



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.
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التقوى

كلمة �لتقو�

 m  � ,بر	هيم  سيدنا  تضحية   1;E'
	للفظ  
 على ظاهر Eمقصو rملقد	  sلكتا	
على  	لقصة   1Eمتحو'  ،uملع	 'سطحية 
	لرs بكبش.   x	بنه ففد	 بأمر 	هللا بذبح  ,بر	هيم  به  ما همَّ 
 *, sقد تسر aلظاهر	لفهم 	 	لشديد جند �+ هذ	لألسف '
كث$ من كتب 	لتر	� '	لتفس$ 	إلسالمية حيث ُنسب ,* 
	لسنة   xعن حقيقة ما حتمله هذ 	بعيد  xألضحى 'مقاصد	
 � aلذ	  aلظاهر	 	لذبح   i	E' خفية 
Eبذ 	إلبر	هيمية من 
تكن حقيقته 'Eسالته سوK 	لتضحية 	لباطنية 	لر'حانية 	ل� 
كا+ مقدE	 �ا  �+ تتجلى m شخص نبينا 	ملصطفى �، 
,�اعيل  لذEية  	متد	;  	لذa هو  	إلبر	هيمية  	لد'حة  حفيد 

	لذبيح �.
 لقد نسي كث$ من 	ملسلمني هذx 	حلقيقة '	قتصر فهمهم 
 aلعقد	 Eملأثو	 m فحسب كما هو a;على _بح كبش ما
�نظاE سيدنا  '	نصر	�   iلسما	 	لتوE	� 'نز'8 كبش من 
,بر	هيم ,ليه، مع 	لعلم �+ �مانيه �� تكن سوK �+ يكو+ 
�مرx كله هللا تعا* 'يضحي بكل غا8 'نفيس مبا m _لك 
نسله m سبل مرضاته عز 'جل. 'قد حقق ,بر	هيم �مر Eبه 
َكَذِلَك  ,ِنَّا  	لرُّْ�َيا  ْقَت  َصدَّ َقْد   * ,ِْبَر	ِهيُم  َيا   +ْ�َ  xَُناَ;ْيَنا'َ﴿
	هللا  'فّهمه  (	لصافا1: ١٠٥'١٠٦)  	ْلُمْحِسِنَني﴾   aَنْجِز
	ملجا¡  
 '	ل� كانت m حلل Eملتكر	  Kلر�	 تلك  مقاصد 
فكا+  	لبكر.  	بنه   m 	ملتمثل  بنسله  بالتضحية   
Eالستعا	'
فيه على ترb ¡'جه هاجر  �قد@   aلذ	 	ملوعو;  	ليو@  _لك 
 iقاحلة جدبا i	صحر m ¢E¡ a_ $; غ	بنه ,�اعيل بو	'
حيث ال ¡	; 'ال ماi 'ال �نيس سوK 	�و	@ '	لوحو£، هو 
	لذبح 	ملقصو; 'تعب$	 لتلك 	لر�K 	ل� E	';ته كث$	 'بذEته 
َمَعُه  َبَلَغ  ا  	ل� شاi 	هللا �+ تنمو  m يو@ من 	أليا@، ﴿َفَلمَّ
َفانُظْر  َ�ْ_َبُحَك  	ْلَمَناِ@ �َنِّي  ُبَنيَّ ,ِنِّي KEَ�َ ِفي  َيا  َقا8َ  ْعَي  	لسَّ

َماَ_	 َتَرK َقا8َ َيا �ََبِت 	ْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِ,+ َشاi 	هللا ِمَن 
اِبِريَن﴾ (	لصافا1: ١٠٣) 	لصَّ

'قد �شاE سيدنا ��د  	ملسيح  	ملوعو; � ,* هذ	 	لسر 
	لكامن  	لذa تقاصر1 عنه 	ألفها@ 'بيَّن �+ 	هللا 	لذa تتجّلى 
	لطرP قد مّن على �مة �مد � مّنة عظيمة  E�ته بش¦ 
 ،Kألخر	 	ألمم   m كالقشر  كانت  	ل�   Eألمو	  +, حيث 
	ل�  	لتضحية   +� بيَّن  كما  حقيقتها.  	ألمة   xهذ �ظهر1 
بذEها سيدنا ,بر	هيم � '	ل� كانت §فية قد جعلها نبينا 
�مد	 � حقوال '	Eفة خضر	m +�' i عد@ تر;; ,بر	هيم 
 sخفية ,* 'جو 
Eهللا  ,شا	ألمر  	بنه تنفيذ	بح _ m �
بالتضحية  يكتر�  '�ال  تعا*  هللا  كلُّه  	إلنسا+  يكو+   +�
	لتضحيا1  تلك  	هللا '�+  �مر  �ما@  '�قاEبه   x;بنفسه '�'ال
 m كاملة 
	ل� ُقّدمت m ¡من 	لرسو8 � 	لذa كا+ �سو
كل نو¢ من 	�د	ية 	لطيبة، فقد ملئت 	لصحاKE 	لقاحلة 

بدماi 	لصحابة 	لكر	@ عليهم Eضو	+ 	هللا.
	إلبر	هيمية،  	لد'حة  حفيد   � 	ملصطفى  نبينا  كا+  لقد 
  ،iياdلك	'  
	لعز  sلر '	الستسال@   i	لفد	' للطاعة  جتسد	 

·Óƒ»€a@|ià€a·Óƒ»€a@|ià€a
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 Eملشا	لعظيم 	لذبح 	فهو _لك  ،iسبيله كل عنا m ملتحّمل	'
,ليه m 	لقر»+ 	لكرمي:  ﴿َ'َفَدْيَناxُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾ (	لصافا1: 
 m بلغت تضرعاته aلذ	هيم 	بر, 
١٠٨). ,نه حتقق لدعو
حضر
 	هللا تباbE 'تعا* عنا+ 	لسما'	1 بالزََّفَر	1 '	لَعَبر	1 
تقو8 بلسا+ حا�ا: ,+ �منيا� يا sّE ال تنتهي على تضحية 
'	حد
 ',منا �مانـيَّ  هي �+ تبعث فيهم  يا sّE، _لك 	لن® 
 *, iجلدبا	 °Eأل	 m خلفية	 
Eلبذ	 xسو� ²ّو8 هذ aلذ	 ّ
حد	ئق E'حانية غّناi. 'شاi قدE 	هللا تعا* ³يب 	لدعو	1 
 Eل� بذ	كة Eملبا	لبقعة 	يكو+ مبعثه 'نسبه � من تلك  +�
فيها ,بر	هيم _Eيته 'سالت فيه عd	1 عينيه m 	لتلبية،كما 
 
شاi سبحانه �+ ميتد تعليم هذ	 	لن® 	لكرمي � 'تتسع ;	ئر
_Eيته 	لر'حانية لتشمل كل 	ألمم '	لشعوm s �خو
 ,ميانية 

حتقيقا لدعو
 ,بر	هيم 	خلليل.
ففي '	قع 	ألمر ,+ 	لتضحية هي جوهر 	إلسال@ 'لبه ',+ 
كا+ 	ألضحى يذكرنا بالتضحية 	إلبر	هيمية كل عا@ ,ال �نه 
	ليو@ يقتصر فيه كث$ من 	لناr على تلك 	حلرفية 	لقشرية 

 	ل� جر;1 حقيقة 	Eلتو	 
	ملسرفة 	ل� ال ¶تلف عن نظر
هذx 	ملنسك من مقصو;x 	حلقيقي. لقد ُحّولت m ¡ماننا 
هذ	 ,* ضرs من ضر's 	للهو '	للعب '	لعا;	1 '	لتقاليد 
'	لتباهي ֲדوK 	لنفس ',Eضاi �نانيتها باالقتصاE على لبس 
	جلديد '	�ضم '	لقضم '	لتنعم باألطعمة 'جتا_s �طر	� 
	حلديث m 'صف ما 	حتوته 	ألضاحي من شحو@ 'حلو@؟ 
ُترK هل كانت تضحية ,بر	هيم من �جل كبش �' من �جل 
تنعم m 	ملتع 	ملا;ية ح¦ ¶تز8 ֲדذx 	لبد¢ 	ل� 	¹رفت عن 

 تلك 	لتضحية 	إلبر	هيمية Eبذ 
جوهرها؟ 'هل كانت ºر
سبيل   m 	لعظمى  'تضحياته   � �مد  سيدنا   m 	ملتمثلة 
ُسّنة  فصل  يتم  ح¦  باهللا  '	لعيا_  عبث  به  »من  'من  	هللا 
�نفسنا  صبغ   m 	لر'حي  	لرسا«  جوهرها  عن  	ألضحى 

بصبغة ,بر	هيم 'حفيدx؟ ½ �ال ¼دE بنا �+ ندbE 	حلكمة 
ِ�َماُ#َها  َ&ال  ُلُحوُمَها  �هللا  َيَناَ(  ﴿َلن  	لقر»�  	لتنبيه  من 
َرَها َلُكْم لُِتَكبُِّر'	 	هللا  َ'َلِكن َيَناُلُه 	لتَّْقَوK ِمنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
ِر 	ْلُمْحِسِنَني﴾ (	حلج: ٣٨). لقد نبه  َعَلى َما َهَد	ُكْم َ'َبشِّ

 هذ	 Eخطو *, � aملهد	إلما@ 	ملوعو; '	ملسيح 	 
حضر
	النسال¿ عن جوهر فلسفة 	لتضحية 	إلبر	هيمية قائـال: 
"�ما 	ليو@ فانظر'	 جيد	، هل بقي من 	لر'حانية شيi ,ال 
	لفرÀ '	ملرÀ '	للهو '	للعب؟ ,+ عيد 	ألضحية هذ	 �فضل 
بالعيد 	لكب$، 'لكن  	لعامة �يضا  	لعيد 	أل'8 'يسميه  من 
�خd'� بعد 	لتأمل، كم هم 	لذين ينتبهو+ بسبب 	لعيد ,* 
تزكية نفوسهم 'تصفية قلوֲדم، '²صلو+ على حّظ  من 
 m ضع'ُ aلذ	 Eلنو	من _لك  rلر'حانية 'يسعو+ لالقتبا	

هذ	 	لُضحى؟"
'ال يغينب عن با8 �حد  �ننا Áاجة ,* تضحية '	حد
 'هي 
	لتضحية بالنفس 	ل� تشعر بضر'Eִדا فطرُتنا '	ل� ُتسمى 
بكلما1 �خرK "�إلســـال-" . '	إلسال@ يعÄ تسليم 
 Å_'منا 	مو¡E @إلسال	شر¢  m هللا قد جعل	لعنق للذبح '�+ 	
لكث$ من 	ألحكا@ 	�امة. حيث ُ�مر 	إلنسا+ �+ يفدa نفسه 
m سبيل 	هللا تعا* بكل قو	x 'بسائر 'جو;x. '�+ 	لقر	بني 
	لظاهرية ُجعلت منو_جا �ذx 	حلالة، 'لكن 	ملقصو; 	حلقيقي 
 m +جة 'كأنكم متوتوEهللا لد	 	تقو	 a� ..لتضحية	 xهو هذ
سبيله. 'كما �نكم تذÁو+ 	لقر	بني بأيديكم كذلك ضّحو	 
 Æ;� Kتقو bكانت هنا 	هللا. فإ_	سبيل  m بنفوسكم �يضا

من هذx 	لدEجة فإÈا ال ¡	لت ناقصة.
كتابك   m 	لعظيم  بالذبح  'صفته  من  على  صل  	للهم 
	أل'لني  من  	ملؤمنني  »له  'على  �مد  سيدنا  	لكرمي 
,بر	هيم   8« 'على  ,بر	هيم  على  '	آلخرين كما صليت 

,نك �يد ³يد. 
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التقوى

 حضر
 مر¡	 بش$ 	لدين �مو; ��د
	ملصلح 	ملوعو; �

	خلليفة 	لثا� حلضر
 	إلما@ 	ملهدa '	ملسيح 	ملوعو; �

:r'E; من

في �حا� �لقر��

(سو
4 يوسف)


َ�ُهْم ِ�&َ َفَأْ
َسُلو�   4ٌ
َسيَّاَ ﴿َ&َجاَ>ْ; 
َفَأْ�َلى َ�ْلَوBُ َقاَ( َيا ُبْشَر? َهَذ� ُغَالٌ- 
ِبَما  َعِليٌم  َ&�هللا  ِبَضاَعًة   Bُ&َُّسرHَ&َ

َيْعَمُلوI﴾ (يوسف: ٢٠) 

شرM �لكلما; :
 *, يتقد@   aلذ	  :;E	لو	 
�هم: �&
فيستقر  	لقو@  يتقد@   aلذ	  '�  ،iملا	
'	E;هم﴾  ﴿�Eسلو	  تعا*  قوله  �م. 
 
;E	لو	 (	ملفر;	1).  ساقيهم.   a�
	لذين ير;'+  	لقو@  	لو	E; 'هم  6ُع 

.(sألقر	) .iملا	
'	لتعظيم  للتعجب  كلمة  بشر?:  يا 
'يا حسرتى  'يل¦  يا  مثل  '	لفرحة. 

	ل� يعبَّر ֲדا عن 	ألسف.
 .
Eملا8 تَعدُّ للتجا	لبضاعة: طائفة من �

 (sألقر	)

 :Pلتفسـ�
بكل   x;عبا 	هللا  يعامل  كيف  	نظر'	 
 m يوسف   iهؤال �لقى  لقد   .iفا'
 iهللا تعا* جا	ية، 'لكن dل	لبئر عند 	
Eكب  مرَّ  	لفوEحيث  على  لنجدته 
 ،iللما Êساقيهم طلب 	فبعثو ،bمن هنا
فجاi 	هللا به ,* 	لبئر نفسها 	ل� �ُلقي 

فيها يوسف �.
 x'ُّسر�'﴿ تعا*  قوله  من  'يبد' 

﴾﴾bflËči@ Ş·flÁflÎ@ čÈči@ žo Ş‡flÁ@ žÜfl‘fl€flÎbflËči@ Ş·flÁflÎ@ čÈči@ žo Ş‡flÁ@ žÜfl‘fl€flÎ﴿﴿
ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\

ôNu !%y ùρ×οu‘$ §‹ y™(#θè=y™ ö‘r'sùöΝèδyŠ Í‘#uρ4’ n<÷Š r'sù… çνuθ ø9 yŠ(tΑ$ s%3“ u�ô³ ç6≈tƒ#x‹≈ yδÖΝ≈ n=äî4çνρ •�|  r& uρZπyè≈ ŸÒÎ/4ª! $#uρ7ΟŠÎ=tæ

$ yϑÎ/šχθè=yϑ÷ètƒ∩⊄⊃∪çν÷ρu� Ÿ°uρ¤∅yϑsVÎ/<§øƒ r2zΝÏδ≡u‘ yŠ;οyŠρß‰÷ètΒ(#θçΡ%Ÿ2uρÏµŠ ÏùzÏΒšÏ‰Ïδ≡̈“9 $#∩⊄⊇∪

tΑ$ s%uρ“ Ï% ©!$#çµ1u�tIô©$#ÏΒu�óÇ ÏiΒÿÏµ Ï? r& t�øΒeω’ ÍΓÌ�ò2r&çµ1uθ÷W tΒ#|¤ tãβ r&!$ oΨyèx�Ψ tƒ÷ρr&… çνx‹Ï‚ −G tΡ#V$ s! uρ4

y7 Ï9≡ x‹Ÿ2uρ$ ¨Ψ ©3tΒy#ß™θã‹ Ï9’ ÎûÇÚ ö‘ F{$#… çµyϑÏk=yèãΨÏ9 uρÏΒÈ≅ƒÍρù's?Ï]ƒ ÏŠ$ ym F{$#4ª! $#uρë= Ï9%yñ#’ n? tãÍνÌ�øΒr&

£Å3≈s9 uρu� sYò2r&Ä¨$ ¨Ζ9 $#Ÿωšχθßϑn=ôètƒ∩⊄⊄∪$ £ϑs9 uρx� n=t/ÿ… çν£‰ä©r&çµ≈ oΨ÷" s?# u$ Vϑõ3ãm$ Vϑù=Ïãuρ4y7 Ï9≡ x‹x. uρ“ Ì“øg wΥ

t ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $#∩⊄⊂∪çµ ø? yŠuρ≡u‘ uρÉL ©9 $#uθèδ†Îû$ yγ ÏF÷" t/tãÏµ Å¡ø�̄ΡÏM s)̄=yñuρšU≡uθö/F{ $#ôM s9$ s% uρ|M ø‹ yδš� s94

tΑ$ s%sŒ$ yètΒ«! $#(… çµ ¯Ρ Î)þ’În1 u‘z|¡ôm r&y“# uθ÷WtΒ(… çµ ¯Ρ Î)ŸωßxÎ=ø�ãƒšχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊄⊆∪ô‰s)s9 uρôM £ϑyδÏµ Î/(§Νyδ uρ$ pκÍ5

Iωöθs9β r&#u §‘z≈ yδö�ç/Ïµ În/ u‘4y7 Ï9≡ x‹Ÿ2t∃ Î�óÇuΖ Ï9çµ÷Ζ tãu þθ�¡9 $#u !$ t±ós x�ø9 $#uρ4… çµ ¯Ρ Î)ôÏΒ$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã

š ÅÁn=ø⇐ßϑø9 $#∩⊄∈∪$ s)t6 tG ó™$# uρz>$ t7 ø9 $#ôN£‰s% uρ…çµ |ÁŠÏϑs%ÏΒ9�ç/ ßŠ$ uŠ x�ø9 r& uρ$ yδ y‰Íh‹ y™#t$ s!É>$ t7 ø9 $#4ôM s9$ s%$ tΒ

â !# t“y_ôtΒyŠ#u‘ r&y7 Ï=÷δr'Î/#¹ þθ ß™HωÎ)β r&zyf ó¡ç„÷ρr&ëU#x‹tãÒΟŠÏ9 r&∩⊄∉∪
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.
,خوته بدE	هم معد';

 عن 	لقر»+ 	Eلتو	تلف ¶ Êهنا �يض'
 xلذين �خرجو	تزعم �+ ,خوته هم  _,
من 	لبئر حيث تقو8 بأÈم بعد ,لقائه 
�م  فالحت  يأكلو+،  جلسو	  فيها 
على  فاتفقو	  	إل�اعيليني،  من  قافلة 
 xباعو' منها   xفأخرجو �م،  بيعه 
 ٣٧ (	لتكوين   ÊÌE; بعشرين  �م 

 .(٢٨:
'لكن 	لقر»+ dÍ �+ 	لقافلة هي 	ل� 
¡عم  إلبطا8  'يكفي  منها.  �خرجته 
تعاEًضا   bهنا  +� نذكر   +�  
	Eلتو	
6ل  بضع   m ح¦  فيها  صاEًخا 
	جلملتني  ففي  	حلا;ثة.  عن   1;E'
	لركب   +� _كر1    ٢٥'٢٧ Eقم 
	جلملة   m  ½ 	إل�اعيليني،  من  كا+ 
	لتالية ¡عمت �نه كا+ من 	ملديانيني، 
½ عا;1 فقالت m »خر 	جلملة نفسها 
�Èم 	إل�اعيليو+. مع �+ هناb بوًنا 
 aلذ	 sلقبيلتني. فالكتا	شاسًعا بني 
�Eبع   m 	لشكل  ֲדذ	  'يتعثر  Íطئ 

حاكًما   xEعتبا	 ميكن  كيف  6ل 
كما  	لكرمي؟  	لقر»+  على  'مهيمًنا 
بيا+  صحة  يؤكد  �يًضا  	لتلمو;   +�
	لقر»+ مائة باملائَة (	ملوسوعة 	ليهو;ية 

. (Joseph كلمة
بينما  	لتلمو;:   m  ;E' كذلك 
,خوته يتحدثو+ عنه جاE iكب من 
	ملديانيني m طلب 	ملاi 'نزلو	 صدفًة 
يوسف  �لقو	  	ل�  نفسها   	لبئر  على 
'جو;  من  	لركب  �هل  'حت$  فيها. 
ص® 'ضيئ 6يل نبيل، فأخرجوx منها 
 iبأبنا مر'	  'ملا   .	'Eسا'  xصطحبو	'
يعقوx«E' s هؤالi معهم صاحو	 ֲדم: 
ملا_	 سرقتم عبدنا 	لذa �لقيناm x 	لبئر 
لعصيانه؟ x'ُّ;Eُ ,لينا. ( 	لتلمو;، تر6ة 

(٧٤-٧٥Ð H- POLANO

تتفق  �يًضا  	لتلمو;ية  	لر'	ية   xهذ'  
 Ñيستسا فال  	لقر»+.  بيا+  مع  متاًما 
بيا+  على   
	Eلتو	 بيا+  ترجيح  �بًد	 
'	لعقل  	لتلمو;  يدعمه   aلذ	 	لقر»+ 

�يًضا.

 1	Eيوسف ,ما m 	'�E مÈ� ﴾ بضاعًة
 Êمتاع  x'dعت	 فلذ	  '	لُسؤ;;  	لنبل 

غالًيا.


�ِهَم َ�َ َبْخٍس  ِبَثَمٍن   Bُ&َْشَر&َ﴿
َمْعُد&4ٍ�َ َ&َكاُنو� ِفيِه ِمَن �لزَّ�ِهِديَن﴾ 

(يوسف: ٢١)

:Pلتفسـ�
 sصحا�  +� ,خوته  عر�  عندما   
	لقافلة قد �خرجوx من 	لبئر جاi'هم 
 xم ,نه عبد لنا قد �بق، 'باعو� 	قالو'

�م.

 تقو8 ,+ ,خوته باعوx بعشرين 	Eلتو	
'بيَّن   .(٢٨  :٣٧ (	لتكوين   ÊÌE;
	لركب  ألهل   xيبيعو  � �Èم  	لقر»+ 
�نه  ليتظاهر'	  ',منا  	ملا8   m Eغبًة 

مملوb �م.
يبد' �+ ,خوته خافو	 �Èم ,_	 � يتدخلو	 
m حتريرx منهم لرمبا يسا'Eهم 	لشك 
 
m �مرE' xمبا يوصلونه ,* 	لبيت مر
�خرK، فَتَظاَهر'	 �م �+ يوسف عبد 
�م ال يصلح لشيi 'يريد'+ 	لتخلص 

منه بأº aن.
�يًضا، 'عليه،   i	الشتر	 Äيع i	لشر	'
 (x'شر)  m جلمع	 يرجع ضم$  فقد 
من   x'شتر	 �Èم   a� 	لقافلة  �هل   *,

فالكتاب الذي hطئ ويتعثر بهذا الشكل ! أربع cل 
كيف ميكن اعتباره حاكًما ومهيمًنا على القرآن الكرمي؟
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التقوى

ِمْصَر  ِمْن   Bُْشَتَر�� �لَِّذ[  ﴿َ&َقاَ( 
 IْHَ َعَسى   Bَُمْثَو� Hَْكِرِمي  ِالْمَرHَِتِه 
نَّا  َيْنَفَعَنا Hَْ& َنتَِّخَذBُ َ&َلًد� َ&َكَذِلَك َمكَّ
ِمْن  َ&ِلُنَعلَِّمُه   bِ
�ْألَْ ِفي  ِلُيوُسَف 
َعَلى  َغاِلٌب  َ&�هللا  �ألَحاِ�يِث  َتْأِ&يِل 
 ﴾Iَال َيْعَلُمو hِْكَثَر �لنَّاHَ ََّلِكن&َ BِْمِرHَ

(يوسف: ٢٢). 

شرM �لكلما;:
مع  	إلقامة   Kملثو	'  i	لثو	  :Bمثو�
 :Kملثو	' (	ملفر;	1)   .E	الستقر	

.(sألقر	) .8Óمل	
مّكّنا: مّكنته 'مّكنت له فتمّكن فهو 
'مÓلة   Eقد  '_  a� 'متمّكن  مكني 
(	ملفر;	1). مكن فال+ عند 	لسلطا+ 
 	_ Eتفع 'صاE	' xمكانًة: عظم عند

.(sألقر	) لةÓم
تأ&يل: 	لتأ'يل من 	َألْ'a� :8ِ 	لرجو¢ 
 iلشي	  ;E هو  '_لك  	ألصل،   *,
,*	لغاية 	ملر	;
 منه علمÊ كا+ �' فعًال 
بياُ+  	لعاقبُة؛  '	لتأ'يُل:  (	ملفر;	1). 
�حد �تمال1 	للفظ. َ�'8ََّ 	لشيi ,ليه: 
Eّجعه، 'منه قو�م: m 	لدعاi للمضل: 
�ّ'8 	هللا عليك �E a;َّ عليَك ضالّتك. 
 .xفّسر'  xEقّد'  xّبر; 	لكال@:   8'ّ�'

  .(sألقر	) لر�يا: عّبرها	8 'ّ�'

:Pلتفسـ�
باعو	  مصر   *, 	لركب  'صل  ملا   
تقو8  به.   rبأ ال  بثمن  يوسف 
 m x	شتر	 aلذ	ليهو;ية بأ+ 	لكتب 	
مصر 	�ه "فوطي فاE"، 'كا+ Eئيس 
	ملنصب  هذ	  'كا+  	مللكي.   rحلر	
 Õلبال	 m منصب dلقدمي �ك	 m dُيعت
	إلسالمية  	حلكوما1   m' 	مللكي. 
 (rحلر	 (Eئيس  	حلاجب  كا+  �يًضا 
 +	dيعت (Ðخلا	لسكرت$ 	) لكاتب	'
�فر	;  من  غ$Ìا  من  ;Eجًة  �على 
 iخللفا	خر حكم 	'� m حلاشية، �ما	
	لعباسيني فكا+ 	حلاجب �على ;Eجة 

من 	لكاتب �يًضا.
 bE;� مصر  من   x	شتر	  aلذ	 'هذ	 
فنصح  'شرفه،  نبله  مال�ه  بر�ية 
¡'جته �+ ال تعامله كاخلد@ 	آلخرين 
 m @، فرمبا ننتفع به	بل �+ تعامله بإكر
يو@ من 	أليا@، �' نتخذx 	بنÊ لنا ,_	 

.a;غ$ عا Öلد' xجدنا'
هناb حذٌ� بعد قوله تعا*: ﴿'كذلك 
مّكّنا ليوسف m 	ألE°﴾، '	لتقدير: 
 °Eأل	  m ليوسف  مّكّنا  "'كذلك 
	ألحا;يث".  تأ'يل  'لنعلمه  لنكرمه 
Eئيس  بيَت  يوسف  بو�نا  �ننا   a�
 xلنـزيد' جهة،  من  لنكرمه   rحلر	
علمm Ê 	لر'حانيا1 بإيقاعه m 	ملحن 
 aّE'ضر هذ	  أل+   ،1	Eالختبا	'

 Eقّد فقد  'بالفعل،  	لر'حا�.  للرقي 
	هللا ليوسف � �+ يقع m 	خلصومة 
مبجاهد	1  ليمر  	لعزيز   
	مر� مع 

E'حانية خاصة.
       

ُحْكًما   Bَُتْيَناj  Bُ Hَُشدَّ َبَلَغ  ا  ﴿َ&َلمَّ
َ&ِعْلًما َ&َكَذِلَك َنْجِز[ �ْلُمْحِسِنَني﴾ 

(يوسف: ٢٣)

شرM �لكلمـا;:
قوته،   a�  x �ُشدَّ فال+  بلغ   :B Hَُشدَّ  
ثالثني   *,  
عشر ºا�  بني  ما  'هو 
 b	E;إل	 uلك مبع_ +� Eملشهو	سنة، '

(sألقر	) .Ñلبلو	'

:Pلتفسـ�
ليس 	ملر	; منه �نه َتشرَّ� بالنبو
 مبجر; 
 sسلو� من  ,نه  بل  شبابه،  بلغ   +�
 
	لقر»+ �نه يترb �حيانÊ �حد	� 	لفتر

	ملتوسطة جانبÊ بذكر 	لنتيجة فقط.

َعْن  َبْيِتَها  ِفي  ُهَو  �لَِّتي  
�َ&َ�ْتُه َ&َ﴿
َنْفِسِه َ&َغلََّقِت �ْألَْبَو�oَ َ&َقاَلْت َهْيَت 
Hَْحَسَن  
بِّي َ qِنَُّه  �ِهللا   rََمَعا َقاَ(  َلَك 
 ﴾Iَاِلُمو �لظَّ ُيْفِلُح  َال  qِنَُّه  َمْثَو�َ[ 

(يوسف: ٢٤)
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شرM �لكلمـا;:
عن   x;'	E'  .xiشا  :x;'	E 
�&�ْته:   
	لقر»+:   m' خا;عه،  'عليها:  نفسه 
 a� ،بيتها عن نفسه m ل� هو	ْته ;'	E'
 
	ملر	';  .(sألقر	) 	ملنكر  منه  طلبت 

 فتريد غ$ما ;	Eإل	 m b$تنا¡¢ غ +�
 1ُ;'	E' .;'يريد �' تر'; غ$ ما ير
فالنÊ عن كذ	، قا8 	هللا تعا*: (ُتر	'; 
فتاها عن نفسه) �a تصرفه عن �Eيه 

(	ملفر;	1). 
'تعا8  لك  هلّم   a� لك:  هيت 
لك  ִדيأ1   a� لك  هيت   .(sألقر	)

(	ملفر;	1).  

:Pلتفسـ�
يوسف  سيدنا   +� 	آلية   xهذ توّضح 
	لعزيز،   
	مر�  bَشَر  m يقع   �  �
بأنه كا+  	ملفسرين  فباطٌل قو8 بعض 
إلغر	ئها  فريسة  يقع   +� 'شك  على 

  .(adلط	)
 ﴾aَ	حسن مثو� ÚE ما قوله تعا* ﴿,نه�
'قد  تعا*.  	هللا  هو   (ÚE) من  فاملر	; 
Eئيس  منه  	ملر	;  بأ+  قا8  من  �خطَأ 
 m يوسف  سيدنا  كا+   aلذ	  rحلر	
بيته (تفس$ 	لقرط®) . مما ال شك فيه 
�+ 	لعزيز كا+ قد �كر@ مثوK يوسف 
'صو8  'لكن  �ترمة،  ,قامًة  له  'هيأ 
 m 	لعزيز  'تفك$  ,ليه  يوسف  سيدنا 
	هللا  بفضل  ,ّال  يكن   �  Êيض� تكرميه 

	لّظن   iنسي  +� لنا  حق  فال  تعا*. 
�نه  فنتوهم  كيوسف  كرمي  ,نساٍ+   m
 rلنا	ملعصية ,* 	 bتر m نسب جناحه
ال ,* �فضا8 	هللا تعا*. 	حلق �+ كل 
ما ناله ,منا ناله Áسب بشاE	1 من 	هللا 
 x	عه 'تقوE' تعا*، فال شك �نه َنَسَب
 m Kكا+ ير _, ,* فضل 	هللا تعا*، 

	Eتكاs 	ملعصية نكر	نÊ للنعم 	إل�ية.
     

 IْHَ َلْوال  ِبَها  َ&َهمَّ  ِبِه  ْت  َهمَّ ﴿َ&َلَقْد 
 tَِلَنْصِر َكَذِلَك  
بِِّه َ  Iَُبْرَها  ?Hَ
َ
وَ> َ&�ْلَفْحَشاَ> qِنَُّه ِمْن ِعَباِ�َنا  َعْنُه �لسُّ

�ْلُمْخَلِصَني﴾ (يوسف: ٢٥)

شرM �لكلما;:
 x	نو  iبالشي هّم  ֲדا:  &هّم  به  vّت 
يفعله   �'  xقصد' عليه  'َعَز@   x;	E�'

 .(sألقر	)
 ،xEختا	  :iَلشي	 �خَلص  �ملخَلصني: 

'�خَلصه 	هللا: جعله §تاÖE خالًصا من 
.(sألقر	) لدنس	

:Pلتفسـ�
"	�ّم"  كلمة  فإ+   Êنف« سبق  'كما 
فعل  على  	لعز@  	إلنسا+  عقد   :Äتع
لسبب   xتنفيذ يستطع   �  +,'  ،iشي
¡'جة   +�  Äتع فاآلية   .sألسبا	 من 
	لعزيز �E	;1 �مًر	 بيوسف 'لكنها � 
تقدE على تنفيذx، كذلك �E	; يوسف 
يستطع   � 'لكنه  	لعزيز   
المر�  Öمر�

تنفيذx هو �يًضا. 
يرK بعض 	ملفسرين �+ 	ملر	; من 	آلية 
 sتكاE	  ;	E� منهما  '	حد  كل   +�
هذ	  'لكن   .(Eملنثو	  Eلد	) 	لفاحشة 
	لر�a باطل متامÊ فقد سبق �+ �بطله 	هللا 
 
m 	آلية 	لسالفة، حيث صرÀ �+ 	مر�
 m حتالت لصر� يوسف عّما	لعزيز 	
نفسه 'لكنه � يتأثر مبكائدها، بل _كر 

Eبه خشية، 'حّذE 	ملر�
 من 	لعو	قب.

فاملراد من "َهمَّ بها" أنها كانت عازمة على أن تنحرف 
 tإ تهتدي  أن  uا  يريد  فكان  هو  وأما  الشر،   tإ به 
اخلz، بيد أنَّ االثنني v يفلحا فيما أرادا، إذ v يقبل 
 .zتقبل هي ما أراد بها من خ vهو ما بغتُه من سوء و
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قوله  من  ير	;   +�  Öبد� ميكن  فال   +_,
 .	iֲًדا سو ;	E� �نه  تعا* ﴿'هّم ֲדا﴾ 
Áسب  ر  تفسَّ ,نسا+  كل   
;	E, فإ+ 
حالته، 'قد 'صف 	هللا m 	آلية 	لسالفة 
كانت   
	ملر�  +, قا8   _, 	الثنني  حا8 
صّدها  'لكنه   iلسو	 بيوسف   aتنو
عن هذ	 	لظلم �ذÖE ,ياها من عو	قبه. 
فاملر	; من "هم ֲדا" �Èا كانت عا¡مة 
على �+ تنحر� به ,* 	لشر، '�ما هو 
فكا+ يريد �ا �+ ִדتدa ,* 	خل$، بيد 
 � _,  ،	;	E� فيما  يفلحا  	الثنني �   َّ+�
يقبل هو ما بغتُه من سوi '� تقبل هي 

ما �E	; ֲדا من خ$. 
برها+   K�E  +� تعا* ﴿لوال  قوله  �ما 
Eّبه﴾ فليس مبتعلق بقوله ﴿'هّم ֲדا﴾، 
بل هو 6لة منفصلة مستقلة، 'جو	ֲדا 
ملثل   
عديد نظائر   bهنا' �ذ'�. 
هذ	  	حلذ� كقو8 	هللا تعا* ﴿'لوال 
 s	هللا تو	ته '�+ �E' هللا عليكم	فضل 
تعا*  'قوله   ،(١١:Eلنو	) Eحيم﴾ 
﴿'لوال �+ تصيبهم مصيبة مبا قدمت 
,لينا  �يديهم فيقولو	 Eبنا لوال �Eسلت 
Eسوًال فنتبَع »يـاتك 'نـكو+ مـن 
	ملؤمنني﴾ (	لقصص:٤٨). '	ملر	; من 
	لd	هني   K�E يوسف   +� 	جلملة   xهذ
	ملاضي،   m تعا*  	هللا  من  '	آليا1 
'لوالها ملا 'جد هذx 	لعزمية '	لتصميم 
 
على مقا'مة 	لشر. فمثًال � ينصح 	ملر�

 ،Êصامت بقَي  بل   iلسو	 عن  بالكّف 
يكن  فلم  	هللا  »يا1   K�E قد  'لكنه 
 sتكاE	 ُيتوقع منه ,ّال �+ يصدها عن
 � حظها-   iلسو- 'لكنها  	ملعصية، 
تقبل نصيحته '�صر1 على 	لفاحشة. 
  'قد 	ختلف 	ملفسر'+ مبعu 	لdها+ 
 Kير من  فمنهم  يوسف،   x«E  aلذ	
�+ يوسف �يضÊ كا+ قد Eضي باإل½ 
 
	مر� منه  فطلبت  الEتكابه،  '	ستعد 
بيتها   m صنم  على   i	;E  iلقا, 	لعزيز 
فتنبه  منه،  باخلجل  تشعر  كانت  ألÈا 
'قا8:"�نا   s	لصو	  *, 'عا;  يوسف 
 aلذ	  ÚE من   iحليا	' باخلجل  �حق 
يعلم 'يرK" (	لدE 	ملنثوE). بينما قا8 
 
ًEعبا 	لسقف   m  K�E ,نه  	آلخر'+ 
كا+  ,نه   Æلز	 تقربو	  ('ال  تقو8: 
مت  قد  كا+  	لقر»+  'كأ+  فاحشة). 
 K�E �نه  غ$هم   Kير' حينئذ!  نز'له 
يًد	 مكتوًبا عليها قو8 	هللا تعا* ﴿',+ 
كاتبني﴾.   Êم	كر حلافظني  عليكم 
�بيه   
Eصو  K�E �نه  	لبعض  'يزعم 
يعقوs � 'هو يعض �نامله، فرجع 

عّما نو	x. (	بن كث$). 
باطلة  	ملز	عم   xهذ كل   +� '	حلق    
 yيع &qمنا  	لصحة.  من  �ا   rسا� ال 

به﴾ تلك �آليا; &�ل}�هني  Iبرها﴿
 m  � ليوسف  	هللا  كشفها  	ل� 
	هللا   xبشر 	ل�   xيا�E 'منها  	ملاضي؛ 

 aلذ	 '	لوحي  باهر،  مستقبل  عن  ֲדا 
تلقاx 'هو m 	لبئر يبشرx بالنجا
 منها 
 a;عا غ$   ÊقيE ²قق  سو�  'بأنه 
Áيث سيضطر ,خوته m يو@ من 	أليا@ 
شك   ُّa�' خاضعني.  �مامه  للمثو8 
 xهذ ملثل  	هللا  يهيئه  كا+   aلذ	  +�  m
يهينه   +� ميكن  ال  	لعظيمة  	إلجنا¡	1 

'Íزيه هكذ	 �ما@ 	مر�
 مشركة. 
عنه  لنصر�  ﴿كذلك  تعا*  قوله 
,منا  �ننا  �'ًال   Äيع  ﴾iلفحشا	'  iلسو	
�Eيناx 	آليا1 '	لd	هني لكي نكّفه عن 
هذ	   +� '	حلق  '	لفو	حش.   Þ'ملسا	
 Eبإظها 	هللا  ²ققه   aلذ	 	�د�  هو 
 .Eألخيا	 x;هني على عبا	dل	آليا1 '	
فكيف ميكن �+ ال يتحقق هذ	 	لغر° 
تنقلب  بل  يوسف  قضية   m 	إل�ي 

	لنتيجة متاما.
'قع  	حلا;�  هذ	   +� 	لثا�،   uملع	'
 xهللا تعا* من صحبة هذ	لكي ينجيه 
ال  	ل�  	حلقائق  فمن   .
	لشرير  
	ملر�
²و@ حو�ا 	لشك �+ 	لعيش m صحبة 
	إلنسا+  عقل   m سلبًيا  يؤثر   E	ألشر	
 � 	لعزيز   
	مر�  +� 'لو   .xEفكا�'
ليبقى  	لطريق  ֲדذ	   
	لشرير نيتها  تبِد 
يوسف m صحبة هذx 	ملر�
 '¡ميالִדا 
 +� 	هللا  ير;  فلم   .Pألخال	 	لفاسد	1 
فكشف  صحبتهن،   m يوسف  يعيش 
عن نو	ياها 	لشرير
 على 	لفوE، 'فصل 
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بينه 'بينهن بإEساله ,* 	لسجن حيث 
ينقطع كليًة ,* عبا;
 	هللا على 	نفر	;.

�ملماثلة �حلا�ية عشر4:
صر�  حا'لت  	لعزيز   
	مر�  +� كما 
كذلك  	ملستقيم،   Õ	لصر	 عن  يوسف 
;ينه  عن  لصرفه   � 	لن®   i	عد� سعى 
بش¦ 	إلغر	i	1. فقد سجل 	لتاEيخ �+ 
 +� x'عد'' � x'iمن قريش جا Öفد'
يعطوx ماًال فيكو+ �غE uجل مبكة، �' 
 xعلو¼ +�' iلنسا	من  ;	E� من xيزّ'جو
سيدÖ عليهم شريطة �+ ال يذكر »�تهم 
مبقولته   � 	لن®  عليهم  فرّ;   .iبسو
 m 	لشمس  'ضعو	  لو  "'	هللا   :
	خلالد
 bتر�  +� على   aEيسا  m لقمر	'  Äميي
	هللا   xُيظهر ح¦  تركته  ملا  	ألمر  هذ	 
البن   
(	لس$ ;'نه".  �هلك   '� تعا* 

هشا@).
'قد �شاE 	لقر»+ 	لكرمي ,* هذ	 	حلا;� 
بكلما1 مماثلة حيث قا8: ﴿َ'ِ,ْ+ َكاُ;'	 
 aََحْيَنا ,ِلَْيَك لَِتْفَتِر'ْ�َ aلَِّذ	لََيْفِتُنوَنَك َعِن 
 * َخِليًال   bَ'َالتََّخُذ  	_ً,ِ'َ  xَُغْيَر َعَلْيَنا 
َ'َلْوَال َ�ْ+ َثبَّْتَناbَ َلَقْد ِكْد1َ َتْرَكُن ,ِلَْيِهْم 
َشْيًئا َقِليًال﴾  (	إلسر	i : ٧٣ '٧٤) مما 
يعÄ �+ هؤالi حا'لو	 	ختباE 	لن® � 
'لكنهم فشلو	 فشًال _Eيًعا، أل+ كال@ 
	هللا تعا* كا+ قد ثّبت فؤ	;x فكا+ ,ميانه 

E	سًخا Eسو¿ 	جلبا8.
'هناb مشاֲדة �خرK بني 	لنبيني 	لكرميني 

'هي: كما �+ 	لناr قالو	 m تفس$ بعض 
بأنه   � يوسف  عن  	لقر»نية  	آليا1 
كذلك  قليال،  	لسيئة   *, ما8  قد  كا+ 
	لقر»+ �+  »يا1 من  ¡عمو	  m تفس$ 
	لن® � كا+ قد ما8 ,* 	لكفاE قليًال. 
 xهذ m 	لقر»+ � يقصد �بًد	فاحلق �+ 

	آلية ما _هب ,ليه  	ملفسر'+.

ِمْن  َقِميَصُه   ;ْ َ&َقدَّ  oَْلَبا� ﴿َ&�ْسَتَبَقا 
َقاَلْت   oِْلَبا� َلَد?  َسيَِّدَها  َ&Hَْلَفَيا  ُ�ُبٍر 
 IْHَ َّالqِ �<ًِبَأْهِلَك ُسو �َ�
َHَ َما َجَز�ُ> َمْن
ُيْسَجَن Hَْ& َعَذ�Hَ oٌِليٌم﴾ (يوسف: ٢٦)   

شرM �لكلما;:
 qستبقا: تسابقا �a سبق �حُدÌا 	آلخَر 
 :Õَ	لصر	 	ستبقا  يسبقه.   +�  ;	E�  '�
جا'¡	x 'تركاx ح¦ ضّال. '�ما قوله: 
 a�  ..Eجلا	 فبتقدير   ،sَلبا	 '	ستبقا 
 uلفعِل مع	تسابقا ,ليه، �' على تضمني 

.(sألقر	) sَلبا	 	Eبتد	 a� E	البتد	
 ُقّد: قّد 	لشيiَ: قطعه مستأصًال، 'قيل 

.(sألقر	) مستطيًال، 'قيل شّقه طوًال

:Pلتفسـ�
ال  ُنْصَحه   +� يوسف  سيدنا   K�E ملا   
عندها  بقي  لو  �نه  فّكر   ،Êشيئ ينفعها 
لالִדا@،  هذ	  يعّرضه  فقد  �طو8   
مد
 
	مر� 'لكن   .bهنا من   E	لفر	 فحا'8 

بثوبه من  ,يقافه ممسكة  	لعزيز حا'لت 
	خللف، فشقته شقÊ مستطيًال. 'تز	من 
	لبيت،   *, ¡'جها   Eحضو _لك 
	ّتهمت  بأ+  جرميتها   iخفا, فحا'لت 
 �  ½ عليها،   i	باالعتد  iadل	 يوسف 
بأ+  عقابه  بنفسها  	قترحت   +� تلبث 

ُيسَجن �' يعذsَّ عذ	ًبا �ليًما.
 +�  (sلبا	 ('	ستبقا  كلمة  من  يبد' 
سيدنا يوسف �سر¢ ,* 	لباs ليفتحه 
 1E;با 	لعزيز   
	مر� منها، 'لكن  'يفر 
,* 	لباs لتمنعه من فتحه. فلو كانت 
�خذ1 مبؤخر  ملا   E	لفر	 تريد  	ل�  هي 
قميصه. فالشك �Èا جّرته من قميصه 
�ما@  هي  َ'لتقف  	لطريق  عن  لتدفعه 
'لكنها  فتحه،  يستطيع  ال  ح¦   sلبا	

فشلت m هذx 	ملحا'لة.
 m  
	Eلتو	 	لقر»+   °Eيعا  Êيض� هنا 
فّر  يوسف   +� فيها   iجا فقد  بياÈا، 
تاEكÊ ثيابه عند 	ملر�
 (	لتكوين ٣٩: 
 +� Eالعتبا	١٣).  'لو �خذنا  بعني 
,ّال  عندئذ  لباسهم  كا+  ما  	لعd	نيني 
	لعمو@،  على  '	حًد	  طويًال  قميًصا 
عندها  من  فّر  يوسف   +�  Äيع فهذ	 
ال  للغاية   x'مكر �مر  'هو  عاEًيا،  
كيوسف  ,نسا+  عن   xE'صد يتوقع 
هو  	لقر»+  بيا+   +� Eيب  فال   .�
	ألقرs ,* 	لعقل '	ملنطق، ,_ � يفر 
من عندها تاEكÊ ثيابه 'E	xi ',منا 	نشق 

قميصه من 	خللف.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

 .
َالِ ى َخا8ٌ ِلي ُيَقا8ُ َلُه  �َُبو ُبْرَ;َ
    َقْبَل 	لصَّ >>̌¬‡ł  َعاِمر  َعْن   	ْلَبَر	iِ ْبِن َعاِ¡Eَ  sِضَي 	هللا َعْنُهَما  َقا8َ:  َضحَّ
َفَقا8َ َلُه Eَُسو8ُ 	هللا �  َشاُتَك َشاُ
 َلْحٍم. َفَقا8َ: َيا Eَُسو8َ 	هللا ِ,+َّ ِعْنِدa    َ;	ِجًنا  َجَذَعًة  ِمْن 	ْلَمَعِز َقا8َ: 
َالِ
 َفَقْد  َالِ
 َفِإنََّما َيْذَبُح لَِنْفِسِه َ'َمْن َ_َبَح َبْعَد 	لصَّ 	ْ_َبْحَها َ'َلْن َتْصُلَح ِلَغْيِرbَ. ُثمَّ َقا8َ َمْن َ_َبَح َقْبَل 	لصَّ

َتمَّ  ُنُسُكُه  َ'َ�َصاsَ ُسنََّة 	ْلُمْسِلِمَني.   (صحيح 	لبخاaE، كتاs 	ألضاحي)

 >>̌¬ِ‡    	ْبِن َعبَّاEَ َّ+�َ �  rٍُسو8َ 	هللا �   َصلَّى 	ْلِعيَد ِبَغْيِر َ�َ_	ٍ+ َ'َال ِ,َقاَمٍة. (مسند ��د بن حنبل)

>>̌¬‡    �َِبي ُهَرْيَرَ
    َقا8َ: َسِمْعُت Eَُسو8َ 	هللا  �   َيُقو8ُ:   ِ,+َّ َيْوَ@ 	ْلُجُمَعِة َيْوُ@ ِعيٍد َفَال َتْجَعُلو	 َيْوَ@ ِعيِدُكْم 
َيْوَ@ ِصَياِمُكْم ِ,الَّ َ�ْ+ َتُصوُمو	 َقْبَلُه َ�ْ' َبْعَدxُ. (مسند ��د بن حنبل)

 >>̌¬‡    	ْبِن ُعَمَر  َ�+َّ Eَُسو8َ 	هللا �    َ'�ََبا َبْكٍر   َ'ُعَمَر   Eَِضَي 	هللا َعْنُهَما  َكاُنو	  ُيَصلُّوَ+ 	ْلِعيَدْيِن َقْبَل 
	ْلُخْطَبِة.  (سنن 	لنسائي،    باs    صال
 	لعيدين قبل 	خلطبة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٦٦))

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. 

',+ نفس 	لصّديق كانت جامعة للرجاi '	خلو�، '	خلشية '	لشوP، '	ألنس '	ملحبة. 'كا+ جوهر فطرته 
�بلغ '�كمل m 	لصفاi، منقطًعا ,* حضر
 	لكdياi، مفاEقا من 	لنفس 'لذ	ִדا، بعيًد	 عن 	ألهو	i 'جذباִדا، 
 i	إليذ	من ִדمة  �ًَّdكا+ م' .Àلفال	ما ظهر منه للمؤمنني ,ال ' ،Àإلصال	منه ,ال  Eملتبتلني. 'ما صد	كا+ من '
'	لض$، فال تنظر ,* 	لتنا¡عا1 	لد	خلية، '	�لها على �امل 	خل$. �ال ُتفكر �+ 	لرجل 	لذa ما 	لتفت من �'	مر Eبه 
'مرضاته ,* بنيه 'بناته، ليجعلهم متمولني �' ِمن �حد ُ'الته، 'ما كا+ له من 	لدنيا ,ال ما كا+ م$َ
 ضر'E	ته، فكيف 
تظن �نه ظلم »E 8سو8 	هللا مع �+ 	هللا فّضله على كّلهم Áسن نياته، 'جعله من 	ملؤيدين. 'ليس كل نز	¢ مبنًيا على 
فسا; 	لنيا1 كما ¡عم بعض متبعي 	جلهال1، بل sEَُّ نز	¢ ²د� من 	ختال� 	الجتها;	1. فالطريق 	ألنسب '	ملنهج 
'	لسيئا1.  	لظالما1  ال  	الجتها;	1  	لكائنا1 كانت  بعض صحابة خ$   m 1لتنا¡عا	 مبد�   +, نقو8   +�  sألصو	
 iألتقيا	 �كابر   m بل  ،iلصلحا	  m 1لتنا¡عا	 من  '	حلقد  	لغّل  'قد ²د�  كانو	 §طئني.  'لو  معفو'+  '	ملجتهد'+ 
 ،K'َال �+ ُير Kِمن ِفيهم، فيجب �+ ُيطو Åفيهم �' خر Kلعاملني. فكّل ما جر	 sّE هللا àلك مصا_ m' ،iألصفيا	'
'¼ب �+ ُيفوَّ° �موEهم ,* 	هللا 	لذa هو '« 	لصاحلني. 'قد جر1 ُسّنته �نه يقضي بني 	لصاحلني على طريق ال يقضي 
عليه قضايا 	لفاسقني، فإÈم كّلهم �حبا�x 'كلهم من 	ملحبني 	ملقبولني، 'ألجل _لك �خdنا Eبنا عن مآ8 نز	عهم 'قا8 

'هو �صدP 	لقائلني: ﴿َ'َنَزْعَنا َما m ُصُد'Eِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِ,ْخَو	ًنا َعَلى ُسُرEٍ مَُّتَقاِبِلني﴾.(١)
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التقوى

هذ	 هو 	ألصل 	لصحيح، '	حلق 	لصريح، 'لكن 	لعامة ال 
ُيحققو+ m �مر كأ'« 	ألبصاE، بل يقبلو+ 	لِقصص بغّض 
	ملنقو8،  منهم شيئا على 	ألصل  �حٌد  يزيد   ½ ،Eألبصا	
عند  من  »خر  شيئا  عليه  'يزيد  بالقبو8،  	آلخر   xيتلقا'
نفسه، ½ يسمعه ثالث بشد
 حرصه، فيؤمن به 'ُيلحق به 
حو	شي ُ�خرK، 'هلّم جّر	، ح¦ تستتر 	حلقيقة 	أل'*، 
'كذلك  	ألجلى،  	حلق  ¶الف   
جديد حقيقة  'تظهر 

هلك 	لناr من خيانا1 	لر	'ين. 
'ِقصص  	ختفت  ''	قعا1  تستر1،  حقيقة  من  'كم 
مفتريا1  من  'كم  'ُحّرفت،  ُغّير1   Eخبا�' ُبّدلت، 
ُنسجت، '�موE ¡يد1 'ُنقصت، 'ال تعلم نفس ما كانت 
	ألّ'لو+  ُ�ْحِيَي  'لو  'ُجعلت.  ُصّير1  ما  ُثم  �ّ'ًال  '	قعة 
من 	لصحابة '�هل 	لبيت '�قاsE خ$ 	لdية، 'ُعرضت 
لتعجبو	 'حولقو	 '	سترجعو	 من  	لِقصص،   xعليهم هذ
 ،rخلّنا	 r	لوسو	ألمر من 	 	مما طّولو' ،rلنا	مفتريا1 
عظٍم   
َEّ_ كجبا8ٍ   	'Eَ�' عظيم،  كبحر   
قطرً 'جعلو	 

Eميٍم، 'جاi'	 بكذÍ sد¢ 	لغافلني.
�¡منة 'سطى، 'ماجت   m قد متوجت 	لفنت   +� '	حلق 
من  'كم  	لعظمى.  '	لصر	صر  	لعاصفة  	لريح   Åُّكتمو
'ال  ْن  فَتفطَّ 	لصا;قني،   Eكأخبا ُقبلت  	ملفترين  �E	جيف 
علينا  	هللا  �فا°  مما  ُ�عطيَت  'لو  	ملستعجلني.  من  تكن 
'	آل+ ال  	ملعرضني.  من  'ما كنَت  لك  قلُت  ما  لقبلَت 
كانت  '	لذين  	ملنكرين.  من  تكو+   '� تقبله  �نك  �علم 
عد�&4 �لشيَخني جوهَر E'حهم، 'جزiَ طبيعتهم، ';يدَ+ 
'ال  	هللا،  �مر  يأ�  ح¦  �بد	  قولنا  يقبلو+  ال  قر²تهم، 
 a¡مانا ُيبد 	يصّدقو+ كشوفا 'لو كانت �لوفا، فليتربصو

ما m صد'E 	لعاملني. 
'ال  	لصحابة،   m  iلسو	 ظن  تظنو	  ال   ..hلنا� Hيها 
ُتهلكو	 �نفسكم m بو	;a 	الستر	بة، تلك �مة قد خلت 

ما  تعلمو+  'ال  '	ختفت،  بُعد1  حقيقًة  تعلمو+  'ال 
فال  عينهم،  	هللا   Eنّو بعدما  ¡	غو	  'كيف  بينهم،   Kجر
تتبعو	 ما ليس لكم به علم '	تقو	 	هللا ,+ كنتم خاشعني. 
',+ 	لصحابة '�هل 	لبيت كانو	 E'حانيني منقطعني ,* 
	لدنّية،  للدنيا  تنا¡عو	  �Èم  �بًد	  �قبل  فال  'متبتلني،  	هللا 
'�سرَّ بعُضهم ِغلَّ 	لبعض m 	لطوّية، ح¦ Eجع 	ألمر ,* 
فرضنا  'لو  مبني.  'عنا;  	لبني   1	_ بينهم 'فسا;  تقاُتل 
�+ 	لصّديق 	ألكd كا+ من 	لذين »ثر'	 	لدنيا '¡خرفها، 
 +�  *, حينئذ  فنضطر  	لغاصبني،  من  'كا+  ֲדا  'Eضو	 
نقّر �ّ+ عليًّا �سد 	هللا �يضا كا+ من 	ملنافقني، 'ما كا+ 
كما åاله من 	ملتبتلني؛ بل كا+ يكّب على 	لدنيا 'يطلب 
_لك  'ألجل  	لر	غبني.  من  ¡خاEفها   m 'كا+  ¡ينتها، 
	ملرتدين، بل ;خل فيهم كاملد	هنني،  	لكافرين   PEما فا
'	ختاE 	لتقّية ,* مد
 قريبة من ثالثني. ½ ملا كا+ 	لصّديق 
	ألكd كافر	 �' غاصًبا m �عني علّي 	ملرتضى Eضي 	هللا 
تعا* عنه '�Eضى، فِلَم Eضي بأ+ ُيبايعه؟ 'ِلَم ما هاجر 
 �� �خرK؟  بال;   *, '	الEتد	;  '	لفتنة  	لظلم   °E� من 
 a'_ سعة فيهاجر فيها كما هي ُسّنة	هللا '	 °E� تكن
 m كا+  كيف  'ّفى..   aلذ	 qبر�هيم   *, 	نظر  	لتقى؟ 
 ،Kضّل 'غو xبا� +� K�E حلق شديد �لقو?، فلما	 
شها;
'K�E 	لقو@ �Èم يعبد'+ 	ألصنا@ 'يتركو+ 	لرs 	ألعلى، 
 a_'�' Eلنا	 m عر° عنهم 'ما خا� 'ما با*، 'ُ�;ِخل�
من 	ألشر	E، فما 	ختاE 	لتقّية خوفا من 	ألشر	E. فهذ	 هي 
س$
 	ألبر	E، ال Íافو+ 	لسيو� 'ال 	لسنا+، '²سبو+ 
 1E+، ',+ صد	لعد'	حش '	لفو	إل½ '	لتقية من كبائر 	

æٌّة منها كمثل _ّلة ف$جعو+ ,* 	هللا مستغفرين.
'نعجب من علي � كيف بايع 	لصّديَق '	لفاP'E، مع 
علمه بأÈما قد كفر	 '�ضاعا 	حلقوP، 'لبث فيهما عمًر	 
 KE� ما لِغب 'ما 'َهن 'ما' ،
'	ّتبعهما ,خالصا 'عقيد
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كر	هة، 'ما 	ضمحّلت 	لد	عية، 'ما منعته 	لتقا
 	إلميانية، 
مع �نه كا+ مّطلعا على فسا;هم 'كفرهم '	Eتد	;هم، 'ما 
كا+ بينه 'بني �قو	@ 	لعرs بابا مسد'ً;	 'حجابا ممد'ً;	 
ُيهاجر   +� عليه  '	جبا  'كا+  	ملسجونني.  من  كا+  'ما 
 rلنا	 	لعرs '	لشرP '	لغرs '²ث  ,* بعض �طر	� 
على 	لقتا8 'يهيج 	ألعر	s للنضا8، 'ُيسخرهم بفصاحة 

	ملقا8 ½ يقاتل قوما مرتدين.
من  �لف  مائة   iها¡  s	لكذ	 	ملسيلمة  على  	جتمع  'قد 
 xذ�  *'�َ'  ،
	لنصر  xֲדذ �حّق  عليٌّ  'كا+   ،s	ألعر	
	�مة، فِلَم 	ّتبع 	لكافرين، ''	* 'قعد كالكسا* 'ما قا@ 
 1	Eمع ,ما Å'خلر	 	مر منعه من هذ� aّكاملجاهدين؟ فأ
'تأييد   rلبأ	'  sللحر Èض  ما  'ِلَم  '	لعر'Å؟  	إلقبا8 
 m '�بلغهم  	لقو@  �فصح  يكن   �� 	لناr؟   
';عو 	حلق 
فما  	مللفوظا1؟   m À'لر	 ينفخو+  	لذين  'من  	لعظا1 
 
كا+ 6ع 	لناr عندx ,ال فعل ساعة، بل �قلَّ منها لقو
 rَلنا	 6ََع  'ملا  للسامعني.   s_تأث$ جا' 'بر	عة،  بالغة 
 sلر	 xكا+ مؤيِّد aلذ	هللا 	لدجا8ُ فكيف �سُد 	 sُ_لكا	

	لفّعا8، 'كا+ �بوsE sَ 	لعاملني.
	كتفى  ما  �نه  	لغر	ئب  '�ظهر  	لعجائب  �عجب  من   ½
	لشيَخني  خلف  صّلى  بل  	ملبايعني،  من  يكو+   +� عليٌّ 
كل صال
، 'ما ¶لف m 'قت من �'قا1، 'ما �عر° 
كالشاكني. ';خل m شوE	هم 'صّدP ;عو	هم، '�عاÈم 
m كل �مر èهد Ìته 'سعة طاقته، 'ما كا+ من 	ملتخلفني. 
فانظر.. �هذ	 من عالما1 	مللهوفني 	ملكفرين؟ '	نظر كيف 
 Pلصد	 كأ+   i	الفتر	'  sبالكذ علمه  مع  	لكا_بني  	تبع 
'	لكذs كا+ عندx كالسو	i. �� يعلم �+ 	لذين يتوكلو+ 

 ال يؤثر'+ طريق 	ملد	هنة طرفة عني Eلقد	 a_ على قدير
 Pلصد	لو �حرقهم ' Pلصد	هة، 'ال يتركو+ 	لو بالكر'

'�لقاهم ,* 	لتهلكة 'جعلهم ِعِضني؟

 ،iألصفيا	 عالما1  'من   ،iأل'ليا	  sمشر  Pلصد	  +,'
	لتقّية،  لنفسه  '¹َت  	لسجّية،   xهذ  bتر 	ملرتضى  'لكن 
 
بكر 	لكافرين   iِفنا ²ضر  'كا+  _ليال،  طريقا  '	تبع 
	لثقلني  بنّ®   Kقتد	 'هال  	ملا;حني.  من  'كا+  '�صيال، 
�' شجاعة 	ُحلسني '	¶ذ طريق 	ملحتالني؟ '�نشدb 	هللا! 
�هذ	 من صفا1 	لذين تطهر1 قلوֲדم من Eجس 	جلنب 
'ُ¡ّكو	  '	ملهجة  	َجلنا+   
قوَ ,مياُنهم  '�عطاهم  '	ملد	هنة، 
من   xبعد 'فرغو	  Eֲדم  'خافو	  'مد	هنة،   Pنفا كل  من 
كل خشية؟ كال.. بل هذx 	لصفا1 توجد m قو@ »ثر'	 
 ،
	آلخر على  	لدنيا  'قّدمو	   ،
	لعز  
حضر على   i	ألهو	
'ما   ،xEبد ِمن   	'Eستنا	 'ما   ،xEقد حق  	هللا   	'Eقد 'ما 
'�Eيت  '	لعو	@،   Ð	خلو	 عاشر1   �,' §لصني.  كانو	 
 iلتقية ',خفا	 
كل طبقة من 	ألنا@، 'لكÄ ما �Eيت س$
 .
	حلق '	حلقيقة ,ال m 	لذين ال ُيبالو+ عالقة حضر
 	لعز
''	هللا، ال ترضى نفسي لطرفة عني �+ �;	هن m 	لدين 'لو 
ُقطعُت بالسكني، 'كذلك كل من هد	x 	هللا فضال 'E�ا، 
'P¡E من 	إلخالE Ð¡قا حسنا، فال يرضى بالنفاP 'س$ 
 
حيا على  	ملو1   	'Eختا	 قو@  قصة  قر�1َ  �ما  	ملنافقني. 
'قالو	:  بالتقية  يعيشو	 طرفة عني   +�  	'iما شا' 	ملد	هنة 
﴿Eَبََّنا َ�ْفِرÑْ َعَلْيَنا َصْبًر	 َ'َتَوفََّنا ُمْسِلِمني﴾(٢) فيا حسر
 على 
	لشيعة! ,Èم 	جتر�'	 على _ّ@ 	ملرتضى مبا كا+ عندهم من 
منافر
 للصّديق 	ألتقى، 'هَفْت �حالمهم بتعصب �عمى. 
يتعامو+ مع 	ملصباÀ 	ملّتقد، 'ال يتأملو+ تأمُّل 	ملنتقد. ',ّني 
�KE كلماִדم ³موعة Eيب، 'ملفوظاִדـم Eجم غيب، 

'ما مّسهـم Eيح 	ملحقـقني.

-----
(١) 	حلجر: ٤٨

(٢) 	ألعر	�: ١٢٧
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خطبة عيد �إلضحى

تعا*  	هللا  بفضل  هنا  	ليو@  جنتمع 
هذ	  	ألضحى.  بعيد  لالحتفا8 
باكستا+  بال;نا   m يسمى  	لعيد 
'”	لعيد  	لقربا+“  ”عيد  '	�ند 
	لكب$“ �يضا. 'مع �+ هذ	 	لعيد 
 +� ,ال  	لقربا+“،  ”عيد  يسمى 
	لفطر  عيد   +� لنا  يكشف  	لتدبر 
حيث  	لقربا+“،  ”عيد  هو  �يضا 
يصو@ 	إلنسا+ قبله 	متثاال ألمر 	هللا 
عن  فينتهي  مرضاته؛   iبتغا	  ،�
ساعا1   m  
عا;ً له  مباحة   Eمو�
مضحًيا  كامل،  شهر   
مد  Eلنها	
'يسعى  نفسه،   Pحقو من  بكث$ 
 Kمستو برفع   
	لعبا; حق   i	;أل
تعا*،  باهللا  مستعينا  عبا;	ته، 
يستيقظو+  	لذين  �'لئك   +, ح¦ 
	لظر'�   m لفجر	  i	;أل بصعوبة 
Eمضا+   m يستيقظو+  	لعا;ية 
 m 	هللا  �ما@  '	البتها8  للتضر¢ 
	هللا  يأمرنا  'لذلك  	لليا«؛  جو� 
شهر  بعد  بالعيد  باالحتفا8  تعا* 
Eمضا+ لدK 	نتهاi فتر
 	لتضحية 
	آل+  	لِبُسو	  لنا:  فيقو8   ،xهذ
'	شربو	  'كلو	   ،
	جليد  sلثيا	
'صّلو	  مكا+،   m '	جتمعو	 
Eكع� صال
 	لعيد، '	شكر'	 	هللا 
�. ففي _لك 	ليو@ ²تفل بالعيد 
Áقوقهم  يضّحو+  	لذين  �'لئك 

Ìuî¯\;ÅË¡;ÏeŞ|

 	ل� �لقاها �م$ 	ملؤمنني حضر
 مر¡	مسر'E ��د �يدx 	هللا تعا* بنصرx 	لعزيز
� aملهد	إلما@ 	ملوعو; ' 	خلامس للمسيح 	خلليفة 	

بتاEيخ ٩-١٢- ٢٠٠٨  مبسجد بيت 	لفتوÀ، لند+

��  !\;ÿÊàÑ;ÏËuïh;II;ÏËuïi’\;;;!\;ÿÊàÑ;ÏËuïh;II;ÏËuïi’\;;;;;

ÏËeÁÅ¢\;w÷ê;ÿ˜|;„�ö\Ê¬dÏËeÁÅ¢\;w÷ê;ÿ˜|;„�ö\Ê¬d

تر6ة: 	لقسـم 	لعرÚ باجلمـاعـة

ال   xحد' 	هللا  ,ال  ,له  ال   +� �شهد 
 xعبد 	مًد�شريك لـه، '�شهد �+ 
من  باهللا  فأعو_  بعد  �ما  'Eسوله. 
	لشيطا+ 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا sEَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو@ 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني   bَيَّا,'َ َنْعُبُد   bَيَّا,
	لَِّذيَن   Õ	ِصَر  * 	ْلُمْسَتقيَم   Õَ	َر 	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (»مني) َ'ال 	لضَّ
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	لتو	«  على  شهر   
مدَ 	لشرعية 
'	لعطش،  	جلو¢  يتحملو+  حيث 
 Kخر� عو	طف   À6ا 'يكبحو+ 
تتفا'1  	ل�   Eلنها	 ساعا1   m
 À'	تتر حيث  	لفصو8،  حسب 
ºا�   *, عشر  من  	لتضحية   
مد
ليالَيهم  ُيحُيو+   ½ ساعة،   
عشر
	هتماما خاًصا،   
بالعبا; 'يهتمو+ 
 m حتُد�  	لتضحية   xذ� 'نتيجة 
حيا
 	ملؤمنني 	نقالبا1 تقّرֲדم ,* 
جديد	،  عاَلًما  فيدخلو+   ،� 	هللا 
	لتضحية  على  يتعو;'+  حيث 
بأنفسهم. ال شك �+ هناb كث$ين 
 Àممن ال يهتمو+ بالتضحية إلصال
,ال  	ملؤمن،  يهتم  كما  �نفسهم 
هم  'كأÈم  بالعيد  ²تفلو+  �Èم 
	لذين قدمو	 تضحية حقيقيًة شهًر	 
كامال، '	حلق �+ عيدهم ليس �كثر 
�ما  صخب،   
Eثا,' 	حتفا8  من 
للذين ²تفلو+  	لعيد 	حلقيقي فهو 
بالعيد بعد تقدمي تضحية شخصية 
مدَ
 شهر كامل، مدEكني فلسفة 
 ،Eباختصا 'حكمتها.  	لتضحية 
	لذa ¹تفل  	لعيد   +, �قو8  كنت 
	لقربا+“،  ”عيد  يسمى  	ليو@  به 
موضو¢   *,- -ضمنًيا  'تطرقُت 
ميكن  	آلخر  هو  بأنه  	لفطر  عيد 
�نه  غ$  	لقربا+،  عيد  يسمى   +�

�ما  	لشخصي،  بالقربا+  	حتفا8 
بقربا+  فاحتفا8  	ألضحى  عيد 
	جلماعة '	ألمة، ,_ كا+ 	لشخص 
	لذa بسببه ¹تفل ֲדذ	 	لعيد - �' 
	لشخصيا1 	ل� تسببت m 'جو; 
هذ	 	لعيد - يهد� بتضحيته ,* 
 aصعيَد على   sنقال	 ,حد	� 
عيد   +� فكما  '	لعا�.  	ألمة 
	لفطر Íص �'لئك 	لذين يقدمو+ 
	لتضحية 	لشخصية من �جل 	لرقي 
	لر'حا� - ',+ كا+ يؤ;a بالطبع 
,* Eفع مستوK 	جلماعة E'حانًيا 
	لقربا+  عيد  فإ+  كذلك   - �يًضا 
	لذين  �'لئك  �يضا Íص  	حلقيقي 
 À'لر	 تلك  يدEكو	   +� يسعو+ 
,بر	هيم  تضحية   i	E' كانت  	ل� 
	لسال@.  عليهم  'هاجر  ',�اعيل 
 Kفاملؤمن ²ا'8 �+ يستوعب مغز
	لتضحية 	ل� قدمها هؤالi 	لثالثة. 
	حتفلنا   À'لر	  xهذ �;Eكنا  فإ_	 
بالعيد حقيقًة، ',ال فال قيمة ملجر; 
	لبقر	1   '�  Åلنعا	  '� 	ملاعز  _بح 
ֲדا  يتفاخر  حيث  	ِجلما8،   '�
ليس  بثر	ئهم.  متباهني  �صحاֲדا 
_بح  ³ر;  	ألضحية  من  	�د� 
-بشكل  	حليو	نا1  '¹ر  	لذبيحة 
 s;ملآ	' 	لوالئم  ',قامة  ظاهر- 
بيو1   *, 	للحو@  ',Eسا8   rللنا

	آلخرين. �a هد� يتحقق بذبح 
 Åنعا' ماعز  من  	حليو	نا1   xهذ
;مائها؟  ,E	قة  ,ال  '6ا8  'بقر	1 
	لقر	بني تقّد@ �a خدمة   xهل هذ
لإلسال@؟! 'هل _بُح هذx 	ألنعا@ 
يؤ;E *, aقي 	إلسال@ '	¡;هاxE؟ 
هل ºة خدمة ال تتحقق ,ال بأكل 
	للحو@ 'تو¡يعها؟ 'لو قيل: ,+ من 
�هد	� هذx 	لقر	بني توف$ 	للحو@ 
لكم  ¼لب   s	ثو  aفأ  ،i	للفقر
 
'	حد  
مر 	للحَم  	لفق$  ,طعاُ@ 
بسد  عنايتكم  عد@  مع  	لسنة   m
جوعه طو	8 	لعا@؟ ½ هناb بلد	+ 
كث$
 ال ¼د فيها 	ملرi َمن يطعمه 
تتوفر   '� عليه،  يو¡عه   '� 	للحم 
Áيث   
	لكث$ 	لذبائح  حلو@  فيها 
عويصة.  مشكلة  ,تالفها  يصبح 
	حلجيج  قر	بني  ,تال�   +, فمثًال 
 .
كب$ مشكلة  'حدها  مكة    m
تصدير  ينّظمو+  �Èم  شك  ال 
لكن   ،
	لفق$ 	لبال;   *, حلومها 
كم من 	لفقر	i ُيَسدُّ جوعهم بتلك 
عشُت  لقد  ;	ئم؟  بشكل  	للحو@ 
m �فريقيا، '�Eيت هناb فقر	i ال 
 m تتوفر �م 'جبتا+ يوميا. 'يوجد
من  	آلال�  مئا1  �يضا  باكستا+ 
يبيتو+ جياًعا. فهذ	  	لذين   i	لفقر	
ميكن  ال  كثً$	  يبد'   aلذ	 	للحم 
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	لعا�،   m  rلنا	 جو¢  يسد   +�
غ$ �+ ّجتاE 	ملو	شي يرÁو+ كث$	 
جد	 قبيل 	لعيـد حيث يبيـعوÈا 
 rلنـا	' خياليـة،   Eبأسعا
باهظة  �ºاًنا  �ا  يدفعـو+  �يًضا 
'	لتظاهر  	لتفـاخر  سبيل  على 

بثر'تـهم.
نقّدمها  	ل�   
	لظاهر فالتضحية   
ينبغي  	حليو	نا1  بذبح  	لعيد  يو@ 
 aلذ	  sالنقال	  +�  *, تنّبهنا   +�
 x	كر_ iمن �جله �' من �جل ,حيا
ُ�ِمرنا بذبح 	ألنعا@، � يكن يقتصر 
على جنا
 ,�اعيل � من 	لذبح، 
شأÈا  من   À'E  xi	E' كانت  بل 
فليس  عظيًما.  	نقالًبا  ُتحِد�   +�
,�اعيل   
جنا  Kكر_  iَحيا, 	ألمر 
من 	لذبح، 'ليس ,_ًنا بذبح 	ألغنا@ 
 '� Kألخر	نا1 	حليو	 '� xلشيا	'
	لتعب$ عن 	لفرحة بتنا'8 	ألطعمة 
 ،
	لفاخر 	ملالبس   i	تدE	' 	لشهية 
 i	;بأ Èتّم   +� 	ملقصو;  بل  كال 
حقوP 	لعبا; 	متثاال ألمر 	هللا �، 
أل+ كل حكم من �حكا@ 	إلسال@ 
 .
كث$ '�هد	ًفا  ِحكًما  يتضمن 
من  بالتضحية  ُ�مرنا  ملا  فمثال 
ناحية، �'ضح لنا 	لرسو8 � �نه 
 i	للحم ثالثة �جز	ب �+ نقسم ¼
 iجز'  i	للفقر منها   iجز يكو+ 

ليذّكرنا  '_لك   ،sEلألقا منها 
 PقوÁ 	الهتما@  عليكم  ليس  �نه 
ألقربائكم  بل  فقط،  �نفسكم 
�;	ئها،  من  بد  ال   Pحقو عليكم 
'للفقر	i عليكم حقوP ال بد من 
�;	ئها، '¼ب �+ تؤ;'ها m 	أليا@ 
 À	ألتر	'  À	ألفر	  m' 	لعا;ية 
�يًضا. ,+ 	لغÄ ال يفكر m 	أليا@ 
	لفق$،  حق   i	;�  m  
عا;ً 	لعا;ية 
�ما m �يا@ 	لفرحة فيمكن �+ ينفق 
'مع   ،iلريا	 بد	فع  شيئا  عليهم 
 i	;� *, rلنا	لك ال ينتبه �غلبية _
حقوP 	آلخرين، 'قد بني 	هللا لنا 
 - xحلكم �+ تضحيتكم هذ	 	ֲדذ
	ل� تقدموÈا ,حياi لذكرK تلك 
�بو  قدمها  	ل�  	جلليلة  	لتضحية 
عليهما  ',�اعيل  ,بر	هيم   iألنبيا	
	لسال@ - لن ُتعتd تضحيًة حقيقية 
	آلخرين   Pحقو تؤ;'+  حني  ,ال 
'خاصة حقوPَ 	لطبقة 	لفق$
 من 

	ملجتمع. 'هناb تركيز خاÐ على 
_لك، حيث لفت 	هللا � �نظاEنا 
;	ئمة  بصفة   i	بالفقر  iالعتنا	  *,
m عد
 مو	ضع من 	لقر»+ 	لكرمي 
َعَلى  َيُحضُّ  ﴿َ'ال  تعا*  كقوله 
(	ملاعو+:٤)..  	ْلِمْسِكِني﴾  َطَعاِ@ 
	هللا  عن  	بتعد'	  قد  	لذين   +�  a�
� ال ²ّثو+ 	آلخرين على ,طعا@ 
ال  هم   a�  ..i	لفقر	' 	ملساكني 
ُيطعموÈم بأنفسهم كما ال ²ثو+ 
	آلخرين على ,طعامهم. ,+ 	حلكم 
بسّد جو¢ 	لفق$ حكم ;	ئم، فال 
 
يكفي تقدمي 	للحم �م مر
 '	حد
	لكب$،  بالعيد  	حتفاًال  	لسنة   m
بتقدمي  �مرنا   � 	لرسو8  لكن 
 i	للفقر 	لضحايا  حلو@  من   iجز
 i	;� عن   À	ألفر	 ُتْغِفَلنا  ال  لكي 
حقوP 	لفقر	i. ,+ 	لزكا
 يدفعها 
 Õ'بنسبة معينة من ماله بشر Äلغ	
معينة، '	ملبلغ 	لذa يدفعه 	ملزّكي 

متثِّـل وسـيلة  األضحـى  القرابـني وعيـد  فهـذه 
للحفـاظ علـى روح التعاطف وال�احـم ! cاعة 
املؤمنـني املذكورة ! قولـه تعاt: ﴿ر"ـاء بينهم﴾
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-مر
 m 	لعا@- بسيط جد	 حيث 
 +� كما  معني،  مبعّد8  يدفعه 
	لصدقا1 '	لتdعا1 	ل� åرجها 
 Eفعها بنسبة نقد; m +'$§ فإننا
حلو@  �ما  بسهولة،  �;	ئها  على 
نقد@   +� فُأِمْرنا  	لعيد   m 	لقر	بني 
للفقر	i قدE ما نبقي ألفر	; 	لبيت، 
	ملجاعة  على   iلقضا	 أل+  '_لك 
فريضة كل مسلم، '	العتناÁ iق 
مسلم.  كل  '	جب  	ملسلم  	أل¿ 
لكل  تذك$  	ألمر  هذ	   +� فاحلق 
غÄ - �' لكل من يستطيع تقدمي 
	لتضحية، ,_ من 	ملمكن �+ يقد@ 
	ملرi 	ألضحية بد'+ �+ جتب عليه 
	لزكا
 - بأ+ يعتÄ باجلائع 'يرفق 
يتولد  لكي  ماًال  منه  �قل  هو  َمبن 
 *,  a;يؤ  aلذ	  rإلحسا	 فيه 
بسبب  '	¡;هاEها  	جلماعة  تقّد@ 
	الهتما@ بأ;	i حقوP 	لعبا; حيث 
Íتفي 	ضطر	s 	جلماعة 'قلقها. 
	ألضحى  'عيد  	لقر	بني   xفهذ
 À'E على   ìللحفا 'سيلة  متثِّل 
6اعة   m '	لتر	حم  	لتعاطف 
تعا*:  قوله   m  
Eملذكو	 	ملؤمنني 
﴿E�اi بينهم﴾. فعندما تقّدمو+ 
	للحم ألa فق$ فإنكم عندها فقط 
	لقاسية  	لظر'�  على  تّطِلعو+ 
 *, تتنبهو+  'بذلك  ֲדا،  مير  	ل� 

	ألغلبية   +, �يضا.  حقوقه   i	;�
مثل   
	لفق$ 	لبلد	+  سكا+  من 
من  هم  '�فريقيا  '	�ند  باكستا+ 
�'لئك 	لفقر	i 	لذين حني تقدمو+ 
	لفرصة  لكم   Àتتا 	للحم  �م 
	لبائسة  �'ضاعهم  على  لالطال¢ 
	التصا8  يتم  'عندما   .
مر أل'8 
	لفق$  هذ	   +� تعرفو+  بأحدهم 
كا+ يعا� 	جلو¢ منذ ٢٤ �' ٤٨ 
 ،iبيته شي m ساعة حيث � ُيطَبخ
 
�' � يتذ'P طعم 	للحم منذ عد
بيته   m 	للحم  'بدخو8  �سابيع، 
 .xموقد  m  Eلنا	 �شعل  قد  	آل+ 
عندما  	أل'ضا¢   xهذ مثل  ففي 
	لعيد تسو;هم  تقدمو+ �م هدية 
ال   
'	لسعا;  E'لسر	 من  حالة 
 	E	مر  xجرَّبنا ما  'هذ	  توصف، 
حيث  	أليا@   xهذ  m �ما   .
كث$
	لغالi 	لفاحش '	لعا� يعا� �¡مة 
	قتصا;ية، فقد صاE 	حلصو8 على 
	لوظائف صعبا جد	 'تكا; 	لبطالة 
تنتشر على نطاP '	سع، 'بسبب 
_لك �صبح من 	لصعب جد	 على 
	لفق$ ,عالة 	ألسر
 'توف$ 	لطعا@ 
أل'ال;x، 	ألمر 	لذK;� a بالبعض 
 m Eألخبا	كما تر;  Eالنتحا	 *,
هذ	  	لقربا+  فعيد  	جلر	ئد.  بعض 
 i	;بأ 	الهتما@  يعلمنا   +� ينبغي 

حقوP 	لفقر	i لكي ¶تفي 	ملجاعة 
من 	لعا�. ½ ينبغي �+ ال تكتفو	 
بتقدمي حلم مر
 فنطمئن به ظانني 
بل  كال!  '	جبنا.  �;ينا  قد  �ننا 
 Pحقو  i	;�  *, تنتبهو	   +� ¼ب 
_لك  تطلَّب  لو  ح¦  ;'ما  	لعبا; 
حقوقكم.  ببعض  	لتضحية  منكم 
 
حتلو	 بالتقوK فإÈا 'سيلة 'حيد
 � 	هللا   sبقر 	لفو¡  من  نكم  متكِّ
 *, ليس Áاجة   � 	هللا  فإ+  ',ال 
	للحم �' 	لد@. ففي نظا@ 	جلماعة 
 i	لفقر	 
ºة صنا;يق §تلفة ملساعد
'	ملحتاجني تعمل بفضل 	هللا تعا* 
بشكل ;	ئم. فمن هذ	 	ملنطلق �Eيد 
'خاصة  	جلماعة   Eنظا� �'جه   +�
 +� 	جلماعة  �فر	;  من   iألثريا	
 ،Ðخا بشكل  	ألمر  �ذ	  يتنبهو	 
 Äغ قلت  كما   � 	هللا  فإ+  ',ال 
	لقر	بني 'حلومها.   xهذ  iما; عن 
 iلدما	 xكما �نه ليس من شأ+ هذ
 sنقال	  a� حتد�   +� '	للحو@ 
 bهنا يكن   �  	_,  - 	لعا�   m -
 Pحقو' 	هللا   Pحقو  i	;بأ 	هتما@ 
	لعبا; بطريقة سليمة. فقد بني 	هللا 
� هذ	 	ألمر بوضو¢ m 	لقر»+ 
َيَنا8َ 	َهللا  	لكرمي حيث قا8: ﴿َلْن 
َيَناُلُه  َ'َلِكْن  ِ;َماُ�َها  َ'ال  ُلُحوُمَها 
 ،(٣٨ (	حلج:  ِمْنُكْم﴾   Kلتَّْقَو	
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 xֲדذ تضحياتنا  تتسم   +� فينبغي 
 .À'لر	

من  '	حد	  جانبا  هنا  بينت  لقد 
على   iلقضا	  Äع� 	لعبا;،   Pحقو
حقوقا   bهنا  +� غ$  	ملجاعة، 
	جلماعة  نظا@   m'  ،
كث$  Kخر�
 @ ºة صنا;يق 'مشاEيع §تلفة تقدَّ
	هللا  بفضل   
	ملساعدُ خال�ا  من 
¼ب  لذ	  	حلاجة.   a'لذ تعا* 
�+ يتنشط �فر	; 	جلماعة m تقدمي 
فإ+  	لصنا;يق   xهذ  m 	لتdعا1 
�;	�ها.  ¼ب   
عد  Pحقو  bهنا
عندئذ  فعال  �;	�ها  يتم  'حني 
يتولد لدينا 	إلحساr بأننا 6اعة 
بأ� 	آلخر  'يشعر كل '	حد منا 
'يؤ;a حقوP غ$x. هنا _كر1 
 Pحلقو	 من  فقط  '	حد	  حقا 
من   dألك	 	�د�  �ما   
	لكث$
,حد	�   m فيتمثل 	لتضحية   xهذ
	النقالs 	لذa يغيِّر �'ضا¢ 	لعا� 
فسيدنا  ',ال  عقب.  على  �Eسا 
سيدنا  جهز  حني   � ,بر	هيم 
	هللا  'قا8   i	للفد  � ,�اعيل 
منه،  بدال  	لكبش  	_بح  له:   �
_بح  'ال  	لكبش  _بح  يكن  فلم 
 sنقال	 a� اعيل � ليحد��,
	لكـبش  _بـح   +, 	لعا�.   m
لتـلك  تـذك$	  يز	8  'ال  كا+ 

'_لك  	لعظيـمة،  	لتضـحية 
هدفه  �بد	  	ملؤمن  ينـسى  لئال 

	لسـامي. 
	ملوعو; �  يقو8 سيدنا 	ملسيح 
m موضع: "	لتضحية 	حلقيقية هي 
'	لد@  	للحم  �ما   ،sلقلو	 تطه$ 
فليس تضحية حقيقية. فبينما يذبح 
عامة 	لناr 	ملو	شي '	لد'	s فإ+ 
مينع   � قلوֲדم.  يذÁو+   Ð	خلو	
�يضا  	لقر	بني   xهذ من  تعا*  	هللا 
�يضا  	لقر	بني   xيتبني �+ �ذ لكي 
 m � 8يقو ½  ".rعالقة بالنا
 m @هللا � �قا	موضع »خر: ",+ 
شريعة 	إلسال@ منا_Å '�مثلة لكث$ 
�ِمر  فقد  	لضر'Eية،  	أل'	مر  من 
èميع  نفسه  يضحي   +� 	إلنسا+ 
	هللا  سبيل   m كله  'بكيانه   x	قو
	لظاهـرية  	لقر	بني   xفهذ  .�
لكن  	حلالة،   xذ� مثاال  جعلت 
 xهذ منها  	حلقيقـي  	لغـر° 

	لتضحـية." 
هذ	 ما قاله 	ملسيح 	ملوعو; �. 
 À'E نفوسنا   m نولد   +� فعلينا 
 a;لفر	لصعيد 	لتضحية، ليس على 	
فقط بل ¼ب علينا �+ جنعل كل 
 À'E  bEيد 	لبيت  �فر	;  من  فر; 
جيد	.  'يفهمها  	لتضحية   xهذ
 +� ¼ب  	جلماعة  صعيد  على   ½

يدbE كل '	حد من �فر	; 	جلماعة 
ستس$  عندئذ  	لتضحية،   xهذ
 m نقدمها  	ل�  	لتضحيا1  6يع 
جهة موحد
 'تتسبب m ,حد	� 
	النقالs. فما هو 	لفد	i '	لتضحية 
m سبيل 	هللا؟! �ال ,منا هو 	المتثا8 
ألحكامه � '	¶اُ_ 6يع 	ملو	هب 
 
مبرضا للفو¡  'سيلة   1	iلكفا	'
 � ,بر	هيم  فسيدنا   ،� 	هللا 
m K�E 	ملنا@ �نه يذبح 	بنه، 'لكنه 
 	 مستعدًّ 	البن   Eصا  +�  *, 	نتظر 
	لتضحية. فلو _بح   m كةEللمشا
,�اعيَل  	بَنه  بالسكني  ,بر	هيُم 
 ،Ñلبلو	 سن   +'; يز	8  ال  'هو 
	لنحو،  هذ	  على  	لتضحيُة  'متت 
	 '� يوِلها  لكا+ 	ألمر بسيًطا جدًّ
تقدمي  كا+   _, 	هتماًما،   rلنا	
بني  شائعة   
عا; 	لبشرية  	لقر	بني 
	لناr يومئذ 'كا+ 	آلباi يقدمو+ 
 
�بناiهم قر	بني، بل 	لو	قع �+ فكر
 
موجو; 	لبشرية  	لقر	بني  تقدمي 
	أل;يا+، غ$  	ليو@ m بعض  ح¦ 
باسم   '� 	هللا  باسم   @ ُتقدَّ ال  �Èا 
	أل'ثا+، ',منا ُتقد@ ِمن ِقبل بعض 
	لنساi من �جل �¡'	جهن m بعض 
 bفمثال هنا ،sلشعو	أل;يا+ �' 	
جاEية  'هي   ،r'ند�	 عند   
عا;
على  	ألماكن  بعض   m 	آل+   *,
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 Pُتحَر حيث  	لقانو+،  من   Kمنأ
	ملر�
 حيًة مع ¡'جها 	ملتوí. فهل 
هذx 	لقر	بني 	لبشرية - 	ل� كانت 
@ 	ليو@ بناi على  @ عندها 'ُتقدَّ ُتقدَّ
مناطق  بعض   m  
	لسائد 	لتقاليد 
�فريقيا �' m بعض 	أل;يا+- ميكن 
�+ ُتحِد� 	نقالبا حقيقيا m 	لعا�؟ 
	لقر	بني   xֲדذ rلنا	 �' هل ²تفل 
 xهذ  +, بل  كال!  ֲדا؟  فرحًة 
	لقر	بني تؤ;a ,* 	نتشاE 	لقالقل 
لذلك   ،rلنا	 بني   s	الضطر	'
ُسّنت 	لقو	نني ملنعها. �ما 	لتضحية 
 - ',�اعيل  ,بر	هيم  قّدمها  	ل� 
عليهما 	لسال@ - فهي متأل 	ملؤمن 
بعد  كلية  	البن  �_عن   _, �اًسا، 
�ََبِت  ﴿َيا  'قا8:  �بيه  �Eيا  �ا¢ 
 iََشا  +ْ,ِ َسَتِجُدِني  ُتْؤَمُر  َما  	ْفَعْل 
(	لصافا1:  اِبِريَن﴾  	لصَّ ِمَن  	هللا 
 sٍ	جو ِمن  �6َله  ما   .(١٠٣
,ميانا  تعا*  باهللا  مؤمن  	بن  من 
 � 	هللا  بذ	1   �ٍEعا' كامال، 
	لتضحية  هي   xهذ كاملة.  معرفة 
تعبً$	 عملًيا  لقد كانت  	حلقيقية. 
جاهز	+  �Èما   sأل	' 	البن  من 
لتقدمي �a تضحية للفو¡ برضا 	هللا 
سؤ	8  يكن   � تر;;.  ;'منا  تعا* 
�با  يسمى   aلذ	  -  � ,بر	هيم 
	ألنبياi - 	بَنه عما ,_	 كا+ جاهز	 

 xEنتظا	للتضحية �@ ال، �' � يكن 
	بنه ِسنَّ 	لرشد، E	جًعا ,*   Ñَبلو
�نه كا+ متر;ً;	 m 	لتضحية بابنه. 
كال، بل كا+ � يريد بذلك �+ 
 m xبُنه �يضا بطيب خاطر	 bيشتر
تقدميها   aينو كا+  	ل�  	لتضحية 
كا+   _, تعا*،  	هللا  برضا  للفو¡ 
	بنه سيكو+   s	ثًقا من �+ جو	'
,بر	هيم   ;	E� لقد  حتما.  بالقبو8 
�+ يdهن على �+ 	بنه �يضا يتحلى 
 Kنو' تعا*،  باهللا  كاملة  مبعرفة 
حد  �قصى   *, 	البُن   bEيشا  +�
ممكن m 	جلز	i 	ملقدE �ما نتيجة 
تضحيتهما. 'لكن 	هللا تعا* كا+ 
يريد شيئا »خر. لقد �E	; 	هللا تعا* 
�+ يضع - ֲדذ	 	حلا;� �' 	لقربا+ 
�' 	لر�يا 	ل� �E	ها ,بر	هيَم - حًد	 
للعا;
 	لسيئة للقر	بني 	لبشرية 	ل� 
@ بغ$ 'جه حق. فعندما  كانت تقدَّ
	بَنه على 	ألE° نظر   sُأل	لقى �
	هللا � ,ليهما نظر
 حب 'لطف 

فقد  توقَّْف،  ,بر	هيم،  يا  'قا8: 
	ليو@  'من  سلًفا.  	لر�يا  صدَّقت 
فصاعًد	 لن ُيذَبح ,نسا+ كاملو	شي 
نضع  بل   ،Edم  +';  s	'لد	'
	لبشرية صبغة  	لقر	بني   
على عا;
'لكي  	ليو@.  من  '6يلة   
جديد

 ظاهرية �يًضا Eلتضحية بصو	تتم 
�مر 	هللا تعا* ,بر	هيم بذبح كبش، 
تضحية  تضحيتكم  	ْجعلو	  'قا8 
يا   bيا�E صدَّقت  لقد  ها;فة. 
¡'جتك  تركت  حني  ,بر	هيم 
 a_ غ$   ;ٍ	'  m 	بنها  مع  هاجر 
 aE	dل	  m 	هللا  	سم  لُيرفع   ،¢E¡
'لكي  �يضا،   i	;جلر	  
	ملقفر
 xهذ m bلدنيا �نه � يشتر	تشهد 
فحسب  '	البن   sأل	 	لتضحية 
�يضا،  	أل@  فيها  	شتركت  قد  بل 

 	هللا ِEقد 
'لكي ترK 	لدنيا معجزَ
على حتويل 	لقفاE 	جلر;	i ,* مد+ 
 
	لدنيا معجزَ  Kلكي تر' ،
عامر
	ل�  	لقاحلِة  	ألE	ضي   xهذ حتو8ُِّ 

هـذه هـي التضحيـة احلقيقية. لقـد كانـت تعبzًا 
عملًيـا مـن االبـن واألب أنهمـا جاهـزان لتقـدمي 
أي تضحيـة للفـوز برضـا اهللا تعـاt دومنـا تردد.
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التقوى

ال يتوجه ,ليها 	ليو@ �حد، مرجًعا 
للخالئق m يو@ من 	أليا@، 'لكي 
ترK 	لدنيا »يَة خْلِق 	هللا تعا* من 
 Eِّملخلصة شخًصا ُقد	لعائلة 	 xهذ
�ساليَب  كلَّه  	لعاَلَم  يعلِّم   +� له 
 +�' '	�ا;فة،  	حلقيقية  	لتضحية 
 � سامية  �مثلًة  بتضحيته   sيضر
تر	ها  'لن  قبل  من  	لدنيا  ترها 
 Å_منو  � ,نه  �يضا.  	ملستقبل   m
كانت   _, حسنة،   
'�سو كامل 
حياته 'مماته m سبيل 	هللا �. فقد 
بأمثلة  مليئة   � 	لن®   
كانت حيا
	لتضحية باملا8 '	لتضحية بالنفس 
'	لتضحية  بالوقت  '	لتضحية 
بالعز
 '	لكر	مة. فلنأخذ 	لتضحية 
 � 	لن®  كا+  فقد  مثال،  باملا8 
يساm ¢E ,نفاP كل ما يأتيه من 
'لسّد   i	لفقر	 على حاجا1  ما8 
Eمق 	جليا¢. �ما 	إلنفاm P سبيل 
 ،Åحر 'ال  عنه  فحدِّ�  	لدين 
',نفاقه  صدقاته  كانت  مثلما 
حد';.  بال   i	لفقر	 على   �
'باإلضافة ,* _لك كا+ � ينفق 
بد'+   iبسخا  sلقلو	 لتأليف 

حد';. لقد 'm ;E 	لر'	يا1 �+ 
يكن   � لشخص   Kهد�  � 	لن® 
'	;ًيا  بعد  	إلسال@   *, 	نضم  قد 
تر;;. 'كا+  باملو	شي ;'منا  مليئا 
_لك لتدbE 	لدنيا حقيقة 	إلسال@ 
لإلسال@  	حلقيقي  	�د�   bEلتد'

'لبعثة 	لن® �.
 m فيما يتعلق بالتضحية بالنفس' 
سبيل 	هللا، فكا+ 	لن® � يتو	جد 
;	ئما m 	حلر's 	ل� ُشنَّت على 
يقو8  موطن.   Åحر�  m 	إلسال@ 
 m لصحابة ,+ �كثرنا شجاعًة	حد �
	ملعركة هو 	ألكثُر قرًبا ِمن 	لن®* 
عصم  تعا*  	هللا   +� صحيح   .�
	لن® � من كل خطر كما 'عد، 
'لكنه � عّلم بعمله 	لصحابَة - 

	قتضى   	_, �نه  عنهم-  	هللا  Eضي 
هو  فهذ	  بالنفس  	لتضحيَة  	ألمر 
	�د�   +� �يضا  'برهَن  طريقها، 
@ ;فاًعا عن  من 'E	ئها هو �+ ُتقدَّ
�د�  Áياتكم  و	  فَضحُّ 	إلسال@، 
 .
��ى، أل+ m _لك 	حلياَ
 	خلالد
صو	 �E'	حكم كليًة m سبيل  فَرخِّ

,عالi كلمة 	هللا.
 +�  Kفنر بالوقت،  	لتضحية  �ما 
	لطيبة   � حياته  من  حلظة  كل 
ر
 m سبيل 	هللا، ح¦  كانت مسخَّ
	ملنا@   m بهE يذكر   � 	لن®  كا+ 
 m 'قته  يبذ8  كا+  كما  �يضا. 
 �  ،Eباختصا  .rلنا	  Pحقو i	;�
 Pإلطال	قت على ' a� � يضّيع

m حياته.
فقد   ،xجلا	'  
بالعز 	لتضحية  �ما   
	لصد;  هذ	   m  � 	لن®   sضر
من  	نطالًقا  E	ئعة   �مثلة  �يضا 
6يعا".  هللا   
"	لعز 	لقائل:  	ملبد� 

ومـن اليـوم فصاعًدا لـن ُيذَبح إنسـان كاملواشـي 
عـادة  علـى  نضـع  بـل  مـ�ر،  دون  والـدواب 
وcيلـة  جديـدة  صبغـة  البشـرية  القرابـني 

*  َقا8َ 	ْلَبَر	iُ: ُكّنا، َ'	ِهللا ِ,َ_	 	ْحَمّر 	ْلبْأrُ َنّتِقِي ِبِه، َ'ِ,ّ+ 	لّشَجاَ¢ ِمّنا لَّلِذa ُيَحاِ_a ِبِه، 
َيْعِني 	لنِبّي �. (مسلم: كتاs 	جلها; '	لس$، غز'
 حنني)
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 i	¡, �قد	مه  حتت  عو	طفه   rَ	فد
له  تعا* كأمنا � تكن  مشيئة 	هللا 
لقد شاهد1  �ية عو	طف �صال. 
	لتضحية  مستويا1  ��ى  	لدنيا 
بالعو	طف '	ألحاسيس عند صلح 
مع   � 	لن®  سافر  حني  	حلديبية 
�Eيا  لتحقيق  مكة   *, �صحابه 
'صوله  بعد  شعر  'لكنه  E»ها، 
هناE +� bضا 	هللا تعا* يكمن 	ليو@ 
مع  فعَقد  بعو	طفه،  	لتضحية   m
كانت   Õ'بشر  
معاهد 	لكافرين 
ُمِهينًة با;aَ 	لر�a. فُأصيَب  ُمذلًِّة 
�خذ  ح¦  شديد،  بقلق  	لصحابُة 

 -  � عمُر 
	لشه$  'هو 
�Eيه   s	بصو
,ميانه   
'قو
	لن®َّ  يسأ8   -
 rا�  m  �
 : 8 يقو '
�لسَت ن®َّ 	هللا 

حقًّا؟ كا+ 	لصحابة كلهم صامتني 
	ملوطن  _لك   m 	حلز+.   Õبفر
كا+ 	لصحابة مستعدين للتضحية 
 � 	لن®  كا+  كما   - بأنفسهم 
قد �خذ 	لبيعة منهم على _لك - 
'لكنهم ما كانو	 جاهزين للتضحية 
بعزִדم 'كر	متهم 'عو	طفهم. �ما 

هذ	 	لرسو8، نعم! _لك 	لرسو8 
	لكامل 	لذa كا+ جبًال شاً§ا من 
	لوقاE '	لعظمة، '	لذa كا+ Eضا 
'كا+   ،xEثا;'  xEشعا تعا*  	هللا 
لتقدمي  ;'ًما  	الستعد	;  ُ�ْهبة  على 
كل تضحية m سبيله تعا*، كا+ 
يعر� جيد	 �نه ن® صا;P '�حب 

	خللق ,* Eبه �. 
�ما تلك 	ملعاهد
 	ل� بد1 عندها 
فكـانت   '	�و	+،  للذ8  ³لبـة 
بإ_+  مبـيًنا  فتًحا  	حلقيـقة    m

	هللا.
 ½ ضرs 	لن® � بذبح 	ألضحية 

مثاًال ساميا للتضحية 	لظاهرية 	ل� 
�جل  من  �يضا  ضر'Eية  كانت 
 xهذ  +, بالعو	طف.  	لتضحية 
	لتضحية قد هز1 كيا+ 	لصحابة 
لذبح  جاهزين  يكونو	   � 	لذين 
ُبْدÈم، 'لكن حني _بح 	لن® ;	بته 
�;Eكو	 حقيقة هذx 	لتضحية 	�ا;فة 

فنحر'	 ;'	ֲדم. 	حلق �+ تضحيا1 
,بر	هيم 'هاجر ',�اعيل -عليهم 
قّد@  ,نساًنا  �'جد1  قد  	لسال@- 
تضحيا1 حقيقية، 'ُسمِّي ,نسانا 
 *, 	حلسنة  �سوته   bتَر' كامال، 
	لتضحيا1  بتقدميه  	لقيامة  يو@ 
من 	لطر	¡ 	أل'8، 	للهم صل على 
�مد 'على »8 �مد 'باbE 'سلم 

,نك �يد ³يد. 
	ليو@  به  ¹تفل   aلذ	 	لعيد   +,
	حلسنة   
	ألسو بتلك  رنا  'يذكِّ
'يرشدنا ,* بلوÑ تلك 	ملستويا1 
 Pحقو i	;� *, لسامية، 'يوجهنا	
 Pحـقو' 	هللا 
'يذّكرنا  	لعبا;، 
بعهو;نا 	ل� عهدنا 
سنكو+  �ننا  فيها 
;	ئمـا  مستعدين 
للتضحية بأنفسـنا 
'�مو	لنا '�'قاتـنا 

'عـزتنا. 
لقد قد@ 	لن® � �مثلة E	ئعة لكل 
	لغاية  لتحقيق  	لتضحيا1  �نو	¢ 
من خلقه. '�نتم تّدعو+ 	النضما@ 
,* 6اعة 	خلا;@ 	ملخلص '	ملحب 
 ،� 	ألكر@  	لن®  لذلك   P;لصا	
سنظل  بأننا  'َتعاَهد'	  فهبُّو	 
مستعدين ;	ئما لتقدمي كل تضحية 

احلـق أن تضحيـات إبراهيم وهاجر وإسـماعيل -
عليهم السـالم- قد أوجدت إنساًنا قّدم تضحيات 
ي إنسـانا كامال، وتَرك أسوته احلسنة  حقيقية، وُسمِّ
إt يوم القيامة بتقدميه التضحيات من الطراز األول، 
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 m @إلسال	عائم عظمة ; iساEإل
 m  � 	لن®  شر�  ',قامة  	لدنيا 
 m 	هللا  عظمة  E	ية  'Eفِع  	لعا�، 
�جله  من   aلذ	 	ألمر  	لعا�، 
�Eسل 	هللا 	ملسيَح 	ملوعو; � ,* 
 +� aلدنيا. على كل مسلم ��د	
جديد  بتصميم  	ليو@  نفسه  يقد@ 
ح¦  	�ا;فة  	لتضحيا1  لتقدمي 
	ألحد  	لو	حد  	هللا  حكومة  تقو@ 

 .°Eأل	 m
	أل�دية  	إلسالمية  	جلماعة   +,

كل   m تر°   �
	ملمتد  تاÍEها 
 ١٢٠ حلو	« 
تتناقص   +� عاما 
	�ا;فة،  تضحياִדا 
كانت   i	سو
 '�  rبالنفو

 
'بالعز بالوقت   '� باألمو	8 
تعاهد'	   +� فعليكم  '	لعو	طف. 
تدعو	  لن  �نكم  �يضا  	ليو@ 
 m ¶مد  	لتضحيا1   xهذ شعلة 
صد'Eكم 'ال m صد'E �جيالنا. 
,+ هدفنا هو 	لفو¡ برضا 	هللا تعا* 
 m جنعل  'لسو�  	لد'	@،  على 
'موالنا  سيدنا   
�سو 	لصد;  هذ	 
�عيننا  نصب   � 	ملصطفى  �مد 
به  'مستعينني  هللا  خاشعني  ;	ئما 

 .�
	�ند   *, �يا@ سافر1  بضعة  قبل 
قبل  'لكن  قا;يا+،   *, متوجها 
	لوصو8 ,* قا;يا+ - حني كنت 
	متد1  	�ند   sجلنو جولة   m
�سبوعني 'كانت ناجحة 'موفقة 
طر�1   - تعا*  	هللا  بفضل  جد	 
هنا   *,  
للعو; 	ضطرتنا  ظر'� 
حقا  صعبا   	E	قر كا+  ;�ي.  من 
�خذته   Äلك' له،   1ُEضطر	
 m  +� 'لعلمي  	جلماعة  ملصلحة 

_لك Eضا 	هللا تعا*. 'بعد _لك 
	أل�ديني،  من  كث$   » كتب 
'قد  'طبيعته.  _'قه  Áسب  كل 
	نتقلت �_ها+ كث$ منهم ,* �+ 
هذ	 	حلا;� يشبه '	قعة 	حلديبية. 
�نا ال �قو8 _لك 'ال ²ق « _لك، 
'ال نستطيع 	لقو8 باجلز@ ,+ هذ	 
 '� 	حلديبية  صلح  يشبه  	حلا;� 
سيتحقق مثله متاما. 'كما قلت من 
 sقبل، لكل شخص _'قه '�سلو

	لبحث  ²ا'لو+   rلنا	'  .x$تفك
_'قهم.  Áسب  	لشبِه  �'ُجِه  عن 
فا;عو	 	هللا تعا* �+ ُيظهر نتائجه 

 	لنجاÀ '	النتصاE بفضله Eبصو
'E�ته، ألنه فيما يتعلق بالتطبيق 
معينا  حا;ثا   rلنا	 يطبِّق  فعندما 
 +� يتوقعو+  مماثل  حا;�  على 
	لنمط  على  �يضا  نتائجه  تظهر 
نفسه، �' m 	لفتر
 نفسها، فيتعثر 
بذلك ضعا� 	إلميا+. ال شك �+ 
'E�ته  بفضله  سُيظهر  تعا*  	هللا 
نتائج ,¼ابية لقر	Eنا 
ألنه تعا* قد 'عد 
	ملسيح 	ملوعو; � 
بذلك، 'لكنه تعا* 
مبوعد  	ألعلم  هو 
كا+   	_, ظهوEها. 
بني  تشابٌه   bهنا
	حلا;ثني فعلينا �+ ندعو �+ يكو+ 
	لعو	طف  تضحية   +, 	لنتائج.   m
	ل� قدمها �هل قا;يا+ '	أل�ديني 
قد  كانو	  -	لذين  باكستا+   m
	�ند  تأش$
 ;خو8  حصلو	 على 
 m 
'كانت m قلوֲדم Eغبة شديد
	حلضوm E 	جللسة 'm 	للقاi معي 
بد'+  	لكب$  بالتقدير   
جلديرٌ  -
�قو8،  _لك  'مع  شك.   Æ;�
علينا  �يضا،  قبل  من  قلت  'قد 

تعاt على  الفوز برضا اهللا  إن هدفنا هو 
الدوام، ولسوف جنعل ! هذا الصدد أسوة 
نصب   � املصطفى  وموالنا Cمد  سيدنا 
أعيننا دائما خاشعني هللا ومستعينني به �. 
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عند  	لصحابة   
بأسو نتأسى   +�
	حلديبية، حيث توجهو	 -Eضو	+ 
فعلينا  	أل;عية.   *,  - عليهم  	هللا 
	لتضحية  بعد  فعلو	  ما  نفعل   +�
	لبعض.  عند   
'بالعز بالعو	طف 
»هاِتكم  مو	  قدِّ 	هللا   
حضر ففي 
قلقني  '	بتهاالتكم  'تضرعاِتكم 
تعا*  	هللا  يقبل  ح¦  مضطربني، 
تضحياتنا '�;عيتنا 	ملتو	ضعة، 'يرّ; 
شر'E 	ألعد	m i ¹وEهم، 'يهيئ 
 m قيل	لعر	 تذلل 6يع  �سبابا  لنا 
طريقنا ح¦ تتالشي مكائد �عد	ئنا 
¡بد  مثل  كلهم  	ملاكرين  'مكر 
	لبحر، فنتمكن من عقد 	جللسا1 
m باكستا+ 'قا;يا+ �يضا، 'يعو; 
علينا  'تنـز8  'ֲדا�ها،  E'نقها 
 a_ من  �كثر  	هللا  �فضا8   Eمطا�

قبل، »مني. 
 iلضعفا	  b;عبا ¹ن  Eبنا،  فيا 
'	قبْل  ;	ئما،  فاE�نا  	ملذنبو+، 
علينا  '�نِز8ْ  	ملتو	ضعة،  تضحياتنا 

�فضالك ;	ئما، »مني. 
	لعيد  ִדا�  �قّد@  	لعيد  'مبناسبة 
 m لأل�ديني   Eحلا	 'سالمي 
 Äينتظر'ن كانو	  	لذين  قا;يا+ 
 Eملقر	كا+ من  _, ،dلص	 ÑEبفا
Áسب 	لdنامج 	لسابق �+ نصلي 

 Äقا;يا+. تصل m لعيد مًعا	 
صال
 m 	أل�ديني  من   
كث$ Eسائل 
قا;يا+ ֲדذ	 	لصد;. سو� ينـز8 
قريبا،  �فضاله  علينا  تعا*  	هللا 
قا;يا+  'E'نق  �فر	حنا  'ستعو; 
	لعيد  ִדا�  �قد@  كذلك  ثانية. 
 
'سالمي 	حلاE لأل�ديني E mبو
 Äباكستا+ كلها، '�قو8 �م: ,ن'
تشعر'+   aلذ	 	أل�  بنفس  �شعر 
مماثلة   
بفتر  1Eيضا مر� به، أل� 
 Äباكستا+، غ$ �ن m حني كنت
,يالًما  �شد  هي  Áالة  	آل+  �مّر 
 m 	أل�ديني   +, قبل.   a_ من 
سامية  �مثلة  ضربو	  قد  باكستا+ 
m تقدمي 	لتضحيا1 منذ �مد بعيد 
قدمها  يقدموÈا، كما  يز	لو+  'ال 
;E	'يش قا;يا+ ,* فتر
 طويلة 'ال 
يز	لو+ يقدموÈا. '	لطريق 	ألنسب 
جلعل هذx 	لتضحيا1 مقبولة عند 
خاضعني  تظلو	   +� هو  تعا8  	هللا 

فعندما يطبِّـق الناس حادثا معينـا على حادث مماثل 
يتوقعـون أن تظهر نتائجه أيضا على النمط نفسـه، 
أو ! الفـ�ة نفسـها، فيتعثـر بذلك ضعـاف اإلميان.

6يعا  	هللا  'فق  ;	ئما.  تعا*  له 
لذلك. 

'سالمي  	لعيد  ִדا�  �قد@  كما 
	حلاE للجالسني �مامي هنا 'جلميع 
 iكافة �¹ا m أل�ديني	ملسلمني 	
�من   m يعيشو+  '	لذين  	لعا�، 
'سال@. ندعو 	هللا تعا* �+ يوفقهم 
للعيش m �من 'سال@ ;	ئما. ¼ب 
تضحياتكم   Kمستو تفحصو	   +�
m حالة 	ألمن �يضا، 'حتا'لو	 Eفع 
مشاهد   Kلنر عبا;	تكم،   Kمستو

	لفتح 	ملبني m حياتنا. 
 iلدعا	 هذ	   m' معا،  ندعو  '	آل+ 
 	'Eلذين نذ	'لئك � 	جو �+ تتذكر'E�
 m هللا، 'للعاملني	سبيل  m حياִדم
	جلماعة، 'للو	قفني 	جلد;، 'للذين 
يقدمو+ تضحيا1 مالية �' غ$ها. 
لكافة  تدعو	   +� ¼ب  'كذلك 
	هللا 6يعا  E�هم  	جلماعة،   iبنـا�

بفضله 'E�تـه، »مني.  
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التقوى

,+ Eجعة ن® من 	ألنبياi ظاهر
 مرتبطة مبعظم 
	أل;يا+، 'ال ¶لو ;يانة �ا'ية مثل 	ليهو;ية 

'	ملسيحية بل '	إلسال@ من نفس هذx 	آلثاE '	لظو	هر.
 xسدè نبيهم 'عو;ته Eأل;يا+ ظهو	 xيتوقع �تبا¢ معظم هذ'
 aلذ	ألمر 	فيه،  sغا aلذ	ختفى به �' 	 aلذ	 aلعنصر	
يتعاE° مع تعاليم كث$ من 	أل;يا+.. 'خاصة 	إلسال@.. 

	ل� تقضي بعد@ عو;
 من ميو1 ,* هذx 	حليا
 	لدنيا. 
هذ	  على   	iضو � مرمي  	بن  عيسى  	ملسيح  �لقى  'قد 
	ملوضو¢ عندما َسَأَلُه َتَالِميُذxُ َقاِئِلَني: «َفِلَماَ_	 َيُقو8ُ 	ْلَكَتَبُة: 
,ِيِليَّا   َّ+,ِ" َيُسوُ¢:   sََفَأَجا َ�'ًَّال؟»  َيْأِتَي   +ْ�َ َيْنَبِغي  ,ِيِليَّا   َّ+,ِ
َقْد َجاiَ َ'َلْم َيْعِرُفوxُ، ِحيَنِئٍذ َفِهَم 	لتََّالِميُذ �َنَُّه َقا8َ َلُهْم َعْن 
ُيوَحنَّا 	ْلَمْعَمَد	+." (,ِْنِجيُل َمتَّى ١٧ : ١٠-١٣) ، فوّضح 
	ملسيح حلو	Eييه �+ Eجعة ن® من 	ألنبياi ليس 	ملقصو; ֲדا 
عو;
 	لن® بنفسه، ',منا هي Eجعة E'حية، 'ظهوE مثيل 

 *,  Kخر�  
مر بنفسه  عا;  فكأنه  يرجع،   +� 	ملزمع  للن® 
هذx 	لدنيا.

 � للرسو8   +�  *, يش$  ما   bهنا كذلك  	إلسال@   m'
بعثتني. يقو8 	لقر»+ 	لكرمي:

﴿ُهَو 	لَِّذa َبَعَث ِفي 	ْألُمِّيَِّني Eَُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َ»َياِتِه 
َقْبُل  ِمْن  َ'ِ,ْ+ َكاُنو	  َ'	ْلِحْكَمَة   sَْلِكَتا	 َ'ُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َ'ُيَزكِّ
َ'ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو	  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  َ'َ»َخِريَن   * ُمِبٍني  َضَال8ٍ  َلِفي 
َيَشاiُ َ'	هللا ُ_'  ُيْؤِتيِه َمْن  َ_ِلَك َفْضُل 	هللا  	ْلَحِكيُم *  	ْلَعِزيُز 

	ْلَفْضِل 	ْلَعِظيِم﴾ (	جلمعة: ٣-٥)
'تش$ 	آلية ,* �+ 	هللا قد بعث m 	ألميني Eسوال.. 'هم 
	لبعثة   xهذ' �يضا،  ﴿»َخِريَن﴾   m �يضا  'سيبعثه   sلعر	
	لثانية ليست متصلة باأل'*، حيث يصف 	لقر»+ 	آلخرين 
بأÈم ﴿ملَاَّ َيْلَحُقو	 ِبِهْم﴾، �a �+ 	آلخرين � يلحقو	 بعد 
بالعرs 	ألميني، �a �نه سينقضي ¡مٌن ما ح¦ يظهر من 

ُت مِـْن فَيََضاِن أَْحَمَد أَْحَمَدا  ـْ ُت مِـْن فَيََضاِن أَْحَمَد أَْحَمَدا ” فَأَْصبَح ـْ  ” فَأَْصبَح

عظمة ووفاء حب اإلمام املهدي لسيده ومطاعه سيدنا محمد املصطفى �

كلمة 	لد	عية �مد طاهر ندمي  �ُلقيت m ند'
 ”س$
 	لن® �“ m مسجد ”بيت 	لفتوÀ“، لند+ 

””



٢٥

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد ااألول - جمادى األولى والثانية ١٤٣٠  هـ  - أيار / مايو  ٢٠٠٩ م

ّ�اهم 	لقر»+ بأ'لئك ﴿	آلَخِريَن﴾.
ال ميكن �+ يتصوE �حد �+ 	لبعثة 	لثانية للرسو8 � ستكو+ 
بعثة جسدية بل هي 	لبعثة 	لر'حية. 'معناها هنا �+ يظهر 
�حد �تباعه 	لذa يكو+ من �خلص خد	مه 'مّتبعي ُسنَّته، 
صوEته.  عليه  	نطبعت   aلذ	 ظّله  'كأنه  يبد'  ,نه  ح¦ 
'يكو+ هذ	 	ملبعو� 	ملنتظر قد تفاÆ متاما m طاعة 	لرسو8 
Eسو8  بشخصية  '	لتحف  ;E	iها  نفسه  عن  'خلع   �
 m' .هو بعينه Eهللا � '¶لق بأخالقه ح¦ لكأنه قد صا	
_لك يقو8 عنه Eسو8 	هللا �: "لو � يبق من 	لدنيا ,ال 
يو@ '	حد لبعث 	هللا فيه Eجال 	�ه 	�ي، 'ُخلقه ُخلقي" 
('E	x 	لبيهقي). 'يعÄ 	حلديث �+ هذ	 	ملنتظر سيكو+ قد 
تطبع بطبا¢ Eسو8 	هللا �، '¶لق بأخالقه، '	سنت بُسنَّته، 
 Kخر� 
ح¦ لكأنه قد صاE هو بنفسه، 'كأنه قد عا; مر

 .
,* 	حليا
,_+ فالبعثة 	لر'حية تقتضي �+ يكو+ 	ملبعو� 	ملنتظر قد 
	قتبس من نوE متبوعه 'مطاعه، '	غتر� من ينبوعه 'Èل 
'عشقه  حبه   m  Æتفا  	_, ,ال  _لك  يتأتى  'ال  منهله  من 
قوله   uمتبوعه 'هو مع 	سم  يطلق عليه   +� لدEجة ميكن 

صلى 	هللا عليه 'سلم: ��ه ��ي.
_لك هو 	ملسيح 	ملوعو; '	إلما@ 	ملهدa.. سيدنا مر¡	 غال@ 
	لسال@.  '�¡كى   
	لصال �فضل  ُمطاعه  عليه 'على  ��د، 
من  فحسب  '	حد	  جانبا   Eلسطو	  xهذ خال8  سأ_كر 
�خالقه، 'هو تفانيه m حب 'عشق سيدx 'سيدنا �مد 

	ملصطفى �.
K�E سيدنا 	ملسيح 	ملوعو; '	إلما@ 	ملهدm a 	لكشف �+ 
�هل 	ملأل 	ألعلى m خصا@؛ �a �+ مشيئة 	هللا تعا* ִדيج 
بعد  	ألعلى  	ملأل  على  ينكشف   � 'لكن  	لدين،   iإلحيا
 iثنا�  m' Íتلفو+.  هم  فلذلك  	ملحيي،  	لشخص  تعيني 
_لك K�E �+ 	لناr يبحثو+ عن هذ	 	ملحيي، '�تى �حدهم 

�ما@ حضرته 'قا8 مش$	 ,ليه: "هذ� 
جل �ب 
سوَ( �هللا 
�". 'كا+ 	ملر	; من قوله هذ	 �+ �عظم شرÕٍ �ذ	 	ملنصب 

هو حب 	لن® �، 'هذ	 	لشرÕ متوفر m هذ	 	لشخص.
� يكن _لك m 	لر�يا فحسب، بل m 	حلقيقة ,+ حضرته 
 xسكر� قد  لكأنه  	ملصطفى، ح¦  بسيدنا  حّبا  	ستها@  قد 
 sتنسا' باملحبة،  قلبه  يفيض  نشو	نا   Eفصا 	حلب  _لك 
ُيناجي  'مشاعرx على لسانه m كلماE 1قيقة  �حاسيسه 
ֲדا �بوبه، فال يهتم النتقا; 	ملعاEضني، 'ال يكتر� ملطاعن 
من  بيتني   m فيقو8  	لتكف$،   K'لفتا يأبه  'ال  	ملخالفني، 
شعر	  	أل�ديني   i	لشعر	 �حد  صاغهما  بالفاEسية  	لشعر 

Eقيقا باللغة 	لعربية حيث قا8:

ٍد ,ِنِّي لََنْشـَو	ٌ+ بِعـْشِق ُمَحمَّ
            ِمْن َبْعـِد ُحبِّ 	ِهللا َجـلَّ َجَالُلُه

ِ,ْ+ َكا+ َهَذ	 	ْلُكْفَر ,ِنِّي َلَكاِفٌر
            Eَبِّي َشِهيـٌد َقـْد َسَباِني َجَماُلُه

'بلغ m حب 	لن® مقاما يقو8 فيه عن معاEضيه 'مكفريه 
:xسية معناEبيت شعر بالفا m

يا قل® جتا'¡ عن ,ساi	1 هؤالi 	لناr ألÈم ال يفهمو+ 

هـذا رجل �ب رسـوَل اهللا �". وكان 
املراد مـن قوله هذا أن أعظم شـرٍط 
 ،� Tـذا املنصـب هـو حـب النـu
وهذا الشـرط متوفر ! هذا الشـخص
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للن®  	حلب   Kبدعو ,ال  يفعلو+  ما  يفعلو+  'ال  	حلقيقة. 
عن  جتا'¡  	لن®  	;عائهم حلب  ³ر;  فبسبب   ،� 	لكرمي 

6يع ,ساi	ִדم '	عف عنهم.

كا+ حب 	لن® � قد �خذ منه مأخذx لدEجة كا+ 	لتلفظ 
مبجر; 	سم 	لن® � يث$ عندx شوقا 'حنينا يندE له نظ$.

'يذكر �حد �جنا8 سيدنا ��د � 'هو م$¡	 بش$ ��د 
Eضي 	هللا عنه فيقو8:

"لقد ُ'لدm 1ُ بيته �، 'هذx نعمة كKd من 	هللا تعا* 
'ال يسعa;�� +� Ä حق شكر هذx 	لنعمة. ال بد « �+ 
ُ�َسّلم نفسي ,* 	هللا يوما، فأقو( مستحلفا باهللا عز &جل: 
� �د�، &ال مر4 &�حدrَ IْH ،4كَر حضرُته 
سوَ( �هللا 
 Iفإ  .Bعينا &�غر&
قت  qّال   � �مٍد  �سَم  ح�   &H  �
كانت  كيانه..   ;�
r من   4
r &كل  &عقله..  قلبه.. 

عامر4ً �ّب 
سو( �هللا � &نابضًة بغر�مه."
'm مناسبة �خرK كا+ سيدنا ��د ¼وs صحن مسجد 
 iكا+ يذهب '¼ي' ،bEملبا	ملسجد 	هو ' xE	صغ$ يتصل بد
'هو ُيتمتم بكلما1 بلسانه 'شفتيه، 'عيناx تنسكبا+ ;موعا 
على خديه  'بينما هو كذلك ,_ ;خل 	ملسجد �حُد صحابته، 

 ظن �+ �مر	 خط$	 قد �ّ� به، Eلصو	 xيبكي ֲדذ x«E فلّما
فسأله مضطربا: "ما_	 حد� يا سيدa؟" فر; عليه قائال:

لو  'متنيت  ثابت،  بن  من شعر حّسا+  بيتني   ;;E� كنُت 
كنت �نا قائلهما."

'	لبيتا+ 	ملذكوE	+ حلسا+ بن ثابت قا�ما E mثاE iسو8 
	هللا �:

aَ; لَِناِظِر	َو ـَّ ُكْنـَت  	لس
	لنَّاِظُر َعـَلْيـَك  َفـَعـِمَي             

َمن َشـاiَ َبْعـَدbَ َفْلَيُمـْت
Eُ_َِفـَعـَلْيَك ُكـْنُت ُ�َحـا                 

هكذ	 كا+ _لك 	إلنسا+ 	لذa ملك حبُّ Eسو8 	هللا قلَبه 
'	لنو	ئب،   Pملشا	 من  	لكث$  حتّمل  �نه  فرغم  ''جد	َنه، 
'_	P 	ألمّرين على �يدa �عد	ئه 	لذين � يّدخر'	 'سعا 

 ,ليه، 'Eغم �نه صd على قضاi 	هللا عند iإلسا	ئه '	يذ, m
'فا
 �'ال;x '�عز	ئه 'صحابته، ,ّال �+ مشاعر 	حلز+ '	أل� 
تعصر قلبه عند _كر 'فا
 حبيبه � 	ل� كا+ قد مضت 

عليها ثالثة عشر قرنا.   

_	1 مر
 كا+ حضرته مريضا 'E	قد	 m سريرx، 'كانت 
	جلميع  'كا+  '	لدها.  'معهما   
	حلجر ُتجالسه  ¡'جه 
يتجا_بو+ �طر	� 	حلديث، فجرK _كر 	حلج، فقا8 	لو	لد 
البنته ,نه قد »+ »'	+ 	ستعد	; 	لسفر أل;	i شعائر 	حلج. 
 xعينا كانت  بينما  	لكال@  هذ	  يسمع  ��د  سيدنا  كا+ 
"هذ	  'يقو8:  بكفيه  ميسحهما  فكا+  بالدمو¢،  تفيضا+ 
صحيح.. 'لكم �'; _لك من �عماP قل®، 'لكÄ �فكر.. 

هل ميكنÄ �+ �حتمل �Eية قE dسو8 	هللا �؟"
 m aل� جتر	  
	لكث$ 	ألحا;يث  من   a;عا هذ	 حديث 
فيه �Eينا Áر	 ¡	خر	 من  	لنظر  �معمنا   	_	 	لبيو1، 'لكن 
 m لصا;قني ال يرغب	ملسلمني 	لن® �. َمن ِمن 	 عشق 
	لذa يكنه  �;	i فريضة 	حلج؟ لكن الحظو	 مدK 	حلب 
 xعينا فتفيض   � 	لرسو8   dق  
Eيا¡  Eيتصو  _, حضرته 

'تذ'E s'حه �ذ	 	ملنظر.
كا+  كما  6ا،  حبا   � 	لرسو8  ²ب   � كا+  لقد 
 ،sلعر	 فكا+ ²ب  يتعّلق مبحبوبه..  ما  �يضا كل  ²ب 
شرفتها  	ل�  	حلجا¡   °E� '²ب  	لعربية،  	للغة  '²ب 
 °Eأل	 تلك   s	تر كا+ ²ب  بل   ،� 	هللا  Eسو8  �قد	@ 
'يتمu �+ يز'Eها، '¼عل من _لك 	لتر	s كحال تكتحل 
به عيناx. 'لقد عّبر � عن هذx 	ملحبة باللغة 	لعربية:

 .iلَعَربا	 sلعر	من  ،iألصفيا	 iألتقيا	لسال@ عليكم �يها 	”



٢٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد ااألول - جمادى األولى والثانية ١٤٣٠  هـ  - أيار / مايو  ٢٠٠٩ م

	لسال@ عليكم يا �هَل �Eِ° 	لنبّوِ
 'ج$	ِ+ بيِت 	ِهللا 	لُعظَمى. 
�نتم خُ$ �مِم 	إلسالِ@ 'خُ$ حزsِ 	ِهللا 	ألعَلى. ما كا+ لقوٍ@ 
�+ َيبُلَغ شأنكم.. قد ِ¡;مت شَرًفا '³ًد	 'مْنزًال. 'كافيكم 
من فخٍر �+َّ 	َهللا 	ْفَتتَح 'ْحَيه من »;َ@ 'َخَتم على ن®ٍّ كاَ+ 
منكم 'ِمن �Eِضكم َ'َطًنا 'َمأً'K 'َمْولًد	. 'ما �;E	كم َمن 
 ،iألنبيا	فخُر ' ،iألصفيا	ملصطفى، َسيِّد 	مٌد �لن®ُّ! 	لك _
'خاَتُم 	لرسِل ',ماُ@ 	لَوKEَ. قد ثبت ,حساُنه على كلِّ َمن 
َ;sَّ على Eِْجَلني 'َمَشى.....	للُهّم فَصلِّ 'َسلم 'باbْEِ عَليه 
 iِألْحيا	1ِ، '	Eّلذ	1ِ '	لقطر	ِمَن  °ِEأل	 m بَعَدِ; كل ما
ما  'بعَدِ; كلِّ  	لسما'	1ِ،   m ما 'بعَدِ; كلِّ  '	ألْمو	1ِ، 
 .iِلسما	  iَجاE� ميُأل  َسالًما  مّنا  'بّلْغه  	خَتَفى،  'ما  ظَهَر 
ٍد على Eَقَبِتِه، 'ُطوð لَقلٍب �ْفَضى  ُطوَبى لقوٍ@ ²مُل نَ$ �مَّ

,ليِه 'َخاَلَطُه 'm ُحبه َفَنى.
يا ُسكاَ+ �Eٍ° �'طأته َقَدُ@ 	ملصطفى.. Eَ�ُكم 	ُهللا 'Eَِضَي 
عنكم '�Eَْضى! ,+َّ َظÄ فيُكم َجليٌل، 'Eُ m'ِحي لِلقائُكم 
َيا+ بالِ;ُكم، 'َبَركا1ِ  غليٌل، يا عباَ; 	هللا. ',� �ِحنُّ ,* عِِ
َسَو	ِ;ُكم، َألُ¡'Eَ َمْوِطَئ �ْقد	ِ@ َخِ$ 	لَوKEَ، '�ْجَعَل ُكْحَل 

".Kلثَر	تلك  Äَعْي
-٤١٩Ð @إلسال	كماال1  
(	خلز	ئن 	لر'حانية ٥Å- مر»

(٤٢١

'هناb مثا8 »خر على ما سبق 'هو �+ حضرته كا+ ²ب 
� حًبا 6ًا. حد�  »8 سيدنا �مد 	ملصطفى '�صحابه 
مر
 m شهر 	ملحر@ �نه كا+ مضطجًعا m حديقة له، فدعا 
	بنته مباEكة '	بنه مباÌ' ،bEا �صغر �'ال;x، 'قا8 �ما: 
تعاليا �قص عليكما قصة 	ملحر@، فسر; �ما قصة 	ستشها; 
 xقيق �ليم، 'كانت عيناE sهللا عنه بأسلو	ضي E حلسني	
تنهمر	+ بالدمو¢ خال8 	لقصة فكا+ ميسحهما بأصابعه، 

'�Èى هذx 	لقصة 	ألليمة بقوله:-

",+ يزيد 	خلبيث صّب هذ	 	لظلم على حفيد Eسو8 	هللا � 
فلم ميهلهم 	هللا تعا* بل عاجلهم بعذ	s شديد."

Eغم �+ حضرته قد قد@ خدما1 جليلة للدفا¢ عن 	إلسال@، 
'	لذْ'; عن شر� سيدنا �مد 	ملصطفى � ، لكنه حني 
كا+ يتقد@ ,* سيدÍ ،� xضع له كتلميذ ³ِّد.. ملكته 
	لطاعة '	الحتر	@ ¹و سيدx 	لكرمي. كا+ ينسب كل فضل 
,ليه قائال كل هذ	 من فضل 	ّتباعك، 'لوالb �نَت ملا كنُت 
 xإل�ا@ تلقا 

 متجسدEفكأنه كا+ صو .	Eنا شيئا مذكو�

من 	هللا تعا* 'هو:
 كـل بركـة من �مد 

فتبـا
� من عـّلم &تـعّلـم.

فكتب � مر
 يقو8 ما تعريبه:
"�قسم باهللا �نه تعا* كما شّر� ,بر	هيم '	سحاP ',�اعيل 
باملكاملة  مرمي،  	بن  '	ملسيح  'موسى  'يوسف   sيعقو'
 Äنبينا � ... كذلك متاما شّرف '	ملخاطبة ½ �خ$	 كّلم 
بسبب  	لشر�  هذ	  ُمنحُت  قد  'لكن  '§اطبته.  مبكاملته 
	قتد	ئي 	لكامل بسيدنا �مد �. فلو � �كن من �مته ملا 
نلت شر� 	ملكاملة '	ملخاطبة �بد	 ',+ كانت �عما« مثل 
 :sكتا  -٢٠Å 	لر'حانية  (	خلز	ئن  كلها."  	لدنيا  جبا8 

(٤١١،٤١٢Ð إل�ية	لتجليا1 	
 Àمد m لعربية	كتبها باللغة  
يقو8 حضرته m �'8 قصيد

:iألنبيا	حبيبه سيد 

ـٍد  Cمَّ  zَنـ �مـُل  لقـوٍم  ُطـوَ� 
علـى رَقَبِتـِه، وُطـو� لَقلـٍب أْفَضى 
َفـَ�. ُحبـه  و!  وَخاَلَطـُه  إلـيـِه 
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َيا َعـْيَن َفــْيِض 	ِهللا َ'	ْلعñْرَفا+ِ 
ْمآِ+                      َيْسَعى ,ِلَْيَك 	ْلَخْلُق َكـالظَّ

َيا َبـْحـَر َفـْضـِل 	ْلُمْنِعِم 	ْلَمنَّـا+
                     َتْهِوa ,ِلَْيَك 	لزُّمـُر ِباْلِكـيَز	ِ+

KEَْلَو	َخْيُر   	ًد َال َشـكَّ َ�+َّ ُمَحمَّ
                    Eَْيُق 	ْلِكَر	ِ@ َ'ُنْخـَبُة 	َألْعَياِ+

َتـّمòْت َعَلْيِه ِصَفا1ُ ُكــلِّ َمِزيَّة
                     ُخِتَمْت ِبــِه َنْعَماiُ ُكلِّ َ¡َماِ+

@ٍ ُهـَو َخـْيُر ُكـلِّ ُمـَقـرsٍَّ ُمَتَقـدِّ
                    َ'	ْلَفْضُل ِباْلَخـْيَر	1ِ َال ِبَزَمـاِ+

َيـا sEَِّ َصلِّ َعـَلى َنِبيَِّك  َ;	ِئًمـا
ْنـَيـا َ'َبـْعٍث َثاِ+               mِ َهِذxِ 	لدُّ

�ُْنــُظــْر ِ,«َّ ِبـَرْحـَمٍة َ'َتَحنٍُّن 
                     َيا َسـيِِّدa �ََنا َ�ْحَقـُر 	ْلِغْلَماِ+

َيا ِحبِّ ,ِنََّك َقــْد َ;َخْلَت َمحبَّـًة 
               mِ  ُمْهَجِ�  َ'َمَد	Eِِكي َ'َجَناِ�

ِمْن ِ_ْكِر َ'ْجِهَك َيا َحِديَقَة َبْهَجِ�
+ِ« mِ َلْحٍظ َ'َال mِ َلْم َ�ْخـُل                     

ِجْسِمي َيِطُ$ ,ِلَْيَك ِمْن َشْوPٍ عòَال
َيَر	ِ+ 
 	لطَُّ                      َيا لَْيَت َكاَنـْت ُقـوَّ

من  	لكث$  '�نشد   ،� 	هللا  Eسو8  	لكث$'+   Àمد لقد 
 iلبلغا	 قريض  من  	لكث$  'قر�نا  	لdية،  نعتا خل$   i	لشعر	
'	أل;باi '	لشعر	i، 'لكننا � نر �حد	 ُيعّبر عن مقد	E حبه 
ֲדذ	 	لتعب$، '� نسمع Ìسا1 قلب ينبض ֲדذx 	لنبضا1 
	ل� ميلؤها 	حلب '	لعرفا+ '	لتقدير. نقتطف بعض �بيا1 

من قصيد
 �خرK يقو8 فيها:

xِEِبِّي ,َِلى َفـْيِض ُنـوEَ َفـوََّضِني'َ
َ�ْحَمَد	 َ�ْحَمَد  َفَيَضاِ+  ِمْن  َفَأْصَبْحُت             

 َ'َهـَذ	 ِمـَن 	لنُّـوEِ 	لَِّذa ُهَو َ�ْحَمـُد
َسْرَمَد	 ُد  ُمَحمَّ َيا  Eُ'ِحي  َلَك   Kِفًد       

ْوَال ُحبُّ َ'ْجـِه ُمَحمَّــٍد َ'َ'	ِهللا لـَ
                  َلَمـا َكاَ+ ِ« َحْو8ٌ َألْمَدÀَ َ�ْحَمَد	

كا+ حضرته يعهد كل بركة ,* 	القتد	i بسيدنا �مد ',* 
	لصال
 عليه �. كتب �حد 	لناr ,* حضرته يطلب منه 

	لصيغة 	ملثلى للصال
 على 	لن® � فقا8:
ما  � هي  	لكرمي  	لن®  على   
	لصال �فضل كلما1   +,'
َعَلى  َصلِّ  "	لّلُهمَّ  'هي:   ،�  bEملبا	 لسانه  من  خرجت 
,ِْبَر	ِهيَم 'على  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى  ٍد َ'َعَلى »8ِ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ٍد  ُمَحمَّ َعَلى   bْEَِبا 	للهم  َمِجيٌد.  َحِميٌد  ,ِنََّك  ,بر	هيم   8«
 8« 'على  ,ِْبَر	ِهيَم  َعَلى  َباEَْكَت  َكَما  �مد   8« 'على 
من   Åل� ¶ر	 	لكلما1   +, َمِجيٌد".  َحِميٌد  ,ِنََّك  ,بر	هيم 
فم �a ,نسا+ تقي ال ¶لو من 	لdكة �بًد	، فما بالك بdكة 
 !�  iألنبيا	 'سيد  	ملتقني  سيد  فم  من  خرجت  كلما1 
 � 	لن®  على   
للصال 	لكلما1   xهذ  +, 	لقو8   KEقصا
هي 	ألكثر بركًة من غ$ها. 'هذx 	لكلما1 هي ِ'Eُ; هذ	 
	لعبد 	ملتو	ضع �يًضا، 'ال يلز@ فيها 	لتقيد بعد; 	ملّر	1، بل 
,+ ما يلزمه هو قر	iִדا باإلخالÐ '	حلب 'حضوE 	لقلب 
'	لتضر¢ ,* �+ تنشأ m 	لقلب حالة من 	لبكاi '	لوجد	+ 
'	لتأث$ 'ميتلئ 	لصدE 	نشر	ًحا 'لذ
". (مكتوبا1 ��دية 

(١٧-١٨ Ð ³لد ١
�+ جربه  بعد  ,ال  بذلك  	آلخرين  ينصح  � يكن حضرته 
 
بنفسه '_	P من ºر	ته 	لطيبة، فيذكر من بركا1 	لصال

على 	لن® 'يقو8:
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"حد� _	1 مر
 �نÄ ظللت مستغرقا m 	لصال
 على 	لن® 
� فتر
 من 	لزمن، ألنÄ كنت على يقني �+ سبل 	هللا تعا* 
;قيقة جد	، 'ال ميكن 	الهتد	i ,ليها بد'+ 'سيلة 	لن® �، 
كما يقو8 	هللا تعا* �يضا: ﴿'	بَتُغو	 ,ليه 	لوسيلَة﴾. ½ بعد 
مد
 �Eيُت m حالة 	لكشف �+ سقَّاiَيِن قد جاi	 ';خال 
بي�، �حدÌا ;خل من 	لطريق 	لد	خلي '	آلخر من 	لطريق 
نوE، 'يقوال+: هذ	  ِقَرsٌ من  �كتافهما  	خلاEجي، 'على 
ما صلَّْيَت على �مٍد". (حقيقة 	لوحي، 	خلز	ئن 	لر'حانية 

³لد ٢٢، Ð ١٣١، 	حلاشية)
يقو8 حضرته �:

فقط.   � للن®  	قتد	ئي  بسبب  	لشر�  هذ	  حز1ُ  "لقد 
نلُت شر�  ملا  به،  �قتِد  'لو �   � �مته  �كن من  فلو � 
	ملكاملة '	ملخاطبة �بد	، ح¦ 'لو كانت �عما« مثل جبا8 
 ٢٠Å لر'حانية	ئن 	خلز	إل�ية، 	لتجليا1 	لدنيا كلها". (	

(٤١١-٤١٢Ð

 i	فد' تضحية   
Eبصو �حيانا  يتجلى  '	لعشق  	حلب   +,
	جلماعة  مؤسس   
حضر كا+  للحبيب.   
غ$  Eظها,'
	السالمية 	أل�دية � يتمتع بكل هذx 	لعو	طف 	لسامية 

Áظ �'فر. 
	�ند،   m 	لدينيني   b;نا�	  iعما¡  Eكبا من  ليخر	@  كا+ 
 Þلبذ	السال@، 'كا+ لسانه 	 i	كا+ كذلك من �لد �عد'

ال ينفك يطعن m كر	مة ن® 	السال@ �مد �.
	لسفر   iثنا�  � 	ملؤسس   
'حضر هو  	جتمع   +� 	تفق 
	ملسيح   
حضر  +� ليكر	@  عر�  'ملا   ،Eلقطا	 �طة   m
	ملحمدa � بنفس 	ملحطة �E	; حسب 	ملظاهر 	لتقليدية 
 ،
�+ يو	جه حضرته، 'كا+ حضرته عندئذ يتوضأ للصال
ير;   � حضرته  لكن  	�ند'كي   sباألسلو ليكر	@   xفحيا
عليه، كأنه � يرx، فحياx ليكر	@ ثانية �وال 	جتاهه، لكن 

ظن  يائًسا  	�ند'كي  Eجع  فلما  َيُر;   �' حضرته سكت 
بعض �صحابه � �+ حضرته Eمبا � يسمع حتية ليكر	@ 
'قا8 له كا+ ليخر	@ قد جاi يسلم على حضرتك، فتغ$ 
'جه حضرته 'قا8 ",نه يسب سيدنا 'موالنا (�مد �) 

½ يأ� 'يسلم علينا؟ 
جهو;هم  �بلغو	   xعصر  m 	ملسيحيو+  	ملبشر'+  كا+ 
منتهاها لنشر مسيحيتهم E� mجاi 	�ند. فبدال من تقدمي 
'جد'	  ;يانتهم  �فضلية  على  	ألناجيل  من   P;صا برها+ 

 ,* 	إلسال@ 'ن® 	إلسال@ جناحا لتبش$هم فقا@ iإلسا	 m
حضرته للر; على مطاعنهم 'فندها تفنيد	، غ$ �نه كتب 

عن ִדم 	لقسا'سة 	ل� Eمو	 ֲדا Eسو8 	هللا � قائال:
كثً$	  َخلًقا  'َ�ضلُّو	  ֲדتانا1ٍ،  	لكرمي  للرسو8  "َنَحُتو	 
بذلك 	الفتر	i. 'ما »َ_K قل® شيiٌ كاستهز	ئهم m شأ+ 
	ملصطـفى، 'َجْرِحهم m ِعـْر° خِ$ 	لَوKE. ''	هللا، لو 
عْت  ُقـتِّلْت 6يُع صبيا� '�'ال;a '�حفا;a بأعينÄ، 'ُقطِّ
�َيدE�َ' aُجلي، 'ُ�خرجِت 	َحلَدقُة من عيÄ، '�ُْبِعد1ُ من 
كلِّ مر	;�Eَ�َ' �'ْ�َ' a.. ما كا+ علّي �َشقَّ من _لك". 

(١٥ Ð لر'حانية ³لد ٥	ئن 	خلز	 ،r'لوسا	فع 	;)

 biهللا 'ما �عظم حبك ''فا	سو8 E ما �عظمك يا حبيب
بالكفر   bִדمو	 	لذين   iهؤال �شقى  'ما  	هللا!  خلق  لسيد 
�شر�  منك  يتعلمو	   �'  bيعرفو  � فهم  '	لضال8! 
�لو	+  ير'	 منك �6ل '�حلى  '�طهر مشاعر 	حلب، '� 
 xمبثل هذ s_@! هل ميكن �+ ينطق لسا+ كا	لغر	; '	لو;	
	لكلما1؟ 'هل ميكن �+ ينبض قلب مبثل هذx 	لنبضا1؟ 
كال، ال يتأتى _لك ,ال ,_	 تفاÆ �حد m حب 	لرسو8 �. 
كا+ حضرته Áق خا;ما مطيعا '§لصا للن® 	لكرمي. 	للهم 
صل على �مد 'على »8 �مد كما صليت على ,بر	هيم 

'على »8 ,بر	هيم ,نك �يد ³يد.
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٣٠

التقوى

 
	ملسيح   ميال;   ِبـِعيد  	ملسيحيو+  ²تفل 

	أل'8  بفرحة عاEمة m ٢٥ كانو+   �
من كل عا@، 'لكن 	ملسيح � � ُيولد m ٢٥ كانو+ 
	أل'8 '� يكن 	ملسيحيو+ ²تفلو+ m 	لقر'+ 	لثالثة 
مسيحيي   +, بل  	ليو@.  هذ	   m 	مليال;  ِبـعيد  	أل'* 
عيًد	  	ليو@  هذ	   	'Eختا	 	لذين  هم  	لبد	ية   m  sلغر	
مليال; 	ملسيح �، ½ �خذ مسيحيو 	لشرP ²تفلو+ به 

 .sللغر 	ليو@ نفسه تقليًد	 m

Iعيد �مليال� &�لعلما> �ملسيحيو
لقد 'm ;E تفس$ ضخم للكتاs 	ملقدr يشتمل على 

ثالثة عشر ³لًد	: 

 ح¦ بد	ية 	لقر+ 	لثالث 	مليال;a كانت حتتفل بعض 
مناطق 	لكنيسة مبيال; 	ملسيح m 	لسا;r من كانو+ 
بـ  	لتاEيُخ  هذ	  	سُتبد8  	لر	بع  	لقر+   m' 	لثا�. 
	لقدمي  منذ  	ليو@  	أل'8، 'كا+ هذ	  ٢٥ من كانو+ 
يوَ@ مهرجا+ 'ثÄ ُيَظّن �+ »�ة 	لشمس تنبعث فيه. 
تبتعد   aلذ	 	لتأEيخ  هو  	جلوليا� هذ	  للتقومي  'طبًقا 
فيه 	لشمس عن خّط 	الستو	i 'كأÈا تولد من جديد. 
 The Interpreter’s Bible, Abingdon Cobesbary Press)

(New York. 1952

 كذلك ُتبني 	ملوسوعة 	لdيطانية تفصيل هذ	 	ألمر، 
كانو+   ٢٥  m ²تفلو+  كانو	   sلغر	  m  rلنا	  +�
	أل'8 قبل 	ملسيحية، 'كا+ 	لالتينيو+ يصومو+ لآل�ة 

بقلم: �ألستاr نص�H Pد Hجنم
 (
(�ستا_ مقاEنة 	أل;يا+ باجلامعة 	أل�دية، Eبو

تعريب: 	لد	عية م$ �جنم بر'يز

Ö˝ÓΩa@ÜÓ«@Ú‘Ó‘yÖ˝ÓΩa@ÜÓ«@Ú‘Ó‘y
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بريطانية   m ُيسّمى  	ليو@  هذ	  'كا+  	ليو@،  هذ	   m
	إلجنليز  'كا+   ،(Mother Night) 	أل@“  بـ”ليل 

يسهر'+ 'يتعبد'+ m هذ	 	لليل.
 a;مليال	خلامس 	لقر+ 	ملرجع نفسه �نه ح¦ 	 m ;E''
� ²صل 	التفاP على 	ليو@ 	لذa ¼ب �+ ُيحَتَفل فيه 
 ٢٥ '� E	_« لثا� �' ٢٥	٦ كانو+  m� ،;مليال	بعيد 
كلمة  حتت  	لdيطانية،  (	ملوسوعة  	أل'8؟    كانو+ 

 (@١٩٥١:E	مليال;“، ,صد	عيد ”
 iلعلما	نه عند � rملقد	 sلكتا	عتر� مفسر' 	لقد  
	ألحباE ال قيمة �ذ	 	ليو@ قطًعا. يقو8 'ليا@ جينكس 

 :x$تفس m (William Janks)

 rختر¢ ;يونيسو	ملوقف ,* ٥٢٧ @، ½ 	 	ستمّر هذ	 
	لتاEيخ  هذ	   (DionysivisExigaus)   rغو �يكسي 
�ذ	   
بشد  iألتقيا	'  iلعلما	 	Eتا¢  'لقد   ،iaلبذ	
@ فابريسيوr (Fabricius) فهرًسا ال يقّل  	ملوضو¢. ُيقدِّ
عن مائة 'سّتة 'ثالثني �Eًيا §تلًفا ôصوÐ سنة 	مليال; 
	ملختلفة  	ملسيحية  	لطو	ئُف  'ضعت  فلقد  'يومه. 
 m 	مليال;  لعيد  	ملختلفَة  	لتو	Eيَخ  	ملتعلِّمو+  '	لرجا8ُ 

كل شهر من 	لسنة. 
 William) لبحث يستنبط 'ليا@ جينكس	 	اية هذÈ m' 
 x,* هذ 	ملسيحيني نظًر	لقائلة بأنه على 	لنتيجَة 	 (Janks

	حلقائق 	ل¦ تقّد@ _كُرها �+ يتخّلو	 عن فكر
 كو+ 
عيد 	مليال; m كانو+ 	أل'8. 

 (The comprehensive commentary on the Bible. Edited 

by Rev villiam Janks D.D bratt leboro typographic 

company 1845.)

كتاo �هللا يكشف �لنقاo عن �حلقيقة
 كل ما قاله 	لقر»+ 	لكرمي m 	ملسائل 	ملخَتلف ֲדا مع 
	لكتاs 	ملقدr هو مبثابة قو8 فصل. ,+ 	هللا تعا* قد 
كشف 	لنقاs عن سر هذx 	ملسألة 	ل� كا+ 	لباحثو+ 
'	ملؤEخو+ 	ملسيحيو+ E mيب منها، Eغم �+ بعضهم 
حا'لو	 �+ يقدمو	 	حلقائق لكن 	لقر»+ 	لكرمي ُيـبني 

ميال; 	ملسيح بكل 'ضوÀ ,_ يقو8: 
 ﴿َفَأَجاiََها 	ْلَمَخاُ° ,َِلى ِجْذِ¢ 	لنَّْخَلِة َقاَلْت َيا لَْيَتِني 
ِمتُّ َقْبَل َهَذ	 َ'ُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا * َفَناَ;	َها ِمْن َتْحِتَها 
َ�الَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل Eَبُِّك َتْحَتِك َسِريًّا * َ'ُهزaِّ ,ِلَْيِك 
ِبِجْذِ¢ 	لنَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك Eَُطًبا َجِنيًّا﴾ (مرمي:٢٤-

 (٢٦
 ينكشف من هذx 	آلية 	لقر»نية �نه:

١. ُ'لد 	ملسيح m موسم ينضج فيه ºر 	لنخل، 'هو 
.
شهر	 متو¡ '»s 	لّلذ	+ ينضج فيهما 	لبلح بكثر

٢.  ثانًيا 	لعيو+ كانت جاEيًة m _لك 	لوقت. 'كا+ 
من 	ملمكن للسيد
 مرمي عليها 	لسال@ �+ تتطّهر 'تغسل 

	لوليد مباi 	ْلَمعني m هذ	 	لفصل. 
من 	لبديهي �+ 	لd; يشتّد m كانو+ 	أل'm 8 فلسطني 
مثل   m +لعيو	  aجتر +� 	لثلوÅ، 'يستحيل  'تنـز8 
هذ	 	لطقس. '�يًضا ال يكُثُر 	لُرَطب 	جلِنّي m كانو+ 
 m هللا عنه	ضي E ;ملوعو	ملصلح 	 
	أل'8. يقو8 حضر

تفس$ هذx 	آليا1: 
 ”	لقر»+ 	لكرمي يعلن �+ 	ملسيح قد ُ'لد m 	أليا@ 	ل� 
 dشهر ;يسم m تثمر 	لنخل. '	لنخل ال  فيها  تثمر 
 .
,ال نا;Eً	، 'تثمر m شهَرa يوليو '�غسطس بكثر
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٣٢

التقوى

 E'بني ,خبا 	عندما جنمع بني هذ'
	هللا تعا* ملرمي بعني ماi لتنظف به 
يتبيõن  مولو;ها،  'تغسل  ثياֲדا 
	حلقيقة   m متت   
	لوال;  +� لنا 
 m ال  �غسطس،   '� يوليو   m
	لوليد  غسل   +� _لك   .dيسم;
 ،rEلقا	  ;dل	 شهر   m لعني	  iمبا
'	قع æ mا8  'خاصة على جبل 
	جلزير
 	لعربية ألمٌر §الف للعقل 
(	لتفس$ 	لكب$، ³لد ٥،  متاًما.“ 

 (١٧٩:Ð

rكر ميال� �ملسيح � �ألناجيل
 ,جنيل لوقا هو 	إلجنيل 	لوحيد ِمن 
ُيش$   aلذ	 	ألEبعة  	ألناجيل  َبْين 
'من  	ملسيح.  ميال;  'قت   *,
	لقر»+   Pِّيصد قوله   +� 	لعجب 
'ُيبطل موقَف 	ملسيحيني من قضية 

	مليال;. ,_ 'm ;E ,جنيل لوقا: 
 iََبْيَت َلْحَم، َجا ”َ'َبْيَنَما ُهَما ِفْي 
	ْلِبْكَر  	ْبَنَها  َفَوَلَد1ِ  لَِتِلَد،  َ'ْقُتَها 
َطْتُه َ'َ�ْضَجَعْتُه ِفي ِمْذَ'ٍ; ، ألنَُّه  َ'َقمَّ
 .Pِْلُفْند	 ِفي  َلُهَما  َمَحلَّ  ال  َكاَ+ 
َ'َكاَ+ ِفْي ِتْلَك 	لنَّاِحَيِة Eَُعاٌ
 َيِبْيُتْوَ+ 
ِفي  هَر  	لسَّ َيَتَناَ'ُبوَ+  	ْلَبرِّيَِّة،  ِفي 

لوقا،  (,جنيل  Eَِعيَِّتِهْم“  َعَلى  	للَّْيِل 
با٢s، »يا1:٦-٨) 

	جلديد.  	لعهد   ،rملقد	  sلكتا	)
 ..
6عيا1 	لكتاs 	ملقدr 	ملتحد

(@٢٠٠٤:E	ب$'1، لبنا+. ,صد
_كر   ;E'  sلبا	 هذ	  بد	ية   m'  
 iبإحصا �'غسطس  	لقيصر  �مِر 
سكا+ 	إلمd	طوEية. 'حصل هذ	 
حني  	لصيف  فصل   m  iإلحصا	
مع  	لdية   m يبيتو+   
	لرعا كا+ 
 m 	عيتهم. 'ال ميكن �+ يتّم هذE

كانو+ 	أل'8.

حسب بيا+ لوقا ُ'لد 	ملسيح � 
m فصل كا+ من 	ملمكن فيه: 

	ملذ';   m 	لوليد  يوضع   +�  .١
خاEًجا. 

 m @ألنعا	شي '	ملو	٢. '�+ تبيت 
.iلسما	حتت  i	لعر	

 m  (
(	لرعا  rلنا	 ينا@   +�'   .٣
	لdية. 'هذ	 ;ليل على �نه � يكن 

 .iلشتا	فصل 
	جلملة   xهذ  m فكر'	   !i	لقر	 �يها 
ميكن   هل  مذ';“..   m ”�ضجعته 
هذ	  مبثل  	لقيا@  �ا   Ñتسو  +� أل@ٍّ 

	لعمل m فصل 	لثلوÅ؟ كذلك هل 
ُيعقل �+ ²رr 	لرعاُ
 على 	ألنعا@ 
	لdية m ليل قاrE لـ٢٥ من   m
كانو+ 	أل'8. من 	لبديهي �نه فصل 
�كد  قد  	لكرمي  '	لقر»+  	لصيف! 
على �+ _لك حد� بني ١٥ متو¡ 
,* ١٥ »s أل+ 	لبلح عا;ً
 ينضج 
لإلنسا+  'ميكن   ،
	لفتر  xهذ  m
َيـِبيت   +� 	لطقس  هذ	  مثل   m
'	ملو	شي.  	ألنعا@  لرعاية   i	لعر	  m
 +� 	ملسيحي  	لعاَلم  على   	_ً, ¼ب 
ليس هذ	  يفكر a�E m جينكس، 
فقط بل  ¼ب �+ ير	جعو	 موقفهم 
 m به  '	الحتفا8  	مليال;  عيد   i	¡,

٢٥ كانو+ 	أل'8. 
فيه  تنكشف   aلذ	 	لزمن  هذ	   m
يأ�  يو@  'كل  	لكو+،   E	سر�
 iلعلما	8 	ما ¡ 
باكتشافا1 جديد
'	ختالفا1  شك   m 	ملسيحيو+ 
	ملسيح  ميال;  بتأEيخ  يتعلق  فيما 
 *, يدعوهم  	ألمر  ,+ هذ	   .�
يقدمو	   +� 	لتفك$، 'من '	جبهم 
	حلقائق �ما@ 	لعا�، '�+ يتأمـلو	 
ֲדذ	  	حلكـيم  	لقر»+  بيا+   m

	لصد;.  
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التقوى

_كرنا m عد; Eمضا+ 'شو	8 ١٤٢٩، بعض 
	التصاال1-  قمر  ''ضع   Pطال, تفاصيل 
 Pفو °Eأل	حو8  E'يد aلذ	لساعة- 	 E	لثابت على مد	
خط 	الستو	i بسرعة ;'E	Èا حو8 نفسها. هذ	 	ملد	E حو8 
 1	E	ملد	 ففي  	خلاصية،   xله هذ  aلذ	 	لوحيد  	ألE° هو 
 +	E'; لقمر بسرعة �على من سرعة	 E'تفاعا منه يدE	 ألقل	
	ألE° حو8 نفسها، فتكمل هذx 	ألقماE حينها �كثر من 

 حو8 	ألm °E 	ليو@ 	لو	حد؛ �a �ننا نر	x  �' مير E';
 m 	لو، فرًضا، 'ضعنا قمًر' .
فوقنا m 	ليو@ �كثر من مر
مد	E	1 �على من 	ملد	E 	لثابت (	لقمر 	لطبيعي 	لذa ²د; 
 E'يد فإنه  _لك)  على  مثا8   aجر�	 	لشهر  بد	ية  مطلعه 
�قل من سرعة ;'E	+ 	ألE° حو8  حو8 	ألE° بسرعة 
نفسها، لذلك تزيد ;'Eته 	لكاملة حو8 	ألE° على يو@ 

 	لقمر 	لطبيعي شهر قمرa)، 'هذ	 E'; +� كامل (الحظ
	لنو¢ 	ألخ$ من 	ألقماE ال يستخد@ m 	التصاال1 	لعا;ية 

	خلاصة  '	التصاال1   iلفضا	 سفن  نطاقها   m يدخل  ',منا 
ֲדا.

 Eألقما	 من  	لنو¢  هذ	   bنتر  +� قبل  بالذكر  	جلدير  'من 
�+ عد;ها �د';. ²د;  نذكر   +� 	لثابت)   E	ملد	  m ل�	)
هذ	 	لعد; تطوE تقنيا1 	�و	ئيا1 	ل� تستطيع �+ تزيد من 
	لعد; لكن m 	لنهاية هو عد; �د'; �يضا. 	لتقنية 	لقدمية 
	ألقماÁ Eيث يكو+ لكل  لعد; من  	لفرصة  تعطي  كانت 
قمر ;Eجتا+ '_لك ملنع تد	خل ,شاE	1 	لقمر مع جاEيه، 
 aلذ	ين للقمر E'ملتجا	لقمرين 	نك لتستقبل �يًّا من � uمبع
 +� ¼ب  سطحك   Pفو 	ملوجو;  	الستقبا8  طبق  يستقبله 
حترb 	لطبق ;Eجتني لألعلى �' لألسفل. هذx 	لتقنية حتد; 
	لعد; مبائة 'ºانني قمر	 تقريبا m 	ملد	E، '²سب هذ	 	لعد; 
للهو	ئيا1  	حلديثة  	لتقنيا1   .٢ على  ;Eجة  بقسمة ٣٦٠ 
قلصت 	ملسافة بني 	ألقماE; *, Eجة '	حد
 ;'+ حد'� 

.٣٦٠ *, Eألقما	; 	;1 �عد	خل 'بالتا« ¡	تد

(٢) ÚÓ‡”ä€a@p¸bñm¸aÎ@ÚÓ«b‰ñ€a@âb‡”¸aÚÓ‡”ä€a@p¸bñm¸aÎ@ÚÓ«b‰ñ€a@âb‡”¸a

 Satellites and digital communications

	ملهندr عبد 	لر�ن سليم  (قطر)
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�ننا   Äيع هذ	؟   uيع ما_	 
,_	 شغرنا 	ملد	E ֲדذ	 	لعد; 
بعد  ;'لة   a� تستطيع  ال 
_لك �+ تضع قمر	 m هذ	 
	ملد	E 	لذa ال بديل له 'ال 
مثيل! 'تستطيع 	لد'لة 	ل� 
 +� قمر	  سابقا  �طلقت 
تضع مكانه قمًر	 »خر عند 
 +, 	الفتر	ضي   xعمر iنتها	
حجز1  قد  فهي   ،1;	E�
 .E	ملد	  m مكانا  �ا  بذلك 
تكن   �'  E	ملد	 ُشغل  فإ+ 
;'لة قد �طلقت سابقا قمر	 
�ا ,ليه فلن يكو+ بإمكاÈا 

�+ تفعل بعد _لك.
 *,  E;يتبا قد  سؤ	8   bهنا
ما_	  'هو  	لكث$ين  عقو8 
ينتهي  عندما  للقمر  ²د� 
 Ñفر 	_, عمرx 	الفتر	ضي؟ 
فلن  	لقمر  'قو;  خز	+ 
فيبد�  به  	لتحكم  نستطيع 
بطريقة  	لس$   m حينها 
 bلو ُتر' ،xE	مد m ئية	عشو
 
هكذ	 لَسّبب مشاكل كث$
'قد يصطد@ بقمر »خر. 'ما 
�نه عندما نصل  ²د� هو 
من  كيلوجر	@   ٢ »خر   *,
بتحريكه  نبد�  	لقمر  'قو; 

¡	'ية  'فق  معني   xجتا	  m
�د;
 ,* مكا+ متفق عليه 
 
dمق 'يسمى   iلعلما	 بني 
 bُتتر' 	لصـناعية   Eألقما	
لعل  	ملكا+  هذ	   m  Eألقما	
	لقر'+   m تتقد@  	لتقنيا1 
نرسل   +� 'نستطيع  	لقا;مة 
فنعيد  'قو;	   Eألقما	  xذ�

 .Kخر� 
	ستخد	مها مر
 m  Eألقما	  *,  
عو;
 xهذ  .sألقر	  1	E	ملد	
	ألقماE تكلفتها �قل، خاصة 
 1	E	مد m ل� توضع	تلك 
على 	Eتفا¢ �قل من ١٥٠٠ 
كيلومتر من 	ألE°، 'يطلق 
	التصاال1  علم   m عليها 
 1	E	ملد	  1	_  Eألقما	
 Low orbit 	ملنخفضة 
satellite. 'كما _كرنا فهي 

 
E'; ليو@ �كثر من	 m E'تد
ال  لذلك   .°Eأل	 حو8 
يلتقط منها من يعتمد عليها 
,ال ساعا1 �د;
 m 	ليو@، 
'ال ميكن �+ يستخد@ هو	ئي 
	الستقبا8  طبق  مثل  ثابت 
'من  	ملنا¡8.   Pفو  aلذ	
نريد  عندما  _لك  �جل 
	لساعة   E	مد على  	تصاال 

من  �كثر  'ضع  من  البد 
فمثال  	ملد	E؛  نفس   m قمر 
تعمل  	ل�  	لشركا1  بعض 
'تستخد@  	التصاال1   m
هذ	 	لنو¢ من 	ألقماE فهي 
لتتمكن   Öتستخد@ ٢٤ قمر
 +� 	ملستقبل   b¡هاè �نت 
 
مد قمر  كل  من  تستقبل 
ساعة فقط، ½ ينقلك نظا@ 
	لقمر   *, فيها  	لتحكم 
 xسو� مير فوقك بعد aلذ	
'ال  �نت  تشعر  ال  'طبعا 
	جلها¡ 	لذa تستخدمه ֲדذ	 
	النتقا8. 'يشابه هذ	 	لعمل 
	ستخد	مك  عند  ²د�  ما 
عندما  	ملحمو8   b¡جها

 من مدينة ,* Eتنتقل بالسيا
	خلط،  على  'تكو+   Kخر�
فأنت تستقبل من �كثر من 
�طة ,Eسا8 بطريقك -	ل� 
	ملد+   m بعضنا  يالحظها 
'	خلاصة  	لطريق  على   '�
بشركا1 	�اتف 	ملحمو8- 
;'+ �+ ينقطع 	التصا8 �' 
قد  _لك  بأ+  تشعر  ح¦ 
 Eألقما	  xهذ  E';' حد�. 
	ملحطا1   xهذ E'لد مشابه 

	ألEضية.

 E	ملد	تفا¢ E	 +� ضح	لو	من 
عد;  ²د;  	لقمر  فيه   aلذ	
فيها  يغطى  	ل�  	لساعا1 
معينة  منطقة جغر	فية  	لقمر 
	ملنطقة   xهذ مساحة  '�يضا 
,ليها  يصل   +� يستطيع  	ل� 
 °Eأل	 فلتْغطية  ,Eساُله. 
 1	E	مد  m  Eبأقما كلها 
 
قريبة ¹تاÅ ,* �عد	; كب$
 
من 	ألقماm E شبكة معقد
'	التصا8.  	لتحكم  من 
'بني  بينه   Pلفر	 الحظ 
	لثابتة   1	E	ملد	  m  Eألقما	
'	ل� ¹تاÅ منها ثالثة فقط 

لتغطية 	ألE° كلها. 
جد	  	لو	ضحة  	ألمثلة  من 
 1	E	ملد	  m  Eألقما	 على 
	ألقرs: 	تصاال1 	ملحمو8 
	لصناعية،   Eألقما	 بو	سطة 
يعرفه   aلذ	'  GPS نظا@   '
'يستخدمه 	لكث$ منا، '	ملثا8 
�حد  على  ¶فى  ال   aلذ	
�Ìيته هو 	لتصوير '	خلر	ئط 
 Google 	لصناعية   Eباألقما
 *, طبعا  باإلضافة   ،Earth

 Eالستشعا	لتجسس '	 Eقما�
عن بعد '	ألغر	° 	لعسكرية 

 .Kألخر	
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التقوى

 * ترحب ³لة 	لتقوm K هذx 	لز	'ية ”	لتقوK منكم ',ليكم“ èميع 	ملساÌا1 من قر	ئها 	لكر	@ 


 عن a�E 	ملجلة.E'صحاֲדا 'ليس بالضر� i	E« ا1 عنÌملسا	 dتع * 

	لdيد 	إللكتر'� altaqwa@islamahmadiyya.net

�لضحك &جها� �ملناعة

	لضحك من غ$ سبب، قلة �;s.. هذ	 

، 'لكن ما Eملأثو	ألمثا8 	من  xما تعلمنا
متاما  Íتلف   xهذ �يامنا   m  i	dخل	  x	ير
حيث ير'+ �نه لو 	ستطعت �+ تضحك 
�¡ماتك،  عز   m ح¦  سبب   +'; من 
على  'حتافظ  مناعتك،   aتقو فإنك 
باألمر	°  	إلصابة  'تتجنب  صحتك، 

	ملختلفة. 
فللضحك مفعو8 جد ,¼اm Ú مو	جهة 
'	أل¡ما1   
	حليا  m 	لصعبة  	ملو	قف 
بشكل   aE'ضر 	لضحك   +, 	لنفسية. 
	النفعا8   aشديـد لألفـر	;   Ðخا
'	لذين يو	جهو+ ظر'ًفا صعبة، فالتوتر 
'	الكتئاs لن ²ل 	ملشاكل، بل سو� 
 E';  Àملر	' فللضحك  تعقيًد	،  يزيدها 
'	النفعاال1  	لتوتر	1  خفض   í كب$ 
	لشخص  	ستخد@  'كلما   ،
	لشديد
 í مبكًر	  '	لفكاهة   À	ملز	 	النفعا* 
حتقيق   í له  �فضل  _لك  كا+  حياته 
	لتكيف '	لتعامل 	ملناسب مع 	آلخرين. 

	لضحك  من   Eباإلكثا  iألطبا	  'ينصح 
	لذK يؤ;a ,* 	لشعوE باحلرية '	لر	حة 
بأنك   rإلحسا	'  Pالنطال	' 	لنفسية 
ح¦  تو	جهها  	ل�  	ملشكلة  من   dك�

تستطيع �+ تفكر m حلها. 
	لعلمية  	ألÁا�  �حد�  �ثبتت  'لقد 
,فر	¡  من  يقلال+   Àملر	' 	لضحك   +�
هرمونا1 "	لكوتيـز'8" '"	أل;Eينالني" 
	النفـعاال1  هرمونا1  من  'غ$ها 
على  	لسـل®  	لتأث$   1	_ 	�د	مة، 

جها¡ 	ملناعة. 
 ،Eلكبا	 على  	لتفا�8  فو	ئد  تقتصر  'ال 
�يًضا، فقد   Eلصغا	 بل ميتد مفعو�ا ,* 
 +� 	ليابانيني  	لباحثني  من  فريق  �ثبت 
حتمي  لكي  'سيلة  �فضل  هو  	لضحك 
	جللد.  بإكزميا  	إلصابة  من  طفلها  	أل@ 
	ل�  	أل@   +�  *, 	لفريق  توصل  'قد 
تقو@ بإEضا¢ طفلها 'هي m حالة من 
	لسعا;
 '	لفرÀ حتمي 	بنها من 	إلصابة 
	لباحثو+   iهؤال ينصح  لذ	  باإلكزميا. 
�حد  	لرضاعة  قبل  تشاهد  بأ+  	أل@ 
'قد   .aلكوميد	 	لطابع   1	_ 	ألفال@ 

 m 	لسبب  	ليابانيو+  	لباحثو+  �Eجع 
 
_لك ,* �+ 	لضحك يفر¡ مو	; مضا;

للحساسية m 	للنب 	لطبيعي لأل@.
,فر	¡  ينشط  	لضحك   +� كما 
	لطبيعية  	ألفيونا1   '� "	إلند'Eفينا1" 
حتافظ  طبيعية  مطمئنا1  مبثابة  تعد  	ل� 
'�يًضا  	لطبيعي،   bلسلو	'  Å	ملز	 على 
 aلذ	 Eلقد	ملناعة، بنفس 	جها¡  aتقو
يفر¡x جسم 	إلنسا+ بعد مماEسة 	لرياضة 
من  ضحكة  كل  'مع  منتظمة،  بصفة 
حر	Eية،   
سعر  ٣,٥  Pحر يتم  	لقلب 
مما ¼عل 	لضحك �يًضا 'سيلة للمحافظة 
�غذية  تنا'8  عد@   Õبشر 	لرشاقة  على 
 +� 	لضحك. كما  غ$ صحية مع هذ	 
	لضحك يزيد من كمية 	أل'كسجني 	ل� 
تدخل ,* 	جلسم مما يساعد على جتديد 
'تقليل  	ملناعة،  'تقوية  	لتالفة،  	خلاليا 

	إلحساr باأل�، '¶فيف 	لتوتر.
(بتصر� عن 	لشبكة 	لعاملية)
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