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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< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �~ا �-q 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���  q-
 yش �
�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� rلنا� 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 �خرo، �- �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 �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، 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 �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

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

�إلسالمية �ألOدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر�

 باجلماعة اإلسالمية األ"دية العاملية ! لندن، بريطانيا.

NNÚÓÿÓ€Ïqbÿ€a@ÚéÓ‰ÿ€a@|ˆböœNNÚÓÿÓ€Ïqbÿ€a@ÚéÓ‰ÿ€a@|ˆböœ

ÚÓzÓéΩa@ÒÜÓ‘»€a@ê˝œg@ÚÓzÓéΩa@ÒÜÓ‘»€a@ê˝œg@

�لدكتو� 
مين فضل عو��

موقعنا ع� شبكة �إلنترنت:

0044  20 85421768 �%اتف "�لفاكس:

h��p://www.islamahmadiyya.

al�aqwa@islamahmadiyya.ne�

The Edi�o� Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, �ni�ed Kingdom

ازرع الصدق حتصد األمان    كلمة "التقوى"٢ - ٣
حث القرآن الكرمي وتأكيده على إعمال الفكر واستعمال العقل     � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٨

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا @مد املصطفى �     أحاديث نبوية شريفة �تارة٩
والَخلق مخدوعون من لمعانهم  -   مقتبس من قصيدة لسيدنا المسيح الموعود � ١٠ - ١٢ 

الصP من اإلميان كالرأس من اجلسد       خطبة  اجلمعة١٤ - ٢٢ 
شبهة احلج إS قاديان      ها1 طاهر ٢٤ - ٢٨

حكم ونوادر       4مد عبد املطلب٢٩ 

اخلليفة عثمان ومنطق املقاومة     متيم أبو دقة  ٣٠ - ٣١

أنا لغY (١)       أسعد موسى َعودة٣٢ - ٣٣

لقاء مع األستاذ املرحوم مصطفى ثابت (٦)      الداعية 4مد طاهر ندمي٣٤ - ٣٦


ئيس �لتحرير

بو ;ز� �لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد �ملؤمن طاهر
هـاG طاهـر
عبد �ملجيد عامر
Nمد طاهر ندمي
Nمد 
;د نعيم

��يئة �إل��
ية

;د قمر Rنص


;د جا"يد Rمن

عبد �ملاجد طاهر

�ملجلد �لثالث "�لعشر"^، �لعد� �لتاسع - 

f يناير ٢٠١٠ /rصفر ١٤٣٢ هـ - كانو^ �لثال" fرN

�لتو�يع
مظفر 
;د

ه |} �لعنو�^ �لتا}: �يع �التصاال� "�ملر�سال� ُتوجَّ

© �يع �حلقو� Nفوظة للشركة �إلسالمية �لد"لية
ISSN 1352 - 9463

�الشتر�� �لسنو� ٢٠ جنيها �سترلينيا 
" ما يعا�� �لك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd تكتب �حلو�ال� �ملصرفية "�ل�يدية باسم

موقعنا ع� شبكة �إلنترنت:

0044  20 85421768 �%اتف "�لفاكس:

http://www.islamahmadiyya.net

altaqwa@islamahmadiyya.net

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

مسجد طاهر، كرال، �%ند.



اجمللد الثالث والعشرون، العدد التاسع، محرم وصفر ١٤٣٢ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١١ م

٢

التقوى

كلمة �لتقو�

 �"
من �ملؤسف 
^ تكو^ �حلقيقة � �مننا 

صعد�  على   fيو كل  ُتذبح  �ل�  �لضحايا 
ُتبا�  سلعة  �لكذ�  
صبح  حيث  ش�. 
شكال  عليه  تضفي  مصطلحا�  له  
صبح " "ُتشتر�، 
 {| �لكذ�  تسر�  "لقد  �لقبيح.  جوهر   يغطي  بر�قا 
�لقيم �الجتماعية "�لسياسية "�القتصا�ية "
صبح مألوفا 
"مقبوال، "�عُت� �لصد� ¤لفا "�جعية "عدf تو�فق مع 

�"¦ �لعصر!
مضت عقو� على هذ� �لفسا� "حصد �لعا§ حصيلة ما 
 § "يال�  من  �إلنسانية  فعانت  هد�مة.  قيم  من   ���ُ
تشهد %ا مثيال � �لسابق. "ال شك 
^ �لكذ� 
صبح 
�يد^ �لزما^ ""صفته �لسحرية بسبب �عتقا� من 
ّصلو  
"نظر"� له "طبقو . فإªم ير"^ 
نه �لوسيلة �ملثلى للوصو� 
|} �لغايا� �ملنشو��. فيقدمو^ �لكذ� "�لدجل "�لتمويه 
حتت عبا� بر�قة ��هية ¤في ما حتتها من طمع "جشع 
"توحش "فظاظة "قسو� "�ستبد��. "غالبا ما ي�� �لعامة 
 � �ئبا  تكو^   ^
 ±ب  مثل:  "�هية  مبقوال�  مو�قفهم 

Nفل �لذئا� "|ال ִדا�ك "تفترسك.
 fهم �لقيم �ل� �عت |ليها �أل�يا^ "خاصة �إلسال
|^ من 
هو �لصد� "�لك لد"�  �لرئيس � �لنهو· ¶يا� �لفر� 
�لذ�¸   fلسال� |�سا   � �ألهم  �لعنصر  "هو  "�ملجتمع، 
"�الجتماعي � �لعا§ 
�ع. فالصد� هو �لعمو� �لفقر� 
لألخال� �ل� ال ميكن 
^ تقوf بد"نه. فإ�� �ªا�، �ªا� 
معه بنيا^ �ألخال� "عا� �إلنسا^ عبد� للطبائع "�لغر�ئز 
�ملصطفى    
مرنا  "لقد  �الªيا�.   {| تقو�   �ل�  �حليو�نية 
ألنه  فيه  "�لتدقيق  عنه  �لبحث   �
  ��لصد بتحر�   �
يهد� |} �لِبّر �لذ� يهد� |} �جلنة 
� طمأنينة �لدنيا 

"�آلخر�. بينما �لكذ� يهد� �"ما |} �لفجو� "�خلر"¼ 
"�لتكالب  "�لضغينة  �حلسد   ^�Rن "تأجيج   Àملألو� عن 
يد�   مبا صنعته    Rقبل غ �لكا��   �فيحتر �لدنيا.  على 

"تفو  به فا . 
"ال يصح 
مر من 
مو� �لدين "�لدنيا |ال |�� كا^ 
ساسه 
�ُخللق  "كذلك   �بالصد |ال  تصح  ال  فالعبا��   .��لصد
 Áث
"�آل��� "غR �لك من متطلبا� �ملعامال�. "لقد 
�هللا تعا} على 
نبيائه ""صفهم بالصد� فقا� ﴿َ"�ْ�ُكْر 
 ^
يًقا َنِبيًّا﴾ (١).  كما  َ̂ ِصدِّ ِفي �ْلِكَتاِ� |ِْبَر�ِهيَم |ِنَُّه َكا
�لنفا� "�إلميا^ فهو �"¦  �لتمييز بني 
هل   ���
  ��لصد
�لذ�  "�لبا�  �ألهو��   fقتحا� "�لـُمِعني على  �ألعما� 
يدخل منه �لو�صلو^ |} حضر� �لك�يا. "هو 
ساÌ بنا 
�لدين "عتبة مقاf �لنبو� �ل� هي 
�فع ��جا� �لعاملني. 
 �"لقد قدf سيدنا Nمد �ملصطفى � 
عظم منو�¼ للصد
فكا^ جتسيد� له حيث ُلقب بالصا�� �ألمني قبل بعثته. 

;–Åë’\;ƒÑÜ\;–Åë’\;ƒÑÜ\

‡]Ÿ¯\;Åëü‡]Ÿ¯\;Åëü



٣

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد التاسع، محرم وصفر ١٤٣٢ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١١ م

 � معامالته  مسا�  "جل  عز  �هللا  �سم  فقد  بعدها  
ما 
 ِّ��َ﴿ �� حركاته "سكناته "جعلها مبنية على �لصد

ْخِرْجِني ُمْخَرَ¼ ِصْدٍ� َ"�ْجَعْل َ"َ �
ْ�ِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍَ
 � بأسوته  "تأسيا   .(٢)  ﴾�Rًَنِص ُسْلَطاًنا  َلُدْنَك  ِمْن  ِلي 
 �
مرنا �هللا عز "جل 
^ نرتقي �"حانيا |} ��جة �لصد
"Ôافظ عليها � قوله تعا} ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن Ñَمُنو� �تَُّقو� 

اِ�ِقَني﴾ (٣).  �هللا َ"ُكوُنو� َمَع �لصَّ
 ^
 يعلم   fإلسال� تا�يخ   � �ألمني  �لباحث  �ملطلع   ^|
شأ^  بعلو  متفرقة  �منية  فتر��   � �نتعشو�  �ملسلمني 
 Àنذ��. خصوصا ما ُعرÑ على �لساحة �لعاملية fحتر��"
�لتاجر �ملسلم من مصد�قية "
مانة � معامالته �ألمر  به 
�نضم  بل  فحسب،  "�فر�  بأ�با¦  عليه  يسد   § �لذ� 
�لكثR"^ لإلسالf على يديه. "ال شك 
^ ما ُيشا� |ليه  
بالبنا^ من |جنا��� �ملسلمني على مر �لعصو� كا^ مبنيا 

على �لصد� Øمال "تفصيال. 

"فضائله   ��لصد معا§  بعض  المسنا   ^
 "بعد  "هكذ� 
�لساحة   Úحد�
" مستجد��    Rمبعاي لنقيس   �نتطر
�إلسالمية حاليا "ما تعانيه من "يال� على �يع �ألصعد�. 
فإ^ �ملتأمل ال بد 
^ تستوÛَ عليه �لدهشة "�حل�R "يتملََّكه 
ير�  من شر"� "مفاسد "صر�عا�  ملا  �ألسى "�حلز^، 
�ملطامع   "
 "�ألحقا�،  �لضغائن  |ليها  تدفع  "مظا§، 
�ملعامال�  من   ��لصد غيا�   ^
 شك  "ال  "�ألهو�. 
نص  �ملعاملة حسب  فالدين  �ملتر��.  �لوضع  %ذ�   ��

�حلديث فإ�� كانت �ملعاملة خالية من �لصد� فبأ� �ين 

يتعاملو^؟!
"�ألَمرُّ "�أل�هى من هذ� هو 
^ قو� �لدجل �ل� �بتكر� 
�لكذ� "�لدبلوماسية �لدجلية 
صبحت تصف كث�R من 

مثلة على كذبا� سا�جة كي  fملسلمني بالكا�بني "تقد�
ُمنحطو^.  �ملسلمني   ^
" �ملثلى  �لقيم  
ªا صاحبة  ُتظهر 
يلومو�   ^
 �ملسلمني  على  ±ب  هذ ،  "�حلا�  "لكن 

نفسهم. فعد"هم يتربص ֲדم "يتتبع عو��ִדم. فعلى 
بنا 
للدنيا  قدمو�  �لذين  
جد��هم  
Øا�  ينسو�  ال   ^
 �ألمة 
 �"�ألخال  ��لصد  ^
 شك  فال   .�للصد منا�¼  
نصع 
فال  �أل�مة  من  �خلر"¼  مفتا¦  هي  به  �ملرتبطة  �لسامية 
 ،�بد على 
بنا �ألمة 
^ يد�كو� 
^ �أل�مة 
�مة 
خال

يتلخص حلها �: ���� �لصد� حتصد �ألما^.
هد�نا �هللا "|ياكم ملا áبه "يرضا  "جعلنا ممن يستمعو^ 
�حلمد هللا ��   ^
 �عو�نا  "Ñخر  
حسنه  فيتبعو^  �لقو� 
Ñله  "على  Nمد  سيدنا  على   fلسال�" "�لصال�  �لعاملني 

"صحبه 
�عني.

(١) مرمي: ٤٢   (٢) �إلسر�: ٨١    (٣) �لتوبة: ١٢٠

وال شك أن غياب الصدق من املعامالت 
أدى kذا الوضع املhدي. فالدين املعاملة 
حسب نص احلديث فإذا كانت املعاملة 
خالية من الصدق فبأي دين يتعاملون؟!
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التقوى

 حضر� مر�� بشR �لدين Nمو� 
;د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثاG حلضر� �إلماf �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� �

:Ì"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �﴿2ََلْو 01ََّ ُقْر-ًنا ُسـيَِّرْ& ِبِه �ْلِجَباُ

َعْت ِبـِه �َألْ
6ُ 2ْ1َ ُكلَِّم ِبِه  2ْ1َ ُقطِّ

�ْلَمْوَتى َبْل هللا �ألْمـُر َجِميًعا 1ََفَلْم 

َيْيَئِس �لَِّذيَن -َمُنو� 0ْ1َ َلْو َيَشاCُ �هللا 

َلَهَدK �لنَّاJَ َجِميًعا 2ال َيَز�ُ� �لَِّذيَن 

َكَفُر�2 ُتِصيُبُهـْم ِبَما َصَنُعو� َقاِ
َعٌة 

2ْ1َ َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن َ��ِ
ِهْم َحتَّى َيْأِتَي 

2َْعُد �هللا 0Wَِّ �هللا ال ُيْخِلُف �ْلِميَعاَ�﴾
(�لرعد: ٣٢)   

شرZ �لكلمـا&:
سّير  سائًر�.  جعله  َسيََّر :  سيِّرْ&: 
سّير  
لقا .  �لد�بة:  ظهِر  عن  �ُجللَّ 
�لناÌ. سّير   بني   Rيس �ملثَل: جعله 
من بلد : 
خرجه "
جال  (�ألقر�)

كلُّ  "هو:  �جلبل  �ُع   :��جلبا
 Àُخال "طا�؛  عُظَم  لأل�·  َ"َتٍد 
�لسهل؛ سيُد �لقوf "عاملهم، يقا�: 

ٌ̂ جبُل قومه (�ألقر�). فال
�جلبا�﴾  به  ﴿سيِّر�  تعا}  فقوله 
�جلبا�   ^Ñبالقر ُحرّكت   (١  rيع
على  به  ُقضَي   (٢ مكاªا،  من 

طيح ُ  (٣ "علمائهم،    fلقو� 
سيا� 
"يعبَّر   (٤ عر"شهم،  من  �مللو�  به 
�لعقبا�  �لر"حانيا� عن  باجلبل � 
"�لعر�قيل، فاملر��: ُ
�يلت به �ملشاكل 
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"�لعو�ئق.
قطعًة،  قطعًة  َقَطَعه  عه:  َقطَّ ُقطِّعت: 
ع �هللا عليه �لعذ�َ�:  � للتكثR. قطَّ شدِّ

لوَّنه "جّز
  (�ألقر�)
ييأJ: َيِئَس: َقَنَط؛ َعِلم (�ألقر�)

�لد�هيُة؛  �لقيامُة؛  �لقا�عُة:  قا
عٌة: 
�لدهِر:  قو��ُ�  َقَرَعتهم  يقا�: 
�لنكبُة  �لشديد�؛  نو��ُله  
صابتهم 
�ملهلكة؛ سرّيٌة لنç �ملسلمني. قا�عُة 
�لطريق: 
عال  
" معظمه (�ألقر�)

َ̂ "حّل به: نزَ� به.  : حّل �ملكا َتُحلُّ
حّل  |يا .  
حّله  �ملكا^:   � به  حّل 

�لرجُل: عد� (�ألقر�)
    

�لتفسـ^: 
 èُمتَِّصف èنÑنه � لو نّز� %م قر
 �


.èيض
ֲדذ  �لصفا� ملا Ñمنو� 
ال  �لكرمي   ^Ñلقر�  ^
 هذ�   rيع "ال 
بيا^  هذ�  "|منا  �ملز�يا  ֲדذ   يّتسم 
"تعنتهم.  �لكفا�  قلو�  ِلشقا 
يشاهد"^   Àسو 
ªم  "�ملر�� 
من   ��Rلتأث�" �ملز�يا  هذ   ظهو� 
يؤمنو�  لن  "لكنهم  �لكرمي،   ^Ñلقر�
هو  �ألسلو�  هذ�   Rنظ"  .èيض
 به 
�لشريف: "لو كا^  �لنبو�  �حلديث 
من  �جٌل  لناله  بالثريا   èمعلق �إلميا^ 
فال    .(Rلتفس� (�لبخا��،   "Ì�فا
 {| يرتفع  لن  �إلميا^   ^
 هذ�   rيع

به �جل  ينـز�  لن   Ûبالتا" �لثريا، 
من فا�Ì، بل �ملر�� 
نه سيأ¸ �من 
سوÀ يرتفع فيه �إلميا^ |} �لسما 
 {| فا�سيٌّ  �جٌل  به  ليعو�   ،èحتم


هل �أل�· مر� 
خر�.
�مليز��  هذ   بيا^  يلي  "فيما 

�لقرÑنية:

به  ﴿سيِّر�  هي  �أل2`:  �مليز� 
�جلبا�﴾. لو 
خذنا (�جلبا�) مبدلو%ا 
�لكرمي   ^Ñلقر�  ^
 فاملر��  �لظاهر�، 
يتضمن 
نباً عن �لزال�� �لعنيفة �ل� 
هنا�  "بالفعل  �جلبا�.  قمم  تنسف 
تقلبا�  عن   ^Ñلقر� عظيمة �  
نبا 
|ليها   Rتش كما  �لعا§   �  ��Rتغ"

سو�� �لّزلزلة.

ما |�� �عت�نا كلمة (�جلبا�) �ستعا�ً� 
 ^
 فاملر��  "�ملصائب،  �لعقبا�  عن 
|��لة  على  يساعد   Àسو  ^Ñلقر�
 fتقد طريق  عن  �لكأ��  �لعقبا� 
�لكرمي   ^Ñلقر� "يّتسم  �إلنسانية. 

ֲדذ  �مليز� 
يضè، حيث يقّدf حلوًال 
منقطعة �لنظR ملا يهّد� �إلنسانية من 
"�"حانية  "ُخلقية  علمية  مشاكل 
"سياسية  "�قتصا�ية  "�جتماعية 

"قومية.
 Áخذنا �جلبا� مبع

يضè لو  Ìال بأ"
 ^Ñفالقر "علمائهم.   fلقو� 
سيا� 
 fتسبب � �لقضا على سيا�� �حلكا
 fمفهو "غّير  �لسابقني،  "�لعلما 
�لسيا�� كليًة، "
تى باخلالفة بدًال من 
 �| �لعلم،   fبّد� مفهو �مللكّية. كما 

سس " قبله  �لسائد  "�لعلم"  عا�· 
"�ملعاينة  �خل��  
سس  على  �لعلم 
�ألشيا.   ëخو� على  "�الطال� 
�ملوضو�  ֲדذ�  ��خر   ^Ñلقر� "كل 
 {|  ì�تكر�"  ì�مر� يدعو  حيث 
|عما� �لفكر "�ستخد�f �لعقل بدًال 
�تبا� �أل"هاf "�لظنو^، فيحث  من 
�لفلكية   fألجر�� مشاهد�  على 
"���سة  �جلوية   ��Rلتغ� "مر�قبة 
 �  Rلس� "على  "�ألªا�،  �جلبا� 

وكل القـرآن زاخـر بهـذا املوضـوع حيـث يدعـو 
واسـتخدام  الفكـر  إعمـال   Sإ وتكـرارًا  مـرارًا 
 ... والظنـون  األوهـام  اتبـاع  مـن  بـدًال  العقـل 
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التقوى

�ألشيا   ëخو� "معرفة  �هللا   ·�

لالطال� على حقيقتها، ألنه يقو�: 
|ننا قد خلقنا �يع هذ  �ألشيا من 


جلكم "ملنفعتكم.
 fمفهو ^Ñلقر� "باختصا�، فقد غّير 
�لسياسة "�لعلم كليًة، "قّدf حو%ما 
خلق  "كأمنا  جديد�،  نظر  "جهة 

عاملè جديدì للعلم "�ملعرفة.

به  عْت  ُقطِّ  "
﴿ هي  �لثانية:  �مليز� 
 fُيستخد �أل�·  "قطُع  �أل�ُ·﴾. 
فاملر��  بسرعٍة،  �ملسافة  طّي   Áمبع
 ^Ñللقر يكتب   Àسو تعا}  �هللا   ^

كّله.كما  �لعا§   �  èسريع  ì�نتشا�
قطع   èيض
  rيع �أل�·  قطع   ^


��ضي  
��ضي �ألعد� "ضمها |} 
حتقق  قد  �ألمرين  "ِكال  �ملسلمني. 
هذ�  �نتشر  حيث  �لكرمي،   ^Ñبالقر
�لكتا� � �لدنيا كّلها بسرعة فائقة، 

تباعه ¶ماÌ "|خالë هللا  "شحن 
تعا}، ¶يث |ªم خرجو� |} �يع 
 ^Ñلقر� نوَ�  حاملني  �لدنيا  
Ôا 
خال�  
هلها  على  "تغلبو�  �لكرمي، 
تـلو  �أل�·   ^
 "�حد.كما  جيل 
قد  �لعد"  
��ضـي  من  �أل�· 

��ضي   {| ت  ـَّ "ُضم عـت  ُقطِّ
�ألنبـا  هـذ   "فق  �ملسلمـني 

�لقرÑنيـة.

به  ُكلِّم   "
﴿ هي  �لثالثة:  �مليز� 
�ملوتى﴾ "ميكن تفسRها مبفهومني:


^ ±عل �هللا �ملوتى يتكلمو^  :��أل2
"حيث  صدقه.  على  شاهدين 
هذ    {| يرجعو^  ال  �ألمو��   ^|
�لكرمي،   ^Ñلقر� نصِّ  مبوجب  �لدنيا 
 Ìلنا� سيز"�"^  �ملوتى   ّ̂ 
 فاملر�ُ� 
ليخ�"هم   Àلكشو�"  �íلر�  �
 ^
 باخل��  "نعلم   .^Ñلقر�  �بصد
 ،ìRبائهم كثÑ يقبلو^ شها��   Ìلنا�
 �  ìمتز�يد  èجتاه� جند  �لك  ألجل 

"�"با |} "�أل�"�حيَّة" "هي مذهب 
يّدعي 
صحابه مبناجا� 
�"�¦ �ملوتى 
هؤال   ^| هنا:  يقو�  تعا}  فاهللا 
شديدì؛   èحّب Ñباهم  áبو^   èيض

"يقولو^ |�� "جدنا شها�ً� من Ñبائنا 
على صد� �لقرÑ^ فسوÀ نؤمن به 
عندما  فمثًال  يؤمنو^.  ال  "لكنهم 
شها���  �لكتا�  
هل  على  ُتعر· 
 �  ����" 
نبا   � �ملتمثلة  Ñبائهم 
مبجي  ُتبّشرهم  "�إلجنيل  �لتو��� 
يقبلوªا.  ال  فإªم   � كمحمد   çّن

" حينما قدِّمت ألهل مكة �"�يا� 
بعث  عن   ،� |بر�هيم  
بيهم  عن 

.èيض
Nمد � 
نكر"ها 
 Àم يقولو^ بأننا سوª
 :Áملع� ^
 "

Ñباíنا  
خَبَرنا   ��|  ^Ñلقر�  �نصدِّ
 .�íلر�" Àملوتى بصدقه � �لكشو�

 ،èيض
 هذ�  �مننا   �  Úدá "هذ� 
سيدنا  يصدقو^  �لبعض  جند  حيث 
�إلماf �ملهد� "�ملسيح �ملوعو� � 
يتمنو^  بناً على �أل�لة، "مع �لك 

^ يز"�هم �لنç � �لرíيا ليخ�هم 
 Ìمن �لنا Rٌقه كث بصدقه. "قد صدَّ
 .Àلكشو�"  �íلر� هذ   بسبب 
 çهم �لن�خرين ��Ñ èالفÑ لكّن هنا�"
 Àليا �هللا �ألسال"

" بعض من  �
� �لر�í "�لكشوÀ "شهد"� على 
"مع  �ملهد�،   fإلما� سيدنا   �صد
�لك ما ��لو� مصرين على |نكا� . 
 �íلر�"  Àلكشو� ظاهر�   ^
 يبد" 
 ،èيض
 � çية � �من �لن�كانت سا
�حلق  يقبلو^  ال  كانو�   Ìلنا� "لكن 
 ،�íلر�  � عليهم  �نكشافه  �غم 

.èيض

يامنا هذ   � Úدá مثلما
تكليم  منه  �ملر��  يكو^  قد   :d�2لثا
�لكرمي   ^Ñبالقر �لر"حانيني  �ملوتى 
حيا�  áييهم  ال   ^Ñلقر�  ّ̂ 
  �

 Àسو بل  فحسب،  �"حانّية 

نه   Áمبع  .èيض
 يتكلمو^  ±علهم 
 À�مبعا 
لسنتهم  تفيض   Àسو
�"حانية سامية ¶يث يصبحو^ قا�� 
 �  ^Ñلقر� 
طلق  لقد  للعا§.  "هد�� 
على  "�ملوتى"  �سم  عديد�،  
ماكن 
"îّى  �لر"حانية،  من  �ملحر"مني 
تعا}  كقوله  
حياً  �لر"حانية  
هل 
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هللا  �ستجيبو�  Ñمنو�  �لذين  
يُّها  ﴿يا 
áييكم﴾  ِلما  �عاكم   ��| "للرسو� 
من  فاحلرما^  (�ألنفا�:٢٥). 
عليها  "�حلصو�  مو�  �لر"حانية 
�لكرمي.   ^Ñلقر� مصطلح   � حيا� 
"نظرì |} هذ� �ملعÁ فاملر�� من تكليم 
�ملوتى 
^ �لقرÑ^ سوÀ ±تذ� ح� 
 �Rحظ  {|  èحاني"� �ملحر"مني 
 èمدهش ��تقاً  فيحققو^   ،fإلسال�
قا��  يصبحو^  ¶يث  �لر"حانّية   �
�لر"حانيا�. "هنا�  للعا§ � Øا� 
تثبت   fمن فجر �إلسال �Rمثلة كث

صد� هذ  �حلقيقة. فسيدنا عمر � 

عد� �إلسالf، خر¼  
لّد  كا^ من 
 çلن� قتل  بقصد  بيته  من   fيو  ���
�، "لكنه 
سلم على يد  بدًال من 

^ يقتله. "�نظر"� بعد �لك ما كا^ 
عمر  �صيَد  
كَبَر  كا^  "ما  
ضَخَم 
 fلنصر� �إلسال �لتضحيا�  � Øا� 
�لوليد  بن  خالد  "منهم  "نشر . 
يعا��  �لبد�ية   � كا^  �لذ�   �
 èيض
�إلسالf عد�"� شرسة، "لكنه 
 ،^Ñلقر� تعاليم  مقا"مة  يستطع   §
سبيل   � جليلة  خدما�  
سد� "
 � ِعكرمة  "منهم   .fإلسال� نصر� 

ð جهل،  fلعدّ" �إلسال èكا^ �بن"
"قد كا^ بنفسه عد"ì لد"�ì لدين 
 Àملطا� Ñخر   � 
سلم  "لكنه  �هللا، 

.fضّحى ¶ياته � سبيل �إلسال"
�ألمر  هللا  ﴿بل  تعا}  �هللا  يقو�   ñ

^ �ماf كل شي بيد  �
 ﴾èيع�
 ^
 كيف  تر"^   Àسو" تعا}  �هللا 
هذ  �ألنبا "�لوعو� �ل� تبد" لكم 
تعا}  �هللا  áققها   Àسو مستحيلة 

تصديقè للقرÑ^ �لكرمي.
�لذين   Ìييأ 
فلم ﴿ تعا}  قوله  
ما 
 §)  َّ̂ 
 بينت   ْ̂ 
 سبق  فقد  Ñمنو�﴾ 
ييأÌ) جا� مبعÁ (§ يعلم)، لتبني 
 Ìعلى هد� �لنا �هللا تعا} قا�� ^


^ طريق �هتد� هؤال هو " ،èيع�
عذ��  تلو  للعذ��  َيَتَعرَُّضو�   ^

بعد  جيش  عليهم  "يزحف  �هللا  من 
هنا  �لقا�عة   ^
 �لعلم  مع   - جيش 
مبعÁ �جليش - ح� تد�òهم جنو� 
"عندئذ  ���هم.  عقر   � �ملسلمني 
بأنه  تعا}  �هللا  "عد  يتحقق   Àسو
 Úهذ� ما حد" .èيع� Ìيهد� �لنا

�الشتباكا�  تتابعت  بالفعل، حيث 
�لكفا�  بني  �حلر"�  "تو�لت 
هلك  من  فيها  "هلك  "�ملسلمني، 
ممن تنبأ �لقرÑ^ ¶رماªم من �%د�، 
بديا�  �ملسلمني  
^ حلت جنو�  {|
�لكفا� تقر� 
بو�� مكة "مت فتحها 

جنز  "هكذ�   .� �لرسو�  يد  على 
 ،èيع� فآمنو�  ֲדد�يتهم،  "عد   �هللا 
بل 
سلمت �جلزير� �لعربية كلها من 


قصاها |} 
قصاها.
عظيم!  نبأ  من  
�"عه  ما  �هللا،  �هللا 
�نظر"� كيف 
^ �هللا َنبََّأ عن ���ها� 
�إلسالf قبل �من طويل، ñ يتحقق 
 èعظيم èيث شكل برهان¶ èلنبأ حرفي�
"لكن  �لكرمي.   ^Ñلقر�  �صد على 
�ملؤسف 
^ �لذين قد عميت قلوֲדم 
ال يز�لو^ |} �مننا هذ� مصرين على 
|ليه  �ملنتمني   ^| بل   ،^Ñبالقر �لكفر 


يضè ال ينتفعو^ بتعاليمه "معا�فه.

فاحلرمان مـن الروحانية موت واحلصـول عليها حياة ! 
مصطلح القرآن الكـرمي. ونظرًا إS هذا املعv فاملراد من 
تكليـم املوتى أن القرآن سـوف }تذب حـz احملرومني 
روحانيًا إS حظ~ة اإلسـالم، فيحققون ارتقاًء مدهشًا ! 
الروحانّية �يث يصبحون قادة للعا� ! �ال الروحانيات.
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٨

التقوى

ñ قا� ﴿|^ �هللا ال ُيخلف �مليعا�..﴾  
"يتضح من �لك 
نه كا^ هنا� "عد 
خاë قطعه �هللا على نفسه � "هو 
|ليه �  
شا�  قد  �لذ�  �لوعد  نفس 
موضع Ñخر من �لقرÑ^ �لكرمي بقوله 
 َ̂ Ñلقر� عليك  َفَرَ·  �لذ�   ^|﴿
(�لقصص:٨٦).  َمَعاٍ�﴾   {| لر��ُّ� 
مر�  بك  نرجع   ^
 بّد  ال  
ننا   �

 �

خر� |} مكة �ل� هي معا� -
حاّجني  يقصد"ªا   -Ìللنا مرجع 

مر� بعد 
خر�. 
مكّية،  "�لرعد"  �لسو��  هذ    ^|

نبا  "هذ  �آلية فيها تضمنت عد� 

حتققت بكل جال، "هي:

^ �لنç � سوÀ يضطر للهجر�  (١

من مكة �ملكرمة. 
بعد  |ليها  يرجع   Àسو 
نه   (٢

�%جر�.

عد�ئه  "بني  بينه  تقع   Àسو  (٣

حر"� يشنها �لكافر"^.
٤) ح� |نه � سوá Àل õنو�  � 

عقر ���هم "مكة".
تعا}  �هللا  "عُد  يتحقق  "عندئٍذ   (٥
مكة  فتح  يتم   �
 كامل  بشكل 

�ملكرمة.

ِمْن  ِبُرُسـٍل   hَْسـُتْهِز� ﴿2ََلَقـِد 

ُثمَّ  َكَفُر�2  ِللَِّذيـَن  َفَأْمَلْيُت  َقْبِلَك 

 ﴾ِm1ََخْذُتُهـْم َفَكْيـَف َكا0َ ِعَقا

(�لرعد :٣٣) 

شرZ �لكلمـا&:

� َسِخر منه  
�سُتهِزhَ: �ستهزَ
: َهَزَ

(�ألقر�)
له.  
طاَ�  َغيِّه:  له �  
ملى  1مَليُت: 
َع له � قيد . "عبا�ُ�  
ملى �لبعRَ: "سَّ
 :Rللبع �لقيَد  
مليُت "  :"Ìألسا�"


�خيُته "
"سعته (�ألقر�)

خَذ  
هَلَكه.  �هللا:  
خذ    1َخذُتهم: 
فالنè بذنِبه: عاقبه عليه (�ألقر�)   

�لتفسـ^:
كا^ �لكفا� يكّر�"^ مطالبتهم: ملا�� 
علينا؟  �لعذ��  بإنز��  �هللا  يعجل  ال 
هد�ية  نريد  |ننا  عليهم:  �هللا  فرّ� 
�لناÌ لذلك ال بّد من تأخR �لعذ�� 
من  �%د�  كا^  ملن  �ملهلة  إلعطا 

نصيبه. 
 èعطا �ملهلة ليس ِبدع| ^
"�آل^ يبّين 
"ال خاّصè مبن يكفر"نك 
نت، بل § 

تز� هذ  سنتنا مع كافة �لرسل �لذين 
خَلو� من قبلك، |� 
مهلنا 
عد�هم. 
|تاحة   ^
 يَر"^  هؤال  كا^  فإ�� 
�ملهلة ملن يكّذ� مّدعَي �لنبو� �ليل 
%م   ëمنا فال  "كذبه  �فتر�ئه  على 
 §
من تكذيب �سل �هللا �لصا�قني. 
يكن 
هل مكة يؤمنو^ - على �ألقل 
 ،fاعيل عليهما �لسالî|" بإبر�هيم -
"كانو� على علم مبا تعر· له سيدنا 
على  "�ضطها�  تعذيب  من  |بر�هيم 
يد 
عد�ئه �لذين 
لقو  � �لنا�، "مع 
�لك § يتعجل �هللا بالبطش ֲדم، بل 
عاقبهم على مهل بعد فتر� طويلة. 

كا^  ﴿فكيف  �آلية  Ñخر   � "قا� 

نه   {| �ألنظا�  ليلفت  عقاِ�﴾ 

^ يعرÀ �إلنسا^ سبب  èليس مهم
�ملهلة، "|منا عليه 
^ ير� ما�� كا^ 
بطش  عندما  �لسابقة  �ألمم   Rمص
ֲדم �هللا. 
§ ±علهم ع�� ملن يعت�؟ 
فال "جه لالعتر�· على ما مينح �هللا 
للكفا� من مهلة، أل^ هذ  �ملهلة ال 
تعو� بأ� ضر� على 
نبيائه، بل هي 
ضر"�ية لتحقيق �لغر· من بعثتهم 
لإلميا^   èفرص �هللا  خللق  تتيح   �|

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

�ألسو� �لحسنة

|َِلى  َيْهِد�   �ْدَ �لصِّ  َّ̂ َفِإ  �ْدِ ِبالصِّ ”َعَلْيُكْم  قاَ�:   � �هللا  َ�ُسوُ�  َقاَ�  َقا�َ:   � مسعو�  بن  �هللا  َعْبِد   �ْ ��
يًقا.  ْدَ� َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا ِصدِّ َ"َما َيَز�ُ� �لرَُّجُل َيْصُدُ� َ"َيَتَحرَّ� �لصِّ َّ̂ �ْلِبرَّ َيْهِد� |َِلى �ْلَجنَِّة.  �ْلِبرِّ،  َ"ِ|
�لرَُّجُل  َيَز�ُ�  َ"َما  �لنَّا�ِ.  |َِلى  َيْهِد�  �ْلُفُجوَ�   َّ̂ |ِ"َ �ْلُفُجو�،  |َِلى  َيْهِد�  �ْلَكِذَ�   َّ̂ َفِإ َ"�ْلَكِذَ�  َ"|ِيَّاُكْم 
َ"�ْآلَ���ِ) َلِة  َ"�لصِّ �ْلِبرِّ  ِكَتا�  مسلم  (صحيح   “. �ًبا  َكذَّ �هللا  ِعْنَد  ُيْكَتَب  َحتَّى  �ْلَكِذَ�  َ"َيَتَحرَّ�  َيْكِذُ� 

��� �حلَسن بن َعلي ْبن 
ð َطاِلب �ِضي �هللا َعْنهَما قا�: ”َحِفْظُت ِمْن َ�ُسوِ� �هللا � :َ�ْ� َما َيِريُبَك |َِلى َما 
َّ̂ �ْلَكِذَ� ِ�يَبٌة. (سنن �لترمذ� - ِكَتا� ِصَفِة �ْلِقَياَمِة َ"�لرََّقاِئِق َ"�ْلَوَ��ِ) ْدَ� ُطَمْأِنيَنٌة َ"ِ| َّ̂ �لصِّ ال َيِريُبَك َفِإ

 ِ̂ ْ̂ َيْهُجَر َ
َخاُ  َفْوَ� َثَالÚِ لََياٍ� َيْلَتِقَيا 

َِبي 
َيُّوَ� �ْألَْنَصاِ�� قا�: قا� َ�ُسوَ� �هللا � : َال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َ ���
َالfِ. (صحيح مسلم، كتا� �ل� "�آل��� "�لصلة) َفُيْعِرُ· َهَذ� َ"ُيْعِرُ· َهَذ� َ"َخْيُرُهَما �لَِّذ� َيْبَدُ
 ِبالسَّ

ُسو� َ"ال  ُسو� َ"ال َتَجسَّ نَّ َ
ْكَذُ� �ْلَحِديِث َ"ال َتَحسَّ َّ̂ �لظَّ نَّ َفِإ َّ̂ َ�ُسوَ� �هللا � َقاَ�: |ِيَّاُكْم َ"�لظَّ 

َِبي ُهَرْيَرَ� َ ���
َتَناَفُسو� َ"ال َتَحاَسُد"� "ال َتَباَغُضو� َ"ال َتَد�َبُر"� َ"ُكوُنو� ِعَباَ� �هللا ِ|ْخَو�ًنا. (صحيح مسلم، كتا� �ل� "�آل��� "�لصلة)
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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

"�نُظْر  |} ما بــد
 ِمن 
���ªْم
"ينّجسـو^ �أل�·  من  
"ثاªم
من شـيطاªم  Ì"بالقّد "نعو�  

f هل عرفـَت �لصد�  �  بلد�ªم
هم  ينشـر"^ �لفسق � 
"طاªم
"�لز"�  كاألöـا�  �  
غصاªم
ُ̂ لسـاªم كذٌ� على كذ� بيا
كم ِمن َجهو� ِصيَد ِمن 
�ساªم (٢)

مـا   ماَ�  مرتـّد   |}   
�ياªم
"لينُفَضْن  ما  كا^  � 
���ªم (٣)
ِمن جوعهم فسـعو� |} عمر�ªم

صعٌب على �لسفها عطُف ِعناªم
"�خلَلْق   ÷د"عـو^  من  ملعاªم
فتًنا بدينك   عند   ِ�ْستحسـاªم
"�ُهللا ُتْرسـي  عند  ضر�  ِسناªم

�ُنُظْر |} �ملتنـصرين "��ِنـهْم (١)   
ِمن كل حد�  ينِسـلو^ تشّذً��
نشـكو |} �لر;ن  شـرَّ  �ماªم

ْ̂ � قومهم  هل ِمن َصـد"� ُيوجَد
هم  يعبـد"^   �آل�مي  كمثلهم   
�ملاكر"^  �لكائـد"^  من �%و�
مكـٌر  على  مكر خيـاُ�  قلوֲדم
كم ِمن îوf هـبَّ عند  ظهو�هم

"�ِهللا  لـوال  ضنُك  عيـشٍ  ُمقِلٍق
قـد  جاهم  قوf  ¶ـرëِ لباªم
كانو� كذئب �لَبرِّ مكلوfِ (٤) �حلشا

"قبـوُ� 
مر  �حلق  عـاٌ�  عندهم
ُسـوٌ�  كخافية  �لغـر��  قلوֲדم
فا�ُقـْب   |��  صاحبَتهـم   مبحّبٍة
"لقد �عوُ� �لـر� عند  تناُضلي

واخللَْق مخدوعون  من  ملعانهمواخللَْق مخدوعون  من  ملعانهم
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فانُصـْر   "
يِّْدنا   %دf    ِقناªم (٥)

فال تر�  ما َجذَّ  
صَل |هاªم (٦)
تسـعى لُتهِلك كلَّ َمن � خاªم

� مو� عيسى َقْطَع عرِ� ِجر�ªم (٧) 
�َخللـق بعد  �ماªم  Rُحزٌ� "خ

f هـل îعَت �حلّي مـن  
قر�ªم
"حتيـد  عن  مو}  |}  |نسـاªم
َفاْخَسـْأ "ُكْن منهم "من |خو�ªم

هاجت �خا^ �لفـنت من  نª�Rم
ما جئُتهم بل جـا "قت هو�ªم

"عصـاَ� قد 
فَنْت ُقـَو� ثعباªم
فيضاªم مـن  �َجلوُ�  علّي  جا�ْ� 
|ّنا  ُسـقينا  من  كـؤ"Ì  ِ�ناªم
مطلع شـأªم يد�"^  ال  "�لُعمي 

"� ُمَد�  Ôٍر  "��  ُكباªم (٨)�"
"ُير� �ملهيمن  ُ��َّ  ��ِ ُخناªم (٩)
"�حلـق  ال  ûــطو   |} ª��Ñم
"عَفْت نقـوüُ �لصد� من حيطاªم

َملجأ� ليس �"نك   Gيا مسـتعا
يـا   من   يعّيـرG  مبو�  |%هم
"�ِهللا   |^   حيـا�  عيسـى  حّيٌة
جَعل �ملهيمن حكمـًة من  عند 
كيـف  �حليا�  "قـد  ُتُوّفَي  مثله

هل غا�َ� �حلتُف �ملفاجئ مرسـًال     

تغيُظ �بَّك  البن  مرمي  ِحشـنًة

فاطُلْب ُهد�  "مـا 
خاُلك تطلُب 
    

"لقـد ُ
مرُ� مـن �ملهيمن بعدما
مـا قلت بل قـا� �ملهيمن  هكذ�

مبهّنٍد  صـاÀِ  �حلديد  جذمُتهم
ٌخ �"حي  بـر"¦  �ألنبيا  مضمَّ
|ّنـا   نرّجـع    صوتنا    بغنائهم
قـوf  فنو�  �  سـبِل َمرَبِع �ّبهم
كم من شـرير ُ
هلكو�  بعنا�هم
"سـُيرِغم   �ُهللا  �لقديـر   
نوفهم
ٍر �ليوf قد فرحـو�  برجِس  تنصُّ
قـوf متيل  مع  �%ـو�  
فكا�هم
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التقوى

(مقتبس من قصيد� - كتا� نو� �حلق)

 Àطر "

صل �لُكّم،  �
(١) ��ªم: �لّذ�^ هو �لعيب.  (٢) 
�ساªم: �ألْ�سا^ �ع �لرََّسن؛ 
� �َحلْبل. (٣) 
���ªم: �ألْ���^ �ع �لرُّْ�^؛ 
�لُكّم �لو�سع، "قد كانت �لعر� تضع فيه �لّد��هم "�لّدنانR، "منه قو%م: "ثُقل ُ�ْ�ُنه"؛ 
� كُثر ماله. (٤) مكلوØ :fر"¦. �حلشا: �لبطن 
(٥) قناªم: �لُقّنة: 
على �جلبل، "�جلمع ِقنا^. (٦) |هاªم: �إلها^ عرجو^ �لتمر ما ��f �طبا، فإ�� يبس فهو عرجو^. (٧) ِجر�ªم: �ِجلر�^ 
من �لبعR مقدf عنقه. (٨) ُكباªم: �لُكَبا^ �� خاëّ باإلبل. (٩) ُخناªم: �ُخلنا^ "�ِخلنا^: ُ�كاf خاëّ باإلبل. (١٠) |ْ�جاªم: �إلْ�جا^ 
ْنج، "�جلمع 
ْكِرنة؛ "�لَكِرينة هي �ملُغّنيُة �لّضا�بة بالُعو�  مصد� �لفعل 
ْ�َجن (�لّليل)؛ مبعÁ �سوّ�. (١١) ِكر�ªم: �لِكر�^ هو �لُعو�، "قيل �لصَّ
ْنج. (١٢) َهَدجاªم: �َ%َدجا^ هو ِمشية �لّشيخ. (١٣) َتْهتاªم: �لتَّْهتا^: مطر يفتر ñّ يعو�. (١٤) 
فناªم: �ع َفنن، "هو �لغصن. 
" �لصَّ

 

ظهر� كأثر �لسـم ثو�ُ� "عظهم
هل شـاهدْ� عينا� قوًما مثلهم
بطريقٍة   سـّنْت   %ـم   Ñباíهم

بـو��   �ملكائد   كلها   ّ̂ فكأ
قد  Ñثر"�  طـر� �لضال� تعّمًد�
ْ̂  "ُيَدقََّقْن |^ �لصليب سُيْكَسـَر
�لكـذ� Øبنـٌة لكل ُمبـاحث
سـمٌّ  مبيـد  مهلـٌك  �  لبنهم
بدينك عنـد �íية "جههم فاْ�َبْأ 
�ملـو� خR  للفـ�  من  خبزهم
"نضـا��   �لدنيا  تـز"�  بطرفٍة
عندهم كالصو�عق  تسـقط  �لنا� 


يـن  �ملفّر  مـن  �لقضا |��  �نا      

�حلْت ُتقا� �َخللق من  |�جاªم (١٠)

f هـل îعَت نظRهـم �  ��ªم
يدعو |} �َجلْهال� صو� ِكر�ªم (١١)
ُفتحـْت   لفتنتنا علـى  �هباªم
ما ��� خسـر�^  على  ُخسر�ªم
جا �ِجلياُ� "�َهـق  "قُت  
تاªم
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"�قَنْع بَشـوٍ� ِمن  َجÁ  بستاªم
فاصْ�  "ال  جتَنْح  |}  َتْهتاªم (١٣)
فاقَنْع  "ال  تنُظْر   |}   
فناªم (١٤)
يا مغـر"ُ� عن 
حضاªم  Àَفتجا
|ال   |}   َ��ٍّ   ُمزيـِل   ِقناªـم
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* ُيسعد 1سر� "�لتقوK" 01 حتيط uيع قر�ئها �ألفاضل  1نه بإمكاrم 
�ملؤمنني  1م^  يلقيها   �ل|  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لترuة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر2
 �1د (1يد� �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة 2
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجاC �يا
� �ملوقع �2لضغط على 1يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها Wحاطتهم علما 1نه مت مؤخر� توف^ �لعديد من  �لتسجيال& 
�لر�ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �أل�دية  �لفضائية  ل��مج  �ملرئية 
�لعر�، 2من �1ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر �1د (
�ه 

.mمع �لعر Cهللا)، لقا�
للتنـزيل  �لرجاC �يا
� �ملوقع �2لضغط على 1يقونة 1
شيف �لفيديو.
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١٤

التقوى

 ðتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد   �هللا  |ال  |له  ال   ^
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
^ Nمًد� عبد  
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا^ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوf �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Ñمني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل| 1لقاها 1م^ �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر2
 �1د 1يد� �هللا تعا` بنصر� �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �2إلما� �ملهد� �

٢٠١٠/١١/١٩  fيو

� مسجد بيت �لفتو¦ بلند^

2ََعِمُلـو�  -َمُنـو�  ﴿�2َلَِّذيـَن 

�ْلَجنَِّة  َئنَُّهْم ِمـَن  َلُنَبوِّ اِلَحـاِ&  �لصَّ

 
�َألْنَهاُ َتْحِتَهـا  ِمْن  ُغَرًفا َتْجـِر� 

�ْلَعاِمِلَني﴾ 1َْجـُر  ِنْعَم  ِفيَها  َخاِلِديَن 

 (�لعنكبو� ٥٩) 

لقد 
نشأ �سو� �هللا � قوما 
حر�"� 
�لتقدf � �إلميا^، "كانو� موقنني "على 
ثقة "طيد� بأ^ �لنÑ � çخر 
نبيا �هللا 
�لديُن، "هذ�  �كتمل عليه  تعا} "قد 
هو �لدين �لذ� |�� عمل �ملر بتعليمه 
بلغ  فحني   .� �هللا  برضو�^  فيفو� 
عمٍل  كل  صا�  قمته  �لصحابة  |ميا^ 
تعا}،  �هللا  "جه  �بتغا  %م   Àتصّر"
فالعمل �لذ� يقوf به �ملر لوجه �هللا 
�لعمل  يسمى  "حد   هو  فقط  تعا} 

ناسا  تْذكر  �آليا�  فهذ   �لصا�. 

حدثو� � نفوسهم �نقالبا عظيما بقو� 
كل  عن  متخلني  �لقدسية،   �  çلن�
خصا%م �لسيئة �لسابقة، "قّو"� |مياªم 

ªم سيبَقو^ مستعدين  
ثبتو�  لد�جة 
لتقوية  عظيمة  تضحية  كل  لتقدمي 
|مياªم "|حر�ِ� �ألعما� �لصاحلة، "|�� 
�أل��  يتحملو�   ^
 �لوضُع  �قتضى 
"قت   � ألنه  فيستحّملو^،  بصمت 

 ^�ِ
من �أل"قا� حني § يكن قد ُ

‡]¥¸\;flŸ;1ë’\

Åâ°\ flŸã^Ö’]—
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2ََعِمُلـو�  -َمُنـو�  ﴿�2َلَِّذيـَن 

َئنَُّهـْم ِمَن �ْلَجنَِّة  اِلَحـاِ& َلُنَبوِّ �لصَّ

 
ُغَرًفـا َتْجِر� ِمْن َتْحِتَهـا �َألْنَهاُ

َخاِلِديَن ِفيَها ِنْعـَم 1َْجُر �ْلَعاِمِلَني﴾

 (�لعنكبو� ٥٩) 

لقد 
نشأ �سو� �هللا � قوما 
حر�"� 
موقنني  "كانو�  �إلميا^،   �  fلتقد�
"على ثقة "طيد� بأ^ �لنÑ � çخر 
عليه  �كتمل  "قد  تعا}  �هللا  
نبيا 
 ��| �لذ�  �لدين  هو  "هذ�  �لديُن، 
برضو�^  فيفو�  بتعليمه  �ملر  عمل 
�لصحابة  |ميا^  بلغ  فحني   .� �هللا 
%م   Àتصّر" عمٍل  كل  صا�  قمته 

�بتغا "جه �هللا تعا}، فالعمل �لذ� 
فقط  تعا}  �هللا  لوجه  �ملر  به   fيقو
�لصا�.  �لعمل  يسمى  "حد   هو 
فهذ  �آليا� تْذكر 
ناسا 
حدثو� � 
 � çنفوسهم �نقالبا عظيما بقو� �لن
�لقدسية، متخلني عن كل خصا%م 
�لسيئة �لسابقة، "قّو"� |مياªم لد�جة 

ثبتو� 
ªم سيبَقو^ مستعدين لتقدمي 
|مياªم  لتقوية  عظيمة  تضحية  كل 
 ��|" �لصاحلة،  �ألعما�  "|حر�ِ� 
�أل��  يتحملو�   ^
 �لوضُع  �قتضى 
بصمت فيستحّملو^، ألنه � "قت 
 ^�ِ
ُ قد  يكن   § �أل"قا� حني  من 
للمسلمني ِبرّ� �لعد"�^ كانت تقوية 
�إلميا^ تقتضي 
^ يتحملو� �ملصائب 

بصمت. فكا^ �لعمل �لصا� يومذ�� 
فلما  بالعد"�^،  �لعد"�^  ُير�  ال   ^

فكا^  "طنهم  من  با%جر�  %م   ^�
ُ
"�لعمِل  �لقو�  �إلميا^  مقتضى  من 
 �
  ^"� �لوطن  يتركو�   ^
 �لصا� 
ملعاقبة  بالقتا�  
مر"� ُ ñ حني  تر��. 
�لعد" فكا^ مقتضى �إلميا^ "�لعمِل 
�لعد"َّ غR مبالني  يعاقبو�   ^
 �لصا� 
بأ� عو�قب �"^ �لنظر |} �متالكهم 
 {| �لنظر  
" عدمه، "�"^  �لسال¦ 
نسبة قوִדم |} قو� �لعد". باختصا� 
بعد  "حسنة  عمل  يكو^ كل  حني 
�إلميا^ تابعًة لرضا �هللا تعا}، حيث 
 - |%ية  
مانًة  �"َحه   ُ̂ �إلنسا يعت� 
 - �لك  حقَّ  �لصحابة   ��ّ
 كما 

فالعمـل الذي يقـوم به 
 Sاملـرء لوجـه اهللا تعـا
فقـط هو وحده يسـمى 
فهذه  الصـا�.  العمـل 
اآليات تْذكر أناسا أحدثوا 
! نفوسهم انقالبا عظيما 
بقوة الن� � القدسـية، 
متخلني عن كل خصاkم 
.... السـابـقـة  السيئة 

سيدنا مر�� مسر2
 �1د 1يد� �هللا تعا` بنصر� �لعزيز
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التقوى

 � هؤال  ُأل�خلّن   � �هللا  فيقو� 
ُغرفا  �جلنة   � ح�  "سينالو^  �جلنة 
فالفو�  �ألªا�.  حتتها  من  جتر� 
�خلالد�،  �حليا�  عالمة  �جلنا�  ֲדذ  
�ألجر  ֲדذ�  منتِّع  |ننا   � �هللا  "يقو� 
�لُكّمل � �إلميا^ "كلَّ عامٍل لوجه 
�هللا فقط. "هؤال �لفائز"^ باجلنا� 
�خلالد� جز�ً هم 
"لئك �لذين قّدمو� 
"حافظو�  �لص�  مبنتهى  �لتضحيا� 
على |مياªم، "كانو� "�ثقني بأªم |�� 
متوكلني  بص�  |مياªم  على  حافظو� 
كل  ُيحر�"^  "ظلو�  �ֲדم،  على 
عمل �بتغا "جه �هللا "لنيل �ضا  فإ^ 

�َهللا صا�َ� �لوعد سيجزيّنهم.
بتقوية   fالهتما� لديهم  نشأ  لقد 
�لصاحلة  �ألعما�  "|حر��  �إلميا^ 
نتيجة �لقو� �لقدسية للنç � "تربيِته 
%م، �ليوf سأقدf �نطالقا من �لص� 
�لضو  تسّلط  �ل�  �ألحا�يث  بعض 
بيَّنها  �ل�   �"�لطر �ألساليب  على 
 � �ُخللق  هذ�  َخللق   �  çُلن� لنا 
�لصحابة  �لصحابة، ñ كيف سّجل 
�إلميا^   � يتقدمو^  ظلو�  -�لذين 

�فَع معايR �لص�  -fبانتظا fكل يو
تعا}.  �هللا  برضا  للفو�  "�الستقامة 

ساليب   � �هللا  �سو�  علََّمنا  لقد 
�لص� � �حليا� �ليومية: من �لشئو^ 
�لعامة |} مقا"مة �ألعد�، "نصَحنا 

"�حلديث  "ْضع.   �ّ
 نعا�  كيف 
يتعلق  ال  
"ال   fليو� 
قدمه  �لذ� 
�حليا�   � بالص�  يتعلق  بل  بعد"، 
�لعائلية، "هو كيف ±ب 
^ يكو^ 
 rلتعامل بني �لز"جني � �لبيت، |ن�
�لنسا، هذ�  
تلقى �سائل كثR من 
شفوية  شكو�  من  ْمَنه  يقدِّ ما  عد� 

مامي حني يتسÁ %ن �للقا، فيقلن 
ينجنب   §" فقط  بنا�  
جننب  |ªن 
�لذكو�، "هن يتعرضن بسب �لك 
 f�"لد� على  
هِلهم " �أل�"�¼  لطعن 
عذ�با  �لبيت   � �حليا�  فصا�� 

حيانا  �لبنا�  تكتب  كما  ��ئما. 
لكوªن  |ليهن  áسن  ال  
باهن   ^

بناٍ� "
ªن يتعرضن لأل�� �لد�ئم، 
حديث  هنا�   ëخلصو� هذ�  ففي 
أل^  عليكم،  
عرضه   ^
  �"
 نبو� 
�لدين   fعلو ميلكو^  منكم  كثRين 

�جلماعة، "مع  "يساòو^ � شئو^ 

هل  جتا   معاملُتهم  تكو^  ال  �لك 
�لبيت جيد�، "
عتقد 
^ �لذ� عند  
 "
 بناته  ±عل  لن  �إلميا^  من  �مق 
بعد  |ناثا  لكوªن  طعن  Nلَّ  �"جَته 
َعْن  �حلديث.  هذ�   {| �الستما� 
َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَ� َ�ُسوُ� �ِهللا � َمْن 
�ْبُتِلَي ِبَشْيٍ ِمن �ْلَبَناِ� َفَصَبَر َعَلْيِهنَّ 
ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا ِمن �لنَّاِ�. (�لترمذ�، 
�ِهللا  َ�ُسوِ�  َعْن  َلِة  َ"�لصِّ �ْلِبرِّ  
بو�� 

(�
 فمن �� �لذ� ال تصد� منه 
خطا 

" �نو�؟ "من �� �لذ� ال  �Rصغ
|نسا^  فكل  باهللا؟  يستعيذ   ^
 يريد 
بشا�� ألصحا�  فهنا  �لك،   Áيتم
�هللا  مبال�  سيفو�  �ملؤمن   ^
 �لبنا� 
بسبب بناته. تظهر بعض �ملسائل � 
�ملجتمع بسبب �لبنا� ح� � هذ� 

اِلًطا النَّاَس َوَيْصPُِ َعَلى َأَذاُهْم َخْ~ٌ ِمن  ”اْملُْسِلُم ِإَذا َكاَن ُ�َ
اِلُط النَّاَس َوال َيْصPُِ َعَلى َأَذاُهْم.“ (احلديث) ِذي ال ُ�َ اْملُْسِلِم الَّ

ـِديُد  الشَّ َـا  ِإمنَّ َرَعـِة  ِبالصُّ ـِديُد  الشَّ ”َلْيـَس 
(احلديـث) اْلَغَضـِب.“   ِعْنـَد  َنْفَسـُه  ِلـُك  َميْ الَّـِذي 
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�ملجتمع 
يضا، فمن عالمة �ملؤمن 
نه 
يتحّملها "áّلها "ال يذكرها للبنا� 
"لد^  ألªن  �ألمها�  ُيزعج  "ال 
بنا� فقط. "بسبب �لك يقو� �هللا 
تعا} |^ هذ  �ألمو� تكو^ حجابا 

بينه "بني �لنا�.
�لذين  ينصح  Ñخر  حديث  هنا�   ñ
ُيبد"^  حيث  بسرعة  ينـزعجو^ 
"بسبب  �ألمو�،  ألتفه  �لسخط 
 � Ìبو^ �الختال� بالناá لك ال�
َعْن  َ"ثَّاٍ�  ْبِن  َيْحَيى  فَعْن  �ملجتمع. 
َشْيٍخ ِمْن َ
ْصَحاِ� �لنَِّبيِّ � َعن �لنَِّبيِّ 
ُمَخاِلًطا   َ̂ َكا  ��َ|ِ �ْلُمْسِلُم  َقاَ�:   �
ِمن  َخْيٌر  
َ��ُهْم َ َعَلى  َ"َيْصِبُر   Ìَلنَّا�
َ"ال   Ìَلنَّا� ُيَخاِلُط  ال  �لَِّذ�  �ْلُمْسِلِم 
(�لترمذ�،  
َ��ُهْم.  َ َعَلى  َيْصِبُر 

بو�� ِصَفِة �ْلِقَياَمِة َ"�لرََّقاِئِق َ"�ْلَوَ�ِ� 

َعْن َ�ُسوِ� �ِهللا �)
 ^
 ميكن  �الختال�  هذ�  "بسبب 

حد "صِ� ،  �يتأثر �إلنسا^ بأخال
|صال¦  "يتم  ��سا  منه  "يتلقو� 
�لناÌ إلصالحهم،  فيسعى  �ملجتمع 
|صال¦   {| �الختال�  هذ�  "يؤ�� 
�ل�  �لصد�  سعة   ^|  ñ �آلخرين، 
تدفعه  بالص�  �إلنسا^  َيكسبها 
من  ن  فيتمكَّ 
خر�  حسنا�   {|
�حلسنا� �ألخر�، كما يتضمن هذ� 
�حلديث نصيحًة بأ^ يتحلى �إلنسا^ 

بالص�. |�^ ±ب 
^ يتجنب �إلنسا^ 
 fنتيجَة �نعد� Úخلصوما� �ل� حتد�
�لص� على 
تفه �ألمو�، "على �كر 
 �  çلن� "ّجه  "�لص�  �لتحمل  هذ� 
َعْن  �حلديث  هذ�   � كما  نصيحة 
َّ̂ َ�ُسوَ� �هللا � َقاَ�  

َِبي ُهَرْيَرَ� � َ
ِديُد  �لشَّ |ِنََّما  َرَعِة  ِبالصُّ ِديُد  �لشَّ لَْيَس 
�ْلَغَضِب.  ِعْنَد  َنْفَسُه  َيْمِلُك  �لَِّذ� 

(�لبخا��، كتا� �أل��)
َمن  "�سوِله  �هللا  نظر   � فالشديد 
�لعمل  هو  "هذ�  غيظه،  يكظم 
قرَ�  �ملؤمن  ُيكسب  �لذ�  �لصا� 
 çسو� �لن
�هللا "يقرِّبه |ليه، فما هي 
َما  َقاَلْت:  َعاِئَشَة  فَعْن  � � �لص� 
َضَرَ� َ�ُسوُ� �ِهللا � َخاِ�ًما َلُه َقطُّ 
َ"ال �ْمَرَ
ً� َلُه َقطُّ َ"َال َضَرَ� ِبَيِدِ  ِ|ال 
ِنيَل  َ"َما  �ِهللا.  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهَد   ْ̂ 
َ
ِ|ال  َصاِحِبِه  ِمْن  َفاْنَتَقَمُه  َشْيٌ  ِمْنُه 
َفَيْنَتِقُم   � �ِهللا   fُ�َِمَحا ُتْنَتَهَك   ْ̂ 
َ
ِهللاَِّ � (مسند 
;د)؛ فهذ  �ألسو� 
�لعظيمة تقدf لنا صو�� مثلى حلقيقة 
َثِني 
َُبو َكْبَشَة  �لص�. ففي �"�ية َحدَّ
 � �ِهللا  َ�ُسوَ�  َسِمَع  
َنَُّه  �َألنََّماِ��ُّ 
ُثُكْم  
َحدُِّ"َ َعَلْيِهنَّ  
ُْقِسُم  َثَالَثٌة  َيُقوُ� 
َماُ�  َنَقَص  َما  َقاَ�  َفاْحَفُظوُ   َحِديًثا 
َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة َ"ال ُظِلَم َعْبٌد َمْظَلَمًة 
َفَصَبَر َعَلْيَها ِ|ال َ��َ�ُ  �هللا ِعزًّ� َ"ال َفَتَح 
َعَلْيِه  �هللا  َفَتَح  ِ|ال  َمْسَأَلٍة  َباَ�  َعْبٌد 

�لزهد  
بو��  (�لترمذ�،  َفْقٍر.  َباَ� 
 ^
 
�يد  فهنا   (� �هللا  �سو�  عن 
 ^

قف ألتكلم عن �لص� 
نه ±ب 
�لص� على   ^
  f�"لد� تذكر"� على 
�لظلم لوجه �هللا عمٌل مقبو� عند �هللا 
 ��|" �لصابر،  عزَ�  �هللا  يزيد  لد�جة 
�ألصل  هذ�  Øتمعنا   �  Ìلنا� فهم 
ينشأ   ^
 فيمكن  �ليومية  �لشئو^   �
Øتمع Ñمن. ñ � �"�ية 
خر� َعْن 
ُعَمَر ْبِن َسْعٍد َعْن 
َِبيِه َسْعٍد َعْن �لنَِّبيِّ 

َنَُّه َقاَ� َعِجْبُت لِْلُمْسِلِم ِ|َ�� َ
َصاَبُه  �

َصاَبْتُه َ  ��َ|ِ"َ َ"َشَكَر  �َهللا  َحِمَد  َخْيٌر 
�ْلُمْسِلُم  َ"َصَبَر.  �ْحَتَسَب  ُمِصيَبٌة 
ُيْؤَجُر ِفي ُكلِّ َشْيٍ َحتَّى ِفي �للُّْقَمِة 

َيْرَفُعَها |َِلى ِفيِه. (مسند 
;د)
َعْن  Ñخر  �لك � حديث  "تفصيل 
 :� �ِهللا  َ�ُسوُ�  َقاَ�  َقاَ�،  ُصَهْيٍب 
ُكلَُّه  
ْمَرُ  َ  َّ̂ |ِ �ْلُمْؤِمِن  َألْمِر  "َعَجًبا 
لِْلُمْؤِمِن  ِ|ال  َألَحٍد   �َ��َ َ"لَْيَس  َخْيٌر 
َ̂ َخْيًر� َلُه  
َصاَبْتُه َسرَّ�ُ َشَكَر َفَكاَ ْ̂ |ِ
َخْيًر�   َ̂ َفَكا َصَبَر  َضرَّ�ُ  
َصاَبْتُه َ  ْ̂ |ِ"َ
�لزهد  كتا�  مسلم،  (صحيح  َلُه". 

"�لرقائق)
ُهَرْيَرَ�  
َِبي  َعْن  
خر�،  �"�ية   �"
ُيِصيُب  "َما  َقاَ�:   � �لنَِّبيَّ   َّ̂ 
َ  ...
�ْلَمْرَ �ْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َ"ال َ"َصٍب 
 ��ً
ٍ̂ َ"ال َغمٍّ َ"ال َ َ"ال َهمٍّ َ"ال َحَز
�هللا  َكفََّر  ِ|ال  ُيَشاُكَها  ْوَكَة  �لشَّ َحتَّى 



اجمللد الثالث والعشرون، العدد التاسع، محرم وصفر ١٤٣٢ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١١ م

١٨

التقوى

� ِبَها ِمْن َخَطاَياُ ." (مسند 
;د، 
كتا� باقي مسند �ملكثرين)

ñ هنا� �"�ية طويلة 
خر� تتنا"� 
�كر �لذ� áبهم �هللا "كذلك �لذين 
َعْن  فيها:  جا   ،� �هللا  يبغضهم 
"َبَلَغِني  َقاَ�:  �ِهللا  َعْبِد  ْبِن   Àُِِّمَطر

ِحبُّ ُ َفُكْنُت  َحِديٌث   ٍّ��َ 
َِبي  َعْن 

ََبا َ��ٍّ  َيا  َلُه:  َفُقْلُت  َفَلِقيُتُه  
َْلَقاُ    ْ̂ 
َ

ِحبُّ ُ َفُكْنُت  َحِديٌث  َعْنَك  َبَلَغِني 
َقْد  َفَقاَ�:  َعْنُه.  َفَأْسَأَلَك  
َْلَقاَ�   ْ̂ 
َ
َبَلَغِني  ُقْلُت:  َقاَ�،  َفاْسَأْ�.  َلِقيَت 
 � �ِهللا  َ�ُسوَ�  َسِمْعُت  َتُقوُ�  
َنََّك 
َ"َثالَثٌة   � �هللا  ُيِحبُُّهْم  َثالَثٌة  َيُقوُ� 
َفَما  َنَعْم  َقاَ�   � �هللا  ُيْبِغُضُهْم 
ٍد  ُمَحمَّ َخِليِلي  َعَلى  
ْكِذُ� َ 
َخالُِني َ
َمِن  ُقْلُت:  َقاَ�  َيُقوُلَها  َثالًثا   �
َقاَ�  �؟  �هللا  ُيِحبُُّهْم  �لَِّذيَن  �لثَّالَثُة 
َ�ُجٌل َغَز� ِفي َسِبيِل �ِهللا َفَلِقَي �ْلَعُد"َّ 
ُقِتَل  َحتَّى  َفَقاَتَل  ُمْحَتِسًبا  ُمَجاِهًد� 
 َّ̂ َ̂ ِفي ِكَتاِ� �ِهللا �ِ| 
َْنُتْم َتِجُد""َ
َسِبيِلِه  ِفي   َ̂ ُيَقاِتُلو �لَِّذيَن  ُيِحبُّ  �َهللا 
َفَيْصِبُر  ُيْؤِ�يِه  َجاٌ�  َلُه  َ"َ�ُجٌل  َصفًّا، 
َعَلى َ
َ��ُ  َ"َيْحَتِسُبُه َحتَّى َيْكِفَيُه �هللا 
 ُ̂ |ِيَّاُ  ِبَمْوٍ� َ
ْ" َحَياٍ�، َ"َ�ُجٌل َيُكو
َ̂ َحتَّى َيُشقَّ َعَلْيِهم  "Rَُفَيِس fٍَمَع َقْو
َ̂ ِفي Ñِخِر  َفَيْنِزُلو  Ìُلنَُّعا� "ْ
�ْلَكَر� َ
َ"َصالِتِه.  ُ"ُضوِئِه  |َِلى   fَُفَيُقو �للَّْيِل 
َقاَ� ُقْلُت َمِن �لثَّالَثُة �لَِّذيَن ُيْبِغُضُهْم 


َْنُتْم "َ �ْلُمْخَتاُ�  �ْلَفُخوُ�  َقاَ�  �هللا 
َّ̂ �َهللا ال  َ̂ ِفي ِكَتاِ� �ِهللا � ِ| َتِجُد"
ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍ� َفُخوٍ�. َ"�ْلَبِخيُل 
 ".Àُْلَحّال� َ"�ْلَبيَّاُ�  َ"�لتَّاِجُر   ُ̂ �ْلَمنَّا
(مسند 
;د، كتا� مسند �ألنصا� 
�) فتر"^ 
^ �لنç � قا� � هذ  
�لر"�ية بأ^ �هللا تعا} áب �لصابرين 

.�Rكث
من  �لص�   :� علي  سيدنا  يقو� 
فإ��  �جلسد  من   Ì
كالر �إلميا^ 

�هب �لص� �هب �إلميا^. 

|ِنَّا  َفَيُقوُ�  ُمِصيَبٌة  ُتِصيُبُه  َعْبٍد  ِمْن 

ُجْرِني ْ �للهمَّ   َ̂ َ��ِجُعو |ِلَْيِه  َ"|ِنَّا  ِهللا 
ِفي ُمِصيَبِتي َ"�ْخُلْفِني َخْيًر� ِمْنَها ِ|ال 

َجَرُ  �هللا ِفي ُمِصيَبِتِه َ"َخَلَف َلُه َخْيًر� َ
باقي  كتا�  
;د،  (مسند  ِمْنَها." 

مسند �ألنصا�)
|^ هذ  �آلالf "�ملعانا� قد تكو^ � 
 "
�حليا� �لفر�ية 
" � حيا� �جلماعة 
مكا^  كل  ففي  �لقومية.  �حليا�   �

� ±ب 
^ �ضع  
ينطبق هذ� �ملبد
هذ   "نتحمل  تعا}  �هللا   fما
 ��ئما 
�لص�  مظهرين  "�ملعانا�  �ملصائب 
 � مال�   كنف   � "نلو�  "�جلَلد 
�هللا  يقوله  ما  "هذ�  �ألجر.  "نسأله 
مير"^  �لذين  عن  �لكرمي   ^Ñلقر�  �
باملصاعب "�البتال�� حيث يقو� 
ُمِصيَبٌة  
َصاَبْتُهْم َ  ��َ|ِ ﴿�لَِّذيَن   :�
 *  َ̂ َ��ِجُعو |ِلَْيِه  َ"|ِنَّا  ِهللا  |ِنَّا  َقاُلو� 
َ�بِِّهْم  ِمْن  َصَلَو�ٌ�  َعَلْيِهْم  
"لَِئَك ُ
 ﴾ َ̂ �ْلُمْهَتُد" ُهُم  
"لَِئَك ُ"َ َ"َ�ْحَمٌة 

(�لبقر� ١٥٧-١٥٨)
"�آل^ سأقدf |ليكم بعض �لسو�نح 
من حيا� هؤال �ملهتدين �لذين نالو� 
بصحبته  "حظو�   �  çلن� قر� 
"ضربو�   � تربتيه  من  "�ستفا�"� 
فقد جا  "�جلَلد.  للص�  عليا  
مثلة 
� �"�ية: عن َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها 
 َ̂ ا �ْبُتِلَي �ْلُمْسِلُمو َقاَلْت ....." َفَلمَّ

فالشـديد ! نظـر اهللا 
يكظـم  َمـن  ورسـوِله 
غيظه، وهـذا هو العمل 
ُيكسـب  الذي  الصـا� 
اهللا  قـرَب  املـؤمـن 

ليعرفو�  للمؤمنني  نصائح  فهذ  
عو�طفهم  ُيظهر"�   ^
 ±ب  كيف 
 ^
 "�ملعانا�، "كيف ±ب  �أل§   �
�هللا  
خ�نا  "قد  فعلهم.   ��� تكو^ 
"لقد  �ألمو�.  ֲדذ   "�سوله  تعا} 
جا � �حلديث عن كيفية �لدعا. 
َعْن ُ
fِّ َسَلَمَة َ�ْ"ِ¼ �لنَِّبيِّ � َقاَلْت: 
َما  َيُقوُ�:   � �ِهللا  َ�ُسوَ�  "َسِمْعُت 
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َخَرَ¼ 
َُبو َبْكٍر ُمَهاِجًر� ِقَبَل �ْلَحَبَشِة 
�ْبُن  َلِقَيُه  �ْلِغَماِ�  َبْرَ�  َبَلَغ   ��َ|ِ َحتَّى 

َْيَن  َفَقاَ�  �ْلَقاَ�ِ�  َسيُِّد  َ"ُهَو  ِغَنِة  �لدَّ
َبْكٍر  
َُبو  َفَقاَ�  َبْكٍر؟  
ََبا  َيا  ُتِريُد 

ِسيَح َ  ْ̂ 
َ 
ِ�يُد ُ َفَأَنا  َقْوِمي  
ْخَرَجِني َ
�ْبُن  َقاَ�  َ�بِّي.  َفَأْعُبَد  �َألْ�ِ·  ِفي 
َ"ال  َيْخُرُ¼  ال  ِمْثَلَك   َّ̂ |ِ ِغَنِة:  �لدَّ
 fَ"ْلَمْعُد� َتْكِسُب  َفِإنََّك  ُيْخَرُ¼ 
َ"َتِصُل �لرَِّحَم َ"َتْحِمُل �ْلَكلَّ َ"َتْقِر� 
�ْلَحقِّ  َنَو�ِئِب  َعَلى  َ"ُتِعُني  ْيَف  �لضَّ
َ�بََّك  َفاْعُبْد  َفاْ�ِجْع  َجاٌ�  َلَك  
ََنا "َ
َفَرَجَع  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َفاْ�َتَحَل  ِبِبالِ�َ�. 
 Àِْشَر�
َ ِفي   Àََفَطا َبْكٍر  
َِبي  َمَع 
َبْكٍر  
ََبا   َّ̂ |ِ َلُهْم  َفَقاَ�  ُقَرْيٍش  ُكفَّاِ� 
 َ̂ ال َيْخُرُ¼ ِمْثُلُه َ"َال ُيْخَرُ¼ 
َُتْخِرُجو
َ�ُجال ُيْكِسُب �ْلَمْعُد"fَ َ"َيِصُل �لرَِّحَم 
 ُ ْيَف َ"ُيِعني َ"َيْحِمُل �ْلَكلَّ َ"َيْقِر� �لضَّ
ُقَرْيٌش  َفَأْنَفَذْ�  �ْلَحقِّ  َنَو�ِئِب  َعَلى 
َبْكٍر،  
ََبا  َ"Ñَمُنو�  ِغَنِة  �لدَّ �ْبِن  ِجَو�َ� 
ِغَنِة ُمْر 
ََبا َبْكٍر َفْلَيْعُبْد  َ"َقاُلو� الْبِن �لدَّ
َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َفْلُيَصلِّ َ"ْلَيْقَرْ
 َما َشاَ 
َ"َال ُيْؤِ�يَنا ِبَذِلَك َ"ال َيْسَتْعِلْن ِبِه َفِإنَّا 
َ"ِنَساََنا  
َْبَناََنا  َيْفِتَن   ْ̂ 
َ َخِشيَنا  َقْد 
َبْكٍر  َألِبي  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َ�ِلَك  َقاَ� 
  ِ�ِ��َ ِفي  َ�بَُّه  َيْعُبُد  َبْكٍر  
َُبو  َفَطِفَق 
الِ� َ"ال �ْلِقَر�َِ� ِفي  َ"ال َيْسَتْعِلُن ِبالصَّ
َفاْبَتَنى  َبْكٍر  َألِبي  َبَد�  ُثمَّ    ِ�ِ��َ َغْيِر 
 َ̂ َفَكا َ"َبَرَ�    ِ�ِ��َ ِبِفَناِ  َمْسِجًد� 

ُف  َفَيَتَقصَّ  َ̂ Ñْلُقْر�  
َ"َيْقَرُ ِفيِه  ُيَصلِّي 

َْبَناíُُهْم "َ �ْلُمْشِرِكَني  ِنَساُ  َعَلْيِه 

َُبو   َ̂ َ"َكا |ِلَْيِه   َ̂ َ"َيْنُظُر"  َ̂ َيْعَجُبو
اً ال َيْمِلُك َ�ْمَعُه ِحَني  َبْكٍر َ�ُجًال َبكَّ
 Àَْشَر�
َ َ�ِلَك  َفَأْفَزَ�   َ̂ Ñْلُقْر�  
َيْقَرُ
|َِلى  َفَأْ�َسُلو�  �ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  ُقَرْيٍش 
َلُه  َفَقاُلو�  َعَلْيِهْم   fََفَقِد ِغَنِة  �لدَّ �ْبِن 
ْ̂ َيْعُبَد  
|ِنَّا ُكنَّا َ
َجْرَنا 
ََبا َبْكٍر َعَلى َ
َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َ"|ِنَُّه َجاَ"َ� َ�ِلَك َفاْبَتَنى 
َالَ�  �لصَّ 
ْعَلَن َ"َ   ِ�ِ��َ ِبِفَناِ  َمْسِجًد� 
ْ̂ َيْفِتَن 
َْبَناََنا  
َ"�ْلِقَر�ََ� َ"َقْد َخِشيَنا َ
َيْقَتِصَر   ْ̂ 
َ 
َحبَّ َ  ْ̂ َفِإ َفْأِتِه  َ"ِنَساََنا 
 ْ̂ ْ̂ َيْعُبَد َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َفَعَل َ"ِ| 
َعَلى َ
ْ̂ َيُر�َّ  
ْ̂ ُيْعِلَن َ�ِلَك َفَسْلُه َ 

ََبى ِ|ال َ
ْ̂ ُنْخِفَرَ�  
َ |ِلَْيَك ِ�مََّتَك َفِإنَّا َكِرْهَنا 
 . َ̂ َ"َلْسَنا ُمِقرِّيَن َألِبي َبْكٍر �الْسِتْعَال

ََبا  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َفَأَتى  َعاِئَشُة  َقاَلْت 
َبْكٍر َفَقاَ� َقْد َعِلْمَت �لَِّذ� َعَقْدُ� 
ْ̂ َتْقَتِصَر َعَلى َ�ِلَك  
َلَك َعَلْيِه َفِإمَّا َ
ْ̂ َتُر�َّ |َِليَّ ِ�مَِّتي َفِإنِّي َال ُ
ِحبُّ  
َ"ِ|مَّا َ
ِفي  
ْخِفْرُ� ُ 
َنِّي  �ْلَعَرُ�  َتْسَمَع   ْ̂ 
َ

|ِنِّي  َبْكٍر  
َُبو  َقاَ�  َلُه  َعَقْدُ�  َ�ُجٍل 
ِبِجَو�ِ�  
ْ�َضى َ"َ ِجَو�َ�َ�  |ِلَْيَك   ُّ��ُ
َ
كتا�  �لبخا��،  (صحيح  �ِهللا." 

�حلو�ال�)
 ^
 
خر�  �"�يا�   �  ��" لقد 
�لك  بعد   � بكر  
با   �"�Ñ قريشا 
كث�R، "كانو� ±ر"نه من شعر �
سه 
شعر .  معظم  سقطت  ح�  "حليته 
من  �لنو�  %ذ�  عرضة  ُجعل  فقد 
�لظلم "لكنه صمد � "جهه "ص�. 
 � fحلا� نفسه ±ر� � هذ  �أليا�"
باكستا^، |� يقولو^ هنا� بأنه ليس 
مسموحا لكم 
^ تصّلو� ألنكم قد 
تغو"^ 
"ال�نا "�لضعاÀ منا ألنكم 
�ملسلمني  مثل  �لصلو��  بأ��ئكم 
لذ�  مسلمني.  
نفسكم  ُتظهر"^ 
من  مْنِعكم  على  بالقانو^  ُنص  قد 

�لك. 

ضف |} �لك 
نه قد "صلنا خ� "
�لبا�حة من مكاننني � باكستا^ بل 
قد ُنشر � �جلر�ئد 
يضا هنا�، جا 

الصP على الظلم لوجه اهللا عمٌل مقبول عند اهللا لدرجة 
يزيد اهللا عزَة الصابر، وإذا فهم الناس ! �تمعنا هذا 
األصل ! الشئون اليومية فيمكن أن ينشأ �تمع آمن.
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فيه 
^ �ملشايخ سّجلو� عند �لشرطة 
يذ¶و^  �أل;ديني  بأ^  قضية 
يدخل  �لك   f�� "ما  �ألضاحي، 
ُيمنعو�  لذ� ±ب   fشعائر �إلسال �
من �لك أل^ �لك ±ر¦ مشاعرنا. 
�لد�جة.  هذ    {| بلغو�  فقد   ،^�|
�حلا�  ֲדا  بلغ  فقد  �لشرطة،  
ما 
�ستدعو� �أل;ديني   ^
 
يضا ��جة 
"حّذ�"هم بأنكم |�� كنتم تريد"^ 
 ^
 فيجب  �ألضاحي  تذ¶و�   ^

تفعلو� �لك ��خل �جلد��^ �أل�بعة، 
|ظها� �   �ّ
 %ا  يكو^  
ال  "±ب 
�خلا�¼، ألنه ال áق لكم 
^ تذ¶و� 
 ^
 لكم  áق  ال  كما  �ألضاحي 
"لكننا  �ملسلمني.  مشاعر  جترحو� 
 ^
عندما فحصنا �ألمر 
كثر علمنا 
�جلد��^  ضمن  يذ¶و^  �أل;ديني 
بذلك  ُيخ�"^  "ال  مسبقا  �أل�بعة 

سو� 
قا�ֲדم �ألقربني. 
على 
ية حا�، |^ من شيمتهم 
ªم 
"يتحر"^  فسا��  يعيثو�   ^
 يريد"^ 

�ألعذ�� %ذ� �لغر·. 
شريك   f
  ^
 Ñخر  حديث  "هنا� 
 �
�ضي �هللا عنها حني 
سلمت بد
 Úتبشر نسا قريش سر�، فهذ� حا�
�ملر
� "صمو�ها. فقد  غريب لص� 

جا فيه: 

 ،fإلسال� شريك   f
 قلب   � ""قع 
فأسلمت "هي مبكة، ñ جعلت تدخل 
فتدعوهن  سرًّ�  قريش  نسا  على 
ظهر  ح�   fإلسال�  � "ترغِّبهن 

مرها ألهل مكة فأخذ"ها، "قالو�: 
لوال قومك لفعلنا بك "فعلنا، لكنَّا 
نسيِّر� |ليهم، قالت: فحملوG على 
بعR ليس حت� شي، ñ تركوG ثالًثا 
ال يطعموG "ال يسقوG، "كانو� |�� 
نزلو� منـزال 
"ثقوG � �لشمس، 
منها، "حبسوG عن  "�ستظلو� هم 
�لطعاf "�لشر��. فبينا هم قد نزلو� 
 ��| �لشمس،   �  Gثقو"
" منـزال 

نا ب�� شي على صد��، فتنا"لته 
منه  فشربت  ما،  من  �لو  هو  فإ�� 
عا�،   ñ فُرِفع،   rم نز�   ñ قليال، 
 ñ ُ�ِفع،   ñ منه،  فشربت  فتنا"لته 
 ñ مر�ً��،  ُ�ِفع   ñ فتنا"لته،  عا�، 
 ñ �"يت،  ح�  فشربت  ُتركت 
 ،ðفضتُّ سائر  على جسد� "ثيا

�ملا،  بأثر  هم   ��| �ستيقظو�  فلما 
 :Û فقالو�  �%يئة،  حسنة   G"
�"
فشربت  سقانا  فأخذ�  �Ôللت 
منه، قلت: ال "�هللا، "لكنه كا^ من 
لئن كنت  قالو�:  �ألمر كذ� "كذ�، 
فلما  �يننا،  من   Rَلديُنك خ صا�قة 
كما  "جد"ها  
سقيتهم   {| نظر"� 

تركوها، فأسلمو� عند �لك"

عطاها  "|نه حلا�Ú عجيب حيث 
�هللا تعا} جز� ص�ها فوً�� فهيأ %ا 
من عند  بكل Nبة ما 
�"� غليلها 

"سد جوعها.

با ُفَكْيَهة  ^
""�� � �"�ية 
خر� 
كا^ مو} لبr عبد �لد��، فلما 
سلم 
عن  يرجع  ح�  لتعذيبهم  تعر· 
�ينه "لكنه كا^ يأ� �لك. فكانو� 
حر   � �لنها�  نصف   � ُيخرجونه 
شديد، "� �جليه قيد من حديد، 
"يبطحونه  �لثيا�،  من  فيجر�"نه 
� �لرمضا، ñ يضعو^ على ظهر  
صخر� ح� ال يتحر�، فكا^ يبقى 
كذلك ح� ال َيعِقل. فبقى يتحمل 
ص�   يتزعز�   ^
  ^"� هذ�  كل 

"ثباته 
بًد�.
"كث�R ما نسمع قصة بال� � �لذ� 
�لذ�  �خللف  بن  ألمية  مو}  كا^ 
فيطرحه   �Rلظه�  � به  ûر¼  كا^ 
عريا^،  "هو  �مللتهبة  �أل�·  على 
ñ يأ¸ ¶جر ثقيل "يلقي به فوقه، 
"يصيح به 
^ ��كر �لال� "�لعز� 
فستهلك  "|ال   (�) مبحمد  "�كفر 

حد،  ±يبه:  فكا^  �لعذ��،  ֲדذ� 
بكر  
بو  مر   fأليا� 
حد   �" 
حد. 
فاشتر�   يعذبونه  "هم   � �لصديق 
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مقابل عبد Ñخر "
عتقه فوً��.
"هنا� مثا� صحاÑ ðخر ُيذكر � 
�أل��  بن  خبا�  "هو  �لر"�يا�، 
�، ُيذكر 
نه �خل على عمر � 
 � عمر  فأجلسه  خالفته  عهد   �
�أل�·  على  ما  "قا�:  ُمتِكئه  على 
هذ� -  من  �ملجلس  ֲדذ�  
حق  
حد 
�با¦.  بن  بال�  |ال   - خبا�   �

فقا� خبا�: يا 
مR �ملؤمنني ال شك 

نه 
يضا يستحق بذلك |ال 
^ بالال 
كا^ له � �ملشركني من مينعه �هللا به، 
 rيت

حد مينعr، فلقد � Û يكن §"
 ñ نا��،   Û 
"قد"� "  ،G"خذ
 يوما 
ِ�جله  َ�جٌل  فيها، ñ "ضع   Gسلقو
على صد��. ñ َكشف عن ظهر  

.ëَفإ�� هو قد َبِر
يطبع  َقْيًنا  �أل��  بن  خبا�  كا^ 
 � �هللا  �سو�  "كا^   ،Àلسيو�
 f
” موالُته  فُأخِبَرْ�  "يأتيه،  يألفه 

منا�“ بذلك، فكانت تأخذ �حلديد� 
فشكا  
سه، � على  فتضعها  �ملحما� 
�لك |} �سو� �هللا � فقا�: ”�للهم 
 f
�نصر خبابè“، فاشتكت موالته ”
مثل  تعو�  فكانت  
سها، � 
منا�“ 
�لكال�، فقا� %ا �ألطبا: �كتو�، 
فكا^ خبا� يأخذ �حلديد� �ملحما� 

سد  (�نظر:  
سها. � ֲדا  فيكو� 

�لغابة، با� �خلا) "هكذ� فقد �نتقم 
�هللا منها.

ملا �
� عثما^ بن مظعو^ � ما يلقى 
�سو� �هللا � "
صحاُبه من �أل��، 
بن  �لوليد  بأما^  "ير"¦  يغد"  "هو 
�ملغ�R، قا� عثما^: "�هللا |^ غد"� 

هل  من  õو�� �جل  Ñمًنا  "�"�حي 

هل بي� يلقو^ " ðصحا
�لشر�، "
 ..rلبال "�أل�� � �هللا ما ال يصيب�
لَنقٌص شديد � نفسي. فمضى |} 
عبد  
با  يا  فقا�:   �Rملغ� بن  �لوليد 
 � كنُت  قد  ِ�مَُّتك،  َ"َفْت  �س، 

خر¼ منه  ^
جو���، "قد 
حببت 
|} �سو� �هللا �، فلي به "
صحابه 
�بن  يا  فلعلك  �لوليد:  فقا�  
سو�. 

خي 
"�يت 
" �نتهكت؟ قا�: ال، 

�يد  "ال  �هللا،  õو��  
�ضى  "لكن 
فانطلق |}  قا�:   ! Rبغ  Rستج
 ^

�ملسجد "ُ�ّ� عليَّ جو��� علًنا كما 

عطيتك |يا  علًنا، قا� عثما^ فلما 

بلغنا �ملسجد قا� �لوليد: هذ� عثما^ 
بن مظعو^ قد جا ل�R علي جو���. 
"جدته  "قد   ،�صد عثما^:  فقا� 
 ^
 
حببت  "قد  �جلو��،  كرمي   èفي"
ال 
ستجR بغR �هللا �، "قد ���� 
عليه جو�� . ñ �نصرÀ عثما^ بن 
Øلس   � �بيعة  بن  "لبيد  مظعو^ 
معهم  فجلس  �لشعر،  يلقي  قريش 

عثما^، فقا� لبيد "هو ينشدهم: 

ال كل شي ما خال �هللا باطل

فقا� عثما^: صدقت. 
قا� لبيد: 

"كل نعيم ال Nالة ��ئل
فقا� عثما^: كذبت فإ^ نعيم �جلنة 
ال يز"�. فقا� لبيد: "�هللا يا معشر 
قريش ما كانت Øالسكم هكذ�! م� 

بتم على طريق �إليذ� هذ�. فقا� �

حدهم: |نه سفيهنا �لذ� �نشق عن 
تأخذ  فال  
صحابه،  بعض  مع  �يننا 
كالمه على قلبك، فرّ� عليه عثما^ 
بكلمة، فقاf سفيه منهم |} عثما^ 
بن مظعو^ فلطم عينه، فاخضّر�، 
فقا� له �لوليد بن �ملغ�R: "�هللا يا �بن 

خي لقد كنت � �مة منيعة "كانت 
عينك غنية عما لقيت! فقا� عثما^: 
لقيت  ما   {|  �Rفق �لصحيحة   rعي

ختها، "جو�� �هللا Ñمن "
عز. فقا� 

”مـا رأيـت مـن الناس 
أحًدا �ـب أحًدا كحب 
@مًدا.“ @مٍد  أصحاب 
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�بن  يا  �لوليد: هل لك � جو��� 
 � Û ��

خي؟ فقا� عثما^: ال 
جو�� 
حد |ال � جو�� �هللا. (�نظر: 

سد �لغابة � معرفة �لصحابة، با� 

�لعني)
قد   � Nمًد�  سيدنا   ^
 شك  ال 
جديد�  مناحي  صحابته  
عطى 

للعشق "�حلب "�لوفا "�لص�.
�لصحابة  
حد  �لدثنة  �بن  �يد  كا^ 
"�بتاعه  �لرجيع،   fيو 
سر"� ُ �لذين 
صفو�^ بن 
مية ليقتله بأبيه 
مية بن 
�لتنعيم   {| به  فلما خرجو�  خلف. 
سفيا^:  
بو  له  قا�  للقتل   fَ "ُقدِّ
 ìمدN ^

نشد� �هللا يا �يد، 
ُتحبُّ 
عندنا �آل^ � مكانك نضر� عنقه 

نك � 
هلك؟ قا� �يد: "�هللا ما "

حب 
^ Nمًد� �آل^ � مكانه �لذ� 
 G
" تؤ�يه  شوكة  تصيبه  فيه  هو 
جالس � 
هلي! فقا� 
بو سفيا^: 

حًد� áب 
حًد�  Ìيت من �لنا
ما �

كحب 
صحا� Nمٍد Nمًد�.

مها�  كانت  كيف  الحظو�   ñ

"ال�هن  يوصني  �لعصر  �لك 
بالص� "�لثبا�، فقد "�� � |حد� 
 � Rعبد �هللا بن �لزب ^
�لر"�يا� 
�ستشها� ،   fيو "�لدته   {| جا 
يشترطو^  ملا  ¤ضع  ال  فأ"صته: 

عليك ح� ُتنقذ من �لقتل ñ تتعر· 
للذلة "�%و�^. فو�هللا 
^ تقتل بالسيف 
تضر�   ^
 من  
فضل  عزيز  
نت "

õلد� "�حد� "
نت �ليل. 
فهكذ� تتضح من خال� هذ  �لر"�ية 
�إلميانية  "غRִדن  �ألمها�  عزمية 
بأال  
"ال�هم  يوصني  كن  حيث 
يتخا�لو� "ال يبد"� ضعفا � |مياªم.

"�لثبا�  للص�  عجيبة  لنما�¼  |ªا 
"�لشبا�  "�لنسا  �لرجا�  
��ها 
تا�يخ   � منثو��  "نر�ها  "�لشيو	 
�إلسالf � كل مكا^. يقو� �ملسيح 
هذ   يذكر  "هو   � �ملوعو� 

�لنما�¼ �لر�ئعة:
�لسيف  � � �فع  نبينا  ”§ يسبق 
�لتعذيب على  يتحمل  قط، بل ظل 

يد� �لكفا� |} فتر� طويلة، "ص� 
 fلقيا� لإلنسا^  ميكن  ال  ��جة   {|

يضا  
صحابه   fلتز� "كذلك  ֲדا. 

باملبد
 نفسه. لقد ُ
مر"� بالص� على 
 .�بالصد "متسكو�  فص�"�  �إليذ� 
يتأّ"هو�.   §"  fألقد�� حتت  ُ"طئو� 

عينهم   fما
 
"ال�هم  ُقتِّل  لقد 
بو� باملا "�لنا� "لكنهم  تقتيال، "ُعذِّ
�لشر  مقا"مة  عن  �متنعو�  �لك  مع 
ٌع. هل يسع 
حد�  "كأªم 
"ال� ُ�ضَّ

مًة من 
مم �ألنبيا قد  ^

^ يثبت 
قوִדم  مع  �حلد  هذ�   {| متسكنو� 
"�لقد�� على �النتقاf حيث �متنعو� 
 çصحا� �لن
عن �ملقا"مة كما فعل 
 � ^
�؟ هل عند 
حد �ليل على 
"�لقو�  �لشجاعة  ميلك  حزبا  �لدنيا 
"�"�عي  �ملقا"مة  على  "�لقد�� 
|يذ�  على  ص�"�   ñ كلها  �لبطولة 
�لعد" �لسفا� "تعذيبه |} ١٣ عاما 
متتالية. |^ ص� سيدنا "موالنا � 

صحابه § يكن بسبب �الضطر�� "
بل كا^ 
صحابه �لشجعا^ ميلكو^ 

هـل عنـد أحـد دليـل علـى أن ! الدنيـا حزبـا 
ميلـك الشـجاعة والقـوة والقـدرة علـى املقاومة 
ودواعـي البطولـة كلهـا � صـPوا علـى إيـذاء 
العـدو السـفاك وتعذيبـه إS ١٣ عامـا متتاليـة. 
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نفسها  �لقو�  
يضا  �لص�  �من   �
فكا^  �جلها�.  �من  
بد"ها �  �ل� 
Øاهد  
لف  �ألحيا^  بعض   �
�لعد"  جنو�  من  
لف  ملئة  يتصد� 
"يهزموهم. لقد حدÚ �لك ليعلم 

^ �لص� �لذ� ُ
ظهر � مكة  Ìلنا�
�لدماَ ما كا^  على سفك �ألعد�ِ 
|ªم  بل  �لضعف   "
 �جلنب  سببه 
�هللا  
مر  على  بنا  �ألسلحة  َ"َضعو� 
تعا}، "�ستعد"� لُيذ¶و� مثل �لشيا  
�لنو�  هذ�   ^
 شك  ال   .Àخلر��"
من �لص� يفو� قد�� �إلنسا^. "لو 
قر
نا تا�يخ �لعا§ "�ألنبيا كلهم ملا 
"جدنا هذ  �ألخال� �لفاضلة � 
ية 

مة 
" �اعة 
� نç. "لو �طلعنا على 
ص� 
حد من �لسابقني خلطر بالبا� 
يكو^   ^
 جتيز  �لقر�ئن  "كأ^  فو�� 
�لسبب  هو  �لقد��   fعد  "
 �جلنب 
 ^
 
ما  �لص�.  �لك   ��" �حلقيقي 

تكو^ هنا� �اعة متلك � �حلقيقة 
قوية  "قلوبا  "شجاعة  حربية  بر�عة 
ñ تؤَ�� "ُيقتل 
"الُ�ها "ُيجرَّحو^ 
�لشر،   f"تقا بالسهاf "مع �لك ال 
فهذ  هي �لصفة �لبطولية �ل� ظهر� 
 �  fألكر� نبينا  من  كاملة  بصو�� 

صحابه |} ١٣ عاما. �لص� �لذ� "
متت فيه مو�جهة �ملصائب �لشديد� 
كل حني "Ñ^ "�لذ� �متد على مد� 
 Rال يوجد له نظ f١٣ عا �
طويلة 
� �حلقيقة. "|�� شك 
حد � �لك 
فليخ�نا 
ين نظR مثل هذ� �لص� � 

مر  "هنا�  �لذين سبقو�؟  �لصلحا 
 � çلن� ^
Ñخر 
يضا جدير بالذكر 
§ �û �لصحابة "هم يتعرضو^ %ذ� 
هذ�  من  للتخلص  خطة  بأية  �لظلم 
�لذ� مو�Ì عليهم.  �لعظيم  �لظلم 
 ^
 "تكر���  مر���  نصحهم  بل 
�ستأ�نه   ^|" �ملعانا�.  على  يص�"� 

"قا�:   ،� فمنعه  للمو�جهة  
حد 
 �  çلن� فكا^  بالص�.  
مرُ� ُ لقد 
ينصحهم بالص� ��ئما ما § ينـز� 
�ألمر من �لسما للمقا"مة. فا¶ثو� 
عن نظR هذ� �لص� � �لذين خلو� 
�خرجو�   ñ �لنهاية،   {| �لبد�ية  من 
 fمكن لكم، من قو
لنا منو�جه، |^ 
موسى 
" � حو��يي عيسى عليهما 

".fلسال�
للص�  يوفقنا   ^
 تعا}  �هللا  ندعو 
"�لصمو� ��ئما. "ال سيما � �لبال� 
ملعانا�  �أل;ديو^  فيها  يتعر·  �ل� 
شديد� مثل باكستا^ "بعض �لبال� 
 .��ألخر� حيث ُيضّيق عليهم �خلنا
فندعو �هللا تعا} 
^ يوفق �أل;ديني 
"يبطش  "�الستقامة  للص�  هنا� 
باألعد� بيد قد�ته، "
^ يكو^ كل 
عمل من 
عمالنا لنيل �ضا �هللا تعا} 


فضاله ��ئما، Ñمني. Úنر"

* العلـم خليـل املؤمـن واحلِْلُم وزيـره والعقل دليلُه

 والعمل قّيُمه والّرفُق والده والّلُني أخوه والّصبر أمير جنوده.
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�لكذ�  Nترفو  ينسب 
|} �اعتنا |لغاها �كن 
 � fحلّج |} �لبيت �حلر��
مكة �ملكرمة "قو%ا بوجو� �حلج � 
"ثبت  
يديهم   � ُسقط  "ملا  قا�يا^. 
�لتهمة،  للناÌ كذֲדم غيَّر"� � هذ  
فنسبو� لنا 
ننا نر� 
^ �حلج � �لبيت 
�يا��   ^"� من  يكتمل  ال   fحلر��

ننا 
ضفنا �كنا جديد�  �
قا�يا^.. 
�جللسة   ^| Ñخر"^:  "قا�  للحج. 
 {| �حلج..  عن  بديل  هي  �لسنوية 
 � يتنافسو^  
كا�يب  من  �لك   Rغ

�ختر�عها. 
كما  قا�يا^   {| �حلج  نعت�  كنا  لو 
 Gيزعم �ملفتر"^، ملا �هب �خلليفة �لثا
 fملوعو� � للحج � عا� للمسيح 
خا^  �هللا  ظفر  �هب  "ملا   ،١٩١٢

للجماعة  �لبطل  �لبا�  �البن  -"هو 
ضيًفا  للعمر�  �أل;دية-  �إلسالمية 
فيصل   Rألم�) فيصل  �مللك  على 
كا^  "لو  �لستينيا�.   � عندها) 
�فتر�íهم صحيحا ما �هب �لعديد من 
�أل;ديني للحج �غم منع �حلكوما� 
ُيلقى  حيث  �لك،  من  "�لسلطا� 
�لقبض على بعض �أل;ديني "هم � 
�حلج؛ فأحدهم شو��� Nمد شريف 
من �بو�، باكستا^، �لذ� �هب مع 
�لسبعينيا�  
"�ئل   � للحج  �"جته 
فُألقَي �لقبض عليهما، "ُسجنا شهوً�� 
منفصلْين، "قد ُهّد�� بالقتل "òا من 
�لسجني  هذ�  %م  فقا�  �لسن،  كبا� 
قد  "كا^  شئتم.  ما  �فعلو�   :fملظلو�
معا�ضينا  كبا�  
حد  ֲדما  "شى 
منظو�  �لشيخ  "هو  باكستا^،   �

�لشنيو¸. "قد �عتا� �ملشايخ �لبحث 
ليخ�"�  �حلج،   � �أل;ديني  عن 
فلو  باعتقا%م،  هنا�  �لسلطا� 
ينكر"^  �أل;ديو^  �ملسلمو^  كا^ 
¶ياִדم  ûاطر"^  فهل  �لفريضة  هذ  

"حريتهم؟ 
� �ملوعو�  �ملسيح  يبتد�  كيف   ñ
 ^
 على  مر���  
كد  �لذ�  "هو  ا  حجًّ
نسخ  "ال  كاملة  �إلسالمية  �لشريعة 
فيها |} �ألبد؟ كيف له � 
^ ينسخ 
حكم   �
  "
 �حلج  يغّير   "
 �جلها� 
 fخر "هو �لذ� نا�� بكما� �إلسالÑ
 ^Ñلقر� "كما�   � �لرسو�  "كما� 

�لكرمي "تنـزيهه عن �لنسخ كله؟
�لصال�  بأ^  ""نعتقد  حضرته:  يقو� 
"�لصوf "�لزكا� "�حلج من فر�ئض �هللا 
�جلليل، فمن تَركها متعمد� غRَ معتذ� 

�ملهندJ هاd طاهر

ÊbÌÖb”@µg@wßa@ÚËjëÊbÌÖb”@µg@wßa@ÚËjë
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�لسبيل."  سو�  ضل  فقد  �هللا  عند 
(٥٦ë مو�هب �لر;ن)

"يقو� حضرته �: ""هنالك نو� 
"لكن  �حلج.  "هو  �لعبا��  من  Ñخر 
ظاهريا  ا  حجًّ �حلج  يكو^  
ال  ±ب 
فقط؛ بأ^ يأخذ �إلنسا^ ما َ�ع ِمن 
حال� "حر�f من �ملا�، "يتجه |} بيت 
"ير��  غRها،   "
 بالباخر�   fحلر�� �هللا 
 ñ ،هنالك Ìبلسانه فقط ما ير�� �لنا
يرجع "يفتخر بأنه �حلا¼. كال، فليس 
�لغر· �لذ� من 
جله "ضع �هللا �حلج 
Ñخر  من  
نه  "�حلق  هكذ�،  يتحقق 
ينقطع   ^
 "�لسلو�  �لعبا��  مر�حل 
�به،  "يعشق  نفسه،  عن  �إلنسا^ 
 �"يغر� � ¶ر حبه. فاملحب �لصا�
يضحى بقلبه "مهجته. "�لطو�À ببيت 
"هذ�  �لتضحية  %ذ   �مز   fحلر�� �هللا 
تعا}  هللا  بيتا  هنا�   ^
 "كما  �لفد�. 
على �أل�· فكذلك هنالك بيت هللا 
�إلنسا^  به  يُطْف  �لسما، "ما §   �
ال يصّح طو�فه". (خطبا� �الجتما� 

�لسنو� سنة ١٩٠٦)

"لئك  �يع  "فيا   :� "يقو� 
لن  �اع�  
نفسكم  حتسبو^  �لذين 
ُتعّد"� من �اع� � �لسما ِ|ّال حني 
لذلك  باحلق،  �لتقو�  تسلكو^ سبل 
باخلشو�  �خلمس  صلو�تكم  فأقيمو� 
�هللا،  تر"^  كأنكم  �لقلب  "حضو� 

"كل   ،�بالصد هللا  صيامكم  
ّمتو� "
من "جبت عليه �لزكا� فْليؤّ�ها، "من 
ُفر· عليه �حلج "ال مانع له فليحّج". 
(سفينة نو¦، �خلز�ئن �لر"حانية Øلد 

(١٥ ë ١٩
ُينسب  ما  تصديق  ميكن  كيف   ñ
�حلج  |لغا  من   �  Gلثا� للخليفة 
 Rلكب�  Rلتفس�  � كتب  �لذ�  "هو 
"�حلكمة  �حلّج  عن   �Rكث صفحا� 
من كل مناسكه بتفصيل ممتع مفيد، 
كما بني جتا�به �لر"حية خال� حجه 
�ملكرمة؟  مكة   �  fحلر�� �هللا  لبيت 
"كيف ûطر بباله 
^ ûالف ما قاله 
"�ملسيح   � "�لرسو�  �لكرمي   ^Ñلقر�

�ملوعو� �؟ 
"فيما يلي نتطر� |} بعض عبا��� 
 fل� يقّدمها �خلصو� � Gخلليفة �لثا�

مبتو�� لنقر
ها � سياقها: 
خالفته  بد�ية   � حضرته   Úيتحد

فيقو�:  قا�يا^،  �يا��  
òية  عن 
فيكم  توّلَد  �لذ�   Ìحلما� "هذ� 
±ب   � �ملوعو�  باملسيح  باإلميا^ 
"|ال  �ستغالال صحيحا،  تستغّلو    ^

�ستغّلو   يدمِّر؛  �خلاطئ   Ìفاحلما
لتعلُّم �لدين....... "
ّ"ُ� طريقة لتعلُّم 
باملركز  عالقة  لكم  يكو^   ^
 �لدين 
هذ�   � تعا}  �هللا  جعله  قد  �لذ� 
 ��لعصر ُ
مًّا لكل �لدنيا. "سو� صد
 §  f
  Àعتر�"  ،�يصد  §  f
 
حد 
يعترÀ، |ال 
^ �لصحيح 
^ �ملولو� ال 
ميكن 
^ يتر� تربية صحيحة |ال بلنب 

مه. ميكن 
^ يتر� بلنب �ملاعز "�لبقر 
"�جلاموÌ، لكن ال ميكن 
^ ينا� به 
�لقو� �لكاملة، |منا ينا%ا بلنب 
مه. لقد 
جعل �هللا تعا} قا�يا^ ُ
مًّا لقر� �لعا§ 
حتيا  لن  لذلك  �لعصر،  هذ�   � كله 

� قرية حياً� �"حانية كاملة |ال �ل� 
فالطريق   .fأل� ثد� هذ   تتغذ� من 

 Yفيـا ¢يع أولئك الذين حتسـبون أنفسـكم ¢اع"
لن ُتعـّدوا من ¢اعY ! السـماء ِإّال حني تسـلكون 
سـبل التقوى باحلق، لذلك فأقيمـوا صلواتكم اخلمس 
باخلشـوع وحضـور القلب كأنكـم تـرون اهللا، وأّمتوا 
صيامكم هللا بالصـدق، وكل من وجبـت عليه الزكاة 
فْليؤّدهـا، ومن ُفرض عليه احلـج وال مانع له فليحّج". 
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 ^
�حلق "�لكامل لتعلم �لدين |منا هو 
تأتو� هنا "تتعلمو  من هنا. 

 ^
 ميكن  �حلليب   ^
 
حد  قا�  "لو 
�لُعَلب،   � بعيد�  
ماكن   {| ُيبعث 
�لطريق؟  هذ�  من  نستفيد  ال  فلما�� 
�لطا�¼  �حلليب  بني  شّتا^  فأقو�: 
"غR �لطا�¼. ال شك 
^ هذ� �حلليب 

يًضا ُيبعث |} �خلا�¼ � �لعلب -

بينهما   ��لفر "لكن  �جلر�ئد-   rع

فر� �لطا�¼ "غR �لطا�¼. فإ�� كنتم 
 ^
تريد"^ 
^ تنتفعو� حقيقة فعليكم 
تأتو� هنا "تنتفعو� هنا من هذ� �حلليب، 
"|ال سوÀ نبعث لكم هذ� �حلليب � 

�لعلب على كل حا�. 
 {| 
^ حضو�نا  يقو�  بعضكم  لعل 
يكفينا.  �لسنوية  �جللسة   � قا�يا^ 
 � ألننا  صحيحا،  ليس  هذ�  "لكن 
هذ  �ملناسبة نبني �ألمو� |�اًال "Ôّث 
�لعمل، "ال يكو^ عندنا فرصة  على 
�لفرصة  تتيسر  "|منا  "�لتربية،  للتعليم 
لذلك � 
ياf غR �جللسة، لذلك ±ب 

^ حتضر"� هنا � "قت Ñخر 
يًضا. 
|^ �إلخو� �لذين يأتو^ هنا � 
"قا� 
�حلليب  بني   ��لفر  �"
� قد  
خر� 
�لطا�¼ "�ملعلب، "لذلك ال يضّيعو^ 
هنا.  للمجي  فرصة  "ال  |جا��   �ّ

"يتركو^  
نفسهم  على  يشّقو^  |ªم 
��حتهم "يفا�قو^ 
هلهم، "áضر"^ 

بالفعل.   �Rكث "ينتفعو^  حتما،  هنا 

خر�  بعد  مر�  هنا  حضو�هم   ^|
نفسه �ليل على 
ªم ±د"^ فائد� � 
فاحلق  يأتو^؟  ملا��  �ملجي هنا، "|ال 
لقد  هنا.  ضر"��  هنا  �حلضو�   ^

حث �ملسيح �ملوعو� � على �لك 
áضر"^  ال  �لذين   ^| "قا�   ،�Rكث
هنا مر� تلو مر� 
خاÀ على |مياªم، 
"�لذ� ال يبقى على صلة مع قا�يا^ 
سوÀ ُيقطع. فاحذ�"� من 
^ ُيقطع 


حدكم.
 "ثانيا: |الfَ يبقى هذ� �حلليب طا�جا؟ 

يضا  �ألمها�  حليب   ^
 تر"^  
ال 
±ّف! �1 �ّف �حلليب � ثد� مكة 
يرمي  "قت  سيأ¸  كذلك  �2ملدينة؟ 
عن  بعيد�  �حلليب  ֲדذ�  فيه  تعا}  �هللا 
"±ّف  
يضا  
"ال�هم  "عن  
"ال�نا 
هذ� �حلليب. هذ� �لوقت سيأ¸ حتما، 
تشربو� هذ�   ^
 لذلك فمن "�جبكم 
�حلليب "تنتفعو� منه. |^ Øيئكم |} 
هنا مر� "�حد� � �لسنة لن ينفعكم 
 Ìمعظم �لنا ^
كث�R، "لكن �ألسف 

 ،fلعلو� �نو�
ال يهتمو^ ֲדذ� �ألمر. (
 ،١٣٥-١٣٦ë �لر�بع،  �ملجلد 
�طلبو� �لعلم، خطا� �جللسة �لسنوية 

(٢٧-١٢-١٩١٧
فعبا��: 
§ ±ّف �حلليب � ثد� مكة 
مكة   � يُعْد   § 
نه   :rتع "�ملدينة؟ 
 Ìبانيو^ يعلِّمو^ �لنا�ملدينة علما �"

�ينهم �حلّق.
 

نو� من �حلّج �لظّلّي
"قد �ִדم �خلا�جو^ على �خلليفة ("هم 
�لذين �شتهر"� فيما بعد بغR �ملبايعني 
�عت�  بأنه  حضرَته  �لالهو�يني)   "

قا�يا^   � �لسنوية  �جللسة  حضو� 
ا، فر�َّ عليهم حضرته � خطابه  حجًّ
� �جللسة �لسنوية عاf ١٩٣٣، "قا� 
بعد 
^ بّين ما � بر�مج �جللسة من 
تغي��R "توسيعا� "ما شابه �لك: 
جاهدين  يسعو�   ^
 �إلخو�  "على 
للحضو� |} �جللسة �لسنوية كل سنة 
فحضو�  قبل،   �� من  
كثر  بأعد�� 
هذ  �جللسة ليس 
مر� عا�يا، بل فيه 

فعبارة: أ� }ّف احلليب ! ثدي مكة واملدينة؟ تع§: أنه � 
يُعْد ! مكة واملدينة علماء ربانيون يعلِّمون الناس دينهم احلّق.
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 Rهنا� بيت شعر شه .�Rبركا� كث
�لصغا�  �ملوعو� � ير��   للمسيح 
قد  قا�يا^   ·�
  ^
 "هو  
يضا، 

�ًضا  "صا��  �آل^  Nترمة  صا�� 

َحَرًما من كثر� �خلالئق. 
قبل  خطبة   � قلت   ^
 سبق  لقد 
هذ  �جللسة "
نا 
حّث �إلخو� على 
من  نو�  حضو�ها   ^| حضو�ها 
نشرْ� جريد�  �لظّلّي، "عندما  �حلّج 
كتبْت  فقد  �خلطبة  هذ   "�لفضل" 
�حلّج  من  "نو�  �لرئيس:  �لعنو�^   �
�خلطبة  منت  خال�  "لكن  �لظّلّي"، 
نسو� 
^ يذكر"� كلمة "نو� من" �ل� 
قلُتها. "ح� لو § تكن هذ  �لكلما� 
 rفهنا� كلما� "�حلّج �لظلّي"، مما يع
فإننا  بذ�ته،  قائم  �حلقيقي  �حلج   ^

عندما نقو� 
^ �ملسيح �ملوعو� � 
نçٌّ  ظلّي، فهل يعr هذ� 
^ �سالة 
-"�لعيا�  �نتهت  قد   � �لكرمي   çلن�
باهللا-... |} 
^ قا� حضرته: "فاحلق 

^ �عتر�· غR �ملبايعني فا�
، فنظًر� 
تعا}  �هللا  جعلها  قد  �ل�  لل�كا� 
�ل�  �ل�كا�  سيما  "ال  قا�يا^   �
�عتبا�  فإ^  هنا،  �لسنوية  �جللسة   �
�حلج  من  نوًعا  �جللسة  هذ   حضو� 
�لظلي صحيح متاما. (جريد� �لفضل، 
 ،٥-١-١٩٣٣ �ألما^،   ��� قا�يا^ 

عد� ٨٠ �ملجلد ٢٠)

|�^، �العتر�· كا^ من غR �ملبايعني 
�نشقو� عن �جلماعة �إلسالمية  �لذين 
"هذ�  للخالفة،  �لتابعة  �أل;دية 
 .�  Gلثا� �خلليفة  حلضر�  حلسدهم 
�ملوعو�  �ملسيح   ّ̂ 
 على  يدّ�  هو   ñ
عن  بديل  �جللسة  بأ^  يقل   §�
على  �عترضو�  ما  "|ال  قط،  �حلج 
�خلليفة �لثاG "حا"لو� تشويه عبا�ته. 

يضا  يستدّلو^  �ملفترين   ^
 "�ملشكلة 
�خلا�جني  %ؤال  جريد�   � جا  مبا 
 Gلثا� �خلليفة  حضر�  خالفة  على 
�، "هي: "بيغاf صلح"، ١٩-٤-

 ^
 يريد  �ملقا�  "صاحب   ،١٩٣٣
بأننا نعت� �يا�� قا�يا^ بديًال  يتهمنا 

حد   {| �لقو�  "ينسب هذ�  للحج، 
صا�قا  يكن   § "لكنه  �أل;ديني.. 
�ل�يئة  �لعبا���  شّو   بل  لألسف، 
�خلليفة  حضر�  عبا��  شّوهو�  كما 

 .� Gلثا�
�ل�  كلها   ëلنصو� هذ   �لالفت � 

يلو"^ 
عناقها 
ªا تكو^ � سياقا� 
حضو�  على  �حلّض  مثل  ÷تلفة، 
�جللسة، "لكن هؤال ينـزعو^ كلمة 
من سياقها، كما هو "�ضح من هذ  
مثاال Ñخر،  يلي  فيما   fألمثلة. "نقد�
"هو   �  Gلثا� �خلليفة  يقو�  حيث 
áّث �أل;ديني على حضو� �جللسة 
من  �"حانيا  "�الستفا��  �لسنوية 
 fحلج � هذ  �أليا� �بركاִדا: "قد صا
يبَق   § ألنه   ،Ìلنا� من   Rلكث صعًبا 
�لذ�  �ملنطقة �ألمن "�ألما^  تلك   �
هو ضر"�� للحج 
"ًال، "ثانًيا: ليس 
"�ملنافع  �لفو�ئد  لتحقيق   fنظا هنالك 
للحج،  �حلقيقي  �ملقصو�  هي  �ل� 
"ثالًثا: أل^ �هللا تعا} قد 
��� � �لزمن 
�لر�هن 
^ يستعمل 
هل �%ند 
كثر من 
غRهم � سبيل خدمة �ينه، "حيث 
|ال  للحج  يذهب   ^
 ميكن  ال  |نه 
جهة،  من  "�لثر"�  �ملقد��  
صحا� 
�لذين  �لفقر�  فإ^  
خر�  جهة  "من 

إن حضورها نوع من احلّج الظّلّي، وعندما نشرْت 
جريـدة "الفضـل" هـذه اخلطبة فقـد كتبْت ! 
العنوان الرئيس: "نوع من احلّج الظّلّي"، ولكن خالل 
منت اخلطبة نسـوا أن يذكروا كلمـة "نوع من" ...
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يتسببو^ � ���ها� �جلماعا� �لربانية 
بسبب  �حلج  من  شرًعا  معذ"�"^ 
تعا}  �هللا  جعل  قد  "لذلك  فقرهم، 
مسلمو  فيه  يشتر�  لكي  ظليًّا  ا  حجًّ
 ^
�%ند �لفقر� �لذين يريد �هللا تعا} 
هذ�   �  fإلسال� لرقي  يستخدمهم 
 fلإلسال �أل"�  �لعصر   � �لعصر. 
ملقا�   fإلسال� نشر  مسؤ"لية  كانت 
على �لعر� 
كثر من غRهم، "كانو� 
بسهولة،  مكة  يصلو�   ^
 يستطيعو^ 
 �Rكث  ëفر عندهم  كانت  "لذلك 
�لربانية  �خلطة  هذ   إلجنا¦  �حلج   �
يوجد  ال  "لكن   ،(fإلسال� (نشر 
 fنظا �لعصر  �لعر� � هذ�  بال�   �
ال  كما  �إل%ية،  �خلطة  هذ   إلجنا¦ 
�لناÌ �يعا من كل  ميكن 
^ يصل 
�لعا§ هنالك، "لذلك فمع 
^ عبا�� 
�لقيامة،   fيو باقية "ستبقى |}  �حلج 
 fيو  {| �لباقية  �لصال�  فريضة  مثل 
�لقيامة، "|^ 
�� فريضة عبا�� �حلج 
هنالك � �ألياf �ملحد�� "�جب على 
"لكن  سبيال،  |ليه  �ستطا�  من  كل 
�لعصر  هذ�   � �اعة  مكة   � ليس 
ُتعت� مسؤ"لة عن نشر �إلسالf، كما 
ليست حالة �لعر� "ال نظامهم قا�� 
 fمنا هذ� �لنظا|" ،fعلى تبليغ �إلسال
موجو� �آل^ � �%ند، "�لقوf �لذين 
يقومو^ ֲדذ  �ملهمة 
يضا موجو�"^ 

�آل^  تعا}  �هللا  جعل  قد  لذلك  هنا، 
مركز   "جعل  
يًضا،  ظليًّا  ا  حجًّ
قا�يا^. "ما ��f نظاf �لتبليغ هذ� يظل 
� �%ند، "تظل قا�يا^ مركز� له، "ما 
تعا}  �هللا   ^
 يد�كو^  �%ند  
هل   f��
�%د�  
لقى عليهم مسؤ"لية نشر  قد 
 {| يأ¸  من  فكل  �لعا§،  "�لرشد � 
هذ  �جللسة سوÀ ينا� ثو�با، |ضافًة 
|} �ملنافع �لعلمية �ل� يكسبها بسما� 
 ^
 لو  "لكن  �جللسة،   � �خلطب 
مسلمي �%ند نسو� هذ  �لنعمة �إل%ية 
حق  يقد�"ها   §" �هللا-  قّد�  -ال 
مركز�  Ñخر  مكانا  �هللا  "�¤ذ  قد�ها، 
إلجنا� هذ  �ملهمة، فحيث Wنه ليس � 
 0W �W ،هذ� �جللسة �1 شعائر تعبدية
�ملكرمة  مبكة  �لعنصر �صو�  هذ� 
فقط، لذ� سوÀ يصبح هذ� �الجتما� 
(� قا�يا^) Øر� تقليد، "لن يبقى فيه 
 ^
 
;د�  كل  "�جب  فمن  ثو��. 
قد�ها  حّق  �إل%ية  �لنعمة  هذ   يقد� 
"عظمة ثو�ֲדا "يسعى جاهد� إلجنا¦ 
 "
باملا�  �لسنوية؛ سو�  هذ  �جللسة 

باقيـة  احلـج  "عبـادة 
القيامة،  وستبقى إS يوم 
مثـل فريضة الصالة... "

"ليـس ! هذه اجللسـة 
أي شـعائر تعبدية، إذ إن 
العنصر �صوص  هـذا 
مبكـة املكرمة فقـط... "


" بأ�  Àبتقدمي بيته للضيو "
باجلهد 
خدمة 
خر�. (خطبا� Nمو�، Øلد 
 ،٦٢٨ë �جلمعة،  خطبا�   ،  ١٣
�خلطبة  �قم   ،١٩٣٢  -١٩٣١ سنة 

(٢٥-١١-١٩٣٢ f٧٣، يو
على  áث   � حضرته   ^
 "�ضح 
حضو� هذ  �جللسة �لسنوية، "خال� 
�لنّص يبني 
نه ليس هنالك شعائر تعبدية 
� �جللسة، "
ªا |�� فقد� �لر"حانية 

منها فليس � حضو�ها ثو��. 
 �Rملسيح �ملوعو� �كث� Úلقد حتد
عن �حلج، "متÁ مر��� 
^ يز"� مكة 
تلك  عينيه  "كحل  "±عل  "�ملدينة، 
 Gلثا�" �أل"�  �خلليفة   ^|  ñ �لثر�". 
 ��� "ال   ،fحلر�� �هللا  بيت  حّجا  قد 
�ملضايقا�  �غم  áجو^  �أل;ديو^ 
�لكب�R �ل� يو�جهوªا. "هذ  �لفقر� 
 fكا�يب �خلصو
�ألخ�R كافية لنقض 

"توشيهاִדم �ملختلفة. 

(ُكتب �ملقا� بتا�يخ ٣١-١٢-٢٠١٠)
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�لصو�   ^
  � يثق   ^
 حتب  َمن  �نصح   *
 fلتهذيب يهز� ^
�%ا�� 
قو� من �لُصر�	، "
 ^
" �لغر"�،  áطم  �لتو�ضع   ^
" �لوقاحـة، 

�الحتر�f يسبق �حلب.

 fما ִדتم به �أل �"
 ^
* من �لتناقضا� �لعجيبة 

^ تعلم طفلها �لكالñ ،f بعد �لك تزجر  كي 

يسكت!!

* �ألصدقا ثالثة: صديق كالغذ� حتتا¼ |ليه 
|ليه  حتتا¼  كالد"�  "صديق  "قت،  كل   �


حيانا، "صديق  كالد� ال حتتا¼ �ليه 
بًد�.

َّ̂ �َحلَيــاَ� َتْبَقــى ِلَحــيٍّ 
ـْو َ َ"لـَ
ـْجَعـاَنـا �لشُّ 
َضلََّنــا َ َلَعـَدْ�َنــا 
( �ملتنبـي )

* |�� خرجت �لكلمة من �لقلب �خلت �لقلَب، "|�� 
خرجت من �للسا^ لن تتجا"� �آل��^.

* ال يستطيع 
حد |هانتك |ال مبساعدتك!

* �لعا§ يعرÀ �جلاهل ألنه كا^ جاهًال، "�جلاهل ال 
.èلعا§ ألنه § يكن عامل� Àيعر

* ِعْش َيْوًما "�حًد� كاألسد َخْيٌر من 
^ تعيش مائة 
سنة كالنعامة.

نفسه "حبسها عن  َهو�   f"قا من   Ìلنا� 
شجع   *
�لدنيا.

ـْوِ� ُبـدٌّ ْم َيُكــْن ِمـَن �ملـَ "ِ|َ�� لـَ
ْ̂ َتُمــوَ� َجَباَنــا 
َفِمـَن �لَعــاِ� َ

ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;ÑÄ\Ê›Â;€“t;;;

  |عد��: Nمد عبد �ملطلب  

1بيـا&  2معـا0:    
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ضدَّ  �لفتنُة  ثا��  عندما 
 ،�  َ̂ عثما �خلليفة 
هؤال   َّ̂ 
 "�ضًحا  "بد� 
لقتله،  "يسعو^  به  يتربصو^  �ملجرمني 
عر· عليه معا"يُة � 
^ يرسَل جيًشا 
�ملدينة،  "áمي  áميه  كي   fلشا� من 
فرفض حضرته �لك، "قا� |نه ال يريد 

^ ُيضّيق على 
هِل �ملدينِة مبساكنِة جيٍش 
ْ̂ كا^ هذ�  %م يقاîهم 
قو�ִדم؛ ح� "|

�جليُش سيحميِه "áمي �خلالفَة!
باملدينة،   َ̂ �ملجرمو نزَ�  "عندما 
منعو�  ح�    "�Ñ" �خلليفَة،  "حاصر"� 
يد�فعو�  لكي  �لصحابة  هّب  �ملا،  عنه 
�لذين  �لشجعا^  "هم  خليفتهم؛  عن 
مع  بسRִדم  
ثبتو� " �لشد�ئُد،  عركتهم 
�لتعامل مع  
ªم قا��"^ على  � çلن�
"ضٍع كهذ�، �فض حضرته 
^ يقومو� 
موضحا  عليهم؛  حرًصا  هؤال  ملقاتلة 

يريد"نه  �ملجرمني  هؤال   َّ̂ 
 مر�ً��  %م 
ُتسفك   ^
 يريد  "ال  "حسب،  هو 

�ماíهم �"نه.
عن  يتنا��   ^
 �ملجرمني  مطلُب   َ̂ كا
َ̂ �مه، فرفض  
^ يصو ���
 ْ̂ �خلالفة |
�لك بشد�، "
ّكد 
نه لن ûلَع قميًصا 

لبسه �هللا تعا} |يا . "هذ� يد� على 
نه 
َّ̂ موقَفه "
"�مَر   
كا^ صلب �لعزمية، "
للصحابة، § تكْن |ال من باِ� حقِن ما 
�ستطا� من �لدما؛ ما ��f هو �لوحيُد 

.Àملستهَد�
"حدثْت �جلرميُة، "�سُتشهد عثما^ �، 
"جنح بثباته على موقفه � �حلفا� على 
بصالبة  
فشل " شاً÷ا،  �خلالفة   fمقا
 �"���
 �لذين  �ملجرمني  كيَد  موقفه 
مذعو�ين  فرَّ"�  بل  باخلالفة،  �لعبث 
بعد ��تكا� جرميتهم؛ مهز"مني بعزمية 

عثما^ �لعظيم �.

"هكذ� فقد ضر� لنا حضر� عثما^ � 
�لقائمة  �ملقا"مة  تلك  �ملقا"مة؛   � �ملثل 

حسن  "�ل�   ،fإلسال� تعاليم  على 
 ðلر�شد "�لصحا� �خلليفة  تنفيذها �لك 
تتنا�� عن  �ل� ال  �ملقا"مة  �جلليل. هي 
 Ìلنا� 
من  ُتعر·  ال  "لكنها  �ملبا��، 
حياִדم  عليهم  تضّيق  "ال  للخطر، 

قو�ִדم ¶جة �حلفا� على �ملبا��. هي "
�ملقا"مة �ل� جعلت �لعد" � ح�R من 
�ستقامتها "هزمته "§ تتح له 
^ يستبيح 

�حلرماِ� "ميعَن � �لناÌِ قتال "|يذ�ً.
َ̂ � من موقف  فأين موقُف حضر� عثما

�عيا �ملقا"مة حاليا �لذين جعلوها �يًنا، 
"�فعوها فو� كل �ملقدسا�، "
باحو� 
نر�هم  حيث  �حلرما�؟  
جلها  من 
�لناá Ìتمو^ ֲדم،  
^ áمو�  بدال من 
"بدال من 
^ áرصو� على �ما �ألبريا 

مر� ال بد  fرØ "ير"^ سفكها بيد عد

�ملهندJ متيم 1بو �قة

ÚflÎb‘Ωa@’İ‰flÎ@Êb‡r«@Ú–Ó‹®a
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"بقا  بقاهم  "يعت�"^  لبقائهم؛  منه 
�%زيلة  "كر�سيهم  �ملأجو��  
حز�ֲדم 

عزَّ " 
همَّ  للسلطة  �ملتعطشة  "تيا��ִדم 
 ^
 � َ̂ من �خلالفة �ل� § يكن لعثما
يفرِّ� ֲדا، "لكْن ما كا^ له 
^ يتذ�َّ� 

ֲדا ليحمي نفسه.
 Ìَمنهم لبا Rٌعلى هؤال �لذين يلبس كث
 ��لدين 
^ يد�كو� 
^ حرمة �لدf تفو
َّ̂ �لتضييَق على خلق  
�حلرماِ� كلَّها، "
عد"ِّ  �هينة  "جعلهم  معيشتهم   � �ِهللا 
 ^
 بد  ال  عظيمٌة  مسئوليٌة  هي   fرØ
ُيسألو� عنها 
ماf �هللا تعا}. 
ين هم من 
موقف عثما^ � �لذ� Ñثر 
^ ُيستشهد 
 .Ìمن �لنا Rميو� كث ^
هو بدال من 

ما كا^ "�جبا عليهم 
^ يتنّحو� جانًبا 
ليقتل  يتذّ�� ֲדم  �لعد"   ^

��كو�  ��|
�آلخرين "يضّيق عليهم معيشَتهم؟ 
ين 
هؤال من موقف �خلليفة عمر � �لذ� 
�لقيامة   fيو �هللا   fما
 يقف   ^
  Àخا
 § ^| �"ُيسأ� عن شا� عثرْ� � �لعر�

يكن قد مّهد %ا �لطريق؟
ليسو�  �ملقا"مة  هذ   
�عيا   ^
 �حلقيقة 
|ال سياسيني يسعو^ |} مصا� تيا��� 
|ال  ليسو�  هم  "�"لية  |قليمية  "قو� 
�متد��� %ا. "هذ  �ملقا"مُة �ل� �بتدعوها 

صل  �ملقدسا� ال  فو� كلِّ  "�فعوها 
يلبُس  �لذ�  �لعظيم   fإلسال�  � %ا 
 Rصال ¤الف معاي

كثُرهم ���َ . فهي 


ساسية بدهية 
كد عليها �إلسالf؛ "من 

òها 
نه ال ±و� �خلر"¼ على "Û �ألمِر 
من  فئة  قبل  من  �حلر�  خيا�  "فر· 
�لناÌ على �"لة 
" Øتمٍع بأكمله. كما 
ال ±و� خيانُة �حلاكم "غدُ�  
" �لضغُط 
عليه  "�النقضاُ·  |ضعاُفه   "
 عليه 
عندما تسنح �لفرصة بعد 
^ كانو� قد 
نر�  "باملقابل  له.  �لوال  
قسمو� قسم 
مبخالفة  |ال  "جو�هم  يفرضو�   § 
ªم 

"ليا  على  خرجو�  فقد  �ملبا��؛  هذ  
على  �حلر�  خيا�  "فرضو�  �ألمو�، 
 Rضة غ�صو�ִדم مبعا
غRهم، "��تفعت 
ُ̂  �حلاكم "تكفُِّر  "تضعفه،  شريفة ¤وِّ

ñ تنقلُب عليه عندما تسنح �لفرصة!
�ل�  "قوَتهم،  سالَحهم   َّ̂ 
 "�لو�قع 
يفتر· 
ªا ملقا"مة �لعد" "��ِّ عد"�نه، 
نفو�هم  بسط  �ألك� �  �"�ها  تلعُب 

كثر من قد�ִדا  �لد�خلية  �لساحة  على 
±علهم  مما  �لعد"،  مقا"مة   � 
ثرها "

" مصاحلة.  rط" �عقبة � حتقيق "فا
�أل�ماُ�  "جد�  "جد"�  فحيثما 
"�الحتقانا�  بلد�ªم   � �ملستعصيُة 
�ل� كث�R ما تنفجر |} حر"� 
هلية. 
��تباطاִדم  �ألمو�  تعقيد  من  "يزيد 
بيد  "جتعُله  قر�َ�هم  تقيِّد  �ل�  �خلا�جيُة 

غRهم جزئيا 
" كليا.
 Rلتكف� سيَف  يرفعو^  
ªم  "�ملشكلُة 
"�لتخوين، "يرهبو^ به كل من يعا�ُضهم، 

يئنُّ  صوٍ�  كلَّ  ُيخمد"�   ^
 "áا"لو^ 
خلقوها  �ل�   À"لظر� "طأ�  حتت  
ملًا 
بتعنتهم، ñ يسمحو^ ألنفسهم باملز�"�� 
على �جلميع، "يدَّعو^ 
ªم هم �لوحيد"^ 
 ^
�ألمنا على مصاِ� �لشعب "�ألمة، "
غRهم لن يتو�نو� عن �لتفريط ֲדا! "هم 
يصا��"^   ��حلقو على  �حلفاِ�  باسم 

بسط حقو� �لناÌ، "يرتكبو^ ÷الفا� 
�لعد�  "ملبا��   �"لألخال للديِن   �Rكث

نفسهم  بو^  "ينصِّ �إلنسانية،  "�لكر�مة 

"صيا على �ألمِة مبجملها �"^ تفويض 
 fمنهم؛ "هذ� ظلٌم عظيٌم ال يقّر  �إلسال

"ال يرتضيه.
�لذ�  �ملقا"مة  منطق   َّ̂ | باختصا�؛ 
 fإلسال� عن  �لبعد  كل  بعيد  يقدمونه 

^ يتبينو�  Ìللنا َ̂ "تعاليمه �لعظيمة. فآ
حقيقَة مبا�ئهم "سلوكهم، "
ال ينخدعو� 
�لغوغائي،  ";اسهم   rلدي� بلباسهم 

^ يعملو� على تر� مناصرִדم %م �ل� "
تقويهم "تستبقيهم يعبثو^ بدما �ألبريا 
ْ̂ يد�كو�  

قو�ִדم "كر�متهم. عليهم "
َّ̂ �ستعا�� �حلقو� "�لكر�مة ال تتحقق  

بوحد�  بل  �ملزعومة،  �ملقا"مة  ֲדذ  
 �بأخال  fاللتز��" "�لتكاتف  �لصفِّ 
�حلق،  "بالتناصر �  "تعاليمه،   fإلسال�
"تقويض  �لد�خليِّ  �لصفِّ   Àبإضعا ال 
نظم �حلكم "�خلر"¼ عليها "نشر ثقافة 

�لتكفR "�لتخوين "�لغد�.
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2جـوُ�نـا ُلغـو2�ّجـوُ�نـا ُلغـوّ�..!..!


نا لغ�..!" هو �سم �لّز�"ية �ّل� �ختـرنا 
^ نتفاعـل "
ميد�^   � جديـد،  من   - �ألحّبة!  
ّيها   - معكم  ֲדا 
�لكلمة، لغـًة "
�ًبا؛ ��ًسا "|بـد�ًعا؛ تـر�ًثا "مـ�Rًثا؛ 
ثقـافيًّا، "حـضا�يًّا، "�ينيًّا "قـوميًّا، "|نسـانيًّا َقْبًال 

"َبْعـًد�.
"قد كا^ ملتنçّ �لعصر، "شاعر �لعر� �ألّ"� � �لّزمن 
�حلديث، Nمو� سليم حسني ��"يش، 
^ يصو
 بوعيه 
بالّلغة،   Ûلعا� "|حساسه  �لّشاعر،   �Rبص "بُعمق  �حلاّ�، 
� قصيدته �لّر�ئعة "قافية من 
جل �ملعّلقا�" من �يو�نه 
 عن "
 �Rًتعب �أل�"� "ملا�� تركت �حلصا^ "حيًد�"، 
"عن  لغوّ�،  كائن  هو  عموًما،  �إلنسا^،   ّ̂ 
 حقيقة 
 ،ðّلعر�  rّلِفَلسطي�  "
  rّلِفَلسطي�  ðّلعر�  "
  ðّلعر�  ّ̂ 


خصوًصا، هو لغُته، فقا�:

"... مـن 
نـا؟ 
هذ� سـؤ�ُ� �آلخرين "ال جو�َ� لـه.


نا لغـ� 
نـا،
... َعْشٌر، هذ  لـغ� ِ̂ 
نا مـعّلقٌة... مـعّلقتا"


نا لغـ�. 
نا ما قالِت �لكلمـاُ�:
ُكـْن 

َجَسـد�، فكنـُت لَنْبِرها َجَسـًد�..."

ّ̂ Nمو� ��"يش ֲדذ� �لّصو� ُينطقنا، ُينطق "عينا  "كأ
"فيها  ֲדا  "تفاعلنا  �حلقيقة،  %ذ   �لّر�سخْين  "�عتقا�نا 

"معها "%ا، ُمذ متّثل �لو�حد مّنا بشًر� َسِويًّا.
"�لّلغة ليست Øّرَ� حاضنٍة للفكر 
" مستو�ِعه ""عائه، 
بل هي 
��� �لفكر، 
صًال؛ فنحن نفّكر بلغة، "Ôلم بلغة، 
"�ملنطق  �لعقل  ُتر�اªا  بلغة،  �خلمس  "نتو�صل ¶و�ّسنا 
|ً��، "ُتكّيف �لعقل "تشّكله "فق منطها  "�لّذ"�، فهي، 

خا�� �لعربّية: 1سعد موسى َعو��

HHQQI@I@@ANN>ÃŽ€@b„c@ANN>ÃŽ€@b„c
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ِمنو��  على  "�لِوْجد�^  �لّذهن  تنسج   ñّ "من   ،ëّخلا�
�لّلغة)،  �لّلغة (
" �ّل� تنتمي |}  �لّثقافة �ّل� تنتمي |ليها 
فالّلغة �لعربّية تصنع عقلّية عربّية، "تصوغها فكًر� "�"ًحا 
"�نتما، "تطبعها (بطاَبعها "طاِبعها)، ("�لّلغة) �إلنكليزّية 
تصنع عقلّية |نكليزّية، "تصوغها فكًر� "�"ًحا "�نتما، 
"تطبعها (بطاَبعها "طاِبعها)، "|^ كا^ مكتوًبا � ُهوّية 
�لّلغة،  تلك هي   .rّصي "
 هندّ�،   "
  ،ðّصاحبها: عر

"كذلك (فعُلها) فينا. فاإلنسا^ هو لغُته".
|} ما سبق، عّله سبق بيت من �لّتر�Ú لصفّي �لّدين �ِحلّلّي، 
نوّظُف عُجَز  �ملختَلَف حو� صد� ، ليخدf ما �هبنا |ليه 
ٍ̂ � �حلقيقِة |نسا^". "|ّنه  � هذ� �لّسيا�: "... فكّل لسا
ّ̂ �قّي  
ملنطق مترّتب، "نتيجة حتمّية، ""�قع "حقيقة، 
"منّثل  �لّلغوّيْين،  "îّو   برقّيه  مرهونا^  "îّو   �إلنسا^ 
لذلك، متثيًال ال توظيًفا، بقو� شاعر �لّنيل، Nّمد حافظ 

|بر�هيم: "... "كم عّز 
قو�f بعّز لغاِ�".

"�لعربّية لغة �ين "ثقافة "تر�Ú، لغة �"لة "حضا�� "تا�يخ، 
�لّلغة بطبيعتها مها�� �هنّية "عقلّية "منطقّية،  "|^ كانت 
 ،Ì"�إلحسا �ملشاعر "�ألحاسيس، "تنّمي �لّشعو� 
تدغد
 ��لفا�" مع  "�حد  َنْبٌر  فكّلنا   ،Ìلّنا� تبعثه �  ما  "تبعث 
عمر بن �خلّطا� - �ضي �هللا عنه "
�ضا  - � �عوته: 

"تعّلمو� �لعربّية فإّنها تثّبُت �لعقل "تزيُد � �ملر"�"!
 ^
 
ّ"ًال "Ñِخًر�،  بنا،  |ً��، فأحر�  ُلغويًّا،  "ما ��f "جوُ�نا 
Ôمَي هذ� �لوجو�، "ªّيئ له 
سبا� �ميومته "�قّيه "���ها� ، 

�"�� حتقيق  
ّما عن  مفعوًال.  
مًر� كا^  �هللا  يقضَي  حّتى 

�لك، "لو��مه "ُموِجباِته، فهّيئ لنا �لّلهّم حديًثا. 
َلَشّدما يبعث ّ� �لّسر"� "ُيضي ّ� �ألمل، تلّقي تعليقاتكم 
على، "تساíالتكم عّما تطرحه هذ  �لّز�"ية، ع� ُعنو�^ 

�ل�يد �ُملسّجل 
�نا . "|} لقا Ñخر، |^ شا �هللا!
�لكاتب ���Ì عاشق لّلغة �لعربّية، مترجم "Nّر� لغوّ� 

asarabic@gmail.com

ّ̂ �ملثّقفني �لعرَ� �ّلذين § ُيتِقنو� معرفَة لغتهم، ليسو� ناقصي �لّثقافة فحْسب، بل �  |" 
�جولتهم نقٌص كبR "ُمهٌني، 
يًضا". (عميد �أل�� �لعرðّ، �لّدكتو� طه حسني)

 

�لّلغوّية  "لِيصمِد �لعرُ�، فالعاَلُم بأمّس �حلاجة |ليهم، "ْليحتِرمو� عربّيتهم، هذ  �آللة 
�لّصافية، �ّل� تصلح لنقل �كتشافا� �لفكر � �ألقطا� "�ألمصا� كاّفة، "ْليحاِفظو� على 

صالتها، فال تنقِلب َمْسًخا مقلًِّد� لّلغا� �آل�ّية، 
" تتخّثر � حد"� ضّيقة شأ^ �لع��نّية 

هيونّية �ملتطّرفة". (�ملستشر� �لفرنسّي �لكبR، لويس ماسينيو^) �جلديد�، �ّل� ¤ّثر� � �لصِّ Ïfl Ë
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;;;;
((٦٦))
;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;;jd]l;Ì�ŞëŸ;‹ÊtÖ∏\;Ç]ià¯\;√Ÿ;Ô]Œ’;;;

 Wعد�� �لد�عية ¢مد طاهر ندمي

عز  �هللا  بأنعم  حتديثا 
 Û كا^  فقد  "جل.. 
تبليغ   � "�فر  حظ 
�عو� �أل;دية من خال� �حال� 
تبليغية § تقتصر على �لقا�� �لسمر� 
 ^| بل  فحسب  �لعربية  "�لد"� 
�هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
كلفr � مناسبا� عديد� بزيا�� 
"حتديد�  ÷تلفة.  
"�"بية   �"�
سنة ١٩٨٥ ��� �لنر"يج حيث 
لقا��  �ملحلية   �جلماعة  نظمت 
مع �جلالية �لعربية. "كا^ من بني 

�حلضو� شخص ُيصد� Øلة �îها 
|حد�  "خال�  �لشما�.  طائر 
�الجتماعا� 
خذ Û صو�� بد"^ 
 rألمر �لذ� جعل� ،rمسبق م ^�|
 �صد "لقد  تصرفه.   � 
شك 
شهو�  بضعة  "بعد   �| حسي 
”�ملسلمو^“  جريد�  نشر� 
�لسعو�ية �لصا��� من لند^ مقاال 
مشينا حو� �جلماعة �حتو� على 
�هللا  �;ه  �لر�بع  �خلليفة  صو�� 
 � Û خذ�
"تلك �لصو�� �ل� ُ
حقد   تذكر�  حينها  �لنر"يج. 


نه لن  Gعلى �جلماعة حيث حتد�
يقبل "ال عربç "�حد � �لنر"يج  
خيب  "لقد   . �اعتنا  معتقد�� 
حيث  باإلحبا�  
صابه " ظنه  �هللا 
�إلخو�  من   Rكث للجماعة  �نضم 

هنالك.
 ñ �لسويد   {| بعدها  سافر� 
Øهو���  من  فبالرغم  �لدمنا�� 
�لباكستانيني  �جلماعة  
بنا 
حلضو�  �لعر�  
صدقائهم  لدعو� 
�ملقامة، |ال 
ªم  �لتبليغية  �لند"�� 
 � "�هية  
عذ���  يقدمو^  كانو�  
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Ñخر حلظة. فأحسست 
^ هنالك 
�لعر�  �إلخو�  ملنع  منظمة  ;لة 
هذ�   ����� "قد  |لينا.  يصغو�   ^

�ألمر "ضوحا ملا ��� 
ملانيا فيما 
بعد، حيث حضر �لند"� كثR من 
�لسلفيني "�إلخو�^ �ملسلمني �فعة 
"�حد� "بعد� كبR. فرحت مبدئيا 
برíيتهم "لكنهم "لسو �حلظ قد 
حضر"� لتقدمي �العتر�ضا� �لو�هية 
�لند"�.  Øر�  على  "�لتشويش 
�العتر�ضا�  بأ^  طمأنتهم  "لقد 
�ملطر"حة ليست حديثة �لعهد "قد 
"كنت  طويلة.  فتر�  منذ  فندناها 
بكل  �ملحاضر�  
لقي  �هللا  بفضل 
هد" "ثقة. "هكذ� 
�د �هللا نا� 

�لفتنة �ل� 
"قد"ها.
يظن �لبعض 
^ �جلماعة ُمعتم عليها 
��خل �لد"� �لعربية فحسب، بل 
خال�  "من  طويلة  سنني  "بعد 
÷تلفة،  عربية  õاليا�  �حتكاكي 
توصلت |} 
^ هنالك 
يا�� خفية 
تعمل على "ضع �لعر�قيل � سبيل 
للعر�  �جلماعة  معتقد��  تبليغ 
�لد"�  حد"�  خا�¼  �ملقيمني 
�لعربية 
يضا. "قد تبني هذ� �ألمر 
 rسل�
خصوصا سنة  ١٩٩٧ ملا 

�هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 

ملانيا. "خال� |حد� �لند"��  {|
قابلت شخصني من غر� �فريقيا 
كانا يتكلما^ �لعربية بطالقة "كانا 
يقاطعانr خال� �ملحاضر�. "كا^ 
�لغر· من تدخالִדما غR �لسليمة 
تشتيت 
�ها^ �حلضو� "|قصائهم 
من �لند"� "لكنr بفضل �هللا "بنا 
على �خل�� �ل� �كتسبتها � تعليم 
�لكبا� "�لتد�يب �لقّيم �لذ� تلقيته 
حلمي،  للحا¼  تبليغي  خال� 
"لقد  معهما.  �لتعامل   � جنحت 

خر�  لند"�  ¶ضو�òا  فوجئت 
�ملر�  "هذ   Øا"��.  مدينة   �
يقوما   §"  fباحتر� 
سئلتهما  
لقيا 
سألتهما  �لند"�.  Øر�  بإ�عا¼ 
 � فأجابا:  �لعربية  تعلما  
ين 
�أل�هر حيث 
�سلتهم حكومتهم 
ملا��  منهما:  فاستفسر�  لذلك. 
|ªا  بعد  بلدكما   {| ترجعا   §
�لد��سة. فقاال:  |^ �جلها� �ملعنية 
هنالك  أل^  
ملانيا   {| 
�سلتهما 
سيقومو^  �لذ�  من  
هم  عمل 

ªا  Ñنذ��  فهمت  بلدهم.   � به 
Nـا"لة يـائسـة 
خر� للتقليل 

من مسا� �أل;ديـة.

 Kلة �لتقو£
ضمن �لنقا� �ل� "ضعتها �للجنة 
للعر�  �أل;دية  �عو�  لتبليغ 
نشر Øلة عربية عاملية لسا^ حا� 
�جلماعة. "قد تز�من "ضع خطتنا 
هذ  مع نشر صحفي 
��î� Gه 
على  فيها   Áث
 مقالة  نا�  
بو 
�هللا  ظفر  Nمد  �لبا�  �جلماعة  �بن 
 �خا^. �تصل به �ألستا� طه �لقز
"بلغه بدعو� �أل;دية فانضم |} 
�جلماعة بسرعة �"^ تدقيق "حتليل 
–على عكس عا�� �لصحفيني-. 
�ألستا�  �عا   �الستشا��  فبعد 
�لسنوية  للجلسة  للحضو�   �قز
�ملنعقد� � بريطانيا للتشا"� حو� 
�ملجلة. "قد كلفr حضر�  |نشا 
Ñنذ��  �هللا)  (�;ه  �لر�بع  �خلليفة 
 .ëخلصو� ֲדذ�  معه  
تناقش   ^

لديه   ^
  Gخ�
" به  فاجتمعت 
له  ¤و�  "صالحيا�  كفا�� 
|نشا �ملجلة "áتا¼ |} مر�سلني 
جر�.  "هلم  "مكاتب  "مبعوثني 
بد  ال  �ملشر"�   
نبد كي  �ملهم 
جنيه  
لف  مائة  مبلغ   Àصر من 

ستطع   § �حلقيقة   �  .rسترلي�
 Àعر

خفي  ضحك� حيث  ^
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التقوى

|مكانيا� �جلماعة "طريقة قيامها 
حضر�  
خ��  �ملهم  مبشا�يعها. 

فصحت " بذلك  �ملؤمنني   Rم


شعر بر�حة خال�  § rن
حلضرته 
�جل  
نه  "شعر�  معه  حديثي 
�نتها��. �بتسم حضرته قائال 
نه 
 § "طبعا  �ملوضو�،   � سينظر 

يو�فق على هذ  �ملسرحية.
�ملجلة  |نشا  مت  تعا}  �هللا  بفضل 
 §" �جلماعة  |مكانيا�  حسب 
"مبعوثني  مر�سلني   {| Ôتج 
بضع  "بعد  "مكاتب.  "صحفيني 
�حلا¼  تو}  صد"�ها  من  سنني 
حتريرها  �ئاسة  �لشافعي  حلمي 
للرفيق �ألعلى سنة  �نتقا%ا  ñ بعد 
 ü١٩٩٦ شغل �ألستا� عبا�� بربو

بو ;ز� �لتونسي) هذ� �ملنصب. )

ترuة 2تأليف �لكتب  
�ملوضوعة  �خلطة  ضمن  كا^ 
"تر�ة  تأليف  �لعر�   � للتبليغ 
كتب  �جلماعة. "لقد �ستهل هذ  

حلمي  �حلا¼  �ملبا��  �ملشر"� 
"بد
 بتأليف كتابني. �أل"� حو� 
�إلسر� "�ملعر�¼ ñ حقيقة �جلن. 
"بالرغم من سعة علمه |ال 
نه كا^ 
��ئما يستشGR "ُيغR �لنص حسب 

لفنا  Àخر �ملطاÑ �" ،قترحه
ما 
كتا� �جلن مع بعض. ñ "�صل 
ا  �ملكتب �لعرð �ملشو�� "
جنز كمًّ

هائال من �لكتب تأليفا "تر�ة.

�كر ֲדذ� �لصد� 
^ بعد  ^

�يد "
�ملشر"�  هذ�   �|طال من  سنني 

حر� كتا� حضر� �خلليفة �لر�بع 
(�;ه �هللا) باللغة �الجنليزية �لوحي 
"�لعقالنية �هتماما بالغا على صعيد 
�جلماعة. عقد� �لعزÑ fنذ�� على 
�إل�^  �لضا� "طلبت  للغة  تر�ته 
من حضرته 
^ يسمح Û بذلك، 
فوجئت  "لقد  هللا.  "�حلمد  فو�فق 
بصعوبة Nتو�  "بتعقيد مصطلحاته 
 

قر § rلعلمية "�أل�بية حيث |ن�
خدم�  
عر·   ^
 قبل  �لكتا� 
معربا   �Rكث �هللا  فدعو�  لتر�ته. 


�جع |}  ^
 ليس من �أل��  
نه 
ال   rن
 
خ�  " �خلليفة  حضر� 
تضرعت  كتابكم.  تر�ة  
ستطيع 
 Gميد"  Gيساعد  ^
 هللا  طويال 
فكنت  "�لر"حية.  �لعقلية  بالقو� 
 � صفحا�  عشر  مبعد�  
ترجم 
صفحا�  Øمو�   ^
 علما   fليو�
�لكتا� سبع مائة، هذ� |} جانب 
"�ملو�ضيع  �لفذ   ðأل�� �ألسلو� 
"بعد  "�لفلسفية.  �لقيمة  �لعلمية 
كنت  �لعربية  �لتر�ة  نشر�   ^


نا  هل  
ستغر�.. " 
تصفحها 
فعال َمن ترجم هذ� �لكتا� �لفذ؟! 
لذلك 
ستغل هذ  �لفرصة ألنصح 
�إلخو� �لعر� 
^ يستمسكو� �ليفة 
�هللا  أل^  بأ"�مر   "يعملو�  �لوقت 
±عل بركة عظيمة � كل خطو� 
ûطوªا بعد مبا�كة �خلليفة "�عائه 
%ا. "ليتيقن �جلميع 
^ �خلالفة هي 
�لنبو�.  "بركا�  ألنو��  �ستمر�� 
±عل  "جل  عز  �هللا   ^
 شك  "ال 
بركا� عظيمة � 
"�مر �خلليفة. 

اإلنسان عدوُّ ما يَجهل.



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

http://www.mta.tv




