñ  
iب �( يتخلق ֲדا �ملؤمن؟ 
%�لتحا¹ّ  �لتو66  *¨ا 
فيما  %�ملؤ�سا�  %�ملؤ�خا� 
بينهم. %ال تتنامى عالقا/ 
بينكم  %�لوئا=  �إلخال£ 
�لشكا%�  تز%[  حني  *ال 
 )�dفيما بينكم %تتهد= جد
كلها،  %�لكر�هية   dلنفو�
%�حد  كل  يصّمم  %حني 
يسعى   )� على  منكم 
بدْ/  مهما  �خل"�/  لفعل 

كل  %الجتنا¹ِ  صغ"�، 
 c�6سيئة، %يسعى جاهد� أل
حقوJ P%9 �لقرè. %�آل( 
4اعة   (* �نضمامنا  بعد 
�ملسيح �ملوعو6 � %بيعتنا 
له من %�جبنا �( �افظ على 
هذ} �ألخّو� �ل� �قامها �هللا 
�dئعا  مثاال  %نضر¹  بيننا، 
 cا
d"فيهم �هللا  قا[  ملن 
نساعد   )� علينا  بينهم". 
 Pحقو %نؤ96  فقر�cنا، 
تدفعنا  �ال  %ينبغي  �ماناتنا، 
�ملطامع %�ملصا¦ �لشخصية 
*) هضم حقوP �آلخرين. 
6%�فع  فينا  تتنامى   )� iب 
بعضا  لبعضنا  �لتضحية 
 k مناJجها  نر�  كال� 
�لصحابة k �لقر%( �أل%)، 
�لذين %tّعو� عقا�dִדم على 
يكافح   )� %iب  *خوִדم. 
 cسو ضد  منا  %�حد  كل 

كث"  �سا¡  ألنه  �لظن، 
%�خلصوما/  �لفنت  من 
�ملجتمع.   k %�لنـز�عا/ 
مستو�  نبلغ   )� iب 
عاليا k �لصدP ح� يص" 
�لصدP عالمة لنا نتميز ֲדا 
 )� iب  مكا(.  كل   k
تنشأ فينا مشاعر �لشكر هللا 
تعا) Åيث نتلقى كل حني 
%�( من �هللا � بشائر عن 
�لنعم.  من  �ملزيد  نـز%[ 
�لعفو  يكو(   )� %iب 
حسبما  س"تنا  %�لصفح 
 )� ينبغي   .� �هللا  �مرنا 
 k عدلنا  مستويا/  ترتفع 
Åيث  �حليا�  شؤ%(  كل 
�إلحسا(  حد6%   t%تتجا
 9J  cيتا* مقا=   (* %تصل 
�لقرè ح� نندفع *) خدمة 
�ية   )%6 %�لبعيد  �لقريب 
 )� iب  شخصية.  مصا¦ 

ميزتنا  بالعهد   cلوفا� يكو( 
صد�قًة  نز6�6  لكي  �ملميز� 
ح�  بيننا،  فيما  %مؤ�خاً� 
ثقة  �يضا  �لدنيا  فينا  تثق 
iب  تر66.  6%منا   cعميا
�6ئًما   dالعتبا�  k نضع   )�
 ªعلى كر�مة %شر óحلفا�
 )� iب  �لبعض.  بعضنا 
من   cلنسا�% �لرجا[  يغّض 
iعل   )� %iب  �بصاdهم 
 dألمو� هذ}  
د9 � كل 
جز�cً ال يتجز� من سلوكه. 
�أل
ديا/  �لسيد�/  على 
لباسهن  على  ®رصن   )�
له  يتنبَّهن   )�% %حجاֲדن، 
ִדتمو�   )� عليكم  جيد�. 
�جل"�(.   PقوÅ �6ئما 
�( �جلاd ليس من  %�علمو� 
فقط،  بيتكم   dو�í يسكن 
 cلسفر %�لزمال� Pفاd )* بل
 Ñ .لعمل �يضا ج"�نكم� k

وال تتنامى عالقات اإلخالص والوئام بينكم إال حني تزول الشكاوى 
فيما بينكم وتتهدم جدران النفور والكراهية كلها، وحني يصّمم 
كل واحد منكم على أن يسعى لفعل اخل~ات مهما بدْت صغ~ة،
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�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�6   )*
هم �يضا ج"�(، %�فر�6 �لعائلة �لو�حد� 

�يضا ج"�(.
 باختصاd عندما تز%[ عنا كل �نو�³ 
�لضعف �ُخللقي نكو( من �لذين يؤ%6( 
�سم  �ملساجد، %نكتسب   �dحق عما

�ملؤمن بشكل َعملي.
بإقامة  �ُحلكم  �آلية  هذ}   k  6d%  Ñ  
�لصال� مر� �خر� %قد شرحُت Jلك 

�نفا.
%�لذين  �لزكا�.   c�6بأ �ألمر   cجا  Ñ  
يصلحو(  �لذين  �%لئك  هم  يؤ6%¨ا 
�عما²م لتصبح �عما[ �ملؤمن �حلقيقي 
قد   .� %dسوله  �هللا  يطيعو(  أل¨م 
�خر�  ميز�  �آليا/  هذ}   k Jُكر/ 
بينهم  فيما  يتعاملو(  بأ¨م  للمؤمنني 
%يؤ96  �لصديق صديقه،  يعامل  كما 
كل %�حد منهم حقوP غ"}، %k هذ} 
 Ñ .9حلالة تعيش �جلماعة كجسد قو�
%iتـنبـو(   ª%باملعر يأمر%(  *¨م 
�لسـيئا/ %®افظو( على صلو�ִדم. 
من  �خر  موضع   k تعا)  �هللا  %قا[ 
 :ª%باملعر �ألمر  ñصو£  �لقر�( 
لِلنَّاِ¡  ُ�ْخِرَجْت  ُ�مٍَّة  َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم 
َتْأُمُر%َ( ِباْلَمْعُر%ªِ َ%َتْنَهْوَ( َعِن �ْلُمْنَكِر 
َ%ُتْؤِمُنوَ( ِباِهللا﴾  (�[ عمر�(:١١١). 
%هنا �يًضا بيَّن �هللا تعا) عالمة �ملؤمنني 
�¨م ُجعلو� خ" �مة، فمن �لو�جب �ال 

تصدd منهم *ال �ألعما[ �ل� تقو6 *) 
�حلسنا/، %�ال يقتربو� �بد� مما ¨ى �هللا 
بيعة  �لفائد� من  عنه، %عندها تتحقق 
*ما= �لزما(، %عندئذ فقط يستفيد%( 

من بناc �ملساجد.
هي  هنا   �dملذكو� �لر�بعة  %�لصفة   
�¨م ®افظو( على صلو�ִדم.. �9 �¨م 
يسعو(   %� %4اعًة،  بالتز�=  يصّلو( 

لذلك على �ألقل.
 k يتسابقو(  �¨م  �خلامسة  %�لصفة 
�ملالية  %�لتضحيا/  �لزكا�  تقدمي 

%�إلنفاk P سبيل �هللا. 
�هللا  يطيعو(  �¨م  �لسا6سة  %�لصفة 
%dسوله �، %يتقدمو( k طاعتهما. 
�لكث"%(  يوّفق  �لطاعة  ²ذ}  %كثمرٍ� 
 (* %�النضما=  �لزما(  بإما=  لإلميا( 
4اعتنا كما ُ%ّفق لذلك �جد�6نا. %من 
آلبائكم  تدعو�   )� iب  �ملنطلق  هذ� 
 )* �أل
دية.  قبلو�  �لذين  %�جد�6كم 
كّل تّقدٍ= %كّل *نعا= جديد ُينعمه �هللا 
� علينا iب �( يذّكر �أل
ديني �نه 
نتيجة حلسنٍة كب"� قا= ֲדا �جد�6هم، 
Jلك   dا± فنج�  �أل
دية،  6خلو�   J*
على  تد�%مو�   )� iب  %عليه  �ليو=. 
d6جاִדم  �هللا  يرفع  بأ(  ²م   cلدعا�

.dباستمر�
 Ñ �خA �هللا � k �ألخ" �( �لذين 
�هللا  سينـز[  �خلصا[  ֲדذ}  يتصفو( 

 .dته %سيشملهم ֲדا باستمر�
d عليهم
�حد�  dحم   J* �نه   � �هللا  سنة  %من 

�كرمه باملزيد من �لنعم.
منا  كالًّ  مينح   )� تعا)  �هللا  نسأ[   

ته � على �لد%�=، d حًظا %�فر� من
 )�% �ملسجد،  هذ�  ألc�6 حق  %يوّفقه 
َه �لنا¡ *ليه %تغطيَة %سائل  نستغل توجُّ
�إلعال= من جر�ئد %�ال/ بر�َ�نا عن 
هذ� �ملسجد %ما ستغطيه مستقبال. *� 
 �J* فيما  تقرير   9� �آل(   (* �تلق   Ì
بتغطية  قامت  �إلعال=  %سائل  كانت 
ال،   =� باألمس  كا(  �لذ9  �الحتفا[ 
ته  غطَّ قد  تكو(  �¨ا  �توقع   �� غ" 
%ليس  �يضا.  �ملستقبل   k %ستغّطي 
 )� *ال  هذ�  كل  من  �النتفا³  سبيل 
علينا  �لنا¡  يعقدها  �ل�  �آلما[  �قق 
من  �هللا  يتوقعه  %ما  منا  يتوقعونه  %ما 
على  جاهدين  فاسعو�  �ملؤمن.  عبد} 
هذ}.  �هللا  نعمة  من  لالستفا�6  �لد%�= 
*ال  منها  �الستفا�6  من  تتمكنو�  %لن 
بإحر�t �ملستويا/ �لسامية k عبا�6تكم 
للعيش  فتسعو�  �حلسنة،  %�عمالكم 
%فق ما �مر به �هللا � %�لقر�ُ( �لكرمي، 
%توّلد%� dJ kياتكم %�جيالكم �لقا6مة 
�إلسال=  �أل
دية..  حبَّ   dباستمر�
�هللا  يطيعو(  %جتعلوهم  �لصحيح، 
�لطاعة. %ّفقنا �هللا تعا)  %dسوله حق 

لذلك 4يعا، �مني.
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mتعريف �لذكا 
على   �dلقد� هو   cلذكا�
�لفهم %�ملحاكمة %�لتفك" 
 %� �ر6  بشكل  �لصحيح 
سليم   _�d6* على   cبّنا
 (* للوصو[  للعالقا/ 
�لبيئة  مع  سليم  تكيف 
%�سـتخد�=  �ملحيـطة، 
حل   k �ملاضي   /�Aخ
 �dصعوبا/ �حلاضر %�لقد

.dعلى �البتكا
�لذكي  فإ(  Jلك  %على 
على   d6لقا� �إلنسا(  هو 
�ملعلـوما/  �ستيـعا¹ 
*ليه  ترمي  ما   _�d6*%
تسهل   Pبطر %صياغتها 
للتكيف  �لو�قع  فهم  عليه 
بشكل  معه  %�لتعامل  معه 

.cمفيد %بنَّا

�لذكاm #�لدما�
�إلنسا(  6ما�  ®تو9 
 /�dملليا� عشر�/  على 
مع  �لعصبية  �خلاليا  من 
معقد�  �تصا[  شبكا/ 
%يقو[  بينها،  فيما  جًد� 
�لدما�   )*  dلتطو�  cعلما
ماليني  مد�  على  منا  قد 

 cبتد��  dلتطو� من  �لسنني 
 (* �لقاعد9   cجلز� من 
حيث  �لعليا،  �ملر�كز 
�ألdقى  مر�كز}   /dتطو
 �dًتطو �ألقل   cألجز�� من 
%�ألقد=. %�ملعر%ª �( منو 
�إلنسا(  جنني   k لدما��
 dملسا� هذ�  يستعيد 

�لتطو9d تقريًبا.
%�كثر �جز�c �لدما� بد�ئية، 
%هو  �لدما�  جذ³  هو 
�ألنو�³  كافة  بني  مشتر_ 
 õ6ح� �ل� متلك �حلد �أل
%هذ�   .Äلعص�  tجلها� من 
�جلزc �لقاعد9 من �لدما� 
�لوظائف  عن  مسؤ%[ 
مثل  �ألساسية  �حلياتية 
�لغذ�ئي  %�لتمثيل  �لتنفس 
 6%6d  k يتحكم  %هو 
�لفعل %�حلركا/ �لنمطية، 
%هذ� �ملخ �لبد�ئي ال ميكنه 
%منه  يتعلم،   %� يفكر   )�
نشأ/ مر�كز �النفعاال/.. 
�لدما�،  جذ³  من   9�
 %� �ملفكر،  �لعقل  نشأ   Ñ
�لقشر� �لدماغية �جلديد�. 

�ملسؤ%[  هو  �لدما�   )*
�ملعلوما/  خـز(  عن 

الذكاء والذكاء العاطفيالذكاء والذكاء العاطفي

﴿%�هللا َ�ْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِ( ُ�مََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَ( َشْيًئا 

ْمَع َ%�َألْبَصاdَ َ%�َألْفِئَدَ� َلَعلَُّكْم َتْشُكُر%(﴾  َ%َجَعَل َلُكُم �ْلسَّ

(�لنحل: ٧٩)

بقلم: 6. *يها¹ 
و6

6%لة قطر
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حجمه  %يبلغ  %معاجلتها، 
مخ  حجم   ªضعا� ثالثة 
�كثر �لرئيسيا/ غ" �لبشرية 
�6مغة  %تتفا%/    .�dًتطو
%لكن  �حلجم   k �لبشر 
�ملتوسط  �لطبيعي   )tلو�
هو ١٤٠٠غر�=، %*�J كا( 
 ٨٠٠  )%6 �لدما�   )t%
 k مع ضعف  Jلك  تر�فق 

�لقد�d/ �لعقلية. 
�لدما�  حجم   )� %مع   
ثالثة  يبلغ   Óحلا� �لبشر9 
6ما�  حجم   ªضعا�
�نه  *ال  �لقدمي،  �إلنسا( 
%�ضحة  عالقة  توجد  ال 
%ثابتة ما بني حجم �لدما� 
%�لذكاc. فعلى سبيل �ملثا[ 
�ناتو[  6ما�   )t% كا( 
�لكاتب  %هو  فر�نس، 
�لعبقر9  �لفرنسي  �لر%�ئي 
نوبل  جائز�  على  �حلائز 
غر�=  �أل¹6،  ١٠١٧   k
 )tلو� ثلثي   9� فقط، 

�لطبيعي تقريًبا.

بالو
�ثة  #عالقته   mلذكا�
# �لبيئة

حصيلة  هو   cلذكا�  )*

�لتفاعل �لدقيق بني �لعو�مل 
�ملحيط،  %عو�مل  �لو�dثية 
ير�  �إلنسا(   )� %كما 
�لذكاc من �بويه %�سالفه، 
�ل�  �إلمكـانا/  فإ(  
®د6ها �إل�d �جلي� تتأثر 
فتكو(  %ظر%فه  باملحيط 
%�لتعديل.  للتنمية  قابلة 
 tيعز �جليد  فاملحيط 
ف"تفع  %ينميها   /�dلقد�
�ما   ،cلذكا� مستو� 
يسهم  فهو  �لسئ  �ملحيط 

.cنقا£ �لذكا* k

�لذكاm # �لعمر
قبيل  �لدما�  حجم  يبلغ 
 ªضعا� �dبعة  �لنضج �و 
حجمه عند �لوال�6، علًما 
�( هذ� �لنمو يكو( بزيا�6 
�لعصبية  �خلاليا  حجم 
بينها  �التصاال/  %tيا�6 
�خلاليا  عد6  بزيا�6  %ليس 

�لعصبية.
 k �لنمو  هذ�   �tيتو�%
منو  مع  �لدما�  حجم 
 �%dلذ� يصل  ح�   cلذكا�
%Jلك   ١٨ سن   k
 cلذكا�  /�dالختبا  Ùفق%

�ستعملها  �ل�  �لتقليدية  
كل من ”بينه“ %”م"يل“ 
%”�%تيس“ %غ"هم *) �( 
بنظريته  ”تومسو(“   cجا
حتسن  توقف   )* �لقائلة 
على  �إلجابة  d6جا/ 
ينشأ  ال   cلذكا�  /�dختبا�
عن توقف منو �لذكاc % *منا 
ينشأ بسبب *ستحالة %ضع 
تكو(   cللذكا مقاييس 
�لصعوبة  من   dمقد� على 
مناسب لألJكياc �ملتقدمني 

بالسن.

�لذكاm # �جلنس 
تظهر �لد�dسا/ �حلديثة �نه 
ليس ±ة فرP بني �جلنسني 
 cلذكا� متوسط  من حيث 
 k �ختالفا/  توجد  %*منا 
مر�حل  كل   k  cلذكا�
ال   Pdلفا� %هذ�  �حليا�، 
 %� �لعا=   cلذكا�  k يظهر 
�جلزئيا/   k %*منا  �لكلي 
 k تسهم  �ل�  �خلاصة 
 ،cلذكا� حاصل  تكوين 
يتفوقو(  مثًال  فالرجا[ 
�مليكانيكية   باملقايـيس 
%�ملكانـية  %�لعـد6يـة 

بينما   ،cلذكا�  /�dالختبا
 /�dختبا�  k  cلنسا�  tمتتا
�ملها�d/ �للفظية %�لتفاصيل 
 /�dملهـا�% �ال�d6كيـة 

�ليد%ية �لدقيقة.

ما هي $نو�� �لذكاm؟
هو  �لفر�غي:   cلذكا�  .١
�ألبعا6  �يل  على   �dلقد�
بني  �لعالقة  %فهم  �لثالثة 

عناصر �جلسم �لو�حد.
 �dللغو9: �لقد� c٢. �لذكا
%على  �للغو9  �لتعب"  على 
�لكلـما/   k �لتفـك" 

بسرعة.
 �dملنطقي:  �لقد� c٣. �لذكا
على �كتشاª �لعالقة بني 
�ألشياc ֲדدª �لوصو[ *) 

نتيجة  منطقية.
٤- �لذكاc �الجتماعي: هو 
�لقد�d على فهم �لعالقا/ 
%�ستخد�مها  �الجتماعية 

بشكل نافع.
�لشخصي:   cلذكا�  .٥
صحيحة   dصو �متال_ 
على   �dلقد�% �لذ�/،  عن 
حتليل �ألحاسيس %�لتحكم 

ֲדا %�لتعرª *ليها.
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�ملوسـيقي:   cلذكا�  .٦
 P%تقدير %تذ%  _�d6* هو 

%*نتا¢ نغما/ %�حلا(.
�جلسد9:   cلذكا�  .٧
�لتحكم  على   �dلقد� هو 
 �dركا/ �جلسد مثل �ملهاÅ
�لر�قصو(  ميتلكها  �ل� 

%�لرياضيو(.

معـامل  �سب  كيف 
�لذكاm ( IQ)؟

 cلذكا� معامل  ®سب 
على  �لعقلي  �لعمر  بقسمة 
%ضر¹  �لزمـ�  �لعمر 
سبيل  فعلى  مبائة؛  �لناتج 
�ملثا[: *( نسبة Jكاc طفل 
سنو�/   ٧ �لعقلي  عمر} 
 ٥ �لزم�  عمر}  بينما 
فهو    ١٤٠ هي  سنو�/ 
Jكي جًد�  %متميز. %على 
معامل  يكو(  �لعكس 
�لعقلي  عمر}  طفل   cكاJ
�لزم�  %عمر}  سنو�/   ٥
هـي  سـنـو�/   ٧
 {cكـاJ  )�  9�   ٧٠
 cلذكـا�  )%6% متـد(ٍّ 
�ملتـوسـط �لطـبـيعي 

�لذ9 هـو ١٠٠.

 cلقد %جد �لكث" من علما
للبحث  نتيجة  �لنفس 
 /�dختبا�  )� �ملستفيض 
قاصر�،  �لتقليدية   cلذكا�
فهي تـتمـحوd حـو[ 
من  ضيقة  �موعة  تقييم 
�ملها�d/ �للغوية %�لرياضية 
متـاًما  منـاسبة  جتعلها 
 k كمؤشر مباشر للنجا�
�لصفوª �لد�dسية، لكنها 
كمؤشر  كثً"�  تصلح  ال 
�حليا�  سبل   k به  يهتد� 
عن  %�ملختلفة  �ملتشعبة 
 cلبيئة �ألكا6ميية. *( �لذكا�
سو�  له  ليس  �ألكا6ميي 
 k بالنجا� عالقة �د�6% 
يفشل  فقد  �لعملية.  �حليا� 
من  بيننا  �لالمع  �لشخص 
 k %�فق   cلذكا� حيث 
حياته، نتيجة عد= �لسيطر� 
%6%�فعه  �نفعاالته  على 
يفتقر   )� %ميكن  �جلا�ة، 
يتمتعو(  �لذين  �ألشخا£ 
 (* مرتفع   cكاJ مبستو� 
حياִדم  تسي"  على   �dلقد�
يبعث  �و  على  �خلاصة 
%على  �لدهشة.  على 
معامل  فإ(  تقدير  �حسن 

 ٪  ٢٠  k يسهم   cلذكا�
فقط من �لعو�مل �ل� حتد6 
 Ùكdتا �حليا�،   k �لنجا� 
�ألخر�.   للعو�مل   ٪  ٨٠
 cلعلما�  cهؤال %حا%[ 
�%سع  مفهو=   ªكتشا�
للذكاÅ cيث يكو( متفًقا 
 k �لنجا�  مقتضيا/  مع 
 �6� �لذ9  �ألمر  �حليا�، 
حديث  مفهو=   t%بر  (*
نسبًيا %هو �لذكاc �لعاطفي 

(�النفعاÓ �% �لوجد��).

�لعاطفي   mلذكا� هو  ما 
(�النفعا�)؟

 cلذكا� جولدما(   ªيعر
 �dلقد� بأنه  �لعاطفي 
شعوdنا   (*  ªلتعر� على 
 dشـعو% �لشخـصي 
لتحفيز  %Jلك  �آلخرين، 
عاطفتنا   �d�6إل% �نفسنا، 
 k سلـيم  بشكـل 

عالقتنا مع �آلخرين.
 ÷J* �لوجد��   cلذكا�
�موعة  عن   �dعبا هو 
�لشخصية  �لصفا/  من 
%�ملـها�d/ �الجتـماعية 
متكن  �ل�  %�لوجد�نية  

�Jته   _�d6* من  �لشخص 
%�نفعاال/  مشاعر  %تفهم 
 �dآلخرين، فيكو( �كثر قد�
على ترشيد حياته �لنفسية 
%�الجتماعية �عتما�6ً  على 

 ./�dهذ} �ملها
مفهو=  �لعاطفي   cلذكا�%
معامل  جديد، ¶تلف عن 
�لذكاc  �لذ9 يرجع تا�dه 
*) مائة عا= تقريبا، %منذ 
�ملفهو=، �صبح  هذ�   dتبلو
 k ًجا�%d من �كثر �ملفاهيم
نتائج  %تش"  �لنفس.  علم 
مفهو=   )�  (* �ألÅا� 
 )� ميكن   Óالنفعا�  cلذكا�
مكافئة  d6جة   (* يصل 
*( Ì يتفوP مر�/ عديد� 

.cعلى معامل �لذكا
 "kسالو"  Ìلعا� %يصنف 
�لشخصي   cلذكا� �نو�³ 
�ملكونة للذكاc �لعاطفي *) 

òسة �اال/ �ساسية:
 )�  9� �لذ�¸:  �لوعي   .١
عو�طفه  �إلنسا(   _dيد
 �dفالقد حد%ثها،  %قت 
من  �ملشاعر  dصد  على 
عامال  تعد  ألخر�  حلظة 
�لنفسية  �لنظر�   k حاÒا 
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كما  �لنفس،  %فهم  �لثاقبة 
على   �dلقد� عد=   )�
مالحظة مشاعرنا �حلقيقية 


تها.d جتعلنا نقع حتت
�الجتماعي:  �لوعي   .٢
عو�طف   (*  ªلتعر�  9�
�لتقمص   %� �آلخرين، 
 "Empathy" �لوجد�� 
%هو مقد�d �خر� تتأسس 
باالنفعاال/،  �لوعي  على 
*نـسانية   �dمـها *نه 
يدفع  فهو  Åق.  جوهرية 
%�لغ"�،   dلإليثا �إلنسا( 
%�ألشخا£ �لذين يتمتعو( 
�لوجد��  �لتقمص  مبلكة 
 �dقد �كثر  يكونو( 
 /�dإلشا� �لتقا�  على 
على  تد[  �ل�  �الجتماعية 
�( هنا_ من ®تا¢ *ليهم.

 )* �لعو�طف:   �d�6*  .٣
لتكو(  �ملشاعر  تر%يض 
من  تنبع   �dقد مالئمة، 
%هي  بالذ�/.  �لوعي 
ִדدئة  على   �dلقد� تضمن 
من  %�لتخلص  �لنفس، 
�جلا�ة،  �لسلبية  �ملشاعر 
²ذ}  يفتقر%(  من   )*%
عر�_   k يظلو(   �dملقد�

مستمر مع �لشعوd بالكآبة، 
فهم  ֲדا  يتمتعو(  من  �ما 
ينهضو( من كبو�/ �حليا� 

.Aتقلباִדا بسرعة �ك%
%حتفيز  �لذ�تية   �d�6إل�  .٤
 �dلقد� تشمل  �لنفس: 
�حلكم،   dصد�* على 
�لقيا=  قبل  �ملتأ�  %�لتفك" 
 �dلقد�%  ،ªتصـر بأ9 
�لسلو_   k �لتحكم  على 
�لرغبة  %تأجيل  �لفر96، 
%*dضائها.   �لنفس  بإشبا³ 
%جو6  كذلك  %تتضمن 
�لفر6  لد�  �لذ�¸  �حلافز 

.ªللوصو[ لألهد�
�لعالقا/  توجيه   .٥
 �dمها %هي  �إلنسانية: 
�آلخرين.  عو�طف  تطويع 
تكمن  �ل�   �dلقد� %هي 
بالشعبية  �لتمتع   c�d%
عقد   k %�لفعالية  %�لقيا�6 
�آلخرين،  مع  �لصال/ 
�لتغي"  قيا�6  على   �dلقد�%
�لعمل  فريق   cبنا% بفعالية 
على   �dلقد�% %قيا6ته 

�إلقنا³.

Åظ  �ملتمتع  �لشخص   )*

�لعاطفي   cلذكا� من  كب" 
�آلخرين  مع  يتعاطف 
خاصة k �%قا/ ضيقهم، 
تكوين  عليه  %يسهل 
%�ملحـافظة    cألصـدقا�
 k %يتحكم  عليـهم، 
%�لتقلبـا/  �النفعاال/ 
عن   Aيعـ% �لوجد�نية، 
%�ألحـاسيس  �ملشاعر 
بسـهولـة، %يتـفهـم 
�ملشكال/ بني �ألشخا£ 
%®ل �خلالفا/ بينهم بيسر 
%يقدdهم  �آلخرين  %®تر= 
من  عالية  d6جة  %يظهر 
�لو6 %�ملوk �6 تعامالته مع 
�لنا¡ %ينا[ �حلب %�لتقدير 
من �لذين يعرفونه، %يتفهم 
مشاعر �آلخرين %6%�فعهم 
 dلألمو ينظر   )� %يستطيع 
من %جها/ نظرهم. %هو 
�لر�9   k لالستقال[  مييل 
 ،dألمو� %فهم  %�حلكم 
�ملو�قـف  مع  %يتكيف 
�جلديـد�  �الجتماعـية 
�ملو�قف  %يو�جه  بسهولة، 

�لصعبة بثقة.
%على �لنقيض من Jلك جند 
يفتقر  �لذ9  �لشخص   )�

تسيطر  �لوجد��   cللذكا
�النفعالية  �لتقلبا/  عليه 
�لقلق،   k  Pالستغر��%
تكوين   k صعوبة  %iد 
عالقا/ مستقر� %�6فئة مع 
�آلخرين. كما �نه ال يشعر 
نفسه %ال عن  بالرضا عن 
�آلخرين %ال عن �ملجتمع؛ 
 k خر� فإ( فرصته� �dبعبا
�لنجا� %�لتفوP %�لسعا�6 
%�ملهنية  �لعملية  �حليا�   k
مبن  مقاdنة  �د�6%  تكو( 
من  عالية   �dبقد يتسم 

�لذكاc �لوجد��.

ميكن  �لوجد��   mلذكا�
تعلمه #�كتسابه

�لنا¡   )� فيه  شك  ال  مما 
قد�dִדم   k متفا%تو( 
فقد  �ملجاال/،  هذ}   k
 k Jكًيا  �لبعض  يكو( 
 �dقد %�قل  �لنو�حي  بعض 
بينما  �خر�.  �اال/   k
ح�  iا6[  من  هنا_ 
تغي"  �ستحالة   k �آل( 
 �Aباخل  cلذكا� معامل 
�لباحثو(  يقو[  %�لتعلم. 
�النفعالية   /�dلقد�  )�
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تعليمها  ميكن  �ألساسية 
ال  %حتسينها.  لألطفا[ 
نتمتع  ما  �سا¡   )� شك 
�سا¡  هو   /�dقد من  به 
فاملخ  Jلك  %مع   ،Äعص
%هو  كب"�،   �dبصو طّيع 
�لتعّلم، %*( �éفا   �6ئم 
 �dلعاطفية بصو�  /�dلقد�
عالجه  ميكن  �مر  مؤقتة 

ببذ[ �جلهد �ملناسب.
 ªִדد بر�مج  %هنا_   
 cلذكا�  /�dمها لتطوير 
�ألطفا[  عند  �لعاطفي 
�ل�   �cلكفا� لتعزيز 
من  ֲדا  يتمتع  من  متّكن 
 ،Ptملآ� من  �خلر%¢ 
�جلديد  �لتحو[   )*%
�لعاطفي  �لتعلم  بإ6خا[ 
�ملدdسـية   �ملناهج    k
�لعو�طـف  من  iعل 
�Jִדا  �الجتماعية  %�حليا� 
للد�dسة،  موضوعا/ 
تأصل   k يسهم  %هذ� 
%هنا_  �لعاطفي.  �لتعلم 
6الئل قوية على �( �لتعلم 
�لعاطفي يعمل على خفض 
¶اطر �لتعر  لالكتئا¹.

%*�J كنت �ًبا �% �مًّا  كن 
�ل�  بالعو�مل  %عي  على 
تعزt منو �لذكاc �لوجد�� 
لد9 �طفالك مبكر÷، قلل 
آل�dئهم  �نتقا�6تك  من 
%شجعهم على ما يبد%نه 
 )%6 *iابية   dمو� من 
فهذ�  تفريط،   %� *فر�� 
تكوين  على  يساعدهم 
صوi* �dابية عن �لذ�/. 
بد%(  �c�dهم  ناقش 
على  %شجعهم  تعصب، 
�آلخرين  مع  �لتعاطف 
لألعـما[  %�لتطو³ 
�لتعا%نية %�خل"ية. d6ֲדم 
�كتسا¹  على  مبكًر� 
�الجتمـاعية   /�dملها�
مع  صد�قاִדم  %تنـويع 
�لنا¡.  من  ¶تلفة  فئا/ 

�لتخلي  على  شجعهم 
 /�dلفو�% �لغضب  عن 
ترسم  بأ(  �النفعالية 
قد%�  بتصرفاتك  �مامهم 
%جتنب   c%²د�  k ²م 
منهم  �طلب  �النفعاال/. 
لك  يقدمو�   )� �6ئًما 
حلو[  ثالثة  �ألقل  على 
أل9 مشكلة قد تو�جههم 
تطوdهم. تعتر    %�

 (* �الستما³  عّلمهم 
%تفهم،  بفهم  �آلخرين 
يعتا6  �لذ9  فالطفل 
حسن  على   ¹dيتد%
لآلخـرين  �الستمـا³ 
 �dًفكا� يب�   )� يستطيع 
جديد�، كما �( �الستما³ 
�لطفل  �لص  لآلخرين 
�Jته،  حو[  متركز}  من 

فيبد� بالتعرª *) مشاعر 
%هذ�  �آلخرين،   dفكا�%
*iا6   k مد�dكه  يوسع 
�حللو[ للمو�قف �لصعبة.

�6dنا  لو  �لنهاية   k%
من  للموضو³  �لنظر 
*سالمية،  نظر  %جهة 
مفهو=   t%بر  )� جند 
كا(  �لعاطفي   cلذكا�
نتيجة لتفاقم �لال�خالقية، 
%tيا�6 �لتوتر�/ �لنفسية، 
�لوجد�نية  �حلالة   dتدهو%
 Ì للمجتمع �لغر× بشكل
يشهد له �لتاdيخ �لبشر9 
نتيجة  %Jلك  مثيًال 
�ملا6ية  �لعلمانية  لسيطر� 
%tنا  تقيم  ال  �ل�  �لبحتة 
 �dإل�% �إلنسانية  للقيم 
 9dحلضـا� �ألخالقي 

جنـد أن بروز مفهـوم الـذكاء العاطفي كان نتيجـة لتفاقم 
الالأخالقيـة، وزيـادة التوترات النفسـية، وتدهـور احلالة 
الوجدانيـة للمجتمع الغر� بشـكل ¨ يشـهد لـه التاريخ 
البشـري مثيـًال وذلك نتيجـة لسـيطرة العلمانيـة املادية 
البحتة الـ� ال تقيم وزنا للقيم اإلنسـانية واإلرث األخالقي 
احلضـاري الذي يسـتمد جذوره مـن األديان السـماوية...
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من   {d%جذ يستمد  �لذ9 
�أل6يا( �لسما%ية، مما 6عا 
للبحث عن  �لغر¹   cعلما
حلو[، فخرجت نظريا/ 
�لوجد�(  �ثر  من  تعظم 
�لعالقا/،   k %�ملشاعر 
كمسلمني  نسميه  %�لذ9 
%هو  �لنفس"،  "تزكية 
تكفل  �ل�   Pألخال�
�إلiا×  �لتعامل   cللمر
%لكن  �آلخرين.  مع 
للرقي  �ملحا%ال/  هذ} 
%�لعو�طف  باالنفعاال/ 
حققت  قد  كانت   )*%
بعض �لنتائج على �لصعيد 
�لفر96 %�لقومي، *ال �¨ا 
�لرقي  عن  قاصر�  تبقى 

باإلنسا( %�لسمو بوجد�نه 
 ªيقا*% %�نفـعاالته، 
�لتدهوk d �حلالة �ألخالقية، 
أل¨ا �يضا مبنية على مبد� 
�ملكاسب  %حتقيق  �لنفعية 
 k كالنجا�  �لدنيوية 
�لعالقا/  %تكوين  �لعمل 
%�حلصو[  �لنا¡  مع 
%�لشهر�  �لنجومية  على 
�لقيا6ية.   �ملناصب   Óتو%
فاإلنسا( �²مجي ال ميكن 

*نسا(   (* يتحو[   )�
�خالقي، ما Ì  ينل نصيًبا 
 èيتر% �خلالق  معرفة  من 
 Ì �نه   _dيد% بربوبيته، 

�لق عبًثا. 
قاM �هللا تعا�: ﴿َقْد َ�ْفَلَح 
َخا¹َ  َ%َقْد   * اَها  tَكَّ َمْن 
(�لشمس:  اَها﴾  6َسَّ َمْن 

(١٠ %١١
من  نفسه  طهر  من   9�

جنا  فقد  �ألdضية   ³tلنو��
من �²ال_، %�ما من �خلد 
*ليها فقد يئس من �حليا�.

 :� �هللا  dسو[  %قا[ 
"*منا �لعلم بالتعّلم، %�حللم 

بالتحّلم"
�ملوعو6  �ملسيح  %يقو[ 
4يع   )*  ..."  :�
�ملوجو�6  �لطبعية  �لقو� 
�حلشمة  مثل  �إلنسا(   k

 �c%ملر�% %�ألمانة   cحليا�%
%�الستـقامة  %�لغيـر� 
%�لعد[  %�لزهد  %�لعفة 
%�لشجـاعة  %�ملو�سا� 
 Aلص�% %�لعفو  %�جلو6 
 Pلصـد�% %�إلحسا( 
من  شاֲדها  %ما   cلوفا�%
 �J* �لطبـعية..  �حلاال/ 
�ظهرها �إلنسا( k �%قاִדا 
%مو�ضعها �ملالئمة بإعما[ 

�لفكر %*مياc �لعقل، كانت 
كلها �خالقÙ. *¨ا k �ألصل 
غر�ئز �إلنسا(، %*منا تسمى 
�خالًقا عندما يتصرª فيها 
 cقتضا� حسب   �6�dباإل
�لزما( %�ملكا(. %مبا �( من 
�لطبعية  �إلنسا(  خصائص 
للرقي  قابل  كائن  �نه 
يستطيع  لذلك  %�لتقد=.. 
 (* هذ}  طباعه  يبد[   )�
�حلق  �لدين  باتبا³   Pخال�

%�لتعاليم �حلسنة، %�لصحبة 
ال  �لذ9  �ألمر  �لصاحلة.. 
�خر."  كائن  به  يتصف 

(فلسفة تعاليم �إلسال=)

�لصو�¹..  �هللا  �²منا 
%منَّ علينا بالعلم.. %�تانا 
�%تيها  من  �ل�  �حلكمة 
عظيًما..  خً"�   ¸%� فقد 
�%ال6نا..  k لنا   _dبا%

التبا³  %*ياهم  %%فقنا 
%�سو�  �حلق  �لدين 
 9J �لكرمي  dسولنا 

�خللق �لعظيم... 
�للهم �مني.

�ملر�جع:

�لعاطفي،   cلذكا� كتا¹   .١
تر4ة  جوملا(،  �6نييل  تأليف 

.Óليلى �جلبا
٢. كتا¹ فلسفة تعاليم �إلسال=، 

للمسيح �ملوعو6 عليه �لسال=.
عامة:  مالحظا/   ..cلذكا�  .٣
 ¡dفا لينا   �Jألستا� مقالة 

(�خصائية نفسية).
مقالة  �لوجد��:   cلذكا�  .٤
 dلستا� عبد   dلدكتو�  Jلألستا

*بر�هيم.

فاإلنسـان ا}مجي ال ميكن أن يتحول 
إ< إنسـان أخالقـي، مـا ¨  ينـل 
نصيًبـا من معرفـة اخلالـق وي�© 
بربوبيته، ويدرك أنـه ¨ ªلق عبًثا. 
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�اطر �لتهاs �للثة

بالتهابا/  �إلصابة  ¶اطر   )*
تقتصر  ال  �لبكت"ية  �للثة 
%�لفكني  �لفم  مشاكل  على 
%�ألسنا( فحسب بل �ملصا¹ 
�ملد�   k يتعر   قد  ֲדا 
منها  كث"�  ألمر�   �لطويل 
فإ(  لذلك  �لقلب.  �مر�  
�صبحت  �لفم  بصحة  �لعناية 
على  للمحافظة  �ساسية  جد 

صحة �جلسم. 
�لتهابا/  مشاكل  %تكمن 
�للثة k �نو�³ �جلر�ثيم �لعديد� 
�ل� تعيش k �لفم %جزc منها 

باألسنا(  ملتصًقا  يكو( 
 k% .قيقةd على شكل طبقة
�لدقيق  �لتنظيف  عد=  حا[ 
�لطبقة  هذ}  من  %�لتخلص 
 (* ستتحو[  جيد  بشكل 
تسمى  كلسية  ترسبا/ 
"�لترتاd" %من خال[ %جو6 
�ألسنا(  على  �لطبقة  هذ} 
%�لبكتريا  �جلر�ثيم  تقو= 
بإفر�Ò tومها �ل� تؤ96 *) 
�ريش �للثة %�ريبها. %هذ� 
*�tلة   (* يؤ96  �لتخريب 
�للثة %*بعا6ها عن �ألسنا(. 
�ملرحلة  �للثة  �لتها¹   Aيعت%
�أل%) من �لتها¹ �ألنسجة 

%يشمل  لألسنا(  �لد�عمة 
نزª �للثة، %بعد Jلك k حا[ 
تطوd �ملر  %*vا[ معاجلته 
حو[  جيو¹  ستتشكل 
�ل�  بالبكت"يا  متتلئ  �ألسنا( 
�لعظم  بتخريب  الحًقا  تقو= 
%�لذ9  باألسنا(  �ملحيط 
يدعم %يثبت �لسن k مكانه. 
�لتها¹   dيتطو %عندما 
للسن  �لد�عمة  �ألنسجة 
 )� ميكن  �ملضغ  عملية  فإ( 
�لبكت"يا  6خو[   (* تؤ96 
 (* %%صو²ا  �أل%عية  �6خل 
 Ùالحق يؤ96  %هذ�  �لد= 
�خلط"�.  �ملشاكل  بعض   (*

على  �ألخصائيو(  %يؤكد 
�لفم  بصحة  �لعناية   �d%ضر
يتم  للغاية  بسيط  �مر  %هو 
�ألسنا(  تنظيف  خال[  من 
%تفريشها بشكل منتظم كل 
�خليو�  �ستعما[  مع  يو= 
نظافة  على  للحصو[  �لسنية 
باإلضافـة  للفم  كاملة 
�لد%dية   /�dلزيا� لذلـك 
لفـحـص  للطبـيـب 
%�لتأكد  %�للثـة  �ألسـنا( 

من سالمتها. 

�لصديـق مسـا�ــة 
�مد عما
 �ملسكي  (لند()
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