



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�

تداعيات تهميشتداعيات تهميش
 دور املعلم دور املعلم

 k �ملعلمني  على   nالعتد�� حاال/   /Gثا�
�ألخ"�  �لفتر�  خال^  rتلفة  عربية  بلد�( 
�ستياn �ملعلمني %�ملجتمع بكافة شر�ئحه خوفا من تنامي 
على  �لتربوية  �ملؤسسا/   k %�نتشاGها  �لظاهر�   uهذ

�متد�7 خاGطة �لعا} �لعرz من �ملحيط *) �خلليج.
 |Gملد�� k لعنف� Gمن �هم �ألسبا� �ل~ �7/ *) ظهو%
هو ִדميش G%7 �ملعلم k معاقبة �لطال� لدG� Iتكاֲדم 
بالنظا>  �لتقيد  على  �لصغر  منذ  %تعويدهم  �ملخالفا/ 
 k �لنظر  *عا�7  يستوجب  �لذ`  �ألمر  �لعامة  %�آل��7 
ضو�بط  %فق  �لعقوبا/   ��G7*  � �لسلوكية  �لالئحة 
�لتربية  �ملختصني k �ا^  �ملسؤ%لني  بإشر�� من  معينة 

%�لتعليم.
 nعطا* �لفتاكة �ب  �لظاهر�   uهذ �ما>  �حلو�جز  %لوضع 
�لعقوبا/  إليقا�  �كثر  صالحيا/  %�لتربويني  �ملدGسني 
�ملناسبة. فقد تبني �( �لتوجيه فقط بد%( عقا� �مر غ" 
كا�، فبالرغم من �( �لعقوبا/ جنحت منذ قر%( *ال ��ا 
لذلك �ب  عديد�،  %�جتماعية  نفسية  تعقيد�/  خلفت 
هذ�   k تنجح  لكي  معينة  ضو�بط  %فق  هيكلتها  *عا�7 

�لزمن 7%( *فر�� �` تد�عيا/.
%قد شهد/ ظاهر� �لعنف k �ملد�G| سو�n �7خل �سو�Gها 
�% خاGجها %خاصة �عتد�n �لطلبة على �ملعلمني بعًد� �خر 
 k %نشرها   /�nالعتد�� تلك  تصوير   (* �متد/  حيث 
حيث  *نسا�   %� 7ي�   ���%  )%7 "�لبلوتو�"  مقاطع 
من  فليتخيل  بالغنب.   Gللشعو %مث"�  مزعجة  �ملناظر   )*
يقو> ֲדذ� �( من بني مشاهد` هذu �ملقاطع �قا�G هذ� 
�ملعلم �% �سرته %مدI ما يلحق ֲדم من شعوG باإلحبا� 
�جلليلة. �ملعلم  مهنة  مع  يستقيم  ال  %كال�ا  %�إلهانة 

%هي  �الجتماعي  للو�قع  مصغر  منو[�  هي   |Gفاملد�

عن  مبعز^  نأخذها   )� �و�  فال  �ملجتمع،  7%�ئر   Iحد*
%�لطالب  �ملعلم  بني  �لتعامل  فآليا/  �الجتماعي.  �لو�قع 
[لك  يعد   { �ملعلم   )* حيث  فا7حا،  خلال  �فر�/ 
بأنه  �لطالب  £مل  فال   Nألخال�% للقيم  �ملثا¤  �لنمو[� 
�صبح عنيًفا %�نه %حدu �ملسؤ%^، بل تقع �ملسئولية على  
�جلميع لذلك �ب �( تدG| هذu �لظاهر� بشكل ¦و¤.

%عندما  �ملجتمعا/   nبنا  k جد�  كب"   G%7 له  فاملعلم 

اسه  يفقد  فإنه   uG%لد تقدير  %عد>  سيئة  معاملة  �د 
%Gمبا §د� عندu عز%� عن هذu �ملهنة �لشريفة. كما 
كو�ا حتر¨  �ملشكلة  من   �nجز �إلعال>  %سائل  تتحمل 
�ملعلمني %ִדويلها %نسج  �لضوn على قضايا  على تسليط 
خال^  �ملعتا�7 من   /�Gلبها� من  �لكث"  %*ضافة  �لقصص 
*�7نتهم  ثبو/  قبل  �لرنانة   /�Gلعبا�% �إلنشائية  �جلمل 
 Gبإظها نفسها  تكلف  %ال  �ملعلومة.  من صحة  %�لتحقق 
 %� صحيحة  غ"  �لقضية   )�  %� �كتشافها،  بعد  �حلقيقة 
كيدية بل تنسى %ִדمل %كأ( �ملوضو� حتمية *�7نة �ملعلم.

كما �( هناa طالًبا ال يصلحو( للبقاk n �ملد�G| أل�م 
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يفسد%( �كثر مما يستفيد%( فيجب عمل بر�مج *صالحية 
خاصة ֲדم تطبق k بعض �ملد�G| %يتم نقل هذu �لفئة iا.

لقد �صبح �ملعلم بد%( �` G%7 تربو` خصوصا بعد منع 
�لطالب  4يع �الجر�n/ �ل~ ميكن �ستخد�مها لتخويف 
ح± عمَّت �لفوضى �ملد�Gَ|، فعندما يز%G �حدنا مدGسة 
%�لالمباال�.  �النضبا�  من عد>   uير� ملا  فكأنه k حفل؛ 
�ملتبا7^ *) مؤسساتنا  �مت³ �( يعو7 �النظبا� %�الحتر�> 

�لتعليمية.
فمهنة �لتعليم كما ال µفى على �حد iا صبغة 7ينية Gفيعة 
�لشأ( حيث *ننا *[� تأملنا جانبا من Gسالة خ" �ألنا> عليه 

�فضل �لصال� %�لسال> %�ل~ خلصها �لقر�( �لكرمي:
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  Gَُسوًال  �ْألُمِّيَِّني  ِفي  َبَعَث  �لَِّذ`  ﴿ُهَو 
يِهْم َ%ُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَ� َ%�ْلِحْكَمَة َ%ِ*ْ( َكاُنو� ِمْن  �َياِتِه َ%ُيَزكِّ
ٍ̂ ُمِبٍني﴾ (�جلمعة: ٣).. جند �نه بعد تال%�  َقْبُل َلِفي َضَال
�آليا/ %تزكية �ألميني �` *متا> �حلجة عليهم %تدGيبهم 
�ألمر  �لتعليم،   G%7 يأ¾  �لسقيمة  �نفسهم  تزكية  على 
�لذI �ب �( يبعث �لفخر %�لعز� k نفس �` معلم. 

%�إلسالمية  �لعربية  �لساحة  تعيشه   Iلذ� �لو�قع  %لكن 
مـّما  كث"�  صالحيا/  منه  %سلب  �ملعلم   G%7 �َّش 
�فقدu هيبته %�حتر�مه لدI �لطال� �لذين تبنو� مفهوما 
خاطئا للحرية من �حلضا�G �لغربية �ل~ �ستيقظت �خ"� 
من سباִדا %�عترفت Âطئها بتقدمي مفهو> خاطئ للحرية 
 k صبحت تنا7` بالقيم �ألخالقية �ل~ كانت عليها�%
�ملاضي. %�لسؤ�^ �لذ` يطرÃ نفسه k هذ� �ملقا>: م± 

ستستيقظ �جيالنا؟
 %k %�قع �ألمر *( ما §د� k مد�Gسنا %معاهدنا *منا 
هو صو�G مطابقة لألصل ملا §د� k مد�G| %معاهد 
�لد%^ �لغربية �ل~ بد�/ بعض مؤسساִדا بعد �( فشلت 
جدية  بكل  تفكر  �ألمنية  مشاكلها  حل   k �لشرطة 
�لرÇي  �يهم  يرتد%(  �جليش  من  مدGسني  باستخد�> 
حسب  %�لعقا�  %�لقو�  �لغلظة  �ستعما^  iم  %µو^ 
بنو7 قانو( �جليش. حيث *( �لفصو^ �صبحت ميا7ين 
حرًبا  تشهد  مد�Gسهم   )* �حلرما/.   aنتها�%  aللعر�
ناGها  *Èا7  يستحيل  قد   Iباألحر  %� يصعب  شرسة 
*( } يتم �لتدخل �لسريع. %كما تعرفو( �( �ملؤمن من 
يتعظ بغ"u خصوصا �( ما تشهدu مؤسساتنا �لتعليمية 
�لغربية  �ملؤسسـا/   uتشهد ما   (* حتما  سيؤ7` 
 Gتدهو من  تعـانيه  ما  مطلع   `� على  µفى  ال  �ل~ 

%�£ـطا�.
من  لكل   "Iلتقو�"  cمن من  نرفعها  جا�7  Gسالة  *�ا   
له صلة مبهنة �لتعليم �جلليلة كي يرفعها ملن يهمه �ألمر 
لوضع خطة جا�7 لنجد� مؤسساتنا �لتعليمية من �خلر�� 
 َّk "�خل"   :� بقوله  مقتدين  �ملستقبلية  �ألجيا^  %*نقا[ 
يستمعو(  �جعلنا ممن  �للهم  �لقيامة".  يو>   (* �م~   k%

�لقو^ فيتبعو( �حسنه.

 iمن من  نرفعها  جادة  رسالة  إنها 
مبهنة  صلة  له  من  لكل  "التقوى" 
يهمه  ملن  يرفعها  كي  اجلليلة  التعليم 
لنجدة  جادة  خطة  لوضع  األمر 
.... اخلراب  من  التعليمية  مؤسساتنا 
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التقوى

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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما> �ملهد` %�ملسيح �ملوعو7 �

:|%G7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

عصمة يوسفعصمة يوسف  ��
حّولت اخلزي والذل إ� العز والشرفحّولت اخلزي والذل إ� العز والشرف

َنْفِسي  َعْن  
�َ&َ�ْتِني َ ِهَي  ﴿َقاَ' 

َكاَ,   ,ْ.ِ 1َْهِلَها  ِمْن  َشاِهٌد  َ&َشِهَد 

َ&ُهَو  َفَصَدَقْت  ُقُبٍل  ِمْن  ُقدَّ  َقِميُصُه 

ِمَن �ْلَكاCِِبَني * َ&ِ.ْ, َكاَ, َقِميُصُه ُقدَّ 

اِ�ِقَني﴾  ِمْن ُ�ُبٍر َفَكَذَبْت َ&ُهَو ِمَن �لصَّ

(يوسف: ٢٧%٢٨)

:Gلكلمـا� Iشر
شهو�7ً:  �ملجلَس  شهد  َشِهَد: 
شهد  عاَيَنه.  عليه؛  �ّطلع  َحَضَرu؛ 
على  %شهد  �G7كها.  �جلمعَة: 
%شهد  قاطًعا.   �cًخ به   cخ� كذ�: 
عند �حلاكم لفال( على فالٍ( بكذ� 
�لشها�7  ما عندu من   Iَّ7� شها�7: 

(�ألقر�) 
�لصا�قني: �لصدNُ: نقيُض �لكذ�، 
هو �لذ` يكو( ما k �لذهن مطابًقا 
 :N(�ألقر�). %�لصد �Gخلا� k ملا
عنه  %�ملخَبَر  �لضمَ"  �لقو^  مطابقة 
مًعا، %م± �Ëر> (�` سقط) شر� 
بل  تاًما،   Ìصدق يكن   { [لك  من 
 )� %*ما   ،Nبالصد يوَصَف   )� *ما 
يوصف تاGً� بالصدN %تاGً� بالكذ� 

على نظرين rتلفني (�ملفر�7/)

tΑ$s%}‘ÏδÍ_ø? yŠuρ≡ u‘tãÅ¤ø� ¯Ρ4y‰Îγ x© uρÓ‰Ïδ$x©ôÏiΒ!$yγ Î=÷δr&βÎ)šχ% x.… çµÝÁŠÏϑ s%£‰ è%ÏΒ

9≅ ç6è%ôM s%y‰ |Ásùuθ èδuρzÏΒtÎ/É‹≈ s3 ø9$#∩⊄∠∪βÎ)uρtβ% x.… çµ ÝÁŠÏϑ s%£‰è%ÏΒ9� ç/ßŠôM t/x‹ s3 sùuθ èδuρ

zÏΒtÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#∩⊄∇∪$£ϑ n=sù#uu‘… çµ|ÁŠÏϑ s%£‰ è%ÏΒ9� ç/ßŠtΑ$s%… çµ ¯Ρ Î)ÏΒ£ä. Ï‰ø‹ Ÿ2(¨βÎ)

£ä.y‰ ø‹ x.×ΛÏàtã∩⊄∪ß#ß™θãƒóÚÌ� ôã r&ôtã#x‹≈ yδ4“ Ì� Ï� øó tGó™$#uρÅ7Î7 /Ρ x‹ Ï9(Å7̄Ρ Î)ÏMΖ à2zÏΒ

tÏ↔ÏÛ$sƒø: $#∩⊂⊃∪*tΑ$s% uρ×οuθó¡ ÎΣ’ ÎûÏπ oΨƒÏ‰ yϑ ø9$#ßN r&t� øΒ $#Í“ƒÍ•yè ø9$#ßŠÍρ≡ t� è?$yγ9 tGsùtã ÏµÅ¡ ø� ¯Ρ(ô‰ s%

$yγ x� tó x©$‰7 ãm($̄Ρ Î)$yγ1u� t∴s9’ Îû9≅≈ n=|Ê&Î7 •Β∩⊂⊇∪$¬Ηs> sùôMyè Ïϑ y™£ÏδÌ� õ3 yϑ Î/ôMn=y™ ö‘r&£Íκö* s9Î)

ôNy‰ tGôã r&uρ£çλ m;$\↔s3 −GãΒôMs?#uuρ¨≅ä.;οy‰ Ïn≡uρ£åκ÷]ÏiΒ$YΖŠ Åj3 Å™ÏMs9$s%uρólã� ÷z $#£Íκö* n= tã($¬Η s> sù

ÿ… çµuΖ ÷ƒr&u‘… çµtΡ ÷� y9ø.r&z÷è ©Ü s% uρ£åκu‰ Ï‰ ÷ƒr&zù=è% uρ|·≈ ym¬!$tΒ#x‹≈ yδ#·� |³ o0÷βÎ)!#x‹≈ yδ�ωÎ)Ô7 n=tΒ

ÒΟƒÌ� x.∩⊂⊄∪ôMs9$s%£ä3 Ï9≡x‹sù“ Ï% ©!$#Í_̈Ζ çF ôϑ ä9ÏµŠ Ïù(ô‰s) s9uρ… çµ›?Šuρ≡u‘tã ÏµÅ¡ ø� ¯ΡzΝ |Á ÷è tFó™ $$sù(

È⌡ s9 uρöΝ ©9ö≅yè ø� tƒ!$tΒ… çνã� ãΒ#u£uΖ yfó¡ ãŠs9$ZΡθ ä3 u‹ s9uρzÏiΒtÌ� Éó≈ ¢Á9$#∩⊂⊂∪t
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 :Kلتفسـ�
يليق  �لذ`  هو  يوسف  فعله  ما   )ّ*
Gغم  فإنه   ،Gألخيا� �هللا  عبا7  مبقا> 
�حلديث   Î7يبا  { مظلوًما  كونه 
خطيئة  ستر  حا%^  بل  حد�  عّما 
�ملر��، %لكنها ملا �ִדمته باإل� كذًبا 
�%جها   cخ�% �لو�قع،  لبيا(  �ضطر 
قائًال: } �ُفكر �بًد� k �خلطيئة %*منا 
هي �ل~ كانت حتا%^ *غر�ئي ֲדا بل 

%*Gغامي عليها.
بر�/  ظر%ًفا  هّيأ  بنفسه  �هللا   )*  �ّ
ساحة يوسف، حيث قا> شاهد من 
لو  �نه  نبَّه   ]* لصاحله  يشهد  �هلها 
كا( يوسف هو �لذ` نوI ֲדا �لشر 
 Nيتمز )� cحتما^ �ك� aلكا( هنا
قميصه من �ألما>، %لكن قميصه قد 
7ليل %�ضح  �خللف %هذ�  متزNَّ من 
 Gلفر�� يريد  كا(  �ملسكني  هذ�   )�
منها %��ا هي �ل~ كانت تريد *يقافه 

%منعه من �iر%�.
%حيث *( �لقر�( } يذكر من قبل 
حا7ثة متزNُّ �لقميص، يبد% �( هذ� 
�لقميص   I�G من   ^%� هو  �لشاهد 
 Ãيصر  { %لكنه  �خللف،  من   Ìممزق
بذلك خوًفا من غضب تلك �ملر��، 
يبني  %كأنه  بُأسلو�  حتد�  %*منا 
مثل   k �حلقيقة  ملعرفة  عامة  قاعد� 

هذu �لظر%�.

  تذكر �ملصاG7 �إلسالمية �( �سم 
 ��Gلتو� %لكن  "�ليخا"،  كا(  �ملر�� 
 )� غ"  �سم.   `� iا  تذكر   {
�لتلمو7 �يضÌ [كر �( �Çها "�ليخا" 
بوالئيو ¨ ٨٠).  تر4ة  (�لتلمو7، 
%يبد% �( �ملسلمني نقلو� هذ� �السم 

.Gعن هذ� �ملصد
      

ا َ
L1َ َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُ�ُبٍر َقاَ'  ﴿َفَلمَّ

ِ.نَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ ِ.,َّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم﴾ 

(يوسف:  ٢٩)

 :Kلتفسـ�
يبد% �( هذ� من كال> �لعزيز. فعندما 
�لقميص  فحص   (* �لشاهد  نّبهه 
 aG7� �خللف  من  ممزًقا   uجد%%

�حلقيقة.
قوله ﴿*( كيدكن  بأ(  �لبعض  قا^ 
عظيم﴾ يع� �( �لنسو� بطبعهن ميلن 

*) �ملكر %�لكيد بوجه خا¨.
بسبب  �لنسو�   )� فيه  الشك  مما 
تعرضهن للظلم %�لعد%�( ِمَن �لرجا^ 
َيُكّن �شدَّ مكًر� من �لرجا^  عموًما 
%�لتعتيم،  �لتمويه   k منهم  %�مَهَر 
هضم   (* ترجع  �لعا�7   uهذ %لكن 
حقوقهن بأيد` �لرجا^. %من �جل 
 nنسا  k �لعا�7   uهذ جند  ال  [لك 
 Iَّ7تؤ �ل~  �لعائال/   %� �لشعو� 
جند  َبل  كاملة،   nلنسا�  Nحقو فيها 
�لرجا^   )� [لك  من  �لنقيض  على 
�لظاملني  بأيد`   �Gملقهو� �ألمم   k
%�خلد��.  �ملكر   (*  Ìيض� يلجأ%( 
فهذu �لعا�7  ليست خاصة بالنسو� 
%هي  �لظلم  نتا�  هي  %*منا  فقط، 
حد  على  �جلنسـني   Iلد قائمة 

 .nسو�
 )*) �Gكما �ب �( نعلم �( عبا  
كيدكن عظيم) ليست قر�Ç �Gًا%ًيا 
%*منا هي من قو^ �لعزيز، %قوله ليس 

كما vب أن نعلم أن عبارة (إن كيدكن عظيم) ليست 
قراًرا سـماوًيا وإمنا هي من قول العزيـز، وقوله ليس 
~جـة علينا. لقد تفّوه به غاضًبـا، والذين ال ميلكون 
أنفسـهم عند الغضـب يتفّوهون مبثل هـذا الكالم، 
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التقوى

غاضًبا،  به   uتفّو لقد  علينا.  Ðجة 
عند  �نفسهم  ميلكو(  ال  %�لذين 
يتفّوهو( مبثل هذ� �لكال>،  �لغضب 
سو�n كانو� من �لنسو� �% �لرجا^. 
جنس  كل   َّ)�  Ì�7ئم  Iنر *ننا 
�لنقائص  بش±  �آلخر  �جلنس  يرمي 
%�لعيو�. فمن �عتcها قاعد� عامة 
�% حقيقة ثابتة فقد ساN 7ليًال على 
ال   ]* فحسب.  ِ*�G7كه  %قلة  جهله 
�ألقو�^   uهذ مثل  من  يقصد  �حد 
�جلنس  �فر�7  �%4يع  �ملخاَطب   )�
 uل مثل هذ
�آلخر rطئو(. فمن 
 nلنسا� جنس  عن  �خلاطئة   Gألفكا�
�لذ` خرجت منه سيد�/ فاضال/ 
عظيما/ مثل مرمي %خد�ة %عائشة 
Gضو�( �هللا عليهن، فال شك �نه ال 

يهني *ّال نفسه.

 Pَعْن َهَذ� َ&�ْسَتْغِفِر Rُْيوُسُف 1َْعِر﴿
�ْلَخاِطِئَني﴾  ِمَن  ُكْنِت  ِ.نَِّك  ِلَذْنِبِك 

(يوسف: ٣٠ )

:Gلكلما� Iشر
 1ْعِرRْ: �عرÑَ عنه �ضر� %ّصد، 
 `� ،�G%"مز� للصi� حقيقته جعُل%
�خذُ/ عرًضا �` جانًبا غ" �جلانب 
�لذ` هو فيه (�ألقر�). فاملع³ 7َْعَك 

ِ̂ به.  من هذ� %ال تبا

:Kلتفسـ�
حيث  �لعزيز،  كال>  من  �يضا  هذ� 
ينصح �%جته من ناحية، %من ناحية 
بأ(   � يوسف  ينصح   Iخر�
هذ�  ُيفشي  %ال  عما حد�  يتغاضى 

�لسر.
 k 7G% هنا جند �ختالًفا �خر بني ما%  
�لقر�( %ما %k 7G �لتو��G، فإ�ا تذكر 
�( �لعزيز صّدN �%جته k قوiا، %َعدَّ 
عليه.  %غضب  �رًما  يوسف  سيَدنا 
%لكنها   .(٢٠,١٩:٣٩ (�لتكوين 
سرعا( ما تعو7 لتؤيد �لقر�( بقوiا: 
يد   (* �لسجن  بيت  Gئيس  فدفع 
يوسف 4يع �ألسرI �لذين k بيت 
 aلسجن. %كل ما كانو� يعملو( هنا�

كا( هو�لعامل (�لتكوين ٢٢:٣٩).
�ليخا   �%�  )�  ��Gلتو� من  %نعر� 
كا(  نفسه   "Gفوطيفا" �لعزيز  %هو 
يشر� على �لسجن حيث %7G فيها: 
Gئيِس  َخِصيَّيه  فرعو( على  "فسخط 
فوضعهما  �خلبا�ين،  %Gئيِس  �لُسقا� 

k حبس بيت Gئيس �لُشَر� k بيت 
يوسف  كا(  �لذ`  �ملكاِ(  �لسجن 
�لشرِ�  Gئيُس  فأقا>  فيه.  �بوًسا 
عند�ا".(�لتكوين٤,٢:٤١)  يوسَف 
يكو(   )� �لعقل  مع   Óيتنا ملما  %*نه 
� §ا%^  يوسف  قد %جد  �لعزيز 
يعّينه  [لك  %مع  عرضه  على  �iجو> 
من غ"  *نه   � �لسجن.  على  مشرًفا 
 nهؤال �لعزيز  يضع   )� �يًضا  �ملعقو^ 
�مر  -�لذين  �خلصوصيني   nلسجنا�
�مللك بسجنهم- حتت Gقابة يوسف 
فتبني   .u%عد �نه  يعر�  %هو   �
على  كا(  �لعزيز   )� كله  [لك  من 
من  يوسف  ساحة   �nبر� ِمن  يقني 

�لتهمة.                    

�ْمَر1َُ�  �ْلَمِديَنِة  ِفي  ِنْسَوٌ�  ﴿َ&َقاَ' 
َقْد  َنْفِسِه  َعْن  َفَتاَها  ُتَر�ِ&ُ�  �ْلَعِزيِز 
َضَالٍ'  ِفي  َلَنَر�َها  ِ.نَّا  ُحبًّا  َشَغَفَها 

ُمِبني﴾ (يوسف: ٣١)

هـذا أيضا مـن كالم العزيـز، حيث ينصـح زوجته 
مـن ناحية، ومـن ناحيـة أخرى ينصح يوسـف � 
بـأن يتغاضـى عما حـدث وال ُيفشـي هذا السـر.
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: Gلكلما� Iشر
�ملكرَُّ>؛  ؛  ُّ̀ �لقو �لشريُف؛  �لَعزيُز: 
�ملنيع   `� تعا)  �هللا   nاÇ� من  %هو 
�لذ` ال ُينا^ %ال ُيغاَلُب؛ �ملِلُك لغلبته 
على �هل مملكته؛ لقُب من َمَلَك مصَر 

مع  �إلسكندGية (�ألقر�).
َشَغَفها: شَغفُه َشْغفÌ: �صا� َشغاَفه. 
بالَشغا�.  عِلق   :Ìشَغف حبُه  شغفُه 
%قيل:  �لقلب؛  غال�  %�لشغا�: 
%قيل:  حّبته؛  %قيل:  حجابه؛ 

ُسَويد�uÔُ. (�ألقر�).
�لفضيحُة؛  �لضال^: �iالaُ؛  َضال': 
قوله  (�ألقر�).   Iدi� �لباطُل؛ ضدُّ 
�لقدمي﴾  ضاللك  لفي  ﴿*نك  تعا) 
%قوله: ﴿*( �بانا لفي ضال^ مبني﴾ 
*شا�G *) شغفه بيوسف %شوقه *ليه، 
لنر�ها  *نا  %كذلك ﴿قد شغفها حبًّا 

k ضال^ مبني﴾ (�ملفر�7/).  

�لتفسيـر:
(�لعزيز) كا( لقًبا مللوa مصر k [لك 
�لزما(، %لكن هذu �ملر�� } تكن �%جة 
�مللك �ملصر` عندئذ *منا كانت �%جًة 
�لكلمة   uهذ  )� يبد%  حر�سه.  لرئيس 
كانت تطلق �يضا على �عيا( �لبلد، �% 
�( �لنسو� �طلقن هذ� �للقب عليها متلًقا 
iا مثلما يسّمي �خلا7> سيدu ملكÌ %غ" 
 cلك من �أللقا�. %عندما شا� خ]

�حلا�7 بني �قا�G �لعزيز %Çعته بعض 
�لنسو� �لال¾ كن صديقا/ المر�ته فيما 
يبد%، بد�( k نشر �خلc علًنا. %لكنهن 
ـ بغية �لتشه" ֲדاـ  �ََ[ْعَن �خلÐ cيث 
يتوهم �لنا| %كأ( �لغر�> بينهما ال يز̂� 
مستمًر�. %هكذ� قّدمن �حلا�7 بشكٍل 
مشّوuٍ يوهم �لسامع %كأ( سيدنا يوسف 

�يضا كا( متوGطk Ì �ملعصية.
 %�ما كلمة (حّبÌ) k قوله ﴿قد شغفها 
حّبÌ﴾ فهي للتمييز، %�ملع³: قد شغفها 
 �̀ نفًسا  �مد  طا�  %مثاله:  حبه، 
حب   )� %�ملر�7:  �مٍد،  نفُس  طابْت 
يوسف قد متّكن من قلبها ̀� ��ا َ�حبَّْتُه 
حبًّا شديدÖ، غ" مبالية بالعو�قب. فكَأ(َّ 
هؤالn  �لنـسو� قمن ֲדجائها %لكن 

هجاnً  مليًحا. 

ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ 1َْ
َسَلْت .َِلْيِهنَّ  ﴿َفَلمَّ
َ&1َْعَتَدGْ َلُهنَّ ُمتََّكأً َ&َ[َتْت ُكلَّ َ&�ِحَدٍ� 
ا  ْ̀ َعَلْيِهنَّ َفَلمَّ يًنا َ&َقاَلِت �ْخُر ِمْنُهنَّ ِسكِّ
 cَْعَن 1َْيِدَيُهنَّ َ&ُقْلَن َحا 
1َْيَنُه 1َْكَبْرَنُه َ&َقطََّ
ِ َما َهَذ� َبَشًر� ِ.ْ, َهَذ� ِ.الَّ َمَلٌك َكِرٌمي﴾  ِهللاَّ

(يوسف: ٣٢)

:Gلكلمـا� Iشر
 َسِمَعت: Çع بالشيn معناu �نه Çع 
خÖc كا( شائًعا، *[ %Ç 7Gَّع بكذ�: 

شّيعه، %Çّع بالرجل: �[�� عنه عيًبا 
%نّد7 به %شّهرu %فضحه (�ألقر�).

يقا^  متمكًنا،  جلس  �تكأ:  مّتكأ:   
عند  �لقو>  �تكأ  �لسرير.  على  �تكأ 
فال(: َطِعمو� عندu. قا^ 4يل: فظللنا 
بنعمة %�تكأنا: �` طعمنا. %�تكأ على 
عصاu: حتّمل %�عتمد عليها. قا^ �بن 
*ّال   nالتكا� تعر�  %�لعامة ال  �ألث": 
�حد  على   Öمعتمد �لقعو7   k �مليَل 
�ملعنيني   k ُيستعمل  %هو  �لشقَّني، 
 %� uيقا^ �تكأ *[� �سند ظهر ،Ì4يع
%كلُّ  عليه.   Öمعتمد  nشي  (* جنبه 
من �عتمد على شيn فقد �تكأ عليه. 
 nلالتكا عليه  ُيجلس  �لس  %�ملتكأ 

(�ألقر�). 
ينُة  ِسّكيًنا: �لسّكني �لة ُيذَبُح ֲדا. �لِسكِّ
ينة:  ُني %هي �خصُّ منه. %�لِسكِّ �لسكِّ

�لطمأنينة (�ألقر�).
َ̀ عليهّن: َخر� عليه: بر� لقتاله.  َخَر
%خرجت �لرعية على �لو�¤: خلعت 
طاعته، %خر� �لو�¤ على �لسلطا(: 
 uمتّر7، %َخر� *) فال( من 7َينه: قضا

*ياu (�ألقر�).
%عظم   Ö"كب  u�G  :ucَك� 1كjَنه:   

عندu (�ألقر�).
حيًشا:  §يش  منه  حاَ×  هللا:   cَحا
فز�. %يقا^ حاشى �يدÖ من �لقو>: 
�يًضا  فيها  %يقا^  حاشا:   .uستثنا�
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التقوى

 :"Ãإليضا�" k ^حاَ× %حشى. %قا
فيما   nلالستثنا �سُتعملت  كلمة 
مشاGكة  عن  �ملستث³  فيه   uينـز
(�ألقر�).  حكمه   k منه  �ملستث³ 
فاِعُله  هللا:  حاَ×   :nلبقا� �بو  قا^ 
مضمٌر. تقو^: حاَ× يوسف Âو� 
من  �مر  فعل  (حاَ×)  *[� كا(  �هللا. 
�يها  �هللا  �تِق  فاملع³  §اشي  حاشى 
ֲדذ�،  يوسف  تّتهم  %ال  �ملخاطب 
(حاشية  بالكسر�  �لفتحة  �سُتبدلت 
"�ملغ�":  صاحب  %قا^  �جلاللني). 
�لصحيح ��ا �سم مر��7 لل�n�c من 
كذ�، بدليل قر��n بعضهم: حاشÌ هللا 
بالتنوين، كما يقا^: بر�nً� هللا. %على 
هذ� فقر��n �بن مسعـو7: حاَ× �ِهللا 

كمعـاَ[ �ِهللا.
 

:Kلتفسـ�
�لنسو�  �لعزيز �(  �مر��   �` عرفت 
طيًبا  يبد%  بأسلوٍ�  عنها  يتحدثَن 
%لكنهن k �لو�قع َيْبغني �لتشه" ֲדا، 
�لفاحشة  �لنا| %كأ(  حيث يو�ن 
قد �Gُتكبت فعًال، Gغم *عال( �هلها 
%�G7كت  كذلك،  ليس  �ألمر  بأ( 
بأ�ن §سنب �( �لغر�> بينهما ال يز�^ 
قائًما مستمًر�، مع َ�( كل ما k �ألمر 
�( بو�G7 �لغر�> قد ظهر/ من �مر�� 
[لك.  يتعّد   { �ألمر  %لكن  �لعزيز، 

�أل%ها>   uهذ "�ليخا"  تزيل  فلكي 
7عتهن  �[ها�ن،  من  %�لشبها/ 
*) �لطعا>. فرتبت �ملو�ئد %%ضعت 
ـ  منهن  %�حد�  كل  �ما>  سكيًنا 
�ستخد�>   )� [لك  من  %يتضح 
�لسكاكني لتنا%^ �لطعا> عا�7 قدمية، 
على  �لسكاكني  �ليو>  يرتبو(  مثلما 
 � ـ   Nألطبا�  Gحضا* قبل  �ملو�ئد 
�مر/ �مر�� �لعزيز يوسَف �( يضع 
�G7كن  G�ينه  فلما  �لطعا>.  �مامهن 
من مالمح %جهه �لكرمي �نه ليس من 
صنف �لبشر �لذين يأتو( �لفو�حش. 
%Âطأ  %طهاGته،  بعظمته  %�عترفن 
 k  �Gلتو� من  %بn�cته  فيه،  ظنهن 

�إل� مع �ملر��.
  %�ما قوله تعا) ﴿قّطعن �يديهن﴾ 
�أل%^:  بطريقني.   u"تفس فيمكن 
%شرفه  نبله  عظيم  من  G�ينه  ما   )�
��ن  لدGجة  َبَهَرهن  %بر�nته 
�ملحّيا  هذ�  مشاهد�   k ��مكن 
�يديهن  جرحن  بعـضهن   )* ح± 

بالسـكاكني.
شد�  عن  تعب"  هذ�   )� %�لثا�: 
قمن  ��ن  مبع³  %�لدهشة  �حل"� 
�ملشهد  G%عة  من  �ناملهن  بعّض  
 )� نظن   )� لنا  خطر  كيف  %قلن: 
يقتر�   )� ميكن  �لكرمي  �ملََلك  هذ� 
 ّ̂ يد �ألنامل  %عض  �لفاحشة.  من 
هنا   nجا %قد  �لند>.  على  كذلك 
بكلمة (�يد`) بد^ (�نامل) Ðسب 
عا7ִדم k [كر �لكل مكا( �لبعض.

�لتلمو7  ��ا %ضعت   k 7G% لقد%
يوسف  %�مر/  �لcتقا^،  �مامهن 
ÔGية   k فا�مكن بالقيا> Âدمتهن، 
فجرحن  منبهر�ٍ/  �جلميل  %جهه 

�يديهن.
�ما �جلملة (*ْ( هذ� *ّال مَلك كرمي) 
فتع� ��ن عندما G�ينه �قرG( بعظمته 
%%Gعه، %} يلبثن �( قلن *نه مَلك 
 Nكرمي. %هذ� يع� �نه ميكن *طـال
�لبـشر  على  "�ملََلك"  كلـمة 

�اً��.

أما اجلملة (إْن هذا إّال مَلك كرمي) فتع� أنهن عندما رأينه 
أقررن بعظمته وورعه، و� يلبثن أن قلن إنه مَلك كرمي. 
وهذا يع� أنه ميكن إطالق كلمة "اَملَلك" على البشر �اًزا.
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﴿َقاَلْت َفَذِلُكنَّ �لَِّذP ُلْمُتنَِّني ِفيِه َ&َلَقْد 


�َ&ْ�ُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َ&َلِئْن َلْم َ

ِمَن  َ&َلَيُكوًنا  َلُيْسَجَننَّ   oُُمُر]َ َما  َيْفَعْل 

اِغِرين﴾  (يوسف: ٣٣) �لصَّ

:Gلكلما� Iشر
7ُعَي  تقو^:   ،Ù�% متنَع� �ستعصَم: 
*) مكر%u فاستعصم �` �Ù %َطَلب 
ما   Iَّحتر %�ستعصم:  �لعصمة. 
�ستمسك  به:  %�ستعصم  يعصمه. 
�لشر  من  %�ستعصم  %لزمه.  به 

%�ملكر%u: �لتجأ (�ألقر�).
َلَيُكوًنا: �صُله لََيُكْوَنْن.

عُظم؛  ضدُّ  صُغر:  �لصاغرين: 
�لشمس  %صُغر/  بالذ^.  ها( 
كا(  �لقوَ>:  صِغر  للغر%�.  مالت 
�لر�ضي  �ملها(  �لصاغُر:  �صغَرهم. 
�لصاغر%(  4عـه  %�لضيم،  بالذ^ 

(�ألقر�).  

:Kلتفسـ�
�لنسو�   )� قبل  من  [كرنا  لقد   
حتدثن بأسلو� يوهم بأ( �لفاحشة 
قد �Gُتكبت فعًال. %7فًعا iذ� �لوهم 
 (* بدعوִדن  �لعزيز  �مر��  قامت 
�لفعلة   uهذ  )� %�لظاهر  �لوليمة. 

ֲדا   Ñير  { ما  �Gتكاֲדا   يستحيل 
�ملر��   uهذ عرَّفت  فلذ�  �لرجل، 
صديقاִדا بيوسف    � ليعترفن 
�لوقو�  من  �Çى  بأنه  بأفو�ههن 
%�قع  بّينت iن   � �لر[يلة.   uهذ k
 k يقاعه* لقد حا%لت  قائلًة:  �ألمر 
َشَركي %لكنه �متنع عما �Gيد منه. 
%كما هو با7ٍ من حديثها فإ�ن كّن 
 )� بعد  %لذلك   ،nسو صديقا/ 

%لكن �ملر�� �ل~ كانت �وG �حلا�7 
*هانة  لرغبتها  Gفضه   k /�G %�ل~ 
 k يقع   { �نه  تعلن  جندها  iا، 
مكيدִדا بالرغم من �ا%لتها �ملضنية، 

بل �ستعصم %سِلم.
%من عجائب �لقدG �( �ملر�� هد7ته 
غياهب   k بإلقائه  %�iو�(  بالذ^ 
�لسجن، %لكن �لسجن نفسه �صبح 
 ]* %شرفه،  يوسف  عز�   k سبًبا 

مال  يوسف  بأن  يقولون  املفسرين  أن  والغريب 
كانت   Zال املرأة  ولكن  املعصية  ارتكاب  إ7 
لرغبتها  رفضه   ! رأت   Zوال احلادث  Eور 
مكيدتها   ! يقع   � أنه  تعلن  جندها  �ا،  إهانة 
وسِلم. استعصم  بل  املضنية،  Eاولتها  من  بالرغم 

�كد/  �لفاحشة  من  ساحته  بّر�/ 
iن نيتها �لشرير� £وu قائلة: *نه *[� 
�Gغمـه  فسو�  لرغب~  µضع   {
�خلـز`  %�[يقـه  �لسـجن  على 

%�iـو�(.
بأ(  يقولو(  �ملفسرين   )� %�لغريب 
�ملعصية  �Gتكا�   (* ما^  يوسف 

7خوله  خال^  من  تعا)  �هللا  جعله 
%%�يًر�  للملك،  مقرًبا  �لسجن 
به،  ما هد7ته  للما^. %هكذ� حتقق 
 )� ليبني  معه،   uعد% �هللا  �جنز  كما 
فلو  %قدGته،  قبضته   k  nشي كل 
شاn َخلَلَق من �سبا� �خلز` %�لذ^ 

7%�عَي �لعز %�لشـر�.
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التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 4مد املصطفىسيدنا 4مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

:   *ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َ%ْجَه �هللا ِ*ّال ُ�ِجْرَ/  َ̂ َ̂ �هللا �   َقا ٍ̈ َ�(َّ Gَُسو >̌¬‡ł    َسْعد ْبِن �َِبي َ%قَّا
َعَلْيَها َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم �ْمَر�َِتَك. (صحيح �لبخاG`، كتا� �إلميا()

ُ̂ �هللا  �:  َتَناُ> َعْيِني َ%ال َيَناُ> َقْلِبي. (مسند �
د، باقي مسند �ملكثرين) َ̂ Gَُسو َ̂ َقا >̌¬‡ł  �َِبي ُهَرْيَرَ�   َقا

ُهْم َشْأُ(    �ْلَمْرَ�ِ�  �لَِّتي َسَرَقْت ِفي َعْهِد �لنَِّبيِّ �   ِفي   َغْزَ%ِ�  >̌¬‡ł    َعاِئَشَة َ�ْ%ِ� �لنَِّبيِّ  � َ�(َّ    ُقَرْيًشا  َ�َهمَّ
َ̂ �هللا  �؟  َفَقاُلو�: َ%َمْن َيْجَتِرÎُ َعَلْيِه ِ*الَّ  ُ�َساَمُة ْبُن َ�ْيٍد    ِحبُّ  �ْلَفْتِح،  َفَقاُلو�.. َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها Gَُسو
ِ̂ �هللا �     ُ̂ �هللا �   َفَكلََّمُه ِفيَها  ُ�َساَمُة ْبُن َ�ْيٍد،   َفَتَلوََّ( َ%ْجُه  Gَُسو ِ̂ �هللا  �.    َفُأِتَي ِبَها Gَُسو Gَُسو
ا َكاَ(    �ْلَعِشيُّ  َ̂ �هللا. َفَلمَّ َ̂ َلُه   ُ�َساَمُة:   �ْسَتْغِفْر ِلي َيا Gَُسو :   �ََتْشَفُع    ِفي   َحدٍّ  ِمْن   ُحُد%7ِ   �هللا؟ َفَقا َ̂  َفَقا
: َ�مَّا َبْعُد َفِإنََّما َ�ْهَلَك �لَِّذيَن ِمْن  َ̂ ُ̂ �هللا �  َفاْخَتَطَب َفَأْثَنى َعَلى �هللا ِبَما ُهَو َ�ْهُلُه ُثمَّ َقا    َقاَ> Gَُسو
،   َ%*ِنِّي  ِعيُف َ�َقاُمو� َعَلْيِه   �ْلَحدَّ ِريُف َتَرُكوuُ َ%ِ*َ[� َسَرNَ ِفيِهْم �لضَّ َقْبِلُكْم �َنَُّهْم َكاُنو� ِ*َ[� َسَرNَ ِفيِهْم  �لشَّ
ٍد   َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها. (صحيح مسلم، كتا� �حلد7%) َ%�لَِّذ` َنْفِسي ِبَيِدuِ َلْو َ�(َّ  َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

:  َلْو َيْعَلُم �ْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد �هللا ِمْن �ْلُعُقوَبِة َما َطِمَع ِبَجنَِّتِه َ�َحٌد،  َ̂ َ̂ �هللا  �   َقا ̌¬‡ł    �َِبي ُهَرْيَرَ�  َ�(َّ Gَُسو
َ%َلْو َيْعَلُم �ْلَكاِفُر َما ِعْنَد �هللا ِمْن �لرَّْحَمِة َما   َقَنَط  ِمْن َجنَِّتِه َ�َحٌد. (صحيح مسلم، كتا� �لتوبة)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٧٧))

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. 

�يها �لناظر k هذ� �لكتا�.. *( كنَت من عشاN �حلق %�لصو��، فكفاa �ية �الستخال� 
 Gحلق %7فع �لذعا�، فإ( فيها برهانا قويا للمنصفني. فال حتسب �ألخيا� Nلتحصيل تريا
ْر لساعة كاملحققني. %�نت تعلم �( �ألنباn �ملستقبلة من �هللا  كأهل فسا7، %ال ُتلحق ُهو�7ً ِبَعا7، %َتفكَّ
�لبغي %�لطغيا(،  �لعد%�(، �% كجنو7 �هللا لفتح بال7  �لر
ن تكو( كقضا� لقضايا �هل �حلق %�هل 
فُتفرِّ� ضيق �ملشكال/ ِبكّر�ِتها، ح± ُيرI ما كا( ضنًكا Gحيًبا بقو� ِصالִדا. فتبا�G هذu �ألنباnُ كل 
مناضل برمح خضيب، ح± تقو7 *) �ليقني كل مرتا� %مريب، %تقطع معا[ير �ملعترضني. %كذلك 
%قعت �ية �الستخال�، فإ�ا َتُدّ� كل طاعن ح± ينث� عن موقف �لطعن %�ملصاّ�، %ُتظهر �حلق على 
�ألعد�n %لو كانو� كاGهني. فإ( �آلية ُتبشر �لنا| بأيا> �ألمن %�الطمئنا( بعد �من �خلو� من �هل 
�العتسا� %�لعد%�(، %ال يصلح ِلِمْصد�قّيتها *ال خالفة �لصّديق كما ال µفى على �هل �لتحقيق. فإ( 
خالفة علّي �ملرتضى ما كا( مصد�N هذ� �لعر%� %�لُعلى %�لفو� �ألجلى، بل } يز^ تبتّزها ِعد�ها ما 
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فيه من قو� %ِحّد� مد�ها، %�سقطوها k هّو� %تركو� 
بيت  من  �%هَن  كبيٍت  �صاG%ها  ح±  ُ�خّو�،  حق 
�لعنكبو/، %تركو� �هلها كاملتح" �ملبهو/. %ال شك 
�( علّيا كا( ُنجعَة �لُرّ%�7 %قد%� �ألجو�7، %حجة �هللا 
�لزما(، %نوGَ �هللا  �لنا| من �هل  �لعبا7، %خَ"  على 
إلنا�G �لبلد�(، %لكن �يا> خالفته ما كا( �من �ألمن 
%كا(  %�لعد%�(.  �لفنت  �ما( صر�صر  بل  %�ألما(، 
سفيا(،   z� �بن  %خالفة  خالفته   k µتلفو(  �لنا| 
%كانو�  ينتظر%( *ليهما كح"�(، %بعضهم حسبو�ا 
كَفْرَقَد` Çاnٍ %كَزْنَديِن k ِ%عاnٍ. %�حلق �( �حلق كا( 
مع �ملرتضى، %َمن قاَتَله k %قته فبغى %طغى، %لكن 
ر به من �لر
ن،  خالفته ما كا( مصد�N �ألمن �ملبشَّ
بل �%[` �ملرتضى من �ألقر�(، %7ِيسْت خالفته حتت 
�نو�� �لفنت %�صنا� �الفتنا(، %كا( فضل �هللا عليه 
عظيما، %لكن عا× �ز%نا %�ليما، %ما قدG على �( 
يشيع �لدين %يرجم �لشياطني كاخللفاn �أل%لني، بل 
ما فرÜ عن �سّنة �لقو>، %ُمنع من كل �لقصد %�لرَّْ%>. 
%� عن  %ما �لّبوu بل �ضبُّو� على *كثاG �جلوG، %ما َعدَّ
�أل[I بل ��
وu %قعد%� k �َملوG، %كا( صبو�G %من 
 uهذ Nجنعل خالفته مصد� )� �لصاحلني. فال ميكن 
%�لبغي  �لفسا7  �يا>   k كانت  فإ( خالفته   ،�Gلبشا�
%�خلسا�G، %ما ظهر �ألمن k [لك �لزمن، بل ظهر 
�خلو� بعد �ألمن، %بد�/ �لفنت، %تو�تر/ �ملحن، 
 k /نظا> �إلسال>، %�ختالفا k /ظهر/ �ختالال%
7َ �حلقد  ُ�ّمة خ" �ألنا>، %ُفتحت �بو�� �لفنت، %ُسدِّ
%�لضغن، %كا( k كل يو> جديد نز�ُ� قو> جديد، 
%كثر/ فنت �لزمن، %طاG/ طيو
 �ألمن، %كانت 

�حلسني  قتل  ح±  مائجة،  %�لفنت  هائجة،  �ملفاسد 
سيد �ملظلومني.

�هللا  من  G%حانيا  �مًر�  كا(  �خلالفة   )� تظّنى  %من 
 ^%� من  �ملرتضى  مصد�قه  %كا(  �لعاملني،   �G
�حلني، %لكنه �ِنف %�ستحى �( ُيجا7^ قوًما ظاملني، 
بل �حلق  *ال %قيح.  به  يتلفظ  قبيح، %ما   Gفهذ� عذ
ُيتقبل   )� لز>  �لذ`   Nلصد�% ُيقَبل   )� �ب  �لذ` 
جاِمَع  كا(  �لذ`  هو  �الستخال�  نبأ   Nمصد�  )�
�ملسلمني  على  فتح  �نه  فيه  %ثبت  �أل%صا�،   uهذ
%عذ��،  فنت  من  %ّجناهم  %صو��،  �من  �بو�� 
من  تشم"  %ّ¦ر  نا�،  كل  حدَّ  �إلسال>  عن  %فلَّ 
 �Gًغو Iال يألو جهًد�، %ما لغب %ما %هن ح± سّو
%جنًد�، %�عا7 �هللا على يديه �ألمن �ملفقو7، %�إلقبا^ 
 nألنبا�% �منني.  خوفهم  بعد  �لنا|  فكا(   ،7%Ôملو�
�لظاهر� فصرُفها  *[� ظهر/ على صوGها  �ملستقبلة 
 Gمع³ �خر ظلٌم %فسق بعد �ملشاهد�، فإ( �لظهو (*
 )*% ،Gيهب �ليقني %يلني �لصخو% ،G%يشفي �لصد

وال شـك أن علّيا كان ُجنعـَة الُرّواد 
وقـدوة األجـواد، وحجـة اهللا على 
العباد، وخـَ� الناس من أهل الزمان، 
ونـوَر اهللا إلنارة البلـدان، ولكن أيام 
خالفته ما كان زمـن األمن واألمان، 
بـل زمان صراصر الفـنت والعدوان.
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من   u"غ على  �ملشهو7  ُيقّد>  �نه  �إلنسا(  فطر�   k
َمن  فانُظْر  �لعرفا(.  لذ%`   Gملعيا� هو  %هذ�  �لبيا(، 
�ما� عن �إلسال> %عثاun، %�عاu7 *) نضرته %���^ 
ضّر�un، %�هلك �ملفسدين، %�با7 �ملرتدين. %7عا *) 
7ين �هللا كل فا�G�% ،Gّهم �حلق بأنو�G، ح± �كتظت 
بإ[(  بعد موִדا   ÑGبالر�جعني، %�حيا �أل �ملساجد 
Gحضائه،  مع  �لنا|  ُحّمى   ^���% �لعاملني،   �G

%Gحض G7( �لبغي مع خيالئه مباn معني.
�لزنا7يق،  %قتل  �إلسال>  �حيا  �لصّديق،  �هللا  %Gحم 
%من   nًَبّكا %كا(  �لدين.  يو>   (* مبعر%فه   Ñفا%
 Ãالّطر��% nملتبتلني. %كا( من عا7ته �لتضر� %�لدعا�
بني يد` �ملو) %�لبكاn %�لتذّلل على بابه، %�العتصا> 
بأعتابه. %كا( �تهد k �لدعاk n �لسجد�، %يبكي 
عند �لتال%�، %ال شك �نه فخر �إلسال> %�ملرسلني. 
%كا(  �لcّية،  خ"  جوهر  من  قريًبا   uجوهر %كا( 
 ^%� %كا(  �لنبو�،  نفحا/  لقبو^  �ملستعّدين   ^%�
�لذين G�%� حشر� G%حانيا ِمن حاشٍر مثيِل �لقيامة، 
%بّدلو� �جلالبيب �ملتدنسة باملالحف �ملطهر�، %ضاهى 

�ألنبياk n �كثر س" �لنبيني.
قطعا   uكر]  )%7 من  �حد  [كر  �لقر�(   k جند  %ال 
%يقينا *ال ظن �لظانني، %�لظن ال ُيغ� من �حلق شيئا 
�حلق  %بني  فبينه   u�7عا %من  طالبني.  قوًما  ير%`  %ال 
با� مسد%7، ال ينفتح �بًد� *ال بعد Gجوعه *) سيِّد 
يقني. %ألجل [لك ال نرk I �لشيعة Gجال من  �لصدِّ
�أل%لياn، %ال �حًد� من �مر �ألتقياn، فإ�م على �عما^ 

غ" مرضية عند �هللا، %*�م ُيعا7%( �لصاحلني.

وال جند ! القرآن ذكـر أحد من دون 
ذكره قطعا ويقينـا إال ظن الظانني، 
والظـن ال ُيغـ� من احلق شـيئا وال 
يروي قوًما طالبني. ومن عاداه فبينه 
وبني احلق باب مسـدود، ال ينفتح أبًدا 
يقني. إال بعد رجوعه إ7 سـيِّد الصدِّ

* * إن اهللا قَرَن َوعَدهُ بَوِعيِدِه لَِيكوَن الَعبُد َراِغبًا راِهبًاإن اهللا قَرَن َوعَدهُ بَوِعيِدِه لَِيكوَن الَعبُد َراِغبًا راِهبًا

*   *   إَذا فَاتََك َخْيـٌر فأْدِرْكُه وإْن أْدَرَكَك فَاْسِبْقُه.إَذا فَاتََك َخْيـٌر فأْدِرْكُه وإْن أْدَرَكَك فَاْسِبْقُه.

�� —ÈÉì◊^=á‘f=Îf`=_flÉÍä=⁄^Ëœ`=·€—ÈÉì◊^=á‘f=Îf`=_flÉÍä=⁄^Ëœ`=·€
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خطبة �لجمعة

 zتر4ة: �ملكتب �لعر

ال   uحد% �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
 uمًد� عبد�شريك لـه، %�شهد �( 
من  باهللا  فأعو[  بعد  �ما  %Gسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Gَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو> �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   aَيَّا*%َ َنْعُبُد   aَيَّا*
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ%ال �لضَّ

�� Rاالحتفال مبولد الن Rاالحتفال مبولد الن
سّنة أم بدعةسّنة أم بدعة

قبل يومني �% ثالثة مّر �لثا� عشر من 
 .� Þيخ ميال7 �لنGبيع �أل%^ %هو تاG
*( عد�7ً كبً"� من �ملسلمني k �لعا} 
�حلما|،  مبنتهى  �ليو>  ֲדذ�  §تفلو( 
كما يو¤ بعض �ملسلمني k باكستا( 
كلها-  �iندية   �Gلقا� شبه   k -بل 
يكتب  خاصا.  �هتماما  �ليوَ>  هذ� 
كما  �جلماعة،  معاGضي  بعض   ¤*
معترضني:  �جلماعة،  �فر�7َ  يسألو( 
�ليو>  ֲדذ�  �أل
ديو(  §تفل  ال   {
�حدثكم   )�  /7G� لذلك  باهتما>؟ 
�ليو> حو^ هذ� �ملوضو� %سأخcكم 
ما[� قا^ �ملسيح �ملوعوk � 7 هذ� 
 Ãبوضو سيتبني  %بالتا¤  �خلصو¨، 
%حدهم  �أل
ديني  �ملسلمني   )�

.aGيعرفو( مكانة هذ� �ليو> �ملبا
 %لكن قبل �( �قر� عليكم قوًال من 
 )�  7%�  � �ملوعو7  �ملسيح  كال> 
�خcكم م± بدَ�/ �الحتفاال/ مبولد 

�لنÞ � %ما تاµGها.
من �ملعلو> �( بعض �لِفرN �إلسالمية 
�يضا ال حتتفل مبولد �لنÞ �، %كا( 
�لنا| k �لقر%( �لثالثة �أل%) -�ل~ 
هي خ" �لقر%( k تاGيخ �إلسال>- 
أل�م  عظيما،  حبا   �  Þلن� §بو( 
ما   a�G7إل� حق  يدGكو(  كانو� 
�حر¨  %كانو�   ،�  Þلن� سنة  هي 
 �  Þلن� بشريعة  �لعمل  على  �لنا| 

خطبة �جلمعة
�لy 1لقاها 1مK �ملؤمنني سيدنا مر��مسر&
 v1د 

1يدo �هللا تعاz بنصرo �لعزيز
� Pخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� &�إلما} �ملهد�

يو>  ٢٠٠٩/٠٣/١٣
k مسجد بيت �لفتوÃ  بلند(
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ليلة من شعبا(،  �لنصف منه، %�%^ 
� ليلة �خلتم (�` ختم �لقر�(). كما 
�( هناa �حتفاال/ كث"� G kمضا( 
�إلسال>   k �بتدعوها  كانو�   u"غ%

%كانو� §تفلو( ֲדا.
�إلسالمية   Nلفر� من  �موعة   aهنا
�ل~ ال حتتفل مبولد �لنÞ � �بد�، بل 
يعتc%نه بدعة، بينما تطّرَ� �آلخر%( 

%بالغو� k �ألمر *) �قصى حد.
%�آل( سنرI ما[� قا^ ֲדذ� �خلصو¨ 
�هللا  �Gسله  �لذ`  �لعصر  هذ�  *ماُ> 
�ملسيح  سئل  لقد  َعْدًال؛  َحَكًما 
مبولد  �الحتفا^  عن   � �ملوعو7 

�لنÞ � فقا^: 
�Gئع،  �مر   �  Þلن� س"�  [كر   )*

ة G  )� �حلديث  من  ثبت  قد  بل 
 ،nأل%ليا�%  nألنبيا� بذكر  تنـز^  �هللا 
كما حث �هللا تعا) بنفسه على [كر 

هذ�   (* �ضيفت   �]* لكن   ،nألنبيا�
�هللا  %حد�نية  àالف  بدعا/  �لذكر 
تعا) فال �و� هذ� �الحتفا^. عليكم 
%تنـزلو�  منـزلته،  �َهللا  ُتْنِزلو�   )�
مشايخ  *( كال>  منـزلته.  �لرسو^ 
كث"�  بدعا/  على  §تو`  �لعصر 
تعاÑG مشيئة �هللا �. %لكن *[� } 
�ر7  فإنه  بدعة  �ية  �لكال>   k يكن 
%عظ. *[� حتّد� �ملرk n �حتفا^ عن 
فهذ�  %%فاته  %%ال7ته   �  Þلن� بعثة 
Ëتر�   )� لنا  للثو��. ال §ق  �لبة 

من عندنا شريعة �% كتابا. 
�حدثو�  قد  �لقو>   nهؤال فإ(   �]ً*
 �]* �ملسألة.   uهذ  k كث"�   �Gمو�
�الحتفاال/   uهذ من  قصدهم  كا( 
بياَ( س"� �لنÞ � فقط فال شك �نه 
على  �لذ` §د�  لكن  �مر حسن، 
 k %�iند  باكستا(   k �لو�قع   ÑG�

�لتاGيخ  يفيدنا  [لك  %Gغم  %سنته؛ 
 %� �لصحابة  �من   k تكن   { �نه 
�يةُّ  �لصحابة  عاصر%�  �لذين  �لتابعني 
 ،�  Þلن� مبولد  �الحتفا^  فكر� عن 
يقا^ *( ”عبد �هللا بن �مد بن  بل 
 uهذ بد�  من  هو   “Ãلقد�� �هللا  عبد 
ْو(  ُيسمَّ �تباعه   )* �الحتفاال/. 
فاطميني %ينتسبو( *) ساللة سيدنا 
 k مصر  حكمو�  %قد   ،� علي 
هذ�   cُيعت% �iجر`.   ٣٦٢ عا> 
�لرجل من مؤسسي �ملذهب �لباط�. 
جو�نب   )* يقو^  �لباط�  %�ملذهب 
من �لشريعة تكو( ظاهر� بّينة %بعض 
جو�نبها تكو( خفية. %هم يفسر%( 
§لو  حسبما  �خلفية  �جلو�نب   uهذ
�ملعاGضني  قتل  عندهم   Ãفيبا iم، 
خد�عا. %هناa �موG �خرI %بدعا/ 
 k �7خلوها  كث"�  %مستحدثا/ 

�إلسال>. 
 Þفأ%^ من بد� �الحتفا^ مبولد �لن �]ً*
%ال  �لباط�.  �ملذهب  �تبا�  هم   �
هذ�  ֲדا  بد�%�  �ل~  �لطريقة   )� شك 
�الحتفا^ بدعٌة. كانو� §تفلو( بأيا> 
 n�Gعاشو يو>  منها  كث"�،  %�عيا7 
%ميال7 �لنÞ � %ميال7 علي %ميال7 
�حلسن %ميال7 �حلسني %ميال7 �لسيد� 
§تفلو(  كما   ،�  nلزهر�� فاطمة 
%بليلة  Gجب  شهر  من  ليلة  بأ%^ 

يقـال إن ”عبد اهللا بن Eمد بن عبد اهللا القداح“ هو 
ْون فاطميني  من بدأ هذه االحتفاالت. إن أتباعه ُيسـمَّ
وينتسبون إ7 ساللة سيدنا علي �، وقد حكموا مصر 
! عام ٣٦٢ ا�جري. وُيعتi هذا الرجل من مؤسسـي 
املذهب الباط�. واملذهب الباط� يقول إن جوانب من 
الشريعة تكون ظاهرة بّينة وبعض جوانبها تكون خفية.
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بيا(  من  بدًال  ��م،  هو  �لعصر  هذ� 
س"� �لنk � Þ هذu �الحتفاال/، 
 %� سياسية  صبغة  عليها  ُيضُفو( 
 (*  �nلإلسا %سيلة  يتخذ%�ا 
�خلصو>، %ال يكتفي هؤالn �ملشايخ، 
 k الحتفاال/ �ل~ يقيمو�ا� uهذ k
 k باكستا(، ببيا( �لس"� فقط، بل
�جلماعة  ضد  يتحدثو(  مكا(  كل 
شخص  %ضد  �أل
دية  �إلسالمية 
�ملسيح �ملوعو7 � مبنتهى �لوقاحة 
�قا>  �ملاضية  �أليا>  ففي   .nالستهز��%
�ملشايخ مثل هذ� �الحتفا^ G kبو�، 
� خرجو� k تظاهر�، %تؤكد �لتقاGير 
�الجتما�  هذ�  �قامو�  ��م   �7Gلو��
للبغض   �Gظها*% سياسية   Ñألغر�
�أل
ديني.  �ملسلمني  ضد  %�حلقد 
جتد`  ال  �الحتفاال/   uهذ %مثل 
ُ�Gسَل  قد   �  Þلن�  )* نفع.   `�
�نه  ُ�سوته  من  %نعلم  للعاملني،  
ًة G
كا( يدعو �هللا تعا) لألعد�n باكيا. 
سنحْت  لقد  �لصحابة:  �حد  ير%` 
ليال،   �  Þلن� مع  �لفرصة ألقو>   ¤
فر�يت �نه � ظلَّ يدعو �هللا � �( 
�لرشد  %يلهمهم  �لقو>   nؤالi يغفر 
�لعصر  هذ�  مشايخ  �ما  %�لصو��. 
ضد  �لكلما/  �قبح  فيستخدمو( 
”�لقا7يانيني“ - كما يسموننا £ن 
%يتهموننا  �أل
ديني-  �ملسلمني 

بأشنع �لتهم، بدًال من �( يعملو� بسنة 
 k يتأسو� بأسوته. جند% uهذ � Þلن�
�سو� �لنÞ � �( �حد �لصحابة متّكن 
من كافر �ثناn �حلر� %قتله ح± بعد 
�( شهد �( ال *له *ال �هللا %�( �مد� 
عبدG% uسوله، فقا^ له �لنÞ :� هال 
َ̂ يكّرG َ[ِلَك  شققت عن قلبه؟ َفَما َ��
َحتَّى مت³ [لك �لصحاz �( ال يكو( 
 nقد �سلم قبل [لك �ليو>. �ما هؤال
 kتنا %تصرفاִדم  فأعماiم  �ملشايخ 

هذu �ألسو� �لنبوية متاما.
�عماiم،   uهذ حا^،  كل  على   

فليفعلو� ما §لو iم.
�قد> لكم �آل( ما قاله �ملسيح �ملوعو7 

:�
%ال  �Gئع،  �مر   �  Þلن� [كر   )*  
شك �نه يزيد �ملرn حبًّا به، %§ّمسه 
�لكرمي  �لقر�(   k aهنا  .� الّتباعه 
ِ[كر لبعض �ألنبياn، حيث قا^ تعا): 
﴿َ%�ْ[ُكْر ِفي �ْلِكَتاِ� *ِْبَر�ِهيَم﴾ (مرمي: 
 (* �لبد�  �ضيَف   �]* %لكن   ،(٤٢

هذ� �لذكر �صبح حر�ما.   
� يقو^ حضرته �:

لإلسال>  �حلقيقي  �iد�   )� �علمو� 
�لذين   )� جند  بينما  �لتوحيد،  هو 
 Þلن� مبولد  �الحتفاال/  يعقد%( 
� k �لعصر �لر�هن قد �ستحدثو� 
فيها �مو�G كث"�، �ألمر �لذ` جعل 

�هللا  لر
ة  �جلالب   Ãملبا� �لعمل  هذ� 
 Þلن� [كر   )� شك  ال  سيًئا.  �مًر� 

ٌة، لكن �ألموG غ" �لشرعية G �
%�ملستحدثا/ تناk مشيئة �هللا. ليس 
من حقنا �( نؤسس شريعة جديد�، 
%لكن هذ� ما §د� k هذu �أليا>، 
 Üيصو  )� يريد  *نسا(  كل  فإ( 
 uGفكا� مع  تتفق  Ðيث  �لشريعة 
شريعة  يضع  بنفسه  فكأنه  %ميوله، 
جديد�. لقد ما^ �لنا| *) �إلفر�� 
 ]* �يضا،  �ملسألة   uهذ  k %�لتفريط 
 Þلن� [كر   )* جلهلهم  �لبعض  يقو^ 
أل(  
قهم،  هذ�  �صال.  حر�>   �
حترميهم [كر �لنÞ � جسا�G كب"�. 
 �  Þللن �حلقيقي  �الّتبا�   )� �لو�قع 
%�لذكر  �هللا،  �بوَ�  �إلنسا(  �عل 
فَمن  فيه،  %يرّغب  لالّتبا�  §ّمس 
�حب شيئا �كثَر [كرu. غ" �( �لذين 
مبولد  �الحتفا^   nثنا� قائمني  يقفو( 
�لنÞ � *مياًنا منهم بأنه � قد حضر 

�لسهم فهذu جسا�G منهم.
 (علًما �( *حدI �لبد� �ل~ يأتو�ا 
 nثنا�  k ��م  �الحتفاال/   uهذ  k
من  يقفو(   nخلطبا� بعض  خطا� 
 Þمقامهم %يقولو(: ها قد حضر �لن
�، فعن هؤالn يقو^ حضرته � 

*( ظنهم هذ� جسا�G كب"� منهم)
 %قد لوحظ �نه §ضر هذu �ملجالس 
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بكثر� �نا| يتركو( �لصال� %يأكلو( 
�لربا %يشربو( �خلمر، (�` §ضر فيه 
�خلمس،  �لصلو�/  يؤ%7(  ال  �نا| 
%ال  مطلقا،  يصلو�ا  ال  بعضهم   %�
صال�   k *ال  �ملسجد  §ضر%( 
 uمبثل هذ � Þلعيد) فما عالقة �لن�
ال   nهؤال  )� %�حلق  �الحتفاال/؟ 
للتفر�.   *ال  �ملجالس   uهذ §ضر%( 
لذ� فمثل هذu �ألفكاG لغو ليس *ال. 
فالذ` يصبح %هابيا جاّفا %ال يرسي 
عظمَة �لنk � Þ قلبه فال 7ين له. *( 
مبثابة  هم  �لسال>-  -عليهم   nألنبيا�
 �Gًنو�� �نفسهم   k �معو(  غيث، 
�اسن %بركا/ ألهل �لدنيا، فمن %
 nهم كأنا| عا7يني. %�ملرGلظلم �عتبا�
�حلب  عالقا/  بإنشائه  *مياًنا  يز7�7 
 k 7G% حيث ،nأل%ليا�% nمع �ألنبيا
قا^ مر�   � �هللا  �( Gسو^  �حلديث 
*( �جلنة مكاًنا سامًيا %سأكو( فيه، 
فلما Çعه صحاz كا( §به كث"� بد� 
يبكى %قا^ له: يا سيد` *� �حبك. 

فقا^ �لنÞ �: ستكو( معي.
�نه   zلصحا� ببا^ هذ�  (%لعله خطر 
 uهذ  k  �  Þلن� مع  يكو(  ال  قد 
كنت   �]*  �  Þلن� له  فقا^  �جلنة، 
يقو^   (.aهنا معي  فستكو(  حتب� 

�ملسيح �ملوعو7 �: 
�ساليب  �àذ/  �ل~  �لثانية  �لفئة  �ما 

من  خالية   Iألخر� فهي   aلشر�
*ال  نصيبهم   k فليس  �لر%حانية، 
 � Þكر �لن] )� IG� .Gعبا�7 �لقبو
ليس حر�ما كما يزعم �لوهابيو(، بل 
�ّتباعه  على  للحث  4يل  طريق  *نه 
�ل~  �لوثنية  �لبد�  حتر>  %*منا   ،�

يبتدعها �لنا|. 
%كذلك �ملى حضرته � �7ًG على 
�نه  G�يي   k فقا^:  �ملتسائلني  �حد 
*[� } يكن هناa بدعا/، بل  ُعقد 
 nلقا*%  �  Þلن� س"�  لبيا(  حفل 
�لقصائد k مدحه � بصو/ 4يل 
فال بأ| مبثل هذu �حلفال/، بل هي 

جيد� جد� %�ب �( تقا>. 
�ما كيف كا( �ملسيح �ملوعو7 � 
يطمح k *قامة حفالٍ/ �ينتها حب 
�لنÞ � %عشقه، �% كيف كا( يريد 
فيقو^  �ملجا^،  هذ�   k يتكلم   )�
 )*﴿ تعا)  قوله   (* مش"�  حضرته 

كنتم حتبو( �هللا فاتبعو�﴾:
 هل قر� �لنÞ � �لقر�( على طعا> 
كما يفعل �ملشايخ k �لعصر �لر�هن 
مليئة  �حتفاال/  يعقد%(  حيث 
بالبد�، %يقر�%( �لقر�( على �Gغفة 
 )� منهم  *مياًنا   Gحلضو� على  ُتو�َّ� 
هذ� �خلبز مباaG جد� ألنه قد ُ%�ِّ� 
مبناسبة مولد �لنÞ �. بينما يقو^ �هللا 
تعا) *[� كنتم تبغو( حبه تعا) فاّتِبعو� 

�لرسو^ �. *[� كا( هؤالn يريد%( 
�ّتبا� �لنÞ � فهل بوسعهم �( يثبتو� 
لنا من سنته � �نه قر� �لقر�( مثلهم 
على �Gغفة قط؟ لو كا( �لنÞ � قد 
 uغيف %�حد لقر�ناG قر� �لقر�( على
على �لف Gغيف �ّتباعا له �. كال، 
بل لقد كا( �لنÞ � يسمع �لقر�( 
ممن له صو/ 4يل، %قد بكى مر� 
حني Çع من شخص قو^ �هللا تعا): 

﴿َ%ِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤالnِ َشِهيًد�﴾.
يسمع  كا(   �  Þلن�  )� شك  ال 
�لقر�( من �لصحابة، %قد بكى حني 
Çع هذu �آلية نتيجة تو�ضعه �لعظيم 
منحه  �لذ`  تعا)  هللا  �لكب"  %حبه 

هذu �ملكانة �ملرموقة. 
يقو^ سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 

”حني Çع � هذu �آلية بكى %قا^ 
للصحاz كفى! ال �ستطيع �( �Çع 
�كثر من هذ�. %�غلب �لظن �نه � 
شهيد�  سيكو(   )� فّكر  ألنه  بكى 
�7ئما  �مت³  �يضا  �نا   .nهؤال على 
 u�يقر% §فظه  ممن  �لقر�(  �Çع   )�
�ّتبا�  يكو(  بصو/ 4يل“. هكذ� 

 .� Þلن�
� يقو^ حضرته �: "لقد قد> لنا 
Gسو^ �هللا � �سو� k 4يع مناحي 
�حليا�، %�ب �( نتأسى ֲדا، %يكفي 
�ملؤمَن �لصاN7 �( يتأكد ما *[� كا( 
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التقوى

 %� ال،   <� بالعمل  قا>  قد   �  Þلن�
عمل  قد  يكن   {  �]* ال   <� به  �مر 
 � *بر�هيم  كا(  فمثًال   .� به 
جدير�  %كا(   �  Þللن  cألك� �جلد 
بالتعظيم، فأل` سبب } §تفل � 

مبولدu �؟ 
 %� جلسة  عقد   )* �لقو^  %خالصة 
 Þلن� ميال7  يو>  مبناسبة  حفلة  *قامة 
 |Gَليس ممنوعا بشر� �( ال متا �
فيها �` نو� من �لبد�، *منا ينبغي �( 
ُتذكر فيها س"� �لنÞ �. %ال يكفي 
�الحتفاال/   uهذ ملثل  ص  µصَّ  )�
 )� ميكن  بل  �لسنة،   k %�حد  يو> 
طو�^  �الجتماعا/   uهذ مثل  ُتعقد 
�لعا> لبيا( س"� حبيبنا �. %هذ� ما 
تقو> به �جلماعة �إلسالمية �أل
دية 
لبيا(  %�حد  بيو>  تكتفي  ال  حيث 
س"� �لنÞ � بل تقيم هذu �حلفال/ 
على مد�G �لسنة. %*[� ُخصص يو> 
 Þمعني لعقد �جتما� لبيا( س"� �لن
� k �لبلد كله %k �لعا} بأسرu فال 
 |Gَمتا �ال  بشر�  �يضا،  فيه  حر� 
 aهنا يكو(  %�ال  مستحدثا/،  �ية 
 uهذ من  حصلنا  قد  بأننا  �عتقا7 
�جللسة من �لcكا/ ما فيه �لكفاية، 
%�نه ال حاجة لنا لكسب �ملزيد من 
�حلسنا/ كما يزعم �لبعض. فينبغي 

�ال يكو( هناa *فر�� %ال تفريط.

 %k ضوn هذu �لتوجيها/ للمسيح 
�ملوعو7 � سأتنا%^ �آل( k بقية 
 ،� Þلوقت بعض جو�نب س"� �لن�
ال   �nجز لتصبح  �يضا  £ن  لنسعى 
يتجز� من حياتنا، %عندها فقط ميكن 
 Þباتبا� �لن (ب �هللا تعاÐ نفو� )�
�لقر�(   k � �هللا  قا^  � - كما 
�لكرمي - %عندها سُتغفر لنا [نوبنا، 

%عندئذ فقط تستجا� �7عيتنا. 
 � Þا[ �لنà� يسأ^ �لبعض هل �و�
%سيلًة �ثناn �لدعاn فأقو^: *( �تبا� 
معه  �حلب  عالقة   nنشا*%  � سنته 
للفو� برضا �هللا تعا).  �لوسيلة  هي 
%قد ُعّلمنا k �لدعاn بعد �أل[�( �( 
نطلب له �لوسيلة. %�آلية �ل~ قر�ִדا 
 � �ملوعو7  �ملسيح  �قتبس  %�ل~ 
 )ْ*ِ ُقْل  كاآل¾: ﴿  هي  منها   �nجز
ُيْحِبْبُكُم  َفاتَِّبُعوِني  �َهللا  ُتِحبُّوَ(  ُكْنُتْم 
 ^�) ُ[ُنوَبُكْم﴾  َلُكْم  َ%َيْغِفْر  �ُهللا 

عمر�( ٣٢) 
�ل~ سنَّها  �لسنة  ما هي  نر  فتعالو�   
 )� �ب  %�ل~   � �هللا  Gسو^  لنا 
قا>  �ل~  �عماله  هي  %ما  نتبعها، 
*لينا  %%صلْت  �لصحابة  �ما>  ֲדا 
يتهمونه  �لدنيا  �هل   )* بالر%�يا/. 
� �نه - %�لعيا[ باهللا- شنَّ �حلر%� 
طمًعا k �لسلطة، فكا( يستو¤ على 
 � سيطرته.  عليها   Ñيفر% منطقة 

هناa �قا%يل ش± ُتنَشر عن ��%�جه 
 Gملطهر�/ %تؤلَّف كتٌب مليئة بأمو�
ُّ̀ شريف %نبيل، بل  ال يطيق قر�nִדا �
قد علَّق �حد �ملسيحيني k �لواليا/ 
 Gملتحد� �ألمريكية على كتا� صد�
 Nحديثا فقا^ *نه كتا� %قح ال تطا
ُتلصق  �ل~  �لتهم   uهذ فكل  قر�nُته. 
بالنÞ � ليست çديد� بل قد Gُمي 
�علن  فحني   .Gلعصو� مر  على  ֲדا 
 uֲדذ قا>  قد  �نه   Gلكفا� �عم  �لنبو� 
فأGسلو�  �لدنيا،   k طمًعا   Iلدعو�
*ليه بو�سطة عمه �( يكّف عن [كر 
 �]*% 7ينه  تبليغ  %عن   nبسو �%ثا�م 
فعل [لك فهم مستعد%( �( يقبلو� 
سيا7ته عليهم، %يعطوu من �ألمو�^ 
 k من �4ل فتا� uيز%ِّجو% ،nما شا
�لعر�. فر7َّ � عليهم قائال: َ%�ِهللا َلْو 
َ%�ْلَقَمَر  َيِميِني،  �لّشْمَس ِفي  َ%َضُعتم 
ِفي َيَساGِ`، َعَلى َ�ْ( �َْتُرaَ َهَذ� �َألْمَر 
َما َتَرْكُتُه. %قا^ *منا ُبعثت ألكشف 
%�هديهم  %عيوֲדم  مسا%ئهم  عليهم 
تطلب  %لو  �ملستقيم،  �لصر��   (*
عن  �ملو/  �قبل  فأنا  مو¾  [لك 
طيب خاطر. *( حيا¾ %قف k هذ� 
�لسبيل %ال مينع� من [لك خو�، 
%لن يصرف� عن [لك طمع. *ً[� فقد 
 ..Gهل �لدنيا.. على مر �لعصو� cعت�
ينجزها   �  Þلن� كا(  �ل~  �ملهمة 
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من �جل �هللا %بأمر �هللا هدفا 7نيويا 
عر%ضا  له   Gلكفا� قّد>  %قد  ما7يا. 
على  برهن  %بذلك  فرفضها،  هائلة 
�نه ال يريد جاu �لدنيا %�مو�iا، %*منا 
 ،ÑGلسما%�/ %�أل� �G ُبعث من
 k ألخ" �لذ` س"فع� Þنه هو �لن�%
�لقو`   G7لقا� �إلله  �Gية  كله  �لعا} 
هذ�  �هللا  �علن  %قد  �لفر7.  �ألحد 
 :uمر� حيث  لسانه-  -على  �ألمر 
 َ̀ َ%َمْحَيا َ%ُنُسِكي  َصالِتي   َّ)*ِ ﴿ُقْل 
َ%َمَماِتي ِهللا �Gَِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ (�ألنعا>: 

 (١٦٣
 فهذ� هو مقامه �لرفيع �لذ` حققه 
باستغر�قه k حب �هللا � من قمة 
�لر�| *) �Èص قدميه. } يكن � 
بل  ما7يني  %شر�   uجا  k يطمح 
 k كا( ّ�ه *قامة ملكو/ �هللا �ألحد
�ألÑG. %قد حتمل k هذ� �لسبيل كل 
�[I، %قا^ للنا| *[� كنتم تريد%( 
%�سعو�  فاتبعو�،  �ألبدية  �حليا� 
 Üبلو% �لصال�  حق   n�7أل جاهدين 
حد7ִדا  �ل~  فيها  �لعليا  �ملستويا/ 
ميثل  �لعبا�7   k  Nفاالستغر� لكم. 
�لتضحيا/  %بتقدمي  للحيا�.  ضمانا 
موتو� قبل �( متوتو� �ملو/ �حلقيقي.. 
[لك �ملوَ/ �لذ` ضربُت لكم �Çى 
 k �ملو/  �صابكم   �]*% له.  �ألمثلة 
هذu �حلالة فستبد� �حليا� �ألبدية �ل~ 

 .� �هللا  برضا  �لفو�  من  نكم  متكِّ
�لعلى  �لدGجا/   �  Þلن� بلغ  فقد 
مما  %عبا�7ته،  %تضحياته  صلو�ته   k
للحيا�  جديد�  مفاهيم  له  كشف 

%�ملو/.
 %قد �مرu �هللا تعا) �( يعلن للنا|: 
ما ¤ %iذu �ملطامع �لدنيوية. �نا ال 
�با¤ بتخويفكم، فإ( كل عمل من 
%َمن  تعا).  �هللا  لوجه   Gعما¤ صا�
كا( كلُّه هللا فإ( �حليا� �لدنيا %�ملو/ 

لديه سّياِ(.
 �  ُّÞلن� %ّجه  قد  �إلعال(  %ֲדذ� 
�نظاGنا *) �سوته �حلسنة، %علينا �( 
نسعى للتأسي ֲדا عمال بقوله تعا): 
 aهنا �هللا﴾.  §ِبْبكم  ﴿فاّتبعو� 
�ا%ال/ تتم k كث" من بال7 �لعا} 
�إلسالمية  �جلماعة   nبنا� لتخويف 
 .uعال� �Gدية باملخا%� �ملذكو
�أل
باكستا(   k منتشر�  �لظاهر�   uهذ

مثل  تقع  حيث  %�سع،   Nنطا على 
هذu �ألحد�� هنا %هناa من حني 
�ملسلمو(  ُيضَطهد  %كذلك  آلخر. 
مناطق   k يضا� �iند   k )ديو
�أل
يكثر فيها �ملسلمو( غ" �أل
ديني، 
لتخويفهم   Ñيتعر من  %�كثر 
 (* �جلد7  �ملنضمو(  هم  %ترهيبهم 
�جلماعة. %لقد حد� [لك k بعض 
 k nبية �يضا، *[ قد جاG%لبال7 �أل�
�لتقرير �لو�7G من بلغاGيا �( �ملسلمني 
�أل
ديني هناa قد تعرضو� للتخويف 
مف~  حتريض  على   nبنا %�لترهيب 
�ملنطقة �ل~ يكثر فيها �ملسلمو( غ" 
 %�  ٧ �لشرطة  فاعتقلت  �أل
ديني، 
بناn على  �ملسلمني �أل
دين  ٨ من 
%عاملْتهم   ،Gملذكو� �ملف~  حتريض 
ثابتو(  %لكنهم  شديد�،  بقسو� 
كلهم على �إلميا( بفضل �هللا تعا). 
فعلى كل �
د` �( ينظر �7ئما *) 

فهذا هو مقامـه الرفيع الذي حققه باسـتغراقه ! 
حـب اهللا � من قمـة الرأس إ7 أ¡ـص قدميه. 
� يكـن � يطمـح ! جـاه وشـرف ماديـني بـل 
كان هّمـه إقامـة ملكـوت اهللا األحـد ! األرض.
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ما تعرÑَّ له �لنÞ � %�صحابه من 
 { �ننا  %�حلق  %�ضطها7.  تعذيب 
لقيه  ما   Gِمعشا لُعْشِر  بعُد   Ñنتعر
�ألمر  فهمنا هذ�  �لقو>. %لو  �%لئك 
%تضحياتنا  عبا�7تنا  %جعلنا  جيد� 
متمسكني  تعا)  �هللا  لوجه  خالصة 
 �G هللا  %مماتنا  حياتنا   )� مببد� 
�حليا�  منا  %�حد  كل  لنا^  �لعاملني، 
�ال�   nحيا* من  %متّكَن  �ألبدية، 

�لنفو| �مليتة. 
فأ%ًال %قبل كل شيn �ب على كل 
ز على �لدعاn، %يعيش  
د` �( يركِّ�
k �لدنيا متأسيا بأسو� �لنÞ �. فإ[� 
ينا بأسو�  كانت �عمالنا صاحلة %تأسَّ
من  نتمكن  فقط  عندها   ،�  Þلن�
 (* *ضافة  �لدنيا،  �هل  بقية   nحيا*
حياتنا £ن. فال بد لنا من �( نرفع 
باألسو�  متأسني  عبا�7تنا   Iمستو

.� Þحلسنة �ل~ تركها لنا �لن�
�ل~  �ملعاي"  تلك  هي  ما  %لكن   
�لصد7؟  ֲדذ�  لنا   �  Þلن� %ضعها 
هناG a%�ية عن �لسيد� عائشة Gضي 
 )�  7%� [كرها  %قبل   - عنها  �هللا 
�%ضح هنا �( �لكتا� �لذ` �شر/ 
*ليه قبل قليل (�نه ُطبع k �مريكا) قد 
 (* �nا%ال/ مشينة لإلسا�متْت فيه 
�لنÞ � �ستنا�7 *) بعض �ملر%يا/ 
�ملنسوبة *) عائشة Gضي �هللا عنها- 

�لسيد�  càنا  �لر%�ية   uهذ ففي 
�حلقيقي  �ملحبو�  كا(  َمن  عائشة 
للنÞ �. صحيح �( Gسو^ �هللا � 
كا( §ّبها لكو�ا �%جة له، %لكن 
تر%`  �حلقيقي؟  �بوبه  كا(  َمن 
�لسيد� عائشة k هذ� �لصد7: كا( 
علًما   - ليل~   k بي~   k  �  Þلن�
�( هذu �لليلة كانت تأ¾ بعد تسعة 
 Þيا>- %حني �ستيقْظُت } �جد �لن�
 �Gعلى �لفر�×، فخرجت مذعو �
 k  �  Þبالن  ]*%  ،Gلد�� باحة   (*
َسَجَد  �للهم  يقو^:  %هو  �لسجو7 

.Þحي %قل%G لك
�ما>  يتضر�   �  Þلن� كا(  هكذ� 
�لر7  هو  %هذ�  �حلقيقي.  �بوبه 
بتهم   � يرمونه  �لذين   nهؤال على 

شنيعة. 
حالة  %صف   k  �  Þلن� يقو^   �
َيَناُ>  َ%ال  َتَناَماِ(  َعْيَنيَّ   َّ)*ِ" نومه: 

 � Þبا� قيا> �لن ،`Gَقْلِبي". (�لبخا
متيقِّظا.  يظل  قلبه   )ّ�  `� بالليل).. 
� ما[� كا( يشتغل به k حالة يقظة 
تعا)  �هللا  يذكر  كا(  *منا  �لقلب؟ 
�7ئما، %كلما تقلب k فر�شه [كر 

�هللا تعا). 
 k ֲדا   �  Þلن� 7عا  �ل~  %�أل7عية 
%عّلمنا  %�ملناسبا/  �حلاال/  rتلف 
تبني  �يضا  �لعملية..  بأسوته  *ياها 
 uGلنا �( [كر �هللا %عبا7ته كا( شعا
�لذ`  �ملبد�  هو  هذ�   .�  uG7ثا%
كل   )�  `�  ..uيا*  �  Þلن� عّلمنا 
حركة للمؤمن %كل َسَكَنة ميكن �( 
شريطة  تعا)  �هللا  عبا�7   (* تتحو^ 
تعا)  �هللا  لوجه  خالصة  تكو(   )�
 Gتصد )�%  ،�  uكر] (* %تدفعه 
لقر�  [Gيعة  ��ا ستكو(  منه  *مياًنا 
 /�] � Þهللا �. فمثال، [هب �لن�
�لذ`  �صحابه  بعض  بيت   (* مر� 

أي أن كل حركـة للمؤمـن وكل َسـَكَنة ميكـن أن 
تتحـول إ7 عبـادة اهللا تعـا7 شـريطة أن تكون 
خالصة لوجه اهللا تعـا7 وتدفعه إ7 ذكره �، وأن 
تصـدر إمياًنا منه أنها سـتكون ذريعة لقرب اهللا �.
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 �  I�فر بيتا جديد�،  ب³  قد  كا( 
 uفيه نافذ�، فسأله: ملا[� %ضعَت هذ
*ليه  �نه � %ّجه  �لو�ضح  �لنافذ� - 
هذ� �لسؤ�^ من �جل تربيته %تعليمه 
�لنو�فذ  توضع  ملا[�  يعر�  كا(   ]*
لكي   :zلصحا� فقا^  �لبيو/-   k
فقا^   .nُلضو�%  nُو�i� منها  يدخل 
لو  %لكن  متاما،  صحيح  هذ�   :�
قصد/ ֲדا Çا� �أل[�( �يضا لِتذهب 
للصال� حلّققَت حتًما �iدفِني �للذين 
[كرִדما، كما نلت �ألجر %�لثو�� 

�يضا. 
َ̂ �هللا �  %G k%�ية �خرGَ َّ)�َ Iُسو
ِبَها  َتْبَتِغي  َنَفَقًة  ُتْنِفَق  َلْن  *ِنََّك   : َ̂ َقا
َما  َحتَّى  َعَلْيَها  ُ�ِجْرَ/  ِ*ال  �هللاِّ  َ%ْجَه 
 ،`Gلبخا�) �ْمَر�َِتَك  َفِم  ِفي  َتْجَعُل 
كتا� �إلميا(). ليس �ملر�7 من [لك 
�حلث على %ضع �للقمة فقط k فم 
 nعناية �ملر �G%لز%جة، بل �ملر�7 ضر�
من  حاجاִדم.  %سد   u7ال%�% بأهله 
 )� �لرجل  %�جب  من  �نه  �ملعلو> 
كلها،  �لبيت  مسؤ%ليا/  يتحمل 
�حلسبا(   k �خًذ�  ��7ها  لو  %لكنه 
 uهذ 
له ّ �لذ`  هو  تعا)  �هللا   )�
لوجهه  يؤ7`   )� %عليه  �ملسؤ%لية 
 (*  /nجا �ل~  �لز%جة  حّق  تعا) 
بيته تاGكًة بيت �هلها.. %يؤ7` حق 
�جر�  هذ�  عمله  على  لنا^  �أل%ال7، 

عبا�7.  هذ�  عمله   Gكما صا %ثو�با 
من  %�حد  كل  %ضع  لو  �نه  %�حلق 
 Gألفكا�  uهذ �أل
ديني  �ملسلمني 
�نو��  كل  الختفت  �حلسبا(   k
تنتبه   ]* تلقائيا،  �لعائلية   /�Gلشجا�
مسؤ%لياִדا   n�7�  (* �يًضا  �لز%جة 
قد  تعا)  �هللا   )* نفسها:   k ^تقو%
 n�7�% ل� مسؤ%لية خدمة �%جي
ّ
 � Þفقد بّشر �لن .Iحقوقه �ألخر
[لك  فعال  لو  ��ما  �لفريقني  كال 
لوجه �هللا لناال Gضا �هللا تعا) %�ُثيبا 
عليه. لذ� فعلى �إلنسا( �( يتنّبه *) 
 k صغ"�  كانت   )*%  Gألمو�  uهذ
�لبيت  جتعل  �ل~  هي  فإ�ا  �لظاهر، 

منو[جا للجنة. 
- عائشة  عن   Iخر� G%�ية   aهنا

 � Þضي �هللا عنها- عن عبا�7 �لنG
تقو^: G�يت �لنk Þ *حدI �لليا¤ 
صال�   k ساجد�  تعا)  �هللا  يدعو 
�لتهجد ֲדذu �لكلما/: "سجد لك 
خيا¤ %سو�7`، %�من بك فؤ�7`، 
�G هذu يد` %ما َجَنْيُت ֲדا على 
نفسي. يا عظيم يرجى لكل عظيم، 

يا عظيم �غِفِر �لذنب �لعظيم."
 )* فقا^:  G�سه...  فرفع  قالت: 
 uهذ �قو^   )� فأمر�  �تا�  جcيل 
 k فقوليها  Çعِت،  �ل~  �لكلما/ 
مسند  يعلى،   z� (مسند   .a7سجو

سعيد بن سنا()
�لكامُل  �هللا  عبُد   cُيع كيف  �نظر%� 
عن عبو7يِتِه �لكاملة له، [لك �لعبُد 
�لكامُل �لذ` �مرu �هللا تعا) �( يعلن 
�يا` % %نسكي  صال¾   )* للنا| 
بني  فأعَلَن  �لعاملني،   �G هللا  %مما¾ 
�قو>  عمٌل   aهنا ليس  �نه  �لنا| 
%مصلح~  لنفسي   %� برغب~  به 
�لشخصية، بل *( كل ما �قو> به *منا 
بكل   �  Þلن� فيدعو  تعا).  هو هللا 
قد   �G %يقو^:  %خشية  تو�ضع 

 .zظلمت نفسي فاغفْر ¤ [نو
�حلق �( هذu �ألمثلة قد ُضربت من 
�جلنا £ن لنستفيد منها، %�ال نفتخر 
بأ` عمل حسن نقو> به. �ب �ال 
نصا� بالُعْجب %�لغر%G بل �ب �( 
نكو( عبا7 �هللا �ملتو�ضعني، Ëضع له 


ته �7ئما. G نطلب منه%
 � � هناa جانب �خر من س"ته 
يتعلق  �جلانب  %هذ�  �آل(،  �تنا%له 
 :�  Þلن� يقو^  %�ملسا%��.  بالعد^ 
*ِنََّما َ�ْهَلَك �لَِّذيَن َقْبَلُكْم �َنَُّهْم َكاُنو� 
جرمية  ِريُف  �لشَّ ِفيِهُم  �Gتكب   �]َ*ِ
ِعيُف  َتَرُكوG� �]َ*ِ%َ ،uُتكبها ِفيِهُم �لضَّ
 k §د�  �ال  �ب  %هذ�   ،uعاقبو

�م~.
�ليو>  §د�  فيما  �لنظر  �معنا  لو   
على  شائعة  �لظاهر�   uهذ لوجدنا 
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نطاN %�سع. 
%لكن �ليو> �صبحت عد> �ملسا%�� 
 k �ملسلمني.  بني  منتشر�  ظاهر� 
�من �لنÞ � سرقْت �مر�ٌ� من قبيلة 
شريفة %كانت ُتدعى فاطمة، فأمر 
�لسرقة عليها.  بتنفيذ حد   �  Þلن�
 { %لكن  *نقا[ها  �لصحابة   7�Gفأ
 َّÞلن� ليكلِّم  منهم  �حد  يتشجع 
�يد  بن  �سامة  فأGسلو�  شأ�ا،   k
ليشفع iا. فلما شفع iا �
ّر %جه 
بن~  سرقْت  لو  %قا^:   �  Þلن�
نفسه.  �حلد  عليها  ألقمُت  فاطمُة 
هذ� هو معياG �لعد^ %�لقسط �لذ` 

 .� Þقامه �لن�
يقو^ �بو [G �لغفاG`: [هبت ِبَفَتَيْين 
يريا(  *�ما  %قلت:   �  Þلن�  (*
��ما يصلحا( جلمع �مو�^ �لزكا�، 
 :� Þنا ��ّكيهما �يضا. فقا^ �لن�%
 �Gإلما� �حد�  نعطي  ال   ،G] �با  يا 
عن مسألة، ألنه *[� �عطى �هللا تعا) 
�حد� �إلما�G �عانه عليها.. �` *[� 
ل �حٌد Âدمة 7%( مسألة %فَّقه  ُ%كِّ
%�عانه  %جه  �حسن  على  أل�7ئها 
ُ�%ِتَيَها  عليها %باk aG عمله، %ِ*ْ( 
�هللا  %كأ(  *ِلَْيَها.  ُ%ِكَل  َمْسَأَلٍة  َعْن 
تعا) يقو^ *نك طلبَت هذ� �ملنصب 
ظنا منك �نك �هل له %Gغبًة منك 
كل  تتحمل   )� �ب  %�آل(  فيه، 

 IGسأ% به  �ملنوطة  �ملسؤ%ليا/ 
 ،)]*  .n�7أل� حق  به  تقو>  كيف 
فإ( �لرغبة k �حلصو^ على منصب 
%�هللا  بالنفس.  �العتد�7   (* �Gجعة 
تعا) ال §ب �( يقد> �إلنسا( نفسه 
ملنصب. نرI �حيانا k بعض فر%� 
�جلماعة �ل~ تفتقر *) �لتربية �لكافية 
�( بعض �لنا| يرغبو( k �ملناصب 
 k% �جلماعة،  بنظا>  علمهم  لعد> 
ألنفسهم  يصّوتو(  �ألحيا(  بعض 
�يضا k �ثناn �نتخابا/ �ملسؤ%لني. 
على  مطلعني  �إلخو�  �صبح  لقد 
�ملتعلقة  %قو�عدها  �جلماعة  نظا> 
بفضل  كب"  حد   (* باالنتخا� 
�هللا تعا) *ال ما شذ %ندG، %�ملعلو> 
�لقو^  على   nًبنا متنع  �جلماعة   )�
يصوِّ/   )� ِمن   �  Þللن �لسالف 
�إلنسا( لنفسه، ألنه *[� �7) بصوته 
لنفسه فكأنه يقو^ *� �نا �ألنسب 
 k% .uذ� �ملنصب، فال بد �( �توّالi
 nهؤال مثل  ُيد¤  ال  �ألحيا(  بعض 
نظا>  ألنفسهم، أل(  �لنا| صوִדم 
بذلك، غ"  iم  يسمح  �جلماعة ال 
��م ال يدلونه k حق غ"هم �يضا. 
%�حلق �( عد> *7الn �لصو/ �يضا 
يد^ على �( صاحبه §سب نفسه 
�حق للمنصب 7%( غ"u، %*( كا( 
ال يستطيع �( يصو/ لنفسه بسبب 

صر�مة �لنظا> غ" �نه ال يد¤ بصوته 
�يضا.  �خر  شخص   `� حق   k
هذ�  �إلنسا(  يتجنب   )� فيجب 
�لتصر� �يضا، %ال بد من �خذ كل 
هذu �ألموG بعني �العتباG من منطلق 
 nلتربية. فإ[� كا( �حد يتحلى بشي�
من �لكفا�n - سو�n كانت علمية �% 
مهنية �% غ"ها -  فيمكنه �ستغالiا 
ألصحا�  مساعدته  خال^  من 
�ملناصب، %ميكنه �( µد> �جلماعة 
فإ[�  �يضا.  تقلد �` منصب  بد%( 
�جلماعة  خدمة  يريد  �حد  كا( 
�بتغاG nضا �هللا تعا) فال يهمه توّلي 
على  فيجب  لذ�  مطلقا.  منصب 
4يع �أل
ديني، مبن فيهم �ملبايعو( 
 Gجلد7 %غ"هم من �لشبا� %�لكبا�
k �لسن %�لقد�مى �يضا، �( يتقيد%� 
ֲדذu �ملباÎ7. %لقد G�يت �( بعض 
يتجا%�%(  �لقد�مى  �أل
ديني 
�كثُر  ��م  منهم  �حيانا ظنًّا  �حلد7% 
ينتبه   )� فيجب  غ"هم،  من   �cخ
ما   (* �جلماعة   k ملسؤ%لني� 4يع 
بوجه  �نفسهم  %�ّر�%7  جيد�  قلت 
ليس  �ألنانية  �نو��  خا¨ من كل 
يكونو�   )� �ب  بل  فقط  باالسم 
�حلقيقة،   k �ألنانية  من  بعيدين 
قو^  �7ئما  يتذكر%�   )� %عليهم 
*منا  �ملنصب  صاحب   )*  �  Þلن�
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�خر  موضع   k% �لقو>.  خا7>  هو 
 :`Gلغفا� G] اطبا �باr � Þقا^ �لن
�ملنصب �مانة، %هذu �ألمانة موكولة 
من ِقبل �هللا تعا)، %�إلنسا( ضعيف 
�ألمانة  تؤ7%� حق  فإ[� }  بطبيعته. 
تعا).  �هللا  عند  ُتسألو(  فسو� 
�ملسؤ%لية   uهذ حق   n�7� فحا%لو� 
ما  %بكل  تو�ضع  بكل  %�خلدمة 
قا^  فقد   ،�Gقد% قو�  من  �%تيتم 
�لنÞ � *( صاحب �ملنصب خا7> 
�لقو>، فعليه �( µد> �لقو> %يدعو 
�هللا تعا) �7ئما �( يعينه k كل �مر 
خطو�،  كل  %عند  حلظة  كل   k%
�صحا�  يؤ7`   )� ميكن  عندها 
�ملناصب حق �ملنصب %�خلدمة على 
�حسن %جه. يأتي� بعض �أل
ديني 
يذكر%(   `Gستفسا� %عند  �حيانا 
�ا^ خدمتهم k �جلماعة، فأصحح 
�خطاn �لشبا� عا�7 �لذين يقولو(: 
 uهذ  k كذ�% كذ�  منصب  عند` 
عندكم  ليس  iم:  فأقو^  �أليا>، 
باخلدمة.  ُكلِّفتم  قد  بل  منصب 
�خلدمة  فكر�  عندكم  نشأ/  فلو 

الستطعتم �لقيا> ֲדا على ما ير�>. 
قبل  لكم  ضربُتها  �ل~  �ألمثلة   )*
قليل من �سو� �لنÞ � %�مِرu لنا عن 
�خلدمة %�لعد^ %�ملسا%�� %�لبساطة، 
نرI كل [لك متحققا k حياته � 

كل حني %�(. فمثال، كّلما خر� 
�ملطايا  %ُ%�ِّعت  للسفر   �  Þلن�
الثنني  %كا(  �لصحابة  على  �لقليلة 
 aشتر�% %�حد�،  مطية   - مثال   -
صحاz مع �لنk � Þ مطية فح± 
 Þلن� فكا(  �لسن  صغ"  كا(  لو 
كا(  مثلما  �لركو�،  حق  يعطيه 
ُيرِكب  كا(   `� لنفسه..   uيأخذ
صاحبه %يترجل بالتنا%�. هذ� هو 
 Þلن� �قامها  �ل~  %�ملسا%��  �لعد^ 

 .�
َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ%ال  تعا):  �هللا  يقو^ 
�ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  َ�ال  َعَلى  َقْوٍ>  َشَنآُ( 

ُهَو َ�ْقَرُ� لِلتَّْقَوI﴾ (�ملائد�:٩) 
  �نظر%� كيف قّد> �لنÞ � �سوته 
�ملثالية k هذ� �لصد7. �ضر� لكم 
عندما  �لشأ(.  ֲדذ�  %�حد�  مثاال 
حصًنا  كانت  �ل~   cخي ُفتحت 
��Gضيها  %�ِّعت  لليهو7،   �Gمشهو
على �لغز�� �ملسلمني �لذين �شتركو� 
��Gضيها   )� %�ملعلو>   - �حلر�   k
Ëيل - %حني  بساتني  %ֲדا  خصبة 
%صل �ألمر *) تقسيم �ملحاصيل بعد 
حصا7ها جاn عبد �هللا بن سهيل مع 
�فترقا  %لكنهما  َمِحيَصة،  عمه  �بن 
عبَد  بعضهم  فوجد  �لوقت،  لبعض 
%Gمى  فقتله  %حيد�  سهيل  بن  �هللا 
çثته k حفر�. %كانت هناa قر�ئن 

 uقتلو قد  يهو�7   )�  (* تش"  قوية 
أل�م �هل �ملنطقة %قد ُ�خذ/ منهم 
��Gضيهم، %من ناحية ثانية } تكن 
éة *مكانية �( يقتله �` مسلم لعد> 
 `� %بني  بينه  عد�%�  �ية  %جو7 
مسلم �خر. فلما ُعرÑ �ألمر على 
 aغم �نه كانت هناG% - � Þلن�
باجلرمية  �ليهو7  الִדا>  قوية  قر�ئن 
�تُِّهمو�  %قد  قبل،  من  قلت  كما 
ملحيصة:   � �لنَِّبيُّ  فقا^  فعال-  ֲדا 
هل لك �( حتلف �( يهو7يًّا قتله؟ 
َ̂ �ِهللا: َ�ْمٌر َلْم َ�uُGَ بعي�  فقا^ يا Gَُسو
 َ̂ %بالتا¤ ال �ستطيع �( �حلف. فَقا
ليcِّئو�  �ليهو7  فليحلف   )]*  :�
َيا  �يصة:  قا^  قتله.  من  ساحتهم 
 )� ميكنهم   Gٌُكفَّا َقْوٌ>  �ِهللا   َ̂ Gَُسو
§لفو� �%�Gً مئة مر�. %لكن ملا كا( 
�ألمر يتعلق بالعد^ قا^ �لنÞ �: لو 
 {% فحلفو�  سبيَلهم.  خللَّينا  حلفو� 
%7ُفعت  قط،   �  Þلن� iم   Ñيتعّر
من  سهيل  بن  �هللا  عبد  لقتل  �لدية 

بيت ما^ �ملسلمني.
�ألسو�  �لعد^، %هذu هي  هذ� هو 
 Þلن�  aيتر { .� Þلن� �ل~ تركها 
*ال  �حليا�  جو�نب  من  جانبا   �
 `� خذ%�  �سوته.  فيه  لنا  %قد> 
جانب من جو�نب �حليا� جتد%� فيه 

�سوته �حلسنة. 
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عدله  على  مثاال  لكم  ضربت  لقد 
على  نظر�  �لقيتم  لو  %لكن   ،�
�لعصر  هذ�   k �ملشايخ   Gكبا س"� 
مولد  مبناسبة  يعقد%(  ��م  لوجدمت 
�لنÞ � حفال/ ضخمة لن جتد%� 
�ملوجهة  %�لشتائم  �لسبا�  *ال  فيها 
يتشدقو(  �أل
ديني.  �ملسلمني   (*
كث"� باسم ختم �لنبو� %لكن ينتهي 
بذيئة  بلغة  �لتطا%^   (* �ألمر  ֲדم 
%لكن   .� �ملوعو7  �ملسيح  ضد 
 ÙG �ل~  �حلسنة  �لتربية   (* �نظر%� 
ֲדا � صحابته، فمع �( �ألحد�� 
بكل  تش"  %�لقر�ئن  تشهد  كانت 
جالn �( �ليهو7 هم �لذين قتلو� [لك 
�ملسلم، *ال �( �يصة } §لف ميينا 
�ما  بعينيه.  كا[بة *[ } ير �حلا�7 
هذ�   k �ملزعومني..  �ملشايخ   Gكبا

لة  بأ�م  يّدعو(  �لذين  �لعصر.. 
كذبا  §لفو(  فإ�م  �إلسال>  �Gية 
�ملسلمني  ضد  %يرفعو(   ،�G%�%
على   nبنا ��ئفة  قضايا  �أل
ديني 

كذباִדم. يذهبو( *) rافر �لشرطة 
�لقضايا  %يسجلو(  كذًبا  %§لفو( 
ضد �أل
ديني بتهم بذيئة %سخيفة 
جد�. � هناa من يدلو( بشها�7ִדم 
 ë7� �هللا  µافو(  %ال  iم،  مؤيدين 
بأسو�  ني  متأسِّ كانو�  لو  خو�. 

�لنÞ � خلافو� �هللا تعا) حتما. 
لقد قا^ �يصُة *( �ليهو7 سيحلفو( 
ر%� �آل( %�نظر%� من [�  كذًبا. %فكِّ
�لذ` ينطبق عليه هذ� �لكال> �ليو>. 
�لذين   nلبسطا� �ملسلمني  �هللا  Gحم 
صاG%� �لعوبة k �يد` هؤالn �ملشايخ 
تصرفا/   k %يتوGطو(  �ملزعومني 
%ال  بأقو�iم،  rد%عني  الئقة  غ" 
يعرفو( كم من �لعائال/ %�لبيو/ 

.aالi�% 7قد تعرضت للتشر
 لقد حرَّ> �هللا تعا) بكل شد� �( 
يسفك مسلم 7َ> مسلم، %َمن فَعل 
[لك عاقبه �هللا k هذu �لدنيا %كتب 
 Gصا بينما  �آلخر�.   k �لعذ�َ�  له 
7> �ملسلم k هذu �أليا> �Gخص من 

 nؤالi بالنسبة  �يضا  �حليو�نا/   <7
�لقو>. 

�سد�ها  �ل~  �ألخ"�  �لنصيحة   )*
هي:  �لو��7  حجة  يو>   �  Þلن�
َ%َ�ْعَر�َضُكْم  َ%َ�ْمَو�َلُكْم  7َِماnَُكْم   َّ)*ِ
َهَذ�  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَر�ٌ>  َعَلْيُكْم 
َهَذ�.  َشْهِرُكْم  ِفي  َهَذ�  َبَلِدُكْم  ِفي 
%هكذ� قد جعل �لنÞ � �ملسلمني 
مسؤ%لني عن 
اية �عر�Ñ %�مو�^ 
§د�  ما[�  %لكن  بعضا.  بعضهم 
k هذu �أليا>؟ ففي باكستا( مثال 
 Ñيتعر% بعضا،  بعُضهم  ينهب 
للسرقة  �أل
ديو(  �ملسلمو(   aهنا
 Þحني �( �لن k ،لنهب باسم �هللا�%
بالشها�7  ينطق  �لذ`   )* قا^   �
�ملسلمني  �هللا  Gحم  مسلم.  فهو 
%%فَّقهم �( يتأسو� باألسو� �حلقيقية 

ة للعاملني، G )مها َمن كا �ل~ قدَّ

ة �هللا تعا). %فَّقنا �هللا £ن G ف"ثو�
�يضا �( نتأسى بأسوته�  �حلسنة 

%نصبِّغ حياتنا بصبغته، �مني. 

                                  

فاالستغراق ! العبادة ميثل ضمانا للحياة. وبتقدمي التضحيات موتوا قبل أن متوتوا 
أصابكم  وإذا  له.  األمثلة  أسمى  لكم  الذي ضربُت  املوَت  ذلك  احلقيقي..  املوت 
نكم من الفوز برضا اهللا � املوت ! هذه احلالة فستبدأ احلياة األبدية الZ متكِّ
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*عد�7: 4ا^ �غز%^ (�ململكة �ملغربية)

* قلب �أل
ق k فيه %لسا( �لعاقل k قلبه..
*  ال تصحب *ال �حد Gجلني: Gجًال تتعلم منه شيئا 
من �مر 7ينك فينفعك، �% Gجًال تعلمه شيئا k �مر 7ينه 

فيقبل منك، %�لثالث فاهر� منه..
%�ملعاتبة  معاتبته،  �ألì خ" من  �لصc على مضض   *

خ" من �لقطيعة، %�لقطيعة خ" من �لوقيعة.
%من %عظه  %��نه  نصحه  فقد  �خاu سرًّ�  من %عظ   *

عالنية فقد فضحه %شانه.
   

:
من مآثر �ألبر�
ال تصحب Èسة

عنه: ال تصحب Èسة:  �هللا  �لصاG N7ضي  قا^ جعفر 
�لكذ�� فإنك منه على غر%G %هو مثل �لسر�� يقّر� 
منك �لبعيد %يبعد منك �لقريب، %�أل
ق فإنك لست منه 
على شيn يريد �( ينفعك فيضرa. %�لبخيل فإنه يقطع 
بك �حو� ما تكو( *ليه، %�جلبا( فإنه يسلمك %يفر عند 

�لشّد�، %�لفاسق فإنه يبيعك بأكلة �% �قل منها..

�لّشجُر يسـتو`  ال  كـما  يـستـو%(  ال 

َثـَمــُر %ال  َطـْعٌم  له  لــيـس   aَ�]%

1بياG �ا معا,:
�لـّنــا| شـّتى *[� مـا �نـت ُ[ْقـَتـُهُم

مíذ�َقـُتــُه َثـَمـٌر حـلـٌو  لـه  هـذ� 
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ËŸΩ‘6X‘ËŸΩ‘6X‘

UX₣‚|±Y6€·Õc6Ò6€Y6UX₣‚|±Y6€·Õc6Ò6€Y6

بقلم: �ألستاC ها� طاهر

من  كث"  يبذ^ 
 IGقصا �لنا| 
�أل
ديني  ل"�%7  جهدهم 
من  �حلق  *سالمهم  عن 
خال^ تشويه س"� �ملسيح 
%�يا/   � �ملوعو7 
�صطدمُت  %لطاملا  صدقه. 

 ..nֲדؤال
يرتد   )� يع�  ما[�  %لكن، 
�إلميا(  عن  �أل
د` 

باملسيح �ملوعو7 �؟ 
�هللا  بأ(  يؤمن  كل �
د` 
�حبائه،   n7عا يستجيب 
 aفهل سيتر ،unيلهم �%ليا%
من  ليعو7  �إلميا(  هذ� 
 nلدعا� باستجابة  �لقانطني 
%حيه  من  �ليائسني  %من 

%*iامه؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
مشاֲדة  عن   uمنـز �هللا 
�يا/  %يفسر  �ملخلوقا/، 
تفس"�  %�مثاiا   nالستو��
[لك   aيتر فهل  �ا�يا، 
 k جالس  �هللا   )* ليقو^ 
كرسي  على  بعيد  مكا( 

ضخم؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
عن   uمنـز �لكرمي  �لقر�( 

ليقو^ *( �ملسيح سينـز^ 
�حلرية  لينسخ   nلسما� من 

�لدينية؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
 ��%� ُيِبح   {  � �لرسو^ 
�لكب"  Gضا�  %ال  �ملتعة 
قتل  %ال   Iألسر� قتل  %ال 
 aيتر فهل  �ملقاتلني،  غ" 
�كمل   (* لينسب  هذ� 
uهذ �لرسل  %خ"  �لبشر 

�لفظائع؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
�و� %ال  �ر>،  �لعد%�( 
قتا^ غ" �ملعتدين %ناقضي 
هذ�   aيتر فهل  �لعهو7، 
قتا^  بوجو�  ليؤمن 
يؤمن  %هو  كافة؟  �لنا| 
 aيتر فهل  �لدينية،  باحلرية 
قتل  �ب  بأنه  ليؤمن  هذ� 
rالفا  7Gته  ملجر7  �ملرتد 
 k uآلية �لكرمية ﴿ال *كر��

�لدين﴾؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
عن  معصومو(   nألنبيا�
 � �يو�   )�% �خلطأ، 
يضر�   )� على  ُيقسم   {
�مر�ته مائة جلد� ملجر7 ��ا 
نصحته بأ( يتوجه *) �هللا 

�` نسخ %نقصا(، فهل يترa هذ� ليقو^ *( �لقر�( فيه 
�حكاما  تلغي  �حكاما  فيه   )�% �حكامه،  بني  تناقضا/ 

�خرI؟
�لبشر،  �فضل   � �مد  سيدنا   )� يؤمن  
د` � كل 
%شريعته �خر �لشر�ئع، %�نه �كمل �ألنبياn، فهل يترa هذ� 

تطالبونه بالرّدة فقط، من دون بديل..
أي أنكم ال حتملون أي رسالة بناء،

بل رسالة هدم.
! وما أسوأ ا�دم
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 �  7%�7  )�%  ،nبالدعا
%تسعني  تسعا  يتز%�   {
قائد  بامر��  طمع   � �مر�� 
قتله  على  فتآمر  عسكر` 
سليما(   )�% ليتز%جها، 
�لصال�  عن  َيْسُه   {  �
%هو يتفقد خيوله، فغضب 
لوطا   )�% فقتلها،  عليها 
بناته على   Ñيعر  { �
للز%��،  %ال  للزنا  �لشو�[ 
 {  � *بر�هيم   )�%
فهل  كذبة...   `� يكذ� 
%ينسب  كله  هذ�   aيتر
خطايا   nلعظما�  nؤالi

كب"�؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
�ألمانة  حفظو�  �لصحابة 
Gسو^  %صايا  %صانو� 
على  ظلو�  %��م   ،� �هللا 
�لقر�(  لنا  %نقلو�  �لعهد، 
فهل  نز^.  كما  بالتو�تر 
بأ�م  ليؤمن  هذ�   aيتر
خانو� %�ضاعو� من �لقر�( 

ما �ضاعو�؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
�ملسيح � قد ما/ بعد 
فهل  �لصليب،  من  جنا   )�
يترa هذ� ليؤمن �نه جالس 

k �لسماn عاطال بال عمل 
عديد�  قر�نية  �يا/  rالًفا 
تصّرÃ بوفاته، �> يؤمن بأنه 
ما/ %سيحييه �هللا ثانية، �> 
�لنـز%^  �حا7يث  ينكر 
يستخف   <� �ملتو�تر�، 
*�ا  %يقو^  باألحا7يث 
�نقطا�  فتر�  عن  تتحد� 
�لتوبة %عد> قيمة �إلميا(؟ 

  )� يؤمن  
د` � كل 
يكن   {  � سليما( 
�حلشر�/  مع  يتحد� 
%�لعصاف"، فهل يترa هذ� 
 k ليؤمن �نه كا( يضيع %قته
�حلديث مع �لنملة %�لنحلة 
%�لدبوG؟ �> يؤمن �نه كا( 
 <� �لشبحي؟  �جلن  يسجن 
ينتف   )� �قسم  �نه  يؤمن 
يأته   {  )* �iدهد  Gيش 

Ðجة ساطعة؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
%غ"  �ملسلم  على  �لكذ� 
 Gلغد� %مثله  حر�>،  �ملسلم 
 aֲדما %خيانتهما، فهل يتر
على  �لكذ�  ليجيز  هذ� 

غ" �ملسلم %�لغدG به؟ 
تفس"�  �أل
د`  قر�  لقد 
 Gكما للقر�(، %لديه تصو�

*4ا¤ عن كتا� �هللا، فهل 
�لتفس"   aيتر  )� تريد%نه 
�ملحكم  �ملتر�بط  �ملتكامل 
تأبه  ال  متناقضة  لتفس"�/ 

بسياN %ال سباN؟ 
ما[� تريد%( من �أل
د`؟ 
*نكم تريد%( منه �( يكفر 
 �  ،� �ملوعو7  باملسيح 
على  *جابة  بال  تتركونه 
كث" من �ملسائل �ل~ يؤمن 
بأ7لة  له  ثبتت   )� بعد  ֲדا 
تتركونه  %عقلية.  نقلية 
%فقهكم  خالفاتكم  %سط 
�ملتخم %تفاس"كم �ملتناقضة 
بينكم.  فيما  %كر�هيتكم 
%حني يرتد لن يلتقي معكم 
*ال k �لكفر باملسيح �ملوعو7 
�، �ما ما تبّقى فال ميكن 
�( تتفقو� معه بشيn عليها، 
�خلصو>-  –�يها  ألنكم 
rتلفو( فيها �شد �خلال�.. 
بالر�7ّ  تطالبونه  �نكم   `�
فقط، من 7%( بديل.. �` 
�نكم ال حتملو( �` Gسالة 
%ما  هد>.  Gسالة  بل   ،nبنا

�سو� �iد>! 
 nسالة بناG ما £ن فنحمل�
يؤمن  ملن  فنقو^  متكاملة، 

باملسيح �ملوعو7 �: *( 
} تتغ"، فال قيمة إلميانك.. 
*( } تشعر بطعم �لصال�، 
 {  )* نفسك..  فر�جع 
%G%حانيا،  �خالقيا   Gتتطو

فاستيقظ. 
§مل  ال  �جلديد  �أل
د` 
بل  ماضيه،  على  حقد� 
%Gغبة  
ة G% شفقة 
معاGفه  هد�ية   k عاGمة 
يعر�  ال  %�صحابه.. 
%�لقسو�  %�لكر�هية  �ملقت 
حاله  لسا(  بل  %�لشد�.. 
قومي  �هد  �للهم  يقو^: 

فإ�م ال يعلمو(. 
�أل
د` �جلديد يعر� �( 
�لطريق صعب طويل، %�( 
*بليس   )�% كب"،  �لتشويه 
لكنه   ،�Gجبا جهو�7  بذ^ 
يعلم �( �إلميا( يتفوN على 
يهد`  �هللا   )�% كله،  هذ� 

 .nمن يشا
فيا �ترk �لتشويه، لن نتر77 
هدمتم..  مهما   nلبنا�  k
مهما  شفقُتنا  تضعف  لن 
عن  نتوقف  لن  قسومت.. 
مهما  iد�يتكم   nلدعا�
كفرمت. %�لعاقبة للمتقني. 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٠ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٩ م

٣٠

التقوى

 k لرقمية�  �Gلثو�  Gظهر
علم �التصاال/ k �لنصف 
�ملنصر>  �لقر(  من  �ألخ" 
 k هائال  تغ"�  فأحدثت 
�التصاال/  ما µص  كل 
من حيث حجم �ألجهز� 
%جو�7  %�نو��   Gألسعا�%
تقدمها  �ل~  �خلدما/ 
 )*% �حلديثة.  �لتقنية   uهذ
�نتشاG %تطوG هذu �لتقنية 
له  يكن   {%  Ìسريع كا( 
�لتاGيخ   k قبل  من  مثيل 
%} §لم به �حد �% يتوقعه 
�ملتخصصني؛  من  ح± 
يأ¾   )� يتوقع  كا(  فمن 
تكلم   )� به  تستطيع  يوٌ> 
 `� k شخٍص `� Iتر%
مكا( k �لعا} %�( ترسل 

له Gسائل نصية %غ"ها.
فكر�  �ملقا^  هذ�   k <قد�
�ملتخصصني  لغ"  مبسطة 
�التصاال/  تقنية  عن 

�لرقمية �حلديثة. 
نظم  بني   Nلفر� ملعرفة 
�لقدميـة  �التصـال/ 
(�لتناظرية) %�لنظم �لرقمية 
بعض  معرفة  من  بد  ال 
�ألموG �ل~ قد ال يالحظها 

ÚÓ‡”ä€a@p¸bñm¸a
Digital communications

ففي  �ملتخصص؛  غ" 
من  يكن   { �لقدمية  �لنظم 
%�ستقبا^  *Gسا^  �ملمكن 
çها�   �Gلصو�% �لصو/ 
�لذ`  مثل  صغ"  �مو^ 
يكن   {% �آل(  �يدينا   k
 �Gصو Iمن �ملمكن �( نر
çو�7 صو�G جها� �لتلفا� 
 (* باإلضافة  �جلو�7  عا¤ 
�ل~   Iألخر� �خلدما/ 
�إلGسا^  �طا/  تقدمها 
قنو�/  Âال� خدمة بث 
من  يكن   {% �لتليفزيو(. 
�كثر  *Gسا^  �يضا  �ملمكن 
من قنا� تلفزيونية على �طة 
�إلGسا^ نفسها �ل~ ميكن 
�( نرسل عليها ٧ قنو�/ 
تستطيع �( تستقبلها çها� 
عا¤  �لرقمي  �ملستقبل 
�إل[�عا/   k% �جلو�7. 
�طة  ترسل  �لرقمية 
برنامج  من  �كثر  �إلGسا^ 
�ل~  �لبيانا/   (* باإلضافة 
�إلستقبا^  جها�  يستقبلها 
على  �لرقمي  �إل[�عي 
شاشة صغ"�. %كذلك } 
 Iنر  )� �ملمكن  من  يكن 
تشغيل  بر�مج   %� �جهز� 

�ملهند� عبد�لرvن سليم 

 (قطر)



٣١

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٠ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٩ م

�ل~  �ملتعد�7  �ملوسيقى 
جيبك   k %ضعها  ميكنك 
بسماعة  %تستمع  �لصغ" 
�[( صغ"� *) �ملاليني من 
�ملقاطع �لصوتية. } يكن من 
�لعد7  �ملمكن �( ترI هذ� 
�iائل من �لقنو�/ �لفضائية 
على �لقمر �لصناعي بعد �( 
كا( عد7ها قليال على �لقمر 
 �Gلثو� �لقدمي.  �لتناظر`  
�لرقمية جعلتنا نرI �لقنو�/ 
%كل  %�إل[�عية  �لتلفزيونية 
�ملوجو�7  �ملنوعا/    uهذ
�لعنكبوتية  �لشبكة  على 
�يضا  ظهر/  (�النترنت). 
�ملضغوطة  �ألسطو�نا/ 
(DVD % CD) �ل~ متكننا 
هائل   Gٍمقد� àزين  من 
�لكث"   aهنا �لبيانا/.  من 
يسعنا  ال  %�ل~  �ألمثلة  من 
 Gلقد� [كرها %نكتفي ֲדذ� 
 Ñعر  k لنبد�  �ألمثلة  من 
فكر� بسيطة عن هذ� �لعا} 

�خلفي �لعجيب.
 )� £ا%^   )� �ب  بد�ية 
 �Gإلشا� هي  ما  نفهم 
 �Gإلشا� هي  %ما  �لتناظرية 
�لرقمية ليسهل علينا فهم ما 

 �Gإلشا� [لك.  بعد  سيأ¾ 
�لتناظرية هي *شا�G كهربية 
متقطعة %جتد  متو�صلة غ" 
 k %جو�7   %� قيمة  iا 
 Gتيا مثل  �منية  حلظة   `�
�نبو�.   k مير  �لذ`   nملا�
فهي  �لرقمية   �Gإلشا� �ما 
 (٠)Gألصفا� من  �موعة 
 �Gلو�حد (١) %هي *شا� %
متقطعة غ" متصلة.  ميكن 
 )� فإما  مصباحا  àيلها 
 .nمضا  %� مطفأ  يكو( 
�حلالتني  هاتني  عن   cيع%
�لد%�ئر   k خاصة  بطريقة 
�لو�حد  فيمثَّل  �اللكتر%نية 
%�لصفر   ٥  uGقد بفولتا� 

بـ ١/٢ �% �قل.
نتعامل  �لتناظرية  �لنظم   k
حالتها   k  �Gإلشا� مع 
حتويلها   )%7 �ألصلية 
 uهذ �لرقميا/.  عا}   (*
صوتا  تكو(  قد   �Gإلشا�
صوتية  موجا/  من   َ̂ حوِّ
i� kو�n *) *شا�G كهربية 
 %� �مليكر%فو(،  بو�سطة 
�لُتقطت   �Gصو تكو( 
(تناظرية)  عا7ية  بكام"� 
كهربية.   �Gإلشا %حولتها 

%قد تكو( بيانا/ rزنة �% 
�التصاال/  لنظا>  �7خلت 
بو�سطة �` %سيلة كتابة �% 
طريق  عن  بيانا/  بإ7خا^ 
 �Gإلشا� uلوحة �ملفاتيح. هذ
�لكهربية �ل~ حصلنا عليها 
متر مبر�حل تكب" %عمليا/ 
�7عي  ال  معقد�  �خر` 
ما  لكن  فيها،   Ñللخو
�ب �( نالحظه هو �ننا ال 

�( جنر` عمليا/  نستطيع 
ميكننا  كال~   Iخر� كث"� 
 �Gإلشا� حالة   k *جر�Ôها 
 .uكر] سيأ¾  كما  �لرقمية 
–�لتناظرية-   �Gإلشا�  uهذ
تر77يا  حيز�  تتطلب 
بالرقمية،  باملقاGنة  كب"� 
�لصوتية   �Gإلشا� فمثال 
 ١٠ £و  �لتر77`  حيزها 
كيلوهرتز، %�لصو�G £و ٦ 
 �Gإلشا�  uهذ هرتز.  ميجا 
 cع *Gساiا   nثنا�  Ñتتعر

كا(  -�يا  �لتر�سل  %سائط 
 nو�i� �لوسائط؛   uهذ نو� 
 (*  – مثال   aألسال�  %�
مؤثر�/ كث"� تضعف من 
%تضيف   �Gإلشا�  uهذ قو� 
 /�Gشا*  %�  Ìتشويش *ليها 
عند  فيها.  مرغو�  غ" 
تكب" هذu �إلشا�G �لضعيفة 
للتشويش  %�ملعرضة 
ميكننا  ال  �ستقباiا  عند 
 �Gكاإلشا �سترجاعها 
�ل~  �جلو�7  بنفس  �ألصلية 
كانت عليها، حيث *ننا ال 
�حلاال/  نستطيع k معظم 
عن  �ألصلية   �Gإلشا� فصل 
�ملرغو�  غ"  �لتشويش 

فيه.  
�لرقمية  �لنظم  حالة   k �ما 
�ساسا  تكو(  قد   �Gفاإلشا
k صوG �Gقمية %بالتا¤ يتم 
�لتعامل معها كما هي %7( 
 �Gصو k )تغ". %قد تكو
تناظرية %k هذu �حلالة يتم 
�لرقميا/  عا}   (* حتويلها 
بو�سطة مبد^ �% �و^ يقو> 
�لتناظرية   �Gإلشا� بتحويل 
*)  نبضا/ متقطعة حتوَّ^ 
من  مؤلفة  Gقميا/   (*
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%%�حد  صفر  من  �موعة 
(مثال ١١١٠٠٠١٠).

�ألGقا>  من   �Gلصو�  uֲדذ
Ðيث  �ملعلوما/  ُتشفَّر 
معلومة  لكل  تكو( 
عن  متيزها  %حيد�  شفر� 
 .Iألخر� �ملعـلومـا/ 
�ية  حتويل  ميكن  %عليه 
متاثل  بيانا/   ¤* معلومة 
%نعطي   .Gملذكو� �لشكل 
ميكن  توضيحيÌ؛  مثاال 
 "�" �حلر�  نعطي   )�
 (١١١٠٠١١٠) �لشفر� 
�اللكتر%نية  �لد%�ئر  فتقو> 
�لشفر�   uهذ مع  بالتعامل 

�حلر�  iذ�  �لوحيد� 
 `� تستخدمها  ال  فقط 

 .Iألخر� �ملعلوما/  من 
جنعلها   )� نريد  %عندما 
ترسل  لإلنسا(  مرئية 
�لشاشة   (* �لشفر�   uهذ
شفرִדا  %تفك  %تتر4ها 

*) حر� " � ".
iذ�  �ملهمة  �مليز�/  من 
�لنو� من �لنظم ��ا متكننا 
كا(  عمليا/   nجر�* من 

من �ملستحيل تطبيقها على 
�إلشا�G �لتناظرية كإمكانية 
 �Gإلشا� �سترجا� 
�لرقمية �ألصلية %7( 
فتكو(  تشويش 
عالية   �Gلصو� جو�7 
*ضافة  �يضا  %ميكننا  جد�، 
تعديال/ %معاجلا/ خاصة 
} تكن باستطاعتنا k حالة 
�لنظم �لقدمية %منها �لضغط 
�لرقمي للصو/ %�لصو�G؛ 
ملفا/  كانت   )� فبعد 
ميجا   ٦ تتطلب  �لفديو 
�لتناظرية  �حلالة   k ه"تز 
�نظمة   aهنا �آل(  �صبح 

مبعد^  تعمل  Gقمية  فيديو 
ثانية  لكل  كيلوبت   ١٠
%هذ� فرN هائل قد يصل *) 
 uلف ضعف. %هذ� ما نر��
بني �يدينا على جها� �جلو�^ 

%مشغال/  �ملحمو^   %�
%هذ�  �لشه"�  �ملوسيقى 
عصر   k مستحيال  كا( 

�لنظم �لتناظرية.

  

i_�•^=·f=á‹√=“ÁÜ_Ã◊^=_flÉÍä=Ó�ÍíÁ

رضي اهللا عْنُه

ِّي. َُّه َعَرب * تَفَقَّهُوا في الَعربِيَّة، وأْعِربُوا القُرآَن، فإن

َّها تَُثِبُت العْقَل وتَزيُد في املُروَءِة. * تََعلُموا الَعربِيَة فإن

َننَ والفَرائض. رف كَما تتَعلَُّموَن السُّ * تََعلَُموا النَّحَو والصَّ
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نظا} جديد 
للتحقق من ��وية

سرقة  جر�ئم  ظل   k
�خلاصة  %�ملعلوما/  �iوية 
لسحـب  %�ستخد�مها 
من  �لضحايا  �مو�^ 
 %� �لبنكية  حساباִדم 
سفر  جو���/  �ستخر�� 
%%ثائق قانونية �خرà Iو^ 
للمجرمني �ستخد�مها على 
عـكفت  %�سع..    Nنطا
�ملختصة  �لشركا/  بعض 
مناسـبة.  حلو^  إل�ا7 

%قد توصلو� �خ"� *) نظا> 
�iوية  من  للتحقق  جديد  
 (* �لتعر�  على  يعتمد 
منو[� شبكة �أل%عية �لدموية 
k �إلصبع %يتم [لك بتمرير 
على   nحلمر��  Nفو �شعة 
rتلفة،  �%�يا  من  �إلصبع 
�أل%سط  �إلصبع  %ُيستخد> 

.Ñذ� �لغرi
عملية   nجر�* %ميكن   
�لشخصية  من  �لتحقق 
بسيطة  �لة  باستخد�> 
حائط  على  مثبتة 
çها�  موصولة  %تكو( 

�لتحقق.  بعملية  يقو> 
iوية  حتديدها   k تعتمد%
شبكة  على  �لشخص 
7قيقة من �أل%عية �لدموية 
موجو�7 حتت جلد *صبع 
�لشخـص.  %�صبـحت 
مستخدمة  �لتقنية   uهذ
حيث  %�سع   Nنطا على 
�ألسر�  ��ا   n�cخل�  Iير

%�ألكثر كفا�n %�ماًنا. 
 �7G%ير%( �نه بسبب �أل%
�جلسم  �7خل  �ملوجو�7 
%غ" �ملرئية للعني �ملجر�7 
 %� تزييفها  �لصعب  فمن 

 �Gصو بينما  تقليدها. 
من  �ألصابع  بصما/ 
عليها،  �حلصو^  �ملمكن 
تصوير شبكية  كما ميكن 
 aGيد  )�  )%7 �لعني 
%لكن  [لك،  �لشخص 
�حلصو^ على صو�G شبكة 
�أل%k �7G *صبع �لشخص 
عليها  �حلصو^  يصعب 

7%( علم صاحبهـا.

مسـا�ــة �لصديـق
�ملسكي   Gعما �مد 
(لند()
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 فا�.. 
مدينة �لتر�� &�ألصالة
�لعربية &�إلسالمية 

يرجع تاGيخ تأسيس مدينة 
فا| *) �اية �لقر( �لثامن 
�ملو)   nي� *با(  �مليال7` 
�ملغر�   (* �أل%^  *G7يس 
بنيت  حيث   ،<٧٨٩ سنة 
على  للمدينة  �أل%)  �لنو�� 
فا|.  لو�7`  �ليم³  �لضفة 
�سس   <٨٠٨ سنة   k%
*G7يس �لثا� مدينة جديد� 
على �لضفة �ليسرI لو�7` 
نسبة  �لق"%�نيني  Ðي  فا| 
 �Gملنحد� ساكنته  �صل   (*
بإفريقية. �لق"%�(  من 

�ألندلسيني  عد%�  %كانت 
àترقها   ،Gباألسو� �اطة 
مسجد  %iا  �بو��  ستة 
�لقدمية  �ملدينة   k% جامع. 
�لثا�  *G7يس  قا>  �ملقابلة 
كذلك ببناn سوG %مسجد 

  Nباإلضافة *) قصر %سو
 n7عا لنا  �ملؤGخو(  %نقل  
عند  �هللا  به  7عا  قص"� 
�بتد�n �لعمل k حفر �سا| 

�لنا|  فأّمن  قدير»   nشي
عرفت  %قد  7عائه..  على 
فا| k هذ� �لعهد �نتعاشا 
منقطع  %عمر�نيا  �قتصا7يا 
لتو�جدها k منطقة  �لنظ" 
�خلصبة.  سايس  سهل 
 7Gمو� على  %لتوفرها 
ضر%Gية  %متنوعة  متعد�7 
�خلشب  كما7¾   nللبنا
بغابا/  �ملتوفر�   Gألحجا�%
�ملتوسط  �ألطلس  %مقالع 
�لقريب، باإلضافة *) %فر� 
 k �ملستعمل  %�لطني  �مللح 

 G�7 �جعلها  �للهم  �ملدينة: 
علم %فقه يتلى فيها كتابك 
%تقا> ֲדا حدa7% %�جعل 
بالسنة  متمسكني  �هلها 
 � �بقيتهم  ما  %�جلماعة 
�لر
ن  �هللا  بسم  قا^: 
 ÑGلرحيم %�حلمد هللا %�أل�
من   nيشا من  يوGثها  هللا 
عباu7 %�لعاقبة للمتقني) � 
%�بتد�   uبيد �ملعو^   �خذ 
من  %تبعه  �ألسا|  Ðفر 
كا( حوله، %عندما �نتهى 
من   Üفر% �ملدينة   nبنا من 
�جلمعة  عمر��ا حضر  �مر 
%صعد �ملنc %خطب �لنا| 
� Gفع يدk u �خر خطبته 
تعلم  *نك  «�للهم  فقا^: 

 uهذ  nببنا  /7G� ما   ��
مفاخر�  %ال  مباها�  �ملدينة 
%*منا  مكابر�  %ال Çعة %ال 

 )� ببنائها   /7G�
ֲדا  %يتلى  ֲדا  تعبد 
ֲדا  %تقا>  كتابك 
%شر�ئع   a7%حد
نبيك  %سنة  7ينك 
عليه  �هللا  صلى 
بقيت  ما  %سلم 
%فق  �للهم  �لدنيا 

للخ"  %قطا�ا  سكا�ا 
%�كفهم  عليه  %�عنهم 

مؤ%نة �عد�ئهم %�G7َّ عليهم 
عنهم  %�غمد   N��Gأل�
 Nلشقا�% �لفتنة  سيف 
كل  على  *نك   Nلنفا�%

صحن مسجد �لقر&يني

منظر ��خلي ملسجد �لقر&يني

صناعة �خلز�.

%من �هم معا} هذu �ملدينة 
مسجد �لقر%يني من �شهر 
�ملساجد باملغر�، ب� سنة 
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فاطمة  طر�  من   <٨٥٧
�ل~  %�ملدGسة  �لفهرية، 
عنا(  �بو  �لسلطا(  �سسها 
-١٣٥٠ بني  ما  �ملري� 

 |Gمد� �شهر  من   ١٣٥٥
فباإلضافة  %�ملغر�  فا| 
*) G%7ها كمؤسسة لتعليم 
تقا>  كانت  �لطلبة،  %*قامة 
%فيها   �جلمعة.  صال�  فيها 
 nلبـنا� 4يـلة  صومعة 
*) ساعة  *ضافة  %�لزخرفة 
مائية ما ��لت تقنية تشغيلها 
�لتاµGي  تر�ثها  �هولة. 

�يد: جامع �لقر%يني �لبديع 
�لقر(   – �لتاسع  (�لقر( 
�لثا� عشر) هو �%^ جامعة 

%�لذ`   zلغر� �لعا}   k
 k �لسوGبو(  قبل  �نشأ 
طلبة  عليه  باGيس. %تو�فد 

%�يضا   Nملشر� من  �لعلم 
�لذين  �ألG%بيو(   IGلنصا�
�للغة  حتصيل   k Gغبو� 
�7�%ֲדا  %فنو�ا  �لعربية 
%قد   .Iألخر� %�لعلو> 
 Iبالذكر �ملدينة  �حتفلت 
قبل  تأسيسها  ١٢٠٠ على 
مدينة  باعتباGها  عامني 
�لعربية  %�ألصالة  للتر�� 

%�إلسالمية.

 

�لصديـق مسـا�ـة 
كما^ عز �لدين  (�ملغر�)

&سط مدينة فا�

ُيقا^: يا 1بتـي %�لصو�� يا 1بِت أل( �لتاn هي عوÑ عن �لياn �ملحذ%فة 
(�z - �بِت) فال �و� �جلمع بني �لعوÑ %�ملعوÑ منه.

ُيقا^: �حتاG فال( k �مرu، %�لصو��: حاG فالٌ( k �مرuِ، %[لك أل( فعل 
"�حتاG" } ُيسمع عن �لعر�.

 Gأل( �العتذ� Gعن عد> �حلضو Gلصو��: �عتذ�% .Gعن �حلضو Gُيقا^: �عتذ
يكو( عن خطأ ما.

عة:
شائ
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خط
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