



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�

ليلة ليست كسائر الليا�ليلة ليست كسائر الليا�

َمْن منا ال lب Kمضا*.. �لشهر �لذb تتغ# 
&pاحة،  لطفا  �كثر  فتصبح   sلنفو� فيه 
سرًّ�  �خل#  على  �لصائمو*  يتنافس  &فيه 
من   wطابع خا �لرمضانية   yألجو�� فيسو9  &جهر�، 

.Kلر&حانية ال نشهد له مثيال } سائر �لشهو�
فها ~ن نو9{ شهر �لصيا? &�لقيا?.. مدKسة �إلميا*، 
�لسعيد  �لفطر  �لعطف &�إلخاy &نستقبل عيد  �خل#، 
كي ~تفل باملكاسب �لعظيمة �ل� جنيناها من بركا0  
�لصيا? &�لقيا?. &هل نستقبل �لعيد لنو�صل ما قمنا به 
} شهر Kمضا* �ملباcK من `كريا0 &�بة &عطف 
&+خاy لنؤكد ما نر�99 "كل عا? &�نتم �#" �? ��ا 
 yر9 كلما0 نتبا�9ا } كل عيد &�امال0 جوفا�

خالية من كل مع�؟
ال شك �*َّ �عَظَم �لدsِ&K �ل� ينبغي �* نستخلصها 
من مدKسِة �إلميا* تتمثل } تربيِة �لزهد } متاِ{ �لدنيا 
} قلوِبنا؛ فهذ� ِمن حكم �لكفِّ عن �لشهو�0 طيلَة 
شهر �لصيا? &�لقيا?. فيا �سفا�؛ فقد مضى Kمضاُ*، 
َمَضى �#�ِِ &َبَركتِه &ِبرِّ�.. &قد كانت فيِه �ألياُ? ُتزِهُر 

&�لليا� �حلالكة �لظلمة ُتن#. 
لياليِه..  &`هبْت  �ّياُمُه  &�نقضْت  Kمضاُ*  َمَضى  لقد 
لقد مضى سريًعا.. مثَل   .�Kِنقضت حال&� �سحا�&
 yِنقضا� �سفاُ� على  فو�  غاِبٍر.  طيٍف عاِبر &كوكٍب 

 .Kِة &�ملغفرِ� &�لعتِق من �لنا
شهِر �لر
�سئلة كث#�  تطر�  �لفضيل  �لشهر  نو9{  &~ن حني 
مدKسة   { �ّرجنا  يو?  "�لعيد"..  مبناسبة  نفسها 
للجميع؟  Kمضا*. فهل هو �طة فر� &ֲדجة غامر� 
&�للعب  �جلديد�  �لثيا�  للبس   Kللصغا &هل هو عيد 
&�ملر� &�لتر�؟ �? هو عيد للكباK، يصّلو* صال� �لعيد 

&يتالقو* باألحبة &�خلال* &يتبا9لو* �لتها� &�ألما�؟ 
&�ألمر �لذb يصعب فهمه هو كيف ميضي عيد �لفطر 
بشكل يتناقض &هدفه �ملنشو9؟! فاألطفاE ال �د&* 
�لعيدية.  من  عليه  ما lصلو*  �لفر� سو¢  من  فيه 
�ما �لبيو0 فتظهر بثوֲדا �لبا� �لقدمي حيث ال تشعر 
�ملاKين ֲדا &�لد�خلني +ليها بفرحة �هلها. �ما �سو�قنا 
فال همَّ �ا سو¢ �ستنـز�¤ جيوبنا، &هكذ� ينتهي 

كل عا? عندنا.
�لتماِ?  &جه  على  �لعبا0ِ�9   y�9بأ يفر�  فاملسلم 
يفرُ�  �لِفطِر  عيِد  ففي  بأجِر�.  &يستبِشر   ،Eِلكما�&
�أللُسَن،  &َكفُّو�  �لِقياَ?،  &كّملو�  ياَ?  �لصِّ iَيَّنو�  قوٌ? 
&َعفُّو� �ألبصاKَ، &َصفَّو� �لقلوَ� من �ألكد�K. فُطوَبى 
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 .Kملعشر �ألخيا
+*َّ للفرَ� } �إلسالِ? نطاًقا �&سع &َمًد¢ �بعد من �ر9َِّ 
�لدنيوّية؛   ِ̈ &�ألعر� �ملا9ّية   yباألشيا &�ملسر�  �لفر� 
 yآلخر�، فال شي� Qِعر�َضها +( �شو�� i&فهو يتجا
�لشفا¤  �لرُّ&ِحي  �لفَرَ�  `لك   Eَُيْعِد �حلياِ�  هذ�   {
�لذb نتحصل عليه بالتضحية باملباحا0 �ملسمو� ֲדا 
} سائر �يا? &شهوK �لسنة لنكسب Kضى �هللا &قربه. 
 Eال يتوقف �ألمر +( هذ� �حلد بل نشعر من خال&
هذ� �لتضحيا0 بآال? &مآسي �ملحر&مني من خلق �هللا 
فنعكف على +9خاE �لرَِّضى، �لثقَة، �ألمَل &�لفرَ� +( 
نفوsِ �آلَخِرين. +�ا لذٌ� pا&يٌة فريد�،  +*َّ هذ� َلُهَو 
�لَفَرُ� �لنَِّقيُّ �خلاِلُص، �لذb َينُبُع ِمن ُنفوِسنا، ِبُد&ِ* 

حاجٍة +( �bِّ عناصَر ما9ية.
�لصائمني  فيه  �هللا  َ&َعَد  بيوٍ?  �ملسلم  يفر�  ال  كيف 
�لقائمني بأ* يغفَر �م هفو�0ِ �لُعمِر كلَّها &يطهَِّرهم 
�ليوِ?  هذ�   { �فلح  فقد  �5ِعها؛  نني  �لسِّ ُ̀نوِ�  من 
�سعد  &ما  �لقيا?؛  &فضلُُ  �لصياِ?  �جُر  يفْتُه   ¯ َمْن 
 Eفينطبق عليه قو +مياًنا &�حتساًبا،  من صا? Kمضاَ* 
�صدQ �لصا9قني سيدنا �مد �ملصطفى �: "من صا? 

? من `نِبه." Kمضا* +مياًنا &�حتساًبا ُغِفر له ما تقدَّ
فيا ليت شعرb.. كيف ال يفر� �ملسلمو* بشهر فيه 
لك �لذb يقبل  ليلة هي خ# من �لف شهر .. �ظو°̀ 
�هللا �9عيته } تلك �لليلة فتتنـزE عليه �ملالئكة مبشر� 
+يا� ﴿... َ�ّال َتَخاُفو� َ&ال َتْحَزُنو� َ&�َْبِشُر&� ِباْلَجنَِّة �لَِّتي 
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي  َ�ْ&لَِيا²ُُكْم  َنْحُن   * ُتوَعُد&َ*  ُكْنُتْم 
َ&َلُكْم  �َْنُفُسُكْم  َتْشَتِهي  َما  ِفيَها  َ&َلُكْم  �آلِخَرِ�  َ&ِفي 
Kَِحيٍم﴾ (فصلت:   Kٍَغُفو ِمْن  ُنُزًال  ُعِوَ* *  َتدَّ َما  ِفيَها 

(٣١-٣٣
+�ا ليلة ليست كسائر �لليا� ففيها يتحوE �ملحظوظو* 
من كائنا0 �خلد0 +( �ألK¨ +( كائناp 0ا&ية 
�لCية.  مبعية مالئكة خالق  �لر&حانية   yفضا حتلق } 
فكأنه  &�حتسابا  +ميانا  فيها  تعّبد  َمن  �لعمر  ليلة  +�ا 
تعبد �لعمر كله &يالقي فيها ما ال يلقا� صائم �لدهر 
&قائمه. +�ا ليلة �لليا� يتم فيها غر¨ حيا� �إلنسا* 

 .¸Kلبا� Eال &هو &صا�
�حسنه  فيتبعو*   Eلقو� يستمعو*  ممن  �جعلنا  �للهم 
ينعمو*  �لذين  �ملحظوطني   c9عبا iمر�   { &�9خلنا 
�فضل Kسلك سيدنا  على  بقربك &&صالك، &صل 
&موالنا �مد �ملصطفى &على ºله &صحبه �5عني +( 

يو? �لدين، ºمني.

 

إنها ليلة ليسـت كسـائر الليا* ففيها 
يتحول احملظوظون من كائنات أخلدت 
إa األرض إa كائنات سماوية حتلق ! 
فضاء الروحانية مبعية مالئكة خالق الcية.
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التقوى

 حضر� مر�i بش# �لدين �مو9 �
د
�ملصلح �ملوعو9 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما? �ملهدb &�ملسيح �ملوعو9 �

:s&K9 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

خلفية تو� سيدنا يوسفخلفية تو� سيدنا يوسف
منصب وزير االقتصاد واخلزانةمنصب وزير االقتصاد واخلزانة

﴿0َِلَك ِلَيْعَلَم َ&نِّي َلْم َ&ُخْنُه ِباْلَغْيِب 
َ;َ&:َّ �هللا ال َيْهِد5 َكْيَد �ْلَخاِئِننيَ﴾ 

(يوسف: ٥٣) 
   

شر@ �لكلما=:
 B &ُخْنه: خانه } كذ� ¼ونه خوًنا 
خا*  ينصح.  فلم  �²ُتمن  &خيانًة: 
�لعهَد  خانه   :Eيقا نقضه،  �لعهَد: 
&�ألمانة �b } �لعهد &�ألمانة، فهو 

خائن (�ألقر�).
يوِصل  ما  فقُد   Eلضال� يهد5:  ال 
��د�ية  &تضا9ُّ�  �ملطلو�،   )+
تتيسر   *� معناها  فا�د�ية  (�لتا½). 
لإلنسا* �ألسبا� +( �لغاية، ¾ �* 

يصل ֲדا +( ��د¤. 
 bقوله تعا( ﴿&+* �هللا ال يهد&  
&ال  ينّفذ�  ال   b� �خلائنني﴾  كيد 

يصلحه (�لتا½). 

 :Cلتفسـ�
تعيني   { �ملفسر&*  �ختلف  لقد 
�لبعض  َفَنَسَبُه   Eلقو� هذ�  صاحب 
قالت:  حيث  �لعزيز،  �مر��   )+
&لكن  غيابه.   { يوسف  �خن   ¯
تتفو� ֲדا   *� �لكلمة ال ميكن  هذ� 
تلك �ملر��، أل�ا كانت قد خانت 
 *+  Eقا من  �²يد  &لذلك  بالفعل، 

y7Ï9≡ sŒzΝn=÷èu‹ Ï9’ÎoΤr&öΝs9çµ÷Ζäz r&Í=ø‹ tóø9 $$ Î/¨βr&uρ©! $#Ÿω“ Ï‰öκu‰y‰øŠ x.tÏΖÍ←!$ sƒø:$#∩∈⊂∪

*!$ tΒuρä—Ìh� t/é&ûÅ¤ ø�tΡ4¨βÎ)}§ ø�̈Ζ9$#8ο u‘$¨ΒV{Ï þθ �¡9 $$ Î/�ωÎ)$ tΒzΟ Ïm u‘þ’În1u‘4¨βÎ)

’În1u‘Ö‘θ à�xî×ΛÏm §‘∩∈⊆∪tΑ$ s%uρà7Î=yϑø9 $#’ÎΤθçGø�$#ÿÏµÎ/çµóÁÎ=÷‚ tGó™ r&Å¤ ø�uΖÏ9($ £ϑn=sù

… çµyϑ̄=x.tΑ$ s%y7̈ΡÎ)tΠ öθ u‹ ø9 $#$ uΖ÷ƒ t$ s!îÅ3tΒ×ÏΒr&∩∈∈∪tΑ$ s%Í_ ù=yèô_ $#4’n? tãÈÉ !#t“ yz

ÇÚö‘F{ $#(’ÎoΤÎ)îáŠ Ï�ymÒΟŠ Î=tæ∩∈∉∪y7Ï9≡ x‹ x.uρ$ ¨Ψ ©3tΒy# ß™θ ã‹ Ï9’ÎûÇÚö‘F{ $#é&§θ t6 tGtƒ

$ pκ÷] ÏΒß]ø‹ ymâ !$ t±o„4Ü=Š ÅÁçΡ$ uΖÏFuΗ÷q t�Î/ tΒâ !$ t±®Σ(Ÿωuρßì‹ ÅÒçΡt� ô_ r&

tÏΖÅ¡ós ßϑø9 $#∩∈∠∪ã�ô_ V{ uρÍο t�Åz Fψ$#×�ö)yztÏ% ©#Ïj9(#θ ãΖtΒ#u(#θ çΡ% x.uρtβθà)−Gtƒ∩∈∇∪

...(#θ ä9$ s%ßŠ Íρ≡ u�ã∴y™çµ÷Ψ tãçν$t/r&$ ¯ΡÎ) uρtβθè=Ïè≈x�s9∩∉⊄∪tΑ$ s%uρÏµÏΨ≈ uŠ ÷GÏ�Ï9(#θ è=yèô_ $#
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&�ملع�:  يوسف،  كال?  من  هذ� 
¯ �خدعه &¯ �خِف عنه شيًئا، +` 
كا* من �ملحتم �* ُترفع �لقضية +( 
�مللك } يو? من �أليا?، فيظن �� 
عنه   bمر� بإخفاy حقيقة  خدعته، 

ألتبو� هذ� �ملنصب.
&قد يكو* �لضم# }(ليعلم) عائًد� 
على �مللك، &�لضم# } (¯ �خنُه) 
ليعلم  &�ملر�9:  �لعزيز،  على  عائًد� 
�لذ¢  بالعزيز   Kغد�  ¯  �� �مللك 
�* هذ�  يظن  لكي ال   ،�ّ+ �حسن 
+ليه  �حسن  مبن   Kغد قد   bلذ�
�هللا   *� &يبد&  �يًضا.   Á Kيغد Kمبا 
بالوحي   � يوسف   Cخ� تعا( 
�نه سو¤ يتقلد منصًبا عند �مللك، 
فلذلك قا? بتCئة ساحته من �خليانة 
لكي ال يتهمه �حد ֲדا �ثناK�i& yته 

للملك.
 bما قوله تعا( ﴿&�* �هللا ال يهد�&
كيَد �خلائنني﴾ فليس �ملر�9 منه �* 
أل*  ينجحو*،  ال  �خلائنني  5يع 
بـ  معرَّفًة   هنا   09K& �خلائنني 
بالذكر،  للمعهو9  هي  �ل�   "E�"
`كرهم،  مّر  �لذين  �خلائنني   b�
ممن يعاKضو* عبا9 �هللا �ملصطفني. 
�لذين   �خلونة   yهؤال  *� &�ملر�9 
�ساy&� +( يوسف �لذb �ختا�K �هللا 
يفلحو�.   *� ملهمة خاصة ال ميكن 

فكم من خائن يقو? بأعماE �خليانة 
&ينجح فيها، &لكن �لذين يرتكبو* 
�خليانة ضد من يصطفيهم �هللا ملها? 
عظيمة، ال َيَدُ{ �هللا خيانتهم خفيًة، 

بل يهتك سترها &يفشلهم فيها. 
  &قد تكو* (يهدb) مبع� (ينصر) 
ينصر  ال  �هللا   *� �جلملة   Ãتع&
�يد  تعا(  �هللا   *� `لك  �خلائنني. 
 `+  ،wخا بشكل  &نصر�  يوسف 
�ملَِلَك ²Kً¢ كانت  �لفتيني ¾   ¢Kَ�َ
هذ�  يقد?  فيوسف  Kقيه،   { سبًبا 
�لتأييد �إل�ي ضد خصومه كدليل 
على بر��y ساحته &يقوE: +نه تعا( 
¯ ينصر� بد&* سبب، بل كنت 

على حق، فلذلك �يد� &نصر�.

 �ٌ
﴿َ;َما ُ&َبرLُِّ َنْفِسي Kِ:َّ �لنَّْفَس َألَمَّاَ

بِّي َ  َّ:Kِ 
بِّي َ 
ِحَم َ َما  Kِّال   Oِو ِبالسُّ


ِحيٌم ﴾ (يوسف: ٥٤)َ 
َغُفوٌ

 شر@ �لكلما=:
 &ّما
ٌ�: �ألّماK: �لكثُ# �ألمر &مؤنثه 

�ّما�K (�ألقر�).
يُغمُّ �إلنسا* من   �لسوO: كل ما 
&من  &�ُألخر&ية  �لدنيوية   Kألمو�
�ألحو�E �لنفسية &�لبدنية &�خلاKجة 

يم  &فقد  &جاٍ�   Eٍما فو�0  من 

(�ملفر0�9). 

 :Cلتفسـ� 
 yًنقا yما �شدَّ ما تكو* فطر� �ألنبيا
&صفاyً. فسيدنا يوسف � يصّر� 
�لتظاهَر  بذلك  �قصد   ¯ بأ�  هنا 
�ما? �لناs بصالÅ &طهاÅK، &+منا 
�هللا   *� فعلت `لك ألكشف �م  
نقص  كل  من  �ملنـز�  هو  &حد� 
&عيب، &�نه ال َيَد{ �خلائنني �لذين 
لينجحو�   yلعد�� Kُُسَلُه  يناصبو* 
فعلته  ما  �فعل  فلم  مكائدهم.   {
تعالًيا &تباهًيا، &+منا إلظهاK عظمته 

و"ايتهم  عصمتهم  اهللا   aّيتو من  أن  للناس  وألبني 
ال يقدر أحد على إلقائهم ! املعصية. أما فيما يتعلق 
بنفسي فإنn معmف بأن النفس البشرية ال تقدر على 
شيء دون ر"ة اهللا، أي دون شرعه وهديه وفضله �،
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&ألبني  &تعا(،  سبحانه  &جالله 
�هللا عصمتهم  يتوّلى  من   *�  sللنا

ايتهم ال يقدK �حد على +لقائهم &
} �ملعصية. �ما فيما يتعلق بنفسي 
فإنÃ معتر¤ بأ* �لنفس �لبشرية ال 
 b� ،ة �هللا
K *&9 yعلى شي Kتقد
9&* شرعه &هديه &فضله �، بل 
 yا ال تنفك تأمر صاحبها بالسو�+
مر� بعد �خر¢، &+منا هو نوK �إل�ا? 
 Æلصر��  )+ يأخذ�   bلذ� &�لوحي 

�ملستقيم.
  لقد صّر� �لقرº* } موضع ºخر: 
﴿�لر
ن عّلم �لقرb� ﴾*º �* كال? 
صفة  بسبب   Eينـز +منا  تعا(  �هللا 
Kحم  ما  ﴿+ّال  فقوله  �لر
ن.  �هللا 
�إل�ية.  �لر
ة   )+  �Kشا+  ﴾ÁK
 ¯  �`+ �إلنسانية  �لفطر�   *� &�ملع� 
يصحبها �لوحي �إل�ي تصبح كمن 
ميشي على قمة جبٍل } ليلة حالكة 
�لسو�9، فتبقى �لفطر� �اصرً� بأنو�{ 
�ألخطاK &ترتكب خطًأ تلو �خلطأ. 
�لوحي  Çس  عليها  طلعت   �`+ �ما 
فعندئٍذ فقط تنفعها عيو�ا �لباطنية.

�لكرمي حالتني   *ºلقر� `كر  &لقد   
�أل&(  �لبشرية؛  للنفس  ُ�خريني 
﴿&ال   Eقا حيث  �للّو�مة  �لنفس 
(�لقيامة  �للو�مة﴾  بالنفس  �ُقسم 
�ملطمئنة  �لنفس  &�لثانية   .(٣

�ملذكو�K } قوله تعا(: ﴿يا �يتها 
Kبك   )+ �Kجعي  �ملطمئنة  �لنفس 
�Kضيًة مرضيًة﴾ (�لفجر ٢٨&٢٩). 
 "yبالسو �Kفاملر�9 من "�لنفس �ألما
�حلالة �لبد�ئية للنفس �لبشرية عندما 
�لوحي  طعم  `�قت  قد  تكو*  ال 
لفضله  &�Kثة  تكو*  &ال  �إل�ي، 

.�
 *�  Êبد�  Ãتع ال  �آلية   *� &�علم   
 yلنفس �لبشرية تعّلم صاحبها �لسو�
&�لشر 9&مË، أل* �لقرº* قد 9حض 
هذ� �لزعم } نفس هذ� �آلية بقوله: 
&ليس  ما Kحم ÁK﴾، كما  ﴿+ال 
 ،ËÌº يولد  �إلنسا*   *� منها  �ملر�9 
+` ليس �حلديث عن &ال9ته، &+منا 
عن حالته بعد �لوال�9 عندما تعلق 
به شو�ئب �لدنيا �لدنية. �ما حالته 
عند �لوال�9 فقد &صفها �هللا قائًال: 
�ننا   b� سّو�ها﴾..  &ما  ﴿&نفٍس 
ُنقسم بالنفس &مبا خلقناها عليه من 
5اEٍ &كماEٍ. فالو�قع �* �هللا تعا( 
قد خلق نفس �إلنسا* بفطرٍ� بريئٍة 
 Åعيب &+¾، &لكنه عندما يأ b� من
+( �لدنيا ُيلّوثها بتأث# �آلخرين، �ما 
بريئة  تبقى   Íُّللَتَلو يعّرضها   ¯ �`+
&�لنقائص.  �لعيو�  من  سليمة 
تذكر  ال  �آلية  فإ*   Kباالختصا&
&ال9ته،  عند  �إلنسا*  نفس  حالة 

&+منا تتحدÍ عّما تكو* عليه بعد 
�* تشوֲדا شو�ئب �لدنيا.  

 ﴾ÁK Kحم  ما  ﴿+ّال  قوله  �ما   
 ÁK ها
K فتقدير�: +ّال �لنفس �ل�
�لنفس   b�  ..yبالسو تأمر  ال  فإ�ا 
 .Êبد�  yبالسو تأمر  �ل� ال  �ملطمئنة 
&�ملر�9  (من)  مبع�  (ما)  تكو*   &�
+ّال �لذb ير
ه �هللا؛ �b �* �لذين 
ير
هم Kبُّهم ال ينصاعو* لنفوسهم 
�ألما�K، �ما غ#هم فيقعو* فريسة 
 yجماִדا.  �& �* تكو* (+ّال) �ستثنا�
منقطعË، &(ما) مصدKية، &�ملر�9 �* 
فكأ*   .yيشا من  بر
ته  ينقذ  �هللا 
 Íلثالثة تش# +( ثال� هذ� �ملعا� 

 :sعليها �لنا iوl 0جاK9
&;ًال: َمْن تتطهر نفوسهم كلية فال 
تأمرهم بالسوy �بًد�، &هم �صحا� 

�لدKجة �لعليا.
&+منا  كمثلهم،  ليسو�  من  ;ثانًيا: 
تأمرهم نفوسهم بالسوy، لكنها ال 
تتغلب عليهم، &هم �حلائز&* على 

�لدKجة �لوسطى.
K9جًة،  �9ناهم  كانو�  من  ;ثالًثا: 
 yهم �لذين تأمرهم نفوسهم بالسو&

ة K *� فيخضعو* �ا، +ال ،Ê#كث
&تأخذ  تتد�Kكهم  �لو�سعة  �هللا 

.wبأيديهم +( �لتوبة &�خلال
  �ما قوله ﴿+* ÁK غفوK Kحيم﴾ 
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فصّر� به يوسف +منا �نا عبٌد لر� 
غفوK Kحيم، &من &�جÏ �* �ستر 
&لكن  �م،  &�غفر   sلنا� `نو� 
بعظمة  متسُّ  كانت  هنا  �لقضية 
�ستطع   ¯ &لذلك  &جالله  �هللا 

�لسكو0.

ِبِه  �ْئُتوِني  �ْلَمِلُك   Wََقا;َ﴿
َكلََّمُه  ا  َفَلمَّ ِلَنْفِسي  َ&ْسَتْخِلْصُه 
َقاKِ Wَنََّك �ْلَيْوَ] َلَدْيَنا َمِكٌني َ&ِمٌني﴾ 

(يوسف: ٥٥)
  

شر@ �لكلمـا=:
�لرجل:  �ستخلَص  &ستخِلْصه: 
بسريرته).   b�) بُدْخُلِله  �ختصه 
 .�Kختا�  :yلشي� &�ستخلص 

(�ألقر�)
�لسلطا*  عند  فالٌ*  مُكن  مكني: 
 Kصا& &�Kتفع  عند�  عُظم  مكانة: 

`� منـزلة. (�ألقر�)
 

 :Cلتفسـ� 
تأنيًبا  هذ�  بقوله  �مللك  &ّجه  لقد 
لطيًفا للعزيز �لذb كا* يوسف } 
 K ِلَم َلم ُتقدِّ بيته، &كأنه يقوE له: 
هذ� �لشخص �لعظيم حق �لتقدير، 
ليناE حقه   Ãقربه م� فاآل* سو¤ 

من �لتقدير &�لتكرمي.
قبل  �مللك  من  �لتقدير  هذ�  &كا* 
�للقاy بيوسف، &لكنه عندما �جتمع 
قبل،   b` من  �كثر  به  ُ�عجب  به 
فقاE له: ستحظى مبÑلة خاصة } 

بالطي. 
 Ãن� b� ﴾كما طمأنه بقوله: ﴿�مني
ك قط } �مانتك، كما سنثق  ¯ �شُّ

بك كل �لثقة } �ملستقبل �يًضا.
 Eمللك قا� *� ��K9 } �لتوK& لقد 
 yله كل شي َسَيَهب  �نه  ليوسف: 
+ّال كرسيه &تاجه، &�عطا�  �ملركب 
�لتا� ملركبه، &�علن } �لبال9: �نه 
(�لتكوين٤١:  عليها.  �لثا�  �حلاكم 

 .(٤٠
  

َخـَز�ِئِن  َعَلى  �ْجَعـْلِني   Wََقا﴿
َعِليٌم﴾  َحِفيـٌظ  Kِنِّي   bِ
�ْألَْ

(يوسف: ٥٦) 

 :Cلتفسـ�
 �`+ �نه   � يوسف  سيدنا  فّكر 
فسو¤  �مللك   y�Ki& Kئيس   Kصا
يقع } �ملشاكل كّل يو?، &كذلك 
+`� تّو( غُ#� منصب &�K�i �ملالية 
 Kألمو� &يفسد  هذ�  lسد�  فقد 
ليلقي  عمًد�  للبال9  �القتصا9ية 
 :Eيقو& يوسف  على  بالالئمة 
�مللك  لر²يا  يوسف  تعب#  كا* 
باطًال، &لذلك كلِّه �عر� يوسف 

 لقد اعmض البعض قائًال: ليس من املستحب أن 
يطلب اإلنسان منصبًا من املناصب، فلماذا طلب 

سيدنا يوسف هذا املنصب؟

تنازل  وإمنا  الواقع،   ! منصبًا  يسأل   | أنه  واجلواب 
منصب  يقّلَده  أن  يريد  كان  امللك  ألن  استحقه  عّما 
الوزارة العظمى، ولكنه اعتذر قائًال: أَودُّ أن تسمح * 

باإلشراف على ما يتعلق باجملاعة ال� تهددنا.
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يباشر   *�  { Kغبته  عن  للملك 
بنفسه �إلشر�¤ على �قتصا9 �لبال9 

&خزينتها. 
 Eميكن �* نتلقنه من قو sٌK9 هنا&
قا?   �`+ �نه  &هو  �ال  هذ�،  يوسف 
�حد بد�Kسة &�طيط مشر&{ من 
فهو  لتنفيذ�  �هًال  &كا*  �ملشاKيع 
عليه  لإلشر�¤  &�ألفضل  �ألحق 

&�ب �* ُيعهَد تنفيُذ� +ليه. 
 لقد �عتر¨ �لبعض قائًال: ليس من 
 Ëملستحب �* يطلب �إلنسا* منصب�
سيدنا  طلب  فلما`�  �ملناصب،  من 
&�جلو��  �ملنصب؟  هذ�  يوسف 
�لو�قع،   {  Ëمنصب  Eيسأ  ¯ �نه 
&+منا تناEi عّما �ستحقه أل* �مللك 
 �K�iكا* يريد �* يقّلَد� منصب �لو
 ُّ9&َ� قائًال:   Kعتذ� &لكنه  �لعظمى، 
ما  على  باإلشر�¤   � تسمح   *�

يتعلق باملجاعة �ل� ִדد9نا.

 bِ
نَّا ِلُيوُسَف ِفي �ْألَْ ﴿َ;َكَذِلَك َمكَّ
ُنِصيُب   Oَُيَشا َحْيُث  ِمْنَها   &ُ َيَتَبوَّ
َ&ْجَر  ُنِضيُع  َ;َال   Oَُنَشا َمْن  ِبَرْحَمِتَنا 

�ْلُمْحِسِنَني﴾  (يوسف: ٥٧)
 

شر@ �لكلما=:
َيتبّوُ&: تبوَ� �ملكا*: ��ذ� �لًة &�قا? 

به (�ألقر�).
(�ألقر�).  �لثو��  �ألجر:  &جر: 
�ألجر &�ُألجر� ما يعو9 من ثو�� 
~و  �خر&ًيا   &� كا*  9نيوًيا  �لعمل 
على  +ال   bجر�  *ْ+﴿ تعا(:  قوله 
�هللا﴾ &قوله تعا( ﴿ºتينا� �جر� } 

�لدنيا﴾ (�ملفر0�9). 

 :Cلتفسـ�
كر �هللا تعا( هنا متكَني يوسف  لقد̀ 
Kقم  �آلية   { &كذلك   ¨Kأل�  {
(٢٢)، &لكنه �9Kفه هنالك بقوله: 
�ألحا9يث﴾  تأ&يل  من  ﴿لنعّلمه 
عندئٍذ  عليه  كا*  �نه   )+  �ًKشا+
لُيسَبر   0�Kالختبا�& باملحن  مير   *�
بعد `كر   Eقا فقد  هنا  �ما   ،�Kُغو
من  بر
تنا  ﴿ُنصيب  �لتمكني 
قد   �Kختبا� iمن   *� ليبني   ﴾yنشا
�لعز�  له  مضى &�نتهى، فقد &هبنا 
بل  �نة،   bبعدها أل يتعر¨  &لن 

تنا K �9ئًما } ظل يعيش  سو¤ 

&نعمتنا. 
¾ قاE: ﴿&ال نضيع �جر �ملحسنني﴾ 
�b �* من كا* �سًنا +( �خللق ال 
تعا(  كقوله  &`لك  �جر�،  يضا{ 
 { فيمكُث   sلنا� ينفع  ما  ﴿&�ما 

�ألK¨﴾ (�لرعد : ١٨). 
قد  هنا  (�ملحسنني)  كلمة  &لكن 

�ملقرَّبو*   b�  ،wخا مبع�  تكو* 
خاصة  صلة  �م  �لذين  �هللا   )+
�حلديث   {  9K& فقد   .� برֲדم 
�لشريف عن عائشة Kضي �هللا عنها 
�إلحسا*؟  ما  ُسئل:   �  Ïلن�  *�
ينبغي.  كما  Kبك  تعبد   *�  :Eقا
 � Ïلن� Eية �* شخًصا سأ�&K {&
�هللا  تعبد   *�"  :Eفقا عن �إلحسا* 
كأنك تر��، فإ* ¯ تكن تر�� فإنه 

ير�c". (�لبخاbK،�إلميا*).
    

�ملماثلة �لر�بعة عشر� 
بد�&�   � يوسف  +خو�   *� كما 
من  ير¢  كا*  ما  على  lسد&نه 
من  فطر9&�  عظيم،  باهر  مستقبل 
�هللا  &لكّن  &ُيخز¢،   Eلُيذ �لبيت 
قا?  عظيًما، كذلك  +كر�ًما  �كرمه 
&طنه  من   �  Ïلن� بطر9   yألعد��
�هللا  &لكن  &��و�*،   bَخلز� ل#¢ 

تعا( �9�i } �ملدينة عًز� &شرًفا. 
�لعز�   *� &هو  فاKًقا،   cهنا  َّ*� +ال 
�ل� نا�ا سيدنا يوسف �̄  تكن 
بطريق مباشر بل بو�سطة �مللك، �ما 
�لنÏ � فكّرمه �هللا تكرميًا مباشًر�، 
+` ºتا� حكومة مستقلة &جعله ملًكا 
نفسه   Qلفر� &هذ�  �لعر�.  على 
يوجد بني �لنبيني �لكرَميني- عليهما 

�لسال?- مكانًة &مقاًما.
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﴿َ;َألَْجُر �آلِخَرِ� َخْيٌر ِللَِّذيَن kَمُنو� 
َ;َكاُنو� َيتَُّقوَ:﴾   (يوسف: ٥٨)  

        
 :Cلتفسـ� 

�لدنيا  بنعم  عليهم  نتفضل  �ننا   b�
َيَد{  ال  �هللا   *� يعرفو�  لكي  �يًضا 
&¼ز&*،  يذّلو*   �yليا&�&  �yنبيا�
&لكن �ألجر �حلقيقي هو ما يكو* 
} �آلخر�، ألنه �فضل من نعم �لدنيا 

كلها.

َفَدَخُلو�  ُيوُسَف  Kِْخَوُ�   Oََجا;َ﴿
ُمْنِكُر;َ:﴾   َلُه  َ;ُهْم  َفَعَرَفُهْم  َعَلْيِه 

(يوسف: ٥٩)     

شر@ �لكلما=:
ضدُّ  �لبيت:  9خل  عليه:  �خلو� 
 �K�i فال*:  على  &9خل  خر½، 

(�ألقر�).
جِهلـه  �نـكـر�:  منكر;:: 

(�ألقر�). 

 :Cلتفسـ� 
تعا(  قوله   { �ملفسر&*   Eقا
﴿فعرفهم &هم له ُمنكر&*﴾ ��م ¯ 
عندما  طر9&�  يوسف أل�م  يعرفو� 
كا* صغً#�، �ما �آل* فكانت حليته 

قد نبتت &هيئته قد تغ#0 (تفس# 
 .(biلر��

&لكK� Ã¢ �* هذ� ليس مما يستحق 
 �Kلكرمي، بل هو +شا� *ºلذكر } �لقر�
�لتآمر عليه:  +( ما قاE +خوته عند 
﴿¼ُل لكم &جُه �بيكم &تكونو� من 
بعد� قوًما صاحلني﴾. فكانو� يظنو* 
بينهم  من  يوسف  طر9&�   �`+ ��م 
ما  &لكن  عزً�.  يز9�9&*  فسو¤ 
حدÍ هو �لعكس، +` �Kتقى يوسف 
 Eسلم �ملجد &�لشر¤ سريًعا خال {
ُيكتب   ¯ بينما  هذ�،  �لغيا�  فتر� 
فما   ،K9هاi�  b� &ال  Kقي   b� �م 

�ستطاعو� �* يعرفو�. 

�ملماثلة �خلامسة عشر�
 ¯  � يوسف  +خو�   *� فكما 
&شر¤،  عز  من  ناله  ما  يصّدقو� 
كذلك �نبهر قو? �لنÏ � مما حّققه 

َبعث  فعندما   .K9هاi�& Kقي  من 
�لنÏ � �لرسائل +( �مللوc &صلت 
 Kطو�Cإلم� هرقل   )+ Kسالته 
قر�yִדا  من  فتحّير  بالشا?،  �لر&مي 
 bلذ� هذ�  من  حاشيته:   Eسأ&
قالو�:  �لشجاعة؟   ֲדذ�   Ãاطب¼
 .Ïجل من �لعر� يزعم �نه نK هذ�
 Ïلن�  Eعن �حو� bبالتحر فأمرهم 
�. &تز�من `لك &جوÁ� 9 سفيا* 
قريش،   Kكب من جتاK { ?بالشا
�لس   )+ &�صحابه  هو  فُأحضر 
 *� هرقل  عر¤  &عندما  �مللك. 
 Eعيمهم قّربه +ليه &قاi *با سفيا�
Öاطًبا �صحابه: +� سائل هذ� عن 
بو�  فكذِّ  Ãَكَذَب فإ*  �لرجل،  `لك 
 �  Ïلن� عن  سأله   ¾  .Kلفو� على 
عد� �سئلة هامة، &ال يز�E حو�K×ا 
ميّثل ºية عظيمة خالد� على صدقه 
�. &مما سأله: هل كا* �حٌد من 

العـزة ال� نا�ا سـيدنا يوسـف � | تكن بطريق 
مباشـر بل بواسـطة امللـك، أمـا النـ� � فكّرمه 
اهللا تكرًميـا مباشـًرا، إذ آتاه حكومة مسـتقلة وجعله 
ملـًكا على العـرب. وهـذا الفرق نفسـه يوجد بني 
النبيـني الكرَميني- عليهما السـالم- مكانـًة ومقاًما.
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١٠

التقوى

ºبائه مِلًكا حØ يقاK :Eجل يطلب 
ال.  سفيا*:  �بو   Eقا �بيه؟  ُملك 
بالكذ�  تتهمونه  قاE: هل كنتم 
 :Eال. قا:E؟ قاEما قا Eقبل �* يقو
فهل يغدK عهدÊ؟ قاE: ال، &لكننا 
} مد� (�b فترِ� هدنة &صلح) ال 
 Eما هو فاعل فيها- &يقو bKند
�بو سفيا*: هذ� كل ما �ستطعت 
�* �9ّسه ضد �لنÏ � } حديثي 
 -Áصحا�  Ãيكّذب  *� Öافة 
 ?� يتبعونه   sلنا� ��شر�ُ¤   :Eفقا
ضعفا²هم.  بل   :Eقا ضعفا²هم؟ 
تقوله  ما  كا*  فإ*  هرقل:   Eفقا
قدميَّ  موضَع  فسيملك   Ëحق
هاتني. `لك �نه كانت } �لكتب 
�لسما&ية �نباy بأ* خامت �لنبيني � 
فحينما  �لشا?.  بال9  يفتح  سو¤ 
قاE هذ�: �Kتفعت �ألصو�0 عند� 

&كثر �لصخب.    
 Eفخرَ½ �بو سفيا* من عند� &قا
َ�مُر  َ�ِمَر  لقد  متعجًبا:  ألصحابه 
 Ãكبشَة! +نه ¼افه مِلُك ب Á� بِن�
  ̄b� .(لوحي�،bKلبخا�) ألصفر�
نعر¤ عظمة �مد  +ال �آل*، فهو 

.�Kعز &�كر? مما كنا نتصو�
&�بوكبشة كا* Kجًال من خز�عة 
�أل&ثا*،  عبا�9   { قريًشا  خالف 
&كانو�  �لنجو?،  عبا�9   { &بد� 

كبشة   Á�  )+  �  Ïلن� ينسبو* 
�حتقاyً�K9i�& �Kً، حيث ترc 9ين 
ºبائه، &كأنه�  كا* �بًنا K&حانًيا 

ألÁ كبشة.
 yهؤال يصُح   ¯  Kباالختـصا&
بعدما  +ال  سباִדم  من  �لقرشيو* 
&بد&نه  �لشا?،   {  �&�K ما   �&�K

شر@ �لكلما=: 
 �`+ جتهيًز�  �لقو?  جّهز  جّهزهم: 
&جتهيز  للسفر.  Úهاiهم  تكّلف 
lتا½  ما  &+عد�9  حتميله   :biلغا�
�مليت   iِجها& غز&�.   { +ليه 
lتاجو*  ما  &�ملسافر:   s&لعر�&

+ليه (�لتا½).
&�كتاله  �لطعاَ? كيًال   Eكا �لكيُل: 
 sلنا� على  &�كتالو�  &�حد.  مبعً� 
 Eقا ألنفسهم.  منهم  �كتالو�   b�
 Eقا&  ،sلنا� من  معنا�:  ثعلب: 
منه.  �خذ0  عليه:  �كتلت  غ#�: 
�آلخذ   Eكتا�& �ملعطي   Eكا :Eيقا
&�لكيل  له.  &َكاله  طعاًما  &َكاَله 
كا*  حديًد�  به  كيل  ما  &�ِملْكَيل: 
�& خشًبا. &كاE �لد�Kهم: &iَنها. 

كل ما ُ&iَِ* فقد ِكْيَل (�لتا½).

 :Cلتفسـ�
 � يوسف  بأ*   ��Kلتو�  Eتقو
ظن �* +خوته جو�سيس &هّد9هم 
قائال: "�حِضر&� �خاكم �لصغ# +ّ� 
بل  جو�سيس  لستم  �نكم  فأعر¤ 
 .(٣٤  :٤٢ (�لتكوين   "yمنا� �نتم 
عاملهم  �نه  ¼Cنا   *ºلقر� &لكن 
 Kمعاملًة طيبًة &شجعهم على �حلضو

بأخيهم } �ملر� �لقا9مة.
من �ملمكن �* يوسف عندما &ّجه 

فقال هرقل: فإن كان 
ما تقوله حقًا فسيملك 

موضَع قدميَّ هاتني

ما كانو� ليفطنو� -&هم } مكة- 
 � Ïللمكانة �لسامية �ل� كا* �لن
حائًز� عليها. �ما هو فكا* يعر¤ 

قدKهم &حقيقتهم.

 Wََقا ِبَجَهاِ�ِهْم  َجهََّزُهْم  ا  ﴿َ;َلمَّ
َ&َال  َ&ِبيُكْم  ِمْن  َلُكْم   tٍِبَأ �ْئُتوِني 
َخْيُر  َ;َ&َنا  �ْلَكْيَل  ُ&;ِفي  َ&نِّي  َتَرْ;َ: 
َفَال  ِبِه  َتْأُتوِني  َلْم  َفِإْ:  �ْلُمْنِزِلَني* 
َتْقَرُبوِ:﴾  َ;ال  ِعْنِد5  َلُكْم  َكْيَل 

(يوسف: ٦٠&٦١)  
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&�فر�9  �بيه  عن  كث#�  �سئلة  +ليهم 
�لعائلة �آلخرين ليطمئن عليهم، ظّن 
&يعتCهم  فيهم  يشك  �نه  +خوته 
 *�  Ïبن يليق  فال  &+ّال  جو�سيس، 
يّتهمهم باجلاسوسية &قد عر¤ ��م 
+خوته، أل* هذ� نوٌ{ من �لكذ�. 
نقلت  قد   ��Kلتو�  *�  bعند b�فالر
�لظن �لناشئ } نفوs +خوته، &ليس 
 Eألمر �لو�قع. ¾ +نه من غ# �ملعقو�
�* يعتCهم يوسف جو�سيس +`� ¯ 

ُيحضر&� �خاهم �لصغ#. 

َ;Kِنَّا   zَُبا&َ َعْنُه  َسُنَر�ِ;ُ�  ﴿َقاُلو� 
َلَفاِعُلوَ:﴾ (يوسف: ٦٢)

     
 شر@ �لكلما=:

�لكلما0  شر�  (�نظر  سنر�;�: 
لآلية Kقم ٢٤).

:Cلتفسـ� 
+* �لسيئة �لو�حد� تولِّد سيئا0ٍ �خر¢. 
فعندما �تبع +خو� يوسف سبيل �إل¾ 
حديثهم.  &قُبح  �فكاKهم  َفُسَد0 
�نظر&� +( جساKִדم �لوقحة +` قالو�: 
لفاعلو*﴾،  &+نا  �با�  عنه  ﴿سنر�&9 
�م،   Ëب� يكن    ¯ يعقو�  &كأ*َّ 
&تسفيهه  خد�عه  على  �لعز?  فعقد&� 

حØ يرسل معهم �بنه �لصغ#.

�ْجَعـُلو�  ِلِفـْتَياِنـِه   Wََقـا;َ﴿
ِبَضـاَعَتُهْم ِفي ِ
َحاِلِهْم َلَعلَُّهـْم 
Kَِلى  �ْنَقَلُبو�   �0َKِ َيْعِرُفـوَنَهـا 
َيْرِجُعـوَ:﴾   َلَعلَّـُهْم  َ&ْهِلِهْم 

(يوسف: ٦٣)   

 شر@ �لكلما=:
Kَْحل،  5ع   Eلِرحا� 
حا�م: 
من  �صغر  للبع#  مركٌب  &�لرحُل 
تستصحبه  ما  &�لرحل  �لقتب. 
ُيطلـق  &قـد   ،Íألثـا� من 
&�جلر��   Eكالِعد  yلِوعـا� على 

(�ألقر�).
 

 :Cلتفسـ� 
 Cمتسك يوسف � بأهد�� �لص
�لرقة  مقا&ًما  �هللا،  ألمر  �متثاًال 
قلبه  مبجامع  �خذ0  �ل�  �لشديد� 
بر²ية +خوته بطبيعة �حلاE، +ّال �* 
+ليهم   bلُيسد 9فعه   bلفطر� حبه 
فر9ّ  مغـاK9ִדم،  عند  معر&ًفا 
9فعـو�   bلذ� �لثمـن  +ليـهم 

للصفقة.
  &هذ� ال يعÃ �نه � خا* } 
فقد  كّال،  �مللكية.  �خلزينة   Eمو��
يتقلد منصب  كا* سيدنا يوسف 
�لوiير  على  يصعب  &ال   ،�K�iلو�

�لثمن  &يدفع  ما�م  +ليهم  ير9ّ   *�
من جيبه نيابًة عنهم.

�مًر�  لنا  يكشف   Í9حلا� هذ�    
+منا   sلنا� +صال�   *� هو  هاًما 
يتأّتى مبعاملٍة تكو* ما بني �خلو¤ 
خوَّفهـم   � فإنه   .yلرجـا�&
ֲדذ�  +ليه  حّببهـم  &�آل*  �&ًال، 
كل   { +ليه  يرجعو�  لكي  ��دية 

.Eحا
�ما قوله تعا( ﴿لعلهم يعرفو�ا﴾ 
فليس �ملر�9 منه �* يعرفو� بضاعتهم 
+` �لبضاعة كانت �م &كا* ال بّد 
�* يعرفوها، بل ضم# (ها) �Kجع 
+( معاملته �لطيبة َلُهم &+( معر&فه 

�لذb صنعه ֲדم.

 �ملماثلة �لسا�سة عشر�
 yلقد كا* يوسف � تو�ًقا للقا 
كو�م  Kغم  �خر¢  مر�  +خوته 
 �  Ïلن� كا*  كذلك  له،   yًعد��
 :Eقا& تعا(  �هللا  خاطبه  حيث 
ال   *� نفسك  باخع  ﴿لعلك 
 .(٤:yلشعر��) مؤمنني﴾  يكونو� 
له  يكّن  مبا  ِعلمه  �لرغم من  فعلى 
�هل مكة من عد�yٍ شديد فإنه ¯ 
ُير9 هالكهم، بل كا* يتم� �9ئًما 
+ليه  ينضمو�   *� &بكل شد� &قو� 

مؤمنني. 
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

َحتَّى   }ٍ�Kَِبِذ �Kًَعا  ِ̀ &َ ِبِشْبٍر  ِشْبًر�  َقْبَلُكْم  َمْن  َسَنَن  "لََتتَِّبُعنَّ   :Eََقا  � �لنَِّبيَّ   َّ*�َ  � َسِعيٍد  �َِبي   ����
َفَمْن؟ (صحيح   :Eََقا  .¢Kَلنََّصا�&َ �ْلَيُهو9َ  �هللا،   EَُسوKَ َيا  ُقْلَنا:  َلَسَلْكُتُموُ�.  ُجْحَر َضبٍّ  َسَلُكو�  َلْو 

(yكتا� �حا9يث �ألنبيا ،bKلبخا�

 QَKَِمْن َ�ِمِ#ِ� َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْصِبْر َعَلْيِه، َفِإنَُّه َمْن َفا ¢�َKَ َمْن :Eَلنَِّبيَّ � َقا� *� � sٍْبِن َعبَّا� �ْ� ��
�ْلَجَماَعَة ِشْبًر� َفَما0َ ِ+ال َما0َ ِميَتًة َجاِهِليًَّة. (صحيح �لبخاbK، كتا� �لفنت)

َ̈ ْبَن َساKَِيَة َقاEَ: َ&َعَظَنا KَُسوEُ �هللا � َمْوِعَظًة  َلِميِّ �َنَُّه َسِمَع �ْلِعْرَبا ���� َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن َعْمٍر& �لسُّ
� َتْعَهُد  َ̀ Kَََ̀فْت ِمْنَها �ْلُعُيوُ* َ&َ&ِجَلْت ِمْنَها �ْلُقُلوُ�. ُقْلَنا َيا KَُسوEَ �هللا ِ+*َّ َهِذِ� َلَمْوِعَظُة ُمَو9ٍِّ{ َفَما
+ِلَْيَنا؟ َقاEَ: َقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى �ْلَبْيَضاyِ لَْيُلَها َكَنَهاKَِها، َال َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدb ِ+ّال َهاِلٌك. َ&َمْن َيِعْش ِمْنُكْم 
َ&َعَلْيُكْم  �ْلَمْهِديَِّني،  �لرَّ�ِشِديَن   yِْلُخَلَفا� َ&ُسنَِّة  ُسنَِّتي  ِمْن  َعَرْفُتْم  ِبَما  َفَعَلْيُكْم  َكِثً#�.  �ْخِتالًفا  َفَسَيَر¢ 
و� َعَلْيَها ِبالنََّو�ِجِذ َفِإنََّما �ْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل �ألِنِف َحْيُثَما �ْنِقيَد �ْنَقا9َ.  اَعِة َ&ِ+ْ* َعْبًد� َحَبِشيًّا. َعضُّ ِبالطَّ

(مسند �
د، مسند �لشاميني)
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٠١٠))

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. 

+( حد   sلنا�  �ّK �حكا?  &مبلِّغ  �لطال�،  عند طوفا*  �لصال�  �لذb هو �د9   bملهد�  *� �لبيا*  فحاصل 
�إلبساs، ُسّمي مهدًيا موعو�9ً &+ماما معهو�9ً &خليفة �هللا �K �لعاملني. &�لسر �لكاشف } هذ� �لبا� �* �هللا قد 
&عد } �لكتا� �* } ºخر �أليا? تنـزE مصائب على �إلسال?، &¼ر½ قو? مفسد&* &من كل حَدٍ� ينسلو*، 
 ،Kيطو* على كل �لبلد�* &�لدياl& ،قوله ﴿ِمْن ُكلِّ َحَدٍ�﴾ (١) ��م ميلكو* كل خصب &جد� { Kفأشا
&ُيفسد&* فسا�9ً عاما } 5يع �ألقطاK، &} 5يع قبائل �ألخياK &�ألشر�K، &يضّلو* �لناs بأنو�{ �حليل &غو�ئل 
�لزخرفة، &يلّوثو* عر¨ �إلسال? بأصنا¤ �الفتر�y &�لتهمة، &يظهر من كل طر¤ ظلمٌة على ظلمة، &يكا9 
�إلسال? �* يزهق بتبعة، &يزيد �لضالE &�لز&K &�الحتياE، &يرحل �إلميا* &تبقى �لدعا&b &�لدالE، حØ ¼فى 
على �لناs �لصر�Æ �ملستقيم، &يشتبه عليهم �َملْهَيع �لقدمي. ال ينتهجو* �ّجة �الهتد�y، &تزEّ �قد�مهم &تغلب 
سلسلة �ألهو�y، &يكو* �ملسلمو* كث# �لتفرقة &�لعنا9، &منتشرين كانتشاK �جلر�9، ال تبقى معهم �نو�K �إلميا* 
&ºثاK �لعرفا*، بل �كثرهم ينخرطو* } سلك �لبهائم �& �لذيا� �& �لثعبا*، &يكونو* عن �لدين غافلني. &كل 

`لك يكو* من �ثر يأجو½ &مأجو½، &يشابه �لناs �لعضو �ملفلو½ كأ�م كانو� ميتني. 

٩٧ :y(١) �ألنبيا

---------------



اجمللد الثاني والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٣٠ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٩ م

١٤

التقوى

 ،Eر �ملو0 &�لضالà ففي تلك �أليا? �ل� ميو½ فيها
&يسقط �لناs على �لدنيا �لدنّية &يعرضو* عن �هللا 
 E9? من كماº لق �هللا عبًد� كخلقه¼ ،Eجلال� b`
�لقد�K &�لربوبية، ِمن غ# &سائل �لتعاليم �لظاهرية، 
�لنسبة، فإ* �هللا خلق  &ُيسّميه 9º? نظر� على هذ� 
9º? بيديه &عّلمه �ألpاy كلها، &مّن منًّا عظيًما عليه 

&جعله مهديا، &جعله من �ملستبصرين.
&كذلك pا� عيسى �بن مرمي بالتصريح مبا كا* خلقه 

 ،Kبعثه كمثل �ملسيح، &مبا كا* ِسّر� كسّر� �ملستو&
&تشاֲדت  �ملتحدين.  من   Kلظهو� علل   { &كانا 
قلو�  &تشاֲדت  +صالحهما،   Kصو& iمنهما  فنت 
�عد�y �لدين. فالعالمة �لعظمى لزما* �ملهدb ظلمة 
عظيمة من فنت قو? يأجو½ &مأجو½ +`� علو� } 
�لعر&½، &كانو� من كل حد�  �ألK¨ &�كملو� 
ناسلني(٢). &} �سم �ملهدb +شا0�K +( هذ� �لفنت 
لقو? متفكرين. فإ* �سم �ملهدb يدE على �* �لرجل 

------------------

(٢) �حلاشية: هذ� هي �لعالمة �لقطعية آلخر �لزما* &قر� �لقيامة كما جاy } مسلم من خ# �لCية. قاE قاK EسوE �هللا �: تقو? �لقيامة &�لر&ُ? �كثر من 

سائر �لنا9�K�& .s من �لر&? �لنصاK¢ كما هو ُمسلَّم عند `&b �ألs�K9 &�ألكياs &�ملحّدثني. منه 
 �Kما*، &�عشاi حلمل �لسالكني } كل Kو� �Kلسكينة &�ليقني، &ِعشا� )+ sملستقبلة &�لو�قعا0 �لعظيمة �آلتية، &يقتا9 �لنا� yمملوٌّ من �ألنبا *ºعلم �* �لقر� 
تفوK لتغذية �جلائعني } كّل �&�*، &هو شجر� طيبة يؤÅ �كله كل حني، &ُ̀لّلت قطوفه } كل &قت للمجتنني. فما من iمن ما له من Ìر، &ال تعطل 
 sقعة من �لو�قعا0 �ل� كانت مفيد� للنا�& K9ر�ته } كل �مر، &ُيطعم مستطعمني. &من �عظم معجز�ته �نه ال يغاÌ bشجرته كشجر� عنٍب &متٍر، بل ُيِر
 Kليلة �لقد { Qعليم +( �* كل ما ُيفَر �K من �Kُكلُّ َ�ْمٍر َحِكيٍم﴾ *، &} هذ� +شا Qُِفيَها ُيْفَر﴿ :� Eُمضّر�، &لكن كانت من �ملعظما0، كما قا &�
من �مٍر `b باE، فهو مكتو� } �لقرº* كتا� �هللا `b كل عظمة &جالE، فإنه نزE } ليلة �لقدK بنـز&E تا?، فبوcK منه �لليل بإ`* �K عال?؛ فكل 
ما يوجد من �لعجائب } هذ� �لليلة يوجد من بركا0 نز&E هذ� �لصحف �ملباKكة؛ فالقرº* �حق &�&( ֲדذ� �لصفا0، فإنه مبد�ٌ �ّ&Eُ �ذ� �لCكا0، 
&ما بوKكت �لليلة +ال به من Kّ� �لكائنا0، &ألجل `لك يصف �لقرº* نفسه بأ&صا¤ توجد } ليلة �لقدK، بل �لليلة كا�الE &هو كالبدK، &`لك مقا? 

�لشكر &�لفخر للمسلمني.
&+� نظر0 مر��K فوجد0ُ �لقرà *ºر� iّخا�Kً، &قد عّظمه �هللا �نو�عا &�طو��Kً، فما للمخالفني ال يرجو* له &قا�Kً، &�نكر&� عظمته +نكا�K؟ &يتكئو* على 
�حا9يث ما طهِّر &جهها حق �لتطه#، &يتركو* �حلق �خلالص للدقاKير، &ال ¼افو* Kّ� �لعاملني. &+`� قيل �م تعالو� +( كتا� سو�y بيننا &بينكم لتخلصو� 

من �لظال? &ُتفَتح �عينكم، قالو� كفى لنا ما pعنا من ºبائنا �ألّ&لني. �َ&لو كا* ºبا²هم ال يعلمو* شيئا من حقائق �لدين؟ 
&+� فكر0ُ حق �لفكر، فوجد0ُ فيه كل �نو�{ �لذكر، &ما من Kطب &ال يابس +ال } كتا� مبني. &من �نبائه �نه �خC عن نشر �لصحف } ºخر �لزما*، 
&كذلك ظهر �ألمر } هذ� �أل&�*، &قد بد0 } هذ� �لزمن كتب مفقو�9 بل مو²&�9 حØ +* كثرִדا تعجب �لناظرين. &ظهر0 كل &سائل �إلشاعة 

&�لكتابة، &ال بد من �* نقبل هذ� �ألمر من غ# �الستر�بة، &+* كنَت } شك من هذ� فْأ0 نظ#� من iمن �أل&لني.
&من �نباy �لعليم �لقهاK �نه �خC من تعطيل �لِعشاK &تفج# �لبحاK &تز&يج �لدياK، فظهر كما �خC، فتباcK عا¯ غيو� �لسما&�0 &�ألKضني. &�خC عن 
قو? `&b خصب ينِسلو* ِمن كل حَدٍ� &يعُلو* علوًّ� كبً#�، &ُيفسد&* } �ألK¨ فسا�9ً مبً#�، فر�ينا تلك �لقو? بأعيننا &K�ينا غلوَّهم &غلبتهم بلغت 
مشاQK �ألK¨ &مغاKֲדا. تكا9 �لسما&�0 يتفطر* من مفاسدهم، يلِبسو* �حلق بالباطل &كانو� قوًما 9ّجالني. ��ذ&� �حللم &�إلطما{ &�لتحريف �ملّنا{ 
 sخلبيث فال بّد له من هذ� �لتثليث. فُيهلكو* بعض �لنا� Eلغو� Qكل من يقصد منهم ُطر& ،Eهلكو� خلقا كث#� من هذ� �لتثليث كاملغتا�& ،Eشبكَة �إلضال
باحللم �ملبÃ على �الختد�{ بأنو�{ �ألطما{، &بعًضا ºخر بظال? �لتحريف �لذb هو عد& �لشعا{، &كذلك ُيضّلو* �خللق متعمدين. &ما نَفعهم حديُث 
 ،sلقد� �&K مبطالب �خلبث &�لرجس، فعجبُت �م كيف �ُيِّد&� من �&iهو +ال �حلديث، &لكن نفعهم هذ� �لتثليث ففا *+& ،sلقد� �&K& أل� &�البن�

&نسلو� من كل حد� فرحني. &لكل �مر �جل، فإ`� جاy �ألجل فال ينفع �لكائدين كيدهم &ال يطيقو* ِقَبل �لصا9قني. منه

* �لدخا*:٥ 
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ُهد¢  &�K9كه  ضالني،  قو?  من  ُ�خر½  به  �ملسمى 
�هللا &جنا� من قو? فاسقني. فال شك �* هذ� �السم 
يدE على مفاسد �لزما* ُمبجَمٍل َمْطوbٍّ من �لبيا*، 
&يذكر من iمن �لظلما0 &&قت �لظالما0 &�&�* 
&نو�ئبه،  �لدهر  شو�ئب   )+ &يش#  �آلفا0،   E&نز
�ملستضعفني.  تأييد  من  &عجائبه   K9لقا� &غر�ئب 
&يدE بداللة قطعية على �* �ملهدb ال يظهر +ال عند 
كثر  فإ`�  �لشديد�،  &�لظلما0  �ملبيد�  �لفنت   Kظهو
 äلصا� �لعمل  &عد?   ،Eجلد��& �للد9   9�i&  Eلضال�
 bيهد  *�  Eحلا� هذ�  فيقتضي   ،Eلقا�& �لقيل  &بقي 
�حلضر�   { �لظلمة  &تتضر{   ،Eلفّعا� �لر�ُّ  Kجال 
لينـزE نوKٌ لتنوير �ملحّجة، فتنـزE �ملالئكة &�لر&� 
} هذ� �لليلة �حلالكة بإ`* b` �K �لقد�K �لكاملة، 
فُيجَعُل Kجل مهديا &ُيلَقى �لر&� عليه، &ُينوKَّ قلبه 
&عينيه، &ُيعَطى له �لسؤ99 &�ملكرمة موهبة، &ُيجَعل 
�ملنصوKين.  �هللا  عبا9   { &ُيدَخل  حلية،  �لتقو¢  له 
حكم  يوُ?  هو  فهذ�   ،yنتها�  )+ بلغ   �`+ �لبغي  فإ* 
&قضاy، &فصل &+مضاy، &عو* &+عطاy، &لو ال 9فُع 
�هللا �لطالَ� بأهل �لصال� لفسد0 �ألK¨ &لُسّد0 
�لناs كلهم �5عني. فألجل  �لفال� &�لك  �بو�� 
 bال &ُير+ yلك جر0 ُسنة �هللا �نه ال ُيظِهر ليلة ليال`
بعدها قمر�y، &+نه جعل مع كل عسٍر ُيسر�، &مع 
ليظهر عليك  �لنظا?  كل ظال? نو�K. ففكر } هذ� 

حقيقة �ملر�?، &+* } `لك آليا0 للمتوpني. 
&�علم �* ظلمة هذ� �لزما* قد فاقت كل ظلمة بأنو�{ 
�لطغيا*، &طلعت علينا ºثاK ُمخوفة &فنت مذيبة �َجلنا*، 

رحا* ناهبني.  &�لكفاK نسلو� من كل حد� كالسِّ
�ملستضعفو*،  &ُيقوَّ¢  �ملسلمو*  ُيعا*   *� فحا* 
ظالما،   ¨Kأل� متتلئ   ¯� �لدّجالني.  كيد  &يوَهن 
�صناما،   sلنا� &َ~ت  �حالما،   sلنفو� &سفهت 
&غلب �لكفر &حاQ به �لظفر &قّل �لتخّفر، فزخرفو� 
�لز&K �لكب# &iّينو� �لدقاKير، &صالو� بكل ما كا* 
عندهم من لطم، &ما بقي على كيد من ختم، &�تفق 
&طفق  &�لر��،   yكاملا  �&Kصا& �لطال�،  �هل  كل 
iمر �جلهاE يتبعو* ºثاK �لدجاE، &من يقبل مشر� 
هذيا�م يكو* خالصَة ُخلصا�م. &&�هللا +* خباثتهم 
شديد�، &�ما حلمهم فمكيد�، بل هو �حبولة من 
حبائل ختلهم، &Kََسٌن �ستمر من فتلهم، &ستعرفو* 

9جالّيتهم متلّهفني. 
&+�م قو? تفوK �ملكائد من لسا�م &عينيهم &�نفهم 
نيهم، &يديهم &�صدKيهم &Kجليهم &ِمذKَ&يهم،  ُ̀�&
كاملاكرين.  &�ثبة  �عضائهم  من  مضغة  كل   ¢K�&
 Kفسد �لزما* &عّم �لفسق &�لعد&�* &تنصر0 �لديا
�لليلة   { ُيدجلو*   sلنا�& �ملستعا*.  فاهللا  &�لبلد�*؛ 
&�لضياy، &يضيعو*  �لشمس  &يعرضو* عن   yلليال�
 bلقسيسني كالذ� ¢K�& .متعمدين yإلميا* لألهو��
بأنو�{  &�جدهم   ،wٌفر له  بد0   &� قنٌص،  �كثَبه 

حيل قانصني.
 ،wملوهو� جر��  يأُسو*  �ّنهم  مكائدهم  &من 
قوما  ُيسّخر&*  لعلهم   ،wملقصو� جنا�  &يِريشو* 
ِمن  له  &يفِرضو*   ، ُضلٍّ بَن  ُضالًّ  ُيرّغبو*  طامعني. 
ُيسقطونه   ¾  ، بُغلٍّ lبسونه  لعلهم   ، &ُقلٍّ كثٍ#  كلِّ 
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&فّك  �لكس#   Cج  )+  *&K9ُيبا ��الكني.  هّو�   {
�ألس# &مو�سا� �لفق#، بشرÆ �* يدخل } 9ينهم 
�لذb هو &قو9 �لسع#، &يرّغبو�م +( بناִדم &�نو�{ 
كأنفسهم  &�علوهم  Úهالִדم  �َخللق  ليغتّر  لذ�ִדم 
مفسدين. فالناs ال يرجعو* +ليهم بأناجيل متلّو�، 
بل �طبة �لّو� �& مباE ّ�ا* كالناهبني. &ال يتنصر&* 
 Kّألعتا� �لر²&¤ �لَبّر، بل يهر&لو* الحتال� �لد
لكي يكونو� متنعمني. &كذلك �شاعو� �لضالال0 
&مّد&� �طناֲדا، &فتحو� من كل جهة باֲדا، &�عّد&� 
َر ألحد  ُيسِّ فإ`�  ُطالֲדا،  �ألجوَفِني &9عو�  شهو�0 
�لنقد، &ºَمنو� ِمن عيٍش  ُ�عِطَي له  �لعقد، �&  منهم 
ِسَيرهم،  فخُّ  كانت  &كذلك  َقْد.  فكَأْ*  �نَكد، 
من  iُمر  لديهم  �صطّف  &ألجلها  ِحَيلهم،   cُِشبا&
 ،Eلكسا(، ال يعلمو* +ال �ألكل &�لشر� &�لدال�
&ال يوجد صغُوهم +ال +( شر� �ملد�? �& +( �لِغيد 
&�طايب �لطعا?، فيعيشو* قرير �لعني بوصاE �لِعني 
&&صوE �لَعني. &كذلك ال يألو �لقسيسو* ُجهًد� } 
+ضالE �لعو�?، &ُينعمو* على �لذين هم كاألنعا?، 
�منع  &يوطنو�م  �إلنعا?،   bَ9يا� عليهم  &ينُفضو* 
�حلطا?،  على  مكّبني  &تر�هم  �إلكر�?،  من  مقا? 
كأ�م ُهَنيد� ِمن �Kغية، �& ُثّلة من ثاغية. فهؤالy هم 
�لدجاE �ملعهو9، فلَيْسِر عنك +نكاcK �ملر9&9. &+* 
يو?  &�ظالE خيا?  �لظال?،  �قتحا?  �يا?  �أليا?  هذ� 
�لقيا?، &+نا �غتمدنا �لليل &�قتحمنا �لسيل Öتبطني. 
&} مناiلنا طرQ يضّل ֲדا خف#، &lاK فيها ~رير، 
منه  ما كنا  &K�ينا  �لشديد،  �لصعب  يومنا  &خّوَفنا 

&lد&   ،9&yملز� �لقلب  يشّجع  ما  لنا  &ليس  ~يد، 
�لِنْضَو �ملجهو9 +ال Kبنا �K �لعاملني.

&�سًفا،  َحَزًنا  &�متأل&�  تلًفا  �ستشرفو�  قد   sلنا�&
&نسو� كل yiK سَلَف &كل بالi yَلَف، &يستنشئو* 
فهل  خبيث،  ننت  غ#  ِمن  �د&*  &ال  ُمغيث  Kيح 
بعد هذ� �لشر شر �كC منه ُيقاE له �لدجاE؟ &قد 
 �Kًا
 &K�ينا   ،Eألهو�� &تبينت   Kآلثا� �نكشف 
�وبو* عليه �لبلد�*، فيِطّس بأخفافه �لظّر�َ*، &�عل 
�لعينني، &�عل شهر� كيو?   b&` َسنًة كشهر عند
مركٌب جّو��  +نه  �ملسافرين.  &يعجب  يومني،   &�
له  &�لسبل  نا�،  &ال  ثنية  &ال  Kِكا�،  تو�هقه  ال 
ُجّد09، &�ألiمنة بظهو�K �قتربت، &�لِعشاK ُعّطلت، 
 Kلبحا�& 9ُّكت،   Eجلبا�& ُنشر0،*  &�لصحف 
ُفّجر0، &�لنفوiُ sّ&جت، &ُجعلت �ألK¨ كأ�ا 
مطوّية &مزلف طرفيها، &ُتركت �لِقالw فال ُيسعى 
+لباs، بل �Kصد� �هللا خل#  عليها. &ليس هذ� �ّل 
�لناs، &لو كا* من صنع �لدّجالني. فهذ� �ملر�كب 
جاKية مذ ُمّد�، &ليست سو�ها قعد�، &فيها ºيا0 

للمتفطنني.
 bملهد� Kفثبت من هذ� �لبيا* �* هذ� هو &قت ظهو
 ¨Kأل�& عّمت،  قد  �لضاللة  فإ*  �لزما*،  &مسيح 
غو�ئل  &كثر0  ظهر0،  �لفنت  &�نو�{  فسد0، 
عالما0  من   *ºلقر�  { ُ̀كر  ما  &كل  �ملفسدين. 

ºخر �لزما* فقد بد0 كلها للناظرين.
 &� �لعر�،   K9يا �ملهدb من   Kيرقبو* ظهو &�لذين 
من بلد� من بال9 �لغر�، فقد �خطأ&� خطأ كبً#� 
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&ما كانو� ُمصيبني. فإ* بال9 �لعر� بال9 حفظها 
�لزمن، &ال   Kلفنت &مفاسد كفا�& K&هللا من �لشر�
ُيتَوقَّع ظهوK ��اb9 +ال } بال9 كثر0 فيها طوفا* 
 .Eجلال�  b` �هللا  ُسنة  جر0  &كذلك   ،Eلضال�
&+نا نر¢ �* �K¨ ��ند Öصوصة بأنو�{ �لفسا9، 
&ُفتحت فيها �بو�� �الKتد�9، &كثر فيها كل فسق 
&فجوK، &ظلم &K&i، فال شك ��ا �تاجة بأشّد 
 yِي�&  ،�Kلقد�& �لعز�   b` �هللا  نصر�   )+ �حلاجة 
مهدbٍّ من حضر� �لعّز�. &&�هللا ال نر¢ نظ# فسا9 
 .¢Kخر¢، &ال فتًنا كفنت هذ� �لنصا�ُ Kند } 9يا��
&قد جاy } �ألحا9يث �لصحيحة �* �لدجاE ¼ر½ 
من �لدياK �ملشرقية، &�لقرº* يش# +( `لك بالقر�ئن 
�لبينة، فوجب �* ~كم àسب هذ� �لعالما0 �لثابتة 

�لبديهة، &ال نتوجه +( +نكاK �ملنكرين.
&�لذين يرقبو* �ملهدb } مكة �& �ملدينة فقد &قعو� 
} �لضاللة �لصرlة. &كيف، &�ُهللا كفل صيانة تلك 
�لبقا{ �ملباKكة بالفضل �خلاw &�لر
ة، &ال يدخل 
Kعب �لدجاE فيها، &ال �د �هلها Kيح هذ� �لفتنة. 
بأ*   )&�& �حق   Eلدجا� فيها  ¼ر½  �ل�  فالبال9 
فيهم من كا*  �لفعاE، &يبعث  �لر�ُّ  �هَلها  يرحم 
ناiال باألنو�K �لسما&ية كما خر½ �لدجاE بالقو¢ 

�ألKضية كالشياطني.
 Eفهذ� قو Kُمختٍف } �لغا bما ما قيل �* �ملهد�& 
&b �ألبصاK، &هو كمثل قو�م �*  ال �صل له عند̀ 
 Eينـز& ،yسمه +( �لسماÚ فعKُ عيسى ¯ ميت بل
 *ºمع �* �لقر ،yلفتنة �لصّما�& Eعند خر&½ �لدجا

ُيخC عن &فاته ببيا* صريح مبني. فاحلق �* عيسى 
�بد��ما  جالبيب  عنهما  �طرحا  �مد  &�إلما? 
&توفا×ا Kّبهما &�حلَقهما بالّصاحلني، &ما جعل �هللا 
لعبد ُخلًد�، &كل كانو� من �لفانني. &ال تعَجب من 
ُ̀كر فيها قصة حيا� �ملسيح، &ال تلتفت +(   Kخبا�
�قو�E فيها `كر حيا� �إلما? &لو بالتصريح، &+�ا 

�ستعا0�K &فيها +شا0�K للمتوّسمني.
�لكامل  &�لكال?   ،Kألسر�� �لكاشف �ذ�  &�لبيا*   
&ُسّنة  قدمية  عا�9  هللا   *�  ،Kألستا� �Kفع  هو   bلذ�
 ،yحيا� �لصاحلني  �ملوتى  ُيسّمي  قد  �نه  مستمر� 
به  ُيكر?   &�  ،yًبه �صدقا ر  يبشِّ  &�  yًعد�� به  ليفهِّم 
 :yلشهد��  {  �  Eقا كما  �ملتقني،  عبا�9  بعض 
 )+  yميا+ هذ�  ففي   ،yحيا� بل  �مو�تا  حتسبوهم  ال 
�* �لكافرين كانو� يفرحو* بقتل �ملؤمنني &كانو� 
يقولو* +ّنا قتلناهم &+نا من �لغالبني. &كذلك كا* 
&خال�م  +خو��م  مبو0  �ز&نني  �ملسلمني  بعض 
 �ّK سبيل   { ُقتلو�  ��م  مع  &�بنائهم  &ºبائهم 
بذكر  �ملخذ&لني  �لكافرين  �هللا  فسّكت  �لعاملني، 
حيا� �لشهد�y، &بّشر �ملؤمنني �ملحز&نني �* �قاKֲדم 
&ما  مبيتني.  &ليسو�  ميوتو�   ¯ &��م   yألحيا� من 
K&حـا�  حيا�  �حليا�   *� �ملبني  كتابه   { `كر 
�حليـا�  �كد  بل  �ألKضـني،  �هل  &ليس كحيا� 
 َّ9K& ،*﴾*َُقوiَّبِهْم ُيْرKَ ملظـنو* بقوله: ﴿ِعْنـَد�

عـلى �ملنكـرين.

* Eº عمر�*: ١٧٠
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خطبة �لجمعة

 Áتر5ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �* �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو`  بعد  �ما  &Kسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Kَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   cَيَّا+&َ َنْعُبُد   cَيَّا+
�لَِّذيَن   Æِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Æََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ºمني) َ&ال �لضَّ

خطبةعيد الفطر املباركخطبةعيد الفطر املبارك

�ل� &لقاها &مC �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر;
 &{د 
&يدz �هللا تعا� بنصرz �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ;�إلما] �ملهد5 �
يو? ٠٢-١٠-٢٠٠٨

} مسجد بيت �لفتو�  بلند*

بفضل �هللا تعا( ~تفل �ليو? بعيد هو 
.cKعيد �لفطر �ملبا

 &�لعيد يعÃ لغًة: ما يعو9 مر� بعد 
�خر¢. �ما } �الصطال� �إلسالمي 
�لفطر &عيد  عيد  يطلق على  فالعيد 
�لفطر هو ما ~تفل  �لضحى. &عيد 
�ليو?  &هو  Kمضا*،  شهر  بعد  به 
àرية،  &نشر�  فيه  نأكل   bلذ�
باحلج  يتعلق  فهو  �لضحى  عيد  �ما 

&�ألضحية. 
 9K& &قد  �ألفر��،  يو?  هو  فالعيد 
�كل  يو?  �نه  �لشريف  �حلديث   {
هذ�  &من   .K&سر& &فر�  &شر� 
لكل  �لعيد  كلمة  ُتستخد?  �ملنطلق 
�ألسلو�  &ُيستخد?   .�Kسا مناسبة 
حيث  �يضا  �أل9Kية  �للغة   { نفسه 
تقوE ملن �فرحك فرحة كب#�: لقد 
جعلت يومنا عيًد�، �& صيَّر0َ �ليو? 
�لعيد   *+  ،Eية حا� على  لنا.  كعيد 
�لذb ~تفل به يأتينا مرتني كل سنة، 
 �Kلك �ملسلمو* 5يعا صغا كما يعلم̀ 
&كبا�K. &+نه ليقوE لنا �فرحو� على 
 &� Eما قدمتمو� من تضحيا0 باملا
بالنفس �& غ#×ا، ألنكم قدمتموها 
 �ً̀ بأمر �هللا تعا( &ُ&ّفقتم �ا بفضله. +
 yَفإننا ~تفل ֲדذ� �لعيد بأمر �هللا &�بتغا

مرضاته تعا(.
 *ºلقر� �لعيد }   لقد &09K كلمة 
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�لكرمي، غ# ��ا &09K للمسيحيني 
ال للمسلمني، &`لك } قوله تعا(: 
Kَبََّنا  �للَُّهمَّ  َمْرَيَم  �ْبُن  ِعيَسى   Eََقا﴿
َماyِ َتُكوُ*  �َْنِزEْ َعَلْيَنا َماِئَدً� ِمَن �لسَّ
(�ملائد�  َ&ºِخِرَنا﴾  لَِنا  ِألَ&َّ ِعيًد�  لََنا 

   .(١١٥
هنا   Kملذكو� �لعيد  معا�  فإ* 
من  قبل  من  بينُته  عما  متاًما  �تلف 
&جهة نظر +سالمية، حيث �مر �هللا 
بعدما  بالعيد  lتفلو�   *� �ملسلمني 
�آلية   Qفسيا تضحيا0.  من  قدمو� 
يطلبو�   ¯ �ملسيحيني   *� لنا  يوضح 
كما  قدموها،  تضحية  نتيجة  �لعيد 
تعا(  �هللا  من  �لعيد  هذ�  يوَهبو�   ¯
فال  تضحياִדم.  بعض  على   yًجز�
شك �* �هللا تعا( �نزE عيًد� ألّ&�م 
 :Eهم �يضا فقاKخرهم +ال �نه �نذº&
ُبُه  ﴿َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم َفِإنِّي ُ�َعذِّ
&�لنظر�   .(١١٦ (�ملائد�  َعَذ�ًبا﴾ 
�لشاملة على �ملوضو{ تبني �* عا¯ 
�نذKهم ألنه كا*  �لغيب &�لشها�9 
فينالو*  بِنَعمه  ��م سيكفر&*  يعلم 
&بالفعل نالحظ }   .� منه  عقابا 
هذ� �أليا? كفر��م بأنعم �هللا حيث 
 Eَّهللا �ملنـز� QiK ?يسيئو* �ستخد�
تعا(  �هللا  �نذKهم  فقد   �ً̀ + عليهم. 
بعذ�به بسبب ضال�م هذ�. فعيدهم 
كما  �ملؤمن،  فيه  يرغب  ِبِعيٍد  ليس 

بأ*  تعا(  �هللا  َ�َمَرنا  بعيد  ليس  هو 
~تفل به &نفر� فيه، بل لقد عّلمنا 
 �Kسو  {  yً9عا �ملسلمني  ~ن  �هللا 
صال�  كل   { نقر²ها  �ل�  �لفاحتة 
�لعيد.  �لنو{ من  نتجنب هذ�   Øح
+* عيد �ملؤمن هو `لك �لذb يعو9 
مر� بعد �خر¢ مصحوبا ببشائر من 
 yستجابة 9عا� Kبآثا Åهللا تعا(، &يأ�
َعَلْيِهْم﴾  �َْنَعْمَت  �لَِّذيَن   Æَِصَر�﴿
 Q�iKأل�  *�  b�  ..(٧ (�لفاحتة 
��iKقنا  �ما   ،yلفنا�  )+ ºئلة  �لدنيوية 
فَمن  نفا9؛  من  �ا  ما  �9ئمة  فهي 
ُ�&Åَ هذ� �ألÍK& Q�iK �لنعم �ل� 
 Eَقيل فيها: ﴿َ&َمْن ُيِطِع �هللا َ&�لرَُّسو
َعَلْيِهْم  �هللا  �َْنَعَم  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأ&لَِئَك 
 yَِهَد� َ&�لشُّ يِقَني  دِّ َ&�لصِّ  َ �لنَِّبيِّني ِمَن 

 (٧٠ yلنسا�) ﴾اِلِحَني َ&�لصَّ
فالعيد �حلقيقي هو ما يأÅ مصحوًبا 
 Eهللا تعا( &نعمه �ل� ال ُتنا� Eبأفضا
 ،� Kسوله  &طاعة   � بطاعته  +ال 
سيدنا  ُ�عطَي  �لطاعة  هذ�  &بسبب 

 {  � �لقا9يا�  
د � غال?   �iمر
هذ� �لعصر �فضل �إلنعاما0 �ملنوطة 
 bلذ� Íلك �ملبعو ֲדذ� �لطاعة، فإنه̀ 
�قامه �هللا تعا( مسيحا &مهديا، فإنه 
 Eخال من  �لنبو�  K9جة  على   iحا

 .� Ïطاعة �لن
ينا�ا  �خر¢  K9جا0   cهنا  ¾
 - تعا(  �هللا  بفضل   - �ملؤمنو* 
�هللا  طاعة   { مستو��  àسب  كلٌّ 
ֲדا  يتميز  +نعاما0  &هي  &Kسوله. 
�ملسلم �أل
دb عن �آلخرين. &ال 
�قصد بقو� هذ� �ملسيحيني فقط - 
 �Kعيا9هم } صو� Eلذين ظهر مآ�
+نذ�K من �هللا تعا( - بل �قصد به 
غَ#نا من �ملسلمني �لذين ¯ يؤمنو� 
برفضهم  فإ�م  �لزما*؛  هذ�  بإما? 
K9جَة  �ألمة  من  �حد  نيل  +مكانية 
�لنبو� نتيجة طاعة �لنÏ � قد �غلقو� 
�إلنعاما0  �بو��  �نفسهم  على 
�ألخر¢ �يضا �ل� هي K9 *&9جة 
�لنÏ؛ �عK9 Ãجة �لصديق &�لشهيد 

أخرى  بعد  مرة  يعود  الذي  ذلك  هو  املؤمن  عيد  إن 
استجابة  بآثار  ويأ�   ،aتعا اهللا  من  ببشائر  مصحوبا 

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾ (الفاحتة ٧).. دعاء ﴿ِصَراَط الَّ
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&�لصاä. فال مع� للعيد لد¢ �&لئك 
�لذين يعتقد&* بأنه ال حظ �م من 
قامو� ظاهريا  مهما  �إلنعاما0  تلك 
�نه  فاحلق  &�لتضحيا0.  بالعبا0�9 
+`� كا* �حد lتفل بالعيد �حلقيقي } 
هذ� �لعصر فهم �ملسلمو* �أل
ديو* 
�لذين بسبب +ميا�م باملسيح �ملوعو9 
تلك  �هللا  من  يرجو*   -  �
�إلنعاما0 �ل� ميكن �* ينا�ا �ملؤمن 

نتيجة طاعته لرسوE �هللا �.
يقوE سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �:

﴿�ْهِدَنا   yبدعا �لصال�   { ندعو 
�لَِّذيَن   Æَِصَر�  * �ْلُمْسَتِقيَم   Æََر� �لصِّ
`لك   Ãيع &+منا  َعَلْيِهْم﴾،  �َْنَعْمَت 
Kقي  �جل  من  تعا(  �هللا   Eنسأ �ننا 
+مياننا &خل# �لبشرية كلها �Kبَع ºيا0 
 Eبعة كماال0 &هي: كماK� �Kبصو
 Eلصديقني، &كما� Eكما& ،yألنبيا�
 Ãيع) �لصاحلني.   Eكما&  ،yلشهد��
�إلنعاما0 من �جل  نتلقى هذ�  �ننا 
Kقي +مياننا &من �جل �لعمل على خ# 
 Ïبالن  wخلا� Eلبشرية). �ما �لكما�
علم  تعا(  �هللا  من  يتلقى   *� فهو 

�لغيب �لذb يكو* ºية لآلخرين.
 �Kيتكلم �هللا تعا( معه بصو *� Ãيع) 
مستمر� 9&منا �نقطا{ &يظهر� على 

�ألنباy �لغيبية) 
فهو  بالصّديق   wخلا�  Eلكما� �ما 

�* يكو* �ملؤمن متمكًنا من خز�ئن 
�لصدQ بصو�K كاملة، �b �* يعر¤ 
�لكامنة } كال? �هللا   Qلصد� �نو�{ 
تعا( معرفًة تكو* ºيًة لكو�ا خاKقة 
للعا�9. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
 (�b �* يكو* عاملا بالعلو? �لقرºنية 
�هللا  كتا�  حقائق   Øبش &يعر¤ 

تعا(، &يؤمن بنبو�yته)
¾ قاE حضرته �: 

�نو�{   Øش يعلم  من  �لصّديق   *+
�لصدQ &يعمل ֲדا بشكل كامل من 
صميم طبعه. (فال يكفي �* lظى 
�حد بالعلم فقط بل �ب �* يعمل 
 Eبه &ينتفع بالعلو? �ل� نا�ا من خال
سبيل  على  �لكرمي)   *ºللقر �K9سته 
 ¤Kب �* يعلم حقيقة �ملعا� Eملثا�
�هللا  ما هي &حد�نية  �لتالية:  �لدقيقة 
تعا(؟ &ما هي طاعة �هللا تعا(؟ &ما 

&كيف  �pه؟  عز   ¸Kلبا� �بة  هي 
ميكن �لتخلص من �لشرc؟ &ما هي 
حقيقة  هي  &ما  �لعبو9ية؟  حقيقة 
حقيقة  &ما  &�لتوبة؟   wإلخال�
 yالمنحا�& &�لرضا،  &�لتوكل   Cلص�
&�لفناy، &�لصدQ &�لوفاy، &�لتو�ضع 
 ،yلدعا�&  Eالبتها�&  ،yلسخا�&
 ،yالتقا�& &�ألمانة   ،yحليا�& &�لعفو 
بل  �لفاضلة،   Qألخال� من  &غ#ها 
لك �ب �* يكو*  عال&� على كل̀ 
متصفا Úميع هذ� �لصفا0 �لسامية. 
�لر&حانية  �خلز�ئن  �لقلو�،   Qتريا)

(٤٢٠ w ١٥ ½
يكفي  �b ال  هامة جًد�،  نقطة  +�ا 
 Qألخال� هذ�  Úميع  �لعلم   yَملر�
بل  &فِهمها،  تعلََّمها  �ل�  &�لتعاليم 

�ب �* يكو* عامال ֲדا �يضا.
¾ قاE حضرته �:

 Ãلصّديق يع� Eَحدكم كما� èبلو *+
حيلته  &قلة  يالحظ ضعفه  �نه حني 

فإنهم برفضهم إمكانية نيل أحد من األمة درجَة النبوة 
نتيجة طاعة الن� � قد أغلقوا على أنفسـهم أبواب 
�اإلنعامـات األخـرى أيضا ال� هـي دون درجة الن
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&كفاyته:  حالته   )+ ناظًر�   Eيقو
 Qبالصد يلتز?   ¾ نعبد﴾،   cيا+﴿
&يتخلى عن �لكذ�، &ينفر من كل 
&&سخه،  �لكذ�  Kجس  من  نو{ 
&لن   K&لز�  Eقو �تنب   *� &يتعهد 
يتكلم  &ال   ،K&i شها�9  يشهد 
كالما كا`با جر�y �لثو�ئر �لنفسانية، 
ال يتفو� به عابًثا، ال لكسب خ#، 
&ال لدفع شر، �b �نه لن يلجأ +( 
�لكذ� } حاE من �ألحو�E. فإ`� 
فقد  �لنحو  هذ�  على  بوعد�  �لتز? 
بشكل  نعبد﴾   cيا+﴿ بقوله  عمل 
خاw، &�عُتC مثل هذ� �لعمل عبا�9 
سامية. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
 b� هذ� هو �لتعريف �لر�ئع للصّديق

�نه +`� عمل �عُتC عمله عبا9ً�.
¾ قاE حضرته �:

عند   bيبد  *� �لشهيد   Eكما  *+
�لقو�  من  &�لباليا  &�آلال?  �ملصائب 
 Cإلميانية &�ألخالقية &�لثبا0 ما ُيعت�
�ملسيح  (تفس#  للعا�9.  خاKقة  ºية 
�ملوعو9 �، قوله تعا( "&من يطع 
�لذين... مع  فأ&لئك   Eلرسو�& �هللا 

("ç+
فكلما كا* +ميا* �ملرy قويا ناE �لقو� 
على فعل �لصاحلا0. فإ`� َكُمل منو 

هذ�  مثل  فإ*  �إلميانية  �لقو�  هذ� 
�ملؤمن يتبّوy مرتبة �لشهيد.... +` +نه 
} هذ� �حلالة لن يتر99 } �لتضحية 
àياته. (تفس# �ملسيح �ملوعو9 �، 
 Eقوله تعا( "&من يطع �هللا &�لرسو

("ç+...فأ&لئك مع �لذين
�ملستو¢  هذ�  +ميانه  يصل  حني   b�
تضحية   b� لتقدمي  مستعًد�  يكو* 

حØ �لتضحية بالنفس �يضا.
 :� Eيقو ¾

 E&يز �لذين  �&لئك  هم  "�لصاحلو* 
�لفسا9.  من  نو{  كل  �9خلهم  من 
فكما �* مذ�Q فم �لشخص �لسليم 
يبقى  ال  كذلك  سليما،  يكو* 
ِعلٍَّة  &ال  مر¨   b� �لصاحلني   {
نو{   b� فيهم  يبقى  &ال  K&حانية، 
 äلصا�  Eكما  *+& �لفسا9.  من 

يكمن } نكر�* `�ته"
من  �إلنسا*  يكو*  لكي   b�
�9خله   { ينشأ   *� �ب  �لصاحلني 
بإصال�  فيقو?  باإلصال�،   Kُلشعو�
سيئ.  عمل  كل  عن  معرًضا  نفسه 
 Eكما  &� �لصال�   Eكما هو  هذ� 

�لصاä. ¾ يقوE حضرته �: 
 *� هو   äلصا� �إلنسا*   Eكما  *+"
 Øيبتعد عن كل نو{ من �لفسا9 ح
يصبح صالحا متجسد� àيث يكو* 
لكونه  &`لك  ºيًة،  �لكامل  صالحه 

خاKقا للعا�9."
+* هذ� �لعبا0�K �ملقتبسة من كال? 
سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � تنّبهنا +( 
�9خَلنا   `+ تعا(،  �هللا  ضر&�K شكر 
بفضله �خلاw } حز� �ملنَعم عليهم 
�لذين ºمنو� بإما? �لزما*، &سعو� ِلفْهم 
كما  فهما صحيحا،  �لكرمي   *ºلقر�
هنا هذ� �ألقو�E +( مسؤ&لياتنا  ُتوجِّ
يؤ9يها   *� منا  كلٍّ  على  �ب  �ل� 
�لعلى  �لدKجا0   )+  Eلوصو� ُبغيَة 

�ملذكو�K �عال�. 
غرفة   { �جلالس  للشخص  ميكن 
من  �ستفد   ¯  �+  Eيقو  *� مظلمة 
�لغرفة   { �ملوجو�9  �لنافعة   yألشيا�
أل�̄  �ستطع ²Kيتها بسبب �لظال?، 
�ما َمن كانت غرفُته مضا�y ¾ هي 
 *� ميكن  �ل�  �لنافعة   yباألشيا مليئة 
تلعب �K&9 كب#� } +صال� شؤ&* 
حياته �يضا، فإنه +`� ¯ يستفد منها 

ِلَكَسله &غفلته فسُيعتC �رًما. 
لقد مرKنا } Kمضا* بفتر� ُ&فِّقنا فيها 
&K9&سه   *ºلقر� &تال&�  للعبا0�9 
قدKته  حسب  كل   - فيه  &�لتدبر 
- &تدKّْبنا على �لتضحيا0 &�لتحلي 
�آل*  &�ظبنا  &لو  �حلسنة،   Qباألخال
حياتنا   { �حلسنا0  هذ�  كل  على 
�ليومية فسيكو* هذ� مدعاً� للطاعة 
�لكاملة هللا تعا( &لرسوله &�لتقر� 
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�حلقيقي  �لعيد  هو  &هذ�  +ليهما. 
تقدمي  بعد  �ملؤمن  به  lظى   bلذ�
�لتغي0�#   Íحد�+& �لتضحيا0 
�لطيبة } نفسه، &ال ميكن للمصائب 
ِقبل �ملعاKضني  �ل� تَصبُّ علينا من 
�* ُتبعدنا من هذ� �لعيد. عندما lظى 
�ملؤمن بالعيد �حلقيقي فمن �ملستحيل 
 `+ �لدنيوية،  �ملصائب  منه  �* حترمه 
نر¢ &y�Kها �لبشا0�K من �هللا تعا( 
 *+ �ما.  طاعتنا  بسبب  &Kسوله 
ساعني  �لصيا?  شهر  يقضو*  �لذين 
-&هو  �هللا  فإ*  �نفسهم  إلصال� 
 yًني بعبا�9- �زيهم جز�
�Kحم �لر�
حسنا على حسناִדم �لصغ#� �يضا، 

ته K أل*  �جرهم،  �م  &يضاعف 
غلبت على كل شيy. قاE �هللا تعا( 
�ضاعفا  �ألجر   yبإعطا &عد�  عن 
َفَلُه  ِباْلَحَسَنِة   yََجا ﴿َمْن  مضاعفة: 
َفال  يَِّئِة  ِبالسَّ  yََجا َ&َمْن  َ�ْمَثاِلَها  َعْشُر 
ُيْجَز¢ ِ+ال ِمْثَلَها َ&ُهْم ال ُيْظَلُموَ*﴾ 

(�ألنعا? ١٦١) 
�فضاله   Eُينـز  bلذ� +�نا  فهذ� هو 
على عبا�9 �9ئما &كل حني، &�زيهم 
على كل حسنة بَعشر �مثا�ا. فمثًال 
 ٣٠٠  yجز� �عطانا  قد  Kمضا*   {
 9K& سب ماà يو? صو? مقابل ٣٠
} هذ� �حلديث �لشريف. &لو صا? 
�حد ستة �يا? من شو�E �يضا جلز�� 

�لعا? كله. هذ� هو  �هللا جز�yَ صيا? 
�إلله �لذb نؤمن &نتمسك بأهد�به، 
تضحية  �لعبد  من  طلب   �`+  bلذ�&
جز�� عليها بغ# حسا�. لقد طلب 
يوما،  ثالثني  صياِ?  تضحيَة  منا   �
�ضعافا  عليها  بفضله &جز�نا  فقِبلها 
مضاعفة. ¾ جعل لنا يو? �لعيد �يضا 
 *� &�مَرنا   ،Eلقبو� عالمًة على هذ� 
نأكل &نشر� } هذ� �ليو? &نفر� 
هللا  �لشكر   *� &مبا  تعا(.  &نشكر� 
بد�  �  فقد   yشي كل  قبل   Åيأ
ر  ليذكِّ �لعيد،  بصال�  �لشكر  هذ� 
 Eإلنسا* �* يشكر� تعا( من خال�
تعا( هو  +`� كا* �هللا  �لعبا�9، ألنه 
 { مشكلة   { �إلنسا*  يلقي   bلذ�
فهو  بالتضحية،  يطالبه   &� �لظاهر 
�لذb يهب له بعد �لعسر ُيسر�، &هو 
&�اiيه  +نعاماته  عليه   Eُينـز  bلذ�

�ضعافا كث#� على تضحياته. 
Kبا�   Kظها+ �لو�قع   { هو  فالعيد 

قّدمنا   *� بعد  علينا  �هللا  لنعمة   Ãعل
 { &جنحنا  Kمضا*   { �لتضحية 
 yألشيا� عن   Øح لالمتنا{  �ا&لتنا 
 *� �ب  �ألمر  &هذ�  �ملشر&عة. 
�هللا   ?�9 ما  �نه   )+ �نظاKنا  ه  يوجِّ
تعا( يعيد +لينا كل عمل من �عمالنا 
 *� ميكن  فال  حسا�،  بغ#  بأجر 
سبيل   { نقدمها  تضحية  �ية  تضيع 
فما  ثو��.  بد&*  �هللا &تذهب  9ين 
&ºمّنا   �  Ïلن� �مر  �طعنا  قد  9منا 
�هللا   cيتر فلن   �  Q9لصا� ُمبِحبِّه 
تعا( هذ� �حلسنة �يًضا بد&* �جر، 
�لسبيل  هذ�   { +`� ضحينا  &خاصة 
بكل غاK& Eخيص &نفس &نفيس.

فليتذكر كل مسلم �
دb �9ئما �نه 
سبيل   { عمل   b� يذهب  ال  كما 
فإ*  كذلك  &ثو��،  �جر   *&9 �هللا 
�أل
ديو*  يقدمها  �ل�  �لتضحيا0 
 Eلن تذهب ُسًد¢ بإ`نه تعا(. +* قو
ُيْسًر� *  �ْلُعْسِر  �هللا تعا(: ﴿َفِإ*َّ َمَع 
ِ+*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر�﴾ (�لشر� ٦-٧) 
بفتر�  �ليو?  منر  كنا   �`+ �ننا  ُيَطْمِئننا 
&�لفر½  �ليسر  فإ*  &�ملصيبة  �لعسر 
 Eستنـز &عندها  �هللا،  بإ`*  قريب 

علينا �مطاK �فضاE �هللا بال حد&9.
�لقد�مى  �ملفسرين  تفس#  هو  هذ�   

لآلية �ملذكو�K �عال�.
�هللا   *�  � �لثا�  �خلليفة  بني  &قد   

فالعيد هو ! الواقع إظهار 
ربا� علn لنعمة اهللا علينا 
بعد أن قّدمنـا التضحية 
 ! وجنحنـا  رمضـان   !
@اولتنـا لالمتنـاع ح� 
عن األشـياء املشـروعة.
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�لعسر   Qنطا هنا  ضيَّق  قد  تعا( 
�ما  �لتعريف،  بال?  عّرفها  حيث 
 { �لال�د&9ية  فتفيد  "يسر"  كلمة 
كال �ملوضعني حيث جا0y نكرً�. 
&هذ� �إلعال* يقّوb +مياننا &يطمئننا 
على  علينا  ُينعم  كما  تعا(  �هللا   *�
�ا  نتعر¨  مصيبة  كل عمل &كل 
} سبيله تعا( &كل تضحية نقدمها 
عاقبتها  ستكو*  كذلك  �جله،  من 

لنا عيًد�، &ليس +نذ��Kً &&عيًد�. 
&�لذين ينكر&* +ما? �لزما* lرمو* 
 ¯  `+ �حلقيقي،  �لعيد  من  �نفسهم 
يعو9&� يعتقد&* بقد�K �هللا على �* 
 yلشهد��& &�لصديقني  �لنبيني  �عل 
 Eلرسو�& �هللا  يطيعو*  �لذين   {
لِنعم  بإنكاKهم  ��م  &�حلق   ،�
�حلقيقي  �لعيد  �نكر&�  قد  هذ�  �هللا 
�ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   Eيقو �يضا. 
عليهم؟  �ملنعم  َمن  مفا�9:  ما   �
منهم؟  يص#&�   *� ميكن  &كيف 
�هللا  بكال?  يوقن  من  �لصّديق   *+
من  يكو*  من  &ليس  كامال،  يقيًنا 
"�لناسخ   b9�& { لتائهني� �ملرتابني 
&�ملنسوé"، �& } قضية &فا� عيسى 
 { يشكو*   &� حياته،   &�  �
َمن  متسائلني:  منهم﴾  ﴿&ºَخرين 
هم هؤالy؟ &كيف �علن مر�i غال? 

د بأنه نÏ &�نه �ملسيح &�ملهدb؟ �

 Kقبو على   K&لنذ� يقّدمو*  &�لذين 
&يوiّعو*  &مشا¼هم  مرشديهم 
هو  ما  يعرفو*  ال  &�لذين  �لطعا?، 
 yحلق. حينما ¼تفي �حليا�& Qلصد�
&�ألمانة �ين سيكو* �لصدQ &�حلق؟ 
&+`� بسط �لكذ� &�لظلم &�لعد&�* 
�طنابه فكيف يكو* هناc صّديق؟ 
�لذين �يز&* �لكذ� ملصلحة،   *+
تفاس#هم،   { `لك  يكتبو*   Øح
كيف يكو* �م عالقة بالصديقية؟ 
على  �آلخرين  lرِّضو*  &�لذين 
�هللا  قر�  ينالو�   *� �م  �ّنى  �ملظا¯ 
�ملظلومني  قتل  يرْ&*  تعا(؟ &�لذين 
كيف  عليه  ُيثابو*  عمًال   yألبريا�
يكو* +ميا�م قوًيا؟ بأb &جه يّدعي 
�علن  لقد  �؟   Ïبالن �إلميا*   yهؤال
 � �ملصطفى  �مد  &موالنا  سيدنا 
يو? حجة �لو�9{ �* هتك �عر�¨ 
&�نفسهم  ألمو��م   ُ̈ &�لتعر  sلنا�
�ملشايخ   yهؤال &لكن  حر�?، 

يقومو*  لنا  �ملعاKضني  �ملتعصبني 
�هللا  باسم  �لشائنة  �لتصرفا0  ֲדذ� 
تعا( &باسم `لك �لنÏ �ألعظم �، 
¾ يعلنو* بأ�م خد�? خلتم �لنبو�!! 
�لتضيحة  على  �آلخرين  lّرضو* 
pعو�  كلما  &لكنهم  بأنفسهم، 
iهقت  بالنفس  �لتضحية  كلمة 
نفوسهم. +�م مصابو* بكل مر¨ 
K&حا�، &يعيثو* �لفسا9 كل حني. 
ليسو� صّديقني، &¯ يكونو�   yهؤال
 *� يستطيعو*  &ال   ،yلشهد�� من 
يكونو� من �لصاحلني، �ما �لنبو� فقد 
�نكر&ها مسبًقا. &هكذ� قد �&صد&� 

9&�م �بو�� نعم �هللا كلها. 
هذ�   Íير �حد  ِمن  ليس  فاليو? 
�لصا9قني  �خلد�?  غ#  �إلنعاما0 
للمسيح �ملحمدb، �لذين يرثو�ا من 
خالK Eفع مستو¢ +ميا�م &lتفلو* 
بالعيد �حلقيقي. �ألمر �لذb ينبغي �* 
 bد
يسعى من �جله كل مسلم �

والذيـن ينكرون إمـام الزمان �رمون أنفسـهم من 
العيـد احلقيقـي، إذ | يعودوا يعتقـدون بقدرة اهللا 
علـى أن �عـل النبيـني والصديقني والشـهداء ! 
الذين يطيعون اهللا والرسول �، واحلق أنهم بإنكارهم 
لِنعـم اهللا هـذه قـد أنكروا العيـد احلقيقـي أيضا.
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�ليو? نتعر¨ لأل`¢ &ُتزهق  �9ئًما. 
&ُيستشَهد  �عّزتنا  &ُيقتل  �K&�ُحنا 
�حّبتنا على �* ºمنا بأ* �بو�� نعم 
بأ*  &ºمّنا  ُتغَلق،  ال  &بركاته  �هللا 
فيو¨ سيدنا �ملصطفى � مستمر� 
مقا?  على   Eحلصو� ميكن  àيث 
�لعد&  فَدُعو�   .� �تباعه   { �لنبو� 
فيما هو فيه، &ثاِبر&� على �لعمل مبا 
�مرنا �هللا تعا(. لقد �خC �هللا تعا( 
سيَدنا �ملسيَح �ملوعو9 � �* �ليسر 
 0�Kالنتصا�& �لعسر،  بعد   Åسيأ
 bخلز� �ملنكر&*  &سيلقى  قريبة، 
 ?َ تقدُّ مكائدهم  تعيق  &لن  &��و�*، 
"َجِرbّ �هللا". &�&حى �هللا تعا( +( 
�ملسيح �ملوعو9 � باللغة �لعربية: 
�ليسر  �لعسر يسر". &+* هذ�  "بعد 
مقدK جلماعته � بإ`* �هللا تعا(، 
يأتينا &~ظى به àسب  &ال بد �* 
لن  �ليسر  &هذ�  تعا(.  �هللا  &عو9 
للفتح   �Kبشا هو  بل  عا9ًيا،  يكو* 
 yجر� من  للقلق  �9عَي  فال  �ملبني. 
لقد  �حلالية.  &�ملضايقا0  �ملصائب 
�ملسلمني  تضحيا0  سلسلة  بد�0 
�ملسيح  سيدنا  iمن  من  �أل
ديني 
حضر�  ضحى   `+  ،� �ملوعو9 
�لشهيد  �للطيف  عبد  صاحبز��9 
àياتْيهما.  �لر
ن  عبد   bملولو�&
�يضا ��م  لقد iعم �ألعد�y عندها 

سيقضو* ֲדذ� �لطريقة �لغاÇة على 
 &� �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
يصّد&* �لناs عن �أل
دية، &لكن 
�لر�ئعة  تنَس �جلماعة قط �ألمثلَة   ¯
�ل� ضرֲדا هؤالy �لشهد�y &�لصمو9 
 *+ بل  خلفهم،  ملن  �ظهر&�   bلذ�
مستمر�  جاKية  �لشها0�9  سلسلة 

+( يومنا هذ�. 
على  &عال&� 
 0 � 9 لشها �
يقّدمها  �ل� 
�جلماعة   yبنا�
حني  بني 

منهم  �لعديد  �سُتشهد  قد  &ºخر، 
&هم يصّلو* } Kمضا* قبل عامني. 
شابا*  �لشها�9  K9جة   Eنا &قد 
 { �لسن   { متقد?  ºخر  &شخص 

شهر Kمضا* هذ� �لعا? �يضا. 
سيثّبطو*  ��م  �ملعاKضو*  يزعم 
يقضو*   &� �لطريقة،  ֲדذ�  ×تنا 
علينا، &�نَّى �ذ� ��جما0 �* تضر 

قوًما هم مستعّد&* �9ئما للتضحية 
 ¾ كال!  �هللا؟  سبيل   { àياִדم 
ضدنا  جبهة  �لعد&  فتح  لقد  كال! 
�فسد  قد  �نه  منه  ظًنا  Kمضا*،   {
&جلب  &�لعيد  Kمضا*  شهر  علينا 
علينا �حلز* &�ألسى، &لكن �حلق �* 
تصرفاִדم هذ� قد ساعدتنا على نيل 
�لCكا0 من Kمضا* 
قبل.   b` ِمن  �كثر 
&¯ تقتصر تصرفاִדم 
�أل
ديني  قتل  على 
�ألبرياy فقط، بل +* 
�حلكومية   Æأل&سا�
�ملشايخ  ضغط  نتيجة  بد�0  قد 
 Kديني بأعذ�
�ملتعصبني تبطش باأل
بالقتلة  تبطش   *� من  بدًال  &�هية، 
عر¨  ֲדتك  &يتهموننا  �لسفاكني، 
 *� ميكن  ال   bلذ� �ألمر   ،�  Ïلن�
¼طر بباb� E مسلم �
دb بشكل 

 .Eمن �ألشكا
 bبل ~ن نؤمن بذلك �ملسيح &�ملهد

وال  الشهداء،  من  يكونوا  و|  ليسوا صّديقني،  هؤالء 
يستطيعون أن يكونوا من الصاحلني، أما النبوة فقد أنكروها 
مسبًقا. وهكذا قد أوصدوا دونهم أبواب نعم اهللا كلها. 

"@äéÌ@äé»€a@Ü»i "
;حي للمسيح �ملوعو� �



٢٥

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٣٠ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٩ م

بأK&�حنا  جنو9  بأ*  �&صانا   bلذ�
 Eمد � حيث قا� Eº ّقةiبأ Øح
 *+" معنا�:  ما  �لشعر  من  بيت   {
�مد �،  Eجلما yحي فد�&K& Ïقل
�مد �".  Eº قةiأل yٌفد� Áتر� *+&
+* هذ� �لتهمة �لبشعة �جلائر� �شق 
لنا من كل �`¢   yيذ�+ علينا &�كثر 
�لفطر�  سيئ  �لعد&  �يها  فيا  ºخر. 
صو�بك   )+ ُعْد  �لباطن  &خبيث 
على  مطلٌع  �ملنتقَم  �هللا  فإ*  قليال، 
&�عتد��yتك  �ملشينة  تصرفاتك  كل 
فإ�ا  �هللا  Kحى   K&تد عندما  علينا. 
تطحن &تسحق كل شيy. �ما ~ن 
 Eيز� �9ئما &ال   � �هللا  بّشرنا  فقد 
بأ* تضحياتكم }  يبشر كل حني 
لكم،  عيًد�  �صبحت  كما  Kمضا* 
�يضا  �لتضحيا0  هذ�  فإ*  كذلك 
قضينا  �ننا  &كما  &تثمر.  ستز9هر 
Kمضا* ضابطني �نفسنا } سبيل �هللا 
� &�بتغاy مرضاته، كذلك سيخر½ 
�ملسلمو* �أل
ديو* بسال? &بأقد�? 
ُتَصبُّ عليهم من معاKضة  مما  ثابتة 

مرير� &تعذيب شديد. 
�Kيد �* �&جه كالمي هنا  غ# �� 
�ال   Kد� بأننا  �يضا  �أل
ديني   )+
ننسى �ننا كما بلغنا �ملستو¢ �لعا� 
} �اللتز�? بالصال� �ملكتوبة &�لنو�فل 
 { �ملؤقتة  �لتضحية  جانب   )+

 Eمضا*، كذلك ال بد لنا من بذK
�جلهو9 للوصوE +( �ملستو¢ �لعا� 
على  �لتضحيا0  سبيل   { نفسه 
صعيد �جلماعة، &ال بد من �ملد�&مة 
عليها الستنـز�E �فضاE �هللا بشكل 
 *� �9ئًما  نتذكر   *� علينا  مستمر. 
�إلسال?   b� �أل
دية..   ? تقدُّ
�حلقيقي.. سيتحقق حسب &عد �هللا 
 *� لكن �ب  �b شك،   *&9  �
نر¢ مد¢ مسا×تنا ~ن } `لك، 
 cبذ�  Eالحتفا� من  نتمكن  لكي 
�لعيد �حلقيقي �لذb هو منوÆ بتقّد? 
�أل
دية �b �إلسال? �حلقيقي. فإ`� 
كنا نريد �* نظفر بذلك �لعيد عاجال 
فإننا بأمس �حلاجة +( Kفع مستو¢ 
�لعبا�9 باستمر�K، باإلضافة +( تقدمي 
 )+ Eلتضحيا0 �ألخر¢. &للوصو�
 äلصا�& &�لشهيد  �لصديق  K9جة 
Ìة حاجة للقيا? Úميع ما له عالقة 
فعندما  �لعبا9.   Qحقو& �هللا   Qقوà
 Qميع �ألخالÚ نسعى 9&ًما للتحلي
 � �ملوعو9  �ملسيح  `كرها  �ل� 
&�لشهيد  �لصّديق  لنا  عّر¤  حني 
�لصلة   yنشا+ جانب   )+  ،äلصا�&
باهللا تعا( &Kفع مستويا0 �لعبا�9، 
 yفإ* مكائد �لعد& �ل� يكيدها للقضا
علينا } iعمه، لن تؤثر علينا شيئا، 
بل ستنقلب عليه &تقضي عليه هو. 

الستشها9  يفرحو*   yألعد��  *+
عضوين نشيطني من �عضاy �جلماعة 
من  يبد&  كما  �أل
دية  �إلسالمية 
خططهم - لقد �ستخدمُت �نا كلمة 
فيقولو*  �ما �عد�²نا  "�الستشها9"، 
 { Öطئو*  –&لكنهم  قتلو×ا  +�م 
`لك متاما. فإننا فرحو* ألننا نتلقى 
تضحياتنا.  من   Cك� هي   0�Kبشا
لتلقي  جاهدين  نسعى   *� فينبغي 
هذ� �لبشا0�K �ل� بد�º 0ثاKها } 
�لظهوK بإ`* �هللا. فحذ�Kِ �* نتخلف 
عن كسب �حلسنا0 بتقص# منا. +* 
�عيا9نا �حلقيقية قريبة بإ`* �هللا. &+ننا 
على يقني �* �صحا� �لفطر� �لطيبة 
�لسليمة كلهم سيجتمعو* بإ`* �هللا 
 Q9لصا� �ملحب  �Kية  حتت  تعا( 
 Eسب &عد �هللا �. يقوà � Ïللن

سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �: 

أما  ن فقد بّشـرنا اهللا 
� دائمـا وال يزال يبشـر 
كل حني بـأن تضحياتكم 
! رمضـان كما أصبحت 
كذلـك  لكـم،  عيـًدا 
التضحيات  هـذه  فـإن 
وتثمر. سـتزدهر  أيضـا 
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"عندما يسو9 �لظال? } �لعا¯ &تنتشر 
�لظلمة } كل طر¤ &صو�، فإ* 
بالطبع  يقتضي  نفسه  �لظال?  `لك 
`لك   {&  ،yلسما� من   Kنو  Eَ&نز
مالئكته  تعا(  �هللا   Eُينـز �حلني 
 ¨Kأل� )+ sلقد� �&K& نيني�Kلنو�
فينشئ  �ملالئكة.  طبع  يالئم  +نز�ًال 
�ملصلح  بذلك  صلته   sلقد�  �&K
 yالجتبا�& yشر¤ �الصطفا Eنا bلذ�
�حلق.   )+ للدعو�   �Kمأمو &يكو* 
Úميع  صلتهم  ينشئو*  &�ملالئكة 
&�ملستعدين  &�لر�شدين   yلسعد��
بالصاحلني  صلة  للمالئكة   b�  -
- &�ذبو�م +( �حلسنة &يوفقو�م 
للعا¯  تستبني  عندها  للحسنا0. 
&هكذ�  &�لسعا�9.  �لسال?  سبل 
 ½َ&� �لدين  يبلغ   Øألمر ح� يستمر 
هذ�  &�كتشا¤  له.   Kملقد� كماله 
�حلقيقة ليس } &سع كل شخص. 
 Kنظر� �هل �لدنيا �لضبابية ال تقد *+
تكو*  بل   ،Kلنو� هذ�  ²Kية  على 
مدعا�  نظرهم   { �لدينية  �حلقائق 
للسخرية، &يعتC&* �ملعاK¤ �إل�ية 

غباy &سفاهة &مهزلة."
 (فإ`� كا* هؤالy �لعلماy �ملزعومو* 
 Kلنو� هذ�  ²Kية  على   *&Kيقد ال 
`لك  ير&�   *� حظهم  من  فليس 
فسيأتو*  �لفطر�   yسعد� �ما   ،Kلنو�

سبل  كانت  فإ`�  K&يد�.  K&يد� 
�ليو?، فإمنا  �لسال? &�لسعا�9 تّتضح 
باملسيح  �ملؤمنني  بو�سطة  `لك  يتم 
�لزما*،  +ما?  هو   bلذ�  bملحمد�
�مد  سيدنا  Kسالة  كانت   �`+&
 yجاK� )+ ?ليو� �ملصطفى � تصل 
يد  على  `لك  يتم  فإمنا   ،�Kملعمو�
&مهما   .bملحمد� �ملسيح  خد�? 
بذE �ألعد�y من جهو9 لعرقلة هذ� 
�ملشو�K فلن ينجحو� } `لك، أل* 
يتحقق  &لسو¤   � �هللا   Kُقد هذ� 
ال �الة. +* �بصاKهم ال تر¢ هذ� 
لك  �حلقيقة �ليو?، لكن حينما يطلع̀ 
�لفجر، سيدcK هؤالy �لعميا* �* ما 
قاله +ما? �لزما* كا* حًقا &صدقا. 
كيا*  من   �K` كل  تعلن  عندها 
5يع �لشهد�y �لذين ضحو� àياִדم 
&�هرقو� 9ماyهم } سبيل �أل
دية 
قائلة للعد&: �ُنظر �يها �لشقي �لسيئ 
هد�K؟  9مي  `هب  هل  �حلظ، 
 yلشهد�� �&ال9 كل  &عندها سيعلن 
قائلني:  مسر&Kين  فرحني  &�حبتهم 
�نظر&� +* ºباyنا &�i&�جنا &�جد�9نا 
قدمو�  �لذين  &�خو�تنا  &+خو�ننا 
�لفجر  هذ�   { َيبد&*  �لتضحيا0 
�كثَر نو�Kً &ضياy من `b قبل. �ليو? 
 bلذ� �حلقيقي  �لعيد  `لك  نشاهد 
&�ألمم  �لشعو�  يقد?  �جله  من 

�لفجر  هذ�  &بطلو{  �لتضحيا0، 
�هللا  &عد  ما  حتقيق  نالحظ  سو¤ 
بكل   � �ملوعو9  �ملسيَح  به   �
K&عة &عظمة: "عيد ºخر، تناE منه 
كل  س#فع  يومئذ  عظيما".  فتحا 
مسلم �
دb &كل فر9 من 5اعة 
شيوخا   �  bملحمد� �ملسيح 
 cKكًر� &�نثى هتاَ¤: "مبا &شبابا،̀ 
مئة مباcK". &�حلقيقة �* �لفوi ֲדذ� 
حيا�   { �لنهائي  ��د¤  هو  �لعيد 
كل مسلم �
دb. &هذ� هو �لعيد 
�لذb من �جله ينبغي �* ëّر �9ئًما 
�لقو�   b`  K9لقا� +�نا  عتبا0  على 
�هللا  &فقنا  �لدعو�0.  �ملجيب  �ملتني 
²Kية  من  نتمكن   Ø9&ًما ح لذلك 
غلبة �أل
دية �b �إلسال? �حلقيقي 

على �لعا¯ كله، ºمني ¾ ºمني.
 Kحلضو� 5يَع  بالعيد  &�هنئ  هذ�، 
�أل
ديني  &كلَّ  �مامي  �جلالسني 
 .MTA شاشة Cع Ãلذين يسمعون�
�عا�9 �هللا عليكم بالُيْمن &�لCكا0. 
+نه �&E عيد } �لقر* �لثا� للخالفة 
�إلسالمية �أل
دية. جعله �هللا �لبة 
من  &مّكننا  لنا،  �لCكا0  آلال¤ 
²Kية `لك �لعيد �حلقيقي �لذb هو 

��د¤ �لنهائي حلياتنا.
فا9عو�  مًعا.  ندعو  سو¤  �آل*   
 �K9هاi�& �إلسال?  لغلبة  خاصًة 
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lمي   *�  � �هللا  &�9عو�  عاجًال. 
فإ*  شر،  كل  من  �جلماعة   yبنا�
 { جهد�  يألو  ال  �ليو?  �لعد& 
&بعض  باأل
دية،   Kألضر��  Qحلا+
تساند�  �إلسالمية  �حلكوما0 
�أل
دية  معاKضة   *+ &تدعمه. 
بل  فقط،  باكستا*   { تنحصر  ال 
 { �ملعاKضة  �ليو?  �أل
دية  تو�جه 
حيثما  �لعا¯؛  بقا{  من  بقعة  كل 

�لتقد?   Æشو�� نقطع 
 bلذ� �ألمر  &�لرقي، 
�لعد&  مضاجع  �قّض 
 bصو�به. &مما يقّو Kفطا
�لنهائية  �لغلبة   *� +مياننا 

 { �ملنتصر&*  ~ن  &+نا  ~ن،  لنا 
�اية �ملطا¤ بإ`* �هللا تعا(. لكن 
لن يتحقق `لك بد&* �لدعاy. لقد 
 � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   Å&�

سال� �لدعاy حصًر�. 
�كرَ?  �أل
دية،   yلشهد� &�9عو� 
�هللا كَل شهيد بقربه &Kفع K9جاته 
&�&ال9هم  i&جاִדم  &تكفَّل 
&`&يهم،  &�حباyهم  &�مهاִדم 
تكو*   Øاهم من كل شر، ح
&
هذ� �لشها�9 مفخر� �م 5يًعا على 
�جلميل   Cلص� �هللا  �َ�َمهم  �لد&�?. 
&�لسلو�* &Kفع ِهَمَمهم �9ئًما. +* 

"عيد آخر، تنال منه فتحا عظيما"
;حي للمسيح �ملوعو� �

Kمضا*   { �سُتشهد&�  �لذين   Qِفر�
بالنسبة  �لعهد  حديُث  �لفائت 
لذ&يهم، فندعو �هللا تعا( �* يضمد 
&جلد�   �Cص &يزيدهم  جر&حهم 

ليكونو� �Kضني برضاy �هللا �9ئما. 
�لذين  سر��   Qإلطال �9عو�   ¾
�هللا  ينهي  بأ*  �هللا  سبيل   { ُ�ِسر&� 
 Eالحتفا� �ْسرهم &ميّكنهم من  �يا? 

باألعياàُ 9رية. 

نذK&� حياִדم خلدمة  للذين  &�9عو� 
�حلقيقي،  �إلسال?   b� �أل
دية 
&لأل&ال9 �لذين �ëرطو� } مشر&{ 
لتلبية  يوفقهم  بأ*  "�لوقف �جلديد" 
 yًبعهد� &فا yمتطلبا0 �لوقف &�لوفا

حسنا. 
�شتركو�  �لذين  لإلخو�  �هللا  &�9عو� 
�جلديد"،  "�لتحريك  صند&قي   {
فسّد9&�  �جلديد"،  &"�لوقف 
 cKمستحقاִדم كما &عد&�، بأ* يبا
�هللا } �مو��م &نفوسهم بركا0 ال 

مقطوعة &ال ممنوعة. 
¾ �9عو� جلميع �&لئك �لذين ¼دمو* 

�جلماعة } �b �اE، &�لذين يتميز 
 MTA  { �ملتطوعو*  بينهم  من 
 { جهدهم   ¢Kقصا يبذلو*  �لذين 
 � �ملوعو9  �ملسيح  9عو�   Eيصا+

+( �لعا¯. 
�9عو� جلميع �لدعا� +( �هللا بأ* يثمر 
�هللا  &يغمرهم  بفضله،  جهو9هم 

5يعا بفضله �لعميم.
بأ*  قا9يا*  لسّكا*  �هللا  &�9عو�   
حق   y�9أل يوفقهم 
سيدنا  قرية   { �إلقامة 
 .� �ملوعو9  �ملسيح 
&�9عو� �هللا ألها� Kبو� 
+ليهم K&نقهم  بأ* يعيد 
كل  عن  &يفر½  عاجًال،  &ֲדجتهم 
من  ��دَ¤  �م  &lقق  �م،  كربة 
�إلقامة } هذ� �لبلد�. كذلك �9عو� 
مد*  سائر   { �ملقيمني  لأل
ديني 
�هللا،  lميهم  بأ*  &قر�ها  باكستا* 
معاKضة   cهنا تو�جه  �جلماعة  أل* 
�الضطها9  فتر�  &تعيش  شرسة، 
 cهنا �أل
ديني  لكن   .yالعتد��&
بفضل �هللا تعا( يتصّد&* لكل هذ� 
&بسالة  بشجاعة  �لصعبة  �لظر&¤ 
 *�  � �هللا   Eنسأ  .ìجأ &Kباطة 
يقّوb +ميا�م �كثر فأكثر، فال يتعثر 

�حد منهم �بد�، ºمني.
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شهر Kمضا* �ملباcK هو �لشهر �لتاسع من �ألشهر �لقمرية.  
&ال شك �* �لصو? ¯ يكن من خصائص هذ� �ألمة فقط 

بل كا* شرًعا قدميًا، ُكلِّف به �لعبا9 &�ألمم من قبلنا.
شهر Kمضا* �ملباcK هو �عظم �لشهوK، ففيه &قعت �عظم 
مرِّ  على   ،sلنَّا� على  &بركًة   Ê#خ &�كثرها   Íألحد��

�لعصوK، مع تو�� �ألنبياy &�ملرسلني. 
+* �لصو? يدفع +( فعل �لطاعا0 &ينهى عن فعل �ملحرما0.  
&قد �ثبت �ألطبـاy &�لعلماy �* �لصو? يكسب �ألجسا? 
�لصحـة &�لقـو� حيـث b&Kُ عن KسـوE �هللا �: 

للنفس،  �لصو? 
اية   *� `لك  فمع�  تصّحو�".  "صومو� 
من �ألخالQ �لسيئة �لضا�K �ل� قد تفسد �لنفس & توقعها 
فيما يضرها &فيه �يضا مترين �لنفس على �لصC &�لتحمل. 
 *�& ،yلفقر�� Ãمن �حلكم �لعظيمة } �لصيا? �* يتذكر �لغ&

ير
هم & يعطف عليهم مبا �عطا� �هللا تعا(.
 Kلكرمي &�أل`كا� *ºعلى �ملسلم �* يعمل مبا تيسر له من �لقر
&�أل9عية، فاأل`كاK يضاَعف �جرها } هذ� �لشهر، & يكو* 
�ألمل } قبو�ا �قر�، & �ب على �ملسلم �* يستصحبها } 

بقية �لسنة، ليكو* من �لذ�كرين �هللا تعا(، &ممن يدعو* �هللا 

ته.K& ضو�نهK& تعا( &يرجو* ثو�به

 E&� يو? عيد �لفطر &هو Åهذ� �لشهر �لفضيل  يأ yمع �نتها&
  .Eمن شهر شو� يو?   E&� يصا¤9   bلذ�& �ملسلمني  �عيا9 
�لكلمة من عا9 يعو9  &�لعيد هو كل يو? فيه 5ع. &�صل 
يعو� كل  �لعيد عيد� ألنه  "�ي   :Áالعر�� �بن   Eقا حيث 
�لفطر pي كذلك أل* �ملسلمني  &عيد  سنة بفر@ �د�". 

يفطر&* فيه بعد صيا? Kمضا*. 
لقد متيز0 �عيا9 �ملسلمني عن غ#ها بكو�ا طاعة هللا تعا( 
 Kحضو& �لعيدين   { كالتكب#  &`كر�،  �هللا  تعظيم  &فيها 
تتجلى  �لعيد  ففي  �لفطر.  &توiيع صدقة  �لصال� } 5اعة 
�لكث# من معا� �إلسال? �الجتماعية &�إلنسانية حيث �تمع 
�لناs &تتقا�K �لقلو� على �لو9. &تقد? صدقة �لفطر �ل� 
��د¤ منها هو �* تعم �لفرحة } �لعيد كل بيت &تعم �لنعمة 
كل �سر�. �ما �ملع� �النسا� } �لعيد فهو �* يشترc �عد�9 
كب#� من �ملسلمني بالفر� &�لسر&K &} `لك تقوية للر&�بط 
 Cلفكرية &�لر&حية &�الجتماعية. كل عا] ;&نتم بألف خ�

ÖŞ�’\;ÅË¡Â;;ÏË›]ïŸÑ;Öö\Ê|ÖŞ�’\;ÅË¡Â;;ÏË›]ïŸÑ;Öö\Ê|

بقلم: هديل لقما* Kشيد



اجمللد الثاني والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٣٠ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٩ م

٣٠

التقوى

هي  كثــ#� 
�لقرºنية  �آليا0 
 wلُقّصا� lتمل   ¯ �ل� 
��م  `لك  +طالقها؛ 
مناسبة  يرْ&�   *� يريد&* 
 �&yيقر  *�& ºية،  لكل 
بنـز&�ا،  متعلقة  قصة 
�كثر  عندهم  فهذ� 

!!�Kثا+
&كث# من هذ� �ملناسبا0 
لك  �ملزعومة ال قيمة �ا،̀ 
��ا ال تؤثر } �ملع�؛ &ال 
&ال  تنقصه،  &ال  تزيد� 

تقيد� &ال �ّصصه. 
عد�9  يضعو*  ما  &كث#� 
باعتباKها  �لقصص  من 
 E&تلفة لنـزÖ 0مناسبا

ºية.. 
&قد &ّضح �خلليفة �لثا� 
�لكب#  �لتفس#   {  �
من  ُ̀كر  ما   *�  �Kمر�
ºية   E&لنـز مناسبا0 
قد  �نه  فقط   Ãيع +منا 
&قعت } iمن �لصحابة 
�حد�Í تنطبق عليها هذ� 
 Íحلد�  *� &ليس  �آلية، 
قد حصل فنـزلت �آلية 

من �جله. 
 Qنتطر بيد �* هذ� �ألموK ال تسبب +شكالية؛ فال 
+ليها بأمثلة. �ما �ملشكلة �حلقيقية فهي } �ملناسبا0 
بعض  هي  &ها  &9ينه.  &Kسله  هللا  �ملسيئة  �ملزعومة 
 (E&لنـز� (�سبا�  قر�ִדا } عجالة }  �ل�  �ألمثلة 

.bKلنيسابو� bللو�حد

W;أل� Wملثـا�
 &قوله ﴿ِ+*َّ �لذين ºمنو� 
 ¢Kَلَِّذيَن َها9ُ&� َ&�لنََّصا�&َ
باهللا  ºَمَن  َمْن  اِبِئَني  َ&�لصَّ
َ&َعِمَل  �آلِخِر  َ&�ْلَيْوِ? 
َصاِلًحا َفَلُهْم َ�ْجُرُهْم ِعْنَد 
َعَلْيِهْم  َخْوٌ¤  Kَبِِّهْم َ&ال 
َ&ال ُهْم َيْحَزُنوَ*﴾. حيث 
�اهد  عن  بسند�   9K&�
سلما* قّص  ملا   :Eقا

 � Ïعلى �لن (سيKلفا�)
 Eقصة �صحا� �لدير قا
 ،Kهم } �لنا :(� Ïلن�)
فأظلمت  سلما*:   Eقا
فنـزلت   ¨Kأل� علي 
�آلية قاE: فكأمنا كشف 

عÃ جبل.

�لتعليق
 �yسا+ �لر&�ية  هذ�   {
حيث  للنÏ؛  &�ضحة 
تتهمه مبخالفة قوله تعا( 
َ َحتَّى  ِبني ﴿َ&َما ُكنَّا ُمَعذِّ
فلما`�  Kَُسوًال﴾.  َنْبَعَث 
�لقو?   yهؤال �هللا  يعذ� 
باحثو*  yتقيا� ��م  مع 
كا* &هل  �حلق؟  عن 

حقيقةحقيقة
أسباب النـزولأسباب النـزول

بقلم �ألستا`: ها� طاهر
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�حلكم  هذ�  �هل   Ïلن�
�آلية؟  نـزلت   Øح
مسألة  فهذ�  حاشا�، 
مركو�i } �لفطر�، فاهللا 
�حد�  lاسب  ال   Eلَعْد�
بسبب عد? &صوE �حلق 

+ليه.
ºخر  مـتـن  &هذ� 
فـقـد  ºخـر:  بسند 
 bKلنيسـابـو�  9K&�
 َّ*+ِ﴿ bبسند� عن �لسد
&�لَّذيَن  ºَمنـو�  �لَّذيـَن 
 :Eقا �آلية  هـا9&�﴾ 
�صحا�   { نـزلت 
سلما* �لفاKسي؛ ملا قد? 
�هللا   EسوK على  سلما* 
� جعل ¼C عن عبا�9 
&�جتـها9هم  �صحابه 
�هللا   EسوK يا   :Eقا&
كانو� يصلو* &يصومو* 
&يؤمنو* بك &يشهد&* 
فلما  نبًيا،  تبعث  �نك 
ثنائه  من  سلما*   èفر
�هللا   EسوK  Eقا عليهم 
من  هم  سلما*  "يا   :�
�هللا   Eفأنـز  ،Kلنا� �هل 

�آلية".

�ملثـاW �لثـا� 
 :Eبسند� عن حصيفة قا
نبتت   �`+ سليما*  كا* 
 y�9  bأل  :Eقا �لشجر� 
لكذ�   :Eفتقو �نت؟ 
&كذ�، فلما نبتت شجر� 
 yشي bأل :Eقا �خلر&بة 
خلر��  قالت:  �نت؟ 
�ربينه؟   :Eقا بيتك، 
بئس   :Eقا نعم،  قالت: 
�لشجر� �نت! فلم يلبث 
 sلنا� فجعل  تو}،   *�
مرضاهم:   { يقولو* 
سليما*،  مثل  كا*  لو 
�لشيـاطني  فأخذ0 
فكتبو� كتاًبا &جعلو� } 
&قالو�:  سليما*  مصلى 
ما  على  ندلكم  ~ن 
كا* سليما* يد�&b به، 
فـاستخرجو�  فانطلقو� 
سحر  فيه  فإ`�  `لك 
�هللا   Eفأنـز &Kقي، 
َتتلو  ما  ﴿َ&�تََّبعو�  تعا( 
ُملِك  َعلى  �لَشياطُني 
(َفال  قوله   )+ ُسَليماَ*﴾ 
 *+  :bلسر�  Eقا َتكُفر) 
سليما*  iمن   {  sلنا�

فاشتغلو�  �لسحر  كتبو� 
سليما*  فأخذ  بتعلمه، 
تلك �لكتب فدفنها حتت 
لك،  كرسيه &�اهم عن̀ 
&ملا ما0 سليما* &`هب 
9فن  يعرفو*  كانو�  به 
شيطا*  فتمثل  �لكتب، 
فأتى  +نسا*   �Kصو على 
+سر�ئيل   Ãب من  نفًر� 
على  �9لكم  هل   :Eقا&
�بًد�؟  تأكلونه  ال  كنـز 
قالو� نعم، قاE: فاحفر&� 
فحفر&�  �لكرسي،  حتت 
�لكتب،  تلك  فوجد&� 
 Eقا �خرجوها  فلما 
سليما*   *+ �لشيطا*: 
&�إلنس  �جلن  ضبط 
&�لشياطني &�لطيوK ֲדذ�، 
تلك  +سر�ئيل  بنو  فأخذ 
ما  �كثر  فلذلك  �لكتب، 
يوجد �لسحر } �ليهو9، 
فC� �هللا عز &جل سليما* 
من `لك، &�نـزE هذ� 

�آلية.

�لتعليق 
مثل هذ� �لقصص سببت 

 Eشاعا0 شعبية حو+ {
&خامته،  سليما*   Æبسا

&كلها �&ها? &�ساط#.

�ملثـاW �لثـالث
﴿ما  تعا(:  قوله   
ُننِسها   &�َ ºيٍة  ِمن  َننَسخ 
 Eقا ِمنها﴾  ِبَخٍ#  َنأ0ِ 
�ملشركني   *+ �ملفسر&*: 
�مد   )+ �تر&*  قالو�: 
 ¾ بأمر  �صحابه  يأمر 
&يأمرهم  عنه  ينهاهم 
�الفه، &يقوE �ليو? قوًال 
&يرجع عنه غًد�، ما هذ� 
} �لقرº* +ال كال? �مد 
نفسه،   yتلقا من  يقوله 
&هو كال? يناقض بعضه 
 � بعًضا، فأنـزE �هللا ﴿+ِِ̀
ºَية﴾  َمكاَ*  ºَيًة  لنا  َبدَّ
�آلية &�نـزE �يضË ﴿ما 
ُننِسها   &�َ ºَيٍة  ِمن  َننَسخ 

َنأ0ِ ِبَخٍ# مِّنها﴾ �آلية.

�لتعليق 
 ¯ سخيف   KCم هذ� 
ألنه   ،Kلكفا�  Eببا ¼طر 
�&�مر  هنالك  يكن   ¯
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كانت  +�ا   Eُيقا  Øح
متناقضة. ¾ لو صّح هذ� 
لكا* هذ� �العتر�¨ من 

�لكفاK &جيها. 
�ين هي �آليا0 &�ألحكا? 
�ل�   *ºلقر�  { �ملتناقضة 
يالحظو�ا  �ليهو9  كا* 
 { يشككو*   �&yفجا
�لقرº*؟ +�ا غ# موجو�9 
ضعيفة!   Eعقو  { +ال 
�هي تغي# �لقبلة؟ هذ� ¯ 
 b� .نية �لبتةºية قرº تكن
قرºنية  ºية  لدينا  ليس  �نه 
بيت  ~و  بالتوجه  �مر0 
 Eلرسو� لكن   ،sملقد�
مو�فقة  lب  كا*   �
 Eينـز  ¯ فيما  �ليهو9 
شرعي؛  حكم  فيه 
�لصال�  قبلة  فكانت 
�نفسهم.  �ليهو9  قبلة 
 { تعا(  �هللا  غ#ها   ¾
كتابه. فاملناسبة �ملزعومة 
&�آليا0  �ضة.  كذبة 
 Íتتحد ال  �لقرºنية 
بل  �ألحكا?،  تغي#  عن 
تتحدÍ عن نسخ �حكا? 
�آلية   Íتتحد&  ،��Kلتو�

�ألخر¢ عن ºية �لعذ�� 
�لسما&b �لذb يقع على 

�ملكذبني.

�ملثـاW �لر�بـع
&قاE �بن iيد: مر +بر�هيم 
 Cو0 ميت نصفه } �لà
فما  �لبحر،   { &نصفه 
فد&��  �لبحر   { كا* 
�لبحر تأكله، &ما كا* } 
تأكله،   Cل� فد&��   Cل�
�خلبيث:  +بليس  له   Eفقا
 yمع �هللا هذ� �ألجز�� Øم
 :E؟ فقاyمن بطو* هؤال
حتيي  كيف   �K�  �K
�ملوتى، قاE: �&¯ تؤمن؟ 
ليطمئن  بلى &لكن   :Eقا
&سوسة  بذها�   ،Ïقل

+بليس منه.

�لتعليق 
Kغم �* هذ� ال ميكن �* 
 ،E&للنـز سببا  يكو* 
 �9K&�  bKلنيسابو� لكن 
} كتابه، فهو يشبه فكر� 
�سبا� �لنـز&E، &ميكن 
�لقصة  مناسبة  تسميته 

�ملناسبة   b� �ألصلية.. 
 � +بر�هيم  9عت  �ل� 
يريه   *� Kبه  من  يطلب 

+حياy �ملوتى.
هذ�  ببطال*  Kيب  &ال 
9خلت  فهل  �لقصة، 
&سا&s +بليس �لسخيفة 
كال،  �هللا؟   Ïن قلب 
 Qلف كال. لكن عشا�&
يتنبهو*  ال  �لقصص 
من  للدين  يتسببو*  ملا 

+شكاليا0!

�ملثـاW �خلامـس 
�لَّذيَن   )+ِ َتَر  ﴿�ََلم  �آلية 
ِبما  ºَمنو�  �َنَُّهم  َيزُعموَ* 

�ُنـزEَ +ِليَك﴾ 
 äصا  Á� عن   Ïلكل�  Eقا
نـزلت   :sعبا �بن  عن 
} Kجل من �ملنافقني كا* 
بينه &بني يهوb9 خصومة، 
بنا  �نطلق   :b9ليهو�  Eفقا
�ملنافق:   Eقا& �مد،   )+
بل نأÅ كعب بن �ألشر¤ 
تعا(  �هللا  pا�   bلذ� &هو 
 b9ليهو�  íفأ �لطاغو0، 
 EسوK )+ ال �* ¼اصمه+

�ملنافق   ¢�K فلما   ،� �هللا 
 EسوK  )+ معه  �تى  `لك 
+ليه،  فاختصما   ،� �هللا 
 � �هللا   EسوK فقضى 
خرجا  فلما   ،b9لليهو
�ملنافق  لزمه  عند�  من 
ننطلق +( عمر بن   :Eقا&
�خلطا�، فأقبال +( عمر، 
�ختصمنا   :b9ليهو�  Eفقا
�نا &هذ� +( �مد فقضى 
بقضائه،  ير¨  فلم  عليه 
+ليك  Öاصم  �نه  &iعم 
+ليك  فجئت   Á &تعلق 
للمنافق:  عمر   Eفقا معه، 
 Eفقا نعم،   :Eقا �كذلك؟ 
�خر½   Øح K&يًد�  �ما: 
+ليكما، فدخل عمر &�خذ 
 ¾ عليه،  فاشتمل  �لسيف 
به  &ضر�  +ليهما  خر½ 
 :Eقا& بر9،   Øح �ملنافق 
 ¯ ملن  �قضي  هكذ� 
 yقضا& �هللا   yبقضا ير¨ 
 ،b9ليهو� Kسوله، &هر� 
 Eنـزلت هذ� �آلية، &قا&
 Qيل �: +* عمر فرCج
بني �حلق &�لباطل، فسمي 

.Q&Kلفا�
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�لتعليق
�لباطـلة  �ملناسبة  هذ� 
تتناقـض مع K&�يـا0 
 � Ïصحيحة تفيد �* �لن
¯ يقتل من �ִדمه بالظلم، 
بل ¯ يو�ه، &قد �&9Kها 
�لنيسابوbK نفسه } هذ� 
فبسند  �يضا،   Qلسيا�
عن عر&� بن �لزب#، عن 
�نه   Íدl *نه كا� �بيه، 
 Kجًال من �ألنصاK خاصم
 Ïلن�  )+  �Kًبد شهد  قد 
�حلر� كانا  � } شر�½ 
 Eيسقيا* ֲדا كال×ا، فقا

�سق  للزب#:   �  Ïلن�
 ،cKجا  )+ �Kسل   ¾
 bKألنصا� فغضــب 
�هللا   EسوK يا   :Eقا&
عمتك،  �بن  كا:   :&
�هللا   EسوK &جه  فتلو* 
&�هللا  �لزب#:   Eقا  ...�
�آلية  هذ�  �حسب  ما 
`لك.   { +ال  �نـزلت 
علي  عن   bKلبخا�  ��&K
بن عبد �هللا، عن �مد بن 
 ��&K& .جعفر، عن معمر
قتـيبة، عن  مسلم، عن 
عن  كال×ـا  �لليـث، 

 .bلزهـر�
فهذ� K&�ية تنقض �أل&(. 
 Eحو Eyميكننا �* نتسا&
حتض  �ال  �لقتل:  K&�ية 
�لباطلة على  �لر&�ية  هذ� 
باألK&��؟  �الستخفا¤ 
قتل  على  حتض  �ال 
�اكمة   *&9 من   sلنا�
عا9لة؟ �ال ترفع من شأ* 
 ¯ ملا`�  �لنÏ؟   Qفو عمر 
يعتر¨ �لنÏ � على هذ� 
 b� 9ْلقتل؟ �& ملا`� ¯ َيِر�
باملد�   yسو� منه  تعليق 
�ر²  &هل  بالذ?؟   ?�

+نسا*  قتل  صحاÁ على 
من 9&* �* يعو9 +( &ّ� 
�ألمر؟ فكيـف +* كا* 
 EسوK هـو  �ألمر   �ّ&

�هللا �؟
عن  �مثلة  �ر9  هذ� 
 bلذ�  E&لنـز� �سبا� 
هو  &ما  علما.  pو� 
باطلة  قصص  بل  بعلم. 
متناقضة  معظمها،   {
حني  مفيد�  غ#  �حيانا، 
تصّح. فلنترc هذ� �لعلم! 
&ْلَنُغْص } �لقرº* �لعظيم 

نفسه.

تتقدم أسرة "التقوى" إلى املسلمني كافة وقرائها الكرام خاصة 

بأجمل التبريكات 

مبناسبة عيد الفطر املبارك 

أعاده اهللا علينا وعليكم باخلير واليُمن والبركات
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* من توجه +( �هللا بصدQ �لطلب ��مه &جو� �خل# 
&كماال0 �أل�9.

ُقبَحُه Úميل  َقِبَلُه &غّطى  �تى �هللا معترفا بذنب  * من 
ِحلمه.

جلانب  معظما  لتكو*  �لعبو9ية  بآ��9  مؤ9با  كن   *
�لربوبية.

&خـطاO شائعـة
يستعد   *� عليه  &ينبغي   ،Kحلضو� عليك  "ينبغي 
 ،iلفو� على  lرصو�   *� عليهم  &ينبغي   ،Kلالختبا

&ينبغي على �&لياy �ألموK متابعة �بنائهم."

 +عد�9 : 5اE �غز&E ( �ملغر�)

+`� سـاy ِفـْعـُل �ملـرyِ َسـا0ْy ُظنوُنه    

&عـا9¢ ُمـحبيــه بقوE ُعد�ِتـــِه 

Qَ مـا يعتــا9ُ� مـن توّهîِم &صــدَّ

فـأصَبـَح } لـيـٍل من �لشـكِّ ُمْظِلـِم

Ïللمتن* &بيا= �ا معا:: 

تستعمل مع هذ� �لفعل (�لال]) &ال تستعمل معه (على).
ْمُس َيْنَبِغي َلَها َ�ْ* ُتْدcَKِ �ْلَقَمَر﴾ (يس: ٤١)  ﴿َال �لشَّ

ْعَر َ&َما َيْنَبِغي َلُه﴾ (يس: ٧٠)  ﴿َ&َما َعلَّْمَناُ� �لشِّ
 :w) ﴾bَهْب ِلي ُمْلًكا َال َيْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن َبْعِد َِّ�Kَ﴿

(٣٦
&على `لك تقوE: "ينبغي لك �حلضوK، &ينبغي له �* 
 Kمو� yرصو�، &ينبغي أل&لياl *� يستعد، &ينبغي �م

�لتالميذ ..."
:Eيستعمل �لفعل بد&* (�لال?) فُيقا *� iو�&

 "ينبغي �* حتضر، &ينبغي �* يتابع �&لياy �موK �لتالميذ 
�بناyهم"، &} �لنفي تقوE: "ينبـغي �ال تتـأخر عن 

�لطائر�".
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لكل كلمة ردود، ولكل فرحة وجود

وأليام العيد وقت محدود، فلكم منا تهنئة بال حدود.

كل عام وأنتم بخير

http://www.Kitaabee.net

ُيسعد &سر� "�لتقو�" &: حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل علًما:
١. &: �جلماعة قد &طلقت موقعها �لر�ي لبيع كتبها �لعربية
;:zلعنو�: &�نا� �
 ع� شبكة �إلنترنت. �لرجاO �يا

 ٢. بإمكانكم تنـزيل خطب �جلمعة متر�ة �K �للغة 
�لعربية &; مطبوعة من موقع �جلماعة �لر�ي

http://www.islamahmadiyya.net
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التقوى مـنكم وإليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب �لة �لتقو¢ } هذ� �لز�&ية ”�لتقو¢ منكم &+ليكم“ Úميع �ملسا×ا0 من قر�ئها 

 * تعC �ملسا×ا0 عن y�Kº �صحاֲדا &ليس بالضر&�K عن b�K �ملجلة.

�لCيد �إللكتر&� altaqwa@islamahmadiyya.net

ByBy  Air MailAir Mail

"�ل�;كلي"
 �مي شر�يني �لقلب

بريطانيو*  باحثو*  متكن 
�ل�  �آلليا0  فهم  من 
�لقرنبيـط  ֲדا  يساهم 
(�لC&كلي) }  �ألخضـر 

اية شر�يني �لقلب حيث 
�9لة تش# +(  توصلو� +( 
كيما&ية  ما�9   cهنا  *�
&�خلضر&�0  �لC&كلي   {
 *� ميكن  �ألخر¢  �لوKقية 
طبيعية  9فا{  ºلية   iتعز
من  �لشر�يني  حتمي 
 *� ميكن   bلذ� �النسد�9 

يسبب �iما0 قلبية.
 { �لباحثو*  &توصل 
على  ُ�جريت  �K9سة 
فئر�*، �* "�لسولفو�Kفني" 
 Íدl مركب  &هو   -
بشكل طبيعي } �لC&كلي 
 - �خر¢  &خضر&�0 
يفّعل بر&تينا   *� ميكن 
 { E9فاعيا يكو* غ# فعا
�جز�y من �لشر�يني معرضة 

لالنسد�9.
�خلضر&�0   *� &ُيعر¤ 
مفيد� بشكل &�ضح &لكن 
 y�K&  0لغريب �* �آلليا�
�خلضر&�0  هذ�  كو* 

معر&فة  غ#  ظلت  مفيد� 
لسنو�0 عديد�.

&سيساهم هذ� �الكتشا¤ 
�تمل  تفس#  توف#   {
 *� ميكن  �ل�  للطريقة 
يؤb9 ֲדا تنا&E �خلضر&�0 
�خلضر�y +( قلب صحي.

بالفعل   yلعلما� &يعر¤ 
تنسد  ال  �لشر�يني   *�
&لكن  &�حد�  بطريقة 
&تفرعا0   0�yنا~�  cهنا
حيث  �لدموية  لأل&عية 
يتعطل تدفق �لد? �& يتباطأ 
فتكو* �كثر عرضة لتر�كم 
تسبب  9هنية  لوlا0 

�مر�¨ �لقلب.
&لقد خلص �لبحث +( �نه 
عرضة  �ألكثر  �ملناطق   {
بر&تني  يكو*  للخطر 
بشكل  �لشر�يني  lمي 
طبيعي غ# نـشط، لذلك 
للسولفو�Kفـني  يكو* 
K&9 فعـاE } تنـشيطه 
تلك  
اية  &بالتـا� 

�ملنـاطق.

(بتصر¤ عن شبكة �إلنترنت)

�لصديـق مسـا�ــة 
�مد عماK �ملسكي  (لند*)



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv




