



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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٢

التقوى

كلمة �لتقو�

التجديد آلية من آلياتالتجديد آلية من آليات
 الدين احلي الدين احلي

ال��p موضو� �لتجديد �لدي� �تل صد��! 
�لساحة  على  ُتناقش  �ل�  �امة � �ملو�ضيع 
 � �لتجديد   ?% �لفكرية  �لقو�  تر�  حيث  �إلسالمية 
�إلسالb ينطلق من �حلديث �لنبو� �لشه; "@? �هللا يبعث 
�ذ£ �ألمة على �%¢ كل مائة سنة من  د\ �ا \ينها". 
�لعلهم �ستنبطو� من هذ� �حلديث %نه بعد فتر�D �منية 
جديد!  حضا�ية   Dمستجد� تفر¦  �كلما  متباعد! 
نفسها على �لو�قع �لدي� يظهر على مسر¨ �ألحد�§ 
حتدياD معاصر! تفر¦ على �لدين �لتعامل معها بفكر 

َل. ل �فصِّ \ي� جديد قد ينسخ ما %صِّ
@? �لدين �حلينف ليس ®اجة @< تب� مفاهيم جديد! 
تقتضي  �لكن  �مكا?  �ما?  لكل  صالحيته   Dإلثبا
�#ة �هللا تعا< %? ُيرِجَع �ملجدُ\ بإ}? من �هللا �ملفاهيَم 
�إلسالمية � حد }�ִדا @< حالتها �لسليمة �ل� %حضرها 
فيها سيدنا 3مد �ملصطفى � فالعيب ليس فيها �لكن 
بدلوها  تدلو   ?%  � فشلت  �ل�  �ملتحجر!   pلعقو�  �
�تستخر¶ من كتاµ �هللا ما يشفي غليل �ملعاصرين. 
يسمح  ال  �حلنيف  �لدين   pكما  ?@ فيه  شك  ال  �مما 
بإضافة %� عنصر @< كيا? بلغ �لكماp، �لكن تقتضي 
�حلاجة %? ُينفض �لغبا� �لذ� تر�كم عليه ع� عصو� 
بالتجديد؛ %� @�جا�  �لعملية  �لظلماD �ُتعر¾ هذ£ 
�لكيا? �لكامل @< حالته �ألصلية %� � هيئته �جلديد! 

�ل� حتلَّى ֲדا خالp �لبعثة �لنبوية �لشريفة.
طريقة  تنسجم   ?% هو  �لرسالة   pكما  bلو�� فمن 
فهمها �تعاملها مع �أل�ضا� �لعاملية �ملتغ;! ��ملتجد\! 
يوميا. فليس من �حلكمة � شيÂ �لوقو¾ عند ما قاله 

�ألقدمو? %� �لسلف ®رفيته � كل �ملسائل �ل� خاضوها 
�تكلمو� فيها �نطالقا من خلفيتهم �ل� تأثرD بأ�ضا� 
�لبيئة ��لثقافة ��لعا\�D ��لتقاليد Äنذ��، أل? تفس;هم 
�تطبيقهم للنص �لقر�Ä على ��قعهم هو Åهو\ @نسا� 
له   pوÇ �ل�  �لوحي  عصمة  مقابل   �  ،bمعصو غ; 
�متد�\  على   ?Ä� حني  كل   � جديد!  ®لية  �لظهو� 
حيا! �إلنسانية. �من هنا فإ? عدb صالحية %� عجز ما 
نقرÉ£ � كتب �لتر�§ بشأ? بعض �لتحدياD �ملعاصر! 
%� عدb �جو\ %� طر¨ �ا ال يع� %? �السالb ال شأ? 
�ا.   pحلو تقدمي   � عاجز  �هللا  %نه ال Êح   �% ֲדا  له 
كما ال يع� }لك %نه ال  ب على �ملسلمني �خلو¦ 
فيها ��لوقو¾ على معاملها ��لتطلع @< �جه �ملصلحة 

��لعدp فيها.



٣

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثامن - ذو احلجة ومحرم ١٤٣٠/ ٣١ هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠٠٩ م

�لد��..  �يبد% �خلال¾ عا\! � حتديد من يقوb ֲדذ� 
�لتجديد  بضر��!  يؤمنو?  فالذين  �لدين.  جتديد   ��\
�ملجد\  %ين  يتساÂلو?:  �ملعاصر!   Dلتحديا� ملو�جهة 
فيه  تتوفر   ?%  ب  يظنو?  كما  فاملجد\  �ملنتَظر؟  
�لسقيم  خيا�م  عليهم  �شترطها   Dملو�صفا� من  كث; 
فاقتنعو� بصحتها �فعالياִדا �تبنوها \�? �لتفك; فيها. 
على  �إلسالمي  �لفكر  كتب   Âحتو�� جانب   >@ هذ� 
 >@ �لقيم  �حتويل  �لتجديد  ضر��!   pحو هائل  كمٍّ 
 .Ïالختصا�  >@ �حلما¢  من   pالنتقا�� �لو�قع   ¦�%
 bمفهو مع  �لتعامل   � �لبد�ية  نقطة  هو  فعال  �هذ� 
ما  �لطر¨  هذ�   � يكو?   ?% Ðشى  �لكن  �لتجديد 
يدفع �إلنسا? @< �لوقو� � �لوهم بأ? %مر �لتجديد 
 ?@� Âتصو? - باملصطلح �ألكا\ميي - �هؤالÒ يعاجله

تبلو�D منهجيتهم �إلسالمية �توجههم  فقد  ُ�جد�� 
@< Óوb �ألمة �هويتها. هذ� باإلضافة @< %? حديثهم 
�لتجديد  على  يقتصر حصًر�  �لتجديد�  �ل�نامج  عن 
� �لسلم �لسياسي %� �لعلمي %� �القتصا\�. �هكذ� 
�مر! %خر� �ظى جتديدهم �ملزعوb بالعجز ��لفشل 
بـُخفَّي  �مؤمتر�ִדم  ند��ִדم  من  �يرجعو?  �و�?. ��

ُحَني×ن.
عال�!  شاملة  صحو!   bليو� �إلسالمي   Øلعا� �يشهد 
جاهد!   pحتا� متعد\!  �طر�¨   Dتيا�� �جو\  على 
�خلر�¶ باألمة من %�مة �لتخلف ��الختال¾ ��لتناحر 
�يمنة �لغربية � كل �ملجاالD �تؤكد بإحلا¨ على ��
%? تسر� ��¨ �لتجديد � جسم �ألمة لتستر\ �لعافية 
 �� عقلها �صلتها بكتاµ �هللا �تتلمس خطو�ִדا �تد�

%ين تضع %قد�مها متطلعة @< مستقبل ��شد. 
لألبد  تتخبط  �لنبيني  خاَتم  %مة   �ليتر �هللا  كا?  �ما 
%�سل   � منه  خاصة  ف�عاية   .pلضال�  Dمتاها  �
�لر�بع عشر خاَتم �ملجد\ين جتسيد�  �لقر?  على �%¢ 
لقد�! �هللا � �عاكًسا %نو�� �لنبو! �ملحمدية �خلالد!.. 
%�سى  �لذ�   � �لقا\يا�  %#د   bغال مر��  حضر! 
 bإلسال� �لتجديد �  ُ%سس  �هللا عز �جل  بتوجيه من 
 bقد�! �هللا �ملتجسد! �لثانية %� نظا pلك من خال{�
أل�  حاجة  فال  �لنبو!.  منها¶  على  �لر�شد!  �خلالفة 
Åد\ �نظاb �خلالفة قائم، فاخلليفة هو �ملجد\ �ليس 
يكو?  �هكذ�   .bمقا  �% �لنبو!   bمقا� مقامه  بني 
�لتجديد Äلية من ÄلياD منها¶ �لنبو! �ل� حتافظ على 

حيا! �إلسالb.. �لدين �حلي.
 

ال حاجة ألي ^دد ونظام اخلالفة قائم، 
مقامه  بني  وليس  اجملدد  هو  فاخلليفة 
يكون  وهكذا  مقام.  أي  النبوة  ومقام 
 hالتجديد آلية من آليات منهاج النبوة ال
حتافظ على حياة اإلسالم.. الدين احلي.
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التقوى

 حضر! مر�� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \��¢:

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ُيوُسَف  َتْذُكُر  َتْفَتُأ  َتاهللا  ﴿قاُلو� 

ِمَن  َتُكوَ+   -ْ.َ َحَرًضا  َتُكوَ+  َحتَّى 

�ْلَهاِلِكَني﴾ (يوسف: ٨٦)  
 

شر; �لكلمـا6:
َتفتُؤْ�: ما َفَتَأ يفعل كذ� �ما َفِتَئ: %� 

.(µألقر� ) p�� ما
كا?   :ãحر�ض َحَرَ¦  َحَرض<: 
حَر¦  �َسِقَم.  َمِرَ¦؛  ُمْضًنى؛ 
حَر¦  %فسدها.  نفسه:  �لرجل 
على  يقد�  ال  بدنه،  فَسد   :ãحَرض
 pطا َحر�ضًة:  �حُر¦  �لنهو¦. 
�لبد?   � �لفسا\  �َحلَر¦:  Óه. 
��َحلَر¦:  �لعقل.   �� �ملذهب   ��
�ملشر¾ على ��ال� تسميًة باملصد� 
للمبالغة. �حَرٌ¦: َمن ال خ; عند£؛ 
�قيل من ال يرجى خ;£ �ال ُيخا¾ 
�حلز?؛   �% �لعشق  %}�به  من  شر£؛ 
من   Âُ�\لر� فيه؛  خ;  ال  �لساقُط 
�منه  �سقًما،  مرًضا  �ملضَنى  �لنا¢؛ 
حرًضا﴾  تكو?   æح﴿  :?Äلقر�  �

  .(µألقر�) ãُمدَنف �%
  

�لتفسـ?:
��الستمر��  �لنفي  تفيد  تفتأ"  "ال 
مصحوبة   çتأ�  ،pتز� ال   :èمبع
بقسم �بد�نه، �%حيانã يكو? �لَقَسم 
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متضمنã فيها. ��ملر�\ من �آلية %نك 
فر�{  على  �تتحسر  تبكي   pتز� لن 
يوسف حæ لن تصلح أل� عمل %� 

.�سُتشر¾ على ��ال
ìّوفو?   Âهؤال جند   ?%  ãعجب %ليس 
�ملتوقعة،  �ألخطا�  هذ£  من  %باهم 
 µيعقو بأ?  يقولو?  �ملفسرين  �جند 
فعًال  بالعمى  ُ%صيب  قد  كا?   �
كالساقط  �صا�   Âلبكا� لشد! 
 Âنبيا%  ?% ��حلق  �ملتا�.  من   Â�\لر�
�هللا �لكر�b يتمسكو? بأهد�µ �لص� 
\�ئمã، �ال يبد�? �لفز� ��لقلق ֲדذ� 
بأنفسنا،  }لك  جربنا  لقد  �لشكل. 
@} �%ينا بأb %عيننا نبيã من %نبياÂ �هللا 
بأنفسنا  �شاهدنا   bلسال� عليهم 

حالته � مثل هذ£ �ملو�قف. (١) 

Bَِلى  َ-ُحْزِني  َبثِّي  َ.ْشُكو  Bِنََّما   Iََقا﴿
َتْعَلُموَ+﴾  ال  َما  �هللا  ِمَن  َ-َ.ْعَلُم  �ِهللا 

(يوسف: ٨٧)
 

شر; �لكلمـا6:
�حلز?  %شدُّ  �حلاpُ؛   : �لبثُّ بّثي: 

�لتفريُق  �لبث:  %صل   .(µألقر�)
ما  �لنفس:  �بثُّ   .Âلشي� �@ثا�! 
�لغم ��لسّر. قوله  �نطوD عليه من 
�حز�﴾  بثي  %شكو  ﴿@منا   �
كتما?،  عن  يبثه  �لذ�  غمي   �%
فكـر�  بثَّ  �لذ�  غمي   èمبع  �%

.(D�\ملفر�)

�لتفسـ?:
 �  µيعقو سيدنا   ?% يع�  �هذ� 
كا? يعلم -بناÂً على �لوحي �إل�ي- 
%? يوسف � ال يز�p حّيã ير�{.

ِمْن  ُسو�  َفَتَحسَّ �Qَْهُبو�  َبِنيَّ  ﴿َيا 
 ;ِ-ْ
ُيوُسَف َ-َ.ِخيِه َ-ال َتْيَئُسو� ِمْن َ
Bِالَّ  �هللا   ;ِ-ْ
َ ِمْن  َيْيَئُس  ال  Bِنَُّه  �هللا 

�ْلَقْوUُ �ْلَكاِفُر-َ+﴾ (يوسف: ٨٨)

شر; �لكلما6: 
حلديث  �ستمع  حتّسس:  حتّسسو�: 
�لقوb �َطَلَب خ�هم � �خل;. �قيل: 
 :pلتحّسس ِشْبُه �لتسمع ��لتبصر، يقا�
�خرْ¶ فتحّسْس لنا. �قاp %بو ُعبيد: 
س  �حتسَّ �حتسيت.  �خل�  حتسست 
من �لشيÇ :Âّبر خ�£. �بكل ما ُ}كر 
 pر قو (%� ما }كرنا£ من معاٍ?) فسِّ
�لقرÄ? ﴿يا َب�َّ �}هبو� فتحّسسو� من 

.(µألقر� ) ﴾يوسف �%خيه
ال تيأسو�: يِئس: قنط %� قطع �ألمل، 

.(µألقر�) فهو يائس
َ��ًحا:  @ليهم   ¨�� �لَر�¨:   :;-
َ
 bليو�  ¨��� �لر��¨.   � @ليهم  }هب 
 ُ̈ �لَرْ�  .ãطيِّب  ãيِّح� كا?   �{@  :ãح��
 :pتقو �لريح  نسيُم  �لر�حة؛   èمبع
ماp: %� نسيمها.  �جدD َ��¨ �لشَّ
يريح  �لذ�   pُلعد� �لنصرُ!؛  ��لَر�¨: 

 b(١) يش; هنا حضر! �ملفسر @< سيدنا �إلما

�ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �.

ا عظيًمـا وفريـًدا  لقـد بـّني اهللا �  ! اآليـة سـرًّ
للفـالح والرقـي، أال وهـو أن اليأس وفقـدان اpمة 
هـو أصل كل فشـل وهزميـة. فالذي يـuك العمل 
فاقـًدا اpمـة دون أي دليل قطعي علـى كون األمر 
مسـتحيًال يبقى فاشـًال علـى الـدوام ! مقصده.
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٦

التقوى

�لر#ُة  ��لسر��؛   ُ̈ �لفر �ملشتكي؛ 
(�ألقرµ). �هنا ينطبق �ملعè �ألخ;.

�لتفسـ?:
 Âجال بكل  �آلية  هذ£  من  يتبني 
��ضو¨ %? �هللا تعا< كا? قد %خ� 
 pيز� ال  يوسف  بأ?   µيعقو سيدنا 
 ?% pنه � مصر، @} من �ملحا%� ãحي
باحثني  @< مصر  بالعو\!   £Âبنا% يأمر 
عن �بن كا? يظنه ميتã بيد }ئب %� 

بأ� طريق Äخر.
 ãلقد بّين �هللا � � �آلية سًر� عظيم
 ?% %ال �هو  ��لرقي،  للفال¨   òفريد�
كل  %صل  هو  �مة � �فقد�?  �ليأ¢ 
�لعمل   �يتر فالذ�  �هزمية.  فشل 
�مة \�? %� \ليل قطعي على � òفاقد
كو? �ألمر مستحيًال يبقى فاشًال على 
�لد��b � مقصد£. �هذ£ �لقاعد! تعم 
�هذ�  �حليا!.   DاالÅ من   pاÅ كل 
هو �لفا�{ حæ بني حّد�\ ماهر �بني 
 pحّد�\ عا\�، فبينما جتد�? هذ� يقو
\�مã عند مو�جهة عمٍل صعب: @نه 
3اp، ستر�? �آلخر جاهدò � تذليل 
 � ãناجح منها  �لصعاµ حì æر¶ 
�لذ�  �ملريض  كذلك  �ملطا¾.  Äخر 
عليه  يصعب   Âلشفا�  � �ألمل  يفقد 
ال  �لذ�  ��لطالب  �لصحة،  �ستر\�\ 
تضعف  �لد��سة   � �لتوفيق  يرجو 

}�كرته �}كاÉ£. �@? �ملبد% نفسه جاٍ� 
 µفالشعو ،ãلر�حا� %يض� pملجا� �
 ?% على  قا\ٌ�  �هللا  بأ?  تؤمن  ال  �ل� 
يغفر �لذنوµ فإóا ال تسعى مبا يكفي 
ال  �ل�  ��ألمم  }نوֲדا،  من  للتخلص 
�لفطر! �إلنسانية طاهر!  تؤمن بكو? 
 bا ال ִדتم باستخد�óفإ µنقية من �لعيو
 æملكاִדا �لر�حانية �ال بتطويرها ح

تصل ֲדا @< �لذ��!.
�ليأ¢  طر\   >@  �  ôلن� نّبهنا  �لقد 
لكل   :pقا  {@  ãخاص ãتنبيه  õلقنو��
\�Âٌ��\ Âٍ @ّال �ملوD. �%يضã قاp: من 
ألنه  %هلكهم،  فهو   bلقو� هلك   pقا
يثبط Óم �لقوb، �هكذ� يدفعهم @< 

�لدما�.(٢)
على   ãئم�\ معنوياִדم  �فع  فيجب 
��لقومي،  �لفر\�  �لصعيدين؛  كال 
 pلكن شريطَة %? تكو? هذ£ �آلما�
حقيقيًة حتفز على �لسعي ��لعمل، ال 
%? تكو? %ما� فا�غة تؤ\� @< مزيد 
 pحا هو  كما  ��لغفلة،  �لكسل  من 
 ?% من  بدًال  فإóم   ،bليو� �ملسلمني 
��لكفا¨  بالسعي  حالتهم  يصلحو� 

 � �لناصر�  �ملسيح   ?% يظنو? 
عليهم  �يو��   ،Âلسما� من   pöسي
�ألما�   ?@ �كنو�ها.  �لدنيا  نعم 
تكو?  ال  �ل�  �لفا�غة   pآلما�  �%
عندما   pلنضا�� بالكفا¨  مصحوبًة 
مدمّر!  تصبح  �لقلب  على  تستو÷ 

 .ãكاليأ¢ متام

ا َ�َخُلو� َعَلْيِه َقاُلو� َيا َ.يَُّها �ْلَعِزيُز  ﴿َفَلمَّ
ِبِبَضاَعٍة  َ-ِجْئَنا  رُّ  �لضُّ َ-َ.ْهَلَنا  َنا  َمسَّ
 ]ْ َ-َتَصدَّ �ْلَكْيَل  َلَنا   aِ-َْفَأ ُمْزَجاٍ� 
�ْلُمَتَصدِِّقنيَ﴾   bَيْجِز �هللا   َّ+Bِ َعَلْيَنا 

(يوسف: ٨٩)   

شر; �لكلمـا6: 
 pحلا�  Âُسو �لنفع؛  ضد  �لُضرُّ: 
��لشد!. �� �لكلياD: �لَضّر بالفتح 
شائع � كل ضر�، �بالضم خاÏ مبا 
.(µألقر�) pلنفس كمر¦ �ُهز�� �

�لقليل،   Âُلشي� �ملزَجى:  ُمزجا�: 
�قيل:  قليلة؛   �% مزجا!:  �بضاعٌة 
�ُتدفُع  فُتر\  صالحها  يتم   Ø �\يٌَّة 

.(µألقر�) غبًة عنها�

(٢) Ø نعثر على هاتني �لر��يتني، @ّال %? هنا� ���يتني %خريني بنفس �ملعè %�الÓا: "@? �هللا � 
�رb. (مسند %#د ¶٤ ٢٧٨Ï). �ثانيتهما: @}� �� Dّال �ملو@ ،Âًمعه شفا pّال �%نز@ Âً�\ pينـز Ø

قاp �لرجل هلك �لقوb فهو %هلكهم. (مسلم، �ل� ��لصلة).
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�لتفسـ?: 
�معناها:  عربية  (�لعزيز)  كلمة   ?@
كانت   �لكنها  �لناجح،   �% �ملعزَّ� 
 ،Ïخا منصب   >@ عندئذ  تش; 
�@? كانو� %خذ�� فيما بعد يطلقو? 
مصر"،  "عزيز  �ملصر�  �مللك  على 
�لكن لغَة �ملصريني � �من يوسف 
Ø تكن عربية حæ نظن %óم كانو� 
 .Âلو���� �لكلمة على  يطلقو? هذ£ 
%óا قد ��\D هنا مبعè سيد   ��%
�لعزيز  ��مر%!  �كب;هم.   bلقو�
 �% �لكب;  }لـك  ��جة  تـع� 

�ملوظـف.
يصعب على �ملرÂ تفهُّم سلو� @خو! 
 ?% فإما  �ملوقف.  هذ�   � يوسف 
غشياóم �ملتكر� للمعاصي َتَسبَّب � 
%خذ��  %óم  لد�جة  %خالقهم  فسا\ 
من  بدًال   pلغال��  bلطعا� يسألو? 
�ملفقو\ين.  @خوִדم  عن  يبحثو�   ?%
 pلسؤ�� ֲדذ�  %خفو�  @óم   pنقو  �%
يعت�هم   ?% خشية  �حلقيقي  قصدهم 
للتـآمر   ��Âجا جو�سيـس   bلقو�

علـيهم.

﴿َقاIَ َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف 
َ-َ.ِخيِه QْBِ َ.ْنُتْم َجاِهُلوَ+﴾  (يوسف: 

(٩٠

�لتفسـ?: 
يبد� %? سيدنا يوسف عندما �%� @خوته 
ֲדذ£ �حلالة �ملخزية %خذته �لغ;! عليهم، 
�حلقيقة   �م  نفسه �كشف  ميلك  فلم 
كيال يعّرضو� %نفسهم للمزيد من �خلز� 

�و�?.��
 �سلو بني  �لشاسع  �لبو?  الِحظو� 
�لر�حا�.  ��إلنسا?  �ملا\�  �إلنسا? 
 ãما\ي  ãظلم يظلمو£   Ø @خوته  فإ? 
ليشّوهو�  فحسب بل سعو� جاهدين 
Êعته �ميّسو� كر�مته باִדامه بالسرقة، 
يذّكرهم  عندما   � يوسف  �لكن 
ùرميتهم يقوp:(@} %نتم جاهلو?)، }لك 
ليخفف من شناعتها، �كأنه قاp: ما 
فعلتم بيوسف � صغر£ كا? Åر\ �ٍو 
صبيا�، �@ال فأنتم %نا¢ طيبو?. هذ£ 
هي �ألخال{ �لنبيلة �ل� تقيم لإلنسانية 
على   ب  ��ل�  Iا�ا،  �ت��  ��óا 

كل مؤمن %? يتحلى ֲדا.

َ.َنا   Iََقا ُيوُسُف  َألَْنَت  َ.ِئنََّك  ﴿َقاُلو� 
ُيوُسُف َ-َهَذ� َ.ِخي َقْد َمنَّ �هللا َعَلْيَنا 
Bِنَُّه َمْن َيتَِّق َ-َيْصِبْر َفِإ+َّ �هللا ال ُيِضيُع 

َ.ْجَر �ْلُمْحِسِنَني﴾ (يوسف: ٩١)

�لتفسـ?:
 >@ يوسف  به  %شا�  ما  ��عة   ?@
 µيعقو �تأكيَد  �ملاضية،  �ألحد�§ 
عن  للبحث  قبل  من  %بنائه  على 
حد�  }لك  كل  مصر،   � @خوִדم 
ֲדؤالÂ %?  يستنتجو� على �لفو� بأ? 
%ُنظر�� Êو %خالقه  يوسف.  هذ� هو 
%كثر  يعانو?  يَدعهم  ال  فإنه   ،�
 Dلشبها� من  بل ìرجهم  }لك،  من 
عليهم  �حلقيقة  بكشف  ��لوسا�¢ 
فو�û .ò ينصحهم بكل حب �لطف %? 
يتمّسكو� بالص� ��لتقو�، �ì�هم %? 
مّد �ليِد بالسؤ�p @< �آلخرين ليس هو 

ولكن يوسف � عندما يذّكرهم |رميتهم يقول: ﴿إذ أنتم 
جاهلون﴾، ذلك ليخفف من شناعتها، وكأنه قال: ما فعلتم 
رد pٍو صبيا�، وإال فأنتم أناس  بيوسف ! صغره كان̂ 
طيبون. هذه هي األخالق النبيلة الh تقيم لإلنسانية وزنها 
�ب على كل مؤمن أن يتحلى بها. hا، والpوت�ز �ا
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٨

التقوى

�لطريق �لسليم للتغلب على �ملشاكل، 
�@منا سبيله تقو� �هللا ��لص�.. %� %? 
سترò، �يستمر �  �هللاَ  �إلنسا?  يتخذ 
�لكفا¨ \�? �كتر�§ بالشد�ئد. يبد� 
يوسف  سيدنا   ?% �آلية   µسلو% من 
عندئٍذ  بنيامني  %خا£  %حضر   �
�لذلك قاÒ pاطبã @خوته: "%نا يوسف 

�هذ� %خي".

 +ْBِ-َ هللا َعَلْيَنا� kََثَرmَ َقاُلو� َتاهللا َلَقْد﴿

ُكنَّا َلَخاِطِئَني﴾ (يوسف: ٩٢)

شر; �لكلما6: 
�%كرمه؛  �ختا�£   :òيثا�@ Äثر£   :kَثَرm

.(µألقر�) فّضله

�لتفسـ?: 
من  �لسليمة  فطرִדم  �آل?  تنّبهت  لقد 
غفوִדا، فاعترفو� بصحة �Éيا£ � �لصغر 
قائلني: لقد حتققت �Éيا� %خ;ò حيث 
 ،�فّضلك �هللا علينا �غم معا�ضتنا @يا

�كنا üن �ملخطئني فيما فعلنا.

َيْغِفُر   Uَْلَيْو� َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  ﴿َقاIَ ال 
�لرَّ�ِحِمني﴾  
َحُم ْ.َ َ-ُهَو  َلُكْم  �هللا 

(يوسف: ٩٣)

 شر; �لكلمـا6: 
ال تثريَب: �لتثريب: �لتقريع ��لتقه; 
بالذنب ( �ملفر\�D). َثَرَبُه َثربã: المه 
نز�  �ملريَض:   µَثر� بذنبه.  �عّير£ 
عنه ثوبه. �� "�ملصبا¨": ثرµَ عليه: 
عتب �الb. �ثّربه �ثّرµ عليه: قّبح 
عليكم  تثريب  ال   :pيقا فعله،  عليه 

 .(µألقر�)
 

�لتفسـ?:
مثالًيا  ا  منو}جًَ يوسف   bقّد لقد 
 ?% يلبث   Ø  {@ �لفاضلة،  لألخال{ 
 � @خوته  كا?  عنهم.  �لعفو  %علن 
�ال  �م  ناصر  ال  غريب حيث  بلد 
�Òا�¾  �سا�¢  من  �كم  معني، 
 ،Dكانت تسا��هم � تلك �للحظا
�لكنه ّجناهم \�? تر\\ من معاناִדم 
 ãيالم@� �طأً!  تقل  ال  �ل�  �لذهنّية 
�م  يغفر  فلم  �لبد�.  �لتعذيب  من 

%ّملهم %يضã � مغفر!  فحسب، بل 
�لوحيد  �لعمل  هذ�   ?@ تعا<.  �هللا 
�لعظمة  من  يبلغ   � يوسف  من 
 ?% به  يستحق  %نه  ®يث  ��لر�عة 
ُيكتب �Êه بأحر¾ من نو� �ُيذكر 

\�ئمã باخل;. 
 ?Äلقر�  � �حلا\§  هذ�  ُ}كر  لقد    
��لتو��! %يضã، �لكن يتضح من \��سة 
�ملصد�ين %? �لتو��! قّصته لتبّين فقط 
 >@  � @بر�هيم  %�ال\  كيف �صل 
مصر، بينما تنا�p �لقرÄ? �لكرمي هذ� 
�حلا\§ لكي ي�� ما فيه من 3اسن 
ليبني  سّيما  �ال  %خالقية،   ¢��\�
�ملحن  ìافو?  ال  تعا<  �هللا  %هل   ?%
 Âًخالقهم جال% تزيد  ��ملصائب ألóا 
�Iاًال، �%? �لعد��? عليهم ال يوّلد � 
 ،bمن �لبغض ��النتقا ãقلوֲדم جحيم
بل �ّو�ا @< جنٍة %شجـا�ها �لعفو 

�ýا�ها �لسكـينة.

تنـاول القرآن الكرمي هـذا احلادث لكي يـ�ز ما فيه 
مـن <اسـن ودروس أخالقيـة، وال سـّيما ليبني أن 
أهـل اهللا تعـا� ال �افـون احملـن واملصائـب ألنها 
تزيـد أخالقهـم جالًء و�ـاًال، وأن العـدوان عليهم 
ال يوّلـد ! قلوبهم جحيًما من البغـض واالنتقام، بل 
�ّوpـا إ� جنٍة أشـجارها العفو و�ارها السـكينة.
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�ملماثلة �لسابعة عشر� 

 \�\��  � يوسف  %? سيدنا  �كما 
بعد ��جر! عزò �شرفã، كذلك حقق 
�هللا � للنô � �لرقي ��ال�\ها� بعد 
هجرته @< �ملدينة، حæ @? نفس �لبلد 
حتت   òمهاجر  � منه  خر¶  �لذ� 
ستا� �لليل �قع � يديه بعد %? \خله 
منتصًر� � َ�َضِح �لنها�، �معه عشر! 
ُقدُّ�سي من صحابته �ألطها�  Äال¾ 
 ôلن�  pقا عندها  عنهم.  �هللا  �ضي 
ألهل مكة: ما تر�? @� فاعل بكم؟ 
مكانته  %\�كو�  قد  كانو�  %óم  �مبا 
�لرفيعة، ��نكشفت عليهم �لغاية من 
نز�p سو�! يوسف، فلذلك %جابو£ 
على �لفو�: ستفعل بنا ما فعله يوسف 
عليكم  تثريب  ال   :pفقا بإخوته. 

(٣) .Âهبو� فأنتم �لطلقا{� ،bليو�
عليه  ُيعَر¦  �ملث;!  �ملشهد  لر�عة  يا 
�على  عليه  صّبو�  �لذين   £Éعد�%  �
ما  ��ملصائب   Øملظا� من  %صحابه 
�}لك   ،µلقلو� هوله  من  تنخلع 
لعشرين سنة متتالية. من }� �لذ� يغفر 

�ألعد�Â؟   Âهؤال ملثل  �لسهولة  ֲדذ£ 
 ?�\ ãيعI م�� غفر   ôلن� �لكن 

تر\\ كلَّ ما فعلو£ من قبل.
 bإلما� بسيدنا  مرً!  �ملر¦  �شتد 
فلم   � �ملوعو\  ��ملسيح  �ملهد� 
فكا?  �ملسجد،   >@  µلذها� يستطع 
 � باجلماعة   Âلعشا��  µملغر� يصلي 
يقر%  �كا?  �ألحيا?،  معظم   � بيته 
كل   Âلعشا� صال!   �  Dآليا� هذ£ 
 òجيد %تذكر   p��% �ال   .ãتقريب  bيو
تعا<:  �هللا   pقو يقر%  كا?  عندما  %نه 
%مًر�  %نفسكم  لكم  بل سّولت   pقا﴿
ֲדم  يأتي�   ?% �هللا  عسى  Iيل  فص� 
Iيعã... @< قوله تعا<... �هو %�حم 
�لر�#ني﴾ ..كا? يقر%ها بن�! ملؤها 
�لرقة ��ألØ حæ @ن� ما كنت %ستطيع 
 µباضطر�  µصا%ُ �كنت  مقا�متها 
 Dصد� }لك �لصو pشديد. �ال يز�
%ستطيع  ��مبا   ، ُ%ُ}َنيَّ  � َيِر?ُّ   µلعذ�

@< �آل? 3اكاته @< حد كب;.
%ما سبب تال�ته هذ£ �آلياDِ فهو %? 
�لذ� كا?  ر� بينه �بني قومه كا? 
مماثًال ِلَما جر� بني يوسف �@خوته 

.bعليهما �لسال
@ّال %ن� %شك فيما @}� كا? حضرته 
� يقر% �آلية �لتالية %يضb% ã ال، �ما 
�آلياD � �كعة  يقر% هذ£  @}� كا? 

��حد! %b � �كعتني.

َفَأْلُقوuُ َعَلى  ِبَقِميِصي َهَذ�  ﴿�Qَْهُبو� 
َ-ْجِه َ.ِبي َيْأ6ِ َبِصً?� َ-ْ.ُتوِني ِبَأْهِلُكْم 

َ.ْجَمِعَني﴾ (يوسف: ٩٤)
  

شر; �لكلما6:
�لنظر  على  �ملقتد�  �لبص;:  بصً?�: 
بكذ�:  بص;  �جل  �لضرير.  خال¾ 

 .(µألقر�) ;به خب Øعا

�لتفسـ?:
 pقو بأ?  �ملفسرين  بعض   pقا لقد 
@خوته.  على  لومه  ميّثل  هذ�  يوسف 
�لك� %�� %نه قد عّبر بذلك عن عفو£ 
�لبالغ، @} ì�هم %نكم عندما }هبتم @< 
�لو�لد بقميصي %�p مر! %ثرمت سخطه، 
لتبّشر�£  هذ�  قميصي  �آل?  فخذ�� 
 ãتسّر�£، �لكي يدعَو لكم �به طالب�
لكم �ملغفر! ��لر#ة. فقد %علن يوسف 
﴿ال  بقوله:  قبل  من  عنهم  عفو£  عن 
فإنه  �آل?  %ما   ،﴾bليو� عليكم  تثريب 
يرسل قميصه  @< %بيه متوسًال @ليه %? 

(٣) Ø جند هذ£ �لعبا�! � كتب �لتر�§ �@منا جاÂ فيها %óم %جابو£ بقو�م: "%ٌ� كرمي ��بن 
�}هبو�   ،bليو� عليكم  تثريب  ال  إلخوته:  يوسف   pقا كما  لكم   pقو% فإ�   pقا كرمي".   �%

مكة).  ôلن�  pلعبا\، \خو� من هد� خ;  �ملعا\   \��)  .Âلطلقا� فأنتم 
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التقوى

يعفو �يدعو إلخوته.
فهو  بص;�﴾   Dِيأ﴿ قوله  %ما 
 Øم: "�جل بص; بكذ� %� عا�كقو
 ?%  èفاملع بكنهه"،  �خب;  ®قيقته 
على  فقط  مب�ٌّ   çيا® �لو�لد  @ميا? 
@ليه  فا}هبو�  بالوحي،  �هللا  %خ�£  ما 
بقميصي هذ� ليتحوp @ميانه @< علم 

�ليقني بو�قع �ألمر. 
%خر�  خطو!  يوسف   bيتقد ��آل? 
فيبشرهم  إلخوته،  �إلحسا?   �
 ?% �يدعوهم  �م،  معاملته  ®سن 
يأتو� بأهلهم %Iعني ليتمتعو� معã مبا 

.Dهب �هللا له من نعم �بركا�

 Iََقا �ْلِعُ?  َفَصـَلِت  ا  ﴿َ-َلمَّ

يـَح ِ َألَِجُد  Bِنِّي  َ.بyوُهـْم 
ُتَفنِّـُد-+﴾   +ْ.َ َلْوَال  ُيوُسـَف 

(يوسف: ٩٥)

شر; �لكلمـا6:
فصوًال:  �لبلد  من  فَصَل  َفَصَلت: 
@بانة  �لفصل:   .(µألقر�) منه  خر¶ 
%حد �لشيئني من �آلخر حæ يكو? 
بينهما فرجٌة. �َفَصَل �لقوbُ عن مكا? 
.(D�\ملفر�) £كذ�: �نفصلو� �فا�قو

�إلنسا?  نسبة  �لتفنيُد:  تفّند-ِ+: 
 pقا �لر%�.  َضعف  �هو  �لَفَند   >@
�هللا تعا< ﴿لوال %? تفّند�ِ?﴾ قيل: 
%? تلومو� (�ملفر\�D). فِند �لرجل 
 �%  bٍَر� عقله   �%نكر  خَرَ¾   :òَفَند
مرٍ¦. فِند � �لقوp ��لر%�: %خطأ؛ 
به؛ جّهله؛ عّجز£؛  كَذµ. �فنَّد£: كذَّ
.(µألقر�) المه؛ خّطأ �%يه �ضّعفه

�لتفسـ?: 
"َخَبُر£".  �ملر�\ من �يح يوسف هنا 
من  %مر  حتقق   �  Âملر� يأمل  فعندما 

 :pيقو �لقريب  �ملستقبل   � �ألمو� 
@ن� %جد ��ه، �هذ� ما يعنيه سيدنا 
يعقوµ �. �ֲדذ� �ملعè قاp سيدنا 
�إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ � 
� بيت شعر له ما تعريبه: @ن� ألجد 
�آل? �يح يوسف، �@ن� %نتظر£ �@? 
فّندمتو� (�خلز�ئن �لر�حانية ¶٢١، 

.(١٣١Ï هني �أل#دية ¶٥��ل�
 ?% ﴿لوال  قوله  من  �ملر�\  �ليس 
 ،ãنونÅ تسّمو�  ال   ?% تفّند�ِ?﴾ 
��ملر�\  للتأكيد،   µسلو% هذ�  �@منا 
لو Ø تعت��� Åنونã فإن� %خ�كم 
�هذ�  بيوسف.   Âللقا� قد حا?  %نه 
�ألمر %Êى من %? حتيطه مد��ُكُكم 

�@? كا? حقã �صدًقا.
      

َضَالِلَك  َلِفي  Bِنََّك  َتاهللا  ﴿َقاُلو� 
�ْلَقِدِمي﴾ (يوسف: ٩٦) 

ح� إن نفس البلد الذي خرج منه � مهاجًرا حتت ستار الليل وقع ! يديه بعد أن دخله 
وسي من صحابته األطهار رضي اهللا عنهم.  منتصًرا ! َوَضِح النهار، ومعه عشرة آالف ُقدُّ
عندها قال الن� ألهل مكة: ما ترون إ� فاعل بكم؟ ومبا أنهم كانوا قد أدركوا مكانته 
الرفيعة، وانكشفت عليهم الغاية من نزول سورة يوسف، فلذلك أجابوه على الفور: 
ستفعل بنا ما فعله يوسف بإخوته. فقال: ال تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
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�لتفسـ?:
كم هو شاسٌع �لبوُ? بني من يتلقى 
 b3ر� هو  من  �بني  �إل�ي  �لوحي 
 pمنه. فإ? �ليقني �لذ� يتمتع به �أل�
ال  تعا<،  �هللا  بوحي  @ميانه  بسبب 
يتيسر لغ;£. �لذلك جند  ميكن %? 
يصدقونه  ال   �  µيعقو  µقا�%
�لوحي،  على   Âًبنا به  %خ�هم  فيما 
�@منا يعت��نه مستحيًال �ضربã من 

�خلبل.
ضاللك  لفي  ﴿@نك  قو�م  �%ما   
يع�   pلضال�  ?% فاعلم  �لقدمي﴾ 
�الüر�¾ عن �حلق، �%يضا �العتقا\ 
�لثا�   èملع�  ?@� �ألمو�،  من  بأمر 
أل?  فقط،  هنا  ينطبق  �لذ�  هو 
 bلكال� ֲדذ�   µَيعقو خاطبو�  �لذين 
كانو�   ?@� �ملؤمنني  من  كانو� 
فاملر�\: %نك ِلشد!  ُضعَفاÂ �إلميا?، 
تفسً;�  �لوحي  تفّسر  البنك  حبك 
حرفًيا �@ال فمن �ملستحيل %? تلقا£ 

مرً! %خر�.

 uُْلَقا.َ �ْلَبِشُ?  َجاَ|   +ْ.َ ﴿َفَلّم{ا 
َبِصـً?�  َفاْ
َتدَّ  َ-ْجه~ِه  َعـَلى 
َقاIَ َ.َلْم َ.ُقْل َلُكْم Bِنِّي َ.ْعَلـُم ِمَن 
�هللا َمـا ال َتْعَلمyوَ+﴾  (يوسف: 

   (٩٧

شر; �لكلما6:
��تّد  %ثر£: �جع.  ��تّد على  فا
تّد: 

.(µألقر�) حاله >@
بصا�ً!  �َبِصَر  به  بُصَر  بص?�: 
�َبَصرò: عِلَم به. �جل بص; بكذ�: 

.(µألقر�) ;به خب Øعا
 

�لتفسـ?: 
يع�  تعا< ﴿فا�تّد بص;�﴾ ال  قوله 
�عا\  قبل  من  َعِمَي  قد  كا?  %نه 
�لقميص  ُ�ضع  عندما  �لبصر  @ليه 
%نه  �ملر�\  بل  كال،  �جهه.  على 
يوسف،  ®يا!   ãمؤمن قبل  من  كا? 
ف�Éية  �آل?  %ما  �لوحي،  على   Âًبنا
�ليقـني   >@ @ميانه   pحتو �لقمـيص 

��الطمئنـا?.
�لنظر � حقيقة  %ننا لو %معّنا  ��حلق 
 Âألنبيا� علم   ?% أل\�كنا  �لوحي 
قسمني؛   >@ ينقسم   bلسال� عليهم 
يتلقونه  �لذ�  �هو  باط�:  علم 
ما  �هو  ما\�:  �علم  بالوحي، 
فعندما  �ملا\ية.  باحلو�¢  �ّصلونه 
يتلقو? خ�ò بالوحي �صل �م علم 
%ساسه �إلميا?، �ليس �لو�قع، �حينما 
تصد{ حو�سهم هذ� �لوحي �صل 
 ��يشتر �لو�قع،  %ساسه  علم  �م 
فيه معهم غ;هم %يضا. �قوله تعا< 

﴿فا�تد بص;�﴾ @شا�! @< هذ� �لنو� 
�حلو�¢   Dتظافر  �{@ �لعلم، ألنه  من 
�لباطنية ��ملا\ية معã على تصديق %مر 
معلوbٍ بالوحي يصبح �لعلم به كامًال. 
�لعلَم  �ملا\ية  �حلو�¢  تؤكد   Ø  �{@
 pحتما� ��حلاصل بالوحي يبقى هنا
�لتأ�يل   >@ ®اجة  �لوحي  يكو?   ?%
مبا ìالف ظاهر كلماD �لوحي، %ما 
@}� حتقق �خل� � �لظاهر %صبح �لعلم 

.pاÅ كامًال �ال يبقى للشبهة
 :pقا عليه  �لقميص  %ُلقي   ?% بعد 
 ?% يوّضح   �هذ�  لكم)،  %قل   Ø%)
ليوسف  معجز!  يكن   Ø حد§  ما 
�@منا ليعقوµ، �@ّال لو كانت عيونه 
قد ُشفيت بإلقاÂ قميصه عليه -كما 
يزعم بعض �ملفسرين- لقاp: �نظر�� 
@< �ملعجز! �لعظيمة الب� حيث شفى 
قميصه عيو�، �لكنه يقوp: �نظر��، 
حّي.  يوسف  بأ?  قو÷  حتقق  لقد 
فإمنا �ملر�\ من �جلملة -كما قلت من 
 bم عندما �ضعو� قميصه %ماó% -قبل
يعقوµ حتوp علمه �ملب� على �لوحي 
@< علم يقيّ� ��قعي. �كما هي سنة 
 Ø µفإ? يعقو bعليهم �لسال Âألنبيا�
ميِلك نفسه من فرõ �لسر�� ��لفرحة، 
فأخذ  � #د �هللا تعا< �تسبيحه بأ? 

�حيه قد حتقق.
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

>>̌¬‡ł    َعاِئَشَة ُ%bِّ �ْلُمْؤِمِنَني  َ�ِضَي �هللا َعْنَها   َ%?َّ   �ْلَحاِ�َ§ ْبَن ِهَشاbٍ  �  َسَأpَ َ�ُسوpَ �هللا   �  َفَقاpَ: َيا َ�ُسوpَ �هللا َكْيَف 
ُ£ َعَليَّ  َفُيْفَصُم   َعنِّي َ�َقْد َ�َعْيُت  َيْأِتيَك �ْلَوْحُي؟ َفَقاpَ َ�ُسوpُ �هللا  �:  َ%ْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل  َصْلَصَلِة  �ْلَجَرِ¢ َ�ُهَو َ%َشدُّ
َعْنُه َما َقاpَ، َ�َ%ْحَياًنا َيَتَمثَُّل ِلي  �ْلَمَلُك  َ�ُجًال َفُيَكلُِّمِني َفَأِعي َما َيُقوpُ. (صحيح �لبخا��، كتاµ بدÂ �لوحي)

>>̌¬‡łْ    %َِبي ُهَرْيَرَ!    َقاpَ: َقاpَ َ�ُسوpُ �هللا   �   ِ@َ}� َقُرµَ �لزََّماُ? َلْم َتَكْد Éْ�َُيا �ْلُمْؤِمِن َتْكِذµُ َ�َ%ْصَدُقُهْم Éْ�َُيا َ%ْصَدُقُهْم 
َحِديًثا. Éْ�ُ�ََيا �ْلُمْؤِمِن ُجْزÂٌ ِمْن ِستٍَّة َ�َ%ْ�َبِعَني ُجْز�Âً ِمْن �لنُُّبوَِّ!. (سنن �بن ماجة، كتاµ تعب; �لرÉيا)

>>̌¬‡ł    %ََنٍس   بن مالك %? �لنô  َ�   قاp: ال ُيْؤِمُن    َ%َحُدُكْم َحتَّى َ%ُكوَ? َ%َحبَّ @ِلَْيِه ِمْن َ��ِلِدِ£ َ�َ�َلِدِ£ َ��لنَّاِ¢ َ%ْجَمِعَني. 
(صحيح �لبخا��، كتاµ �إلميا?)

ْدَ{ َيْهِد� @َِلى �ْلِبرِّ َ�ِ@?َّ �ْلِبرَّ َيْهِد� @َِلى  ْدِ{ َفِإ?َّ �لصِّ >>̌¬‡ł    َعْبِد �هللا ْبِن َمْسُعوٍ\   َقاpَ: َقاpَ َ�ُسوpُ �هللا  َ�   َعَلْيُكْم ِبالصِّ
يًقا. َ�@ِيَّاُكْم َ��ْلَكِذµَ َفِإ?َّ �ْلَكِذµَ َيْهِد�  ْدَ{ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا ِصدِّ �ْلَجنَِّة َ�َما َيَز�pُ �لرَُّجُل َيْصُدُ{   َ�َيَتَحرَّ� �لصِّ

�ًبا. @َِلى �ْلُفُجوِ� َ�ِ@?َّ �ْلُفُجوَ� َيْهِد� @َِلى �لنَّاِ� َ�َما َيَز�pُ �ْلَعْبُد َيْكِذµُ  َ�َيَتَحرَّ�  �ْلَكِذµَ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا َكذَّ
 (سنن �لترمذ�، كتاµ �ل� ��لصلة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٣١٣))

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. 

-�ع �هللا � �جو\� �الÊَني كما �جتمعت � �ما� نا� �لفتنَتني، �هذ� هو �حلق �بالذ� خَلق �لكوَنني. 
فجئُت ألشيع %نو�� بركاته، ��ختا�� �� مليقاته. �ما كنُت %? %�ّ\ فضل �هللا �لكرمي، �ما كا? ÷ %? 
 ،pلفّعا� بتقليب  �لغّساp، �%ُقلَُّب كلَّ طرفة  %نا @ال كامليت � يَد�  �لرحيم. �ما   µخالف مرضا! �لر%
�جئُت عند كثر! بدعاD �ملسلمني �مفاسد �ملسيحيني. �@? كنَت � شك فانظر بإمعا? �لنظر كاملحقق 
�أل�يب، � فِنت بدعاDِ قومنا �جهالDِ عَبد! �لصليب. %ما تر� فتًنا متو�لية؟ %Êعَت نظ;ها � قر�? 
خالية؟ فما لك ال تفّكر كالعاقلني، �ال تنظر كاملنصفني؟ �@? �هللا يبعث على كل �%¢ مائة Åّدَ\ �لّدين، 
�كذلك جرD ُسنة �هللا �ملعني. %تظن %نه ما %�سل عند هذ� �لطوفا? �جال من }�� �لعرفا?، �ال Çا¾ 

�هللا Äِخَذ �ملجرمني؟
 ،Dَفكر فما  ��لقمر  �لشمس  ��نكسفت   ،Dَنظر فما  سنة  عشر  @حد�  �ملائة   ¢%� على  �نقضت  قد 
�ظهرD �آلياD فما تذّكرD، �تبينت �ألما��D فما �ّقرD، %%نت تناb %� كنَت من �ملعرضني؟ %تقوp ِلَم 
ما فعل �لفّعاp كما كنُت %خاp؟ �كذلك �عم �لذين خلو� من قبلك من �ليهو\، �ما Äمنو� �; �لرسل 
�حبيب �µ(١) �ملعبو\، �قالو�: ìر¶ منا خامت �ألنبياÂ �ملوعو\، �كذلك كا? �عد �بنا بد��\، �قالو�: 
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التقوى

 .Âيليا من �لسما@ pال بعد نز�@ çعيسى ال يأ ?@
كا?  �لذ�  �عيسى  �لرسل  خ;  مبحمد  فكفر�� 
فهمو�  فما  قلوֲדم  على  �هللا  �ختم   ،Âألنبيا� من 
�حلقيقة، �ما كانو� متدّبرين. �قست قلوֲדم �üتو� 
�كذلك  �خنا�ير،  قر\!  صا���   æح �لدقا�ير، 
 Âم كانو� علماó@� .تكذيب �لصا\قني pيكو? مآ
�3دثني   Âفقها �كانو�  كالֲדم،  �%ئمة  %حز�ֲדم 
�فضالÂ �مفّسرين، �كا? %كثرهم من �لر�هبني. 
%��� �هللا قلوֲדم، �ما نفعهم علُمهم  فلما ��غو� 

�ال ُنْخُر�ُبهم، �كانو� قوما فاسقني.
فال ُتفِرطو� ùنب �هللا �ليكن فيكم �فق �حلم، �ال 
تْقُفو� ما ليس لكم به علم، �ال تغُلو� �ال تعتد��، 
�ال تعثو� � �أل�¦ �ال تفسد��، ��خشو� �هللا @? 
 ÂاÊعتم ُسّنة تسمية �لبعض بأÊ كنتم متقني. قد
�لبعض، فال تتركو� �لُسنن �لثابتة من �هللا �لقدير، 
 ?@� برها? �نظ;،  �ا عندكم من  ليس   bأل�ها
كنتم ُتصّر�? عليها �ال  ُتعرضو? عنها فأنبئونا 
�لن  كنتم صا\قني.   ?@ �لُسنة  تلك  على  بنظائر 
 µلر�  µحلر ����ت فال  بنظ;،  تأتو�   ?% تقد��� 
�لقدير، �ال ترّ\�� �لنعمة بعد نز��ا، �ال تُدّعو� 

�لفضل بعد حلو�ا، �ال تكونو� %p�ّ �ملعرضني.
�@? كنتم � شك من %مر�، �ال تنظر�? نو� 
 bإلما�� �ملوعو\  �ملهد�   ?% �تزعمو?  قمر�، 
�ملسعو\ ìر¶ من ب� فاطمة إلطفاÂ فنت حاطمة، 
هذ�   ?% فاعلمو�  Äخرين،   bقو من  يكو?  �ال 

�هم ال %صل له، �سهم ال نصل له، �قد �ختلف 
�لقوb فيه، كما ال ìفى على عا�فيه، �على كمل 
�ملهد�   ?%  Dلر��يا� بعض   �  Âجا� �ملحدثني. 
صاحب �آلياD ِمن "ُ�ْلِد �لعّبا¢"، �جاÂ � �لبعض 
%نه من  �لبعض  �لنا¢، ��  ِمن خ;  مّنا" %�  "%ّنه 
"ُ�ْلد �حلسن %� �حلسني"، فاالختال¾ ال ìفى على 
� @? سلما?  قاp �سوp �هللا  �لعينني. �قد   ��{
منا %هل �لبيت، مع %نه ما كا? من %هل �لبيت، بل 

كا? من �لفا�سّيني.
û �علم %? %مر �لنسب ��ألقو�b %مر ال يعلم حقيقته 
 Âيا �ل� كتبُتها � }كر �لزهر�Éلر�� ،bال علُم �لعال@
 .Âتعلُّقي، ��ُهللا %علم ®قيقة �ألشيا pعلى كما pتد
�� كتاµ "�لتيس;" عن %� هرير!: َمن %سلم من 
%هل فا�¢ فهو قرشي. �%نا من �لفا�¢ كما %نبأ� 

��، فتفكر � هذ� �ال تعجل كاملتعصبني.
 û �ألصوp �ملحكم ��ألصل �ألعظم %? ُينَظر @< 
bَ �لبيناD على �لظنياD، فإ? كنت  �لعالماD �ُيقدَّ
بالنهج  تتدّبر   ?% فعليك   pألصو� هذ£   >@ ترجع 
 Ïليهديك �هللا @< حق مبني، �هو %? �لنصو pملعقو�
�لقرÄنية ��حلديثية قد �تفقت على %? �هللا }� �لقد�! 
قّسم �ما? هذ£ �ألمة ®كمة منه ��#ة على ثالثة 
%�منة، �سّلمه �لعلماÂ كلهم من غ; ِمْرية. فالزما? 
�ألp�ّ هو �ماٌ? %pُ�ّ من �لقر�? �لثالثة ِمن ُبُد�ِّ �ما? 
 Dية، ��لزما? �لثا� �ماُ? حد�§ �لبدعا�خ; �ل
�لثالث  @< �قت كثر! شيو� �ملحدثاD، ��لزما? 
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هو �لذ� شابَه �ماَ? خ; �ل�ية، ��َجع @< منها¶ 
فاسد!،   Dّية ����يا\� Dبدعا ِمن  �لنبو!، �تطهََّر 
�لزما?"  "Äخَر  �Êا£  �لنبيني،  خامت  �ماَ?  �ضاَهى 
نôُّ �لثقلني، ألنه Äِخر من �لزماَنني. �ِ#د �هللا تعا< 
�لعبا\ "�آلِخرين" كما ِ#د "�ألّ�لني"، �قاp: ﴿ُثلٌَّة 
ثّلٍة  �لكّل  �آلِخِريَن﴾(٢)،  ِمَن  َ�ُثلٌَّة   * �َألّ�ِلَني  ِمَن 
@ماb، �ليس فيه كالb. فهذ£ @شا�! @< خامت �ألئمة، 
 pقا بالصحابة، كما  �لالحق  �ملوعو\  �ملهد�  �هو 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (٣)، �سئل  �: ﴿�Âَ�ََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
�سوp �هللا � عن حقيقة "�آلخرين" فوضع يد£ على 
كا?  "لو   :pقا� �ملحبني،  كاملو�لني  سلما?  كتف 
"لناله  �لدنيا)  من  }�هًبا   �%) بالثرّيا"  ُمعلًَّقا  �إلميا? 
�جل من فا�¢". �هذ£ @شا�! لطيفة من خ; �ل�ّية 
@< Äخر �ألئّمة، �@شا�! @< %? �إلماb �لذ� ìر¶ 

� Äخر �لزما? �يرّ\ @< �أل�¦ %نو�� �إلميا? يكو? 
فتفّكر �تدّبر،  �لر#ن.  %بناÂ فا�¢ ®كم �هللا  ِمن 
�قد  Äخر،  حديث  مقاَمه  يبلغ  ال  حديث  �هذ� 
}كر£ �لبخا�� � �لصحيح بكماp �لتصريح. �@}� 
ثبت %? �إلماb �آلÄ � çخر �لزما? هو �لفا�سي ال 
غ;£ من نو� �إلنسا?، فما بقى لرجل Äخر موضع 
قدb، �هذ� من �هللا مليِك �جوٍ\ �عدb، فال حتا�بو� 
�هللا �ال جتا\لو� كاملعتدين، �Äخر \عو�نا %ِ? �حلمد 

هللا �µ �لعاملني.

--------
(١) هذ� سهو �لناسخ ��لصحيح "�لرµ". (�لناشر)

(٢)  �لو�قعة:٤٠-٤١

(٣)  �جلمعة:٤

مبناسبة حلول السنة الهجرية اجلديدة تتقدم أسرة "التقوى" 

إلى جميع قرائها األفاضل بأحر التهاني وأخلص األماني 

راجني من املولى العلي القدير أن يعيده علينا وعلى األمة اإلسالمية جمعاء

 باخلير واليمن والبركات.
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التقوى

ترIة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد£  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد£ 
من  باهللا  فأعو}  بعد  %ما  ��سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا µ�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   �َ�@يَّاَ َنْعُبُد   �@يَّاَ
�لَِّذيَن   õِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   õََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوµ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Äمني) َ�ال �لضَّ

@? %عضاÂ منظمة %نصا� �هللا - � 
للجماعة  �لفرعية   Dملنظما�  bنظا
�لسن  من  مرحلة  بلغو�  قد   -
متاما،  ناضجا  فيها  �لتفك;  يكو? 
�ينجز  كذلك،  يكو?   ?% � ب 
�مهمة  عمل  كل  بطبعه  �إلنسا? 
� هذ£ �لسن بإعماp �لفكر بعيد� 
عن �لعو�طف �بإ\��� ��ْعي، @ال 
�لذين يبلغو? %�}p �لعمر فتضعف 
}�كرִדم �حو�سهم �%عضاÂ بدóم 
 >@ عا\��  قد  �كأóم  لد�جة 
�لطفولة، �هذ£ �لرسالة �ل� Êعتم 
� مسابقة نقل �لرسالة %صاµ َمن 
كتب: "� �لنهاية يأكل �ملخ كل 
 .*bال يبقى �ملخ �ال �لعظا� Âشي
على كل حاp ينضم �إلنسا? @< 
منظمة %نصا� �هللا بعد بلوغه %�بعني 
سنة �يناp �لتوفيق ملد! طويلة للعمل 
 ،Dملجاال� æملو�هب � ش� Âبد�@�
�يتمكن من @حر�� �لكماp � هذ£ 
�لسن � شئونه �لدنيوية، �@}� %��\ 
 �  pلكما� يبلغ   ?% يستطيع  فإنه 
�ألمو� �لر�حانية %يضا. �ال ميكن 
�ملحنك  �خلب;  �إلنسا?  %نصح   ?%
� سّن �لتفك; �لناضج كما %نصح 
�ألطفاp ��لشباµ، غ; %? �لتذك; 

خطا� .لقاu .م? �ملؤمنني 
�د -.يدu �هللا تعا� بنصرu �لعزيز-. 
سيدنا مر��مسر-

Uعليه �لسال bملهد� Uخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� - �إلما� 
٢٠٠٩/١٠/٠٤  bيو

مبناسبة  �جتما� Åلس "%نصا� �هللا" 
 � @سالÄ bبا\، مقاطعة سر� - بريطانيا



١٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثامن - ذو احلجة ومحرم ١٤٣٠/ ٣١ هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠٠٩ م

ميكن، �@? كا? �لتذك; هو �آلخر 
نوعا من �لنصيحة �لْوًنا من %لو�? 

�لنصيحة بتعب; Äخر. 
@منا %توجه ֲדذ£ �لنصيحة لألنصا� 
بعض  ينسو?  بأóم  م�  ظنا 
عليهم  �هللا  %لقاها  �ل�   Dلو�جبا�
على  تقع  �ل�   Dملسئوليا��
�لعلم  متلكو?  فأنتم  عو�تقهم. 

 � pال ميكننا �لقو {@ ،bبشكل عا
حق َمن بلغ هذ£ �ملرحلة من �لعمر 
�جلماعة،   bنظا  � ينشط  �هو 
معينة  بأمو�  عْلم  �م  ليس   ?%
�لعلم   ?@ كال  �جلماعة.   bنظا  �
%óم  @ما  لكنهم  عندهم  موجو\ 
ال ينتبهو? @< بعض �ألمو� �غم 
كل  على  ينسوóا.   �% ֲדا  �لعلم 

حاp مهما يكن من سبب، �نظر� 
@< كل هذ£ �ألمو� ��نطالقا من 
تذك;هم  يتم   Dالحتماال� هذ£ 
ال  �ل�  �ألمو�   >@ ينتبهو�  بأ? 
 �% ينسوóا،   �% �هتماما  يع;�óا 
@}� كانو� منتبهني فليس باملستو� 
�لالئق باألنصا� ��ملطلوµ منهم، 
�لتذك;  هذ�   � �م   pيقا �ذ� 
�ألمو�،  لتلك  �النتبا£  يع;��   ?%
 Dلو�جبا� بتلك   bالهتما� �يولو� 
@ليهم.   Dُْعهد �ل�   pألعما��
حني سألُت �ئيس %نصا� �هللا: @}� 
كنت تريد %? %�جه �ألنصا� @< 
فأخ��   Ïخا بشكل  معيَّن  %مر 
قبل  �لتقرير   � قر%  -كما   pفقا
�الجتما�   Âثنا%  Dُْعقد �قد  قليل 
بعض �لند��D %يضا- @ننا �ضعنا 
 bعلى �%¢ قائمة %�لوياتنا هذ� �لعا
�لصال!،  @قامة   >@ �النتبا£  لْفت 
�د¾ � @حر��  نستطع   Ø لكننا 
تلفتو�   ?% %�\مت   �{@ �ذ�  �ملنشو\، 
�النتبا£ @< هذ� �جلانب فتفضلو�. 
%صاب�  قد  �لرئيس   µكا? جو��
بذهوp �%قلق� %يضا. ألن� %نصح 
مر���  ֲדذ�   pألطفا��  µلشبا�
�سيلة  %فضل  �لو�لد�?  �يعت� 

بعض  تعقد  �هللا،  �%نصا�  �أل#دية   pطفا%� �أل#دية   bخد� مثل  للجماعة  �لفرعية   Dملنظما�  �  *

�ملسابقاD مبناسبة �الجتما� �لسنو� �م �من بني هذ£ �ملسابقاD مسابقة نقل �لرسالة شفويًّا حيث 
�ملشا�كني،  %عضاÂ حسب عد\  %�بعة   �% 	سة  فريق من  �يتشكل كل  �لفر{  بني  �ملسابقة  تكو? 
� لس %عضاÂ كل فريق على بعد مسافة معينة حæ ال يسمع %حد �لرسالة خالp نقلها منه @< من بعد£ 
�يتلقى �ئيس �لفريق �سالة من َحكم �ملسابقة شفهيا �عليه %? ينقلها ع� %عضاÂ �لفريق @< �لعضو 
�ألخ; شفهيا � مد! معينة، %ما �لعضو �ألخ; فيستمع @ليها û يكتبها من �لذ�كر! � مد! 3د\! �جتمع 

هذ£ �لرسائل @< �حلكم �يفو� باجلائز! �لفريق �لذ� نقل �لرسالة %كثر \قة من غ;£.  (من �ملترجم)

µخلطا� Âلقا@ Âحضر! مر�� مسر�� %#د -%يد£ �هللا- %ثنا
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التقوى

ليسترعو� �نتبا£ �أل�ال\ @< �لصال!، 
�سيلة  �لو�لد�?  ميثل  �حلقيقة   ��
لكنه   ،pملجا� هذ�   � جد�  مؤثر! 
@}� كا? �آلباÂ �لذين %غلبيتهم من 
%نفسهم ال يع;�?  %نصا� �هللا هم 
ميكن  فكيف  �لعمل  �ذ�   bالهتما�
 >@ µلشبا�� pلنا %? نوجه �ألطفا
%Óية �لصال! %� كيف ميكن لنا %? 
نوضح �م %Óية �لصال! %� كيف 
ميكن %? ننصحهم بذلك، @} ميكن 
%? يقولو� @ننا Ø نالحظ من كبا�نا 
نَرهم   Ø� �لعمل  ֲדذ�   bالهتما�
�هذ�   .bباهتما �لصال!  يصّلو? 
 �{@ �ذ�  �خلطو�!،   � غاية  �ألمر 
كا? عدb �نتبا£ %نصا� �هللا للصال! 
على   pيد ناحية  من  كافيا  �نتباها 
حالتهم   �  õطاüال�  �% �لتوقف 
%خر�  ناحية  فمن  �لر�حانية 
 pألجيا� �نتبا£   bعد  � يتسبب 
�لقا\مة @< �لصال!، ��بتعاِ\هم عن 
�لتقو�. Ä ?@ ûثا� óاية �حليا! تبد% 
بالظهو� � سّن %نصا� �هللا، حيث 
يتبني لإلنسا? مع تقدمه � �لسن 
%? حياته ستنتهي %خ;� � يوb من 
 ?% هو مص;£.  ب  �هذ�   bأليا�
تكو? �خلطو�D �حلثيثة @< �لعاقبة 

بقلق  هذ�   >@ كث;�  �النتبا£  الفتًة 
�لذ�  فاملؤمن  كبَ;ين.   bهتما��
عاقبته  ير�  حني   � �هللا  ìشى 
 µيصا �لسن   � تقدمه  مع  قريبة 
باخلو¾، �حالة �خلو¾ هذ£ تدفعه 
 Dر على عتباì ?% >@ !بالضر��
قربه.  �يسأله   Ïبإخال تعا<  �هللا 
 � �مضا?  شهر  من  مر�نا  لقد 
 Âألخ;!، �%توقع %? �لضعفا� bأليا�
%يضا %حدثو� � نفوسهم تغ;� ما، 
من  نوعا  �لصال!  إلقامة  �%عا��� 
�الهتماb، �كما يتبني من حضو� 
�ملصلني � �ملساجد %نه قد حصل 
هذ�  �ألنصا�  جعل   �{@� �النتبا£، 
�الهتماb ��النتبا£ � كامل حياִדم 
تغ;�  �جلماعة   � نالحظ  فسو¾ 
 � Äثا�£  نشعر  لن  عظيما  طاهر� 
سو¾  بل  فحسب،  üن  نفوسنا 

نشعر£ � %�ال\نا �%���جنا %يضا. 
�لصال!   Â�\بأ تعا<  �هللا  %مر  فحني 
بذلك سيْحد§ �  %نه  %علن  فقد 
�لنا¢  طاهر.   µٌنقال� نفوسكم 
يولِّد  }ْكٍر   �%  Âعا\ عن  يسألو? 
 ?%� طاهر�،  تغ;�  نفوسهم   �
حد§،   �{@  µالنقال� }لك   bيد�
�%عظم   Âعا\ %ك�   ?@ �م   pفأقو
}كر هو �لصال! بشرõ %? تصلوها 
مؤّ\ين حقوقها. ��ذ� قد ��\ � 
�لنô � قاp: �لصال!  �حلديث %? 
فال  باملّخ  ظفر  فمن  �لعبا\!،  مخ 
من  نو�   �%  � حاجة  له  تبقى 
�أل}كا� ��أل\عية، هذ� �ملخ �لذ� 
�أل\عية  %نو��  كل  يشمل  ال 
 Dِحاال æيشمل ش بل  فحسب، 
�إلنسا? %يضا �ل� ُتكسبه قرµ �هللا 
من �لتو�ضع ��لتضر� ��خلضو�، 

الصالة مخ العبادة، فمن ظفر باملّخ فال تبقى له حاجة ! 
أي نوع من األذكار واألدعية، هذا املخ الذي ال يشمل كل 
أنواع األدعية فحسب، بل يشمل ش� حاالِت اإلنسان أيضا 
الh ُتكسبه قرب اهللا من التواضع والتضرع واخلضوع...
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فحني ُتسّمو? %نفسكم %نصا� �هللا 
�للقب  هذ�  على  يترتب  ما   pفأ�
من مقتضياD �%عظمها �%Óها هو 
%? تسجلو� %على مستوياD عبا\ته 

 .�
كما   - �هللا  %نصا�  ��جب  من 
لأل�ال\  %سو!  يقدمو�   ?%  - قلت 
 >@ باإلضافة  %يضا   µلشبا��
�جل  عز  باهللا  عالقتهم  تقوية 
�@}� كا? شر�ة كب;! من %نصا� 
 Â�\%  � باستمر��  مقصرين  �هللا 
�ألغلبية،  ر  تقصِّ  Ø  ?@� �لصال!، 
�لفريضة  ֲדذ£   bالهتما�  bبعد فهم 
 � باهللا  �ملهمة يضعِّفو? عالقتهم 
ناحية  من  �يرتكبو?  ناحية  من 
 Âالعتنا�  bبعد \ينية  جرمية  %خر� 

بفريضة \ينية كما  ب. فالصال! 
�ألÓية.   � غاية  %\�Éها  فريضة 
 Â�\% بعد   - �لصال!  فريضة  فإ? 
�لشها\تني �بيا? �حد�نية �هللا � 
 p�% ُجعلت   - �  ôبالن ��إلميا? 
 Â�\% ?كأ� ،bهم %�كا? �إلسال%�
 bلشها\تني @عال? باعتنا{ �إلسال�
عملية  صو�!  ��لصال!  باللسا?، 
 Ø� له، فاإلنسا? @}� �\َّعى بأمو�
يعمل ֲדا فإنه يرتكب جرمية. �ِمن 
لقو�نني  �لنا¢ ìضعو?   ?% �ملعتا\ 
حكومية، لكن %ال يعت� Åرما من 
�حلكومية  �لقو�نني  هذ£  ìالف 
بأعماله؟ بلى! @? �إلنسا? مبخالفته 
يرتكب جرمية،  �حلكومي  �لقانو? 
كذلك فإ? �لذ� ال يؤ\� �لصال! 

 ?@  û \ينية.  جرمية  يرتكب  فإنه 
مسؤ�لية تربية �أل�ال\ %يضا %لقيْت 
يقدمو�   Ø  �{@� �هللا،  %نصا�  على 
يؤ\��   Ø� حسنة  منا}¶  %مامهم 
يص;�?   Âفهؤال �ألمانة  هذ£  حق 
Åرمني � حق �ألمة. �@}� تطر{ 
أل?  }لك  فإمنا   bلقو�  >@ �لفسا\ 
يؤ\�óا  ال  باملسؤ�لية  �ملكلَّفني 
كما  ب. �@}� تطر{ �لفسا\ @< 
}�ياִדم فإمنا سبب }لك �لنقص � 
\عائهم �%سلوµ تربيتهم. فعندما 
%ننا  تعا< على  �هللا  تقولو?: üمد 
فهذ�  �هللا"  %نصا�  "Åلس   Âعضا%
يشمل  Åلس   Âعضا% %نكم  يع� 
 .Âشي كل   � �هللا   >@ �ألنصا� 
�هذ� يع� %يضا %ننا جاهز�? \�ئما 

مشهد عاb خليمة �جتما� Åلس "%نصا� �هللا" ب�يطانيا
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التقوى

لتقدمي �خلدمة �لعملية من كل نو� 
��فع  �هللا  �حد�نية  \عائم   Âإل�سا
 .Øلعا�  Âاü% كل � � ôلن� ��ية 
��خلطو! �أل�< ��ألساسية للخدمة 
�لعملية �ل� فرضها �هللا هي �لصال!. 
منا}¶   Dلبيو�  �  bتقا �عندما 
%Óية  فيها  �ُتبيَّن  للعبا\!،  عملية 
سو¾  %óا  بّد  فال  �لصال!،  @قامة 
�لناشئ.  �جليل  %}ها?   � خ  تترسَّ
�هكذ� نثبِّت %جيالنا �نربيهم تربية 
حسنة على %سٍس لفت �هللا %نظا�نا 
 bها  ��\ �حلقيقة   � �هذ�  @ليها. 

جد� يلعبه �µ �ألسر! بصمت.
 � �لضعف   ?% \�ئما  فا}كر�� 
%عضاÅ Âلس "%نصا� �هللا" سيؤ\� 
�لقا\مة.   pألجيا�  � �لضعف   >@
 pقا حني  صغ;  طفل  صد{  لقد 
�للُت  لو  �لكبا�:   Âلصلحا� ألحد 
لو  %ما  ùر�¨،  %نا  ألِصبُت  %نا 
 Ø� .كلُّهم bُلقو� pّللَت %نَت لز�
 pقو من   
�لصا �لرجُل  يستنتج 
بل  فقط  ظاهريا  �ستنتاجا  �لطفل 
 pقا� عميقا.  %فكا�£  به  }هبت 
كث;ين  تالميذ   ÷  ?@ نفسه:   �
كث;�?، �%تباعا كث;ين كث;�?، 
فمن شأ? �لٍَّة صغ;! � سلوكي 

�عقباهم  %تباعي  حيا!  ُتفسد   ?%
%يضا. فهذ� هو �لتفك; �لذ�  ب 
على كل عضو من %عضاÂ �ملجلس 
%? ìلقو£ � %نفسهم، عندها فقط 
�هللا  %نصا�  @ننا  تقولو�   ?% ميكن 
Åلس  عضوية  فإ?  �@ال  حقيقًة، 
بعد  @ليه   bالنضما�� �هللا،  %نصا� 
�لبلو� من �لعمر %�بعني عاما، %� 
\فع �لت�عاD �ملترتبة عليهم حسب 
�جلماعة،  قبل  من  �ملحد\!  �لنسبة 

��جباִדم بصفتهم مؤمنني، �كيف 
ميكنهم �لعمل ֲדا بإخالÏٍ �لوجه 
 Dبالصلو�  bفاالهتما خالصة.  �هللا 
على  لذ�  جد�.   bها %مر  ��لعبا\! 
%عضاÅ Âلس %نصا� �هللا %? يُصبُّو� 

عليها �هتمامهم مئة باملئة. 
 ?% %�يد  }لك  على  �عال�! 
%يضا،  %خر�  %مو�   >@ هكم  %�جِّ
�لدينية   bبالعلو  bالهتما� منها 
@ال  ميكن  ال  �هذ�  �حتصليها، 
مبطالعة �لقرÄ? �لكرمي ��ألحا\يث 

�كتب �ملسيح �ملوعو\ �. 
�لعلم  "�طلبو�   :�  ôلن�  pقا لقد 
من �ملهد @< �للحد"، فطلُب �لعلم 
مسلم. ال ميكن  على كل  فريضة 
�صيد�  لديه  بأ?  يّدعي   ?% ألحد 
بطلب  له  حاجة  �ال  كب;�  علميا 
�لعلم %كثر من }لك. حني نطالع 
�لقرÄ? �لكرمي �نتدبر فيه تنكشف 
\�ئما.  �ملتجد\!  مفاهيمه  علينا 
ما ال  %يضا  �ألحا\يث  �هنا� من 
%يضا   Âلعلما� بعض  %حيانا  يفهمه 
هو  مبن  فيستعينو?   ب،  كما 
 û .pكثر منهم علًما � هذ� �ملجا%
هنا� كتب �ملسيح �ملوعو\ �، 
على  �نكشفت  قر%ناها  فكلما 

صغ¡  طفل  صدق  لقد 
حني قال ألحد الصلحاء 
الكبار: لو زللُت أنا ألِصبُت 
زللَت  لو  أما  |روح،  أنا 
كلُّهم. القوُم  لزّل  أنَت 

%� �الشتر�� � �لسبا{ �خل;�، %� 
� �الجتما� �لسنو� ليومني %� � 
بعض بر�Åه ال  علكم %نصا� �هللا 
باملعè �حلقيقي. بل @? %نصا� �هللا 
يتنبهو?  �لذين  باملعè �حلقيقي هم 
جيد� @< ما %مرهم �هللا به، �ما هي 
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متجد\!  �معا�¾   õنقا �لقا�� 
كل مر!. فال يسع %حد� %? يّدعي 
%نه قد قر% �لقرÄ? �لكرمي �ترIته 
بلغته �قر% بعضا من كتب �لتفس; 
��حلديث �قد %صبح عند£ �صيد 
�لعلم   >@ ®اجة  يُعد   Ø� كا¾ 
%كثر من }لك. بل  ب على كل 
��حد %? يهتم \�ئما بأ? يزيد � 
يزعمو?  ��لذين  علمه.  �صيد 
%óم علماÂ كبا� فإ? �عمهم هذ� 

خاطئ متاما.
لقد قاp سيدنا �ملصلح �ملوعو\ � 
مر! بأ? �لنا¢ ال يقر�É? جريد! 
ال  �يقولو?   ،bباهتما "�لفضل" 
تعا\  بل  جديد   Âشي فيها  يوجد 
قدمية   Dمقاال �ُتنشر  قدمية  %مو� 
 -  � �ملوعو\  فاملصلح  \�ئما. 
�لذ� %خ� �هللا عنه �ملسيَح �ملوعو\ 
�لظاهرية   bبالعلو سُيمأل  %نه   �
 د  ال  قد   :pيقو  - ��لباطنية 
هؤالÂ �ملثقفو? %� �لذين يزعمو? 
 � جديد�  شيئا  مثقفني  %نفسهم 
�جلريد! - �لعلهم %كثر م� علما 
- %ما %نا فأجد فيها شيئا جديد� 

\�ئما. 
فالذ� يرغب � طلب �لعلم فهو 

�قعت  �كلما  حيثما  \�ئما.  يقر% 
يقر%£.  فهو   µكتا على  يد£ 
@ليه  فليضيفو�  علم  لديهم  ��لذين 
من  ميلكو?  ��لذين  فشيئا،  شيئا 
 >@ فلينتبهو�  يس;�  قد��  �لعلم 
�لعلمي  �صيدهم   >@ �إلضافة 
حæ يزيدهم هذ� �لعلُم معرفًة من 
يكونو?  ثانية  ناحية  �من  ناحية 
فحني  %يضا.  أل�ال\هم  %سو! 
ÄباÂَهم   Dلبيو�  �  pُألطفا� ير� 
هم  يهتمو?  \ينية  كتبا   ?�Éيقر
صغر   � بقر�Âִדا  %يضا  �آلخر�? 
سنهم. ��ملعلوb %? هذ� �لعلم ينفع 
��لتبليغ.  �لدعو!   pاÅ  � كث;� 
 Âعد\ ال بأ¢ به من %عضا �هنا
Åلس %نصا� �هللا ليس لديهم عمل 
يظلو�   ?% من  فبدال  �ظيفة.   �%
فا�غني  ب   Dلبيو� جالسني � 
يضع   ?% �هللا  %نصا�  Åلس  على 
 £Éعضا% فيه   bُيستخَد برناÅا  �م 
 Âعضا% �على  �لتبليغ.   pاÅ  �
عندهم  يوجد  �لذين   - �ملجلس 
يقدمو�   ?%  - �لوقت  من  متسع 
 .pنفسهم �يساعد�� � هذ� �ملجا%
�من  �جلماعة  من  طلبت  لقد 
�ملنظماD �لفرعية %يضا %? �ا�لو� 

 bإلسال�  �% �أل#دية  \عو!  تبليغ 
�حلقيقي @< Iيع شر�ئح �ملجتمع. 
 Dططو� لعشر سنو�ì ?% فعليهم
تعريف  من  نتمكن   æح قا\مة 
بشكل  �لو  ��جلماعة   bإلسال�
 Dبسيط ألهل بريطانيا � �لسنو�
�لعشر �لقا\مة. �لنيل هذ� ��د¾ 
لُعشر  �جلماعة  تعريف  من  بد  ال 
  .bعد\ �لسكا? � �لبال\ كل عا
 ?% ميكن  �البتد�ئية  �ملرحلة  ففي 
تعريفية  نبذ!  على  �لدعو!  حتتو� 
�ملسيح  \عو!  ملاهية  �جيز! 
بعثته،  من  �د¾ ��  � �ملوعو\ 
 �� .bعا �لدين بشكل  �ضر��! 
��قة  ُتنشر   ?% ميكن  �لصد\  هذ� 
%� ��قتا? Òتصرتا? حتتويا? على 
عنو�?   >@ باإلضافة  بسيطة  ما\! 
موقعنا �قناتنا �لفضائية. �كما هو 
 Dمالَحظ %? �لر�غبني � معلوما
 Âكثر يهتمو? باملوضو� من تلقا%
%نفسهم. فهذ� �ألسلوµ %فضل من 
عقد �حتفاp تو�َّ� فيه على بعض 
يقر%�óا  ال  ضخمة  كتب  �لنا¢ 
يستفيد   ?% بدال من  فتضيع  عا\! 
 ?% عليكم  فأ�ال  غ;هم.  منها 
�لشخص  كا?   �{@ فيما  تفحصو� 
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 �% ֲדا  مهتما  كتبا  تعطونه  �لذ� 
بالدين بشكل عاb% b ال. 

كل   >@ تصل   ?% ينبغي  فأ�ال 
شخص ��قة حتتو� على تعريف 
%خر�   µبو�% ُتفتح   û باجلماعة، 
 Âعضا% كا?   �{@ ��يد�.  ��يد� 
ليس  �لذين  من  �هللا  %نصا�  Åلس 
� د�?  �ظيفة   �% شغل  لديهم 
ال  ممن   �% �لوقت،  من  متسعا 
يستطيعو? %? يقومو� بعمل شا{ 
منعهم  ممن   �% صحية،   µألسبا
�ألطباÂ من �لعمل فهم يستطيعو? 
على  �لتبليغ  بو�جب  يقومو�   ?%
يلعبو�   ?% �يستطيعو?  �ألقل. 
�لدعو!.  تبليغ  \��� هاما جد� � 
�باإلضافة @< }لك عندما يضعو? 

�لعملي  �لتبليغ   pاÅ  � قدمهم 
يتوجهو? تلقائيا @< �أل\عية ��فع 
 û �لدينية،   bلعلو�  � مستو�هم 
�ألمو�  هذ£   >@ �نتباها  يز\�\�? 
 �  bلتقد� على  يساعدهم  مما 
�ملهم  فمن  �هللا.  بإ}?  �لر�حانية 
 pاÅ � إلخو! %نفسهم� bيقد ?%

�لدعو! ��لتبليغ بشو{ �#ا¢. 
تقدمي  هو  ��ملهم  �لثا�  ��ألمر 
�لتضحياD �ملالية � سبيل �لدين. 
من  �إلخو!  %نظا�  �ّجهُت  �قد 
قبل %يضا @< %? � Åلس %نصا� 
�هللا شر�ة من �إلخو! �لذين بلغو� 
�لذ��! � بر�عتهم �ملهنية، �كذلك 
���تبهم �ملالية عالية. لذ� عليهم %? 
�ملالية  تضحيتهم  مستو�  يرفعو� 

%يضا  �لدين  سبيل   � �يدفعو� 
نصيبه من مدخوالִדم. 

لقد قلت سابقا %? �ا�p �إلخو! 
%نصا�  �لثا� � Åلس  �لصف   �
�لوصية،   bنظا  �  ��الشتر� �هللا 
فانتبهو� @< هذ� �ألمر �بالتا÷ قد 
�لوصية   bنظا  >@ معظمهم  �نضم 
@ليه  ينضم   ?% عليهم  بل  ب   -
Iيعهم - فاحلمد �هللا على }لك. 
@}� كا? هنا� قصو� � هذ�  %ما 
 Âملل Dلصد\ فال بد %? تتم 3ا�ال�
Åلس  مستو�  على  �لفر��  هذ� 
"%نصا� �هللا" �ملركز�. �@}� كانت 
�لد�جة   >@ ترقى  ال  %عمالكم 
�ملطلوبة فيجب �لسعي لذلك، أل? 
%عمالنا   ?@ يقولو?  �لنا¢  بعض 

حضر! مر�� مسر�� %#د -%يد£ �هللا- يأخذ عهد �لوفاÂ من %عضاÂ "%نصا� �هللا" ب�يطانيا
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 �  �نشتر ®يث  جدير!  ليست 
�م %?  pلوصية. �لك� %قو� bنظا
 bهذ� �لنظا � �يبا\��� � �الشتر�
حæ لو كانت %عما�م على �حلالة 
تعا<  �هللا  فلعل  يذكر�óا،  �ل� 
��لعمل  �ل�   ¨�� فيهم  ينفخ 
�لصا
 بسبب بركة �شتر�كهم � 
هذ� �لنظاb. �يكتب @ّ÷ كث; من 
�لنا¢ %óم �فقو� للصاحلاD تلقائيا 
�لوصية   bنظا  >@ �نضمامهم  بعد 
تعا<  �هللا   >@ تقربا  يزيدهم  مما 
 Â�\% �على  �أل\عية  على  �تركيز� 
�لصلو�D - كما  ب - �على 
فإ?   ،pحا %ية  على   .Dلتضحيا�
 Dلوصية تبعث على �فع �ملستويا�
�لر�حانية. ال شك %? �ألنصا� من 
%عما�هم  �لذين   -  pأل�� �لصف 
من ٧٠ @< ٧٥ عاما %� %كثر من 
 bنظا � �}لك - يسعو? لالشتر�
ظر�فهم  �ملركز  �ير�عي  �لوصية 
�صية  يقبل  عليها   Âبنا� �خلاصة 
على  �لكن  يرفضها،   �% �لبعض 
�ألنصا� من �لصف �لثا� - �لذين 
%عما�هم من ٤٠ @< ٥٥ عاما - 
 ،Ïيسعو� للوصية بشكل خا ?%
 ��الشتر�  >@ �النتبا£   ب  كما 

� �لصنا\يق �ملالية �ألخر� %يضا. 
 û �هللا"  "%نصا�  �Êكم   � متعنو� 
�نظر�� @< �لتضحياD �ل� تقومو? 
��ستفتو�  %نفسكم،  �حاسبو�  ֲדا 
تؤ\�?  حقًّا  كنتم   �{@ قلوبكم 
%نصا�  كونكم  جتا£  مسؤ�لياتكم 
هذ�  على  فكرمت   �{@� ال.   b% �هللا 
 Dلنحو فال بد %? ترتفع مستويا�
�لطيبة   D�;لتغي��  Dلتضحيا�
هذ£  ��تفا�   ?@  û نفوسكم.   �
�ملستوياD يكفل للجماعة حياִדا 
�من  �لر�حانَيني.  ���\ها�ها 
%يضا  �هللا"  "%نصا�   bمها @حد� 
�لعالقة �لوثيقة مع �خلالفة ��لسعي 
�هللا  �بفضل  �خلالفة،   bنظا لتقوية 
%فر�\  Iيع  لذلك  يسعى  تعا< 

@ظها�   � �يتسابقو?  �جلماعة، 
على  �لكن   ،Ïإلخال� منا}¶ 
"%نصا� �هللا" %? ير�قبو� هذ� �لوضع 
 Dملستويا� هذ£  تتوقف  ال   æح
تظل   ?%  ب  بل  ما  مكا?   �
 �{@ مستمر.  ���تفا�  ��\يا\   �
�هللا  %? هذ� �عد من  تر�?  كنتم 
– �هو �عد من �هللا – %? �خلالفة 
}كرها  �قد  للمؤمنني،  ضر��ية 
﴿َ�َعَد  بقوله:  �لكرمي   ?Äلقر�
َ�َعِمُلو�  ِمْنُكْم  Äَمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 
ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم   Dِاِلَحا �لصَّ
�َألْ�ِ¦﴾ (�لنو� ٥٦)، فإنه تعا< 
 bقد �عد %نه يقيم � �ملؤمنني نظا
تتبع  �ملؤمنني  Iاعة   ?%� �خلالفة 
كل ما يأمر به هذ� �لنظاb �تطيعه 

واملسيح  اخلالفة  يهب  سوف  تعا�  اهللا  أن  فتيقنوا 
أيضا.  مستمر  بشكل  للدين  أنصارا   � املوعود 
قائمة  ستبقى  اهللا"  "أنصار  مؤسسة  فإن  وعليه 
الدين.  تعا�  اهللا  بهم  ينصر  أفرادا  تضم  لكونها 
الدين  لنصرة  مستعد  غ¡  أفرادها  أحد  كان  فإذا 
فسوف يأ¤ اهللا بأفراد وأقوام آخرين £سب وعده 
األبد. إ�  مستمرا  جاريا  اهللا  أنصار  نظام  وسيبقى 
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��خلليفة  �جلماعة  تصبح  لد�جة 
%فر�\  فيصبح  ��حد،  لكيا?  �Êا? 
�يصبح  للخليفة   Âًعضا% �جلماعة 
 � ��لذهن  �لقلب  مبنـزلة  �خلليفة 
��حد  كل  فكر   �{@� �لكيا?.  هذ� 
على هذ� �لنحو فال ميكن %? يصّر 
نكاته  �على  قر���ته  على  %حد 
 Ø �خلاصة.  %عماله  �على  �لعلمية 
®يث  �ملشهد  هذ�  قّط   Øلعا� يَر 
يأمر �لدماُ� - � جسم ما - �ليَد 
Äخر.  بعمل   bتقو� فترفض   Âبشي
 Dلصاحلا� �عملو�  Äمنو�  �لذين   ?@
عبا\ته  حق  �هللا  يعبد�?  ��لذين 
تعا<  �هللا  �عد  ®سب  يصبحو? 
يكو?  �لذ�  �جلسم  هذ�  من   �Âجز
تابعا للدما�، �يصبحو? جز�Â من 
ُقّد� �ا  هذ£ �جلماعة �ل� كا? قد 
%? تتأسس بيد �ملسيح �ملوعو\ � 
باأل�لني،  �تلحق  �ألخ;  �لزمن   �
�بسبب %عما�م يأخذ�? نصيبا من 
}لك �إلنعاb �إل�ي �لذ� لن ينقطع 
يتذكر   ?%  ب  �لقيامة.   bيو  >@
يأخذ��  لن  %óم  �هللا" \�ما  "%نصا� 
نصيبا من هذ� �إلنعاb ما Ø يضعو� 
 �Âًم ميثلو? جزó% عتبا�هم \�ما� �
جسم   �%) �جلسم  }لك   � هامًّا 

�جلسم  هذ�  حيا!   ?@� �جلماعة)، 
�بقاÂ£ منوõ بسالمة %عضائه. كما 
عليهم %? يتذكر�� %? من ��جبهم 
�سم  ألنفسهم  �Çا}هم  بعد   -
%نفسهم   علو�   ?%  - �هللا"  "%نصا� 
�جلزÂ �ألهم من �جلماعة �}لك بأ? 
�تغي;�ִדم  �لعملية  منا}جهم  تكو? 
من  بكث;  �%فضل  %كثر  �حلسنة 
�ألخر�  �لفرعية   Dملنظما�  Âعضا%
تكو?   ?% �جلماعة. كما  ب  من 
مستوياD تضحياִדم �ملالية %ك� من 
�آلخرين، �نشاطاִדم �لتبليغية %كثر 
 Dُمستويا �تكو?  �آلخرين،  من 
�آلخرين.  من  %�فع  %يضا  عبا\ִדم 
فستكونو?  }لك  حصل   ?@�
لقد  تعا<.  هللا  حقيقيني  %نصا�� 
�عد �هللا تعا< �ملسيح �ملوعو\ � 
�يكتب  �لغلبة  Iاعته  يهب   ?%
 ?% شك  ال  ��ال�\ها�.  �لرقي  �ا 
�جلماعة ��جهت �ستو�جه عر�قيل 
�لرقي  حتقق  ستظل  �لكنها  كث;! 
�عد  هذ�  كا?  فإ}�  ��ال�\ها�. 
باستمر��  �عد  �لذ�   - تعا<  �هللا 
نظاb �خلالفة %يضا - فتيقنو� %? �هللا 
تعا< سو¾ يهب �خلالفة ��ملسيح 
للدين بشكل  %نصا��   � �ملوعو\ 

مؤسسة  فإ?  �عليه  %يضا.  مستمر 
لكوóا  قائمة  ستبقى  �هللا"  "%نصا� 
تعا<  �هللا  ֲדم  ينصر  %فر�\�  تضم 
%فر�\ها غ;  %حد  فإ}� كا?  �لدين. 
مستعد لنصر! �لدين فسو¾ يأç �هللا 
بأفر�\ �%قو�Ä bخرين ®سب �عد£ 
جا�يا  �هللا  %نصا�   bنظا �سيبقى 
مستمر� @< �ألبد. فيجب %? تسعو� 
\�ئما ليصبح كل ��حد منكم ناصر 
 Â�\% ;لدين �يؤ\� هذ£ �ملهمة خ�
�قي   ?@ �هللا.  من  منة  @ياها  معتً�� 
 � نر�£  �لذ�  ���\ها�ها  �جلماعة 
هذ£ �ألياb ليس هو نتيجة مساعي 
فر\ خاI �% Ïاعة معينة %� %نصا� 
هذ£ �جلماعة %� تلك، بل هو فضل 
مساعي  نتيجة  �هو  تعا<  �هللا  من 
فيها  �هللا   �يبا� �ل�  كلها  �جلماعة 
جن�  �سنظل   ،bليو� ýر�ִדا  فنأكل 
لقد  �ألبد.   >@ �لطيبة  �لثما�  هذ£ 
%نصا�  كوóم  على  %جد�\نا  برهن 
 Dتضحيا فقدمو�  �حلقيقيني  �هللا 
للدين بكل @خالÏ ��فاÂ، �%صبح 
على  نركز   ?%  bليو� ��جبنا  من 
�لدعاÂ �نبذp جهوً\� خاصة لنسّهل 
 pيقو خلفنا.  ملن  �لطر{  هذ£ 
"لقد   :� �ملوعو\  �ملسيح  سيدنا 
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��ملسلمني  Iاعتنا   ?@ مر���  قلت 
 bآلخرين يشتركو? � �سم �إلسال�
مسلمو?  %نتم   {@ ظاهر!  بصو�! 
�@óم %يضا ُيدعو? مسلمني، �%نتم 
تنطقو? بالشها\تني كما %óم %يضا 
ينطقوóما، تّدعو? �تبا� �لقرÄ? كما 
 � Âيّدعو? }لك %يضا. فإنكم سو�
�هللا   ?% تذكر��  �لكن   .D�Âال\عا�
تعا< ال يرضى باال\عاD�Â �لفا�غة 
ما Ø تر�فقها حقيقة %� شها\! فعلية 

%� تغي; طيب � سلو� �إلنسا?.
معرفة  من  بد  ال  حضرته:   pقا
حقيقة �لبيعة ��اللتز�b ֲדا. �حقيقة 
نفسه   � �ملبايع  ُيحد§   ?% �لبيعة 
تغي;� حقيقيا �يوّلد � قلبه خشية 
�هللا تعا<، � ب %? يعر¾ �لغر¦ 

 bيقد �بالتا÷  �لبيعة  من  �حلقيقي 
 Ø ?ا. فإ�� حياته منو}جا حسًنا 

يفعل }لك فال فائد! من �لبيعة."
تبليغ  ��جبنا  "من  حضرته:   pيقو
�لنصح �م. نالحظ   Âلنا¢ �@سد��
%? Iاعتنا هذ£ قد %حر�D شوطا 
 �كب;� � �إلخالÏ ��ملحبة، �هنا
�قيا  حققو�  قد  �لنا¢  من  %لو¾ 
@ال   Ïإلخال�� �ملحبة   � ملموسا 
بسبب   - �ألحيا?  بعض   � %óم 
عا\�ִדم �لقدمية %� بضعفهم �لبشر� 
�لدنيوية  �ألمو�   � ìوضو?   -
 >@ هذ�  خوضهم  يؤ\�  ®يث 
هدفنا  %ما  �لدين.  عن  تغافلهم 
�Òلصني  طاهرين  يكونو�   ?% فهو 
�لدنيوية  لألمو�  يقيمو?  لد�جة ال 

 pتز�� �لدين،  مقابل   bهتما�  �\%
تؤ\�  �ل�  �لغفلة  من  %نو��  عنهم 

@< �البتعا\ عن �هللا تعا<."
قاp حضرته: "لذلك من �لضر�� 
عهًد�  \�ما  تستحضر��   ?%  � جدًّ
ستؤثر�?  %نكم  �هو  قطعتمو£ 
�لدنيا، �%? تقدمو� من  �لدين على 
�لعهد.  �ذ�  عمليا  منو}جا  حياتكم 
تذكر�� %نه ال ضما? حليا! �إلنسا? 
@} @? كث;� من �فاقنا %يضا يفا�قوننا 

كل سنة."
حياتنا  نقضي   ?% تعا<  �هللا  �فقنا 
�فق  عبا\تنا   Dفيها مستويا �نرفع 
تلك �ملناهج  �ل� يريدها �هللا تعا< 
�ملسيح  عليها  %كد  ��ل�  ��سوله 

�ملوعو\ �. Äمني.

العمل أبلغ كالم.

األفعال أبلغ من األقوال.

ليس املرء بصادق في أقواله حتى يؤيدها بأفعاله.
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التقوى

�لنا¢  يكثر 
من  قري�   �
ساعُته".  "جاÂته  عبا�!: 
ساعَة  بذلك  �يقصد�? 
جنونه، %� ساعة غضبه، 
%� ساعًة خاصة مقصو\! 

يعرفها �لسامع. 
�لوقت تع�  فالساعة 
�لنا¢  �صا�  مطلًقا 
يطلقوóا على ما يسا�� 
جز�Â من %�بعة �عشرين 
لكنها   ،bليو� من   �Âجز
�لوقت،  تع�  %صلها   �
�قت  على  �تطلق 
�لسامع،  لد�  معر�¾ 
 �% �لك��،  �لقيامة  مثل 
علـيه  متـفق  %مر   �%

�صطالحا %� سياقا. 
قلنا لعدّ� مهدِّ\ين:  فإ}� 
 �% ساعـتكم،  قربت 
فهذ�  �لسـاعة،  قربت 
هزميتهم  ساعة   ?% يع� 
قد  ֲדا  نتوعدهم  �ل� 
ميكن  �ال  %�شكـت. 
 ?% �ملقصو\  يكو?   ?%
قربت،  �لك��  �لقيامة 

%� %? ساعة نـزهتهم قد %�فت. 
 bإلسال� فيها  مير  مرحلة  عن  نتحد§  كنا   �{@�
�لساعة،  عن  بعدها  حتدثنا   û كب;!،   Dبصعوبا
أل?  �و�?؛ � هذ�  بعد  óوضه  ساعة  نقصد  فإننا 

�لسيا{ �ّتم }لك. 
عن  نتحد§  كنا   �{@�
�%Óية  �إلميا?،  %�كا? 
�كنا   
�لصا �لعمل 
üّث �لنا¢ على �إلميا?، 
�لساعة،  عن  حتدثنا   û
ساعة  ֲדا  نقصد  فإننا 
قيامتهم �لك�� �ل� فيها 
�اسبو? %ماb �هللا تعا<. 

 +mكلمة �لساعة � �لقر
�لكرمي -�حلديث  

كلمة   ?% �لبعض  يظن 
�لساعة � �لقرÄ? �لكرمي 
�لنبوية  ��ألحا\يث 
سو�  تع�  ال  �لشريفة 
�لك��،  �لقيامة   bيو
قد  كب;  خطأ  �هذ� 
شا� بني �ملسلمني، �ال 
 �\ليل عليه قط، بل هنا
%\لة عديد! تنقضه؛ فقد 
 Dمر� �لساعة   Dكر{ُ
عديد! � �لقرÄ? �لكرمي 
بغ;  �لنبو�  ��حلديث 
�هذ£  �لقيامـة،   èمع

بعض �ألمثلة: 

بقلم �ألستا}: ها� طاهر *
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تعا<  قوله  هو   pأل��  pملثا�  :١
ُ%ْخِفيَها  َ%َكاُ\  Äَِتَيٌة  اَعَة  �لسَّ  َّ?@ِ﴿
لُِتْجَز� ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى﴾. 
لقد  �هللا }لك؟   pقا ملن  %تعرفو? 
قاله ملوسى �. ما معè: %كا\ 
%خفيها؟ ��ضح %? �حلديث عن 
قريب جد� موشك على  حد§ 
فرعو?   �هال �هو  �لوقو�، 

��نتصا� موسى. 
 pلرسو� pلثا� هو قو� p٢: �ملثا
َكَهاَتْيِن  اَعُة  َ��لسَّ %ََنا  ُبِعْثُت   :�
بَّاَبِة  �لسَّ ِ@ْصَبَعْيِه  َبْيَن  �قَرَ? 
َ��ْلُوْسَطى. (�لبخا�� �مسلم).. 
 �  pلرسو� �فا!  على  مّر  لقد 
تقم   Ø ١٤٢٠ سنة، �مع }لك
�لقيامة، بينما يقوp � @? بعثته 
تلتصق  كما  بالساعة،  ملتصقة 
@صبعا?  بالوسطى، �Óا  �لسبابة 
يقر?   ?%  èمع فما  متجا��تا?. 
�لرسوp � بني هذين �ألصبعني؟ 
فاصل   �%  �هنا ليس  %نه  معنا£ 
�م� بني حيا! �لرسوp � �بني 
�لساعة، %� %? �لساعة ستتحقق 
�لساعة   ،?{@  .� حياته   pخال
�ملسلمني  �نتصا�  ساعة  هي  هنا 
�هزمية �لكفا�، هي ساعة �ندحا� 

�لتوحيد. %� %?  �لوثنية ��نتصا� 
�لنصر على �ثنيي مكة سيحصل 
بعد£،  �ليس   �  ôلن� حيا!   �
 Âألنبيا� بعض  مع  حصل  كما 
�لسابقني، فموسى � Ø يدخل 
�أل�¦ �ملقدسة، بل \خلها %تباعه 

من بعد£. 
�لقيامة  تع�  �لساعة   ?% Çيلو� 
هذ�  قيمة  فما  هنا،  �لك�� 

�حلديث؟
٣: �ملثاp �لثالث قوله تعا< ﴿َ�ال 
ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َكَفُر��  �لَِّذيَن   pَُيَز�
اَعُة َبْغَتًة َ%ْ� َيْأِتَيُهْم  َحتَّى َتْأِتَيُهُم �لسَّ

َعَذ�µُ َيْوbٍ َعِقيٍم﴾. 
�لكفا� سيظلو? � شك حæ تقع 
مستمر  شكهم   ?%  �% �لساعة. 
 µعذ� �قو�   �% �قوعها،   æح
عقيم. فلو ماتو� قبل }لك النتهى 
يعيشو�   ?% بد  ال  لذ�  هم،  شكُّ
هذ�   çيأ  �% �لساعة  تأتيهم   æح
هنا؟  �لساعة  هي  فما   .µلعذ��
��نتصا�  �لكفا�  @óا ساعة هزمية 
�لكفا�  %نه سيظل   �% �ملسلمني. 
 æح bشك من صد{ �إلسال �
�ملسلمني  يد  على  �زمية � تأتيهم 

فجأ! %� يقع عليهم عذ�µ �هللا.

�ملقـصو\  يكو?   ?% ميكن  �ال 
بالسـاعة �لقيامة �لك��، ألنه ال 
يصح �لقوp %? �لكفا� سيظلو? � 
�لقيامة. û كيف   çتأ  æشك ح
�لك��  �لقيامة  بني  �لتخي;  يتم 
فالقيامة  �لعقيم؟   µلعذ�� �بني 
ìيَّر  �ال   ،µلعذ�� هذ�  تتضمن 

بينها �بينه. 
٤: �ملثاp �لر�بع: قوله تعا< ﴿َفَهْل 
اَعَة َ%ْ? َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة  َيْنُظُر�َ? ِ@الَّ �لسَّ
%شر�طها  َ%ْشَر�ُطَها﴾.   Âََجا َفَقْد 
 ?% �آلية  من  فيّتضح  عالماִדا، 
عالماD �لساعة قد جاó%� ،DÂا 
كفاَ�   çستأ  �% بغتة،  ستأتيهم 
مكة فجأ!. %ما @? كا? ُيقصد ֲדا 
�لقيامة �لك��، فهذ� ُيضعف �آلية 
�لقيامة   Dعالما هي  فما   ،� جدًّ
 pل� حتققت �من �لرسو� ��لك�
�؟ @نه ال شيÂ، �للهم @ال �عت��� 
 !Dبعثته � هي �لعالمة �ل� ظهر

�هذ� نقضنا£ Äنًفا. 
تعا<  قوله  �خلامس:   pملثا�  :٥
ُبَر  �لدُّ َ�ُيَولُّوَ?  �ْلَجْمُع   bَُسُيْهَز﴿
اَعُة  َ��لسَّ َمْوِعُدُهْم  اَعُة  �لسَّ َبِل   *
كفا�  ִדد\  فاآلية  َ�َ%َمرُّ﴾،  َ%ْ\َهى 
هزمية  شّر  سيهزمو?  %óم  مكة 
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�يولو? �لدبر، فيا %هل مكة، @? 
ساعة �لدما� �ل� ستأç عليكم 
 bقو ساعة  من  \ماً��  %شد  هي 
قد  فرعو?  كا?  فإ}�  فرعو?، 
غر{ لكن ملكه ظّل من بعد£، 
 ،Âفستفقد�? كل شي %نتم  %ما 
مكة   �  pلرسو� �سيفتح 
�لوثنية @< �ألبد.  �ينتهي حكم 
 �  D\�� �آلية  هذ£   ?% علما 
 pَÄ  Âََجا ﴿َ�َلَقْد  �لسيا{:  هذ� 
ِبآَياِتَنا  ُبو�  َكذَّ  * �لنُُّذُ�  ِفْرَعْوَ? 
َعِزيٍز  َ%ْخَذ  َفَأَخْذَناُهْم  ُكلَِّها 
ِمْن  َخْيٌر  َ%ُكفَّاُ�ُكْم  ُمْقَتِدٍ�* 
�لزُُّبِر  ِفي   !ٌÂََبَر� َلُكْم   bْ%َ ُ%�لَِئُكْم 
* َ%bْ َيُقوُلوَ? َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر 
ُبَر  �لدُّ َ�ُيَولُّوَ?  �ْلَجْمُع   bَُسُيْهَز  *
اَعُة  اَعُة َمْوِعُدُهْم َ��لسَّ * َبِل �لسَّ

َ%ْ\َهى َ�َ%َمرُّ﴾ 
فهي  �@ال  �ألمثلة،  ֲדذ£  %كتفي 

%كثر من }لك. 

ما�Q نستفيد من هذ� �لتأصيل؟ 
بل  كال،  �لفكر�؟  �لتر¾  %هو 
 pلرسو�  D�Âنبو  ?% يع�  هذ� 
� �ملتعقلة بالساعة، ��ل� Êاها 
ال  �لساعة   Dعالما  Âلعلما�

Çتّص بيوb �لقيامة �لك��، بل 
هي نبوD�Â عن مر�حل Òتلفة، 
�ملسيح  ظهو�  مرحلة  �%Óها 

�ملوعو\ �. 
 Âلعلما� حتد§  عندما  لذلك 
 Dصغر� �عالما Dعن عالما
ُيحمل   ?% فيمكن  ك��، 
 Dعالما %óا  على  كالمهم 
متعلقة مبر�حل صغر� � تا�يخ 
متعلقة   Dعالما�  ،bإلسال�
بعثة  هي  �هامة  عظيمة  مبرحلة 
يكو?   ?% %ما  �ملهد�.   bإلما�
بالقيـامة  متعلقا  كله  }لك 
أل?  3ض،  فخـطأ  �لك�� 
@ال   çتـأ �لك�� ال  �لقيامـة 
�لسـابقة   Dآليا� �أل?  بغتة، 
�غيـرها ��ألحـا\يث �لنبوية 

 .èتصبـح %يضـا بال مع
عّم   Âجز  ?% �لبعض   pيقو
�لقيامة  عن  كث;�  يتحد§ 
�لك��، �قد %خطأ�� � }لك، 
 D�Âنبو عن  يتحد§  هو  بل 
بزمن  متعلق  بعضها  مستقبلية، 
علما  ��نتصا�£،   �  pلرسو�
%óا نزلت � بد�ية �لبعثة �لنبوية 
�بعضها   ،� �نتصا�£  عن  تتنبأ 

ببعثة �ملسيح �ملوعو\ �  متعلق 
��نتصا�£.

حضر!  �لر�بع  �خلليفة  %شا�  �قد 
مر�� طاهر %#د - �#ه �هللا - � 
 "µلعر� مع   Âلقا" �لعظيم  برناÅه 
�لساعة..  معا�  %هم  من   ?%  >@
ساعة سيدنا 3مد �ملصطفى � %� 
ساعة �نتصا�£ �لساحق  ﴿لُيظِهرُ£ 
فتشهد  ُكلِِّه﴾،  �لِديـِن  عَلى 
باحلجة  صدقه  على  قاطبة  �لدنيا 
كل  على  \ينه  �يظهر  ��ل�ها? 
�أل\يا?. �كيف يتصو� %� مسلم 
%? تقوb �لقيـامة �تفè �لدنيا قبل 

%? يتحقق هذ� �لوعد!!
�سيتم هذ� �لنصر على يد خا\مه 
 b3به �لصا\{ حضر! م;�� غال�
 bإلما�� �ملوعو\  �ملسيح  %#د 
بعد£ Iاعته  �من   ،� �ملهد� 
 .bلكر�� £Éل� على �%سها خلفا�

�هذ� ما تقوb به �جلماعة منذ فجر 
غر¦  �ا  ليس   {@ تأسيسـها؛ 
 Dلشبـها�  bكـا� @��لة  سو� 
 bباإلسال عصـفت  �ل� 
��ل�  %بنـائه،  بعـض  بأيد� 
عـليها   \��� �ســتغـلـها 

خصـومه �حلاقد�?.
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@بر�هـيم  �لشاعر   pقا
�ليا�جي:

   µتنبهو� ��ستفيقو� %يها �لعر
فقد طمى �خلطب حæ غاصت �لركب

�ليا�جي  �لشاعر   ÷ �ليسمح 
�لعرµ @< كلمة  %غ; كلمة   ?%
عليهم  طمى  �لذين  �ملسلمني، 
خطب �جلاهلية �أل�< فلم يعو\�� 
 Ø� هÊ� ال@ bيعلمو? من �إلسال
@ال   ?Äلقر� من  يعرفو?  يعو\�� 
�Êه .. فتها�� عليهم كل من 
هّب �\µ يسخر �يهز% ֲדم ألóم 
متسكو� باخلر�فاD �نبذ�� تعاليم 
�لقرÄ? �يقولو? %óم ليسو� ®اجة 

@< مهد� �ال مسيح؟!!
على   Âلضو� %لقي   ?% هنا  %�يد 
�سائل  ع�  تفشت  ظاهر! 
سيما  ال  �حلديثة   pالتصا�
�إلنترنت �هي �لتالعب بالصو� 
فأضافو�  �حلاسوبية  �ل��مج  ع� 
على   (�) 3مد   �% �هللا  كلمة 
 �%  @... �لبطيخة   �% �جلو�! 
صو�! حديقة �ألشجا� �ملوجو\! 
��ل�  %ملانيا   � �عمهم  حسب 
�هللا  @ال  @له  "ال  كونت جذ��ها 
3مد �سوp �هللا" %� جها� Çطيط 
%مريكية  مستشفى   � �لقلب 
�لعديد  �غ;ها  �هللا،  كلمة  �سم 
�ملف�كة  �لقصص  من  ��لعديد 

�ل� �نبهر ֲדا "�ملسلمو?" �صدقوها �نشر�ها، 
 �بينما %خذ يهز% ֲדم على �لطر¾ �آلخر من َفَ�
هذ£ �لرسوماD ��لقصص �نشرها، حيث بعد 
تنتشر كالنا�  قليلة ��مبا ساعاD �جدها   bيا%
�شيم ��جد �لسو�\ �ألعظم من �ملسلمني � �
يصدقها ��مبا �لف بأنه �Äها بأbّ عينه.. �%نا 
%فتر¦ هنا @ال �الفتر�¦ �حلسن فقد يظن  لن 
هؤالÂ �ملسلمو? %óم يساÓو? � @ظها� عظمة 
صو�ته  يشوهو?  %óم  غفلو�  �لكنهم   bإلسال�
�يفسحو? �ملجاp لالستهز�Â به، ��أل\هى من 
مصلح   >@ ®اجة  %óم  غفلو�  قد   ��{� هذ� 

..µا�� يرّ\هم @< جا\! �لصو�Ê
لقد بينت بعض �ملو�قع �لعربية %? بعضã ممن يهز% 
بعقوp �ملسلمني هم من كانو� ���Â ف�كة تلك 
�لقصص، حيث %Iعو� � @حد� �ملنتدياD على 
"�لن�!  قو�م  حتمل حسب  قصة  تأليف  فكر! 
�هكذ�  عليها"  تعو\نا  �ل�  �خلر�فية  �إلسالمية 

بد% كل ��حٍد فيهم يساهم � 
خرجت   æح �لقصة  صياغة 
بد%��  �لذ�  �لنهائي  بشكلها 
��ل�يد   Dملنتديا� ينشر�نه ع� 
 � غرضهم  �حتقق  �اللكتر�� 
حيث  �نشرها  �لقصة  تصديق 
هتف �ملسلمو? من ���ئها "�هللا 

%ك�" �"سبحا? �هللا"..
نعم �هللا %ك� �سبحا? �هللا �حلي 
 � %مًة   �يتر ال  �لذ�  �لباقي 
 ãمبعوث �ا  �يرسل  @ال  �لضاللة 
Êا�يã يبني �ا طريق �هللا.. نعم 
�ا\� � �هللا  �سبحا?  %ك�  �هللا 
�لزما?   bما@ ملعرفة  هد�نا  �لذ� 
�ملوعو\  ��ملسيح  �ملهد�   bإلما�
 p��%� لذ� بّين لنا �حلق� �
 Âجا� bلغبا� عن \ين �هللا �إلسال�
�لنبيني  خا\مã لرسوp �هللا خامت 
 pّتز فلم   � �ملصطفى  3مد 
 Dخر�فا ֲדكذ�  بالتأثر  %قد�منا 
نعر¾   ?%  ?�\ فرفضناها 
�هللا  سنة  نعر¾  ألننا  مصد�ها 
�ل� لن تتبدp �لن تتحوp �أل? 
 � �هللا   pلرسو خليفة  لدينا 
يأخذ بيدنا @< طريق ��ا\�.. 
فتنبهو� ��ستفيقو� %يها �ملسلمو? 
�ملهد�   bإلما�  ?% ��علمو� 
 Dيأ  Ø � �ملوعو\  ��ملسيح 

عبثØ� ã يأD بغ; %��نه.

W·…„≈dÉW‡6W·›`ŸcW·…„≈dÉW‡6W·›`Ÿc

€·’—Ñ≥W6X›‚Y6€·’—Ñ≥W6X›‚Y6

 �مي شريقي
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هي  �خلنا�ير  @نفلونز� 
تسببه  تنفسي،  مر¦ 
منط  �إلنفلونز�  ف;�¢  من  ساللة 
�لف;�¢   .H1N1 �يسمى   (%)
�ملوÊية   Dلتفشيا� يسبب  نفسه 
بصو�!  �لبشر  بني  لإلنفلونز� 
�لنسخة  هذ£  �لكن  منتظمة. 
حتتو�  فهي  Òتلفة  منه  �ألخ;! 

ما\! ���ثية Òتلفة.
 �مع %? هذ� �لف;�¢ قد يكو? 
%صبح  %نه  @ال  �خلنا�ير،  من  Äتًيا 

�ميكن  متاًما،  بشرًيا  ف;�ًسا  �آل? 
ع�  آلخر  شخص  من  ينتقل   ?%
�لسعاp ��لعطا¢ بالطريقة نفسها 
�ل� تنتقل فيها ف;�ساD �إلنفلونز� 

�ملوÊية.
�خلنا�ير  @نفلونز�   Dخذ% لقد 
 >�% Dمنذ %? ظهر Øباجتيا¨ �لعا
 ��{Ä ملكسيك � شهر� � Dحلاال�
 ãيÊ� لتشكل   ،٢٠٠٩ (ما�¢) 
�إلنفلونز�  من  �أل�<  �جلائحة 
 ?% Â��شى �خلì� .منذ ٤٠ سنة

يصاµ ֲדا ماليني �لنا¢.

جائحا6 �إلنفلونز�، تا
�ًيا
حو�\§  �إلنفلونز�   Dجائحا  ?@
نا\�! لكنها متكر�!. �خالp �لقر? 
منها  ثال§  هنالك  كا?  �ملاضي 
كالتا÷  �هي  �ملاليني،  فيها  قضى 

:bسب �ألعو�®
١٩١٨: جائحة �إلنفلونز� �إلسبانية؛ 
 �  ãفتك �ألكئر   Âلوبا�  D�عت��
منط  %حدثها  �قد  �حلديثة،  �لعصو� 
من ساللة �إلنفلونز� H1N1. �ُقد� 
%صيبو�   Øلعا� من سكا?   ٪٤٠ ?%
حينها، �ماD فيها %كثر من 	سني 
مليو? شخص، �كا? صغا� �لبالغني 

هم �ألشد تأثًر�.

�لدكتو�: @يهاµ 3مد ّ#و\ *

pطبيب %طفا *
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١٩٥٧: �إلنفلونز� �آلسيوية؛ قتلت 
مليو� شخص، سببها شكل بشر� 
مع   òمتحد  ،H2N2 �لف;�¢  من 
ساللة طافر! توجد � �لبط �ل��. 
 �بالتحر �جلائحة  تلك  تأث;  ُقلَِّل 
�ل�  �لصحية   Dللسلطا �لسريع 
 ãلقاح �صنعت  �لف;�¢   D\حد
كبا�  �كا?  قص;!.  فتر!   pخال

�لسن هم �ألكثر @صابة.
�كتشف  تفّشي  حد§   :١٩٦٨
ساللة  �سببته  هونكونغ،   � %�ًال 
مليو?  üو  �قتلت   H3N2 تدعى 
شخص � �لعاØ، �كا? معظم من 
ماD من كبا� �لسن فو{ عمر ٦٥ 

سنة.
 Dحجم �لوفيا bلسابقة تقز� bأل�قا� ?@
 ãنفلونز� �خلنا�ير، فوفق@ �لناIة عن 
منظمة   D�Âإلحصا حتديث  آلخر 
 ٢٩ تا�يخ   æح� �لعاملية  �لصحة 
 Dصابا@ ُسّجلت   ،٢٠٠٩ نوفم� 
 �%  òبلد %كثر من ٢٠٧  مؤكد! � 
مقاطعة، �قر�بة ٨٧٦٨ حالة �فا!. 
علمã %? �إلنفلونز� �ملوÊية �ل� حتد§ 
®سب   ãسنوي تقتل  منتظم  بشكل 
ما  �لعاملية  �لصحة  منظمة   Dتقدير�

بني �بع @< نصف مليو? شخص.

ف?-�  عن  �لعلما|   Iيقو  �Qما
Bنفلونز� �خلنا�ير؟

 >@ %جريت  �ل�   Dلتحليال� تش; 
هيِّن  ف;�¢  مع  نتعامل  %ننا  �آل? 
بف;�¢   òبد% تقا�? خطو�ته  �ال 
�لطيو�  @نفلونز�  H5N1 %� ساللة 

 pخال  ò;كث  Âلعلما� %قلقت  �ل� 
 ?% �لبعض  �يتوقع  �ألخ;.  �لعقد 
حلد�§  سيحتا¶   H1N1 ف;�¢ 
 � يتسبب   æح %خر�  طفر! 
لكن   .Dلوفيا� من  كب;!  %عد�\ 
�ملستحيل  من  �حلا÷  �لوقت   �
ֲדا  سيتابع  �ل�  �لكيفية  عن  �لتنبؤ 
 Âلف;�¢ س;£. %ثا� بعض �لعلما�
 H1N1 ¢�;ف õا�¾ من ��تباÒ
@نفلونز�  بف;�¢   ،ãنسبي �يِّن �
خطو�!،  �ألكثر    H5N1 �لطيو� 
مولدò ف;�سã خا�قã ميلك �لقد�! 
�لبشر  بني  بسهولة  �النتشا�  على 
من  �لكن   .òشديد  ãمرض  ãمسبب
غ; �ملتوقع حد�§ }لك، %� على 
 ãضعيف pيبقى هذ� �الحتما �ألقل 
 H5N1 كما كا? \�ئمã، فف;�¢ 
ما ��p موجو\ò منذ عقد من �لزمن 
ف;�¢  مع  �حتا\   �% �د§   Ø�

�إلنفلونز� �ملوÊية �لعا\�.

  H1N1 �-?ف
(�إلنفلونز� �ملو�ية/ Bنفلونز� �خلنا�ير)

�إلنفلـونز�   Dف;�سـا  ?@
�ل��تينني  ®سب  تصنف   A
�ملوجو\ين على �لسطح �خلا�جي 
 � (H) Hemagglutinin  للف;�¢؛

.( N)Neuraminidase

هي  �خلنا�ير  @نفلونز�  ساللة   ?@
نفسه  �لنمط   ،H1N1 ف;�¢ 
�ل�  �ملوÊية  لإلنفلونز�  �ملسبب 
تنتقل ع� �لعاØ سنويã، �تقتل ما 
�ملصابني  من    ٪٠,١ من   µيقر
ֲדا %� %كثر من }لك عند حد�§ 
�تتميز  �لسنني،  بعض   �  Âبا�

بأóا:
�لعطا¢  ع�  بسهولة  تنتقل   *

.pلسعا��
* %عر�ضها %قل شد!، لكن ميكن 

%? متُيت.

 H5N1 �-?ف
(
(Bنفلونز� �لطيو

 Dطفر� فيه  حتد§   ?% ميكن   *
بسرعة.

* يتسبب � مر¦ شديد �ميكن 
%? �د§ �لتهاًبا �ئوًيا.
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%ما  �لطيو�  بني  بسهولة  ينتشر   *
�نتقاله بني �لبشر فهو نا\�.

بف?-�  �ملر|  ُيصا�  كيف 
Bنفلونز� �خلنا�ير؟

�لف;�¢ يسر� بسهولة بني  هذ� 
�لبشر على غر�� ف;�¢ �إلنفلونز� 
من   pالنتقا� �ميكنه  �ملوÊية 
�لر}�}  بوساطة  Äخر   >@ شخص 
�ملتطاير �لذ� ينبعث من �لشخص 
 �% pلسعا� Âبالعد�� %ثنا µملصا�
�لعطا¢، %� عن طريق �أليد� %� 

�لسطو¨ �مللّوثة به. 

.عر�� Bنفلونز� �خلنا�ير
 � �خلنا�ير  @نفلونز�  %عر�¦   ?@
�إلنفلونز�  ألعر�¦  مماثلة  �لبشر 
 ،pسعا �العتيا\ية: #ى،  �ملوÊية 
%نف  سيال?  �حللق،   �  Ø%
�عطا¢، صد�� �Äالb � �جلسم 
�قشعرير!. بعض �ملصابني �د§ 
 ?@ .pسها@ �% Âلديهم غثيا? �قي
�لكث; من �لذين يصابو? بف;�¢ 
�إلنفلونز� �ملوÊية ال تظهر عليهم 
%� %عر�¦، �يقوp �خل��Â %? هذ� 
 ،Dميكن حد�ثه � نصف �حلاال

 Dما � @نفلونز� �خلنا�ير فقد %شا�%
%صل  من  فقط   òحد��  ?% \��سة 
يبقى  بالف;�¢  مصابني   pطفا%  ٤

\�? %عر�¦.

ما هي .خطا
 �إلنفلونز�؟
@? �ملشكلة � @نفلونز� �خلنا�ير هي 
 � خفيفة   Dإلصابا� كو?  مع  %نه 
يتعافو?   ٪٩٨ üو   ?%� معظمها، 
 � �لعال¶  لتلقي  �حلاجة   ?�\
�ملستشفى، @ال %? �ألطباÂ �جد�� %نه 
من �ملتعسر جدò �لتنبؤ مبن ستحد§ 
لديه �ختالطاD �تسوÂ حالته، �لذ� 
�صف �لف;�¢ بأنه }� �جهني. @? 
ُخمس �ألشخاÏ �لذين ماتو� بسبب 
�لف;�¢ كانو� %صحاÂ قبل @صابتهم 
�ليس لديهم مشاكل صحية ُتذكر. 
@ال %? هنا� ÅموعاD 3د\! تعر¾ 
بأóا %كثر خطو�!، فالنساÂ �حلو�مل 
يصل �حتماp @صابتهن مبر¦ خط; 
 pألطفا�� %ضعا¾،   ٤  �%  ٣  >@
�لصغا� %يضã لديهم معدالD %على 
ُيعز�  �قد   Dملستشفيا�  �  pللقبو
على   Âألطبا�  bقد�@  >@ جزئيا  }لك 
من  %سر�  بشكـل  قبو�ـم 

غ;هـم.

�ملالمح �لسريرية للحاال6
�خلط?� من Bنفلونز� �خلنا�ير

%كدD مذكر! صا\�! عن منظمة 
�لصحة �لعاملية عقب �جتما� عقد 
� ��شنطن شا�� فيه üو ١٠٠ 
من �ألطباÂ �خ��Â �لصحة �لعامة 
تشرين  شهر   �  Øلعا�  Âاü% من 
�أل�p/ %كتوبر ٢٠٠٩، %ّ? �لغالبية 
�لذين   Ïألشخا� من  �لعظمى 
 Âاü% للعد�� � Iيع  يتعّرضو? 
�لعاØ ما ��لو� ُيصابو? مبر¦ شبيه 
باإلنفلونز� �لعا\ية �%? @صابتهم ال 
ير�فقها مضاعفاD، �%ّنهم ُيشفو? 
منها متامã � غضو? %سبو� ��حد، 
 � ôهم ال �تاجو? @< عال¶ ط�

%غلب �ألحيا?.

�حلاجة �B �لعناية �ملرّكز� 
باملر¦  �ملصابني  معظم  يو�جه 
 Âللشفا �يتماثلو?  %عر�ضã خفيفة 
�لد�عمة  �لرعاية  �ُتعّد  بيوִדم.   �
من  قسـط  %خذ   - �لبيـت   �
�لر�حة �شرµ كمياD كب;! من 
 -bمسّكن لآلال bلسو�ئل ��ستخد��
 .Dكافية كعال¶ � معظم �حلاال
 bعد  µلشبا��  pلألطفا (�ينبغي 
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حتتو�  �ل�   Dملسّكنا�  bستخد��
من  �دثه  قد  ملا  �ألس�ين  على 
 "b�
�ختالطاD، كـ "متال�مة 
 bستخد�  ?@  ،"Reye Syndrome"

بوجو\ ف;�¢ �إلنفلونز�).
@ال %? �لقلق باD ينصب حاليã على 
سرعا?  �ملرضى  من  3د\!   Dفئا
متر{ٍّ  �ئو�   µبالتها ُيصابو?  ما 
�خلطو�!.  شديد   "Progressive"

�غالبã ما يتر�فق �اللتهاµ �لرئو� 
�لشديد لد� هؤالÂ �ملرضى بفشل 
�لربو  تفاقم   �% �ألخر�   Âألعضا�
�و�ئية � �لطر{  %مر�¦   �%  ôلقص�

�ملزمنة �ملوجو\! لديهم.
�ملرضى صعب   Âهؤال عال¶   ?ّ@�
ال  معقد!  �سائل  �يتطّلب   òجد
تتوفر غالبã @ال � �حد�D �لعناية 
على   Âلعب� سيزيد  ّمما  �ملركز!، 
يفو{  قد  بشكل   Dلوحد�� هذ£ 

طاقة �ستيعاֲדا. 
�يعت� �إللتهاµ �لرئو� بالف;�¢ 
 Dحلاال�  � ُيالحظ  ما  َ%ْشَيع 
�لوخيمة �هو %ك� مسّبباD �لوفا!. 
��جدD @صاباD جرثومية ثانوية 
 .ãملميتة تقريب� D٣٠٪ من �حلاال�
�قد كا? �لفشل �لتنفسي ��لصدمة 

�ملعند! %� �ل� ال تستجيب للعال¶ 
 Irreversible" معكوسة  غ;  فهي 
shock" فهي %شيع %سباµ �لوفا!. 

 
�
�لفئا6 �ألكثر خطو

�خيمة   Dاال® �إلصابة  خطر   ?@
لد�  %على مستوياته  يبلغ  مميتة   �%
ثال§ فئاD هي: �حلو�مل، السيما 
من  �ألخ;!  �لثالثة  �ألشهر   Âثنا%
�حلمل، ��ألطفاp \�? سن �لثانية، 
مزمنة،  �ئوية  بأمر�¦  ��ملصابو? 
تزيد  �قد  �لربو.  }لك   � مبا 
Òاطر  من  �لعصبية   Dالضطر�با�
�خيمة،   Dاال®  pألطفا� @صابة 
كما لوحظت �لبد�نة � عد\ كب; 
 ò;لشديد!، @ال %? كث� Dمن �حلاال
 ãلوخيمة %صابت شباب� Dمن �حلاال
كانو� � صحة جيد! قبل @صابتهم 

بالعد��.

�لعد-�   
�نتشا من  �لوقاية  سبل 
�لصحة  منظمة   Dتوصيا "حسب 

�لعاملية": 
�لتد�ب;  �Çا}   Âينبغي على �ألصحا

�لتالية:
تبد�  شخص   �ّ% عن  �البتعا\   *

عليه %عر�¦ تشبه %عر�¦ �إلنفلونز� 
مسافة ال تقّل عن متر ��حد.
* جتّنب ملس �لفم ��ألنف. 

 Âباملا  òجيد �أليد�  غسل   *
 pلصابو? %� تكر�� تنظيفها مبحلو��
�لفم  ملس  بعد   ãخصوص) كحو÷ 
%� �ألنف %� سطو¨ ُيحتمل تلّوثها 

بالف;�¢).
* جتّنب Òالطة �حلاالD �ملشتبه فيها 

عن كثب. 
�لفتر!  من  �إلمكا?،  قد�  �حلد،   *

�ل� ُتقضى � �ألماكن �ملز\#ة. 
بفتح  �ملساكن  ִדوية  حتسني   *

�لنو�فذ.
* �تبا� �ملما�ساD �لصحية مبا � 
 pكافية �تنا� bفتر! نو Âلك قضا{
على  ��ملحافظة  مغذية  %طعمة 

�لنشاõ �لبد�. 
%ما من تظهر عليه %عر�¦ �ملر¦ 

�ملذكو�! سابقã فينبغي عليه:
* %? يظل � �لبيت �%ال يذهب @< 
 õعمله %� @< �ملد�سة %� �الختال

باجلمو� �لغف;!.
من  �لكث;   pيتنا�� يرتا¨   ?%  *

�لسو�ئل.
باملنا\يل  ��ألنف  �لفم  تغطية   *
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�لعطا¢   �%  pلسعا� عند  �لو�قية 
�ملستخدمة  �لو�قية  �ملنا\يل  �@تال¾ 

بالطريقة �ملناسبة.
 Âبالصابو? ��ملا òغسل �ليدين جيد *

خاصة بعد �لسعاp %� �لعطا¢.
* @خبا� �ألسر! ��ألصدقاÂ باملر¦ 

�جتنب �ملخالطة �للصيقة بالنا¢.

ما�Q عن �ستخد�U �ألقنعة؟ 
 Ø  �{@ قنا�   Âتد��� ضر��يا  ليس 

تكن مريضا.
%ّما @}� كنت تعت� بشخص مريض 
كنت   �{@ قنا�   Âتد��� لك  فيمكن 
عليك  � ب  مباشر  بتما¢  Çالطه 
�ستعماله  بعد   òفو� منه  �لتخّلص 
}لك.  بعد   òجّيد يديك  �تنظيف 
 >@  Dضطر���  ãمريض كنت   �{@�
�لسفر %� �اللتقاÂ بأشخاÄ Ïخرين 

فعليك بتغطية فمك �%نفك. 
@ّ? �ستخد�b �ألقنعة � مر�فق �لرعاية 
ميكنها  �ل�  �لتد�ب;  من  �لصحية 
 ?ّ% غ;  �إلنفلونز�،  سر�ية  من  �حلد 
صحيح  غ;  بشكل  قنا�   bستخد��
من  فعًال  تزيد  قد  �ل�  �ألمو�  من 
Òاطر �لعد�� بدًال من �حلد منها. 
%قنعة   bستخد�� تعّين   �{@ �ينبغي، 

�ّتبا� �لنصائح �لتالية:
�لفم  لتغطية  بعناية  �لقنا�  �ضع   *
��ألنف ��بطه بأما? للحد @< %\� 
�لوجه  بني   Dلثغر�� من  مستو� 

��لقنا�. 
* جتّنب ملس �لقنا� %ثناÂ ��تد�ئه. �ال 
مستعمل-  قنا�  مالمسة  عند  بّد، 
عند نزعه %� غسله مثًال- من تنظيف 
�أليد� باملاÂ ��لصابو? %� باملحاليل 

�لكحولية لتنظيف �أليد�. 
* �الستعاضة عن �ألقنعة �ملبّللة فوً�� 

بأقنعة جديد! جافة �نظيفة. 
�ألحا\ية  �ألقنعة   bستخد��  bعد  *
�الستعماp مّر! %خر�- �ال بّد من 

�لتخّلص منها فو� نزعها

�B |م� �ب �للجو
�لرعاية �لطبية؟ 

�لرعاية  ملر�كز   µلذها� للفر\  ينبغي 
 �% �لتنفس  @}� ما شعر بضيق  �لطبية 
صعوبة فيه، %� @}� ما ال�مته �حلمى 
ألكثر من ثالثة %ياb. �ال بّد لألهل 
من  باملر¦  %طفا�م   µُيصا �لذين 
�لتوجه ملر�كز �لرعاية �لطبية @}� %صبح 
�صعوبة  بسرعة  يتنفسو?  %طفا�م 
.Dصيبو� باحلمى %� باختالجا% �{@�

�ستخد�U �أل�-ية �ملضا��
 A للف?-سا6 ملكافحة �إلنفلونز� 

H1N1 من �لنمط
عا\ً! �  يستخدما?   ?�Â��\ هنالك 
عال¶ �إلنفلونز� �Óا �أل�سيلتاميف; 
(تاميفلو) ��لز�ناميف; (�يلي�ö)، �Óا 
�ألعر�¦  من شد!  �حلد  يفيد�? � 
 pحتما� ��لتقليل من  �ملر¦،  �فتر! 
 ?@ خط;!.   Dختالطا� حد�§ 
 ãيض% ميكن  �أل\�ية  هذ£   bستخد��
�لعد��  نقل  فرصة  من  يقلل   ?%
 Âلد��� لآلخرين بنسبة ٨٪. @ال %? 
 ب %? يعطى مبكرò ليكو? فعاًال.

�ملضا\!  �أل\�ية   bستخد�� �ينبغي 
�لوطنية  للخطط   ãطبق  Dللف;�سا
�إلنفلونز�،  بالتأّهب جلائحة  �خلاصة 
�Çا}  من   Âلألطبا بّد  ال  كما 
 >@ ò\هذ� �لشأ? �ستنا � Dلقر����
�ا  يتعّر¦  قد  �ل�  �ملخاطر  تقييم 
 Dكل مريض، �ينبغي � كل �حلاال
�بني  �ملحتملة  �ملخاطر  بني  �ملو��نة 

�لفو�ئد �ملرجو! من تلك �أل\�ية.
 

فعالية .�-ية �إلنفلونز�
Iعند �ألطفا

%ثا� �لباحثو? شكوكã حوp سياسة 
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 Dللف;�سا �ملضا\!  �أل\�ية   Âعطا@
لألطفاp �ملصابني بإنفلونز� �خلنا�ير. 
�@? \��سة � �ملجلة �لطبية �ل�يطانية 
 Dلف;�سا�  D�\مضا  ?%  Dظهر%
�ملر¦  فتر!  تقصر   ?% ميكن  %óا  مع 
نا\�ò ما متنع  %óا  يومã �نصف، @ال 
�الختالطاD لديهم � حالة �إلنفلونز� 
 D�;ية، فضًال عن حد�§ تأثÊملو�
جانبية كاإلقياD�Â � حالة �لتاميفلو. 
من  ثومسو?  ماثيو  �لدكتو�   pيقو
جامعة %�كسفو�\ �لذ� قاb مع فريقه 
مبر�جعة نتائج عد! \��ساD %جريت 
�عالجها  �ملوÊية  �إلنفلونز�   pحو

:Dلف;�سا� D�\مضا bباستخد�
 bنتيجة ®ثنا تش; @< %? �ستخد� ?@"
مضا\�D �لف;�ساD قد ال يكو? له 

."pفائد! كب;! عند معظم �ألطفا
هيو  �ل��فيسو�  �إلنفلونز�  خب; 
بنينغتو? قاp @? هذ£ �لنتائج Ø تكن 
 ãما كا? معر�ف Dمفاجئة �قد عز�
لعقا�   ?@" �لتاميفلو:  عن   ãسلف
عالًجا  ليس  �لكنه    ��ً�\ �لتاميفلو 

سحرًيا".
@ال %? مسؤ�÷ �لصحة �ملد�فعني عن 
 bلعد òهذ£ �لسياسة يقولو? %نه نظر
 Dإلثبا �أل\لة  من  يكفي  ما  توفر 

عدb فعاليتهما � �إلنفلونز� �حلالية، 
%سا¢  هي  تبقى  �أل\�ية  هذ£  فإ? 
 Dللقاحا� توفر  حني   >@ �لعال¶ 
 ?@� جديد!،  %®ا§  نتائج  �ظهو� 
�لنصح �ال¾ }لك قد ينطو� على 
خطو�!. �هنا� �لكث; من �أل®ا§ 
��لعال¶  �ملر¦   pحو  ãحالي جتر� 

��للقا¨.
من  يعانو?  �لذين  أل�لئك  بالنسبة 
�لنصيحة  فإ?  شديد!،  %عر�¦ 
 Âهي @عطا pتز� �ألفضل حاليã  ما 

عقا� �لتاميفلو مبكًر� ما %مكن.

هل �ب .خذ �للقا;؟
 ãف;�س ليس   H1N1 ف;�¢   ?@
قاتًال، @ال %نه ميكنه %? يقتل، ��ذ� 
مهم،  �للقا¨  %خذ  فإ?  �لسبب 
 Âضمانة %? هذ� �لوبا ��ليس هنا
فقد  �حلا÷،   Âلشتا� بعد  سينتهي 
�مع   .ãيض%  b\لقا�  bللعا يستمر 
�إلنفلونز�   Dجائحا من  كل   ?%
سنة   Dستمر� �لعشرين  �لقر?   �
تقريبã، @ال %? �إلنفلونز� �إلسبانية 
موجة   Dشهد قد   ١٩١٨  bلعا
 ١٩٢٠ bعا >@ Dثانية �ثالثة �متد

.Dمسببة �ملزيد من �لوفيا

لقد ُصنع عد\ من �للقاحاD لف;�¢ 
@نفلونز� �خلنا�ير، �قد بد% �لعديد من 
�لد�p بإعطاÂ �للقا¨ �تعطى �أل�لية 
�خلطو�!  عالية   Dللفئا �لتلقيح   �
بأمر�¦  كاملصابني   ،>�% كمرحلة 
مزمنة كالربو �لقصô ��لد�Â �لكيسي 
�لقلبية  ��ألمر�¦  ��لسكر�  �لليفي 
�غ; }لـك، �كذلك �حلو�مـل، 
 Âلصحية كاألطبا� Dموظفي �خلدما�
%�لية  تعطى  كما   ،Dملمرضا��
 Dسنو�  ٥  ?�\ �لصغا�   pلألطفا
مشاكل  لديهم  تكن   Ø �لو   æح
من  �لكث;   ?% @ال  سابقة.  صحية 
�لنا¢ ال يز�لو? متخوفني من �للقا¨ 
�ل�  �العتيا\ية  غ;  للسرعة   òنظر
%ُنتج ֲדا �للقا¨ �ألنه Ø ُيخت� على 
 Dحاال معظم  �أل?  ��سع،  نطا{ 
خفيفة  %óا  يبد�  باملر¦   Dإلصابا�
@< متوسطة �لشد!. �مع %? �لعديد 
ينصحو?   Dحلكوما��  Â��خل� من 
من  للوقاية  �سيلة  كأفضل  باللقا¨ 
�ملر¦، @ال %? �خليا� قد تر� للنا¢ 
 .Dللقا¨ � معظم �حلاال� � %خذ 
 ãلنا¢ �ملتخوفني من �للقا¨ غالب� ?@
 ،Dما يتحدثو? عن خطر �الختالطا
 òكر{ Dحد %كثر هذ£ �الختالطا%�
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�هي  با�يه،   
غيال متال�مة  هو 
�جلها�  يهاجم  �فيه  نا��  مر� 
�لعصبية،  للشخص خاليا"  �ملناعي 
مؤ�ي4 23 ضعف عضلي -� شلل. 
 
-  23 تش6  �لدالئل  معظم   
3
�إلصابة ֲדذ�  يزيد خطر  �للقاB ال 
�ملر�، 3ال -
 هناE ���سة تش6 23 

 -خذ لقاB �إلنفلونز� يزيد �خلطر -
 Hمن �ملخا�� .H23 سبعة -ضعا
 Bخذ �للقا- 
- Jلنا� Kلد Kألخر�
باإلنفلونز�.  �إلصابة   MدN قد 
Qلك  صحة   
ينفو  Sألطبا�  
- 3ال 

 لقاحاU �إلنفلونز� ال - 
�يؤكد�

حتوX ف�6ساU حية.
 ،Bللقا� بسبب   Uللوفيا بالنسبة 
تر�قب  �لعاملية  �لصحة  فإ
 منظمة 
-شخا^  بضعة   
- �مع  Qلك، 
3ال   ،Bللقا�  S3عطا بعض  ماتو� 
�لعاملية  
 موظفي منظمة �لصحة -
 bبتنا� لذلك  صلة   X- نفو�  قد 

.Bللقا�
3
 ف�6ساU �إلنفلونز� تتغ6 ��ئم4، 
3
 �للقاحاU �حلالية معدe fيث �
بعض   Mلو حد  hاية حi تؤمن
�لتغيj 6 تركيب �لفJ�6 �ملسبب 
للجائحة، �لكن هناE ��ئم4 خطر 

 J�6هذ� �لف j 6تغ6 كب Mحد�
 Bمع �لوقت ليس فقط ليصبح �للقا
�يصبح  بل  منه،  للوقاية  qد  غ6 
 
3� -يض4.  فتك4  -كثر   J�6لف�
تر�قب  �لعاملية  �لصحة  منظمة 
eر^ حد�M عالماU ملثل هذ" 
�لتغيU�6، �23 �آل
 s يسجل 3ال 
حد�M طفرf بسيطة j عد� قليل 
من �حلاالU، �لكن ليس 23 �حلد 

�لذX يستدعي قلق4 ��ئًد�.

ما هو 	لدليل على سالمة 	للقا�؟
من  لنوعني  -��با   j ُ�ّخص 
�خلنا�ير؛  3نفلونز�  ضد   Bللقا�
 Mحد� ،
باندميـريكس �سيلفابا
Qلك - كما يقوb �ملسؤ�لو
 عن 
على  جتريبهما  بعد  �لترخيص- 
 .bطفا- بينهم  �من   Jلنا�  Hال�
�من  �للقاحني  كال   
- ��ستنتجو� 

.bفعا�
 bجلانبية خال�  U�6لتأث� -شيع   
3  
 Mلتجربة كانت طفيفة مثل حد��
صد�� -� -s مفصلي -� -s عضلي 

-� iى �تعب.
3
 فترf �ختبا� �ترخيص �للقاحني 
 2�-  U-بد �قد  سريعة،  كانت 


 هذ" - 3ال  �لصيف،   j لتجا���
بالنسبة  مستغربة  ليست  �لسرعة 
عموًما،  �إلنفلونز�   Uللقاحا
 Bللقا بالنسبة   bحلا� �كذلك 
�هذ�  عا�؛  كل  �ملو�ية  �إلنفلونز� 
�ألساسية   Uملكونا�  
أل ممكن 

للقاB هي نفسها.
-سأb �هللا � �لكم �لعافية من كل 

��S ��لسالمة من كل مكر�".

ِفي  	ْلَعاِفَيَة  �ْسَأُلَك َ "نِّي  "	للَُّهمَّ 
ْنَيا َ,	ْآلِخَرِ)، 	للَُّهمَّ ِ"نِّي �ْسَأُلَك  	لدُّ
َ,ُ/ْنَياَ.،  ِ/يِني  ِفي  َ,	ْلَعاِفَيَة  	ْلَعْفَو 
�ْهِلي َ,َماِلي. 	للَُّهمَّ 	ْسُتْر َعْو4َ	ِتي ,َ
َ,:ِمْن 4َْ,َعاِتي، 	للَُّهمَّ 	ْحَفْظِني ِمْن 
َبْيِن َيَد.َّ َ,ِمْن َخْلِفي َ,َعْن َيِميِني 
�ُعوُ= َ,َ َفْوِقي،  َ,ِمْن  ِشَماِلي  َ,َعْن 
َتْحِتي."  ِمْن   Aَْغَتا�ُ  Cْ�َ ِبَعَظَمِتَك 

(من -�عية �لرسوb �لكرمي �)

"F4َِّ 	ْنُظـْر "لينا ,"D ما 	بُتِلينا، 
,	ْغِفـْر َلنا ُ=نوَبنـا ,	ْعُف عن 
 C,مـٌر ِبُد� Iَُمعاِصيَنـا. ال يتغ
تغيOI، ,ال يأN ,ال ُيَر/ُّ َبالM "ال 

".Oِبتْقِدير
 (من -�عية �ملسيح �ملوعو� �)
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