



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة
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التقوى

كلمة �لتقو�

 eلعطا�" �جلو6  شهر  Jمضا&  شهر 
شهر �لبذC "�لسخاe، شهر تغمر فيه 
�يد9   eبالعطا فيه  "جتو6  �ملؤمنني،   oقلو �لر
ة 
قد  هو  فها  شهر.  كمثله  ليس  شهر  �ملحسنني. 
فر�قه  على  tز&   &� لنا  فحق  �يامه،  تصرمت 

"نذxJ �لدموt" wن على عتبة "�6عه.
"كيف ال tز& على فر�قه، "tن ال ند9J هل 
ندJكه �لعا= �ملقبل �= ال؟ كيف ال تسيل 6موعنا 
فيه  لنا  ُسجل  هل   9Jند ال  "tن  Jحيله،  على 
 oJ عمل صا� �= ال؟ "هل �~66نا فيه قرًبا من

�لعز� �= ُبعد�؟ 
 eسا�" �فر�6  فيه  �حسن   &� بعد  Jمضا&  ميضى 
علينا.   "� لنا  شاهد  "هو  ميضى  �خر"&،  فيه 
")حسانه،  "بر�  "قيامه  بصيامه  للمخلص  شاهد 
"نسيانه. ")عر�ضه  بغفلته  �ملقصر  على  "شاهد 

Jبح  من  فيه  Jبح  Jحل..   � قا=   Pسو Jمضا& 
"خسر فيه من خسر. فكم سجد فيه من ساجد؟ 
"كم ^كر فيه من ^�كر؟ "كم قا= فيه من قائم؟ 
من  فيه  عصى  "كم  مفرِّ�؟  من  فيه  فّر�  "كم 

عا�؟
نفو�  �سعد  فما  "�لقيا=،  �لصيا=  شهر  �Jحتل 
�لتائبني �ملخلصني،  �لفائزين، "ما �لذ عيش  ~مر� 
 Cحا �قبح  "ما  �ملذنبني،  �لعصا�  نفو�   C^� "ما 

�ملسيئني �ملفرطني. 
ينظر  "قفة �اسبة جا�6  يقف   &� منا  لكلٍّ  البد 

 .Cفيها ما^� قد= � هذ� �لشهر �لفضيل من �عما
)حسانا  "ليز66  �هللا  فليحمد  �سًنا  كا&  فمن 
"من  "�لغفر�&،   Cلقبو�" �لثبا-  �هللا   Cليسأ"
كا& مقصًر� فليتب )% موال� قبل حلوC �ألجل.

 J"هذ� �لشهر �لفضيل سرعة مر w6تذكر "�نت تو  
�أليا= "�نقضاe �ألعو�= فإ& � مر"Jها "سرعتها 
ع�A للمعتAين "عظة للمتعظني. باألمس �لقريب 
بلوغه،  �هللا   Cنسأ" بقد"مه  �لتها�  نتلقى  كنا 
"�ليو= نو6عه بكل �سًى "نتلقى �لتعا~9 برحيله. 
 Jكض �لشهوJ" ،=لليا� "�أليا� J"مر wفما �سر
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"�ألعو�=.
"�حد�،  مر�  )ال  لإلنسا&  متنح  ال  فرصة  "�لعمر 
فإ^� ما ^هبت هيها- �& تعو6، فاغتنم �يا= عمر` 
 Cقبل فو�- �أل"�& ما 6مت � ~من �إلمكا&، قا
يعمال&   Jلنها�" �لليل   &(" �لعزيز:  عبد  بن  عمر 
 �تش �حلكمة  فهذ�  فيهما".  �نت  فاعمل  فيك، 
طبعا )% �لعمل �لصا� �لنابع من �خالP �ملرe. فإ^� 
�ستطلعنا � عا¡ �خالPِ َمن كا& خلقه �لقر�& � 
Jمضا&  شهر   � حلاله  عبا�  �بن  tد � "صف 
باخل� من  �: "�جو6ُ  �نه  �w"J مثل حيث ^كر 

�لريح �ملرسلة". "ما �حوجنا )% �& نتلمس هديه 
"�خالقه � كل "قت "� هذ� �لشهر على "جه 
�خلصو�، فقد كا& �جلو6 �عظم �خالقه، "كا& 
� متصفا £ميع �نو�عه، من �جلو6 بالعلم "�جلو6 

باملاC "�جلو6 بالنفس � سبيل �هللا تعا%.
 � نفسه  يطر¤  �لذ¥   Cلسؤ��  %(  Pنتطر "�آل& 
�ملقا=: ما^� بعد Jمضا&؟ �9 ما^� سيحد§  هذ� 
حلاC �لكث� من �ملسلمني عما كانو� عليه � شهر 
Jمضا& من صيا= "قيا= "^كر "تال"� �لقر�& )% 
هجر ^لك كله، "�لعو�6 )% �لغفلة "�للهو، ح¨ 
غد� هذ� �ألمر ظاهر� باJ~� � �لشاwJ �إلسالمي. 
فبينما تر¥ �ملساجد � Jمضا& مكتظة باملصلني، 
 Pجر "تشكو �لفر�ª� مضا& تئن منJ ֲדا بعد �^(

.�"�لبعا6 )ال من �لنـزJ �ليس
فلنحر� على �ملد"�مة على �ألعماC �لصاحلة �ل¬ 
�حبَّ  فإّ&  �لفضيل،  �لشهر  هذ�   � عليها  6ْنا  تعوَّ
قد  كنا   �^(" قلَّت.   &(" �6"مها  �هللا   %(  Cألعما�
"6عنا شهر Jمضا&، فإ& �ملؤمن لن يوw6ّ �لطاعة 
�ملساجد  يهجر"&  �لذين  �"لئك  �ما  "�لعبا�6. 
"�لطاعا- مع مطلع �لعيد، فبئس �لقو= ال يعرفو& 

�هللا )ال � Jمضا&.
 �فلنجعل من نسما- Jمضا& �ملشرقة مفتا¤ خ
لسائر �لعا=، "لنستقم على طاعة �هللا "لند�"= على 
�لعمل �لصا�. نسألك �للهم �لد"�= "�لثبا- على 

هذ� ح¨ �ملما-.

باألمس القريب كنا نتلقى التها^ بقدومه 
ونسأل اهللا بلوغه، واليوم نودعه بكل أسًى 
ونتلقى التعازي برحيله. فما أسرع مرور 
اللياh واأليام، وركض الشهور واألعوام.
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 حضر� مر~� بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

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

:�"J6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

العربية أمُّ األلسنةالعربية أمُّ األلسنة

ســـو
� يوســـف

��ثنتا  مائة  �لبسملة  مع  �هي  مكية 
عشر� -ية ��ثنا عشر 
كوًعا.

معظم  عند  مكية  يوسف   �Jسو
�لصحابة Jضي �هللا عنهم، )ال �& �بن 
عبا� "قتا�6 يريا& �& �Jبًعا من �ياִדا 

�أل"% َمدنية (�لقرط¯).

قبلها  مبا  عالقتها  �ما  �لتر�بط: 
قد  تعا%  �هللا   &� فهي   Jلسو� من 
ًز� على  حتد§ � سو�J يونس مركِّ
"±ا  �لبشر:  مع  سنته  من  جانبني 
�لعقاo "�لر
ة. � فّصـل جانب 
"�آل&  هو6،   �Jسو  �  oلعـقا�
يفّصـل  يوسـف -   �Jسو � -

جانب �لر
ة.
"قد حتد§ عن موضوw �لعقاo قبل 
 � Cلرسو� eة أل& �عد�
موضوw �لر
�لطريق، حيث  كانو� سيعاَملو& ֲדذ� 
جند �نه عندما حا& جز�²هم عاَقَبهم 
�هللا �"ًال، � ´لهم بر
ته "غفر ªم 

� �خر حيا� �لن¯ �.
ملا كا& �لرسوC � �فضل Jسل �هللا 
�لسال=  عليهم  2يًعا   eألنبيا� "خامت 
كما  �لدنيا   � معاJضيه  �هللا  عاَمَل 
حيث  �لقيامة،  يو=  �لنا�  سيعامل 

∩⊇∪ijk
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سيلقي باملجرمني � �جلحيم �"ًال، � 
¶رجهم منها  "يدخلهم �جلنة � �خر 

.xملطا�
بأ·ا  �خو�ִדا  َعن   �Jلسو� هذ�  متتا~ 
بياًنا  "�حد  حا6§  بيا&  على  ترّكز 
 Jلسو� من  بينما جند غ�ها  مفصًال، 
تقتبس �جز�e من ش¨ �ألحد�§ لبيا& 
 xالختال� هذ�  "يرجع   .wملوضو�
)% تشابه كب� بني حيا� �لن¯ "حيا� 
سيدنا يوسف عليهما �لسال= � كل 
�هللا حيا�  فسر6  "تفاصيلها.  جزئياִדا 
بذلك  لينبئ  تفصيلًيا  سر�6ً   يوسف 
�ّ& �لرسوC �لكرمي � َسَيمّر � حياته 
�لقا6مة بظر"x كال¬ مّر ֲדا يوسف 

.�
كما نالحظ �نه � سو�J يونس ^كر 

ته، "�ما J على Cهللا حا6ثته كمثا�
لبيا&  يوسف  حا6ثة   Jختا� فقد  هنا 
"هذ�  مفصًال.  بياًنا  �لو�سعة  
ته J
يرجع )% عد� �سباo منها: ما سبق 
يونس  سيدنا  حا6§   &� ِمن  ^كر� 
�لكرمي  �لن¯  "بني  بينه  �ملماثلة  يبني 
 Pلتطر�  &"6 فقط   ��ملص حيث  من 
�لتفصيلي )% ما سيقع للن¯ قبل ^لك 
سيدنا  حا6§  "لكن  �حد�§،  من 
 � بينهما  �ملماثلة  يوضح  ال  يوسف 
ما  �يًضا  يبني  بل  فحسب،   ��ملص
�أل"%  �لفتر�   �  � للن¯  سيحصل 

من بعثته.
�لثا� هو �& حا6§ يونس  "�لسبب 
�لشعبني  بني  �لتشابه  لنا عن  يكشف 
َي قو=  فيما يتعلق مبص�±ا حيث ُنجِّ
�خر   � �ªال`  من   � �لكرمي  �لن¯ 
�ألمر مثلما حصل بقو= يونس �. 
"لكن حا6§ يوسف �  يكشف 
عن تشابه �خر �يًضا بني �لنبيني هو �& 
�سر� يوسف قد جنو� على يد� هو، 
�لعا=  �لعفو  عن  �إلعال&  مت  كذلك 
للكفاJ يو= فتح مكة بلسا& �لن¯ �. 
ألنه  يونس،  لسيدنا  يتيسر   ¡ "هذ� 
من  قومه  جنا�  عن  بلسانه  يعلن   ¡
�ªال`، ")منا �علنها �هللا بنفسه "بفعله 

هو سبحانه "تعا%.

﴿ِبْسـِم �ِهللا �لرَّْحَمـِن �لرَِّحيـِم*
�ْلُمِبِني﴾ �ْلِكَتـاِ=  -َياُ<  ِتْلَك  �لر 

 (يوسف: ١ "٢)

 :Bلتفسـ�
)& قوله تعا% (�لر) يع¿ فيما يعنيه: 

.¥J� نا �هللا�
"�علم �& موضوw هذ� �لسو�J �يضا 
يد"J حو²J Cية �هللا ألحو�C �نبيائه. 
فقد بني �هللا بقوله هذ� �& �حو�C هذ� 
يوسف،   Cألحو� مشاֲדة   Cلرسو�
 Jعتبا�  Àملستسا�  �غ من  كا&  فإ^� 
يوسف مفترًيا قبل ظهوJ عاقبة �مر� 
فكيف ُيستساÀ )^& �& ُيرمى �مد 
 .��� باالفتر�e قبل �نكشاx مص

"قد جاe باسم )شا�J للبعيد (تلك) 
 �Jما يوجد � هذ� �لسو %( �ليش
هذ�  تر"&  �نكم  "�ملر�6   ،eنبا� من 
 ،wلوقو� �9 مستحيلة  بعيد�   eألنبا�
"لكنها سوx تتحقق حتًما � يو= 

من �أليا=.
(�ملبني)  بأنه   oلكتا� "صف  لقد 
ليعلن �نه كتاo كامل � ^�ته حيث 

فسـرد اهللا حياة يوسـف سـرًدا  تفصيلًيا لينبئ 
بذلـك أّن الرسـول الكـرمي � َسـَيمّر ! حياتـه 
القادمـة بظـروف كالـq مـّر بها يوسـف �.
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)نه غ¿ٌّ باأل6لة "�ل�Aهني �لد�لة على 
صدP ما يّدعي به 6"& �حلاجة )% 
�6لة من �خلاÂJ، "�نه ليس بو�ضح 
يبني  )نه  بل  نفسه فحسب،  بّين � 
�لكتب   �  6J" ما  حقيقة  �يًضا 
�لسابقة من �موJ غامضة �" خاطئة.

 - �لكرمي  �لقر�&  6حض  "قد 
ما   - �لكلمة  هذ�  باستخد�= 
من  �ملستقبل   � ضد�   Jسيثا كا& 
ما  مع   ÃJيتعا بأنه  �عتر�ضا- 
�لسابقة عن �حد�§  �لكتب  تذكر� 
بأ&  هنا  �هللا  "ضح  فقد  �ملاضي. 
 J�6 � �ألسفاJلو�� eتصحيح �ألخطا
�ملاضية هو من صميم "�جب �لقر�& 
�لكرمي، فكيف ال ¶الفها � بعض 

�ألموJ؟ 
�نه قد قاC � "صف  مع �ملالحظة 
بينما  (�ملبني)،  بأنه  هنا   oلكتا�
قد  �ياته  بأ&  هو6   �Jَصَفه � سو"َ
 � �قتبس  �نه  ^لك  لت﴾،  ﴿ُفصِّ
 ���قتباسا- Äتلفة قص سو�J هو6 
تدليًال  �ملاضي،  �حد�§  ش¨  من 
فكانت   ،�  Cلرسو�  Pصد على 
�لكلمة �ملالئمة لذلك هي (ُفّصلت)، 
)^ يع¿ �لتفصيل جعَل �لشيe فصوًال 
هنا  "�ما  منفصلة.  متمايز�   eجز��"
فكا&  طويًال،  "�حًد�  حا6ًثا  فَسَر6َ 
(�ملبني)  هو  لذلك  �ملناسب   ��لتعب

"�لتفصيل  �لشر¤   Åمع فيه  �لذ9 
"�لتوضيح.

 &�  %( (�ملبني)  بكلمة   Jشا� كما 
 ÂتاÆ لقر�& �لكرمي قد بّين كل ما�
)ليه �إلنسا& للوصاC باهللا تعا% من 
تشريع Çا"9 "ُخلق فاضل "�عتقا6 

.Jها من �ألمو�سليم "غ

َلَعلَُّكْم  َعَرِبيًّا  ُقْر-ًنا   IُْنَزْلَناKَ ﴿Lِنَّا 
َتْعِقُلوOَ﴾ (يوسف: ٣)

شرQ �لكلما<:
َعَربيًّا: �لعرÊُّ ِنسبة )% �لعرo، "هو 
 oَعَر من  مشبهة  "ِصفة   Jمصد
"ُتطلق  َعرًبا.   oيعُر  oعُر"  oيعَر
"على  �لعربية  �جلزير�  على  �لكلمة 
شعبها �ألصلي �لقدمي. يقاC: َعَرَبِت 
"فسد-.   -�تغ  :Ëَعَرب �ملعد� 
"بقي  "غفر  ُنكس  �جلر¤:   oََعَر"
 oَتقيَّح. "َعَر" =َّJ؛ توeAثر� بعد �ل�

�لرجل: فسد- معدته؛ َنِشَط؛ َفُصَح 
 .  oٌَعر فهو  لسانه،   � لكنة  بعد 

(oألقر�) لنهُر: َغَمَر� oََعَر"
 (oعر) من  �الشتقاقا-  فجميع 
"�لكثر�،   eالمتال� معا�  على   Cتد
 ،oَعَر هي:  منه  �ملشّبهة  "�لصفة 
 ،Êَّعَر هو:  منه   oملنسو� "�السم 
�9 �ملمتلئ جّدÎ، مع �لعلم �& �لنسبة 
كقوªم  �ملبالغة   Åمع تعطي  �يضا 
من  "(عبقر9ّ)  
ر، � من  
ر9ّ) َ�َ)

َعبَقر.
َعَربًيا)  (قر�ًنا  تعا%  قوله  فاملر�6 من 
 xJباملعا  Îجّد غّ¿   oكتا �نه 
ميتلئ  )منا   oلكتا� أل&  "�ملعا�، 
توصف  "عندما  "�ملفاهيم.  بالعلو= 
مفر�6ִדا   &� فاملر�6  عربية  بأ·ا  �للغة 

غزير� �ملعا� "�سعة �ملفاهيم.
َعَربًيا  كا&  َعَرًبا:  �لرجل   oََعُر"
�للسا&:   oَيلحن؛ "َعُر خالًصا "¡ 
بالعربية "كا& عربًيا فصيًحا.  تكلم 

فقـد وضـح اهللا هنـا بـأن تصحيـح األخطاء 
الواردة ! األسـفار املاضية هـو من صميم واجب 
القرآن الكرمي، فكيـف ال xالفها ! بعض األمور؟ 
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منه  �ملشبهة  "�لصفة   .(oألقر�)
�لنسبة   eيا )ليها  �ضفنا   �^("  ،oَعَر
�لذ9 يكو&  (َعَربيًّا).. �9  �صبحت 
فصيح �لكال= للغاية بريًئا من �لّلحن 

�" �لّلكنة متاًما.
مشتقا-  من   Åملع� هذ�  "يتأكد 
 oَخر¥ للكلمة حيث يقولو&: �عَر�
�باَنه "�فَصَحه. "�عَرoَ عن   :eَلشي�
حاجته: �با& عنها، "�عَرoَ كالمه: 
 .oَحّسَنه "�فَصَح "¡ يلحن � �إلعر�
  .(oألقر�) جته: �فَصَح ֲדاÐ oَعَر�"
�ملفِصُح،   :ُّÊلعر� �لر�غب:   Cقا"

"�إلعر�oُ: �لبياُ& (�ملفر�6-)
"بناeً على هذ� �ملعÅ، فاملر�6 من قوله 
 xسو oتعا% (قر�ًنا عربًيا) �نه كتا
ُيقر� كثً�� "على �لد"�=، "�& مطالبه 

"�ضحة مقر"نة باأل6لة "�ل�Aهني.

 :Bلتفسـ�
ُ�خريني  ميزتني  هنا  �هللا  ^كر  لقد 
للقر�& �لكرمي ^كًر� لطيًفا، فقد Çّا� 
� �آلية �لسابقة (�لكتاo)، لُيخA �نه 
 Ëفوظ�سوx ُيكَتب "يدّ"& "سيبقى 
� صو�J كتاo على �لد"�=. "َ"َصَفه 
� هذ� �آلية (قر�ًنا عربًيا)، لينبئ �نه 
 .Jلعصو� مر  "على  بكثر�  سُيقر� 
"ُتطبع  ُتكتب  عديد�   Jسفا� فهنا` 
قليًال،  )ال  ُتقر�  ال  "لكنها  بكثر�، 

هنا` كتب  �إلجنيل. �  "مثاC ^لك 
 ،Î�كث ُتقر�  "لكن  بكثر�  تطبع  ال 
"مثاله ”غرنت“ "هو كتاo �لسيخ. 
 o9 كتا� e9 لبقاJ"لكن من �لضر"
�فوظË مصوًنا �& ُيكتب بكثر� "�& 
ينفر6  ميز�  "هذ�  بكثر�.  �يًضا  ُيقر� 
 Jألسفا� �لكرمي عن سائر  �لقر�&  ֲדا 

�لسما"ية.
مبعناها  فُتستخد=  (عربًيا)  كلمة  �ما 
�سلفُت  �يضا، "لكنها - كما  �لعا= 
 eالمتال�  Åمع على  �صًال   Cتد  -
"�لكثر�. ")منا تسمى هذ� �للغة عربية 
�ملعا�،  "�سعة  �ملفر�6-   ��كث أل·ا 
Ðيث Ôد فيها �إلنسا& بكل سهولة 

�لقامو�  بنقل  قا=  �لذ9   (W. Lane

 xلعر"�" )% �إلجنليزية يعتر� Âتا"
�حلسر�  تعتريه  �لذ9  �حلاسد   Jبشعو
� مقدمة قاموسه هذ� قائال: "ال جند 
�لعا¡  لغا-  بني   ��نظً �لعربية  للغة 
تبلغ  مبفر�6-  ~�خر�  فهي  كلها، 
مئا- �أللوx، "ما من لفظٍة فيها )ال 

"تنطو9 على معÅ "حكمة".
�لعالمة  �ألJيب  �أل6يب  نقل  "قد 
�بن ِجّنّي قوًال ألستا^� �Ê علي: )& 
على  حتتو9  �يضا  �لعربية   x"حلر�
 ،`) x"معاٍ& معينة، فمثال )& �حلر
6J" �^( (= ،C- � كلمة ما 6ّلت 
على �لقو� "�لقد�J �6ئما، مثل: مَلك 

} يتحـدث عـن كونهـا أّم اللغـات كلهـا إال 
سـيدنا  املسـيح املوعود واإلمام املهدي �، فقد 
أثبـت كون اللغـات كلهـا متفرعة مـن العربية 
بوضـوح وجـالء �يـث ال يسـع أحـدًا إنكاره

ما يعّبر به عن �9 معÅ ¶تلج � قلبه. 
ح¨ )& �ملستشرقني �يًضا �عترفو� ֲדذ� 
�مليز� �لفريد� لّلغة �لعربية قائلني بأ·ا 
لغة كاملة للغاية ما6ً� "�شتقاًقا. فها 
 Edward) Cلني بو �هو �لكاتب �لشه

"مِلك "َكلم "َلكم "غ�ها. كذلك 
 Cتد  (o  J  w) من  �ملشتقا-  فإ& 
�لرعب  مثل:  "�لكثر�   eالمتال� على 

"�لعبوJ "غ�±ا.
قد  �لقد�مى  �للغة  �ئمة   &� شك  ال 
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للغة  �ملز�يا  هذ�   %( �لنظر  لفتو� 
�لعربية، )ال �نه ¡ يتحد§ عن كو·ا 
�ملسيح  سيدنا  )ال  كلها  �للغا-   =ّ�
�ملوعو6 "�إلما= �ملهد9 �، فقد 
�ثبت كو& �للغا- كلها متفرعة من 
�لعربية بوضو¤ "جالÐ eيث ال يسع 
 Â خلز�ئن �لر"حانية�) �Jنكا( Îحد�
�ملؤسف  لكن  �لر
ا&).  ِمنن   ،٩
هو �نه ¡ يسعفه �لعمر لتكميل هذ� 
 Ø6نه قد ^كر فيه �ملبا� ��لكتاo، غ

�ألساسية. 
"لقد حا"C �حد �لنا� تقليد حضرته 
 ،wملوضو� هذ�   � كتاًبا  فصّنف 

"لكنه قد 6ََفن �حلقيقة جلهله ֲדا.
(لعلكم  بقوله  تعا%  �هللا  نّبه  "لقد 
تعقلو&) )% �ننا �نزلنا �لكتاo ֲדذ� 
�للغة لكي يسهل عليكم �النتفاw به 
على �حسن "جه، ألنه )^� ¡ نتـزله 
 ��لتعب على   �J6قا بلغة   9� عربًيا، 
 wملا �ستطا ،Åًعن كل مفهو= "مع

�لنا� �الستفا�6 منه.

﴿َنْحـُن َنُقـصُّ َعَلْيَك Kَْحَسـَن 
�َحْيَنـا Lَِلْيَك َهَذ� ْKَ ْلَقَصـِص ِبَما�
�OْLِ ُكْنَت ِمـْن َقْبِلِه َلِمَن َ Oَ-ْلُقْر�

�ْلَغاِفِلَني﴾ (يوسف: ٤)

شرQ �لكلمـا<:
ا "َقَصًصا:  نقّص: قصَّ �َثَر� َيُقصُّ َقصًّ
َتَتّبعه شيًئا بعد شيe، "منه: (فاJتّد� 
 � Jََجَعا   9� َقَصًصا)  �ثاJ±ا  على 
�َألَثَر.  يُقّصا&  سلكاها  �ل¬  �لطريق 
حدَّ§  "�لر²يا:   Aخل� عليه  "َقصَّ 
(tن  "منه:  "جههما،  على  ֲדما 
 9� �لقصص)  �حسن  عليك  نقّص 

(oألقر�) .&نبّين لك �حَسن �لبيا

 :Bلتفسـ�
يبد" من �آلية �& �لنا� كانو� Äتلفني 
 C"حا6§ يوسف �  قبل نز �
�لقر�& �لكرمي، ")ال ملا �علَن: ﴿tن 
 9� �لَقصص﴾  �حسن  عليك  نقص 
�حلقيقة،  نكشف   xلذين سو� tن 
 "� ~يا�6   &"6 �حلا6§  "tكي 

نقصا&، فنفصل بني �ملختلفني فيه.
"لكن �ملستشرقني ¡ يفكر"� � هذ� 
�الختالx �لسائد قبل نز"C �لقر�& 
�لكرمي ليدJكو� �& �حلا6§ كا& قد 
صاJ عرضًة لالختالx "�لتشويه قبل 
^لك، مما حد� ֲדم للطعن � �لقر�& 
�لكرمي عندما "جد"� بيانه Äالًفا ملا 
"6J � �لتو��J � هذ� �لصد6. ح¨ 
قاC �ملستشرP �ألملا� (بر"كلما&): 
 ��J9 مسلم بفضل �لتو� wيكفي إلقنا
 6J" عليه ما Ãعلى �لقر�& �& ُيعر

� �لكتابني عن حا6§ يوسف، أل& 
�لقر�& قد ^كر هذ� �حلا6§ �جلميل 
^كًر� مشّوًها مما �فقد� J"عته "2اله 
�إلسال= �  عن  (مالحظا-  متاًما. 

.(9�١٢٠، نقًال عن تفس� "ه
"�حلق �& �ملستشرP قد برَهَن بقوله 
هذ� على صدP �لقر�& �لكرمي نفسه، 
)^ سبق �& �علن �لقر�&: ﴿tن نقص 
عليك �حسن �لقصص﴾.. �t 9ن 
�حلا6§  عليك  نسر6   xسو �لذين 
مما  �"نقصا&،  ~يا�6   &"6 �حلقيقي 
يع¿ �ّ& �لذ9 �نزC �لقر�& كا& على 
بأنه سيأÚ ~ما& سوx يبسط  علم 
بيا&   � �لسنَتهم   Cجلها� بعض  فيه 

�لقر�& �لكرمي.
�ما قوله بأ& �لقر�& قد ^كر �حلا6§ 
نر6   xفسو ممسوًخا  مشّوًها  ^كًر� 
�آليا-   �تفس لد¥  قليل  بعد  عليه 
�لتالية Ðيث يتضح للقاØJ متاًما �9 

�ملصدJين �Jتكب �لتشويه "�ملسخ.
"�علم  �& قوله تعا% بأننا tن �لذين 
نسر6 لك هذ� �حلا6§ سر�6ً صحيًحا 
�لقر�&..  هذ�  )ليك  �"حينا  ألننا 
نبًأ عن "قوw حا6§ مماثل  يتضمن 
له � حيا� �لرسوC �، )^ ال جند �ية 
عالقة بني نز"C �لقر�& "بني حا6§ 
يوسف �للّهم )ال )^� �عتAنا� نبًأ عما 
 �^( مما  �لكرمي،   Cبالرسو سيحد§ 



٩

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

�& يصدقو� "حي  بالنا�  حتقق حد� 
�مًد�  حامله  يصدقو�   &�" �لقر�& 

JسوC �هللا �.
هذ�،  �هللا   Cلقو �خر  سبب  "هنا` 
"هو �& حامل �لقر�& ملا كا& مثيال 
فكا&   - �لسال=  عليهما   - ليوسف 
من  مثيله  به  مر  ما   xيعر  &�  Ëلز�م

�حو�C "�حد�§.
"�ما قوله تعا% ﴿")& كنَت من قبله ملن 
�نك   :C"أل� مفهوما&:  فله  �لغافلني﴾ 
كنت جتهل هذ� �لقصة، أل& �حد�ثها 
¡ تر6 من قبل Ûتمعًة � �9 مصدJ ال 
� �لتو��J "ال � �لتلمو6، ")منا كانت 

"6J- متفرقًة � �ماكن ش¨.
 Cمعترضني: كيف يقا ¥Jلنصا� Cيقو

وسـوف أبني بعد قليل باألدلـة وال�اهني أن بيان 
القرآن هو احلق والصواب، وأنه ما من أمٍر اختلفت 
فيـه التوراة مع القـرآن إال وكانـت �طئة فيه.

بأ& �مد� كا& Ôهل �حلا6§ مع �نه 
�لتو��J (تفس� "ه�9)؟    � Jمذكو
"�جلو�o �& بيا& �لتو��J عن �حلا6§ 
متعاÃJ مع بيا& �لقر�&، فال شك �& 
�لرسوC ما كا& يعرx بعض �حلقائق 
 xسو" بذكرها،  �لقر�&  �نفر6  �ل¬ 
 &� "�ل�Aهني  باأل6لة  قليل  بعد  �بني 

بيا& �لقر�& هو �حلق "�لصو�o، "�نه 
مع   ��Jلتو� فيه  �ختلفت  �مٍر  من  ما 

�لقر�& )ال "كانت Äطئة فيه.
كنت  ما  �نك  هو:  �لثا�  "�ملفهو= 
تعلم �& هذ� سيحد§ معك كما ¡ 
�نه سيحد§ معه  يكن يوسف يعلم 

ما حد§.

عزيري القارئ بإمكانك متابعة برامج 

MTA 3   الفضائية اإلسالمية األحمدية العربية

 على الشبكة العاملية اإلنترنت 

MTA 3   وذلك بزيارة املوقع اإللكتروني أدناه والضغط على زر

http://www.mta.tv
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١٠

التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

َياَ= َفِإنَُّه ِلي  عن �Ê ُهَرْيَرَ�  � �& �لَرُسوCَ � َقاC: قاCَ �هللا: ُكلُّ َعَمِل �ْبِن �6ََ= َلُه ِ)ال �لصِّ
َ̂� َكاَ& َيْوُ= َصْوِ= َ�َحِدُكْم َفال َيْرُفْث َ"ال َيْصَخْب. َفِإْ& َسابَُّه  َياُ= ُجنٌَّة، َ"ِ) َ"�ََنا َ�ْجِز9 ِبِه. َ"�لصِّ
اِئِم َ�ْطَيُب ِعْنَد  ٍد ِبَيِدِ� َلُخُلوxُ َفِم �لصَّ َ�َحٌد َ�ْ" َقاَتَلُه َفْلَيُقْل )ِنِّي �ْمُر²ٌ َصاِئٌم. َ"�لَِّذ9 َنْفُس ُمَحمَّ
� َلِقَي Jَبَُّه َفِرَ¤ ِبَصْوِمِه.  َ̂ � َ�ْفَطَر َفِرَ¤ َ"ِ) َ̂ اِئِم َفْرَحَتاِ& َيْفَرُحُهَما؛ ِ) �هللاَِّ ِمْن Jِيِح �ْلِمْسِك. لِلصَّ

(صحيح �لبخا9J، كتاo �لصو=)

عن �ِبي ُهريرَ� � َقاCَ: قاCَ �لنَّ¯  �  َمْن َلْم َيَدw َقوCَ �لزُّ"Jِ "�لَعَمَل ِبِه َفَليَس ِهللا َحاجٌة 
ِفي �ْ& َيدwَ َطَعاَمه "َشَر�َبه. (صحيح �لبخا9J، كتاo �لصو=)

َفِر َكاْلُمْفِطِر ِفي  َعْن َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن َعْوxٍ َقاC: َقاJَ CَُسوCُ �هللا  �  َصاِئُم Jََمَضاَ& ِفي �لسَّ
�ْلَحَضِر. (سنن �بن ماجة، كتاo �لصيا=)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٣٣))

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. 

 a��لبا= �أل

e �خلالفة

�علم، سقا` �هللا كأ� �لفكر �لعميق، �� ُعّلمُت من 
ÊJ � �مر �خلالفة على "جه �لتحقيق، "بلغُت عمق �حلقيقة 
 P"Jلفا�" �لِصّديق   &�  ÊJ علّي  "�ظهر  �لتدقيق،  كأهل 
من  "كانو�  "�إلميا&،  �لصال¤  �هل  من  كانو�  "عثما&، 
على  "شهد  �لر
ن،  مبو�هب  "ُخّصو�  �هللا  �ثرهم  �لذين 
�أل"طا& ملرضا�  تركو�  �لعرفا&.  مز�ياهم كث� من ^"9 

باَلو�  "ما   oحر كل  "طيس  "6خلو�   ،eياAلك� حضر� 
ماسو� � سبل  بل   ،eلشتا� ليل  "بر6  �لصيف   ��َحرَّ ظه
�لدين كفتية مترعرعني، "ما مالو� )% قريب "ال غريب، 
"تركو� �لكل هللا oّJ �لعاملني. ")& ªم نشًر� � �عماªم، 
"نفحا- � �فعاªم، "كلها ترشد )% J"ضا- J6جاִדم 
"جنا- حسناִדم. "نسيمهم ُيخA عن سّرهم بفوحاִדا، 
"�نو�Jهم تظهر علينا بإنا�Jִדا. فاستِدلُّو� بتأÂُِّJ َعرفهم على 
تتكئو�  "ال  مستعجلني.  �لظنو&  تتِبعو�  "ال  ُعرفهم،  تبلُّج 
على بعض �ألخباJ، )^ فيها سّم كث� "غلّو كب� ال يليق 
باالعتباJ، "كم منها يشابه ÆًJا ُقّلًبا، �" برًقا ُخّلًبا، فاّتِق 
Æب  �لذ9  كمثل  تكن  "ال  مّتبعيها،  من  تكن  "ال  �هللا 
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١٢

التقوى

تتر` سبل  "ُيلغيها. "ال  �آلخر�   Jُيَذ" "يبتغيها،  �لعاجلة 
�لتقو¥ "�حللم، "ال َتْقُف ما ليس لك به علم، "ال تكن 
Jقيب،  "�ملالك  قريب  �لساعة   &� "�علم  �ملعتدين.  من 
"سيوضع لك �مليز�&، "كما تدين ُتد�&، فال تظلم نفسك 

"كن من �ملتقني.
"ال �جا6لكم �ليو= باألخباJ، فإ·ا ªا �^ياC كالبحر 
�لدJَJ )ال ^" �ألبصاJ، "�لنا�  �لزخاJ، "ال ُيخرÂ منها 
ينتفعو&  فال   ،Jآلثا� ^كر  عند  بعضا  بعضهم  يكّذبو& 
منها )ال قليل من �ألحر�J، ")منا �قوC لكم ما ُعّلمُت من 
ÊJ لعل �هللا يهديكم )% �ألسر�J. ")� ُ�خAُ- �·م من 
�لصاحلني، "من �^�هم فقد �^¥ �هللا "كا& من �ملعتدين، 
"من سّبهم بلسا& سليط "غيظ مستشيط، "ما �نتهى عن 
�للعن "�لطعن "ما �~6جر من �لفحش "�ªذيا&، بل عز� 
)ليهم �نو�w �لظلم "�لغصب "�لعد"�&، فما ظلم )ال نفسه، 
"ما عا6¥ )ال Jّبه، ")& �لصحابة من �ملAَّئني. فال جتترئو� 
على تلك �ملسالك، فإ·ا من �عظم �ملهالك، "ليعتذJ كل 
لّعا& من فرطاته، "ليّتق �هللا "يو= مؤ�خذ�ته، "ليّتق ساعة 

ִדيِّج �سف �ملخطئني، "ُتِر9 ناصية �لعا6ين.
"َ�ُمي �هللا )نه تعا% قد جعل �لشيَخني "�لثالَث �لذ9 هو 
^" �لنُّوJَين، كأبو�o لإلسال= "طالئع فوÂ خ� �ألنا=، 
بل  معهم   o6ّتأ "ما  برها·م،  "حّقر  شأ·م  �نكر  فمن 
عليه   xفأخا �للسا&،   C"ُتطا" للسب  "تصد¥  �ها·م، 
من سوe �خلامتة "سلب �إلميا&. "�لذين �^"هم "لعنوهم 
�لقلب  قسا"�  �مرهم  �خر  فكا&  بالبهتا&،  "Jموهم 
 ،�Jًظها( "�ظهرִדا   �Jمر� جربُت   �(" �لرfن.  �غضب 
�& بغض هؤالe �لسا�6- من �كA �لقو�طع عن �هللا مظهِر 
�لAكا-، "من عا�6هم فُتغَلق عليه ُسَد6ُ �لر
ة "�حلنا&، 

"ال ُتفتح له �بو�o �لعلم "�لعرفا&، "يتركه �هللا � جذبا- 
�لدنيا "شهو�ִדا، "يسقط � "ها6 �لنفس "هّو�ִדا، "Ôعله 

من �ملبعدين �ملحجوبني.
ُلعن  كما  "ُلعنو�  �لنبيو&،   9^"�ُ كما   �"^"�ُ ")·م 
�ملرسلو&، فحّقق بذلك م��ثهم للرسل، "حتّقَق جز�²هم 
ُلعن   �^( مؤمنا  فإ&  �لدين.  يو=   � "�مللل  �لِنحل  كأئمة 
"ُكفر من غ� ^نب، "6ُعي ֲדجو "سّب من غ� سبب، 
فقد شابَه �ألنبياe "ضاهى �ألصفياe، فسُيجز¥ كما ُيجز¥ 
�لنبيو&، "ير¥ �جلز�e كاملرسلني. "ال شك �& هؤالe كانو� 
على قد= عظيم � �تباw خ� �ألنبياe، "كانو� ُ�ّمًة "سًطا 
كما  منه  بر"¤  "�يدهم   ،eلعال�" �لعّز   "^ مدحهم  كما 
 Jصدقهم "�ثا Jقد ظهر- �نو�" .eيد كل �هل �الصطفا�
طهاJִדم كأجلى �لضياe، "تبني �·م كانو� من �لصا6قني. 

ضو� عنه، "�عطاهم ما ¡ ُيعَط �حد �
ضي �هللا عنهم "

من �لعاملني.
َ�ُهم كانو� منافقني؟ حاشا "كال، بل جّل معر"فهم 
مثالبهم  "جّلى، ")·م كانو� طاهرين. ال عيب كتطلُّب 
"�هللا  "سيئاִדم،  معائبهم  كتفتيش  ^نب  "ال  "عثر�ִדم، 
)·م كانو� من �ملغفوJين. "�لقر�& Æمدهم "ُيث¿ عليهم 
)·م   Cيقو"  ،
�ألlا حتتها  من   nجتر pنا<  "يبشرهم 
"يسّلم   ،Jألبر��"  Jألخيا�" "�لسابقو&  �ليمني   oصحا�
بسال= �لAكا- عليهم، �يشهد �·م كانو� من �ملقبولني. 
"عا6َ"�  لإلسال=،  �ملو�6ّ-  �6حضو�  قو=  �·م  شك  "ال 
 oملرضا� �لر Jألنا=، "�قتحمو� �ألخطا� ��لقو= ملحبة خ
�لعال=، "�لقر�& يشهد �·م �ثر"� موالهم "�كرمو� كتابه 
لرّبهم ُسّجًد� "قياما، فأ9 ثبو-  يبيتو&  )كر�ًما، "كانو� 
�ليقني  ُيسا"9  ال  "�لظن  �لقر�&؟  خالفه  ما  على  قطعي 
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�يها �لظاّ&. �تقو= على جهة يبطله �لفرقا&؟ فَأْخِرÂْ لنا )& 
جاe` �لAها& "ال تتبع ظنو& �لظانني.

لنصر�  �ملما-  مو�طن   � قامو�   CجاJ )·م  ""�هللا 
"مّزقوهم  "�بناeهم  �باeهم  هللا  "تركو�  �لكائنا-،   �خ
باملرهفا-، "حاJبو� �ألحّباe فقطعو� �لر²"�، "�عطو� هللا 
 Cلنفائس "�لنفو�، "كانو� مع ^لك باكني لقلة �ألعما�
"متندمني. "ما متضمضت ُمقلتهم بنو= �لر�حة، )ال قليل 
متنعمني.  كانو�  "ما  لالستر�حة،  �لنفس   Pحقو من 
فكيف تظنو& �·م كانو� يظلمو& "يغصبو&، "ال يعدلو& 
"ÔوJ"&؟ "قد ثبت �·م خرجو� من �ألهو�e، "سقطو� � 

حضر� �لكAياe، "كانو� قوًما فانني.
فكيف تسّبو& �يها �ألعد�e؟ "ما هذ� �الJتياe �لذ9 
يأبا� �حلياe؟ فاتقو� �هللا "�Jجعو� )% Jفق "حلم، سُتسألو& 
عما تظنو& بغ� علم "برها& مبني. ال تنظر"� )% ^الق¬ 
"مر��J مذ�ق¬، "�نظر"� )% 6ليل عرضُت عليكم "�مِعنو� 
�لظانني، "تركتم كتابا  تبعتم ظنو&  فإنكم  بعينيكم،  فيه 

يهب �حلق "�ليقني، "ما بعد �حلق )ال ضالC مبني. 
"كيف ُينَسب )% �لصحابة ما ُيخالف �لتقو¥ "ُسبله، 
"ُيباين �لوwJ "ُحلله، مع �& �لقر�& شهد بأ& �هللا حبَّب 
)ليهم �إلميا&، "كرَّ� )ليهم �لكفر "�لفسوP "�لعصيا&، "ما 
َكفََّر �حد� منهم مع "قوw �ملقاتلة، فضال عن �ملشاجر�، 

 :Cى كلَّ �حد من �لفريقني مسلمني، "قاÇّ بل
َبْيَنُهَما  ﴿َ"ِ)ْ& َطاِئَفَتاِ& ِمَن �ْلُمْؤِمِنَني �ْقَتَتُلو� َفَأْصِلُحو� 
َفِإْ& َبَغْت ِ)ْحَد�ُهَما َعَلى �ُألْخَر¥ َفَقاِتُلو� �لَِّتي َتْبِغي َحتَّى 
 Cِِباْلَعْد َبْيَنُهَما  َفَأْصِلُحو�   -ْeََفا َفِإْ&  �ِهللا  َ�ْمِر  )َِلى   eََتِفي
َ * )ِنََّما �ْلُمْؤِمُنوَ& ِ)ْخَوٌ�  َ"َ�ْقِسُطو� ِ)&َّ �َهللا ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطني

َفَأْصِلُحو� َبْيَن َ�َخَوْيُكْم َ"�تَُّقو� �هللا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ& * َيا �َيَُّها 
�لَِّذيَن �َمُنو� ال َيْسَخْر َقْوٌ= ِمْن َقْو= َعَسى َ�ْ& َيُكوُنو� َخْيًر� 
ِمْنُهْم َ"ال ِنَساeٌ ِمْن ِنَساeٍ َعَسى َ�ْ& َيُكنَّ َخْيًر� ِمْنُهنَّ َ"ال 
 Pُِبْئَس �ِالْسُم �ْلُفُسو oَِتْلِمُز"� �َْنُفَسُكْم َ"ال َتَناَبُز"� ِباَألْلَقا
اِلُموَ& * َيا �َيَُّها  َبْعَد �ِإلميَاِ& َ"َمْن َلْم َيُتْب َفُأ"لَِئَك ُهُم �لظَّ
نِّ )ِْثٌم َ"ال  نِّ ِ)&َّ َبْعَض �لظَّ �لَِّذيَن �َمُنو� �ْجَتِنُبو� َكِثً�� ِمَن �لظَّ
 &ْ�َ َ�َحُدُكْم  �َُيِحبُّ  َبْعًضا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب  َ"ال  ُسو�  َتَجسَّ
 oٌ�ََّيْأُكَل َلْحَم َ�ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُ� َ"�تَُّقو� �هللا ِ)&َّ �هللا َتو

Jَِحيٌم﴾ *
)نك  �لصا6قني.   Pصد� "هو  �هللا   Cقا ما   %( فانظر 
�لفريقني  يسّمي  "هو  مشاجر�-،  لبعض  �ملؤمنني  ُتكفِّر 
مؤمنني مع مقاتال- "�اJبا-، "ُيسميهم )خو� مع بغي 
�لبعض "ال ُيسمي فريقا منهم كافرين، بل  �لبعض على 
يغضب على �لذين يتنابز"& باأللقاo، "يلمز"& �نفسهم 
"يظنو&  "يغتابو&  "يسخر"&   ،oكاألحبا يستر"&  "ال 
ظن �لسوe "ميشو& متجسسني. بل ُيسمي مرتكب هذ� 
�ألموJ فسوقا بعد �إلميا&، "يغضب عليه كغضبه على �هل 
�لعد"�&، "ال يرضى بعبا�6 �& يسّبو� �ملؤمنني �ملسلمني، 
هذ� مع �نه ُيسمي � هذ� �آليا- فريًقا من �ملؤمنني باغني 
يسمي  "لكن ال  مظلومني،  �آلخرين  من  "فريقا  ظاملني، 
من  كنَت   &( �ªد�ية  هذ�  "كفا`  مرتدين.  منهما  �حًد� 
 J6تبا ُتدِخل نفسك حتت هذ� �آليا-، "ال  �ملتقني، فال 

)% �ملهلكا-، "ال تقعد مع �ملعتدين.

*    �حلجر�-١٠- ١٣ 
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ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
شريك لـه، "�شهد �& �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو^  بعد  �ما  "Jسوله. 
�لشيطا& �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا oJَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ")يَّا َنْعُبُد   َ̀ )يَّا
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوo َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

 fKد KيدI �هللا تعاr بنصرI �لعزيز��لK uلقاها KمB �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر

vعليه �لسال nملهد� vإلما���خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 
يو=  ٢٦-  ٠٩ - ٢٠٠٨

�  مسجد بيت �لفتو¤ بلند&

يوم اجلمعة..يوم اجلمعة..
سيد األيام وأعظمهاسيد األيام وأعظمها

تر2ة: �لقسـم �لعرÊ باجلمـاعـة

ُنو9َ6ِ   �َ̂ (ِ �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
َفاْسَعْو�  �ْلُجُمَعِة  َيْوِ=  ِمْن  َالِ�  لِلصَّ
ِلُكْم  َ̂ �ْلَبْيَع   �"Ĵَُ "َ �هللا  ِْ̂كِر  )َِلى 
 �َ̂ َفِإ  * َتْعَلُموَ&  ُكْنُتْم   &ْ(ِ َلُكْم  َخْيٌر 
 ÃِJََْالُ� َفاْنَتِشُر"� ِفي �ْأل ُقِضَيِت �لصَّ
�هللا  ُكُر"�  ْ̂ �"َ �هللا  َفْضِل  ِمْن  َ"�ْبَتُغو� 
 �"ْ�َJَ  �َ̂ (ِ"َ ُتْفِلُحوَ&*  َلَعلَُّكْم   ��َكِثً
 َ̀ و� )ِلَْيَها َ"َتَرُكو ِتَجاJًَ� َ�ْ" َلْهًو� �ْنَفضُّ
َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد �ِهللا َخْيٌر ِمَن �للَّْهِو 
َ"ِمَن �لتَِّجاJَِ� َ"�هللا َخْيُر �لرَّ�ِ~ِقـَني﴾ 

(�جلمعة ١٠-١٢).
من  �جلمعة  صال�  �±ية  عِلمنا  لقد 
عليكم،  تلوִדا  �ل¬  �لقر�نية  �آليا- 
�جلمعة،   �Jسو من   ���ألخ "هي 
 � �جلمعة  �حكا=  �هللا   Cنز� حيث 
�لقر�&   � هنا`  منفصلة.   �Jسو
"عن  �لعبا�6-  عن  مفصلة  �حكا= 
�e�6 �لصال� بالتز�= "� مو�قيتها "� 
معينة  شر"�  من  "غ�ها  �ملسجد 
من "ضوe "طها�J، لكن �هللا � قد 
�نزC حكًما منفصًال عن �جلمعة �ل¬ 
عبا�6 "صال�. فصال�  �ألخر¥  هي 
�- �±ية بالغة جند تفاصيلها  �جلمعة̂ 
� �ألحا6يث �لنبوية "�قو�C �ملسيح 
�ملوعو6 �. "� �جلمعة �أل"% من 
�نتباهكم  لفتُّ  حني  Jمضا&  شهر 
^كر-  كنُت   eلدعا�  �J"ضر  %(
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يو=   "� �جلمعة  صال�   �  &� �يضا 
 eلدعا� فيها   oجلمعة ساعًة يستجا�
خاصة Ðسب ما "6J � �ألحا6يث، 
قد  تكونو&  �غلبيتكم   &� "�توقع 
تلك  من   wلالنتفا جاهدين  سعيتم 
�لساعة بشكل خا� � �يا= �جلمعة 
�لفضيل.  �لشهر  هذ�   eثنا� �ملاضية 
يتيح  "�لصيا=  �جلمعة   wجتما�  &(
�هللا   %(  oلتقر� فرصة  لإلنسا& 
منر  tن  �ليو=   .eلدعا� "�ستجابة 
�خلامس  باليو=  تعا%  �هللا  بفضل 
Jمضا&،  من   ���ألخ �لعشر�  من 
شهر   �  ���ألخ �جلمعة  "هذ� 
قصو¥  �±ية   -�^  9Jجلا� Jمضا& 
�إلسالمية، حيث   Pلفر� بعض  عند 
يعتقد"& �نه Ôب حضوJها خاصة 
"يعتقد"&  �ملغفر�،  على   Cللحصو
 9�) �للو¤   �يص عندما  �نه  �يضا 
لو¤ �عماªم) نظيًفا مر� بسبب هذ� 
�ملغفر�، فلهم �& يعملو� بعدها كما 
�·م  بعضهم  Æسب  بل  ªم،  Æلو 
"�حد�  مر�  �جلمعة  )^� صلو� صال� 
بعد سنو�- عديد� فهي تكفيهم.. 
أل·م  عندهم،  سائد�  �لفكر�  هذ� 
عاجز"& عن )�J6` حكمة �حكا= �هللا 
تعا% بشكل صحيح، "^لك نتيجة 
Jفضهم للمسيح �ملوعو6 �. فِمن 
ِمنَّة �هللا �لعظيمة علينا tن �ملسلمني 

2عٍة  كل   e�6بأ ·تم  �ننا  �أل
ديني 
إل�J6كنا �±ية 2يع �حكا= �هللا �، 
 ��سو�e �كانت تتعلق برمضا& �" غ
أليا=  كانت   �^(" �لسنة.  �شهر  من 
�±ية   ُّ9� عندنا  Jمضا&   � �جلمعة 
فذلك أل& هنا` بشاJً� بأ& � يو= 
فيها  �هللا  يستجيب  ساعًة  �جلمعة 
بأ&   �Jبشا هنا`  �لعبد، كما  �6عية 
�هللا � يتقرo )% �لعبد � Jمضا& 
"يسمع �6عيته حيث حثَّنا على صال� 
�لتهجد "صال� �لنافلة �ألخر¥ بصفة 
�هتماما  يوليها  خاصة، "كل مسلم 
�جلمعة  فأيا=  �لعمو=.  على  خاصا 
� Jمضا& ^�- �±ية كA¥ حيث 
 � �لعبد  �6عية   � �هللا  يستجيب 

ًة منه، "يسمع �6عيته ليًال J Jلنها�
ندعو�   &� فيجب  منه.  فضًال  �يضا 
� �6ئًما للنجا� من جهنم � هذ� 
�لدنيا "� �آلخر� �يضا مغتنمني هذ� 
تعا%  �هللا  "سائلني  "�لليا�  �أليا= 
 e�6J مينا حتتÆ ¨ته �لد�ئمة ح
J
 � بالعبا�6  ·تم  ال  "ح¨  مغفرته، 
Jمضا& �" �يا= �جلمعة فيه �" �جلمعة 
بل  فحسب،  "حدها  منه   ���ألخ
يو=  �لسنة "كلُّ  حتثُّنا كلُّ 2عة � 
برضا  للفو~  �لسعي  على  �لسنة   �

د9 � مسلم  فكل  تعا%.  �هللا 
ֲדذ�  يتمسك   &�  %( �حلاجة  بأمس 

�يا=   &� يدJ` جيد�   &� عليه  �ملبد�. 
�جلمعة   "� Jمضا&  شهر   � �جلمعة 
�ألخ�� منها ليست "حدها جدير� 
باالهتما=، كما يظن �لذين يعتقد"& 
 e�6ملسجد أل� Jنه ال بد من حضو�
�جلمعة �ألخ�� من Jمضا& � كل 
حاC، "كما يعتقد بعضهم �آلخر"& 
�نه Ôب حضوJ �ملسجد يو= �لعيد؛ 
 Cِّينـز  ¡  � �هللا   &� برغم  "^لك 
بالعيد.  خاصة  �حكاما  �لقر�&   �
 ��صحيٌح �& لصال� �لعيد �±ية كب
�لن¯ � عليها "قد �مر  حيث �كد 
 Jٍلُعذ �للو�Ú ال يصلني   eلنسا� �يضا 
Þة  "ليس  �لعيد،  صال�  Æضر&   &�
تأكيد مثله على حضوJهن � صال� 
 Cلبا� عن  يغيّنب  ال  "لكن  �جلمعة. 
�لعيد  صال�   �  Jباحلضو �ألمر   &�
 � مر�  Jكعتني   e�6�  &� يع¿  ال 
�لعيد  �لسنة �" �الستماw )% خطبة 
 .oلذنو� بضع 6قائق يضمن مغفر� 
كال! بل �حلق �ننا tتفل بالعيد أل& 
"تقدمي  لعبا6ته  "فِّقنا  قد  تعا%  �هللا 
كا&   "�  -  � �جله  من  �لتضحية 
�لعبا�6-  ֲדذ�  �لقيا=  يو6  بعضنا 
لك طاعًة ألمر �هللا  "لكنه ¡ يستطع̂ 
فهو    ،Jٍُعذ نتيجة  )^ كا& مضطر� 
^لك   - �لعيد   JضوÐ  Jمأمو �يًضا 
لكي نشتر` � عبا�6 نؤ6يها شكًر� 
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هللا � على ما "فقنا من �لعبا�6 ح¨ 
يوفقنا  بأ&  "ندعَو�  برضا�،  نفوَ~ 
�لعبا�6-   e�6أل �يضا  �ملستقبل   �
كلها، سو�e كانت فرًضا �" تطوًعا. 
"عندها فقط يكو& �حلضوJ � كل 
عيد نافًعا. "هذ� ما يتميز به �ملؤمن 
حيث يسعى �6ئًما �& Æتفل بالعيد 

ֲדذ� �لطريقة. 
�ملهم �& �جلمعة ªا �±ية بالغة، فقد 
 Cهرير� � قا Ê� 6 � �حلديث عنJ"
قاC �لن¯ �: )& �جر �حلسنا- يو= 
 �" .���جلمعة ُيضاَعف �ضعافا كث
J"�ية �خر¥ عن �Ê هرير� �& �لن¯ 
َ̂� َكاَ& َيْوُ= �ْلُجُمَعِة َكاَ&  (ِ :Cقا �
�ْلَمْسِجِد   oَِْبَو�� ِمْن   oٍَبا َعَلى ُكلِّ 
 �َ̂ َفِإ  ،Cََّ"َفاَأل  Cََّ"َيْكُتُبوَ& �َأل َمالِئَكٌة 
 �"eُُحَف َ"َجا َجَلَس �ِإلَماُ= َطَوْ"� �لصُّ
ِر  �ْلُمَهجِّ َ"َمَثُل  ْكَر.  �لذِّ َيْسَتِمُعوَ& 
(�9 �لذ9 يأÚ مبّكًر�) َكَمَثِل �لَِّذ9 
ُيْهِد9  َكالَِّذ9  ُثمَّ  �ْلَبَدَنَة،  ُيْهِد9 
َبَقَرً�، ُثمَّ َكالَِّذ9 ُيْهِد9 �ْلَكْبَش، ُثمَّ 
َجاَجَة، ُثمَّ َكالَِّذ9  َكالَِّذ9 ُيْهِد9 �لدَّ
مسلم،  (صحيح  �ْلَبْيَضَة.  ُيْهِد9 
كتاo فضل �لتهج� يو= � جلمعة)    
عليكم  �قر�  �خر¥  J"�ية  "هنا` 
ما   � �لن¯   Cقا حيث  منها   �eًجز
معنا�: �ال �خAكم بأفضل �أليا=؟ � 
�جلمعة،  يو=  �أليا=  �فضل   &(  :Cقا

Jمضا&،  شهر   Jلشهو� "�فضل 
(كنـز   .Jلقد� ليلة  �لليا�  "�فضل 

�لعماJ ،Cقم �حلديث ٣٥٣٤٣)
َعْبد  ْبن  لبابة   Ê� َعن  J"�ية:   �"
�لنَِّبي �: )& يو=   Cقا  ،Cََقا �ملنذJ؛ 
عند  "�عظُمها  �أليا=،  سيد  �جلمعة 
يو=  من  �هللا  عند  "هو�عظُم  �هللا، 
âُس  فيه  �لفطر.  "يو=  �ألضحى 
ِخالCٍ: خَلق �ُهللا فيه �6=، "�هبَط �هللا 
�هللا   ãَتو "فيه   ،ÃJأل�  %(  =6� فيه 
فيها  �هللا   Cيسأ ال  ساعة  "فيه   ،=6�
 Cيسأ  ¡ ما  �عطا�،  )ال  شيًئا  �لعبُد 
ِمن  ما  �لساعة.  تقو=  "فيه  حر�ًما، 
َمَلٍك مقّرo "ال Çاeٍ "ال �ÃJ "ال 
"هن  )ال  Ðر  "ال   Cجبا "ال  Jيا¤ 
ُيشِفْقن من يو= �جلمعة. (�بن ماجه، 
فيها،  "�لسنة  �لصال�  )قامة   oكتا

باo � فضل �جلمعة)
)& هذ� �ألحا6يث كلها تؤكد �±ية 
�هللا   &�  %( �نظاJنا  "تلفت  �جلمعة، 
�لكرمي:  �لقر�&   �  Cقا حني  تعا% 
الِ� ِمْن يَّْوِ= �ْلُجُمَعِة  َ̂� ُنو9َ6ِ لِلصَّ (ِ﴿
�ْلَبْيَع﴾   �"Ĵَُ "َ �ِهللا  ِْ̂كِر  )َِلى  َفاْسَعْو� 
فقد قاله لينّبهنا )% ما يوجد � هذ� 
�ليو= من بركا- خاصة. فال تظنو� 
�ألخر¥  "مشاغلكم  جتا�Jتكم   &�
 � كله   ��خل بل  كال!  لكم.   �خ

عبا6تكم � يو= �جلمعة. 

 &� �لشريف  �حلديث   �  6J" "لقد 
Jمضا&  ُيضاَعف �  �حلسنا-  �جر 
�حلسنا-   %"�ُ  &("  .��كث �ضعافا 
يتر`  حيث  تعا%  �هللا  طاعة  هي 
"جتاJته  �لدنيوية  مشاغله  �إلنسا& 
�ملسجد  "Æضر   Cملا� حب  "يتر` 
تعا%  �هللا  �جلمعة طاعًة ألمر  لصال� 
تكو&  �جلمعة  صال�   &( "حد�. 
�لظهر عا�6 حيث  �طوC من صال� 
 Cملشغو�" �يضا،  �خلطبُة  قبلها  ُتلقى 
عن   oغا  �^( �نه  يظن   �Jبالتجا
سيخسر،  �لطويلة  �لفتر�  هذ�  �له 
"لكن �هللا تعا% يقوC: لو �طعتمو� 
�هللا   Cيقو  .�Jألية خسا تعرضتم  ملا 
�لقر�&  من  �خر  مكا&   � تعا% 
َ"Jَُسوَلُه  �هللا  يُِّطِع  ﴿َ"َمْن  �لكرمي: 
ُهُم  َفُأ"لَِئَك  َ"َيتَّْقِه  �هللا  َ"َيْخَش 
�ْلَفاِئُز"َ&﴾ (�لنوJ: ٥٣). فهكذ� قد 
نّبهنا �هللا تعا% �& �لذين يطيعونه � 
�لظر"x �لعا6ية �يضا ينالو& �لفو~، 
�ما يو= �جلمعة فتجلب لكم فيه هذ� 
�لطاعة بركا- ال ُتعدُّ "ال ُتحصى. 
)منا Æضر �ملسجد لذكر �هللا �لذين � 
قلوֲדم خشية �هللا "تقو��. "من "صل 
هذ� �لدJجة � عبا�6ته ال ُيَر6ّ صفَر 
�ليدين. )& �لذ9 يأÚ �ملسجد لوجه 
�هللا فقط ضاJًبا �شغاله ُعرÃ �حلائط 
يقوC �لن¯ � �نه حني يأÚ للعبا�6 
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بقلب خاشع هللا تعا% فإنه يناC �جر� 
�ضعافا مضاعفة. 

ِلُكْم َخْيٌر َلُكْم  )^&، فقوC �هللا �: ﴿َ̂
يكو&   &� َتْعَلُموَ&﴾ Ôب  ُكْنُتْم   &ْ(ِ
مدعا� للطمأنينة لكل من يؤمن بأ& 
"�نه  كلها   �Jلقد�" �لقو�  ميلك  �هللا 
oّJ �لعاملني. فاهللا تعا% ¶Aنا �نكم 
جتنو·ا  بركا-  من  كم   &"Jتد ال 
نتيجة حضوJكم صال� �جلمعة. "لو 
علمتم �لAكا- �لكث�� �ل¬ تنالو·ا 
 Jباحلضو Jضيتم  ملا  �جلمعة  بصال� 
� �جلمعة �ألخ�� �" �ُجلَمع �ألخر¥ 
�نتظرمت  بل  فقط،  Jمضا&  شهر   �
 Jجلمعة )% �جلمعة، "سعيتم للحضو�
� �ملسجد مبّكًر� لتنالو� �جر تضحية 
 &� �ألقل  على   "� �لبقر،   "� �َجلمل 
 oمن �ألجر "�لثو� eُيكَتب لكم شي
� سجال- �ملالئكة قبل �& يغلقوها، 
"لبذلتم جهدكم للبحث عن ساعة 
�جلمعة  صال�  "آلثرمت  �الستجابة، 

على كل شيe �خر. 
فعلينا tن �أل
ديني �& نع� �هتماما 
 ¥Aا �±ية كª &ليو= �جلمعة، أل ��كب
باأل"لني  �آلخرين   Pحلا( حيث  من 
� �لعصر �لر�هن �لذ9 بلغ فيه حبُّ 
�ملا6ية منتها�، "Æا"C �لشيطا& مْنعنا 
�هللا   %( يقرِّبنا  من كل عمل حسن 
حني   .� Jضا�  لنا  "Ôلب  تعا% 

 � �ملوعو6  �ملسيح  سيدنا  حتد§ 
عما بني بعثته "بني هذ� �ليو= "هذ� 
منكريه،   Jحّذ" عالقة  من  �لعصر 
كما نصح �تباَعه �يضا بلهجة ملؤها 

 :� Cأل¡ فقا�
هذ�  تعا%  �هللا  هيأ  لقد   ،Cقو�"
�حلظ.   eلسعد� �ملو�تية  �لفرصة 
يغتنمو·ا  �لذين  �"لئك  فمباJكو& 
�لعالقة  �نشأمت  من  فيا  ينبغي.  كما 
معي، ال تغتّر"� ظانني �نكم قد نلتم 
�نكم  نائلني. صحيح  كنتم  ما  كل 
�قرo )% �لسعا�6 من �لذين �نكر"� 
"�سخطو� �هللا تعا% بشد� )نكاJهم 
�نكم  بأمر�، "صحيح  "�ستخفافهم 
 ¥Jقصا "بذلتم  �لظن  �حسنتم 
جهدكم إلنقا^ �نفسكم من غضب 
�قتربتم  )منا  �نكم  �لو�قع  "لكن  �هللا، 
ر� �هللا تعا% خللق  من �لنبع �لذ9 فجَّ
تشربو�   &� "بقي  �ألبدية،  �حليا� 

منه." 
)& هذ� �جلملة جلدير� باهتما= خا�، 

"فيها حتذير شديد لنا 2يعا. 
ح¨  فضله  من  تعا%  �هللا  "فاسألو� 
ال   ^(  ،wلينبو� هذ�  من  ير"يكم 
 �( .� �هللا  يتم شيe بد"& فضل 
من   oسيشر �لذ9   &� يقينا  �علم 
هذ� �لنبع لن يهلك، أل& ما�e يهب 
من  �ªال` "Æمي  من  "ينقذ  �حليا� 
هجما- �لشيطا&. "لكن ما �لسبيل 
لالJتو�e من هذ� �لنبع؟ )منا سبيله �& 
�هللا  �"جبهما  �للَذين  �حلقَِّني  تؤ6"� 
عليكم �حسن �e�6، �حد±ا حق �هللا 

"ثانيهما حق �َخللق."
)^&، فقد صر¤ � بوضو¤ تا=: 
كإما=   Ê �منتم  قد  �نكم  صحيح 
�لزما& "�حسنتم Ê �لظن، "�عترفتم 
�لزمن   � �إلما=  هذ�  بعثة  بأ±ية 
 &� مهامه  من  كا&  "�لذ9   ��ألخ

اهتمامـا  أن نعـ�  فعلينـا �ـن األ"ديـني 
كبـ�ا ليـوم اجلمعـة، ألن �ا أهميـة ك�ى من 
حيـث إحلـاق اآلخريـن باألولـني ! العصـر 
الراهـن الـذي بلـغ فيه حـبُّ املاديـة منتهاه.
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ُيلِحق �آلخرين باأل"لني، حني تكو& 
"لكن   ،¥Aية ك±� �يضا  للعبا�6- 
�لكث�ين  هنا`  أل&  يكفي،  ال  هذ� 
 -���لذين ¡ Æدثو� � �نفسهم تغي
مطلوبة )% �آل&، "كث� منهم Ðاجة 
 e�6بأ يتعلق  فيما   �كب �نتبا�   %(
حقوP �هللا "حقوP �لعبا6. ")^� كا& 
�لذين  يقوC هذ� عن �صحابه   �
عاصر"� "نالو� بركة �لتربية على يد� 
مباشر�، فكم باحلر9ّ بنا �& tاسب 
جاهدين  "نسعى   ،Jباستمر� �نفسنا 
ألe�6 حق هذ� �جلمعة �لعظيمة �ل¬ 
حظينا بAكاִדا بسبب )مياننا باملسيح 
 %( ننتبه  �ال  "Ôب   !� �ملوعو6 
هذ� �ألمر مر� "�حد� � �لسنة فقط 
بل  فحسب،  Jمضا&  شهر   �  9�
كر  ينبغي �& نسعى �6ئما ألe�6 حق̂ 
 Pحقو e�6من حقوقه "أل ���هللا "غ
 eا �ثناª خلقه. "�حلسنا- �ل¬ ُ"فِّقنا
شهر Jمضا& �ملباÔ `Jب �& تصبح 
جز�eً من حياتنا ال يتجز�. لقد جتنبنا 
�أليا=  هذ�   �  Jلشجا�" �خلصومة 
خاصة قائلني: ")� صائم"، فيجب 
�& نتجنبها بعد مر"J Jمضا& �يضا. 
هذ�   Cخال �لصلو�-  �لتزمنا  لقد 
يصبح   &� فيجب  �لفضيل،  �لشهر 
ال  حياتنا  من   �eًجز ֲדا  �لتز�منا 

يتجز�. 

قر�ُته  �لذ9  �حلديث  من  يتضح 
�أليا=  �فضَل   &� مسامعكم  على 
شهر   Jلشهو� "�فضَل  �جلمعة،  يو= 
 ،Jلقد� ليلة  �لليا�  Jمضا&، "�فضَل 
فمن "�جبنا �& نستفيد من يومنا هذ� 
"ندعو �هللا تعا% - )% جانب �6عية 
�خر¥ كث�� - �& يوفقنا لالستفا�6 
من �يا= �جلمعة �ملقبلة �يضا فنحد§ 

تغي��- طيبة � نفوسنا.
 � )ننا منّر � هذ� �أليا= بأفضل شهر 
¡ يبق منه سو¥ بضعة �يا=، فعلينا 
لنا  ميّد   &�  ��كثً فيها  �هللا  ندعو   &�
بركاِتها Ðيث تنفعنا )% حلوC شهر 
Jمضا& �ملقبل، � نرتقي )% مر�تب 
يليه،  �لذ9  �خر¥ � شهر Jمضا& 
"tظى بقرo �هللا تعا% "Jضا� �كثر 
من ^9 قبل، "لتبقى معنا )% �ألبد 
سلسلة غ� مقطوعة من �حلسنا-، 
 e�6بل بعد "فاتنا يتغمدنا �هللا تعا% بر

مغفرته يو= �لقيامة. 
 �خُ �لسابقة  �لر"�ية   � ُ̂كَرْ-   �
 eجا "قد   ،Jلقد� ليلة  "هي  ليلة، 
 � �لن¯   &� �لر"�يا-   � عنها 
�َألَ"�ِخِر  �ْلَعْشِر  ِفي  �لتمِسوها   :Cقا
 �  :Cقا بعضها   �" Jََمَضاَ&،  ِمْن 
 oكتا  ،9Jلبخا�) �أل"�خر.  �لسبع 
�آل&  منّر  "ها tن  �لتر�"يح).  صال� 
من Jمضا&. �  �أل"�خر  �لعشر  من 
”�ْطُلُبوَها  �لر"�يا-:  بعض   � 6J"
 oكتا (مسلم،  ِمْنَها“  �ْلِوْتِر  ِفي 
�لصيا=). فمن هذ� �ملنطلق Ôب �& 
أل·ا  �لدعو�-  على  تركيزنا  يكو& 

ليلة �ستجابة �لدعو�-.
 �"6J"�ُ &� 6 هنا تعريًفا "جيز� بليلة 
�لقدJ بكلما- �ملسيح �ملوعو6 �، 

:Jلقد� �Jسو �فقد قاC � تفس
”هنا` ليلة �لقدJ �ل¬ تكو& � �ªزيع 
�هللا  يتجلى  �لليل، حيث  من   ��ألخ

هـذه   ! والشـجار  اخلصومـة  جتنبنـا  لقـد 
األيـام خاصـة قائلـني: "إ^ صائـم"، فيجـب 
أيضـا.  رمضـان  مـرور  بعـد  نتجنبهـا  أن 
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تعا% "يقوC ما6ًّ� يد�: هل ِمن �حد 
يدعو "يستغفر ح¨ �جيب 6عا�e؟ 
"لكن Þة معÅ �خر لقوله تعا% ﴿)نا 
�نزلنا� � ليلة �لقدJ﴾.... "هو �ننا 
�لظال=  ليلة حالكة  �لقر�& �  �نزلنا 
عظيما".  مصلحا  تدعو  كانت 
 �Jملسيح �ملوعو6 �، سو� �(تفس

(Jلقد�
�كثر  �ألمر  هذ�   � �"ضح   �
يقتضي  كا&  �لزمن  ^لك   &(  Cقا"
بعثة �لن¯ � "نز"C �لقر�& �لكرمي، 
�لقيامة.  يو=   %( �آل&  ميتد   xلسو"
 ﴾Jية ﴿)نا �نزلنا� � ليلة �لقد� &("
تAهن على ما كا& �لزمن ÆتاÂ )ليه 
� �لو�قع. "هذ� موضوw مستقل � 
�ته ال ميكن¿ �خلوÃ � تفاصيله  حد̂ 
 C"أل�  eجلز� �آل&   C"تنا� بل  �آل&، 
�نًفا، حيث   Jملذكو�  � من قوله 
قاC )& �هللا تعا% يقوC ما6ًّ� يد�: هل 
من �حد يدعو "يستغفر ح¨ �جيب 
مثل  نتحر¥   &� لنا  فينبغي  6عا�e؟ 
بركاִדا.  �لليا� "نستفيض من  هذ� 
"من �ملحاC �& ننتفع من �لصو= "ال 
ما   Jلقد� ليلة  من  "ال  Jمضا&  من 
¡ tد§ � حياتنا تلك �لثو�J �ل¬ 
تساعدنا على حتقيق �ªدx �حلقيقي 
من خْلقنا، �9 �& نصبح من �لذين 
"عبا�6ִדم.  صلو�ִדم  على  يد�"مو& 

")^� حتقق ^لك فلن نذكر �هللا تعا% 
� يو= �جلمعة فحسب، بل سنكو& 
من �لذين يعّطر"& �لسنتهم بذكر �هللا 

� كل حني "�&. 
�آليا-   � تعا%  �هللا  نّبهنا  لقد 
�لسابقة )% �ألمر نفسه، حيث �مرنا 
بعد  "جتا�Jتنا  �عمالنا   %( نرجع   &�
صال� �جلمعة، "لكن هذ� ال يع¿ �& 
�ألعماC ح¨  بتلك  منهمكني  نظل 
نذكر   &� �ملر�6  بل  �لقا6مة،  �جلمعة 
بذكر�  �لسنتنا  "نعّطر  تعا%  �هللا 
"جتا�Jتنا  بأعمالنا  قيامنا   Cخال  �
جنعل   &� "Ôب  �يضا،  "مشاغلنا 

�يضا مشر"عة، )^ من �ملستحيل �& 
فضل  ِمن   w"مشر  �غ عمل  ُيَعّد 
تكونو�  ال   :Cيقو تعا%  فكأنه  �هللا. 
�لذين   Âحلجا�" �ملصّلني  كأ"لئك 
�لظاهر�  عبا�6ִדم  من  ينتهو�   &ْ( ما 
 � "�لغش   wخلد��  %( يعو6"�  ح¨ 
من  بد  فال   �ً̂ ( "جتا�Jִדم.  �عماªم 
^كر �هللا تعا% لبقاe �لقلب "�لذهن 
حتريك  Ûر6   &( صافَيِني.  نقيَّني 
�هللا  ^كر  من  ليس  �ملسبحة  حبا- 
� شيe، بل Ôب �& يتذكر �لقلب 
"ِنعَمه "صنائعه  �هللا   Cفضا� "�لذهن 
 ،eيث يوّلد �لتقو¥ �حلقيقية � �ملرÐ

ومـن احملـال أن ننتفـع مـن الصـوم وال مـن 
رمضـان وال مـن ليلـة القدر مـا } �دث ! 
حياتنـا تلك الثـورة الq تسـاعدنا على حتقيق 
ا�ـدف احلقيقي مـن خْلقنـا، أي أن نصبح من 
الذيـن يداومـون علـى صلواتهـم وعباداتهم. 

نصب  �خلمس  بالصلو�-  �اللتز�= 
�عيننا. قاC �هللا تعا% ֲדذ� �خلصو�: 
ُكُر"� �هللا  ْ̂ ﴿َ"�ْبَتُغو� ِمْن َفْضِل �هللا َ"�
(�جلمعة  ُتْفِلُحوَ&﴾  َلَعلَُّكْم   ��َكِثً
مما  �هللا،  فضل  حترَّ"�   :Cفقا  ..(١١
�لدنيوية  �عمالكم  تكو&   &�  Åيع

�ألمر �لذ9 فيه فال¤ �إلنسا& "جناحه 
Ðسب قوC �هللا تعا%.

كيف Ôب �& نذكر �هللا تعا%؟ لقد 
"6J هذ� �ملوضوw � �لقر�& �لكرمي 
�ملثاC ^كر  بطرP ش¨. على سبيل 
�هللا تعا% � سوC� �J عمر�& �خلْلَق 
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 :Cقا"  eلسما�"  ÃJأل�" "�لكوَ& 
َ"ُقُعو�6ً  ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر"َ&  ﴿�لَِّذيَن 
َخْلِق  ُر"َ& ِفي  َ"َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ"َعَلى 
َما َخَلْقَت  Jَبََّنا   ÃِJَْأل�"َ َماَ"�ِ-  �لسَّ
 oََعَذ� َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطًال  َهَذ� 

�لنَّاJِ﴾ (�C عمر�& ١٩٢)
 eُي �& يتذكر �ملرª9 )منا �لذكر �إل�
فإ&   .&�" حني  كل   � تعا%  �َهللا 
 %( �نتباهنا  �"ًال  لفت  قد  تعا%  �هللا 
 &( Cقا � ÃJلسما"�- "�أل� خلق 
�لذين يفكر"& � خلقهما ال يلبثو& 
 oََعَذ� َفِقَنا  ﴿ُسْبَحاَنَك  يقولو�:   &�
�هللا  ^لك أل&  يقولو&  ")·م   .﴾Jِلنَّا�
تعا% خالُق كل شيe، "عليه تعتمد 
 eلسما� بني   eشي "كل  حياتنا، 
كا&  فإ^�   .� بيد�  ُخلق   ÃJأل�"
 ÃJكل ما � �لسما"�- "ما � �أل
شيًئا  �إلنسا&  يوهب  "ال  تعا%،  هللا 
منه )ال بفضل �هللا تعا%، فكيف يسع 
�لناَ� �& يتركو� هذ� �لرo "يتوجهو� 
)% غ��. فلو �شركو� باهللا شيئا فإنه 
تعا% ال يغفر �& ُيشَر` به، ")& جعلو� 
جتا�Jִדم شريًكا له � فلن يغفر ªم 
^لك، "بالتا� يدخلو& �لناJ. "ألجل 
^لك يدعو هؤالe قائلني: ﴿ُسْبَحاَنَك 
تعا%  �هللا   &(  .﴾Jِلنَّا�  oََعَذ� َفِقَنا 
بأفضاله كل حني "�&،  علينا   Pيغد
 eفعلى �إلنسا& �& يو�ظب على �لدعا

قائال: �للهم ال جتعْلنا نقع � �لشر`، 
لك �  ما شريكا  �9 ال جنعل شيئا 
حياتنا. ""فِّْقنا �& نكو& لك عابدين 
ال  ح¨  �لد"�=،  على  ^�كرين  "لك 
 � عذ�بك  "نأمن  �لدنيا،   � äز¥ 

�آلخر�.
 :Cيقو حني  تعا%  �هللا  فإ&   �ً̂ (
�هللا  ُكُر"�  ْ̂ �"َ �هللا  َفْضِل  ِمْن  ﴿َ"�ْبَتُغو� 
منافعكم   &� يذّكرنا  فكأمنا   ﴾��َكِثً
�Jتباطكم   &(" بيد9،  "خسائركم 
تنتفعو&   ^( لسعا6تكم،  مدعا�   Ê
J"حانيا "ما6يا. يقوC �ملسيح �ملوعو6 

 :�
�آلية  هذ�   � تعا%  �هللا  ^كر  "لقد 
�"لو  ليس  �نه  "هو  �يضا،  �خر  �مًر� 
�لسليمة   Cلعقو�  oصحا�"  oأللبا�
)ال �لذين يذكر"& �هللا قياما "قعو�6. 
Ôب �ال يظن �حد �& �لعقل "�لفر�سة 
يتيسر�& Æ &� &"6ر` �حد ساكنا. 

�لعقل  يتيسر   &� ميكن  ال  بل  كال، 
 wلرجو�  &"6 �حلقيقيا&  "�لفر�سة 
قيل:  ^لك  "ألجل  تعا%،  �هللا   %(
فالفر�سة  �ملؤمن....  فر�سة  �تُقو� 
�لتقو¥.“  بد"&  توهب  ال  �حلقيقية 
 �Jسو ،� �ملوعو6  �ملسيح   �(تفس
خلق   �  &( تعا%  قوله  عمر�&،   C�

(ÃJلسما"�- "�أل�
�نه يدير جتاJته  فإ^� كا& �حد يزعم 
فهو  "عقله  ^كائه  مبحض  "�عماله 
Äطئ. ال شك �& �إلنسا& )^� �جتهد 
للنو�ميس  "فًقا  ُجهو�6  Þر�  "جد 
�إلªية، "لذلك فالذين ال يؤمنو& باهللا 
�يًضا  عالقة  معه  تربطهم  "ال  تعا% 
 � "جهو6هم  بتجا�Jִדم  ينتفعو& 
�لدنيا، "لكن Ôب �& يتذكر �ملسلم 
بإما=  �إلميا&  بعد  �نه  6"ًما  �أل
د9 
�لزما& لن يناC بركة "لن تز6هر �عماله 
�لقيا= ֲדا  تعا% عند  �هللا  )^� ^كر  )ال 

لقد بدأ بعضهم جتارته بدراهم معدودة، ومع ذلك 
ازدهـرت جتارته وبلغت املاليني، وقد حققوا هذا 
الرقي اخلارق بسبب أمانتهم وفراستهم وفوق كل 
ذلك فضل اهللا تعا�. وبتعب� آخر كانوا متحلني 
باألمانة والفراسة مما استنـزل فضل اهللا تعا�...
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كر� � مر�عًيا  "يتقيد £ميع شر"�̂ 
 eَينفع �ملر &� Cتقو¥ �هللا، )^ من �ملحا
 .Pبعد �إلميا& مببعو§ �هللا �لعمُل بنفا
Ôب �& نتأسى � هذ� �لصد6 بأسو� 
�هللا  ^كر  ينسو�   ¡ فإ·م  �لصحابة، 
تعا% � جتا�Jִדم "�عماªم. لقد بد� 
بعضهم جتاJته بد�Jهم معد"�6، "مع 
^لك �~6هر- جتاJته "بلغت �ملاليني، 
"قد حققو� هذ� �لرقي �خلاPJ بسبب 
كل   Pفو" "فر�ستهم  �مانتهم 
�خر   �"بتعب تعا%.  �هللا  فضل  ^لك 
مما  "�لفر�سة  باألمانة  متحلني  كانو� 
�ستنـزC فضل �هللا تعا%، فنالو� Jقيا 
�لسعي  ننسى  �ال  فعلينا   .�J6ها~�"

تعا%  �هللا  فضل   oجلذ  o"eلد�
نكو&  ح¨  عبا�6تنا  مستو¥  "لرفع 
 Jملقّد� من  كا&  6"ما.  �ملفلحني  من 
 Cعما�" �لزمن  هذ�   -�Jتؤثر جتا  &�
�للهو "�للعب على قلوبنا، لذلك نّبهنا 
�هللا تعا% )% �نه "حد� خ� �لر�~قني، 
�ملنافع   &� كما   ،�خ كل   Úيأ "منه 
�لتجاJية "�åا^ �لقر��J- �لصائبة فيها 
تر"&  تعا%.  �هللا  بفضل  )ال  تتأتى  ال 
�ناًسا يقومو& بأعماC "جتا�J- على 
نطاP "�سع، "لكنهم �حيانا ُيفِلسو& 
نتيجة فشلهم � �åا^ قر�J صائب � 
�خر¥.   oألسبا  "� �ملناسب  �لوقت 
�نظر"� كم من بنو` كب�� تفلس � 

هذ� �أليا= نتيجة �لظر"x �القتصا6ية 
�ملتر6ية. فيجب �& ال تع�"� �هتماما 
أل9 شيeَ�~( e عبا�6 �هللا "^كر�، أل& 
تعا%.  �هللا  بفضل  منو�   eشي كل 
"فَّقنا �هللا تعا% ليس فقط ألe�6 صال� 
باهتما=  �ُجلَمِع  هذ� �جلمعة، بل كل 
 َ̀ خا�، فقد قاC �لن¯ �: "َمْن َتَر
َثالَ§ ُجَمٍع َتَهاُ"ًنا ِبَها َطَبَع �هللا َعَلى 
�بو�o �جلمعة  �لترمذ9،  َقْلِبِه. (سنن 

عن JسوC �هللا)
هجما-  من  تعا%  �هللا  حفظنا 
Jعايته  كنف   � "جَعلنا  �لشيطا&، 
تعا%  �هللا   Cفضا� عن  نبتعد  ال  ح¨ 

�بد�. �مني.

ا حبًّ الــقــلــِب  ـــــغــاَف  ِش لكم  ــُت  ــرش ف

أرٍض ــلِّ  ــك ب ــاِم  ــم ــغ ــال ك ـــُر  ـــافِ أس

حتى ــِر  ــع ــش ال روُض  ــيَّ  ــل ع ــــرفُّ  ي

ـــدوٌد ص طــبــعــي  مـــا  ـــرُت  ـــصَّ ق وإْن 

ــا مـــآٌب ــي ــدن ـــاِس فـــي ال ـــن ــلِّ ال ــك ل

ـــذًرا ـــروُر  ع ـــس ـــا  م ـــــوالَي  ي ـــا م أي

أراكـــــم أن  نفـسي  منَّيـُت  ــم  وك

َعساكم) ــل  (ه أدري   - واهللا   - وال 

ــم ــذاك أشــــمُّ كــــرَمي نُــبــٍل فــي ش

ــن يـُـغــفــل ِرضــاكــم ـــاَب م ــَك خ ــقِّ وح

جـانــحـاكـم تــفــيــُؤ  ويــكفيــنــي 

أتاكم هــل  ــِري)  ــع (ِش ــوِق  ــش ال رســـوُل 

يقول الدكتور عيسى احلاج رحمون في مدح حضرة أمير املؤمنني  (أيده اهللا)يقول الدكتور عيسى احلاج رحمون في مدح حضرة أمير املؤمنني  (أيده اهللا)
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التقوى

شك  ال  مما 
لو  �ننا  فيه 
�ستعرضنا �لديانا- �لسابقة 
لإلسال= لوجدنا �& �لصو= 
 xختال� مع  فيها   Jمذكو
فنقر�  "�ملد�،  �لكيفية   �
�لتو��J �& موسى �   �
قد صا= �Jبعني يوًما عندما 
"تذكر   ،Jلطو�  %( ^هب 
 � �ملسيح   &� �ألناجيل 
كما  مماثل،  بصو=  قا=  قد 
من  نوًعا  �ªند"�   �Jميا
�لصيا= باالمتناw عن �ألكل 

.æملطبو�
"قد ماJست �ألمم  �لصيا= 
معـظم   � 6ي¿  بد�فـع 
نيل    xلك ֲדد^" �ألحيا& 
 %( oلرقي �لر"حي "�لتقر�
�هللا، "لكن �لوثائق �لتاJ¶ية 
تدلنا �& �لصو= قد �ستخد= 
كوسيلة  �لقد=  منذ  �يًضا 
 &� مثًال  فنجد  عالجية، 
�بقر�� "�فالطو& "سقر�� 
 Âلعال بالصيا=  �"صو�  قد 

.Ãبعض �ألمر�
"مع تقد= �لعلم � عصرنا 
مشكلة  "تفاقم  �حلا� 
باتت  �ل¬  "�لتخمة  �لبد�نة 

�لعصر  �فة  بأ·ا   xتعر
�لغنية،  �لبلد�&   � "خاصة 
 �J6�6 �لوعي �لط¯ خلطو~�
�ستهال`   � �إلفر�� 
 %( يؤ96  فهو  �ألطعمة، 
�لنا2ة   Ãعديد من �ألمر�
�لفائضة  �ملو�6  تر�كم  عن 
"نو�تج �الستقالo بشكل 
�حلر�   J"جلذ� "منها  Çو= 
تؤ^9  �·ا   xيعر �ل¬ 
 � "تتسبب  �حلية  �خلاليا 
J"6ها   %( باإلضافة  موִדا 
�لـُمَسْرِطن "J"6هـا � 
�لشر�يني  تصلب  )حد�§ 
�لشريا�  �لضغط   wتفاJ�"
"نقص �لتر"ية �لقلبية.  )& 
�لناجتة   Jألضر��"  Jألخطا�
من كثر� �ألكل بال موعد 
�" ضابط، باتت حقيقة ال 
نز�w فيها، فاألكل �ملتعاقب 
على  �لطعا=   C6خا()
ثقيًال  عبًئا  يشكل  �لطعا=) 
�لعلو=  "تبني  �جلسم.  على 
�لشيخوخة   &� �حلديثة 
�إلنسا&  تصيب  "�لضعف 
 � يتجمع  ما  بسبب 
�جلسم من مو�6 ~�ئد�. لذ� 
�لعديد  من  Æمي  فالصو= 

رمضان وصحة األبدانرمضان وصحة األبدان

ُكِتَب  َكَما   vَُيا �لصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  -َمُنو�  �لَِّذيَن  Kَيَُّها  ﴿َيا 

َعَلى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوOَ﴾ (�لبقر�: ١٨٤)


و6 oيها( :Jبقلم �لدكتو

                       (قطر)
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.Ãمن �ألمر�
�لصيا=؛  �هللا   wشر قد   "
�إلنسا&  لنفـس  تزكية 
""قاية  لسلوكه،  "ִדذيًبا 
من  يصيبه  قد  ملا  "عالًجا 
نفسه   � "�فا-  علل 
كثر�   eجر� من  "جسد� 
�ألكل "6"�مه، قاC تعا%: 

﴿..َ"َ�ْ& َتُصوُمو� َخْيٌر َلُكْم 

ِ)ْ& ُكْنُتْم َتْعَلُموَ&﴾ (�لبقر� 
١٨٥)". "قاJ CسوC �هللا 

� "صومو� تصحو�".
�جلسم  يعطي  �لصو=   &(
�ملكثفة  �لر�حة  من  فتر� 
يركز   &� خالªا  ميكنه 
 Cعما� على  �لياته  2يع 
حلق  ما  ")صال¤  �لصيانة 
باخلاليا من عطب، "على 
�لسمو=  من  �جلسم  تنقية 
�لسبيل  فإ�Jحة  �ملتر�كمة، 
�ªضمي مثًال من �لوجبا- 
�لفرصة  تعطيه  �ملتالحقة 
�ملعوية  �لبطانة  لترميم 
"�ل¬ حتوC سالمتها 6"& 
ُجَزيئا-   Jعبو )مكانية 
بر"تيـنية غ� تامة �ªضم 
 �  J"6 له  �لذ9  �ألمر 

 Ãألمر�� من  �لوقاية 
 Ãمر��" �لتحسسية 
�ملناعة �لذ�تية، ")& �جلها~ 
Æمي  �لصحيح  �ªضمي 
�جلسم   eعضا�" �لد= 
 Ãلتعر� من  �لد�خلية 
�لبيئية  �لسمو=  للعديد من 
�ننا  خاصة  "�الستقالبية، 
 Cطا قد  عصر   � نعيش 
 eملا�"  eو�ª� فيه  �لتلو§ 
تشبيه  "ميكن   .eلغذ��"
�ملؤقت   Pباإلغال �ألمر 
Æد§  �لذ9   Pللطر
"^لك  "�خر¥  فينة  بني 
 Cألعما  Cملجا� إلتاحة 
�لصيانة "�لترميم ")صال¤ 
 J"مر عن  �لناجم  �لتلف 
�لسيا�J- " عو�مل �لبيئة.

�لذ9  �لطعا=  نقص   &(
 Cخال �إلنسا&  يتنا"له 

من   ��كثً يقلل  �لصيا= 
)نتاÂ �جلذ"J �حلر� �لسامة 
�ل¬ تؤ^9 �خلاليا "تؤ96 
�حد   Cيقـو  .Ãللمر
ليفيتسكي  "�Çه   eلعلما�
 C"تنا من  �لتقليل   &("
�لنصيحة  هو  �ألطعمة 
�ل¬  �ألفضـل  �لغذ�ئيـة 
tن  لكم،  قوªا  ميكن¿ 
هذ�  كا&   �^( ما  نعلم  ال 
 Cيؤ96 للحيا� لفتر� �طو
"لكن كل �ملؤشر�- تتجه 

ֲדذ� �الجتا�".
"ما   :� �هللا   CسوJ Cقا  
شرًّ�   eعا"  =6� �بن  مأل 
من بطن، Ðسب �بن �6= 
لقيما- ُيِقْمن ُصلبه، فإ& 
فثلث  فاعًال،  بد  ال  كا& 
لشر�به،  "ثلث  لطعامه، 
 ��"J) لَنَفسه"  "ثلث 

ماجة  "�بن  �لترمذ9 
"�حلاكم.)

"ال شك �& صو�J �لصو= 
�ل¬ يقدمها �إلسال= متميز� 
عن بقية صوJ �لصو=، فهو 
�حتياجا-  لطبيعة  مو�فق 
�ªد=  "عملي¬  �جلسم 
فرصة  "يعطي   ،eلبنا�"
من  للتخلص  للجسم 
نتيجة  �ملتر�كمة  �لسمو= 
مما  �لبيولوجية  �لعمليا- 
 Ëنشاط �جلسم  يعطي 

"�تز�ًنا � "ظائفه.
)& �لصيا= �إلسالمي هو 
صياٌ= يسٌ� على �جلسم، 
"تش� �لد�Jسا- )% �& 
�إلسالمي  �لصو=  فتر� 
باملقاييس  متاًما  �منة 
�لعلمية "ال تعرÃ �جلسم 

وتبـني العلـوم احلديثـة أن الشـيخوخة والضعـف 
تصيب اإلنسـان بسـبب ما يتجمع ! اجلسم من مواد 
زائدة. لـذا فالصوم �مي من العديـد من األمراض.
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التقوى

لشد� قد تلحق به ضرÎJ، "ال Æد§ 
"ظائف   � خلل   9� �جلسم   �
�لدهو&  تتأكسد  فال  �عضائه، 
 -�Jلكربوهيد� نقص  بسبب  مثًال 
يولد  �لذ9   Jبالقد (�لسكريا-) 
باجلسم،  تضر  كيتونية  �جساًما 
نيتر"جينًيا سلبًيا   Ëتو�~ن "ال Æد§ 
"تعمل  �لA"تينا-،   oالستقال
�لصيا=   eثنا� طبيعية   �Jبصو �خلاليا 
من  �حتياجاִדا  2يع  على  "حتصل 
 &� حني   � �جلسم،   � �ملخز"& 
�ملتو�صل  �لصيا=   Cشكا� بعض 
�آلليا-  تنشيط  عند  تقف  ال 
�لفيزيولوجية � �جلسم، بل تتعد¥ 
بعض   � خلًال  حتد§  ح¨  ^لك 
"ظائف �ألعضاe؛ "قد ·ى �لن¯ � 
تيسً�� "åفيًفا  �لصو=  مو�صلة  عن 
 �  Cلرسو� حث  "قد  �مته،  على 
كما   ،Jلسحو� "جبة   C"تنا على 
حث على تأخ� �لسحوJ "تعجيل 
تقليص  شأنه  من  هذ�  أل&  �لفطر؛ 
"بالتا�  �مكن،  ما  �لصيا=  فتر� 
يسبب  ال  �إلسالمي  �لصيا=  فإ& 
 CاÐ �جلسم،  على   �ًّJضا ضغًطا 
من �ألحو�C، بل على �لعكس فإ& 
�لصيا= Æسن J6جة حتمل �ملجهو6 
�لبد�، بل "كفا�e �ألe�6 �لعضلي، 
ميكن  ال  فو�ئد  للجسم  "Æقق 

�ستحصاªا بغ� �لصو=. 
ِبُكُم  �هللا  ﴿ُيريُد  تعا%:  �هللا   Cقا
�ْلُيْسَر َ"َال ُيِريُد ِبُكُم �ْلُعْسَر﴾ (�لبقر� 

(١٨٥
قاC �لر�~9: ")& �هللا تعا% �"جب 
�لصو= على سبيل �لسهولة "�ليسر، 
من  قليلة  مد�   � )ال  �"جبه  "ما 
�لسنة، � ما �"جب هذ� �لقليل على 

�ملريض "ال على �ملسافر". 

"قد جتلت فو�ئد �لصيا= � عصرنا 
بصو�J �"ضح، "منها:

 
�ملناعة:  pها�   vلصيا� عالقة   .١
�ملناعي،  �جلها~   �eكفا يزيد  �لصيا= 
للخاليا  �لوظيفي  �ملؤشر  حتسن  فقد 
"هي  �لصائمني،  عند  �للمفا"ية 
ضد  �جلسم  عن  �ملد�فعة  �خلاليا 
�لغريبة  "�ألجسا=  �لدقيقة  �لكائنا- 
نسبة   -6�6~� كما  ִדا2ه،  �ل¬ 

�لنوعية  �ملناعة  عن  �ملسؤ"لة  �خلاليا 
 wتفعت بعض �نو�J�" ،��~يا�6 كب
�ل¬  "هي  �ملضا�6،  �ألجسا=  من 
تقو= بالقضاe على �لكائنا- �لدقيقة 

�لغا~ية للجسم.
 

 
��ألخطا �لبد�نة  من  �لوقاية   .٢
�لنا{ة عنها 

�ملعتمد   �غ �لسكر9   Ãكمر
�لتصلب   Ãمر��" �إلنسولني  على 
�لشريا� "�Jتفاw �لضغط �لشريا�: 
 �Jً"6 ثية "�لبنيوية�Jتلعب �لعو�مل �لو
�لنا�  �لبد�نة حيث يكو& بعض   �
حلد"§  غ�هم  من  �ستعد��6  �كثر 
 &� فيه  شك  ال  مما  "لكن  �لبد�نة، 
�لغذ�ئية  كالعا�6-  �لبيئية  �لعو�مل 
 ��"�لنشا� �لفيزيائي تلعب �Jً"6 كبً
 � فاإلفر��  �لبد�نة،  )حد�§   �
�لطاقة  عالية  "خاصة  �ألغذية   C"تنا
"كذلك �خللو6 )% �لر�حة "�لكسل 

إن الصـوم يعطي اجلسـم ف�ة مـن الراحة املكثفة 
ميكنـه خال�ـا أن يركز �يـع آلياته علـى أعمال 
الصيانـة وإصـالح مـا حلـق باخلاليا مـن عطب، 
امل�اكمـة،  السـموم  وعلـى تنقيـة اجلسـم مـن 
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للبد�نة  �ملحدثة  �ملهمة  �لعو�مل  من 
صلة   -�^  Jألمو� "هذ�  عصرنا،   �
"ثيقة بالضغو� �لنفسية "�الجتماعية، 
"�قًيا  �إلسالمي حاجًز�  �لصيا=  "ميثل 
 6Jمن هذ� �لعو�مل؛ )^ ينخفض �لو�
�لغذ�ئي كما يتحقق � شهر Jمضا& 
بالصو=،  "�لعقلي  �لنفسي   Jالستقر��
Æيط  �لذ9  �إلميا�  للجو  نتيجة 
 �eبالصائم "كثر� �لعبا�6 "�لذكر "قر�
"�لتوتر   Cالنفعا� عن  "�لبعد  �لقر�&، 
"توجيه  "�لرغبا-،   w~لنو�� "ضبط 
توجيًها  "�جلسمية  �لنفسية  �لطاقا- 

)Ôابيًّا نافًعا.

�لقلب:  Kمر�~  من  �لوقاية   .٣
 Aنوفم  � قدمت  �J6سة   -Jشا�
�ألمريكية  �جلمعية  مؤمتر   �  ٢٠٠٧
ألمر�Ã �لقلب، )% �& �لصيا= يقلل 
�لقلب،   Ãبأمر� �إلصابة  فرصة  من 
نسبة  مبقاJنة  متت  �لد�Jسة  "هذ� 
�ملسيحية  �لطو�ئف  �ملرÃ � )حد¥ 
منتظم  بشكل  �لصو=   �Jمتا �ل¬ 
�لصيا=. مياJسو&  ال  ممن  "غ�ها 

�جريت  �ل¬  �لبحو§  �كد-  كما 
حد"§   Ãفاä� )سالمية   C"6  �
ضغط   wتفاJ�" �لصدJية  �لذÐة 
 �  Jالنتحا� معدال-  "هبو�  �لد=، 
 � �~6يا6   9� يشاهد   ¡" Jمضا&، 

"�لسكتة  �لقلب  فشل  نسبة حد"§ 
�لدماغية. ""جد �لباحثو& �& معظم 
�لقلب   Ãبأمر� �ملصابني  �ملرضى 
�لصحية  �لناحية  من  "�ملستقرين 
يستطيعو& صيا= شهر Jمضا& بد"& 
تنا"ªم  شريطة  تذكر،  مشاكل  �ية 
 �Jأل6"يتهم بانتظا=. "ال بد من �إلشا
قبل  �لطبيب   �Jستشا�  �J"ضر  %(

�åا^ �9 قر�J بالصيا=.

 �
٤- عالقة 
مضاO بالذ�كر� ��لقد
على �لتركيز: 

يفر~ 6ماÀ �إلنسا& هرموًنا ُيدعى " 

�لصيا=.  فتر�   � يرتفع  �ªرمو&  هذ� 
"قد "جد �لباحثو& � Ðثني نشرִדما 
"�جريا  �لAيطانية،  "النست"  Ûلة 
 &� �ملخAية  �حليو�نا-  بعض  على 
تعلم  سرعة  من  يزيد  �ªرمو&  هذ� 
تلك �حليو�نا- "ينشط ^�كرִדا. "ال 
�ªرمو&  هذ�  عالقة  بالضبط   xيعر
 �تش "Jمبا  �إلنسا&،  عند  بالذ�كر� 
ال  �لصيا=   &�  %( �ملستقبلية  �ألÐا§ 
 � قلة   "� ^ه¿  ضعف   %( يؤ96 
Jمبا  بل  �لبعض،  يظن  كما  �لتركيز 
Æسن من �لقد�J على �لتركيز. كما 
 wلالقال فرصة  يشكل شهر Jمضا& 

وميثـل الصيام اإلسـالمي حاجـًزا واقًيا من هذه 
العوامل؛ إذ ينخفض الوارد الغذائي كما يتحقق ! 
شهر رمضان االستقرار النفسي والعقلي بالصوم...

�ªرمو& �ملضا6 لإلJ�J6"، "هو يعمل 
�ملاe عن طريق  �متصا�  )عا�6  على 
من  تزيد  �ل¬  �لعو�مل  "من  �لكلية، 
 ،eملا�  oرمو& عد= شرª� )فر�~ هذ� 
Jمضا&   � �لصائم   &� �ملعلو=  "من 
ميتنع عن شرo �ملاe من �لفجر "ح¨ 
مستو¥   &�  Ãملفتر� "من   ،o"لغر�

كالتدخني  �لسيئة  �لعا�6-  عن 
"�إلكثاJ من شرo �لقهو� "�لنرجيلة 
مما ال ¶فى ضرJها على �حد "خاصة 

.&�J"جلها~ �لعص¯ "جها~ �لد� �

٥. عالقة 
مضاO ֲדرمونا< �جلسم: 
 � عزيز9  فريد"&   Jلدكتو� قد= 
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 Ãستعر�  ËثÐ  Cباستانبو مؤمتر 
�جريت  �ل¬  �لد�Jسا-  كافة  فيه 
فتبني  Jمضا&،   � �ªرمونا-  على 
تذكر �  تبدال-  �ية  �نه ¡ حتد§ 
هرمونا- �لغد� �لدJقية. "¡ حتد§ 
معدال-   � تذكر  تبدال-  �ية 
 "� �لتوستستر"&،   �Jلذكو� هرمو& 

�ªرمونا- �ألنثوية 
 "�  FSH  "  LH

 . كتني ال " Aل �
�لباحث  "�ستنتج 
�لغد6  �& "ظائف 

�لنخامية  �لغد�  هرمونا-  "مستو¥ 
هرمونا-   "� �لدJقية  �لغد�   "�
 Cخال  �تتغ  ¡ "�ألنوثة   �Jلذكو�
صيا= Jمضا&. �9 �& �لصيا= حالة 
 �"تش للجسم.  Ûهد�   �غ صحية 
�نه ¡ حتد§   %( �حلالية  �لد�Jسا- 
�ية مشاكل مهمة عند صيا= �ملرضى 
(�لذين  �لثا�   wلنو� من  �لسكريني 
لسكر  �خلافضة   oحلبو� يتنا"لو& 
يتنا"لو&  �لذين  �ملرضى  �ما  �لد=)، 
عا�6  ينصحو&  فال  �إلنسولني 
عموًما  �ملرضى  "ينصح  بالصيا=. 
ينو"&  كانو�   �^( طبيبهم   �Jباستشا
كانت   &( ما  ملعرفة  "^لك  �لصيا= 
بالصو=  تسمح  �ملرضية  حالتهم 
 &( e�"من �جل تعديل مو�عيد �لد"

�مكن.
نستفيد من صيا=   &� �6Jنا  ما   �^("
�لتأسي  من  لنا  بد  فال  Jمضا& 
 Jإلفطا� عند  هديه   � �  Cبالرسو
 wباتبا فينصح  �لطعا=،   C"تنا  �"
متر  على   Jإلفطا�  � �لشريفة  �لُسنة 
�ªضم  سهل   eغذ� فالتمر    ، eما  "�

"�لعديد  �لسكريا-  على  "Æتو9 
�لقيا=   � "�ملعا6&،  �لفيتامينا-  من 
�جلها~   eإلعطا  oملغر� لصال� 
 Cالستقبا للتجهيز  فرصة  �ªضمي 
تكو&   &� "ينصح   .Jإلفطا� "جبة 
على  مشتملة  خفيفة   Jإلفطا� "جبة 
"لكن  �ملختلفة،  �لغذ�ئية  �ملو�6 
من   C"نتنا Ðيث  معتدلة  بكميا- 
�إلفطاJ 6"& حد �لشبع �ملتخم. كما 
ينبغي علينا تنا"C كميا- جيد� من 
 eثنا� �فتقدنا�  ما  لتعويض  �لسو�ئل 
فتر� �لصيا=؛ إلعطاe �لكليتني فرصة 

ألe�6 "ظيفتهما.
�ألطـعمة  بتجـنب  ينصح  كما 
�ملقـلـيـة "�البـتعـا6 عـن 
"�لفلفل  -�Jلبهـا�" �ملخّلال- 

الصيام حالة صحية غ�  هدة للجسم. 

 �ل¬ قد تسبب �ضطر�با- هضمية، 
 C"تنا من  بالتقليل  �يًضا  "ينصح 
�إلكثاJ من  �لدÇة "عد=  �ألطعمة 
تنا"C �لسكريا- بشكل ~�ئد عن 

�حلد.
�ما "جبة �لسحوJ فمن �ألفضل �& 
باإلضافة )% جتنب  تكو& خفيفة، 
شرo �لشا9 �لذ9 
 J�J6(  � يتسبب 
فقد�&  �دثا   Cلبو�
�ملهمة  �لسو�ئل 
حتمله  "ما  للجسم 
من �مال¤ معدنية حتتاجها �جسامنا 

�ثناe فتر� �لصيا=.
�ملوعو6  "�ملسيح  �ملهد9  �إلما=   Cقا
�: ")& Jمضا& عند بعض �لنا� 
يكثر"&  "�لر�حة،  �ألكل  �يا=  مبثابة 
"�ملشويا-  �حللو¥  �كل  من  فيه 
"�ملقليا- فيخرجو& منه Çاًنا كما 
¶رÂ �حلصا& من �يا= �Jحته "�كله" 
�لعربية  �لتر2ة   ،��لكب  �(�لتفس

�ملجلد �لثا�).
 :Cقا �لذ9   � �هللا   CسوJ  Pصد"

و�". "صومو� تصحُّ
لنا  �لكرمي  �لشـهر  هذ�  �هللا   جعل 
"�لAكا-  �إلميـا&  شهر  "لكم 
مقبوًال  "صياًما   ،�Jملوفو� "�لصحة 

بإ^& �هللا .
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لدينِنـا ِحيـَك  األشـياِخ  مـن  ثـوٌب 

بشـرعهْم جـاَز  للمرتـدِّ  فالقتـُل 

روثَنـا تـأكُل  و  أشـباٌح  واجلـنُّ 

َعَمـْت قـد  بعـٍني  رجـٌل  دّجالُهـم 

وكـذا ابُن مـرَمي عنَدهم فوَق السـما

يُحيـي العظاَم مـن القبوِر مسـيُحهم

والنسـُخ فـي القـرآِن ديـٌن عندهـم

وَغيَّهـم املفسـديَن  سـبيَل  فاتـُرْك 

ومرَسـال للنبـي  غالمـاً  واْتَبـْع 

أحمـٌد غـالٌم  مـرزا  مهديُّنـا 

تَشـَهدوا يومًـا  تأتـوه  أن  بـد  ال 

طمسـوا بهـذا الثـوِب ُكلَّ َزبَْرَجـِد

املَـوُددي يقـول  فـرٌض  إنـه  بـل 

وتعتـدي املؤمنـني  كلَّ  وتُخيـُف 

ِد مؤيـَّ باملعجـزاِت  متسـلٌط 

ومقيَّـِد الثـرى  حتـَت  ومحمـٌد 

ِد ومخلـَّ قـادٌر  علـيٌّ  حـيٌّ 

فلـذا كفـرُت بديِنهـم هـذا الردي

ِد تُكـْن كمقلـِّ ُطهـًرا ال  رْمـَت  إْن 

لتهتـدي الكائنـاِت  كل  ربِّ  ِمـن 

فَاْحبـوا علـى جبِل اجلليـِد لتقتدي

أالَّ مسـيَح سـوى الغالِم األحمدى

فَاْحبوا على جبِل اجلليِد لتقتديفَاْحبوا على جبِل اجلليِد لتقتدي
  

                                                                                                                                                                              بش� حسن عابدين (سوJيا)
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ال ¶فى على �حد ثو�J �التصاال- �حلديثة 
�ل¨ ال يعرx مثيل ªا � �لتاJيخ، "ªا من 
هللا.  "�لفضل   ��لكث �لبشرية  على  �لفضل 
 ���التصاال- �حلديثة جعلت من �لكر� �ألJضية قرية صغ
نسمع   &� ميكننا  �آل&  فنحن  حجر�.  قلنا   �^( نبالغ  "ال 
Ôلس  "كأنه  �لعا¡   � مكا&   9� من  نكلمه  من  "نر¥ 
£و�Jنا، "كمية �ملعلوما- �ل¬ تنقل "åز& هائلة. حد§ 
�"�خر  �لبشر،  بعمر  مقاJنة   ،��قص مد�   Cهذ� خال كل 
�لقر& �لتاسع عشر "�لقر& �لعشرين "بد�يا- �لقر& �حلا�، 
 &� Cهذ� �ملقا � C"9 مائة "عشرين عاًما تقريبا. "سنحا�
نقترo من هذ� �لعا¡ �لسحر9 لعلنا نستطيع �& منيط �للثا= 

عن بعض خفايا� لغ� �ملتخصصني.
 ميكننا �لقوC )& �لفضل � هذ� �لتقد= �ªائل � �التصاال- 
�حلديثة يعو6 �% �لتقد= � تقنيا- تصنيع �ألقماJ �لصناعية 
"�التصاال- �لرقمية "�ألÐا§ �ملتقدمة �ملتعلقة ֲדما "�ل¬ 

�نعم �هللا ֲדا على �لبشر.

�ألقما
 �لصناعية
بد� )طالP �ألقماJ �لصناعية � �لنصف �ألخ� من �لقر& 
 CاÛ ã حقيقية �Jلعشرين "منذ ^لك �حلني ير¥ �لعا¡ ثو�

األقمار الصناعية واالتصاالت الرقميةاألقمار الصناعية واالتصاالت الرقمية
Satellite and digital communicationSatellite and digital communication

 "� �ألJضية   CساJإل� �طا-  &� �ملعلو=  من  �التصاال-. 
�التصاال- �لسلكية حتدها �ملسافا- "تضعف �إلشا�J �ل¬ 
 Cلقو� "ميكننا  مسافا- �د"�6  بعد  �ملحطا-  هذ�  تبثها 
)نه من �ملستحيل �& نغطي �لكر� �ألJضية بو�سطة "سائل 
�إلJساC �ألJضية �ًيا كا& نوعها؛ لكن هذ� ميكن �& يتم 
باستخد�= ثالثة �قماJ صناعية كل "�حد منها يغطي ثلث 

�لكر� �ألJضية.

Lطال� �ألقما
 �لصناعية
 Jعن �قما eتلف بعض �لشيå التصاال- – "هي� Jقما� &( 
�لتجسس "�الستشعاJ- يتم �طالقها باستخد�= �لصو�Jيخ 
�لفضائية "�ل¨ تتر` �لقمر �لصناعي � مد�J قريب )% حدٍّ 
�ألJضية  �جلا^بية  من   o"رª� بعد  "^لك   ÃJأل� من  ما 
 Jنقطة معينة مع �ملد� ã يلتقي Jجلو9. هذ� �ملد�� xلغال�"
�لثابت (�لنهائي "�ملرجو) حوC �ألÃJ "يسمى باإلجنليزية 
Geostationary orbit. "�±ية هذ� �ملد�J �لذ9 يبعد عن 

�ألÃJ ٣٦٠٠٠ كيلومتًر�، �& �9 جسم يوضع فيه يظل 
 C؛ "� حاÃJعلى �لد"�= ثابًتا بالنسبة للناظر )ليه من �أل
ُ"ضع قمر )JساC فيه فإنك تظل تستقبل منه �6خل �ملنطقة 

�ل¬ يغطيها ما ¡ ينته عمر� �الفتر�ضي.

�ملهند� عبد �لر
ن سليم (قطر)
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�لتجسس   Jقما� مثل  �ألخر¥   -�Jملد��  �  Jألقما� �ما 
"�الستشعاJ عن بعد فأنت تر�ها (تستقبلها بلغة �التصاال-) 

� "قت معني "مكا& معني "لكن ليس على �لد"�=.
نعو6 �% �ملد�J �لقريب �لذ9 فيه قمرنا �آل&. كيف ينطلق 
 ã لثابت �لذ9 يتقاطع معه� Jملد�� %( Jلقمر من هذ� �ملد��

نقطة �د�6؟
 Jألقما�  &�  xنعر  &� البد   C²لتسا� هذ�  على  لإلجابة 
�لصناعية تز"6 بصو�Jيخ صغ�� تعمل على حتريك �لقمر 
 Jليسا�" "�ليمني  "�ألسفل  (�ألعلى  �لستة  �الجتاها-   �
"�ألما= "�خللف). "من �جلدير بالذكر هنا �& �لقمر يتحر` 
مسافا- بسيطة جد� �ثناe "جو�6 � مد��J �لد�ئم (�لثابت) 
�ألصلي،  �لوضع  الستعا�6  �لصو�Jيخ  هذ�  "تستخد= 
"تسمى هذ� �لعملية باملنا"�J "تتم كل âسة عشر يوًما. 
�لعمر  عندها  ينتهي  �لصو�Jيخ  هذ�  "قو6  ينتهي  "حينما 
قمر  �الفتر�ضي أل9  �لعمر  ُيحد6  للقمر "ªذ�  �الفتر�ضي 

مبعرفة كمية �لوقو6 فيه "معدC �ستهالكه له.
ميكن  "ال  �لقريب   �Jمد�  ã  C�~ما قمرنا  �آل&  ح¨ 
عن  فيه  ُيتحكم  فقط  �لعا6ية،  �التصاال-   ã �ستخد�مه 
تقريبا   wسبو�  Cخال بذلك.  �خلاصة  �ملحطا-  طريق 
 Jلقريب �لذ9 فيه �لقمر مع �ملد�� Jملد�� eُتنتهز فرصة �لتقا
 %(  �Jمد� من  بسال=  لينطلق  �لصو�Jيخ  فتستخد=  �لثابت 
�ملد�J �لثابت. هذ� �للحظة هي �هم حلظة � حيا� �لقمر 
حيث يستخد= � عملية �النطالP هذ� tو نصف �لوقو6 
فقد فشلت  �لتوجيهية، ")^� فشلت  �ملوجو6 � صو�J¶ه 
لعمر  يكفي  لن  �ملتبقي  �لوقو6   ^( تقريبا   Pإلطال� عملية 
�لثابت،   �Jمد� لوضعه �  ثانية  طويل ")& جنحت �ا"لة 

"لن يغد" �قتصا6يا � هذ� �حلالة.
بعد جنا¤ عملية "ضع �لقمر ã مد��J �لثابت يستخد= � 

�التصاال- بعد بعض �لعمليا- �خلاصة بالتحكم "تثبيته 
.CساJملكا& �ملحد6 ليغطي �ملساحة �ملقصو�6 من �إل� �

�التصاال< ع� �ألقما
 �لصناعية
نظم  تستخد=  �التصاال-   Jقما� من  �لقدمية   Cألجيا�
 ���التصاال- �لتناظرية �ل¬ ال تتسع لقنو�- تلفزيونية كث
�ألقماJ �حلديثة  �ما  تناظرية-  تليفزيونية  قنا�  –قر�بَة ٢٤ 
مقاال  ªا  -سنخصص  �لرقمية  �التصاال-  تستخد=  �ل¬ 
�خر- ميكنها بث عد6 كب� جدÎ من �لقنو�- تصل )% 

�كثر من ٢٠٠ قنا�.
بعد عمليا- تقنية خاصة ُترسل �لقنو�- "�ملعلوما- )% 
�لقمر عن طريق �طا- �Jضية بتر66 ¶تلف عن �لتر66 
بني  تد�خل  Æد§  ال  كي   ÃJأل�  %( �لقمر  يبثه  �لذ9 

.ÃJلصاعد� )% �لقمر "تلك �لنا~لة )% �أل� �Jإلشا�
  "ما "ظيفة �لقمر )ال �ستقباC �ملعلوما- من �ملحطا- 
 ÃJا )% �ألªساJ( � ضية � )عا�6 حتميلها بتر66 �خرJأل�
 Pل¬ يعرفها �جلميع "نر�ها فو� Cالستقبا� Pلُتستقبل بأطبا

.C~سطح �ملنا�
من  )ليه  ينظر  ملن  بالنسبة   �Jمد�  ã J6جة  قمر  لكل 
"ُيضبط  J6جة،  "Þانني  مائة   %( صفر  بني  ما   ،ÃJأل�
�ملر�6 �ستقباC )شا�J- بثه. بعد  �لقمر  �لطبق "فق ~�"ية 
 Aمبك  Cحلا� بطبيعة  �لضعيفة   -�Jإلشا� هذ�  ُتكبَُّر  ^لك 
معني � صند"P صغ� يرّكب على طبق �الستقباC يسمى 
LNB، "�±ية �ملكA هذ� �& �إلشا�J ")& �ستقبلت فهي ال 

 �Jملباشر � سلك �لنقل. تصل بعدها �إلشا� �حتتمل �لس
بسلك �لنقل )% جها~ �ملستقبل �6خل �ملنـزC �لذ9 يفك 
Jمو~ها �وًال �إلشا�J )% صو- �" صو�J لتسمع "تر¥ 

"åز&.
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التقوى

قصيدتي امليمية التي أتيتها على ثالثة وستني بيتًا هي

 عدد السنني التي عاشها نبينا األكرم محمد املصطفى �.

حاولت قدر املستطاع أن أظهر بعض مجاالت اإلعجاز العلمي 

الوارد ذكرها في كتاب اهللا اجمليد وذلك فيما يختص بعلم الفلك خاصة قوله تعالى:

َُّه لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم﴾ (الواقعة ٧٦-٧٧) ﴿فََال أُْقِسُم ِمبََواقِِع النُُّجوِم * َوإِن

لقد تضرعت على أعتاب خالقي أن يلهمني جادة الصواب فيما ذهبت إليه 

ألن ذلك أكبر من مداركي وعلومي.

واهللا من وراء القصد.

د. عيسى احلاج رحمون

إعجاُز ربِّ الكونإعجاُز ربِّ الكوِنِ في قرآننا في قرآننا

يـا ناِظـَر �إلميـاِ& � عـاCِ �لّسـما
جلّيـٌة "�لنجـوَ=  �لكو�كـبَ   َّ&(

هـّال �لتمسـَت )% يقينَك ُسـلَّما  (١)
(٢) نعَلمـا  ال  موقـٍع   � لكنهـا 
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�ثاJَهـا لنـا  ُتظِهـْر  �ضو�²هـا 
قر�ننـا  � �لكـوِ&   ِّoJَ )عجـاُ~ 
َمـن كا& يعـرxُ � �لقـدِمي علوَمنا
�ملو�ضـُع يـا عبـا6ُ عظيمـٌة  Cَقـا
كامـٍل َخْلـٍق   oُكتـا  eَلسـما�  &(
"غ�هـم  Cِللكهـو �ملقابـُر  فيهـا 
سـتنتهي  eلسـما�  � �خلالئـِق  كلُّ 
�ملـوُ- عنـد �لنـاِ� صعـٌب ُمـرُُّ�
لـو يعلـم �إلنسـاُ& هـذ� مـا بغى
)عجـاُ~ oِJ �لكـوِ& جـاeَ لُرشـدنا
�لشـمُس ليسـت � �لسـماe "حيدً�
بـال  �Jً6َّيـا  Jُألقـد��  َ̀ تتـر لـن 
لنـا �6هـٍم ُنصـٌح  � كلِّ خْطـبٍ 
قـد تنتظـْر يـا صـاِ¤ يومـË للُتقى
ُ�مَُّه �ملـوُ- ¶طـف َمـن َسـ�َضُع 
Jُْمَتها  Cٍيسـُتر ِمـن فعـا eال شـي
حـاَ~ُ� قـد  ملـا  � حـبٍّ   eُفاملـر
)& كنـَت تسـعى للصالِ¤ فُخـْذ بِه
ـَد �لتمثـاJ Cُبًّـا نعبـُدْ� هـل َجسَّ
6قيقـٍة مثـل   eِملـر� "�لعمـُر عنـد 
َخْطِبنـا عـن  غفلـٍة   � لكننـا 

"�جلسـُم "لَّى � �لسـدِمي �ألقدما  (٣)
"�ُهللا �ثبـتَ � �لكتـاo "�برمـا  (٤)
�" كا& ينُفـُذ � �لسـماeِ ليغَنمـا  (٥)
لو تعلمـوَ& ("قاC ^لك ُمقسـما)  (٦)
فيهـا �لـوال�6  )&َّ ^لك ُمحتمـا  (٧)
تلَك �لثقوoُ �لسـو6ُ ليسـت �جنما  (٨)
"�لكـوُ& مثـَل �خللِق يوًمـا ُيهَدما  (٩)
"�ملـوُ- عند �لنجـِم ُمـرٌّ َعلقما  (١٠)
�" خالـَف �لر
ـَن يهوÞ� 9ـا  (١١)
"�هللا �قسـَم � �لكتـاo "�فَهما  (١٢)
(١٣) ُيوِهمـا  بعثـه لـن  "�ملتقـي � 
فاملـو- يأخذ الهيـÛ "� Ëِرمـا  (١٤)
مما سـيأÚ يـوَ= َضْنـٍك ُمبهمـا  (١٥)

هل مثُل هذ� �ليـو= يأJ – Úمبا –  (١٦)   
هل مثُل هذ� �ليو= فوٌ~ – ساe ما –  (١٧)
�ُهللا يعَلـم "�ملشـيئة – حيثمـا – (١٨)
َ̀ – )منا –  (١٩) Jُهللا يعلـم ما بصـد�"

�" كنت تسعى للطال¤ – فو�±ا - (٢٠) 
َه �لطاغـوُ- ِعجـًال ُقزِّمـا (٢١)  �ْ= �َلـَّ
(٢٢) للفنـاeِ َسـُيرَغما  ِمن عمِر جنـٍم 
(٢٣) �قدمـا  عا6يـاٌ-  �يقظْتنـا  مـا 
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التقوى

�فـٌل جنمـَك   &� حبيــ¯  �عَلـْم 
لُبَّنـا يأخـُذ  �ِهللا  هـد9ُ  "�ªـد9ُ 
�" �هـدِ- �ألقـو�Cُ َبْلَسـَم َجرِحنـا
لّذ�تنـا  � "tـن  �لسـنوُ&  متضـي 
")^� ُسـِئلَت عـن �خلو�� هـل ُتِجْب
�خلطـبُ صعـٌب "�لنفـوُ� مريضـٌة
سـليمٌة "�لفـؤ�6ُ  Jحـٌب  "�لكـوُ& 
مـا جـاeَ � �ألصحـاِ¤ )ال هدُينـا
طيـٍب êلـٍق  لنـا   eُلنـد��  eجـا
تباينـو� "�لعبـا6ُ  ـَم  ُقسِّ  Pُ~لـر�
)·ـم �ملعاصـي  علـى  "�لعاكفـوَ& 
سـكناتِه  � �لر
ـَن  يتـِق  مـن 
جّناتـِه  � يكـوُ&  �ملليـِك  عنـد 
خو�لًيـا �لرحيـِل  يـوَ=  الئًمـا  يـا 
�َُّ6"ُ Jْحـَذ�" eِقريـَن �لسـو Jْفاحـَذ
"�حـذJْ ِمـن �لشـيطاِ& �9َّ نصيحـة
بعدهـا  Jٌقـر� ال  6نيـا  Jُْمـَت    &ْ(
عليائـِه  � �ِهللا  نصـَر  Jُمـَت   "�
"نو�هًيـا �"�مـًر�  ليـس  فالديـُن 
�ٍeعبـا" ُ£ّبـٍة  ليـس  �لديـُن 

ما  (٢٤) "�ملوُ- صعٌب )ْ& حسـابَك ُقدِّ
)ْ& كانِت �ألفعـاJ() Cُحْم ُترَحما) (٢٥)
(٢٦) قلَّمـا  "�حلقيقة  يشـفى  �جلـرُ¤ 
هـل ُتمِهل �ألقـد�Jُ ح¨ ننَدمـا  (٢٧)
�مضيـُت هذ� �لعمـَر الٍ� نائمـا  (٢٨)
Jُ�6 �لضاللـِة لن تضوwَ �مليسـما (٢٩)
َ̀ يا ْبَن �6= – فاحُسما – (٣٠) "�ألمر �مُر
(٣١) مأمتـا  لرشـٍد  ِصغنـا  لكننـا 
لك – ِسـيَّما –  (٣٢) ِ̀ �لباغوَ&̂  Jيد ¡

"�لصاحلـاُ- ليوِ= بعِثَك – مثلما – (٣٣) 
� ُلّجـٍة فيهـا سـعٌ� مغَرمـا  (٣٤)
Jُ�6 �خللـو6ِ يكو& فيهـا ُمكرَّما  (٣٥)
� هـذ� �لدنيا َسُيسـقى ~مزمـا  (٣٦)
يو= �حلقيقة سـوxَ يأÚ ُمحكما  (٣٧)
يأتيَك يوَ= �حلشـِر ُمغضـَب الئما  (٣٨)
فهـُو �ملصنَّـفُ عند Jبـَك Ûِرما  (٣٩)
ُ�خرجَت منها شـبَه عـاJٍ ُمهَدما (٤٠)
� �حلشِر تضمن �& ستنطلق ُملهما (٤١)
هـو كل ما نعلـم "ما ال نعلمـا (٤٢)
هـو نبُع ُخْلـٍق للفضيلِة خا6مـا  (٤٣)
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"قـال6ٍ�  بسـبحٍة  ليـس  �لديـُن 
�بـٍق عبـٍد  بـني  سـا"¥  �لديـُن 
هدُيـُه  eَجـا لإلحسـا�  �لديـُن 
tتاجهـا �لـ¬   eملـا� قطـرُ�  هـو 
حياتـِه  eُمـا لإلنسـاِ&  �لديـُن 
�الئـِه ِمـن  ّيـاِ&  للدَّ �لديـُن 
لْك �لرشـيِد نصحُت  �لعقِل  يا صاحَب 
�لركـُب مـاÃٍ يـا ُ�َخـيَّ فَلْيَتكـْم
")نـُه  �للمسـِ يلـَزُ=  "�لـز�6ُ 
قائِلـْه  Cَ"� "لسـُت  ِقيـَل  فاحلـقُّ 
Ðاجـٍة منـه  كنـتُ   �� "�حلـقُّ 
ـفُت مـن كلِّ �لكـؤ"ِ� فلم �جْد Jُشِّ
بتلـذٍ̂ شـربُتها  �ليقـني  كأَ� 
�لنَّمـا  wُينبـو �إلصبـاِ¤  َق  فالـِ يـا 
يـوَ= �لقبـوJُ تفيـُض عـن �جد�ِثهـا
"جوَهنا تُسـّر  لـن  �لصحائُف  تلـك 
فوَ~نا �ألعمـاCُ تضمـُن  هل كانـِت 
�عتاِبكـم علـى  فاضـت  �حد�ُقنـا 
ُيرجـى غ�كم "ليـَس   ��لنظـُ َعـزَّ 

ُمَؤمَّـٌل  منـَك  �لصفـَح   َّ&( "�لوعـُد 

فهـو �حلضـاJُ� "�لرُّقـّي ما Çـا (٤٤)
"مليـِك �مـر� )ْ& �تـاُ� ُمسـّلما (٤٥)
مـا كا& يوًمـا مبَهًما �" ملزمـا (٤٦)
ِضيَغْت لنا ِمـن عنـِد oJٍّ �كَرما (٤٧)
هـل ِمن حيـاٍ� 6"َ& مـاeٍ �" 6ما  (٤٨)
حْسـُب �ملليـِك متنًُّنـا "تكرُّمـا  (٤٩)
�ªـد9ُ جاeَ "كاَ& ^لـَك ُمحكما  (٥٠)
ِمن Jَْكِبـِه �لناجوَ& لسـتم "�±ا  (٥١)

ال ُيهِلُك �خلاطـوَ& )ال – Jيثما –  (٥٢) 
هل ُيسـِمُع �لعقَّـاCُ )الَّ – قلما – (٥٣)
يا ليت كل �لنـا� تفعل – )منا –  (٥٤) 
�Jقى مـن �لكأِ� �لـ¬ ال تصدما  (٥٥)
ما جاe ^لـك Jُْغَم �نفـي ُمرَغما  (٥٦)
ـما  (٥٧) هـالَّ خلصنا ِمن مصـٍ� ُقسِّ
�ملُْلـك فـاٍ& "�لوجاهُة غ� مـا  (٥٨)
(٥٩) "تقدُّمـا  تقهقـٍر  بـَني   eُملـر�"
َك ُمحكـٌم ال يظلما  (٦٠) ميز�ُ& عدلـِ
"�لناJُ - يوُ= �لوعِد - حتمË ُتضَرما  (٦١)
"�لذنُب شـرٌّ "�جلـالeُ لَِبئَسـما  (٦٢)
هل يأَمـل �إلنسـاُ& )ال عندمـا  (٦٣)
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التقوى

Jََجاُ- �ْلُعَال﴾ (طه ٧٥-٧٦) َفُأ"لَِئَك َلُهُم �لدَّ
(١٤)  ﴿�ْقَتَرoَ لِلنَّاِ� ِحَساُبُهْم َ"ُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَ& 
ِْ̂كٍر ِمْن Jَبِِّهْم ُمْحَدٍ§ ِ)الَّ �ْسَتَمُعوُ� َ"ُهْم  * َما َيْأِتيِهْم ِمْن 

(٢-٣ eألنبيا�) ﴾&ََيْلَعُبو
 oِ١٧)  ﴿َ�َفَأِمُنو� َ�ْ& َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ�� ١٥، ١٦ )
(يوسف  َيْشُعُر"َ&﴾  َال  َ"ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  �لسَّ َتْأِتَيُهُم   "ْ�َ �هللا 
 eٌاَعِة َشْي ١٠٨)، ﴿َيا �َيَُّها �لنَّاُ� �تَُّقو� Jَبَُّكْم ِ)&َّ َ~ْلَزَلَة �لسَّ
َ�Jَْضَعْت  ا  َعمَّ ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْ"َنَها  َيْوَ=   * َعِظيٌم 
َ̂�ِ- َحْمٍل َحْمَلَها َ"َتَر¥ �لنَّاَ� ُسَكاJَ¥ َ"َما  َ"َتَضُع ُكلُّ 

ُهْم ِبُسَكاJَ¥ َ"َلِكنَّ َعَذ�oَ �هللا َشِديٌد﴾ (�حلج ٢-٣)
 eَ٢٠)  ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َ"َمْن َ�َسا� ١٨، ١٩)
ٍ= لِْلَعِبيِد﴾ (فصلت ٤٧)، ﴿َما َعَلى  َفَعَلْيَها َ"َما Jَبَُّك ِبَظالَّ
َتْكُتُموَ&﴾  َ"َما  ُتْبُد"َ&  َما  َيْعَلُم  َ"�هللا   Àُْلَبَال� ِ)الَّ   Cِلرَُّسو�
 oَِعَذ� ِمْن  َغاِشَيٌة  َتْأِتَيُهْم   &ْ�َ ﴿َ�َفَأِمُنو�   ،(١٠٠ (�ملائد� 
(يوسف  َيْشُعُر"َ&﴾  َال  َ"ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  �لسَّ َتْأِتَيُهُم   "ْ�َ �هللاَِّ 

.(١٠٨
(٢١)  ﴿َ"�تََّخَذ َقْوُ= ُموَسى ِمْن َبْعِدِ� ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال 
َجَسًد� َلُه ُخَو�Jٌ �ََلْم َيَرْ"� �َنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َ"َال َيْهِديِهْم َسِبيًال 

(١٤٩ xألعر��) ﴾تََّخُذ"ُ� َ"َكاُنو� َظاِلِمَني�
َجِميٌع  ُهْم   �َ̂ َفِإ َ"�ِحَدً�  َصْيَحًة  ِ)الَّ  َكاَنْت   &ْ(ِ﴿   (٢٤)
َلَدْيَنا ُمْحَضُر"َ& * َفاْلَيْوَ= َال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َ"َال ُتْجَزْ"َ& 

ِ)الَّ َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ&﴾ (يس ٥٤-٥٥)
اَعَة َ�ْ& َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة  � ٢٨)  ﴿َهْل َيْنُظُر"َ& ِ)الَّ �لسَّ ٢٧)
eُ َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُد"ٌّ ِ)الَّ  َ"ُهْم َال َيْشُعُر"َ& * �ْألَِخالَّ
َخْيٍر  ِمْن  َتْفَعُلو�  ﴿َ"َما   ،(٦٧-٦٨ xلزخر�) �ْلُمتَِّقَني﴾ 

 * �ْإلِْنَساَ&  َخَلَق   * �ْلُقْر�َ&  َعلََّم   * ﴿�لرَّْحَمُن    (١)
َ"�لنَّْجُم   * ِبُحْسَباٍ&  َ"�ْلَقَمُر  ْمُس  �لشَّ  * �ْلَبَياَ&  َعلََّمُه 
َماJَ eََفَعَها َ"َ"َضَع �ْلِميَز�َ&﴾  َجُر َيْسُجَد�ِ& * َ"�لسَّ َ"�لشَّ

(�لر
ن ٢-٨)
َلْو  َلَقَسٌم  َ")ِنَُّه   * �لنُُّجوِ=  ِبَمَو�ِقِع  �ُْقِسُم  ﴿َفَال    (٦)

َتْعَلُموَ& َعِظيٌم﴾ (�لو�قعة ٧٦-٧٧)
ِجلِّ لِْلُكُتِب  َماeَ َكَطيِّ �لسِّ �١٠)  ﴿َيْوَ= َنْطِو9 �لسَّ ٩)
َكَما َبَدْ�َنا َ�"Cََّ َخْلٍق ُنِعيُدُ� َ"ْعًد� َعَلْيَنا )ِنَّا ُكنَّا َفاِعِلَني﴾ 
 eَُما َ̂� �لسَّ َ̂� �لنُُّجوُ= ُطِمَسْت * َ"ِ) (�ألنبياe ١٠٥)، ﴿َفِإ
�ُقَِّتْت *  �لرُُّسُل   �َ̂ (ِ"َ ُنِسَفْت *   Cُْلِجَبا�  �َ̂ (ِ"َ ُفِرَجْت * 
َلْت * لَِيْوِ= �ْلَفْصِل﴾ (�ملرسال- ٩-١٤)،  ِأل9َِّ َيْوٍ= ُ�جِّ
 �َ̂ َ̂� �ْلَكَو�ِكُب �ْنَتَثَرْ- * َ"ِ) َماeُ �ْنَفَطَرْ- * َ"ِ) َ̂� �لسَّ (ِ﴿
� �ْلُقُبوJُ ُبْعِثَرْ- * َعِلَمْت َنْفٌس َما  َ̂ َرْ- * َ"ِ) �ْلِبَحاJُ ُفجِّ

(٢-٦ Jإلنفطا�) ﴾-َْر َمْت َ"َ�خَّ َقدَّ
ْمَس َ"�ْلَقَمَر  َر َلُكُم �للَّْيَل َ"�لنََّهاJَ َ"�لشَّ (١١)  ﴿َ"َسخَّ
ِلَقْوٍ=  َآلََياٍ-  َِ̂لَك  ِفي   َّ&(ِ ِبَأْمِرِ�  َر�ٌ-  ُمَسخَّ َ"�لنُُّجوُ= 

َيْعِقُلوَ&﴾ (�لنحل ١٣)
 xِْخِتَال�"َ ÃِJََْماَ"�ِ- َ"�ْأل (١٢)  ﴿ِ)&َّ ِفي َخْلِق �لسَّ
َيْنَفُع  ِبَما  �ْلَبْحِر  ِفي  َتْجِر9  �لَِّتي  َ"�ْلُفْلِك   Jِلنََّها�"َ �للَّْيِل 
 ÃَJََْفَأْحَيا ِبِه �ْأل eٍِمْن َما eَِما �لنَّاَ� َ"َما �َْنَزCَ �هللا ِمَن �لسَّ
�لرَِّياِ¤  َ"َتْصِريِف  �6َبٍَّة  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  َ"َبثَّ  َمْوِتَها  َبْعَد 
ِلَقْوٍ=  َماeِ َ"�ْألÃِJَْ َآلََياٍ-  َبْيَن �لسَّ ِر  َحاoِ �ْلُمَسخَّ َ"�لسَّ

َيْعِقُلوَ&﴾ (�لبقر� ١٦٥)
(١٣)  ﴿)ِنَُّه َمْن َيْأِ- Jَبَُّه ُمْجِرًما َفِإ&َّ َلُه َجَهنََّم َال َيُموُ- 
اِلَحاِ-  َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل �لصَّ ِفيَها َ"َال َيْحَيا * َ"َمْن 
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َيْعَلْمُه �هللا َ"َتَز"6َُّ"� َفِإ&َّ َخْيَر �لز6ِ�َّ �لتَّْقَو¥ َ"�تَُّقوِ& َيا ُ�"ِلي 
�ْألَْلَباoِ﴾ (�لبقر� ١٩٨)

�٣٤)  ﴿َ"ِمْن �َياِتِه ُيِريُكُم  ٢٩ ،٣٠، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣)
 ÃَJََْفُيْحِيي ِبِه �ْأل eًَما eَِما �ْلَبْرPَ َخْوًفا َ"َطَمًعا َ"ُيَنزCُِّ ِمَن �لسَّ
َ�َياِتِه  َيْعِقُلوَ& * َ"ِمْن  ِلَقْوٍ=  َِ̂لَك َآلََياٍ-  َمْوِتَها ِ)&َّ ِفي  َبْعَد 
ِمَن  6َْعَوً�  6ََعاُكْم   �َ̂ (ِ ُثمَّ  ِبَأْمِرِ�   ÃُJَْْأل�"َ  eَُما �لسَّ َتُقوَ=   &ْ�َ
 ÃِJََْماَ"�ِ- َ"�ْأل � �َْنُتْم َتْخُرُجوَ& * َ"َلُه َمْن ِفي �لسَّ َ̂ (ِ ÃِJَْْأل�
ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَ& * َ"ُهَو �لَِّذ9 َيْبَدُ� �ْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُ� َ"ُهَو َ�ْهَوُ& 
َماَ"�ِ- َ"�ْألÃِJَْ َ"ُهَو �ْلَعِزيُز  َعَلْيِه َ"َلُه �ْلَمَثُل �ْألَْعَلى ِفي �لسَّ
�ْلَحِكيُم﴾ (�لر"= ٢٥-٢٨)، ﴿�ََلْم َتَر َ�&َّ �هللا َيْسُجُد َلُه َمْن 
ْمُس َ"�ْلَقَمُر َ"�لنُُّجوُ=  َماَ"�ِ- َ"َمْن ِفي �ْألÃِJَْ َ"�لشَّ ِفي �لسَّ
َحقَّ   ٌ�َ"َكِث �لنَّاِ�  ِمَن   �َ"َكِثٌ  ُّo�"َ َ"�لدَّ َجُر  َ"�لشَّ  Cُْلِجَبا�"َ
َعَلْيِه �ْلَعَذ�oُ َ"َمْن ُيِهِن �هللا َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍ= ِ)&َّ �هللا َيْفَعُل 
 eِِبِلَقا ُبو�  َكذَّ �لَِّذيَن  َخِسَر  ﴿َقْد   ،(١٩ (�حلج   ﴾eَُيَشا َما 
اَعُة َبْغَتًة َقاُلو� َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما  َ̂� َجاeَْتُهُم �لسَّ �هللا َحتَّى ِ)
 eَِهْم َ�َال َساJُِهْم َعَلى ُظُهوJَ�~َ"ْ�َ &ََفرَّْطَنا ِفيَها َ"ُهْم َيْحِمُلو

َما َيِزJُ"َ&﴾ (�ألنعا= ٣٢)
َ�ْقَوُ=  ِهَي  لِلَِّتي  َيْهِد9  �ْلُقْرَ�َ&  َهَذ�   َّ&(ِ﴿   (٣٦  �  ٣٥)
َ�ْجًر�  َلُهْم   َّ&�َ اِلَحاِ-  �لصَّ َيْعَمُلوَ&  �لَِّذيَن  �ْلُمْؤِمِنَني  ُر  َ"ُيَبشِّ

(١٠ eإلسر��) ﴾��َكِبً
�٣٩)  ﴿َيا �َيَُّها �لنَّاُ� ِ)&َّ َ"ْعَد �هللا َحقٌّ َفَال  ٣٧ ، ٣٨)
ْيَطاَ&  ْنَيا َ"َال َيُغرَّنَُّكْم ِباهللا �ْلَغُر"Jُ * ِ)&َّ �لشَّ َتُغرَّنَُّكُم �ْلَحَياُ� �لدُّ
ِمْن  لَِيُكوُنو�  ِحْزَبُه  َيْدُعو  )ِنََّما   � َعُد"ًّ َفاتَِّخُذ"ُ�  َعُد"ٌّ  َلُكْم 
ْ̂ َجاeَُهْم َبْأُسَنا  ِعِ�﴾ (فاطر ٦-٧)، ﴿َفَلْوَال ِ) َ�ْصَحاoِ �لسَّ
ْيَطاُ& َما َكاُنو�  َتَضرَُّعو� َ"َلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َ"َ~يََّن َلُهُم �لشَّ

 oَُر"� ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم �َْبَو� ُ̂كِّ ا َنُسو� َما  َيْعَمُلوَ& * َفَلمَّ
 � َ̂ َ̂� َفِرُحو� ِبَما ُ�"ُتو� َ�َخْذَناُهْم َبْغَتًة َفِإ ُكلِّ َشْيeٍ َحتَّى ِ)
ُهْم ُمْبِلُسوَ&﴾ (�ألنعا= ٤٤-٤٥)، ﴿َ�َحِسَب �لنَّاُ� َ�ْ& 
ُيْتَرُكو� َ�ْ& َيُقوُلو� َ�َمنَّا َ"ُهْم َال ُيْفَتُنوَ& * َ"َلَقْد َفَتنَّا �لَِّذيَن 
ِِ̂بَني*  ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �هللا �لَِّذيَن َصَدُقو� َ"لََيْعَلَمنَّ �ْلَكا
َيْسِبُقوَنا َساeَ َما   &ْ�َ يَِّئاِ-  َيْعَمُلوَ& �لسَّ �لَِّذيَن  َ�ْ= َحِسَب 
َيْحُكُموَ& * َمْن َكاَ& َيْرُجو ِلَقاeَ �هللاَِّ َفِإ&َّ َ�َجَل �هللا َآلٍَ- 

ِميُع �ْلَعِليُم﴾ (�لعنكبو- ٣-٦) َ"ُهَو �لسَّ
اِغَني  �٤١)   ﴿ِ)&َّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصا�6ً *  لِلطَّ ٤٠)
َمَآًبا * َالِبِثَني ِفيَها َ�ْحَقاًبا * َال َيُذ"ُقوَ& ِفيَها َبْر�6ً َ"َال 
(�لنبأ  ِ"َفاًقا﴾   eًَجَز�  * اًقا  َ"َغسَّ َحِميًما  ِ)الَّ   * َشَر�ًبا 
َ"َما  )ِلَْيَك   Cَُْنِز� ِبَما  ُيْؤِمُنوَ&  ﴿َ"�لَِّذيَن   ،(٢٢-٢٧
�ُْنِزCَ ِمْن َقْبِلَك َ"ِباْآلَِخَرِ� ُهْم ُيوِقُنوَ& * ُ�"لَِئَك َعَلى 
ُهًد¥ ِمْن Jَبِِّهـْم َ"ُ�"لَِئَك ُهـُم �ْلُمْفِلُحوَ&﴾ (�لبقر� 

(٥-٦
)ِنَّا  �لنَّاُ�  �َيَُّها  ﴿َيا   (٤٩�  ٤٨  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٥)
َ"َقَباِئَل  ُشُعوًبا  َ"َجَعْلَناُكْم  َ"�ُْنَثى  ََ̂كٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم 
 ﴾�لَِتَعاJَُفو� ِ)&َّ َ�ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللا �َْتَقاُكْم ِ)&َّ �هللا َعِليٌم َخِبٌ
�لَِّذ9  Jَبَُّكُم  �ْعُبُد"�  �لنَّاُ�  �َيَُّها  (�حلجر�- ١٤)، ﴿َيا 
َخَلَقُكْم َ"�لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ& * �لَِّذ9 َجَعَل 
 eًَما eَِما َماeَ ِبَناeً َ"�َْنَزCَ ِمَن �لسَّ َلُكُم �ْألÃَJَْ ِفَر�ًشا َ"�لسَّ
َفَأْخَرÂَ ِبِه ِمَن �لثََّمَر�ِ- Jِْ~ًقا َلُكْم َفَال َتْجَعُلو� هللا �َْنَد��6ً 

َ"�َْنُتْم َتْعَلُموَ&﴾ (�لبقر� ٢٢-٢٣)
)َِلى  �ْألَْجَد�ِ§  ِمَن  ُهْم   �َ̂ َفِإ  Jِو �لصُّ ِفي  (٥٨) ﴿َ"ُنِفَخ 

Jَبِِّهْم َيْنِسُلوَ&﴾ (يس ٥٢)



اجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

٣٦

التقوى

)عد�6: �مد عماJ �ملسكي (�ململكة �ملتحد�)

قد أُعِطيت اكثر قد أُعِطيت اكثر  

(١) هو عبد �هللا بن �Ê قحافة عثما& بن كعب �لتيمي �لقرشي �مللقب �بو بكر �لصديق، صحاÊ "يعتA �لصديق �ملقرo للن¯ �مد �، "لشد� هذ� �لعالقة �ل¬ جتمعهما فقد 

^كرها �هللا تعا% � �لقر�&. "لد سنة (٥٧٣ =) �ملو�فق (٥١ P هـ) بعد عا= �لفيل Ðو�� سنتني "ستة �شهر. "هو �"C �خللفاe �لر�شدين "�حد �لعشر� �ملبشرين باجلنة. Jفض 
�مد �، "عبد �لر
ن، "�مد، "�Çاe، "�= كلثو=. "قد �6خل )%  Cعبا�6 �ألصنا=، "كا& من �"�ئل من �سلم. كا& من سا�6- قريش "�غنيائها. "هو "�لد عائشة ~"جة �لرسو
�إلسال= �لكث� "�سلم عن طريقه âسة من �ملبشرين باجلنة. ُبويع كخليفة للمسلمني يو= �لثالثاe �لثا� من Jبيع �أل"C سنة ١١ للهجر� �ملو�فق (٦٣٥=)، "�ستمر- خالفته قر�بة 
سنتني "�Jبعة �شهر. تو� عن عمر يناهز �لر�بعة "�لستني � يو= �الثنني � �لثا� "�لعشرين من 2ا6¥ �أل"% سنة ١٣ من �ªجر�. "ميكن للقاØJ �لكرمي للتز"6 بعب� س�ته �لطاهر� 

"معرفة سبب )عطائه �لرسوC � لقب �لصديق يرجى �لرجوw )% كتاo سر �خلالفة (إلما= �لزما& "�ملسيح �ملوعو6 �).

(٢)  �ما قصة 6عوته لعثما& � كي يدخل �إلسال= "هو �يًضا من �لعشر� �ملبشرين باجلنة، فقد عرÃ عليه قائًال: يا عثما& "�هللا )نك لرجل حا~= ما ¶فى عليك �حلق من �لباطل، 

هذ� �أل"ثا& �ل¬ يعبدها قومك، �ليست حجا�J صّماe ال تسمع "ال تبصر "ال تضر "ال تنفع ؟  فقاC :  بلى "�هللا )·ا كذلك. فقاC �بو بكر :  هذ� �مد بن عبد �هللا قد بعثه �هللا برسالته 
)% 2يع خلقه، فهل لك �& تأتيه "تسمع منه ؟  فقاC :  نعم . "� �حلاC مّر� برسوC �هللا � فقاC له JسوC �هللا :    يا عثما& �جب �هللا )% جنته فإ� JسوC �هللا )ليك ")% 2يع خلقه  .  

فقاC عثما& �:  فو �هللا ما ملكت حني Çعت قوله )ال �& �سلمت، "شهد- �& ال )له )ال �هللا "حد� ال شريك له، "�& �مد� عبد �هللا "Jسوله.

حد§ �نه � ~من �Ê بكر �لصديق � (١) مر- �ملدينة £فاx شديد "قحط ¡ ُيشهد له من َقبل نظ�. "طاC �ألمر على هذ� 
�حلاC ح¨ �خذ �لنا� ¶شو& على �ملؤ& �& تقل "تنفذ. فما كا& من كباJ �لقو= )ال �& شكلو� "فًد� ليشكو� حاªم )% �خلليفة علَّهم 
ُيرَشد"& )% سبيل �خلال�. فلما �متثلو� �مامه، "عرضو� عليه من �ألنباe ما كا& سببا حلضوJهم كا& جو�به �: سبيلنا �لدعاe هللا 
عز "جل "�لتحلي بالصA ح¨ يغ� �هللا من �مرنا "يهدينا سبيل �لرشا6. "مضت فتر� �خر¥ كا& �لنا� فيها يبتهلو& )% �هللا تعا%، 
"لكن �ألمر �شتد سو�eً "بد�- �ملؤ& تنفذ فعا"6"� ~ياÊ� �J بكر � مر� �خر¥ لكن جو�به ¡ ¶تلف عن سابقه بل شد6 قائًال: 
لكل 6عاe �ستجابة "ما علينا )ال �لصA، ح¨ يقضي �هللا �مًر� هو مريد�. "ما هي )ال �يا= ح¨ تناهى )% مسامع �هل �ملدينة نبأ قافلة 
عثما& بن عفا& � (٢) قا6مة �ملة بش¨ �نو�w �ملؤ& فتهللت �ساJيرهم "بد²"� يترقبو& "صوC هذ� �لقافلة. "عند قد"= �لقافلة 
"على J�سها عثما& بن عفا& � كا& �لنا� باستقباله على مشاxJ �ملدينة، فعلم عثما& � حينها مبا حل باملدينة �ثناe غيابه من 
قحف "شح � �ملؤ&، "ما )& 6خل �J�6 "قبل �& تA` �جلماC � صحن �J�6 6خل عليه بعض �لز"�J "هم "فد من كباJ جتاJ �ملدينة، 

ل �جلماC. فقاª Cم �: كم تعطو�؟ فقالو� له: ضعف بضاعتك. فقاª Cم: قد ُ�عطيت �كثر. فقالو� له:  eضني عليه شر�Jعا
ثالثة �ضعاx، فقاC: قد ُ�عطيت �كثر. فز�6"� ح¨ "صلو� معه )% ستة �ضعاx، فقاC: قد ُ�عطيت �كثر. فتعجبو� "�خذ"� ينظر"& 
 �Jبح ¡ يكن من قبل لتجاJ ما �عطينا` من &(" ،Pهم: يا عثما& ما عرفنا فيك )ال �لصد�)% بعضهم �لبعض باستغر�o. � قاC كب

ل 2الك، فمن ^� �لذ9  eعلى شر� J6ال يوجد �حد سو�نا � �ملدينة بقا" ،Jلتجا� Jقط �& ُتعطى، "�نت تعلم �& 2عنا هذ� هو كبا

�عطا` �كثر؟ فر6 عليهم )& �هللا �عطا� عشر� �ضعاx.. فهي صدقة )% �هل �ملدينة.

ء








