



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك



تداعيات حجب نور هداية احلضرة األحدية   كلمة التقوى٢ - ٣

تأث( الشمس والقمر والنجوم ! منو عقل اإلنسان     � رحاب القرآن الكرمي٤ - ٩
من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 4مد املصطفى �       أحاديث نبوية شريفة �تارة١٠
"هذا تأويل رؤياك وأنت من املؤيدين"      مقتبس من كتابات المسيح الموعود �١١

”تذّللوا كالكاذبني وأنتم صادقون“   حضرة مرزا مسرور أحمد -أيده اهللا-  ١٢ - ٢٣
حرية تعب( أم فتنة ! األرض وفساد كب(   هاني طاهر           ٢٤ - ٢٥
كل من عليها فان    عبد القادر مدلل٢٦ - ٢٨

أهال وسهال ومرحبا    قصيدة من نظم محمد أسلم صابر ٢٩ - ٢٩

سر سعادة المرء "بر الوالدين"   الدكتورة سالم علي البراقي٣٠ - ٣٣

سيرة المهدي (٢٩)      مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود �٣٤

 كنز املعلومات الدينية       الداعية محمد أحمد نعيم    ٣٥

 ُقل وال تُقل      الدكتور وسام البراقي   ٣٦


ئيس �لتحرير
�بو �ز
 	لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد 	ملؤمن طاهر
هـا� طاهـر
عبد 	ملجيد عامر
!مد طاهر ندمي
!مد ��د نعيم

��يئة �إل��
ية
نص% ��د قمر

من% ��د جا*يد

عبد 	ملاجد طاهر

	ملجلد 	لسابع *	لعشر*1، 	لعد/ 	لسا/. - 

B* 	حلجة *!ر5 ١٤٣٥ هـ ، تشرين 	أل*;/ �كتوبر ٢٠١٤ 5

�لتو�يع
مظفر ��د

:Fلتا	1 	لعنو	 GH ه Pيع 	التصاالL *	ملر	سالL ُتوجَّ

	Sاتف *	لفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768	لUيد 	اللكتر*�:

© Pيع 	حلقوc !فوظة للشركة 	إلسالمية 	لد*لية
ISSN 1352 - 9463

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

	الشتر	� 	لسنو� ٢٠ جنيها 	سترلينيا �* ما يعا/; Bلك بالعملة 	لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمUل	ملصرفية *	 Lال	حلو	تكتب 

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عU شبكة 	إلنترنت:

مسجد "بيت 	لر�ن"
*	شطن، 	لوالياL 	ملتحد
 	ألمريكية

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العر[

 باجلماعة اإلسالمية األbدية العاملية ! لندن، بريطانيا.



اجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو احلجة ومحرم ١٤٣٥هـ  تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٤ م

٢

التقوى

ال شك �� �لد�سة �ملستفيضة لتايخ �لديانا� تكشف 
�لغطا) عن عو�ئق عديد" صد� �ال ��لت تصد �إلنسا� 
 ،� �هللا  من   ���ملأمو به  يأ1  �لذ2  �حلق  قبو5  عن 
��لبص8"  �لبيِّنة  من  �ملجر;  �ألعمى  �لتقليد  يأخذ  حيث 
مأخذL ِممن عميت قلوֲדم، فيأخذ �الستكبا �طاغو� 
 MاN فيصدها عن L) مأخذ�لثر�� Lجلا��الفتتا� باملركز �
صو� �حلق �قبوله. �ال تتوقف قائمة �ألمر�U �ألخالقية 
 ��Wج�يا; طغيا� ;��لفتاكة ]Z هذ� �حلد �لكنها تز;�; با
 Wُتعت ظاهر"  على   �لسطو  Lهذ  Wع �سنركز  �إلنسا�. 
�لفكر2   �لغر� �هي  �ال  �ألسقا`   Lذa �لفقر2  �لعمو; 
 L�بقو bملفر�إلنسا� � cغالبا بأنه ]عجـا eلذ2 ُيعر�
عليها  ��ئفة  عصمة  �]ضفا)  بر�يـه  ��فتـتانه  �لعقلية 

فيتدخل h ما ال يعنيه �g hاال� ال باM له فيها.
�طيد"  صلة  aا  بالنفس   cإلعجا��  �لغر� مشاعر   �[
�خللق  بد)  منذ  �لشيطا�  �بر�ها   lل� �جلهنمية  بالعقلية 
 �لعصو  Wع �جد  فقد   mبالتا� منه"،  خ8  "�نا  ��علن 
 h منفذ� لوسوسته فـي �ستد�o كل من لديهم غر�
عقـوaم ��فتتا� بعــلومهم، فاستهو�هم ��يَّن aم ��  
qوضو� فيما ليس aم به علم ��� يتهجمو� �يستهزئو� 

بكل مبد� ال يتماشى مع ما تنصه  عقوaم.
ال   �� على  �لكر�`  صحابته   � �ملصطفى   c; �لقد 
يقعو� h هذ L�aا�ية �tلك باالستنا" بنو �لوحي �إلaي 
�هللا ֲדا عليهم.  �لl منَّ   uvلر� حيث كا� يسأaم عن 
�h هذ� ]شا" ��ضحة جلية على حتكيم �لعقل مبدئيا 
 �� y �السترشا; بنو �حلضر" �ألحدية قبل �xاt �لقر�
�لتوصل ]Z نتيجة zائية. �هكذ� تبقى هذL �لسنة �لفكرية 
قائمة بذ�ִדا �صفاִדا ]Z �� يأخذ �هللا �ألU �من عليها. 

على  �لضو)   � �|د  مر�� غال`  �لقى حضر"  �لقد 
هذ� �ملبد� حيث tكر �� عقل �إلنسا�  عبا" عن غرفة 
�لغرفة   Lهذ تنتعش  �ال  �لنو�فذ،  مغلقة  �لظال`  حالكة 
 بالنو ]ال عندما يقر صاحبها فتح نافذִדا فيدخل �لنو
�هد�ية  توضيح  هو  �ملقا`  هذ�   h  ��لنو خالaا.  من 
 .Lملوثقة بتأييد�لصحيحة �ملعرفة �هللا � ملسلك �شا; [�
 2�لسا �ملبشر��  �حي  طريق  عن  �ألمر  هذ�  �يتم 
�ملفعوh 5 �ألمة. فاملد�� �لعقلية مهما بلغت من نضج 
�حنكة ]ال �zا تبقى ناقصة معرضة للخطأ �لفاحش ما 

� َتحَظ بتوجيه �عاية c �لعز". 
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�لl تصد عن سبيل  �لفئة   ��  uإلسال` نر�منذ فجر �
�لنو �إلaي قالت بانقطاM �لوحي �ميع �نو�عه �كفَّر� 
كل من قا5 بغt 8لك. �ֲדذ� �لصنيع حجبت نو �aد�ية 
��لرعاية �لسما�ية على �ألمة فتسرc لفكرها �معتقدها 
باخلر�فا�.  �لتفاس8  كتب  ��متأل�  ��لسمني  �لغث 
ُلقبت  منصرمة  عقو;   h "لظاهر�  Lهذ �ستفحلت  �قد 
معتقد��  ظهر�  خالaا  من   lل�� �لظلما�   بعصو
هد�مة غاية h �خلطو" مثل �لناسخ ��ملنسو� h �لقر�� 
�حيا" �ملسيح h �لسما) ��لطعن h شرe �ألنبيا) �هلم 
جرًّ� من �لتفاس 8�aد�مة �ملخالفة للنص �لقر�� �لصريح. 

فض  �لذ2  �لفكر2   �لغر� ظل   h هذ�  كل  حد� 
متعمد� �� تكو� مرجعيته نو �aد�ية �لربانية عن طريق 

�حي �aد�ية ��إلشا;. 
�لدين فحسب  يتوقف �إلشا; �إلaي على جا5  �ال 
�ملا;ية  �الختصاصا�  علما)  ليشمل  tلك   uيتعد بل 
 Z[ �لوصو5  عن  عاجز�  �لعقل  يبقى  حيث  �ملتشعبة 
�ملع�  هو  �هذ�  قد�ته..  على  كلية  معتمد�  �ألما�  بر 
 h جا;�  �ملر)  يسعى  حيث  �هللا  على  للتوكل  �حلقيقي 
�وثه �;�ساته �مساعيه �ال يباm بإقحا` �لقوu �إلaية 

كي تضع �للمسا� �ألخ8" على عمله.
 cملصا� �ملتبحر  �لعا�  �سا� ;� ��ا�   �� شك  �ال 
�aا�ية  �و  �يد�  �يد�  به  تؤ;2  �لفكر2   بالغر�
على  ��ألمثلة  �لعا�.  ��من  سال`  هد`   h �ُتستعمل 
 "�لذ �لبحو� g hاال�  �سُتغلت  tلك كث8" حيث 

��لبيولوجيا h �ضر� �خيمة h حق �إلنسانية.
�h مقابل tلك جند �� �لعا� �لربا� �ملتحلي �شية �هللا 
 Zهللا تعا�لذ2 قا5 �لسال` فهو ��ألمن �ال يزيغ عن مبد� 
h حقه: ﴿]ِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباِ;Lِ �ْلُعَلَماُ)﴾ �ال شك 
�� مساعيه تعم فائدִדا "�خللق" �لذين هم "عيا5 �هللا". 

�هكذ� يبقى �لغر� �لفكر2 �كW عائق h قبو5 �حلق 
كما تبني �آلية �لقر�نية �لكرمية:

ا َجاَ)ْتُهْم ُُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِ� َفِرُحو� ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن  ﴿َفَلمَّ
ا ََ�ْ�� َبْأَسَنا  �ْلِعْلِم َ�َحاَ¢ ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ�* َفَلمَّ
َقاُلو� �َمنَّا ِباهللا َ�ْحَدLُ َ�َكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكني* َفَلْم 
ا ََ�ْ�� َبْأَسَنا ُسنََّة �هللا �لَِّتي َقْد َخَلْت  َيُك َيْنَفُعُهْم ِ]ميَاُنُهْم َلمَّ

ِفي ِعَباِ;Lِ َ�َخِسَر ُهَناِلَك �ْلَكاِفُر�َ�﴾ (غافر:٨٤-٨٦)
 ندعو �هللا � �� ين8 بصائرنا �©علنا من |لة مشعل نو

ªمد �ملصطفى صلى �هللا عليه ��له �سلم.

وبهـذا الصنيـع حجبـت نـور ا�داية 
والرعاية السـماوية على األمة فتسـرب 
لفكرها ومعتقدها الغث والسمني وامتألت 
كتب التفاس3 باخلرافات. وقد استفحلت 
هذه الظاهرة 8 عقـود منصرمة ُلقبت 
بعصـور الظلمـات والـ? مـن خال�ا 
ظهرت معتقدات هدامة غاية 8 اخلطورة
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التقوى

 حضر" مر�� بش8 �لدين ªمو; �|د
�ملصلح �ملوعو; �

�خلليفة �لثا� حلضر" �ملسيح �ملوعو; ��إلما` �ملهد2 �

:«�من ;

في 
حا� �لقر��

(سو" �لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/z ÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

ْيُتوَ�  َ��لزَّ �لزَّْ�َ�  ِبِه  َلُكْم  ﴿ُيْنِبُت 
ُكلِّ  َ�ِمْن  َ��ْألَْعَناَ�  َ��لنَِّخيَل 
ِلَقْوٍ'  َآلََيًة  َ/ِلَك  ِفي   َّ�2ِ �لثََّمَر�3ِ 

ُر�َ�﴾ (١٢) َيَتَفكَّ

�لتفسـ8: 
عن  �لسابقة  �آلية   h �حلديث  كا� 
�ملا)  هذ�   �[  :Zتعا �هللا  فقا5  �ملا)، 
تلك  به  �تنبت  �إلنسا�.  يشربه 
�ألشجا �لl تعيش عليها �حليو�نا� 
 h �ما  �إلنسا�،  تنفع  بد�ها   lل�
هذL �آلية فبّين �هللا � �� هذ� �ملا) 
 lل�لنباتية �ألغذية �ُينبت �يًضا تلك 
 Lهذ �من  مباشر".  �إلنسا�  يأكلها 
�لغال5،  ُتنتج   M���لنباتية  �ألغذية 
�منها °ا ©نيها �إلنسا� من بعض 
��لنخيل  �لزيتو�  مثل   ،�ألشجا
ينّبه   Zتعا فاهللا  �غ8ها.   cألعنا��
�لنباتا�   Lهذ  �� يفّكر   �� �إلنسا� 
ر" خلدمته مثل  ��ألشجا �يًضا مسخَّ

�حليو�نا�؟
 ��  Z[ �يًضا   "]شا �آلية   Lهذ  h�
 "بقد مز�;"  كانت  مهما   U�أل
 �� على   تقد ال  �zا  ]ال  �إلنبا� 
تنبت شيًئا بد�� ما) �لسما)، كذلك 
هو حا5 فطر" �إلنسا�، فمهما بلغ 
�لعقل �إلنسا� من �جلو;" ��لكما5 
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لكشف  �لسما)  ما)   Z[  oتاª فإنه 
يكتمل   �� ميكن  �ال  �لكامنة،   L�قو
عقله  على  يعتمد  فالذ2  ;�نه.  من 
�حدL لكسب �لرقي �لر�حا� مثله 
 Mكمثل �لذ2 ²ا�5 �� ُينبت �لز
بد�� �ملا). مما ال شك فيه �� �لنبا� 
قد qرo بفضل �لتربة �لندية، �لكنه 
نباًتا حسًنا مكتمًال بد��  ينبت  لن 

ما) �لسما).
هو  ما  يقو5:  من  �لنا»  �من 
]zم  �ألنبيا)؟  به  يأ1  �لذ2  �جلديد 
ال يقولو� ]ال ما هو موجو; مسبًقا 
 Lهذ� نفسها!  �إلنسانية  �لفطر"   h
�آلية متثل ;حًضا ملز�عم هؤال) �يًضا، 
�لشي)  كو�   �� �ملا)  مبثا5  تبّين   t[
موجوً;� �مر، �تنميته �كشفه للعيا� 
كل   �� شك  ال  متاًما.  ·تلف  �مر 
�لفطر"  مع  يتفق  �ألنبيا)  به  يأ1  ما 
منا)  �ملستحيل  من  �لكن  �إلنسانية، 
هذL �لقوu �لفطرية بد�� �لوحي.. 
 lل�إلنبا� �على  Uمثل قد" �أل
هل  �ملا).  بد��  للعيا�  تنكشف  ال 
 ميكن ألحد �� يقو5: ما ;�` �لبذ
 "ًقا;  U�أل ;�مت  �ما  موجوً;� 
على �إلنبا� فأ2 حاجة للما)؟ ]� 
 h كما ال يزيد بالبذ �ملا) ال يأ1 
 eجلميع يعر�لكن � ،Uقد" �أل

قدִדا  كشف  على  يساعدها  �نه 
 Uعلى �إلنبا�، ]t ال تستطيع �أل
بد�� �ملا) كشف قو�ها �لكامنة �� 
ال تستطيع كشفها كما ينبغي. هذ� 
 h qلق  ال  فإنه  �لوحي،  مثا5  هو 
�إلنسا� فطر" جديد"، �لكنه يوقظ 

�لقوu �لر�قد" h فطرته.
�لبيا�  �عة  على  يد5  �مما  هذ�، 
�لقر�� �نه قد tكر منافع �حليو�نا� 
tكر  حيث  متاًما،  طبيعّي  بترتيب 
لكونه  �لغذ�)  �هو  �¹َّها  ��ًال  منها 
أل�  �إلنسا�،  لبقا)   � جدًّ ضر�يًّا 
كسا)  من   uألخر� �حليو�نية  �ملنافع 
 �[� �لغذ�)  من  �¹ية  �قل   cكو�
�إلنسا�   eشر  h سبًبا  كانت 

عن  �حلديث   uلد  y �منـزلته. 
 M��لز tكر  قّد`  �لنباتية  �ملنافع 
�ساسي   مصد ألzا  غ8ها،  على 
�لزيتوَ�  �لنا». t yكر  لغذ�)  �عا` 
 y كإ;�`؛  �خلبز  مع  ُيستخد`  �لذ2 
�فاكهة  غذ�)  �لتمر  أل�  �لنخيل، 
�يًضا؛ ��خ8ً� tَكر �لعنب �غL8 من 
ضر�ية  تكن   �  �[� فإzا   ،�لثما
على  حتـافظ  لكنها  �لغذ�)،  مثل 
 L�قو �تنـمي  �إلنسا�  صـحة 

�لعقـلية. 
�لعل �حًد� يعترU هنا �يقو5: ليس 
�لرئيسي  �لغذ�)  هو  �حليو��  �لغذ�) 
�لنا»  من  طبقة  هنا�  فإ�  للعا�، 
يعيشو� على �ألغذية �لنباتية فقط؟ 

و8 هـذه اآليـة إشـارة أيًضـا إF أن األرض مهما 
كانـت مزودة بقـدرة اإلنبات إال أنهـا ال تقدر على 
أن تنبت شـيًئا بـدون ماء السـماء، كذلك هو حال 
فطـرة اإلنسـان، فمهما بلـغ العقل اإلنسـاU من 
اجلودة والكمال فإنه ]تاج إF ماء السـماء لكشـف 
قـواه الكامنة، وال ميكن أن يكتمل مـن دونه. فالذي 
 Uيعتمد على عقله وحده لكسـب الرقـي الروحا
مثلـه كمثل الذي dاول أن ُينبـت الزرع بدون املاء. 
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هذ� �لزعم ناشئ عن قلة �لتدبر، أل� 
هؤال) �لذين يّدعو� �zم يتنا�لو� 
�لغذ�) �لنبا1 فقط �ال يأكلو� حلم 
غذ�)هم   �� يدكو�  ال  �حليو��، 
حيو��.  غذ�)  �يًضا  �لرئيسي 
على  يتربو�  �ملو�ليد  كل  فمثًال 
�لذ2  �ملولو;   �[ بل  �مهاִדم؛  لنب 
على   uيتغذ �يًضا  ُ�مَّه  يرَضع  ال 
�ليست  �لد�جنة.  �حليو�نا�  لنب 
�حليو�نا�   Lهذ� �ألمها�  �لبا� 
�لذين  �هؤال)  حيو�نيًّا؟  غذ�) 
�لغذ�)  يتنا�لو�  ال  �zم  يزعمو� 
�يًضا  يستخدمو�  بتاًتا  �حليو�� 
�بد". � لنب  من  حيو�نية  منتجا� 
فثبت �� �لغذ�) �حليو�� هو �لغذ�) 
يّدعو�  ��لذين  للجميع،  �لرئيسّي 
حيو�نيًّا  غذ�)  يتنا�لو�  ال  �zم 
 �� منخدعو�  فإzم  �إلطال¢  على 
]zم  يقولو�   �� ميكنهم  ·ا;عو�. 
ال يأكلو� �للحم، �لكن من �خلطأ 
�� يقولو� ]zم ال يتنا�لو� �2 غذ�) 

حيو��.
عن  �حلديث   � �هللا  ختم  �قد 
آليًة  tلك   h  �[﴿ بقوله  �ألغذية 
لقو` يتفكر��﴾ ليشZ[ 8 �مرين: 
كما  �ملا;2  �لعقل   �� �حد¹ا: 
ينمو  كذلك  �ملا;2  بالغذ�)  ينمو 

�لر�حا�؛  بالغذ�)  �لر�حا�  �لعقل 
�ثانيهما: ال شك �� �لقوu �لفكرية 
]نسا�،  كل  فطر"   h موجو;" 
�لكن �نكشافها يتطلب تنا�5َ غذ�) 
مالئٍم، كذلك فإ� �لقوu �لفكرية 
كل  فطر"   h موجو;"  �لر�حانية 
يقتضي  ظهوها  �لكن  ]نسا�، 
تنا�5َ غذ�) �حا� مناسب. �لنا» 
سو�سية، �مع tلك ليسو� سو�سية 
فهذ�  �لفكرية،   uبالقو يتعلق  فيما 
�tلك  خاقة،  فكرية   uقو ميلك 
tلك؟   h �لسر  ما  منها.  ªر�` 
ªر�`  �ألخ8  هذ�   �� �لسر  ]منا 
من �لغذ�) �ملناسب. هذ� هو �حلا5 
�لبشر  فكل  �لر�حا�،  �ملجا5   h
 ،� �هللا  حب  على  مطبوعو� 
�لكن هذ� يتنا�5 �لغذ�) �لر�حا� 
�ملناسب �لذ2 ©لو قو�L �لر�حانية، 
فيكتسب �لنو، �ما �آلخر �لذ2 ال 
�ملالئمة  �لر�حانية  �ألغذية  يتنا�5 

 .فيظل ªر�ًما من هذ� �لنو

َ��لنََّهاَ�  �للَّي<َل  َلُكُم  َر  ﴿َ�َسخَّ

ْمـَس َ��ْلَقمCَر َ��لنُُّجـوُ'  َ��لشَّ

َ/ِلَك  ِفي   َّ�2ِ  Fِِبَأْمِر َر�3ٌ  ُمَسـخَّ

َآلََيا3ٍ ِلَقْوٍ' َيْعِقُلوَ�﴾ (١٣)

شرJ �لكلما3: 
بال  عمًال  كّلفه   :Lر سخَّ سّخر: 
ال   مقهو �كل  tلَّلـه.  �جرٍ"؛ 
�لقهر  من  qّلصه  ما  لنفسه  ميلك 

.(cألقر�) ر فذلك مسخَّ
عْقًال:  يعِقل  �لغالُ̀  عَقل  يعقلو�: 
فِهمه  عقًال:  �لشيَ)  �عَقل   .�;�
�ظيَفه  ث�  �لبع8َ:  �عَقل   .Lتدبَّر�
هو  �بل  مًعا  فشد¹َّا  �عه t مع 

 .(cألقر�) لِعقا5�

�لتفسـ8:
 لقد �خذ �هللا تعاZ �آل� يعّد; نعَمه 
�نه  �مبا  باجلما;��.  تتعلق   lل�
 uيرّكز هنا على ما ينّمي قو �
ِمن   �ختا فقد  �لعقلية  �إلنسا� 
تأث8  aا   lل� تلك  �لنعم   Lهذ بني 
�إلنسا�،  �لعقل  تنمية   h  Àخا
��لشمس   ��لنها �لليل  نعمة  مثل 
 �� جر`  ال  ��لنجو`.  ��لقمر 
�حلديد ��خلشب ��لذهب ��لفضة 
��لنحا» �غ8ها من �ملعا;� �يًضا 
نافعة لإلنسا�، �لكن ليس aا �2 
�إلنسا�،  �لعقل   h مباشر  تأث8 
�]منا تنفعه عموًما h مر�فق �حليا" 
من بنا) �� ]نا) �� سالÂ، �لذلك 

� يذكرها �هللا هنا. 
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�لليل  ظاهر"   �[ هنا:  يقا5  قد 
 �tفلما ��جلما;�ليست من  ��لنها

tُكر� مع �جلما;��؟ 
هذ� صحيح، �لكن ال ميكن ألحد 
 ��لنها �لليل  منافع   �� ينكر   ��
��لقمر  �لشمس  بتأث8  منوطة 
]منا  �ألجر�`   Lهذ أل�  ��لنجو`، 
�لليل  ظاهر"   Wع تأث8�ִדا  تكشف 
��لنها.. �2 بوصو5 �شعتها ]لينا 
�� �نقطاعها عنا. فثبت �� ظاهر" 
�لليل ��لنها �يًضا تقع ضمن ;�ئر" 

�لتأث8�� �جلما;ية. 
 ��لنها �لليل   `�; ما  قيل:  �لو 
��لقمر  �لشمس  على �جو;  ;ليًال 
�غ¹8ا من  �ألجر�` �منافعها فما 
على  �ألجر�`   Lهذ لذكر  �حلاجة 
حد"؟ ��جلو�c: ال شك �� ظاهر" 
تأث8��  لنا  تكشف   ��لنها �لليل 
تأث8�ִדا على  هذL �ألجر�`، �لكن 
يظهر  فيما  فقط  تنحصر  ال  �لعا� 
�عيننا  تر�ها   lل� �شعتها  من  لنا 
 �[ بل   ،��لنها �لليل  ظاهر"   Wع
تأث8��  ��لنجو`  ��لقمر  للشمس 
�لكهربائية  كطاقاִדا  �يًضا   uخر�
يكتشفه  مما  �غ8ها  ��ملغناطيسية 
لن  �ما  جديد،  يو`  كل  �لعلما) 
 The) �بًد�  �كتشاَفه  يستطيعو� 

 "(فلإلشا   .(Heavens V.1 P.82

تنفع   lل�  uألخر� تأث8�ִדا   Z[
tكر  لز`   باستمر� �إلنسا�  عقل 
هذL �ألجر�` �يًضا ]Z جانب �لليل 

.��لنها
فما  tلك:  على  يقو5  قائل   c�
��لنها؟  �لليل  لذكر   �t[ �لد�عي 
فقد كا� حريًّا بالقر�� �� يكتفي 

هنا بذكر �ألجر�` فقط.
��جلو�c �� �لعرc ما كانو� يعرفو� 
حينذ�� من تأث8�� �ألجر�` ]ال ما 
كا� با;ًيا بو�سطة �لليل ��لنها، بل 
 uألخر�ִדا �ليو` ال يعلم تأث8� Ãح
]ال �لعلما) �ملتخصصو�، ��ما عامة 
�لنا» فال علم aم ֲדا؛ فكا� لز�ًما 
على �لقر�� �لكرمي- بياًنا لتأث8�ִדا 
عقو5   Z[ للمع�  �تقريًبا  �لكث8" 
يذكر   ��  - �أل��ئل  �ملخاَطبني 

 Lهذ tكر  مع  �يًضا   ��لنها �لليل 
�ألجر�`.

�كد��  قد  �لعلما)   �� �لعلم  مع 
�لشمسي  يف  �لطَّ من خال5 حتليل 
�جر�`  على  معينة  معا;�  �جوَ; 
حتت  �لWيطانية  (�ملوسوعة  معينة 
 ��  Åيع �هذ�  Spectroscopy)؛ 

علينا  تؤثر  ال  �لسما�ية  �ألجر�` 
من خال5  �يًضا  بل  فقط  بضوئها 
تأث8�� �ملعا;� �ملوجو;" فيها، أل� 
تأث8�� هذL �ملعا;� �يًضا تنـز5 
على  عملها  �تعمل   U�أل  Z[

قوu �لنا» �عقوaم.
�ما �لقمر فإ� تأث8�ته تنكشف بعد" 
شائع  �عتقا;  هنا�  فمثًال  طر¢. 
�لقمر2   eخلسو�  �� بال;نا   h
�حلو�مل،  على  سلبيًّا  يؤثر  �لكامل 
لذلك ال qرجن من حجر�ִדن �ثنا) 

فـكل البشـر مطبوعـون على حـب اهللا �، 
ولكن هـذا يتناول الغـذاء الروحاU املناسـب 
الـذي gلو قـواه الروحانية، فيكتسـب النور، 
أما اآلخـر الذي ال يتنـاول األغذيـة الروحانية 
املالئمـة فيظـل ]روًمـا مـن هـذا النـور. 
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�لكسوe. �ُيعتW هذ� �العتقا; على 
�لعمو` ضرًبا من �لوهم، �لكÅ قد 
فحصت �ألمر بكل ;قة، ��جد� 
�نه بعد �لكسوe �لقمر2 �لكامل 
قاسية  بآال`  �حلو�مل |لهن  تضع 
عديًد�   �[  Ãح بالغة  �بصعوبة 
ال   Åن[ للمو�.  يتعرضن  منهن 
يقاسني  ]t� كن  ما  �جلز`  �ستطيع 
 Z[ نظرهن  بسبب  �آلال`   Lهذ
بيَد  بد�نه،   `� �ملنخسف  �لقمر 
 ��نÅ قد �خت�W هذ� بنفسي مر�ً
فصّدقو�  �آلخرين،   �ُWخ� كما 
بأنفسهم.  �ألمر  شهد��   �� بعد 
]t� كا�  ما  �لكن ال ميكن �جلز` 
�مالَحًظا  ªًضا  َقمريًّا  �لتأث8  هذ� 
بتأث8  ²صل  �نه   `� مر"،  كل   h
�لقمر ��ألجر�` �ألخرu مًعا حني 
 �� ���ية  على  منها  �لقمر  يكو� 
 Lمسافة معينة. طبًعا ]� فحص هذ
�لظاهر" �حتديد �سباֲדا على �سس 
هذ�  علما)  qص  عمٌل  علمية 
�ملجا5 من جا5 �لفلك ��لنجو`؛ 
�ما �نا فإمنا �سجل هنا ما الحظته 
عن  حتريا1  خال5  من  شخصيًّا 

هذL �أل�ها` �لشائعة عند �لعامة.
�خالصة �لقو5 ]� هذL �جلما;�� 
��شعتها  بأضو�ئها  ُتحِد�  �يًضا 

كب8"  تأث8��  �ملغناطيسية  �قوִדا 
�بعض  �إلنسا�،   uقو منا)  على 
�بعضها  ��ضح  �لتأث8��   Lهذ
�منها  مباشر  هو  ما  �منها  خفي، 
ما هو غ8 مباشر. ��قصد بتأث8�ִדا 
�لنباتا�  على  يقع  ما  �ملباشر"  غ8 
��حليو�نا� �لl يستهلكها �إلنسا� 

كغذ�). 
��لقمر  �لشمس  تأث8��  �من 
 �� �إلنسا�  صحة  على  �مللموسة 
يقضي   �لنها �قت  �لشمس  ضو) 
�لبد�  �يزيد  كث8"   U�مر� على 
 The Vitamins p.) �نشاًطا  صحة 
يعيشو�  �لذين  جند  (�لذلك   .(96

قابعني ليل zا h �ألماكن �ملظلمة 
 �� جند  كما  صحتهم.   تتدهو
 cألعصا� على  يؤثر  �لليل  ظال` 
�جل  �من  مسّكًنا،  مر²ًا  تأث8ً� 

�جلب  بالليل  �لنو`  يكو�  tلك 
�لنها �باألخص  �ثنا)  للر�حة منه 
�لنو` عندها ال  عند �لظه8"، فإ� 
يسبب  بل  فقط  مريح  غ8  يكو� 
h بعض �ألحيا� �مر�ًضا كالرشح 
 �ما شاكله. �باالختصا ]� �لنها
مالئم للعمل ��لليَل مالئم للنو`. 

على  �لشمس  ضو)  �يؤثر  هذ�، 
 ،� تأث8ً� مباًكا جدًّ  بعض �خلضا
 h `لنجو��لقمر � بينما يتر� نو
 uألخر� �لليل على بعض �خلضا
تأث8ً� قويًّا. فمثًال �خليا تنمو بالليل 
لو جلست  بسرعة مذهلة، �يث 
لسمعت   �خليا من  حقل  �انب 
طريقها  تشق  �كأzا  aا  �صو�ًتا 
 �بني �أل��¢. كما �� هنا� ��هاً
 uخر�� �ملقمر"   mلليا�  h تتفتح 

تتفتح h �للياm �ملظلمة.

وخالصة القـول إن هـذه اجلمادات أيًضـا ُحتِدث 
بأضوائها وأشعتها وقوتها املغناطيسية تأث3ات كب3ة 
على مناء قوى اإلنسان، وبعض هذه التأث3ات واضح 
وبعضها خفي، ومنها ما هو مباشـر ومنها ما هو غ3 
مباشـر. وأقصد بتأث3اتها غ3 املباشرة ما يقع على 
النباتات واحليوانات ال? يسـتهلكها اإلنسان كغذاء. 
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فكل هذL �ألمو ]� ;لت على شي) 
 Lهذ� فإمنا تد5 على �� �لليل ��لنها
ا  �ألجر�` �لسما�ية تتر� تأث8ً� خاصًّ
��zا  قيهم، �  U�أل �هل  منا)   h
ال   �� فقط،   �لنوَ لألعني  ִדيئ  ال 
فحسب،   cَألعصا� بظلمتها  تريح 
�ال   .uخر� ��سعة  تأث8��  aا  بل 
 Lللتنـز �لفرصة  له  بد ملن سنحت 
 Wخت� قد  يكو�   �� مقمر"  ليلة   h
بنفسه كيف ²د� t hلك �لوقت 
 ،�ألفكـا  h غريـب  هيـجا� 
 بإعصا �لفكرية  �لقو"   cتصا�

شديـد. 
��لليل  �ألجر�`   Lهذ �تساعد  هذ�، 
 �tفإ �لطر¢؛  معرفة  على   ��لنها
�لظال`  ُيبد;  �لشمس  ضو)  كا� 
بإضا)" كل �جلو مبّيًنا معا� �جلها� 
فإ�  �ملسافر��،  ليهتد2  �ألبع 
�لقمر �يًضا ينفع بنوh L �لليل مثل 
�لنجو`   �� كما   ،بالنها �لشمس 
حيث  بالليل  �لسائرين  ִדد2  �يًضا 
 h خاصة "]� منا�aا تساعد �لبّحا

تعيني �جتاL سفنهم. 
��خلالصة �� �لليل ��لنها ��لشمس 
 �ً�; تلعب  كلها  ��لنجو`  ��لقمر 
�إلنسا�  عقل   uقو تنمية   h هامًّا 

 �� غم � حياته.   �مو �تيس8 
هذL �ألجر�` Éا;��، ��� ِصلَتها 
قو"   ��� بعيد"،  صلة  باإلنسا� 
يستحيل  �لذ�1 خفية �يث  منائها 
�zا  بيَد  ظاهر"،  بعيو�  تقديرها 
�لنباتا�  �ثًر� كب8ً� على منا)  تتر� 
على  تؤثر  كما  ��حليو�نا�، 
مباشًر�،  هامًّا  تأث8ً�  �إلنسا�  منا) 
من  مباشر  غ8  تأث8ً�  �كذلك 
�من  ��حليو�نا�.  �لنباتا�  خال5 
�جل tلك tَكَر �هللا � بعد �لغذ�) 
�حليو�� ��لنبا1 هذ� �لغذ�َ) �خلفي 
�ال  �جلما;��  من   Lنستمد �لذ2 
�لكب8"  �جلما;��   Lهذ من  سيما 

�ملتو�جد" h جو �لسما).
جدير  �خر  لطيف  �مر  �هنا� 
�حلديث  عند  �نه  �هو  باملالحظة 
عن �ألنعا` ��لنبا� �ستخد` �لقر�� 
�لكرمي ِفعل (َخَلَق)، �عند �حلديث 
عن �لليل ��لنها ��ألجر�` �ستعمل 
�إلنسا�   �� tلك  ر)!  (سخَّ ِفعل 
 Lته ©لب هذيظن �نه بقوته �قد
شك  �ال  �حليو�نا�،  من  �ملنافع 
�هللا   �� فلوال  باطل،  هذ�  ظنه   ��
تعاZ خلق هذL �ألشيا) ملا �نتفع ֲדا 
�إلنسا�؛ ]ال �نه � �ستخد` فعل 

(خلق) متاشًيا مع ظن �إلنسا� هذ� 
�تصرُِّفه h هذL �ألشيا). �لكن مبا 
 lل�ملنافع � h لإلنسا� eُّنه ال تصر�
تتيسر له من �لليل ��لنها ��ألجر�` 
فقا5 �هللا � (سّخر)، ليبني للنا» 
�� ال مناa Àم من �العتر�e بأ� 
هذL �ألشيا) ال تسدa 2م خدماִדا 
ال   t[  ،� �هللا  بأمر  ]ال  �مر�فقها 
تصرe �ال سلطا� aم عليها بتاًتا.

لقد قا5 �هللا تعاh Z ختا` �آليا� 
لقو`  آليًة  tلك   h  �[﴿ �ملاضية 
�آلية   Lهذ ختم  بينما  يتفكر��﴾، 
لقو`  آلياٍ�  tلك   h  �[﴿ بقوله 
�لفكرية  �لقو"   �� tلك  يعقلو�﴾! 
�لشي)  حقيقة  معرفة  على  تساعد 
فإzا  �لعقلية  �لقو"  ��ما  �لقريب، 
�لبعيد،  �ألمر   ��;[ على  تعني 
كانت  �لسابقة  �آليا�   �� �مبا 
 �يد  lل� �ملأكوال�  تتحد� عن 
لذلك  نفسه   h تأث8ها  �إلنسا� 
يتفكر��﴾،  ﴿لقو`  عندها  قا5 
�آلية   Lهذ  h "�ملذكو �ألشيا)  �ما 
��الستفا;"  بعيد،  خاجي  فتأث8ها 
�ستخـد�`  على  تتوقف  منها 
﴿لقو`  هنـا:  قا5  لذلك  �لعقل، 

يعقلو�﴾.
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

̌¬‡ł َعاِئَشَة َِضَي �ُهللا َعْنَها  َ��َّ �لنَِّبيَّ � َكاَ� َيْحَتِجُر َحِص8ً� ِباللَّْيِل َفُيَصلِّي َعَلْيِه َ�َيْبُسُطُه ِبالنََّهاِ َفَيْجِلُس 
َعَلْيِه. َفَجَعَل �لنَّاُ» َيُثوُبوَ� ]َِلى �لنَِّبيِّ � َفُيَصلُّوَ� ِبَصَالِتِه َحتَّى َكُثُر��. َفَأْقَبَل َفَقا5َ: َيا �َيَُّها �لنَّاُ» ُخُذ�� 
. (صحيح  َ̀ َ�ِ]ْ� َقلَّ ِمَن �ْألَْعَما5ِ َما ُتِطيُقوَ�، َفِإ�َّ �َهللا َال َيَملُّ َحتَّى َتَملُّو�، َ�ِ]�َّ َ�َحبَّ �ْألَْعَما5ِ ]َِلى �ِهللا َما َ;�

�لبخا2، كتاc �للبا»)

̌¬‡łْ َعْبِد �لرَّْحَمِن ْبِن �َِبي َبْكَرَ" َعْن �َِبيِه � َ��َّ َُجًال َقا5َ: َيا َُسو5َ �ِهللا 2�َُّ �لنَّاِ» َخْيٌر؟ َقا5َ: َمْن َطا5َ 
ُعُمُرLُ َ�َحُسَن َعَمُلُه. َقا5َ: َفَأ2ُّ �لنَّاِ» َشرٌّ؟ َقا5َ: َمْن َطا5َ ُعُمُرLُ َ�َساَ) َعَمُلُه. (سنن �لترمذ2، كتاc �لزهد عن 

سو5 �هللا)

̌¬‡łْ �َِبÌ َسِعْيٍد �ُخلْدِ2ِّ  �  َقا5َ: َسِمْعُت َُسو5َ �ِهللا َ� َيُقو5ُ: َمْن َu�َ ِمْنُكْم ُمْنَكًر� َفْلُيَغيِّْرLُ ِبَيِدLِ. َفِإْ� 
َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْ� َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َ�tَِلَك َ�ْضَعُف �ْإلِميَاِ�. (صحيح مسلم، كتاc �إلميا�)

̌¬‡łْ �َِبي ُهَرْيَرَ"  � َ��َّ َُسو5َ �ِهللا  � َقا5َ: َلْو َيْعَلُم �ْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد �ِهللا ِمْن �ْلُعُقوَبِة َما َطِمَع ِبَجنَِّتِه َ�َحٌد. 
َ�َلْو َيْعَلُم �ْلَكاِفُر َما ِعْنَد �ِهللا ِمْن �لرَّْحَمِة َما َقَنَط ِمْن َجنَِّتِه َ�َحٌد. (صحيح مسلم، كتاc �لتوبة)
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مقتبس  من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

من كال� �إلما� �لمهد�

"��Sيت h منا` كأ� قائم h موطن �h يد2 سيف مسلو5، قائمه h �كفي 
�لسما)، �له بر¢ �ملعا�، qرo منه نو كقطر�� متنا�لة   h آلخر�طرفه �
حينا بعد حني. �]� �ضرc �لسيف Íاال �جنوًبا، �بكل ضربة �قتل �لوًفا من 

�عد�) �لدين.
�يت h تلك �لرvيا شيخا صاًحلا �Nه عبد �هللا �لغزنو2، �قد ما� من سنني، �
فسألته عن تأ�يل هذL �لرvيا، فقا5: �ما �لسيف فهي �حلجج �لl �عطا� �هللا 
�نصر� بالدالئل ��لW�هني. ��ما ضربك ]ياÍ Lاال �جنوًبا فهو ]�)تك �يا� 
�حانية Nا�ية ��;لة عقلية فلسفية للمنكرين. ��ما قتل �ألعد�) فهو ]فحا` 
�ملخاصمني، �]سكاִדم منها. هذ� تأ�يل vيا� ��نت من �ملؤيدين. �قد كنت 
جل ֲדذL �لصفا�، �ما  oرq �� ظن��جو h �يامي �لl كنت h �لدنيا �

(١٤١ À ،لتبليغ�) ."لغافلني�كنُت عن �مر� من �كنت �ستيقن �نه �نت 

"�Sيت �لباحة vيا عجيبة: هنا� �نا» ال �عرفهم يكتبو� فو¢ باc �ملسجد 
�يا� مبد�; �خضر، ففهمُت �zم مالئكة �معهم لو� �خضر يكتبو� به بعض 
�آليا�. ]zم مستمر�� h كتابتها �طٍّ ²ا�ٍّ لولÎِّ �لشكل. فبد� هذ� �لعبد 
 َّ;��ملتو�ضع يقر� تلك �آليا�، بيد �� ال �تذكر منها ]ال ��حد" �هي "ال َ
 ِلَفْضِله". �حقيقًة، َمن t� �لذ2 يستطيع �� مينع فضل �هللا؟ َمن t� �لذ2 يقد
على هد` �لبناية �لl يريد �هللا �� يبنيها؟ �َمن t� �لذ2 يذ5ّ َمن يريد �هللا �� 

يعزLَّ؟"  (مكتوبا� �|دية، �ملجلد �أل�5، �لرسالة قم ٣٠)
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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل& �لقاها سيدنا مر�� مسر�� ��د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو, ��إلما* �ملهد' �
يو? ٢٠١٤/١٠/١٠

 Wبكثر �ملؤمنني  تعا]  �هللا  �ّجه  لقد 
باألخال[  ��لتحلي   Wbلعبا�  [�
�إلميا�  يّدعي   eلذ� أل�  �لفاضلة 
مؤمنا  يسمَّى   �� ميكن  ال  بد�iا 
�نه  �ملؤمن   jعالما فمن  حقيقيا. 
يعبد �هللا تعا]، ��] جانب 'لك من 
��جبه �� ُيعرk عن �للغو �يضا، �' 
 l ال ميكن �� يكو� �إلنسا� مؤمنا
تصد, منه �خال[ ,'يلة. ال تصد, 
�ال  �لر'يلة  �ألخال[  �إلنسا�  من 
 mيقو لذلك   ،�nمستك يكو�  حني 
�هللا تعا] عن عباb �لرoن: ﴿ميشو� 
على �أل,k هونا﴾ �e متو�ضعني. 
ال  فإنه  بالتو�ضع  يتحلى  كا�  �من 
�bئما  ��خلصومة  �لشجا,  يتحاشى 
فحسب، �ال يكو� مياال �] �لصلح 
باألخال[  يتحلى  بل  فقط،  ��لوئا? 
كا�   �'�� �يضا.   yألخر� �لفاضلة 
 mمنشأ �ألخال[ �لفاضلة هو �حلصو
على ,ضى �هللا تعا]، �كا� �ملر} �] 
جانب 'لك يسعى جاهد� أل�b} حق 
عباWb �هللا تعا]، ففي هذ� �حلالة ُيَعّد 

مؤمنا حقيقيا. 
�خلالصة �� �ملؤمن �حلقيقي هو من 
كا� عابد� �متو�ضعا. صحيح متاما 
~تلفة،   jٍمؤهال �نسا�  لكل   ��
�يتفا�تو� � �حلالة �جلسدية �يضا. 
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حضر" مر�� مسر� �|د - �يدL �هللا - 

فقد تنشأ ظر�e مؤقتة معرقلة، لذ� 
ال ميكن لكل ��حد �h كل حا5 
 uخالقه مبستو� على  ثابتا  يبقى   ��
يثبت   �� يسعه  ال  كذلك  ��حد. 
على �ملستوu �لذ2 ُيتوقع من �ملؤمن 
 Âته. لذلك قد �تا�صلو�ته �عبا; h
·تلفة  تسهيال�  للمؤمن   Zتعا �هللا 
�سب ظر�فه. ��هللا تعاZ ال يكّلف 
�حد� �كثر من قدته �مؤهالته. لذ� 
هنا�  بأ�  �لقو5  قط  ليس صحيحا 
�لl ال ميكن لإلنسا�   بعض �ألمو
�� يعمل ֲדا فال ميكنه ]جنا�ها، �هو 
باإلسال`  يتعلق  فيما  باطل  قو5 

 Zتعا �هللا  قا5  فحني  �ألقل.  على 
للمؤمنني �� �لصال" مكتوبة عليكم 
aم  يّسر  فقد  تصلوها   �� لذ� ©ب 
�;�)ها كث8� فقا5 مثال بأ� �لذ2 ال 
 �� ميكنه  قائما  يصلي   �� يستطيع 
يصلي قاعد�، �من � يستطع tلك 
بسبب مرU- ألنه قد يصعب على 
�إلنسا� �جللو» بسبب مرU ما- 
 y .هللا له �� يصلي مستلقيا�فسمح 
� يضع شرطا على �2 جنب ©ب 
بل  �لصال"،  أل;�)  �ملر)  يستلقي   ��
كيفية  �يا كانت  يصلي   �� له  Nح 
�حد  كا�   �t[ كذلك  �ستلقائه. 

مسافر� �� مريضا �� ضعيفا �� كانت 
لديه مشكلة �خرu مؤقتا فيمكن �� 
يقصر �لصال". لذ� ال ميكن ألحد �� 
�لصال".  �;�ئه  لعد`   عذ  2ّ� يقّد` 
 h يشتغل  َمن  هنا�  كا�   �t[ بل 
عمل تتسخ بسببه ثيابه ظاهريا فهو 
�لثياc نفسها   h بأ� يصلي  مأمو
]� � تتيسر له ثياc نظيفة، �لكن 
ال بد من �;�) �لصال" على �ية حا5. 
يقبل   �� لعاقل  ميكن  ال   ،باختصا
عذ �حد �� �;�) �لصال" ليس ممكنا 
له. ]tً�، �لصال" ��جبة على �إلنسا� 
ما ;�مت قو�L �لعقلية سليمة. فالقو5 

ومـن كان يتحلى بالتواضع 
فإنه ال يتحاشـى الشـجار 
واخلصومة دائما فحسب، وال 
يكون مياال إF الصلح والوئام 
فقط، بـل يتحلى باألخالق 
الفاضلـة األخـرى أيضـا.
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بأ� �;�) �لصال" مستحيل علينا قو5 
�لنا»  ُسئل   �t[ متاما. �لكن  خاطئ 
 ��عذ� منهم  كث8  يقّد`  tلك  عن 
 Lهذ مثل  بتقدميهم  �لكنهم  ��هية، 
�ألعذ� يبتعد�� عن �إلميا�. فيجب 
علينا Éيعا �� ننتبه ]Z هذ� �ألمر. 

هذ�  حو5  خطبة  �لقيُت  عندما 
 h ملسجد�  Âفتتا� مبناسبة   Mملوضو�
 Z[ �إلخو"   �نظا ��جهت  �يرلند� 
�جلماعة  ;�عية   mّ[ كتب  �لعبا;��، 
h �م8كا، �كذلك �صلتÅ �لرسائل 
 h من �ماكن �خرu �� عد; �حلضو
 .Óملحو بشكل   ;�;�� قد  �ملساجد 
فيتبني من هنا �� �لسبب ��) عد` 
�حلضو h �ملساجد � يكن ناجتا عن 
�ضطر�هم �� يكن مستحيال عليهم 
��لتها��،  �لكسُل  سببه  كا�  بل 
tلك   Z[  �ألنظا هت  ُ�جِّ �عندما 
تركت �لنصيحة تأث8� ]©ابيا، �لكن 
هنا� حاجة للد��` حتت هذ� �ألثر. 
 Z[ ه �من صفا� �ملؤمن �نه ]t� ُ�جِّ

�مٍر �لتز` به. 
]tً�، ©ب على gلس خد�` �أل|دية 
�جليل  يعوِّ;��   �� �هللا  ]ما)  �جلنة 
بالصلو��.  �اللتز�`  على  �لناشئ 
يتمتع  �لعمر  من  �لفتر"   Lهذ ففي 
على   �يقد جيد"  بصحة  �إلنسا� 

�ملسيح  �ّجه  لقد  �لعبا;".  حق   (�;�
 Àخا بوجه  �نظانا   � �ملوعو; 
يؤ;2   �� يستطيع  �إلنسا�   ��  Z[
ير�`  ما  �حسن  على  �لعبا;"  حق 
 h �ما   ،cلشبا�� �لصحة  فتر"   h
مرحلة متقدمة من �لسن فال يستطيع 
بسبب  ©ب  كما  حقها  يؤ;2   ��

تعّرضه ألعر�U ·تلفة. 
�إلنسا�  على  ©ب  حا5،  �ية  على 
يؤ;2   �� ��جبه  من   �� يعلم   ��
على  بالضغط  عليه  �هللا   Uفر ما 
طبيعته �يضا ]t� �قتضى �ألمر tلك، 
�جو;  مع  �;�ئها  عد`  عن  فضال 
�هللا  �قنا   �tفإ كلها.  �لتسهيال� 
على  �هللا  شكر  فإ�  جيد"  صحة 
حق  أل;�)  لنا   2ضر� �يضا  tلك 

�هللا، �يستطيع �إلنسا� �� يؤ;2 هذ� 
فهنا� حاجة  عبا;ته.  بو�سطة  �حلق 
ماسة ]Z عبا;" �هللا ��اللتز�` بالصال" 
�هبنا صحة جيد".  �نه  على  شكر� 
 Z[ �جلميع �� يتوّجهو�فيجب على 
هذ� �ألمر أل� �إلميا� ال يكمل بغ8 

tلك.
�تنا�5   2� �خر  �مر   Z[  1� ��آل� 
�عظم  فمن  �لفاضلة.  �آل� �ألخال¢ 
�zم  �حلسنة  �ألخال¢   2�t صفا� 
�يثبتو�  �يثابر��  �لقو5  يصدقو� 
يثبت  �نه  �ملؤمن  ميز��  فمن  عليه. 
 cلكذ� Mَال يد�ئما �لصد¢ ;�على 
�بد�. �هذ� ال ميكن ]ال  يقترc منه 
]t� كرL �ملر) �لكذcَ بشد"، �لكننا 
�لنا»   �� �لو�قع  صعيد  على   uنر

gـب أال يكـون فيكـم مـا يـؤذي اآلخريـن. وال 
تستشـيطوا غضبـا ألتفه األمور. ولكـن هناك أناس 
... يغضبـون سـريعا بسـبب طبيعتهـم. وإذا تأمل 
هؤالء الناس على قسـوتهم بعد قو�م كالما قاسـيا 
وحاولوا تدارك ما أصـاب اآلخرين من األ~ واإليذاء 
 Fاهللا واسـتغفروه فيقول اهللا تعا Fبسـببهم وتابوا إ
بأن بـاب التوبة مفتـوح وأن توبتهم سـُتقبل عنده.
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يركنو� ]Z �لكذc مبناسبا� ·تلفة 
 cلكذ� �نو2  y يقولو�: ما كنُت 
�لكنه خرo من لسا� خطأ. يقّد` 
�لسياسي  للجو)  طلبا�  هنا  �لنا» 
 Åم  صد قد  بأنه  �حيانا  �يقولو� 
هذ� �لكذc خطأ مع �نÅ ما كنت 
�نو2 قوله. �لكÅ �قو5: ]� � يكن 
 oرq فال cلكذ� معتا;� على  �ملر) 
�لكذc من لسانه حÃ خطًأ. ]� �هللا 
غفو �يغفر ملثل هؤال) �لنا» �لذين 
 h مa لكن ال بد�طئهم، � ��يشعر
هذL �حلالة من ]ظها �لند` على tلك 
 �� �حد   cكذ  �t[ �لكن  عمليا. 
بالند�مة عليه �� يسع إل��لة  يشعر 

�خلسا" �� �لضر �لذ2 حلق بأحد 
بسبب كذبه بل �صّر عليه �حا�5 
يقو5   �� �ّ� كذبه صد¢  ُيثبت   ��
بأنه ال مند�حة له من �لكذc، فإ� 
شخصا مثله ليس ثابتا على ]ميانه �ال 
ميكن �� ُيَعّد متحليا بأخال¢ فاضلة، 
�©ب �� يفهم جيد� �نه ال يسلك 

صر�طا مستقيما. 
يقو5 �هللا تعاZ عن �ألخال¢: ”قولو� 
بالرفق  عاِملوهم   2� للنا» حسنا“ 
�ُحسن �ُخللق �كلِّموهم بكال` هّين 
�لّين. معلو` �� بعض �لنا» ميلكو� 
ال  �لكنهم  �قاسية  خشنة  طبيعة 
كل   h ��لقسو"  �خلشونة  ُيظهر�� 

بأ�   Zتعا �هللا  يقو5  فحني  حني. 
ه  تقولو� للنا» حسنا، فأمُرL هذ� موجَّ
 lل�لقسو" ��خلشونة � �ليهم �� يليِّنو[
h طبائعهم. �©ب �ال يكو� فيكم 
تستشيطو�  �ال  �آلخرين.   2tيؤ ما 
هنا�  �لكن   .�ألمو ألتفه  غضبا 
�نا» كما قلت قبل قليل، ²تدمو� 
طبيعتهم.  بسبب  سريعا  �يغضبو� 
�]t� تأمل هؤال) �لنا» على قسوִדم 
�حا�لو�  قاسيا  كالما  قوaم  بعد 
تد�� ما �صاc �آلخرين من �أل� 
�هللا   Z[ �تابو�  بسببهم  ��إليذ�) 
 cبأ� با Zهللا تعا�فيقو5  L�ستغفر��
سُتقبل  توبتهم   ���  Âمفتو �لتوبة 
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يعملو�  ال  �لذين  �لكن   .Lعند
�آلخرين  �يعاملو�  �هللا  �مر  �سب 
بأ2  يشعر��  باستمر� �ال  بقسو" 
ينحّط  فإّ� مستو�هم �ألخالقي  ند` 
بعد`  tنبا  يرتكبو�  شيئا فشيئا، بل 
�لعمل بأمر �هللا تعاZ. ��لذين يفعلو� 
 Zִדم. فاهللا تعا�لك ال تنفعهم عبا;t
للذين  ��لعفو  �ملغفر"  �مل  ُيعطي 
 "ثو تأث8  حتت  فعٌل  منهم   يصد
�لكنهم  �لغضب  بسبب   �� معينة 
فعلو�  ما  على  �qجلو�  يندمو� 
بعد �� يعو;�� ]Z صو�ֲדم �يسعو� 
ال  �لذ2  �ما  منهم.   بد ما   �لتد�
على  يتأسف  �ال  يند`  �ال  qجل 
مقبو5   عذ له  فليس  منه   ما صد
�اسب   �� Éيعا  فعلينا  �هللا.  عند 
قضايا   Åتأتي ما  كث8�  �نفسنا. 
 �مو �قضايا   ،o���� خصوما� 
مالية بني فريقني يتبني منها �� بعض 
�لنا» يستشيطو� غضبا بسرعة �ال 
يدكو� ماt� يقولو� �ماt� يفعلو�. 
�هنا� من يؤ2t �لنسا) ]يذ�) نفسيا 
�يرفع يدL عليهن، �ما ]t Zلك من 
�ملعاملة �لسيئة. ��أل;هى ��ألمّر من 
يفهمو�.   �� يريد��  ال  �zم  tلك 
 �;” �� Âإلصال�لت جلنة �حا �t[�
يصر��  بينهم   Âَإلصال� �لقضا)“ 

يعاَقب  عندما   y موقفهم.  على 
 Z[ يعو;��  بتعزير  �لفريقني  �حد 
 mّ[ �يكتبو�  ما،  حد   Z[ صو�ֲדم 
ما   �لتد� �يسعو�  �لعفَو  طالبني 
فا� �ما قامو� به من �ملعاملة �لسيئة 
جتاL �آلخرين. صحيح �نه ُيعفى عن 
يتد�كو�   �� بعد  �لنا»  مثل هؤال) 
نيل  بعد  �نفسهم  �يصلحو�  �لوضع 
عقوبة �ستحقوها �لكن تبقى عليهم 
�لو  حا5.  �ية  على  �لتعزير  �صمة 
لكا�  �نانيتهم  ;��مة   h يدخلو�   �
باإلمكا� �� تصُلح �ألمو بالتعا�� 
 Z[ �لوصو5  قبل  �ملتبا;5  ��لتفاهم 
�لنا»  هؤال)  فعلى  �ملرحلة.   Lهذ
�� يفكر�� h |اية ]مياzم. �هنا� 
يفهمو�  يكا;��  ال  �خر��  بعض 
على  مصرين  �يبقو�  طريقة  بأ2 

�جلماعة  عن  يبتعد��   y موقفهم 
كليا. 

�منافعها  �لدنيا   �� معلوما  فليكن 
 �� علينا  لذ�  فانية،  كلها  �ملذ�ִדا 
�كيف  ;�ئما،  عاقبتنا   h نفّكر 
 Åهللا �، ]ن�على نيل �فضا5  نقد
 Z[ ;�ما  �جلماعة  �بنا)   Lنتبا� �لفت 
ينبغي  ��نه  �خالقنا،  معاي8  فع 
ألتفه  �ألنانية  فخ   h يقعو�  ال   ��
من  فر;  كل  على  ©ب   .�ألمو
 h قد�"  يكو�   �� �جلماعة  �بنا) 
�ننا  صحيح  ��إلنسانية.  �ألخال¢ 
فهو  �نغضب،  �حيانا  �لثو�ئر  نبد2 
� قد  من طبع �إلنسا�. لكن �هللا 
�يضا.  �أل��مر  بعض  �ملؤمن  �عطى 
�نوظفها  ثو�ئرنا،  نكبح   �� فعلينا 
قدمُت  لقد  �هللا.  مرضا"  �سب 

"إن الذي ال يؤدي حقوق العباد وال يتحلى باألخالق ال? 
علَمناها اهللا وفرضها على املؤمن فال يسـتطيع تأدية 
حقوق اهللا أيضا. فإن صالتهم وعبادتهم للرياء فقط. 
ألن عباداتهم ~ �لق فيهم التغ3 الذي هو من خصائص 
املؤمن. فلم dدث فيهم التواضع الذي يقربهم إF اهللا." 
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فانظر��  �لعائلية،  �لقضايا  مثا5 
 uبالتقو بالتحلي  �هللا  �مرنا  كيف 
عقد  مبناسبة  ُتتلى   lل� �آليا�   h
�ملختلفة،  �ألحكا`  ��عطى  �لقر��. 
�لعمل ֲדا.  �لز�جني  �لl ©ب على 
 Lهذ يضعو�  ال  �لنا»  معظم  لكن 
�ألمو h �حلسبا�، �يظنو� �نه قد 
�لز��o ��نتهى  �لقر�� �حصل  عقد 
ملوقفهم  يتعصبو�  فالذين  �ألمر. 
�يفتخر�� به، حني تظهر �ملشاكل 
بشد"  بآ�ئهم  يتمسكو�  ��ملسائل 
�zم  كيف  بعد  فيما  �يصرحو� 
هزمو�  �بذلك  بر�يهم  متسكو� 
عو�طفهم  يعّد��  فهم  خصمهم. 
²ترمو�  �ال  صحيحة  �مشاعرهم 
ما   �[ �يقولو�  �آلخرين.  عو�طف 
يزعمو�  ألzم  �لصحيح  هو   Lفعلنا
�لتفك8  �لذ 2�xذ�L بعد   �لقر�  ��
هو �لعالo خلصمهم. �� يكن aم 
بقوaم  سلَّمنا   �t[ tلك.  غ8  سبيل 
 Lعتنقو� �لذ2  �لدين   ��  Åيع فهذ� 
كاct، أل� ما يقوله �لدين qالف 
�لعمل   �[ �لقو5  aم  كالمهم. ²ق 
بأمر كذ� من �أل��مر �لدينية يصعب 
تستقيم  ال  بأنه  �لقو5  لكن  علينا، 
بد  ��نه � يكن  �حليا" ;�� ·الفته 
من فعل ما قامو� به، مبÖلة تكذيب 

�كظمو�   �� يأمرنا   � فاهللا  �لدين. 
�خللق  �سن  �لنا»  �عاِملو�  �لغيظ، 
��سَعو�  �خطائكم  على  تصر��  �ال 
قا5  قد  بل  �لنا».  حقو¢  لتأ;ية 
سيدنا �ملسيح �ملوعو; � ]� �لذ2 
يتحلى  �ال  �لعبا;  حقو¢  يؤ;2  ال 
باألخال¢ �لl علَمناها �هللا �فرضها 
على �ملؤمن فال يستطيع تأ;ية حقو¢ 
�عبا;ִדم  صالִדم  فإ�  �يضا.  �هللا 
xلق   � عبا;�ִדم  أل�  فقط.  للريا) 
�لذ2 هو من خصائص  �لتغ8  فيهم 
�لتو�ضع  فيهم  ²د�  فلم  �ملؤمن. 

�لذ2 يقرֲדم ]Z �هللا. 
�ثنا)  حالته  �إلنسا�  سجل   �t[
 h سهل  �هو  �لفيديو،   h �لغضب 
 Lشاهد�كل مكا�،  h `أليا� Lهذ
بعد tلك فسيخجل من نفسه، كم 

كانت تصرفاته ·جلة. 
�آل� �قد` لكم بعض نصائح �ملسيح 
 ،Àخلصو� هذ�   h  � �ملوعو; 
 mيستو �لذين  حالة  تكو�  كيف 
عليهم �لغضب، حيث qلو ;ماغهم 
��حيانا  ��حلكمة،  �لفهم  من 
 "�لثو  �� �قا5  باجلنو�.  يصابو� 
�إلنسا�  يفقد  يشتد  ��لغضب حني 
 Z[ �نتباهنا  لفت   y من� ،c�لصو�
�لعقل   uيزيد قو Wلص�أل�  ،Wلص�

��لفكر. قا5 �: �علمو� �� هنا� 
 ،oياa�� �لعقل  بني  شديد"  عد��" 
عندما يغضب �إلنسا� �تثو ثوته 
 Wلذ2 يص�لكن �لعقل. �ال يستقيم 
�ُير2 منوot �ِحللم فُيعطى نو� qلق 
��لفكر  �لعقل   uقو  h �جديد �نو
 h ما� .�يظل �لنو يتولد من �لنو
�لقلب  فُيظِلم   oياa�� لغضب� حالة 
��لذهن فيؤ;2 هذ� �لظال` ]Z ظال` 
قم١٧،  gلد٦،  (�حلكم،  �خر." 

(٥-٦À ،`عد;١٩٠٢/٥/١٠
ألبسط  يغضبو�  �لذين  �ق  قا5   y
�ألمو �� قلوֲדم xلو من �حلكمة: 
�يغضب  يقسو  �لذ2   �� "�علمو� 
�حلكمة  كال`  لسانه  من   oرq ال 
��ملعرفة قط. �لقلب �لذ2 يستشيط 
ُيحر`  خصمه  مقابل  بسرعة  غضبا 
من كال` �حلكمة. ]� شفَتي بذ2) 
من  ُتحر`  �لرسن  �خليع  �للسا� 
��حلكمة  �لغضب  �للطائف.   Mينبو
 �[ ��حد.  مكا�   h ©تمعا�  ال 
يكو�  �لغضب  سريع  عقل شخص 
�ال  حديد.  غ8  �فهمه  سطحيا 
gا5.   2�  h "لنصر�� �لغلبة  ُيعطى 
 �لغضب نصف �جلنو� �عندما يثو
�كثر ميكن �� يصبح �جلنو� كله." 
عد;١٠/ قم٩،  gلد٧،  (�حلكم، 
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(٨À ،`١٩٠٣/٣
�لظن  سو)  -]حد�¹ا  قوتا�  هنا� 
��لثانية هي �لغضب ]t� �صلتا حد 
�إلفر�b- جتّر�� �إلنسا� ]Z �جلنو�. 
حني  كل  �إلنسا�  يفكر  (فحني 
 Z[ 2;تؤ lل�  �ألمو  Lهذ h ���
�الة   cيصا �لظن  �سو)  �لغضب 
 ��  2�لضر� فمن  �جلنو�).  من 
©تنب �إلنسا� كث8� من سو) �لظن 

��لغضب.
�لسيطر"  �ملؤمن �هي  بيَّن عالمة   y
على �لغضب، �يث ©ب �� ال ينبذ 
�لعقل ��لفطنة من يدh L �2 حا5، 
�]ال سيصاc �الة من �جلنو� كما 

 .Lكرt سبق
 �� �إلنسا�  على  حضرته:  يقو5 
 h� ملناسب�لها ª h L�يستخد` قو
�لغضب،  قو"  tلك  �مثا5  �حلال5. 
�العتد�5  حد�;   uتتعد عندما   lل�
��لفر¢  للجنو�،   "با; تصبح  فإzا 
بينها �بني �جلنو� بسيط جد�. �لذ2 
منه   Mُينـَز سريعا  غضبا  يستشيط 
�ال  �إلنسا�  فعلى  �حلكمة.   Mينبو
غضبا  مستشيطا  �حد  مع  يتحد� 
 ،(�لبد �ملعاضني.  من  كا�   �[�
عد;٣/٢٧/ قم١٠،  gلد٢، 

  (٧٣À ،`١٩٠٣

y بني حضرته �نه ©ب على �ملؤمن 
�� يكظم غيظه، ]منا �ملؤمن �حلقيقي 
فقد  �لغضب.  عند  نفسه  ميلك  من 
�لغيظ﴾.  ﴿��لكاظمني   � قا5 
يعّلم  �يضا  �إلجنيل   �� صحيح 
قبل  من  قلُت  كما  ��لعفو  �لصفح 
�لكنه يقتصر على �ليهو; فقط، �� 
مو�ساته  ;�ئر"   � عيسى  ع  يوسِّ
بأنه  صر�حة  بكل  �قا5  غ8هم   Z[
ال عالقة m بغ8 بÅ ]سر�ئيل سو�) 
ملحقة  (ªاضر"  جنو�.   `� �هلكو� 

 (٢٤À ،“ملعرفة� Mبـ”ينبو
�صفحه   � �ملسيح  عفو  فكا� 
�ما  فقط،  ]سر�ئيل   Åب  h منحصر� 
�لذ2   � �ملوعو;  �ملسيح  سيدنا 

نطا¢  فكا�  ªمديا  مسيحا  بعث 
كله.  بالعا�  ²يط  �صفحه   Lعفو
لذ� ©ب علينا �ن �يضا �� نتوسع 
h �لعفو ��لصفح. فهذL هي �ملعاي8 
�لl ©ب �� نسعى لنيلها. ]t� كنتم 
�هللا   نو من  �لفيض  نيل  تريد�� 
 Wبالص للتحلي  ماسة  حاجة  فثمة 
كنا   �t[  .�لصد حابة � ��حللم 
 e�ملعا �فو�هنا  من   oرx  �� نريد 
��ِحلكم �يلتفت �لنا» ]لينا، �نكو� 
�ملسيح  مهمة  مو�صلة   h مسا¹ني 
�ملوعو; � فعلينا �� �مي �نفسنا 
من �لتشد; ��لغيظ h �ألمو �لعائلية 
 �� نريد  كنا   �t[ �ليومية.  ��لشئو� 
من  بد  فال  حقيقيني  مؤمنني  نكو� 
ªلها   h هبنا�مو� كفا)�تنا  توظيف 
على خ8 ما ير�`. فإt� غِضْبنا يوما 
جة ; غضبنا  يبلغ  ال   �� فيجب 
بقصد  يكو�   �� ينبغي  بل  �جلنو� 
�لطليقة  �لغضب  فثو�ئر   .Âإلصال�
�إلنسا� جتعله  �لl ال يسيطر عليها 
gنونا، فهنا� حاجة لالعتد�5 فيها. 
 �� فينبغي  �لغضب  يصيبنا  كا�   �t[
 ،Âإلصال� يتطلبه  مبا  ªد�;�  يكو� 
 ]ظها بد�فع  يكو�  ال   �� �©ب 
قا5  فقد  �ألنانية.   Mشبا[� �لعظمة 
من  �كثر  يغضب  �لذ2   �[ حضرته 
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�قد  ]ميانه.  يضيِّع  فهو  �حلد�;   Lهذ
�إلسال`  Éا5   �� حضرته  tكر 
�ألخال¢   Z[ هد�يته   h ينحصر 
غ8  �لغيظ  بكظم  ��لنصح  �لسامية 

�لال�` ��لعفو. 
فكل ��حد �اجة ماسة ]Z �لتحلي 
ֲדذ� �خللق، ألنه بد�� tلك يصعب 
قا5  لقد  صا;قا.  مؤمنا  يكو�   ��
 �� مر�� �تكر� �ملوعو;  �ملسيح 
h شÃ �لكتابا� ��خلطب �نه ©ب 
ِمن  لكن  �لثو�ئر.  على  �لسيطر" 
�لنصيحة   Lֲדذ نعمل  ال  �نا  ضعفنا 
عامُة  tلك   h سو�ً)  ©ب،  كما 
فالذين  ��ملسئولو�.  �أل|ديني 
حضرته  كال`  �آلخرين  ُيسمعو� 
�لثو�ئر، �ينسو�  �ينصحوzم بكبح 
”تذلّلو�  قا5:  قد   � �� حضرته 
بل  صا;قو�“،  ��نتم  كالكاtبني 
يسعو�  �لبعض   �� �ملالحظ  من 
�مظلومو�  صا;قو�  �zم  لُيثبتو� 
على كوzم كاtبني �ظاملني، فكيف 
من   "t فيهم   �� هؤال)  �ق  نقبل 
 �� �إلميا�. أل� من مقتضى �إلميا� 
 cصا� �لذ2   �لضر �إلنسا�  يزيل 
�حد� منه h حالة �لغضب، بدال من 
²ا�لو�  فاملؤمنو�  به.  يتمسك   ��
منهم  يصيب  �لذ2   Âجلر�  �تد�

�يشعر��  �آلخرين،  عو�طف 
بالند` ��خلجل على �ألقل، على 

ما صد منهم.
©ب �� نفحص كم منا يفكر�� 
قد  كا�   �tفإ �لنحو،  هذ�  على 
 "�لثو بد�فع  �لظلم  منهم   صد
�ملؤقتة، فعلى �ملؤمن �� يتد�كه 
�ما  �لغضب.  حالة   5��� بعد 
يندمو�  �ال  يزيلو�  ال  �لذين 
بل ال يؤثر فيهم شي) حÃ بعد 
مر� كل �ألحو�5، فليس فيهم 
سيدنا  قا5  كما  حقيقي  ]ميا� 
�ملسيح �ملوعو; �. �]منا �َمنو� 
ياً)، فمَثل ]مياzم كمثل فقاعة 
فقط  غالفها  �]منا  باaو�)  مليئة 
من �ملا)، �ما ]t� كانت كلها ما) 
يقا5  �ال  هو�)  فيها  يكو�  فال 

aا فقاعة بل قطر" ما). 

قلت  كما  ماسة  حاجة  فثمة 
الستعر�U ��ضاعنا، لنرu كم مر" 
صWنا على �العتد�) علينا، �� نرّ; 
�ليفحص  بالغضب.  مغلوبني  عليه 
�لفرصة  �ملسئولو� كم مر" سنحت 
لكنهم  ما   eطر عليهم   uعتد�  ��
مقتضيا�  مؤ;ين   eبإنصا حكمو� 
�لعد5، ;�� �� يبالو� بذلك �العتد�). 
]t� � يقا�` �ملر) خصما قويا �قا5 
]� �صW على tلك فأنا صبو فليس 
 Wلص� �لصh W شي). كال بل  من 
�� ال يعاقب �ملرُ) مع �نه قا;. هنا 
 �t[ �جلماعة  نظا`   �� �مر�  ح  ��ضِّ
مبقتضى  �حد  مبعاقبة  يوصي  كا� 
�لعقاc ال  فهذ�   ،eإلنصا��لعد5 �
يندo حتت هذ�. ألنه ]t� كا� �حد 
يستحق �لعقاc على خطيئته فالعفو 
 �عنه يصبح ]°ا. ]t� كا� �حد يتجا�
�لظلم  �يرتكب  شئونه   h  L;�حد
له  �حلاكم   �� �لقاضي  معاقبة  فَمثل 
��لو�لدين  �ألساتذ"  معاقبة  كمثل 
لأل�ال;. فهذL �لعقوبة تصد نتيجة 
جرميته �� ·الفته للحكم �لشرعي �� 
هذ�  كا�  �آلخرين.  حقوَ¢  هضمه 
�لنا»  بعض  أل�  ضر�يا  �لتوضيح 
�لشريعة،  قو�نني  �qالفو�  يعتد�� 
�يضا  �آلخرين  حقو¢  �يغصبو� 
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التقوى

�جلماعة  نظا`  يعاقبهم  �عندما 
يكتبو� ]m بعد NاM كالمي -كما 
�يضا،   �مر� �لسابق   h �خWتكم 
 MاN آل� �يضا بعد�مبا سيكتبو� �
خطبl هذL �نك �لقيت �خلطبة على 
فنرجو  ��لصفح-  �لعفو   Mموضو
�� تعفو عنا �يضا. ففي هذ� �ملجا5 
�يضا ]�  �ملاضي   h �قد قلت مر�
بعضهم  شخصيا.  �حد�  �عا;2  ال 
بالشتائم  مليئة  سائل   m[ يرسلو� 
تنشأ   �� �يضا  عليهم  �غضب  فلم 
عليهم.  �لغضب  ثو�ئر  قط   Îقل  h
 �� �Nا)هم،  يكتبو�  ال  عا;"  فهم 
يكتبو� �Nا) مستعا"، لكنv� Åكد 
]جر�)  أل2  يتعرضو�  لن  بأzم  aم 
ضدهم حÃ لو كتبو� �Nا)هم �يضا، 
بل �شفق عليهم �تكو� m مناسبة 
إلكثا �الستغفا، فإ� هذ� �ملوقف 
]ال  �حٌد  يعاَقب  ال  ;�ًما.   m مفيد
عند �غتصابه حقو¢ �آلخرين �� عند 
 �لشريعة. �ال تصد ·الفته أل��مر 
مثل هذL �لعقوبة بطيب �خلاطر �]منا 
تصد بكل �� ��سى. ��ليو` �لذ2 
�تلقى فيه - من نظا" �ألمو �لعامة 
�لبال; - شفاعًة  �مر�)  بريد  من   ��
 Lخطأ �صلح  ألنه  �حد  عن  للعفو 

�أليا`  �كثر  يكو�  تكبه، � �لذ2 
فرحة m. �لكن ال تضطر�� فيما 

تفرU علّي ��جبا1 �لقيا` به. 
كما ال بد �� �قو5 هنا بأنه عندما 
 h قضيتهما  فع  فريقا�  يرضى 
”�لقضا)“  فيها  �يبّت  ”�لقضا)“ 
ضو)  على  �جلماعة“  ”نظا`   ��
على  فيلقي  ��لوقائع  �ألحد�� 
�حد �لفريقني مسئولية �;�) �حلقو¢ 
 �t[ �ملالية  �ملبالغ  بدفع  ²ّمله   ��  -
كانت �لقضية تتعلق باملا5 �� بأ;�) 
�لفريق  فعلى   –  uخر� مسئوليا� 
يتعّند  ال   �� حقَّه  ينا5  �لذ2  �لثا� 
�يتشد;، بل ]t� كا� �لفريق �أل�5 

 Z[  Lينظر  �� فيجب  عسر"   �t
ميسرته، هذ� هو حكم �هللا �سوله 
 «بأال يندفع �إلنسا� بأنانيته فيما

�لظلم على �آلخرين.
على �ية حا5، ينبغي �� نشكر �هللا 
تعاZ ;�ًما �نتدبر h �ننا �تباt Mلك 
�لشخص �لذ2 ُسّمي مسيًحا. �مما 
ُسّمي   �tملا هو:  �لتفك8   Z[ يدعو 
�لذ2  فما  مسيًحا؟  �ملوعو;  �ملسيح 
�آلخرين؟  �ألنبيا)  عن  �ملسيح  مييز 
يتحلى  كا�   �  Îلن�  �� شك  ال 
من  ��عظم  �على  �صفا�  مبيز�� 
Éيع �ألنبيا) �آلخرين ألنه كا� قد 
�ִדا ألنه �إلنسا� �لكامل، t صل�
�لكن  �لشر�ئع.  �كمل  �شريعته 
نلقي نظر" على �ألنبيا) جند  عندما 
 Lمتّيز مبيز"  يتحلى  منهم  ��حد  كل 
عن بقية �ألنبيا). �عليه فيمكن �� 
يكو� ما مييز �ملسيح �لناصر2 � 
�آلخرين هو �جَه شبٍه  �ألنبيا)  عن 
 .� �ملوعو;  �ملسيح  �بني  بينه 
ضي  �ملوعو;  �ملصلح  �ضح  لقد 
�لنقطة توضيًحا يأخذ   Lهللا عنه هذ�
مبجامع �لفؤ�;، �هو �� ميز" �ملسيح 
�لناصر2 � متّثلت h تعليم �لرفق 
�ألناجيل   h قدمه  �لذ2  ��للني 

”... َ�لَّوا عن أنانيتكم من 
كل وجـه، وال تباغضوا، 
وتذّللوا ذلَة الكاذب وأنتم 
لكم،  ُيغفر  لكي  صادقون 
واتركوا تسمني النفس ألّن 
الباب الـذي نوديتم إليه 
ال يقدر اإلنسـان السمني 
علـى الدخـول منـه.“ 
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رَّ،  �لشَّ ُتَقاِ�ُمو�  ”َال  قا5:  حيث 
�َألْيَمِن   �َ َعَلى َخدِّ َلَطَمَك  َمْن  َبْل 
 ;َ�َفَحو5ِّْ َلُه �آلَخَر �َْيًضا. * َ�َمْن َ�َ
َ�ْ� ُيَخاِصَمَك َ�َيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْ� 
َرَ� ِميًال  َلُه �لرَِّ;�َ) �َْيًضا. * َ�َمْن َسخَّ
َ��ِحًد� َفاtَْهْب َمَعُه �ْثَنْيِن.“ (]ِْنِجيُل 
َمتَّى ٥ : ٣٩-٤١). فال شك �� 
�لرفق  بتعليم  �تو�  قد  �ألنبيا)  Éيع 
��للني �لكن �ملسيح � قد ّكز 
�منه. e�ظر Z[ �نظًر �عليه كث8ً

فهذ� هو �لتعليم �خلاÀ �لذ2 جا) 
 Zهللا تعا�ى N ملسيح �، فلما�به 
�ملسيح �ملوعو; � مسيًحا �شّبهه 

باملسيح �لناصر2 فهذ� يعÅ �نه �يضا 
ُ�مر بتعليم �لرفق خاصة، �]� كا� 
قد ُسّمي باملسيح لسبب �خر �يضا 
�هو �نه ُبعث aد�ية �لنصاu �يضا، 
كما كا� � مبعوًثا ]Z �أل;يا� 
�ألخرu؛ فقد Nّي بـ ”كرشنا“ 
لكونه مبعوثا ] Z�aند�»، �ُبعث 
]É Zيع �ملسلمني �]É Zيع �قو�` 
 .�  Îللن �تابع  كنائب  �لعا� 
�سم  على  تركيز  هنا�   ،باختصا
�ملسيح   ` قدَّ tلك  �ألجل  �ملسيح 
��للني  �لرفق  تعليم   � �ملوعو; 

�نصح بتر� �لقسو" ��لشد". 

²ُد�   �� �هللا  "يريد    :� يقو5 
منكم  �يريد  تا`،  تغّيٌر  �نفسكم   h
 Z[ ساِعو�   .Lبعد ²ييكم  موًتا 
�لتصاÛ فيما بينكم، ��قيلو� عثر�ِ� 
]خو�نكم. شرير tلك �إلنسا� �لذ2 
 eلسو� �خيه،  مبصاحلة  يرضى  ال 
َتخلَّو�  �لُفرقة.  ُيحد�  ألنه  ُيقَطع 
�ال  �جه،  كل  من  �نانيتكم  عن 
تباغضو�، �تذلّلو� tلَة �لكاct ��نتم 
��تركو�  لكم،  ُيغفر  لكي  صا;قو� 
�لذ2   cلبا� ألّ�  �لنفس  تسمني 
نو;يتم ]ليه ال يقد �إلنسا� �لسمني 

(Âسفينة نو) “.لدخو5 منه�على 
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فلو � نضع نصب �عيننا هذL �مليز" 
 t[ �لعا�،   M;اÜ �ننا   Lمعنا لكا� 
 Lآلخرين ֲדذ� لنا ;عو"  كيف ²ق 
فهنا�  ֲדا.  نعمل   �  �[ �لتعاليم 
�ال  �نفسنا.   Âماسة إلصال حاجة 
�لذ2   otلنمو� tلك  نقّد`   �� بد 
يكشف للعا� بأننا قد غلْبنا ثو�ئرنا 

�حققنا �لسيطر" �لكاملة عليها.
لقد قلت عند �فتتاÂ مسجد �يرلند�: 
�لدعو" هنا� فسيسألنا  نبّلغ  عندما 
�لنا» قائلني: تقولو� عن �ملسلمني 
باملسيح  يؤمنو�   � �zم  �آلخرين 
فإzم متجّر;�� من  لذلك  �ملوعو; 
�aد�ية، �ما �نتم فقد �منتم باملسيح 
�ملوعو; �، فما هو �لتغي8 �لذ2 
هذ�  بعد  �نفسكم   h  Lحدثتمو�
مناtجنا  تكو�   �� بد  فال  �إلميا�؟ 

�لعملية متو�فقة مع تعاليمنا.
 uألخر�أل;يا� � Mتبا�  ليس Éيع 
يرتكبو� �عماال غ8 �خالقية. ينبغي 
هل Éيع  �ألمر،  هذ�   h نفكر  ��
�� Éيع  �aند�»  �لنصا u�Éيع 
�تباM �أل;يا� �ألخرu �� حÃ �لذين 
ال يدينو� بأ2 ;ين h شجا ;�ئم 
منهم  فكث8��  كال،  بينهم؟  فيما 
²بو� �لصلح ��لسال` ��لعد5. فلو 
كا� بعضنا ²بو� �لسال` ��لبعض 

َ̀ �� يرتكبو� �فعاال  �آلخر�� �خلصا
منافية لألخال¢ فما �لذ2 مييزنا عن 
 � ما  �آلخرين  عن   �منتا لن  غ8نا؟ 
��لفسا;  �ملخاصمة  عا;"  منا  تنمِح 
جتها ; �� xف  �لتعليم  ֲדذ�  عمًال 
كث8� حÃ ال ير�ها �حد. �]t� بقي 
� للمفسدين فسنكو�  عد; ضئيل جدًّ

ألعماaم من �لكاهني. 
�هنا� �مر للنÎ � للحد من �ملنكر 
ُمْنَكًر�  ِمْنُكْم   u�ََ َمْن  قا5:  حيث 
 Lِِبَيِد  Lَُفْلُيَغيِّْر  "بالقد يتمتع  �كا� 
َلْم  َفِإْ�  َفِبِلَساِنِه  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْ� 
َيْسَتِطْع َفليكرهه h َقْلِبِه. فينبغي �� 

 ينشأ h �ملجتمع �أل|د2 �لشعو
مبنع �ملنكر ��لال�خالقية �كر�هتها 
�لترتيب  �فق   �� �يضا،  �لقلب   h
�ملذكو h �حلديث ينبغي �� يتولد 
�ألعما5   Lهذ عن  باملنع   شعو
�بإفها` �لنا» �نصحهم �بالقضا) 
 h هتها�بكر �ألقل  على   �� عليها 
�لقلب. فلو نشأ هذ� �لشعو عند 
�لعد;  هذ�  ينـز5  فلن  �جلميع 
حد  من  �يضا  �لنا»  من  �لقليل 
��حد سيسعى  بل كل  �ألخال¢، 
لرفع مستويا� �خالقه. ينبغي �ال 
نقف ]Z جانب �لظاملني بل ينبغي 
 Zتعا �هللا  �مرنا  طريًقا  نسلك   ��
�لذ2  �لطريق  �هو  به،  سوله �
 � �ملوعو;  �ملسيح  عليه  ّكز 
نلتز`   �� ينبغي  �لعصر.  هذ�   h
��ملحبة،  ��لصفح  ��لرفق  بالعفو 
�ينا �حًد� ميا» �لظلم على  �t[�
غL8 فينبغي �� �سبه يهاÉنا، بل 
 � �ملوعو;  �ملسيح  يهاجم  ]نه 
�ملهمة  تلك  بفعله  �حتقر  قد  ألنه 
فعلينا  ألجلها،   � ُبعث   lل�
 � فإ�  �ملهاÉني،  هؤال)  كّف 
فإ�  فباللسا�  باليد  نستطع كّفهم 
� نستطع بذلك فبالقلب، �ينبغي 
�� نكثر من �لدعا) لنجا" �ملظلو` 

لن منتاز عـن اآلخرين 
ما ~ تنمـِح منا عادة 
والفسـاد  اخملاصمـة 
أو  التعليم  عمًال بهـذا 
�ـف درجتهـا كث3ا 
ح� ال يراها أحد. وإذا 
ا  بقي عـدد ضئيل جدًّ
فسنكون  للمفسـدين 
ألعما�م من الكارهني. 
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�ألعما5  كرهنا  فلو  �لظا�.  من 
gتمعنا  �كرهها  �لال�خالقية، 
 Lتالشت هذ�لظلم �لتالشى من بيننا 
�آلبا)   �� لوحظ  �لكن  �ألفاعيل. 
 h إلخو" �يضا يشتركو� �حيانا��
 �عما5 �لظلم، �ال سيما h �ألمو
على  �ألمر  يقتصر  �ال  �لعائلية، 
�لنصح  ]سد�)  من  بدال  بل -  هذ� 
�خر��  �لظلم  هذ�   h يشتر�   -
صاحب  مع  �لصد�قة  �جة  �يضا 
�لقضية. فبدال من �� نشتر� معهم 
�جل  من   - علينا  ينبغي  �لظلم   h
]صالÂ �ملجتمع - �� َنُعّد �aجمة 

�ملسيح  على  هجمًة  �ملظلو`  على 
�ملوعو; �، فلو فعلنا tلك لر�ينا 
كيف ينصلح gتمعنا بسرعة فائقة، 
تصرفاتنا  ستصبح  �حلالة   Lهذ  h�
حتقيق   h ُمسهمة  �يضا  ��عمالنا 
�هد�e �ملسيح �ملوعو; �. �فقنا 
�ألخال¢   otمنا لتحقيق   Zتعا �هللا 
�لعليا h �نفسنا �h �آلخرين �يضا، 
يشتركو�  �لذين  من  نكو�  ��ال 
�لفسا;  ��عما5  �خلصوما�   h
فيسيئو� ]Z �ملسيح �ملوعو; �. 
جّنبنا �هللا تعاZ كل �نو�M �لنفسانية. 

�مني.

ينبغي أن نلتزم بالعفو 
والصفـح  والرفـق 
واحملبة، وإذا رأينا أحًدا 
ميـارس الظلـم على 
غ3ه فينبغي أن �سبه 
يها�نا، بل إنه يهاجم 
املسـيح املوعـود � 
ألنه قـد احتقر بفعله 
تلـك املهمة ال? ُبعث 
� ألجلها، فعلينا كّف 
املها�ـني... هـؤالء 

* الصبر اجلميل هو الذي ال شكوى فيه إلى  الناس.

* ليس العاقل الذي يعرف اخلير والشر وإمنا العاقل الذي إذا رأى اخلير اتبعه

 وإذا رأى الشر اجتنبه.

* الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه أناس كثر، فلتكن سفينتك تقوى اهللا.
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 هانـي طاهـر

بني  �لفاصل  هو  ما 
حرية �لتعب8 ��لتحريض 
�ال  aا؟  ��لتأصيل  للفتنة  ��لدعو" 
تتناÝ حرية �لتعب8 �ملطلقة مع حقو¢ 
ֲדا  ُيسمح  هل  لإلنسا�؟  عديد" 
حÃ لو �ضرَّ� باآلخرين ��قوقهم 
;نياهم  �مأل�  عليهم  �تعدَّ� 

فساً;�؟
�هي  مطلقة،  ليست  �لتعب8  حريُة 
فحرية  �لدينية،  �حلرية  مثل  ليست 
�لتدّين ��عتنا¢ �لعقائد مطلقة ال حدَّ 
aا، �ما حرية �لتعب8 فمقيد"؛ فال ²ّق 
للمر) �� ينشر �2 كال` �� يبوÂ به، 
 Mملمنو�لكال` �لعديد من �بل هنالك 
��لذ2 ©ب �� يعاَقب من يتلّفظ به، 
سو�) �كانت عقوبة gتمعية �خالقية 

�` قانونية، �منه: 

ِبَما  َ�َخاَ�  tِْكُرَ�  �هي  �لغيبة،   :١
َيْكَرLُ، حÃ لو كا� هذ� �لذ2 يكرهه 

موجو;� فيه.
ِبَما  َ�َخاَ�  tِْكُرَ�  �لبهتا�: �هو   :٢
فيه، كأ�  َيْكَرLُ، �� يكن موجو;� 
تنسب له كذبا ما يسي) ]ليه �يضيق 
�ما شابه   eلقذ�� �الִדا`  �منه  به. 

tلك.
 Âمنه �� متد� :cلكذ��ير �لتز�٣: 

فالنا �� فئة مبا ليس فيهم. 
بني  كالما  تنقل   �� �لنميمة:   :٤
طرفني بنية ]فسا; �لعالقا� بينهما. 

كا�  سو�)  ��لشتم،  �لسّب   :٥
aيئا�   `�  Àألشخا  `� ملقدسا� 
�مثله  tلك.  غ8   `� �مؤسسا� 
 cباأللقا ��لتنابز  ��إلهانة  �لسخرية 

�ما شاֲדه. 

�كل  �aابط  �جلنسي  �لكال`   :٦
�يتفقو�  Nاعه  �لنا»  يرفض  كال` 

ُعرفا على كر�هيته ��لنفو منه.   
�لنا»  حّث  �هو  �لتحريض:   :٧
على  �لكال`  يشبه  مبا   �� بالكال` 
 Z[ يؤ;2  مبا   ،U�أل  h �إلفسا; 

�لقتل �� ]Z غL8 من مفاسد. 
٨: نشر �ألفكا �لl تؤ;Z[ 2 قتٍل 
لألبريا) مثل فكر" قتل �ملرتد ملجر; 

;ته.
٩: نشر �ألفكا �لl تؤ;Z[ 2 فتنة 
مثل  بينهم،  كر�هية   �� �لنا»  بني 
 �ألفكا  cصحا� مقاطعة  فكر" 
�لتمييز  فكر"   �� �ملختلفة،  ��أل;يا� 
بني �ملو�طنني على �2ّ �سا»، كما 
�ملشايخ  تفس8   h جلزية� مفهو`   h
 �� ;ين   2�  cصحا� ]هانة   �� aا، 
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�2 عر¢ �� لو� �� جنس �� لغة �� 
aجة، مثل �لقو5 بوجوc هد` معابد 

�آلخرين.
 Z[ تؤ;2   lل�  �ألفكا نشر   :١٠
��خطرها  ��¹ها  �ألمم،  بني   c�حر
��لذ2  �لعد���..  �جلها;  فكر" 
ملخصه �� �هللا تعاZ �مر �ملؤمنني بأ� 
 Lهذ�لكافرين ملجر; كفرهم. � �يقاتلو
للفتنة  نشًر�   �ألفكا �كثر  من  �لفكر" 
��لفسا; ��القتتا5 ��لكر�هية بني �ألمم 

��أل;يا�. 
 �� ميكن  ما  �هم  من  �ألقسا`   Lهذ
 �� ©ب  مما  �هلة   5�ّ� بالبا5  qطر 
ممنوًعا؛  عنه  ��لتعب8  به   Âلبو� يكو� 
 M�ألنو�  Lهذ تشمل  ال  �لتعب8  فحريُة 
 �� �ملجتمعا�  ���جب  �لتعاب8.  من 
 �� �لد�5  ���جب  ��هَلها،  حتاֲדا 
ينشر  من  تعاقب   lل� �لقو�نني  تسّن 

مثل هذL �ألقو�5 �� يبوÂ ֲדا. 
خطأ  �ملعاصر"  �لد�5ُ  �خطأ�  �لقد 
للمشايخ  �ملجا5  �تاحت  حني  فا;ًحا 
�باملنع  �لعد���  باجلها;  يتحدثو�   ��
من �حلرية �لدينية �بأفكاهم �لعد��نية 
�لعديد"، حÃ لو � مياسوها عمليًّا، 
 �ألفكا  Lهذ مثل   h �لكال`  فمجرُ; 
�لوحشية يؤسس ملجتمع ميلؤL �لفساُ; 

��لتناقض ��لتناحر ��لكر�هية. 
�خلطأ  aذ�  تكابا � �لبلد��  �كثر  لعّل 

�لفكر   Mترعر ففيها  بريطانيا؛  هي 
�لدمو2 �إلجر�مي، �لعل �لبعض يظّن 
�� بعض ساسة بريطانيا كانو� فرحني 
aذ� �لفكر ملا له من تأث8 كاثي على 
�لبال; �لعربية ��إلسالمية. �سو�) صّح 
هذ� �لظن �` � يصّح فالقضية هي هي، 
 h ضح�� �هي �نه كا� لWيطانيا ;�
عاية هذ� �لفكر، حيث كانت ملتقى 
لكبا قا;" �لسلفية �لقتالية �لذين مأل�� 
 u� ظللُت  �قد  �فساً;�.  فتنة  �لدنيا 
عموًما  بريطانيا  مسلمي   �ّ�  Âبوضو
�شّد تطرفا من مشايخ بال;نا �لعربية، 
�قد يكو� سبب هذ� هو كثر" هؤال) 

�ملشايخ فيها.
كليا�  هي  بريطانيا  من  ��ألخطر 
�لشريعة h �لبال; �لعربية ��إلسالمية، 
�لفتنة  نشر   h  � جدًّ تساهم   lل��

بتديسها �فكا� فاسد" مفِسد". 
�لقو5ُ بأ� �جلهاَ; �لعد��� �قتَل �ملرتد 
�هدَ̀ معابد �آلخرين ��لتحريَض على 

َ̀ كل من هو غ8  �لكر�هية �لدينية �]غا
مسلم على ;فع �جلزية �xي8َ كلِّ من 
هو غ8ُ كتاÑٍّ بني �إلسال` ��لسيف.. 
gر;  كلها   u�لدعا�  Lهذ بأّ�  �لقو5ُ 
"�جتها; خاطئ" خطٌأ قاتل؛ فالدعو" 
]Z �لعد��� ليس gرَ; خطأ �جتها;2، 
فله  فأخطأ  "�جتهد  عليه  ينطبق  �ال 
�جر"، بل �جر` فأجر` فعليه عقوبة. 

";�عش" � تنشأ قبل �يا` �� سنو��، 
�بنا)  عقو5   h ش  تعشِّ تز�5  ال  بل 
جلدتنا بسبب هذL �ألفكا �لl ال بّد 
 o�ّا لكونه يرa o�ّمن معاقبة من ير

 .للفتنة ��لفسا; ��لدما
خطيٍب  على  �لناُ»   Uيعتر حني 
يصر� ֲדذL �ألفكا �لدموية �ُيÖلونه 
 h قضية   Lضّد �يرفعو�   Wملن� عن 
قو�نني  هنا�  تكو�  �حني  �ملحكمة، 
�;عة ألمثاله، عندها نكو� قد صعدنا 
�لعملي  �لسّلم   h  Z�أل� �لدجة 

لتصحيح �العوجاo �لشديد. 

حـني يع�ض النـاُس على خطيـٍب يصرخ بهذه 
األفكار الدموية وُينزلونه عن املن� ويرفعون ضّده 
قضية 8 احملكمة، وحني تكون هناك قوانني رادعة 
 Fألمثالـه، عندها نكون قد صعدنـا الدرجة األو
8 السـّلم العملـي لتصحيح االعوجاج الشـديد. 
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عبد �لقا�d مدلل - فلسطني

كل ·لو¢ h هذ� �لكو� 
سو�) كا� عاقال �` غ8 
عاقل، حيا �` Éا;�، مير  
بد�" تبد� �تنتهي بإحد�ثيا� �مانية 
�ملخلوقا�   Lهذ  �[� معينة،  �مكانية 
خلقت لتؤ;2 غاية معينة قبل �� تف� 
ميسر  ·لو¢  فكل  ها، �; �ينتهي 
�لغاية هي   Lاية هذz  �[ له،  ملا خلق 
على  بقائه  �ضما�  �إلنسا�  خدمة 
هذL �ألU. فالعالقا� بني �لكائنا�  
�حلية �غ8 �حلية h �لنظم �لبيئية �ملكونة 
من  يصاحبه  �ما  �حليو2   eللغال
��لطاقة  �لغذ�)  توفر  عمليا� حيوية، 
�لغذ�ئية  �لسالسل   h تنتقل   lل�

�لغذ�ئية  �لعالقا�  �كذلك  �ملختلفة، 
بني �لنوM �لو�حد من �لكائنا� �حلية 
��ألنو�M �ملختلفة كل tلك ²د� من 
�لبيئي  �لنظا`  لإلنسا�  يوفر   �� �جل 
على   L��ستمر�  L(بقا يضمن  �لذ2 
سبيل  على  �خذنا  فلو   .U�أل  Lهذ
�ملثا5، �لطاقة �لشمسية �لl تصلنا من 
�لشمس حيث يستغلها �لغالe �لنبا1 
�ملستهلكا�  عليه   uفتتغذ  ،Lلنمو
 h لطاقة�  Lتنتقل هذ�كاألغنا` مثال 
�لغطا)  من  سو�)  �إلنسا�   Z[ �لنهاية 
بطريقة  �ألغنا`  �� من  مباشر"  �لنبا1 

غ8 مباشر". 
]� �لد�" �لl مير ֲדا �ملخلو¢ سو�) 

مبر�حل  متر  حي،  غ8   �� حيا  كا� 
 e;"، ال تعر�دª منية� t�� �عما
هو  ·لو¢  كل   �� �مبا   ،t�لشذ�
فإنه  ما;ية،   �شيا)  عد"  من  مركب 
سوe يتحلل �يأ1 عليه �لفنا) z hاية 
 Â�لر� �ما   ،U�أل  Lهذ على  ته �;
ما;2  بشي)  فليست  �إلنسا�   h
 Åيع فنا)ها  فا�  كاجلسد،  يتحلل 
عن  بانفصاaا   U�أل  Lهذ مغا;ִדا 
َعَلْيَها  َمْن  تعاZ  ﴿ُكلُّ  قا5  �جلسد، 
�ْلَجَال5ِ   �tُ بَِّك َ َ�ْجُه  َ�َيْبَقى   * َفاٍ� 
�ملسيح  حضر"  يقو5   ﴾ِ̀ َ��ْإلِْكَر�
�ملوعو; � h تفس8 هذL �آلية" �� 
 oرq �� Uكّل ما هو موجو; h �أل
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 h 2� لفنا)؛� Uمعر h منها، ]منا هو
qلو  �ال  �لفنا)،   Z[ مستمر"  حركة 
�هللا  �ستخد`  �حد.......�لقد  منها 
 "تعاZ كلمة ﴿َفاٍ�﴾ h �آلية �ملذكو
�لفنا)  لُيعَلم ��  �� يستخد` "يف�"، 
 h "حد��ليس بشي) سيحد� ;فعة 
�ملستقبل، بل ]� سلسلة �لفنا) جاية 

 ."باستمر�
فقط  تطا5  ال   Lهذ �لفنا)  ]� سلسلة 
�لكائنا� �حلية على هذL �ألU بل 
 Åيع �ملا;"  �فنا)  �يضا،  �ملا;"  تطا5 
عندما   �أل�لية  مكوناִדا   Z[ حتللها 
�لذ2  ها �; �حتقق  ִדا �; تنتهي 
خلقت من �جله، �يعÅ  �يضا حتوaا 
]Z طاقة غ8 مستر;"،  �هذ� ما حد� 
�ال يز�5 ²د� للما;" منذ �� تكونت 
من �لعد`، فهي تتحوZ[ 5 طاقة كما 
²د� h �لتفاعال� �لنو�ية h مر�كز 
�لنو�2    oالندما� فتفاعال�  �لنجو`، 
مثال h مركز �لشمس ينتج عنها حتو5 
 Z� جني�عشر" ماليني طن من �aيد
��حد"،  ثانية  كل  مستر;"  غ8  طاقة 
�ما ;�` هذ� �لتفاعل ²د� h مركز 
�2 جنم �2 ما ;�مت �لطاقة تشع منه 
�تكو�  باحليا"،  ينبض  �لنجم   `�; ما 
مرحلة   h قليلة  منه  �ملشعة  �لطاقة 
 h �ִדا  t لتصل   تز;�;   y �لطفولة 
 h لتضعف  �تعو;   cلشبا� مرحلة 

تتوقف  �عندما  �لشيخوخة،  مرحلة 
 h �حلد��  عن  �لنو�ية  �لتفاعال� 
�لطاقة   oنتا[ �يتوقف  �لنجم،  مركز 
 ،Þلنجم قد ما� موتا فيزيائي�نقو5 �� 

��نتهت ;�ته.
 h Íسية  طاقة   Z[ �لكتلة  حتو5   �[
مركز �لشمس حسب عالقة �ينشتاين، 
�لطاقة �لناجتة= �لكتلة �ملتحولة مضر�با 
بعد  �على  �لضو)   سرعة  مربع   h
من سطح  من ١٥٠مليو� كم  �كثر 
نشو)  �جل  من  سخر  ]منا   ،U�أل
�حليا" على هذL �ألU ��ستمر�ها، 
�إلنسا�  يدعو  مدهش  لشي)  �]نه 
�لذ2  �لر|ن  aذ�  ��لشكر  للتفكر 
�هب هذL �لطاقة �جلبا" لكل �لنا» 
مقابل  �بد��  �تفضال  منه  ]حسانا 
من �حد،كيف ال �هو c �لعاملني، 
�ال شك �نه عند مو�� �لشمس "�2 
بعد àسة  �لطاقة"   oنتا[ عن  توقفها 
فإ�  �لعلما)،   يقد كما  سنة  باليني 
  U�حليا" على هذL �أل كل �شكا5 
قائمة،  aا  تقو`  �لن  تنتهي   eسو

�سوe تأ1 عليها سلسلة �لفنا). 
�لضخمة  �لكتل  كانت   �t[ �لكن 
سلسلة  عليها  تأ1   eسو كالنجو` 
على  �يضا  �لفنا)  سيأ1  فهل  �لفنا). 

�جلسيما� �ملا;ية �لصغ8"؟
 lل� �ملا;ية  �جلسيما�  �خذنا   �t[

مفر;"   هي  بل  تركيب  aا  ليس 
مثل  �لنقطية  باجلسيما�  �تسمى 
�اللكتر�� ��لبزيتر��....  فا� هذين 
�جلسيمني يفنيا� عندما يدخل �ملجا5 
�آلخر  منهما  لكل  �لكهر�مغناطيسي 
كهر�مغناطيسة  طاقة    Z� فيتحوال� 
�لW�تو�  �خذنا   �t[� مستر;"،  غ8 
غ8  جسيما�  فإzما  ��لنيوتر�� 
نقطية aا مكونا� تسمى كو�كا�، 
مكوناִדما   Z� حتللهما   Åيع �فنا¹vا 
كل  كو�كا�  �نفصا5   2� �لبد�ئية 
يز�5  �ال  �لبعض،  بعضها  عن  منهما 
�لعلم �حلديث عاجزá عن ]ثبا� عمر 
 Z[  جلسيما� كي تتحلل� Lذa Åم�
�لفنا)،  سلسلة  عليها  �تأ1  مكوناִדا 
tكر  �هللا  |ه  �لر�بع  �خلليفة   �� ]ال 
 �� ��لعقالنية،  �لوحي  كتابه   h
]مكانية  �لعلما)  ليثبت  قريب  �لوقت 
فنا) �لW�تو� �تقدير عمرL حيث ]� 
بد��  �لعلمية   c�لتجا من  �أل;لة 

ترشح لتؤكد هذL �حلقيقة. 
�لطبيعة   h لعناصر� صحيح �� بعض 
 h متر عندما  خلقها  من  �لغاية  حتقق 
��ألكسجني  �لكربو�  مثل   ���;
]حد��   eֲדد ��لنيتر�جني... 
 lل� �لغاية  �حتقيق  �لبيئي،   ���لتو�
خلقت من �جلها �هي كما tكر� 
عملية   ���  ،L(بقا� �إلنسا�  خدمة 
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بال  مستمر"  �لعناصر   Lذa �لتد�ير 
 eسو ��حد�;، ]ال �� هذL �لد�
�لفنا)  سلسلة  عليها  �تأ1  تتوقف 
�لبيئي  للنظا`  بانتها) �ملكونا� �حلية 
�ملرهو� بقاLv باستمر� ]نتاo �لطاقة 
�zا  بينا   lل�� �ملتجد;"  �لشمسية 
لو   Ãح �لفنا)  سلسلة  عليها  ستأ1 

بعد �من طويل. 
 مصا; �ملثا5  سبيل  على  �خذنا   �t[
�لوقو;  مثل  �ملتجد;"  غ8  �لطاقة 
طبيعي   ��غا نفط  من   2�الحفو
�حسب  فإنه  حجر2،  �فحم 
 مر� بعد  سينفد  �لعلما)   تقدير 
�لفنا)  سلسلة   ��  2� تقريبا،  قر� 
عمليا�  نو�تج   �[� عليه،  تأ1 
�يضا  تبني   ���;  h ستمر  حرقه 
 �t[ عليها.  ستأ1  �لفنا)  سلسلة   ��
مثل  �ملتجد;"  �لطاقة   مصا; �خذنا 
�لرياÂ ��ملياL �جلاية ��لطاقة �حليوية 
مثل  �حلية  �لكائنا�  من  �ملستخلصة 
Éيع  فإ�  ��لبكت8يا...،  �لنباتا� 
هذL �ملصا;  مرتبط جتد;ها بوجو; 
بينا  �كما  مباشر  بشكل  �لشمس 
�لفـنا)،   عليها  ستأ1  �لشمس  فإ� 
 �ملصا;  Lهذ  �� �لطبيعية  فالنتيجة 
 �t[ �يضا  �لفنا)  عليها سلسلة  ستأ1 
تبقى  فإzا  �ملشعة،  �لعناصر  �خذنا 
تشع لفتر" �منية ªد;" تعتمد على ما 

 y ،لنصف للعنصر�بفتر" عمر  eيعر
 Z[ 5لفنا) لتتحو�تأ1 عليها سلسلة 
 �� بعد  مشعة،  غ8  جديد"  عناصر 
 Lذa �� هي�لغاية من خلقها �تؤ;2 
��سعة  �ستخد�ما�  �ملشعة  �لعناصر 
��لبيئي  ��لز�عي   Îلط� �ملجا5   h
��لصناعي.....كما �نه �من خالaا 
مت تقدير عمر �ألU ��لزمن �ملنقضي 

على مو� �لكائنا� �حلية.
�ما بقية �لعناصر h �لقشر" �ألضية 
��لl � نتطر¢ لذكرها، فقد �صبح 
�ملجا5   h يستخدمها  �إلنسا� 
 h يدخل  ما  منها  �كث8  �لصناعي 
]عا;"  �لسهل  من  ليس  مرّكبا� 
�بـسبب  �نه  �حـيث  تد�يرها، 
�الستخد�` �ملتز�يد aذL �لعناصر فإzا 

.cلنضو� Z[ صبحت  �يلة�
�h �لنهاية فإ� �لكر" �ألضية ككل 

ستأ1 عليها سلسلة �لفنا) �2 ستصبح 
غ8 مؤّهلة للحيا". �ما بسبب �ملو� 
من  بابتالعها   �� للشمس  �لفيزيائي 
 h تقع  عندما  �سو;  ثقب  خال5 
 Lهذ هل   2;� �ال  جاtبيته.  gا5 
سنايوها�  ستكو�  �الحتماال� 

ليو` �لقيامة �` ال �هللا �علم؟!!
على كل حا5 ليست �لكر" �ألضية 
��لشمس ��لنجو` فقط ستأ1 عليها 
سلسلة �لفنا)، بل �لكو� كله ستأ1 
تنسحب  عندما  �لفنا)  سلسلة  عليه 
 Z[ حد ليصل��ثقب �سو;  h ما;ته

:Zية، قا5 تعا�لبد�اية z
َمـاَ) َكـَطيِّ  َ̀ َنْطـِو2 �لسَّ  ﴿ َيْو
َكَمـا  لãْلـُكُتـِب  ـِجلِّ  �لسِّ
َ�ْعًد�   Lُُنِعيـُد َخـْلٍق   5ََّ��َ َبَدْ�َنا 
َعـَلْيـَنا ]ِنَّـا ُكـنَّا َفاِعـِلـَني﴾ 

(�ألنبيا) ١٠٥)

و8 النهاية فإن الكرة األرضية ككل ستأ� عليها سلسلة 
الفناء أي ستصبح غ3 مؤّهلة للحياة. أما بسبب املوت 
الفيزيائي للشمس أو بابتالعها من خالل ثقب أسود عندما 
تقع 8 �ال جاذبيتـه. وال أدري هل هذه االحتماالت 
سـتكون سـناريوهات ليوم القيامة أم ال اهللا أعلم؟!!
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�ْلُمْؤِمِنْيَنـا َ�ِمْيـَر  َيـا  َسـَالًما 

ـُكوِ� �لسُّ  �َ�tَ َقْرَيـًة  َ;َخْلُتـْم 

�ْلَكَنـا;�  Uَْ�َ َيـا  ُبْوِْكـِت  َلَقـْد 

�ْلِجَهـاِ; هـذ�  ِفـي  �ُهللا  َحَمـاَ� 

َفْضـًال ْزِ�  �ملـُ َمـاَ)  �ُهللا  َسـَقاَ� 

ِ̀ �ِإلَمـا ِنْعـَم   áَطاِهـر َفَقْدَنـا 

ِباْلِخَالَفـة  oَُِّتُتـو َقـْد  ْ�ُسـَك َ�َ

َعْبـٍد  �َفـْوَ َيْضَمـُن  �للَّْيـِل   ُ̀ ِقَيـا

�ُكُنـْوٌ مِّْنُكـْم  َنْظـَرٍ"  ِفـْي  لََنـا 

ِلَفْقـٍر �َْيِديَنـا  ]ِلَْيـَك  َنُمـدُّ 

Lُ�َتـَر َهـْل  َياَخِلْيلـي  ـْر  َتَبصَّ

َقْلـٍب  َبْضـَع  ُعَبْيـِدَ�  ِمـْن  َتَقبَّـْل 

�ْلُمتَِّقيــَنا  َ̀ ــا ِ]َم َيا  ــًال  َ�َ�ْه

َباسـãِميــَنا  áُســُرْ� ُبُكْم  ُنَرحِّ

َيِقيــًنا  َمْســُرْ�ٍ �ِهللا  ِبَبْطــِل 

�ْلَقاعـãِديَنا َعنَّا  �ُهللا  ــَز�َ�  َج

�ْلحـäاِســِديَنا  َناَ �ُهللا  �َقاَ� 

لِْلحــاِئِريَنا َسِكْينـäًة  َفجـãْئَت 

َعاِشِقــيَنا ـَك  َحْولـَ �لنَّاُ»   eَُيُطو

َجاِبــِريَنا ُتْخضـãُع  �للَّْيِل   ُ̀ ِسَها

�لّسـäاِئِلــَني ِبَنظـåر  َفَنْنُظُرُكْم 

�ْلَعاَلميَنا  uْنــَد�  َ̀ �ْليــْو َ��َْنَت 

َياَســِمْيَنا  Mُُتَضــاِ َعَماَمــُتُه 

�ْلُمحـåِسِنيَنا  ُقُبـــْو5َ   Þاتäَْبيـ��َ

َمْرَحًبا َسْهًال وَّ َمْرَحًباَأْهًال وَّ َسْهًال وَّ َأْهًال وَّ
ªمد �سلم صابر
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التقوى

معظمنا   �بصا حتت 
 L(بقا نضمن  كنـز ال 
من  قليل  �لدهر،  �بد 
يقّدL، �ال ينفع �لتحسر ��لند` بعد 
فقد�نه �فو�� �أل���. ]zما �لو�لد�� 
تضحية  �ّيما  بر�حتهما  �للذ�� ضحيا 
]zما  �لناجحني.  من  �بنا)¹ا  ل8يا 
برضا¹ا  نكسب  �للذ��  �لو�لد�� 

ضى �هللا �.
�فضل  بالو�لدين   Wّل� �إلسال`  يعدُّ 
�نو�M �لطاعا� �لl يتقرc ֲדا �ملسلم 
]Z �هللا تعاZ، أل� �لو�لدين ¹ا سبب 
�جو; �ألطفاh 5 �حليا" �¹ا سبب 
على  �أل`  سهر�  فكم  سعا;ִדم، 
 mليا قضت  �كم  ��ال;ها،  تربية 
طو�ًال تقو` على عاية طفلها �لصغ8 
�قد   .Þشيئ  Lمر� من  ميلك  ال  �لذ2 

 ¢��لر شقي �ألh c �حليا" لكسب 
�أل�ال;  ]طعا`  �جل  من  �ملا5  �Éع 
�كسوִדم �تعليمهم �مساعدִדم على 

حتقيق طموحاִדم.
²ثنا �هللا سبحانه �تعاh Z سو عديد" 
من �لقر�� �لكرمي على حسن معاملة 
ِ]الَّ  َتْعُبُد��  َ�الَّ  بَُّك َ �بائنا: ﴿َ�َقَضى 
َيْبُلَغنَّ  ِ]مَّا  ِ]ْحَساًنا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن   Lُِيَّا[
ِعْنَدَ� �ْلِكَبَر َ�َحُدُهَما َ�ْ� ِكَالُهَما َفَال 
َتُقْل َلُهَما e�ٍُّ َ�َال َتْنَهْرُهَما َ�ُقْل َلُهَما 
َقْوًال َكِرميًا﴾ (�إلسر�): ٢٤). يوصينا 
 á8لدين كث�لو�مد � �دمة ª سيدنا
فيقو5: َِغَم �َْنُفُه ُثمَّ َِغَم �َْنُفُه ُثمَّ َِغَم 
َمْن  َقا5َ  ُسو5َ �هللا؟ َ َيا  َمْن  ِقيَل  �َْنُفُه 
 �ْ�َ َ�َحَدُهَما  �ْلِكَبِر  ِعْنَد  َ��ِلَدْيِه   �ََ;ْ�َ
ِكَلْيِهَما ُثمَّ َلْم َيْدُخل �ْلَجنََّة. (صحيح 
 .(c�;آل��لصلة �� Wل� cمسلم، كتا

�لفرصة   Lهذ مثل   Mضا� من   2�
�هللا  غفر��  يكسبه  �لذ2  �خل8  لفعل 
ضو�نه فال سبيل لوصوله ]Z �جلنة. �
فاملؤمن �حلقيقي ال يعدُّ ��لديه �للذين 
بل  عليه،   Þعبئ منـزله   h يسكنا� 
من  �ألمر   uير  ،Þمتام �لعكس  على 
له  � قد هيأ  بأ� �هللا  ]©ابية  ناحية 
فرصة لفعل �خل8 مع ��لديه لكسب 

غفر�� �هللا �ضو�نه. 
فال ©و� �� نعّبر لو�لدينا عن ضيقنا 
علينا  بل   ،áبد� نلومهما   �� �ال 
�لتحد� ]ليهما بأحسن �لقو5، �علينا 
معاملتهما بتو�ضع شديد نابع من قة 
عليهما  �إلنفا¢  علينا  كما  بالغة، 
بالفعل �ال  ;�� جرÂ مشاعر¹ا ال 
بالقو5. �يبني سيدنا �ملسيح �ملوعو; 
��أل�ال;  �لو�لدين  حقو¢  بأ�   �

�لدكتو" سال` علي �لW�قي�لدكتو" سال` علي �لW�قي
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كما  ��ملساكني  �آلخرين   c��ألقا
 2�  h تر;   � �لكرمي  �لقر��  بيَّنها 
كتاc �خر بالشرÂ ��لتفصيل نفسه. 

 .( ٣٨٨ :À ،لدفينة�ئن �خلز�)
على  ©ب   ،Zتعا �هللا  توحيد  بعد 
�إلنسا� بد�فع من �حلب ��لعطف �� 
�ملعاملة  �يعاملهما  ��لديه   Z[ ²سن 
�لالئقة عندما يصال� ]Z سن متقد` 
��لعطف  �لعناية  أل�  tلك  عس8. 
]منا  �أل�ال;  �و  �آلبا)  يبديه  �لذ2 
عطف   �[ �إلaية.  �لرعاية  مبثابة  هو 
�ما  �حلقيقي،  �لعطف  هو   Zتعا �هللا 
�ملا  ظّلي.  عطف  فهو   L8غ عطف 
أل�ال;هم  معاملتهم   h �آلبا)  كا� 
ما،  حد   Z[ �هللا  لصفا�   áمظهر
بعد  �آلبا)  معاملة  لذلك tكر حسن 
 "tكر �لتوحيد. (�لتفس8 �لكب8، سو

.(٦:À ،"لبقر�
�لو�لدين  ]كر�`  �إلسال`  جعل 
 h �جلها;  يعا;5   á;جها عايتهما �
سبيل �هللا، فال qرo �حد ]Z �لقتا5 
َجاَ)  عونه.   o²تا �حد¹ا   ��  Lبو��
ِجْئُت  َفَقا5َ   �َ �لنَِّبيِّ  ]َِلى  ُجٌل َ
َقا5َ  َيْبِكَياِ�  �ََبَو2َّ  َ�َتَرْكُت  ِألَُباِيَعَك 
َكَما  َفَأْضِحْكُهَما  ]ِلَْيِهَما  َفاِْجْع 
(مسند  ُيَباِيَعُه.   �ْ�َ َ��ََبى  �َْبَكْيَتُهَما 
من  �ملكثرين  مسند   cكتا �|د، 

�لصحابة)

�ال يظنن �ملر) �� بإنفاقه على ��لديه 
يكو�  حسنة،  معاملة  �مبعاملتهما 
tلك   ��� جتاههما  ��جبه   u;� قد 
تضحياִדما.  عن  لتعويضهما  يكفي 
أل�  �سيلة  �لرحيم  ُبنا  يعلمنا  بل 
�هي  �ال  جتاههما  تقص8نا   �نتد�
�لقر�نية  �آلية  تقو5  aما،  �لدعا) 
�لكرمية: ﴿َ��ْخِفْض َلُهَما َجَناÂَ �لذ5ُِّّ 
َحْمُهَما َكَما ْ� ِّcِمَن �لرَّْحَمِة َ�ُقْل َ

بََّياِني َصِغ8ً� ﴾ (�إلسر�): ٢٥).َ
لن  �إلنسا�  بأ�   át[  Zتعا �هللا  Wqنا 
 h ¹ا Lكما خدما Þلديه متام��د` q
�� يكمل ��جبه  لذلك عليه   ،Lصغر
بالر|ة،   Þئم�ما ;a (بالدعا جتاههما 
 Zتعا� سبحانه  �هللا  حكمة  �لكن 
 Wلك�  h �لو�لد��   o²تا  �� �قتضت 
�لطفل  ²تاجها   lل� تشبه  خدمة   Z[
يصبح  كيف  فانظر��   .Lصغر  h
 o²تا Þقيق ،Þملسن حساس�لشخص �
 .Àخا �غذ�)  خاصة  معاملة   Z[
ْسُه  ْرLُ ُنَنكِّ يقو5 �هللا �: ﴿َ�َمْن ُنَعمِّ
َيْعِقُلو�﴾(يس: ٦٩)  َ�َفَال  �ْلَخْلِق  ِفي 
يقابل  �ال  ��جلحو;  �لنكر��  من  فإنه 
��حسن  مبثلها  �حلسنة  �ملعاملة  �ملر) 
منها. فكيف zجر¹ا عند ك¹Wا �� 

يهجرنا h صغرنا؟
�هللا  بأ�   � �ملوعو;  �ملصلح  يوضح 
aما  �لدعا)  علمنا   Zتعا� سبحانه 

�لذ2   �� هو  �خر،  لسبب  بالر|ة 
يستمر h �لدعا) لو�لديه ال بد �� يهتم 
 .Þيض� جتاههما  �خلدمة  ��جب  بأ;�) 
 :À ،(�السر� "(�لتفس8 �لكب8، سو

(٤٨٤
 �لكن �ملؤسف �� كثá8 من �ألبنا) 
²ترمو�  ال  �لعصر  هذ�   h ��لبنا� 
يؤ;��  �ال  ينبغي،  كما  ��لديهم 
�ألبنا)  مير  عندما  خاصة  حقوقهم، 
مثل  حياִדم  من  عديد"  مبر�حل 
على  حصوaم   ��  ،o��لز� �ملر�هقة، 
مناصب �ظيفية مرموقة. يظن بعض 
بكد  هو  عليه   ���حا ما   �� �ألبنا) 
�بائهم  تضحيا�  متناسني  �عهم t
��ستجابة �هللا سبحانه �تعاZ أل;عيتهم 
يدكو�  ال  لكن  بشأzم.  �حرقتهم 
]ال  �بائهم   Lجتا �تقص8هم  خطأهم 
�با) �لرمبا  بعد �� يصبحو� بد�هم 
�قتها يكو� �باvهم قد فاقو� �حليا"، 

عندها تكو� �خلسا" مؤملة. 
ֲדذ�   � �ملوعو;  �ملسيح  ير�2 
�خلصوÀ �� هند�سيا علَّم �بنه غم 
فقرL �لشديد، حÃ حصل هذ� �ألخ8 
على شها;" عليا �تقلد منصب حاكم 
ªافظة. فرÂ �بوL �خرo يومÞ ملقابلته 
h مكتبه. فلما �صل ]Z �ملكتب �جد 
�بنه جالسا مع كبا �لرجا5، فدخل 
�جلس  �لبالية  �لرثة  بثيابه  مكتبه   h
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التقوى

معهم. ُسئل �البن عن هذ� �لشخص 
�لغريب، فخجل �بنه �حا�5 ]خفا) 
�حلقيقة بالقو5 �نه من بعض �خلد`. 
�البن  المو�  �ألعما5  جا5  لكن 
 ��;��� Lنه �بو� �عندما علمو á8كث
�لو�جب.  �الحتر�`   cلأل يبد��   ��
�مثل هذ� ما حد� �²د� كل يو` 

h �لعا�.
�هكذ� يسي) هؤال) ]Z �بائهم بدًال 
�ملصلح  يقو5  ֲדم.  يفخر��   �� من 
�هل  بني  "يوجد   :� �ملوعو; 
يكرمو�  ممن  جد�  قليل  عد;  �لدنيا 
�لعيب  �إلكر�`. �هذ�  ��لديهم حق 
�ملثقفني  �غ8  �ملثقفني  بني  موجو; 
�لكب8،  سو�)“.(�لتفس8  حد  على 
لقد   .(٦٨٣:À ،لعنكبو��  "سو
على  �لو�لدين  �لكرمي  �لقر��  tكر 
بالذكر  �نه خص  ]ال  �لعمو`،  �جه 
تنشئة  ֲדا مسئولية  �نيطت  �أل` ألنه 
�ألطفا5 �عايتهم. tُكر tلك على 

سبيل �ملثاh 5 سو" لقما�:
ْيَنا �ْإلِْنَساَ� ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُ�مُُّه  ﴿َ�َ�صَّ
َ�ْهًنا َعَلى َ�ْهٍن َ�ِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َ�ِ� 
�ْلَمِص8ُ﴾  ]َِليَّ  َ�ِلَو�ِلَدْيَك  ِلي  �ْشُكْر 
�لقر�نية  �آلية  تبني   .(١٥ (لقما�: 
�حلمل  فتر��   h �ألمها�  معانا" 
��لوضع. فهن �حدهن يتمتعن مبيز" 
تغذية جيل �ملستقبل ألكثر من تسعة 

شهو. كما �zن من يرعني �طفاaن 
من  �ملبكر"  �ملرحلة   h تامة،  عاية 
صاحبا�   Þيض� �هن  �لطفولة. 
بالطفولة   uألقو� �لنفسي   bتبا�ال
��لوثيقة  �لطويلة  �لد`  لصلة   áنظر

بينهن �بني نسلهن.
 :� �ملوعو;  �ملسيح  يقو5 
”�ملرحلة �أل�Z من سعا;" �ملر) �� 
سو5  عن  �ينقل  ��لدته“.  ²تر` 
يتوجه  كا�  ما   á8كث بأنه   � �هللا 
��يس  حق   h �يقو5  �ليمن  ناحية 
�لر|ن  �ئحة  �شم   �[” �لقر�: 
يقو5:  كا�  كما  �ليمن“.  قبل  من 
”]� هذ� �إلنسا� مشغو5 �دمة �مه 
فال يستطيع �حلضو ]m“ (�خلز�ئن 

.(٣٨٩ :À لدفينة�
 cهنا� شبا ،Þهن �يض�لر�عصرنا  h
ما   á8كث �مهاִדم،   Lجتا يقصر�� 
نسمعهم يقولو�: ”]� �مي عصبية 
�aا عقلية قدمية فال عجب �ال تتأقلم 
�ملثقفة“.  �لعصرية   lج�� معها 
فسبحا� �هللا كيف ²كمو�؟ شتا� 
بني �أل` ��لز�جة! فما هي �لتضحية 
]zا  �جله؟  من  ��جته  قدمتها   lل�
قد  �مه  �لكن   ،cشا �هو  xدمه 
ضعته من ثدييها �هو طفل صغ8. �
�قامت  لبنا  ;مها  ضعته �  lل� فأمه 
 Uعنا) يعر�تعليمه مبشقة �بتربيته 

��جته ال ترتاa Âا.  �� Þعم��عنها 
�مهاتنا  �Üد`   ÞيعÉ ننهض  هلمو� 
خلدمتهن  ���جنا �� �طفالنا  �نوجه 
حÃ نتمتع باجلنة �لl قد جعلت حتت 
يكو� حالك  �نظر كيف  �قد�مهن. 
 ��  cملقّر� صديقك  خاصمك   �[
خاصمك   �[ فكيف  يكّلمك،  يعد 

�هللا جل شأنه �فض �لنظر ]ليك؟ 
َقا5َ َُسو5ُ �هللا � : َثَالٌ� َال َيْدُخُلوَ� 
َ̀ �ْلِقَياَمة.  �ْلَجنََّة َ�َال َيْنُظُر �هللا ]ِلَْيِهْم َيْو
َلُة  �ْلُمَتَرجِّ َ��ْلَمْرَ�ُ"  َ��ِلَدْيِه  �ْلَعا¢ُّ 
يُّوُ�. َ�َثَالَثٌة  �ْلُمَتَشبَِّهُة ِبالرَِّجا5ِ َ��لدَّ
�ْلِقَياَمِة �ْلَعا¢ُّ   َ̀ َيْو َيْنُظُر �هللا ]ِلَْيِهْم  َال 
َ��ِلَدْيِه َ��ْلُمْدِمُن �ْلَخْمَر َ��ْلَمنَّاُ� ِبَما 
َ�ْعَطى. (مسند �|د، كتاc مسند 

�ملكثرين من �لصحابة).
]� �حلالة �لوحيد" �لl �مرنا �هللا فيها 
عد` ]طاعة �لو�لدين هي ]t� �مر�نا 
باإلشر�� باهللا تعاZ �� بأ2 معصية، 
معامال�  من  سو�ها  فيما  �ما 
باحلس�  نعاملهما   �� فينبغي  �لدنيا 
�هللا  يقو5  كاملة.  طاعة  �نطيعهما 
ْيَنا �ْإلِْنَساَ�  سبحانه �تعاZ: ﴿َ�َ�صَّ
ِبَو�ِلَدْيِه ُحْسًنا َ�ِ]ْ� َجاَهَد�َ� لُِتْشِرَ� 
ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما 
ُكْنُتْم  ِبَما  َفُأَنـبُِّئُكْم  َمْرِجُعُكْم  ]َِليَّ 

َتْعَمُلوَ�﴾ (�لعْنكبو�: ٩)
�ملر�; من قوله تعاZ ”فال تطعهما“: 
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�2 حيث �� �هللا تعاZ هو �لذ2 �مر 
�ملؤمن باإلحسا� ]Z ��لديه فكيف 
 Zهللا تعا�ميكن �� يسي) معاملته مع 
�لذ2 هو �كثر ]حسانا من ��لديه، 
مشيئة   eال�  L�مر�  �t[ فيطيعهما 
�هللا تعاZ؟ ]t� فمن ��جب �إلنسا� 
�� يعامل ��لديه باحلس� ;�ئمÞ �ال 
�حلالة   Lهذ  h ]ال   áبد� يعصيهما 
 "�الستثنائية. (�لتفس8 �لكب8، سو
�لعنكبو�، À: ٦٨٣). �يأ1 ֲדذ� 

:mلتا�لشريف �حلديث �لسيا¢ �
َقاَلْت:  َبْكٍر  �َِبي  ِبْنِت  َ�ْسَماَ)  َعْن 
ُمْشِرَكٌة  َ�ِهَي  ُ�مِّي  َعَليَّ  َقِدَمْت 
َفَأَتْيُت  ِ]tْ َعاَهُد��،  ُقَرْيٍش  ِفي َعْهِد 
 َّ�[ِ �هللا  ُسو5َ َ َيا  َفُقْلُت:   � �لنَِّبيَّ 
َ�َفَأِصُلَها؟  �ِغَبٌة َ َ�ِهَي  َقِدَمْت  ُ�مِّي 
(مسند  ُ�مَِّك.  ِصِلي  َنَعْم  َقا5َ: 
 .(�|د,،كتاc باقي مسند �ألنصا
 �� �لكرمي  �لقر��  يوّصينا  هكذ� 
مع  ��لعطف  �للطف  على   Àر�
 M�� ُترسم   mبالتا� ��لدينا. 
�جيل   mحا جيل  بني  �لعالقا� 

يسبقه يقترc من �لنهاية. 
�ملعاصر"  �ملجتمعا�  تعلمت  لو 
الختفت  �لوصايا   Lهذ من   «�لد
بني  ��لفجو��  �ملشاكل  من  كث8 
�ملا  �ليو`.  تو�جهها   lل� �ألجيا5 
�ملجتمعا�   h  ،Àألشخا� شعر 

 h تقدمهم   (��[ بالقلق  �ألجنبية، 
جة �ضع لصاقا� على ; Z[ لسن�
تقو5:  ملركباִדم  �خللفي   oلزجا�
ألzم  ��ال;�  مع   Þحليم ”كـن 
بيت  لك   ��سيختا �لذين  هم 
هنا�  كانت  �ملا  �لشيخوخة“، 
حاجة لبيو� �ملسنني ]ال ملن حرمو� 

لسو) �حلظ من �هل يرعوzم. 
�إلسالمية  �ملجتمعا�  xلو  �تكا; 
��مها�  �با)  ُتؤ�2   �;ُ من 
 Lتشهد ما   eعلى خال مهجوين 
�ملجتمعا� �ألخرu. للمر�" �ملسلمة 
ها �; �� t[ ،لكt h "8مسا¹ة كب
�بعد من ��  بيتها �بيت �سرִדا   h
�لّسن.   h 5ألطفا�تقد`  ينتهي مع 
فهي ªو �ساسي يربط بني �ملاضي 

��ملستقبل. 
عطفها  هو  ��أل`  �ملر�"  مييز  ما   �[
�قدִדا  �إلنسا�  ��هتمامها  �لد�ئم 
�اجة  هم  من  عاية  على  �لفطرية 
تلك  تكو�  �عندما  �لرعاية.   Z[
فهي   Þيض� ��|دية  مسلمة  �ملر�" 
تعي متاما حد�; �هللا � �تعي حجم 
مسئوليتها. كل tلك يأZ[ 1 جند" 
ن من �ألقاz[ .cم  �لسِّ  h �لكبا
يظّلو� �عّز" موقرين كما كانو� من 
قبل �ال ينفكو� �عضا) كاملني من 
 h Wألك� �ألسر". فتقو` �أل` بالد�

عايتهم �توف8 �لصحبة aم. هكذ� 
 Þتمعg ��  Z[ �ملسلمة  �أل`  تطمئن 
 "كهذ� لن ينبذها �� يتركها مهجو
يقو5  �لعمر.  ֲדا  يتقد`  عندما 

�حلديث �لشريف h هذ� �ملجا5:
َجاَ) َُجٌل ]َِلى َُسو5ِ �هللا � َفَقا5َ :
َيا َُسو5َ �هللا َمْن َ�َحقُّ �لنَّاِ» ِبُحْسِن 
َصَحاَبِتي َقا5َ: ُ�مَُّك، َقا5َ: ُثمَّ َمْن؟ 
َقا5َ: ُثمَّ ُ�مَُّك، َقا5َ: ُثمَّ َمْن؟ َقا5َ: 
ُثمَّ  َقا5َ:  َمْن؟  ُثمَّ  َقا5َ:  ُ�مَُّك،  ُثمَّ 
 cكتا  ،2�لبخا (صحيح  �َُبوَ�. 

.(c;أل�
��لدينا  �يد2  نقبل  �آل�  هلمو� 
على   Âلسما� منهما  �نطلب 
تقص8نا معهما. هلمو� نغّير سلوكنا 
معهما، فال تكو� نظرتنا ]ليهما ]ال 
��لر�فة. هلمو� Üفض  �لر|ة  بعني 
aما جناÂ �لذ5 من �لر|ة، هلمو� 
�منية  �بسط  لتحقيق  َنْسَع جاهدين 
aما �نلبيهما قبل حÃ �� يطلباها، 
هّيا َنُفضَّ �خلالفا� �لدنيوية �لl من 
شأzا �� تبعدنا عن فرصة �لW بآبائنا 
من  �نستقي   c�لثو� عن  �تبعدنا 
�لعميقة   c�لتجا �من  �حلنا�  نبع 
�لزمن   Wع كسبوها   lل� �حليا"   h
فنكوِّ�  ��طفالنا،  �ن  لنكتسبها 
gتمعÞ ��عيÞ مدكا ملسئولياته كما 

.Zهللا تعا�يريد لنا 
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تعريب �لد�عية: kمد طاهر ندمي

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٦. بسم 
�ثنا)  �نه  ]Nاعيل  ªمد  م8   �لدكتو
�ملوعو;  �ملسيح  بني  متت   lل� �ملناظر" 
�مرتسر   h "�ִדم"  �لقس  �بني   �
��عمى  �صّم  يوًما  �ملسيحيو�  �حضر 
قالو�   y جانًبا.  ��خفوهم   oعر��
حلضرته �: تّدعي بأنك مسيٌح �ها 
 oلُعر�� ��لعمي  �لصم  هؤال)  �حضرنا 
�ملسيح  فعل  على  ��ْشِفهم  هم  فاْلَمسْْ

�لناصر2. 
�صابتنا  ]Nاعيل:  ªمد  م8  يقو5 
ح8" ��صبحنا نترقب ]Z ما س8ّ; به 
 � بد�  فلما   .� حضرته  عليهم 
�ملسيح  بأ�  �vمن  ال  قا5:   L;ّ ميلي 
��لصم  �لعمي  على   Lيد يضع  كا� 
 �� ميكن  ال  لذلك  فيWئهم،   oلعر��
غ8  علّي؛  حجة  �ملطالبة   Lهذ تكو� 
�نكم تؤمنو� بأ� �ملسيح قد �u مثل 

تؤمنو�  �نكم  كما  �ملعجز��،   Lهذ
حبة  مثل  ]ميا�  فيه  كا�  من  �نه  �يضا 
خر;5 فيستطيع �� ير2 ما كا� ير2 
�ملسيح من معجز��. ��شكركم جزيل 
�لبحث  �نكم �ّفرمت علينا تعب  �لشكر 
عن �لُعمي ��لصم ��لعرo، فأّ; ]ليكم 
هديتكم هذL ��قو5 بأ� �لُعمي ��لصم 
كا�   �tفإ �مامكم  موجو;��   oلعر��
فاشفوهم  مثل حبة خر;5  ]ميا�  فيكم 

على سنة �ملسيح.
قا5  فلما  ]Nاعيل:  ªمد  م8  يقو5 
 c�صو حضرته � هذ� �لكال` طا
من  بنقلهم   �فوً  ��فأشا �لقسس 

هنا�.
يقو5 مª 8مد ]Nاعيل: كا� tلك �ملشهد 
عجيًبا حيث كا� �ملسيحيو� �نفسهم قد 
�تو� ֲדؤال) �قدموهم، �لكنهم بعد قليل 

�صبحو� ُيخفوzم هنا �هنا�.

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٧. بسم 
خليفة نو �لدين �جلمو� �قا5: كنت 
مع  �ملناظر"  ملجريا�  �لكاتبني  بني  من 
�ִדم. �h �ليو` �ألخ8 ملا �علن �ملسيح 
�ملوعو; � عن نبو)ته عن �ִדم المس 
�نامله  على  �عّض  خائًفا  �tنيه  �ִדم 

�قا5: � �صفه (�) بالدجا5.

 Åلرحيم. حدث�لر|ن �هللا �١٧٨. بسم 
�لدكتو مª 8مد ]Nاعيل �قا5: كا� 
ميا� (�2 �خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو; 
� �هو صغ8) قد �غلق �بو�c �لبيت 
��خذ يصطا; �لعصاف8. �L � �هو 
ميا�،  يا  فقا5:  �جلمعة  لصال"   oرq
ينبغي عد` �صطيا; عصاف8 �لبيت، من 

ال |ة فيه ال ]ميا� له.
�قو5: بعض �ألمو صغ8" ]ال �zا تلقي 
ضوً)� كافيا على �خال¢ �س8" قائلها.
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 n لسريَّة�� oبني �لغز� qما �لفر :r
�ملصطلح �إلسالمي؟ 

�هللا  فيه سو5   �قتا5 شا �لغز�"   :o
فطلعة  �لسرّية  �ما  �لنفيسة،  بنفسه   �
فيه   �يشا  � قتا5   �� �ستكشافية، 

سو5 �هللا �. 

r: ما/� تعرv عن غز�o بد�؟
�لعا`   h مضا�  شهر   h كانت   :o
بني  حاNة  �كانت  �aجر"،  من  �لثا� 
�لفرقا�  يو`  �تسمى  ��لباطل،  �حلق 

�يضا؛ �كا� عد; �ملسلمني ٣١٣. 
�لف  مقابل  بسيطا،  تسليحهم  �كا� 
�مع  �لعد"،  بكامل   �لكفا من  جل 
ֲדزمية   �لكفا جيش   Åم فقد  tلك 
نكر�)، ��نتصر �ملسلمو� على ضعفهم 
بني  �ملعركة  �كأ�  �لوسائل،  ��نعد�` 
 2t  cُعقا�  Âجلنا� مهيض   عصفو

·الب حا;"، �]Z هذ� �شا �هللا قائال: 
﴿َ�َلَقْد َنَصَرُكُم �هللا ِبَبْدٍ َ��َنُتْم tِ�َلٌَّة﴾. 
�مما ©د باملالحظة �� �نتصا �ملسلمني 
على ضعفهم يعو; ]Z ;عو�� ضاعة 
فعها سو5 �هللا � ]Z �لسما) قائال: 
"�للهم ]� َتْهِلْك هذL �لعصابَة، ال ُتعَبَد 

 ."Uh �أل
�للهّم!  َ�َعْدَتِني،  َما  ِلي  �َْنِجْز  "�للهّم! 
 Lِللهّم! ]ْ� َتْهِلْك َهِذ�َعْدَتِني، �َما َ �ِ�
ِفي  ُتْعَبْد  َال   ِ̀ �ِإلْسَال َ�ْهِل  ِمْن  �ْلِعَصاَبُة 

".Uِ�َألْ

�ملسلمني  على  �لكفا�  شن   xم  :r
حر� Sحد؟ 

بعد  �لثالث  �لعا`   h شو�5،   h  :o
�aجر".

r: ألa صحا} Sعطى �سوz �هللا � 

سيفه �طلب منه �S يؤad حقه؟
 Z[ يتطلعو�  �لصحابة   كبا كا�   :o
�� يعطيهم سو5 �هللا � سيفه، لكنه 

سّلمه ألÑ ُ;جانَة �.

r: كيف �dS حقه؟
به  �قتل  عنيفا  قتاال  به  قاتل  لقد   :o
�لقتا5  �ثنا)   h�  .�لكفا من  عد;� 
سفيا�،   Ñ� ��جة  هند  على  �ستّله 
فاستنجد� برجاaا فلم ينجدها �حد، 
 cحلر�فامتنع عن قتلها. فلما سأله بعد 
 Z[ ينظر  كا�  �لذ2  �لصحابة   �حد 
سللت  قد  نعم  قائال:  �جابه  �ملشهد، 
متنا�5   h �كانت  عليها  �لسيف 
سيفي، لكنÅ ما �;� �� �قتل بسيف 
�خـاصة  �مر�"،   2�  � �هللا  سو5 
]t� كانت h حالة �خلذال� �حدها ال 

يسـاعدها �حد.

غزوات الن%غزوات الن% �
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;. �سا` �لW�قي

قل: َتَعرََّفه - َتَعرeَّ به / ]ليه - مسألٌة ُمَتعاَفة... �ال 
تقل َتَعرeَّ عليه �مسألة ُمَتعاَe عليها

�ملميِّز"،  خو�ّصه  بذكر   L; حدَّ �لشيَ):   eََّعر
 .Þف�معر َفَتَعرeََّ �لشيُ): صا

يقا5: َعرَّفُتك �خبا2 �بأخبا2: �علمُتك ֲדا؛ 
جعلُتك تعرفها.

تعرفه،  �بصاحÎ:  جعلُتك   Îصاح َعرَّفُتك 
فأصبحَت تقف على حاله �شأنه.

َتَعرeَّ �لشيَ) �بالشيِ): �صبح يعرفه بعد طلب. 
يقا5: تعرeَّ �لطريَق؛ َتَعرeَّ حقيقَة �ألمر. 

�ال يقا5: تعرeَّ على كذ�!

(فعل   Þبعض بعُضهم   eََعَر �لقوُ̀:   eَتعاَ  *
(`�ال

 eكٌل منهما يعر * تعاe فالٌ� �فال�، صا
�آلخر (من �فعا5 �ملشاكة). 

* تعافو� �لشيَ) (فعل متعّد): عرفوL فيما بينهم. 
 2� متعافة!  عا;�ٌ�   Lهذ يقا5:  هذ�  �على 

معر�فة شائعة. �ال يقا5: (متعاe عليها!)

�فيما يلي مناot من �فصح �لكال`:
 :Zتعا قوله  �لكرمي  �لقر��   h جا)  �قد   *

﴿َ�ُيْدِخُلُهُم �ْلَجنََّة َعرََّفَها َلُهْم﴾ (ªمد: ٧)
 h هللا� Z[ eَّْلشريف: «َتَعر� * �جا) h �حلديث 

�لرخا) َيعرْفك h �لشد"».
* �قا5 �ملسيح �ملوعو; �: "ال شك �� h هذ� 
�لزما� ��;� تعلقا� �لبال; بالبال;، �تعاe �لنا» 
 بالنا» فهم h كل يو` يز�َّجو�. ��ّ�o �هللا �لتجا
�حلرفة  ��هل   ،�لثغو بأهل   �لثغو ��هل   ،بالتجا
 �لضر �;فع  �لنفع  جلب   h فهم  �حلرفة،  بأهل 

متشاكو�." (�لتبليغ)



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






