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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.
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التقوى

كلمة �لعد�

لقد ��� لقر�� لكرمي لوقَت ��ية بالغة  
مبوعيد   �لعبا� معظم  #تبطت  حيث 
لصيا& � كالصال)  �ثابتة  -د�)  /منية 
فيما  لوقت  ستثما#  على  ملسلمني  حلج. كما حث �
لقر��   <  ��#� �لقد  مبجتمعهم.  �ينهض  يفيدهم 
لكرمي عد) �يا� يقسم فيها هللا تعا� بالزمن �مكوناته؛ 
أل�ية لبالغة لK ��الها هللا سبحانه  �M Nيش Pلذألمر 
�تعا� للزمن، �VذU عنوًنا يقسم به على ��ية حلقائق 
 Xأل/منة �بز�لK يريدها. كما ضّمنه Mشا#� �M �خر 
bس إلسال& حيث تعم لظلما� �ال_طا^ من جديد 

فيبزX نو# لبد# لذP يشع بأنو# bس ملصطفى �.
ليو&  مسلمي  من  لعظمى  لغالبية  فإ�   Uحسرتا �يا 
شؤ��   hصالM  < لوقت  قيمة  يقّد#��  ال   �صبحو
يساهم  مبا  لر�حية  بوجباִדم  لقيا& � حياִדم �kتمعهم 
حلركة  على   (Nكب شرlة  تعو��  �لقد  #قيهم.   <
لبطيئة، �#� لفعل ملتأخر، �عد& الحتيا^ �لتخطيط 
 ،Nتغي  ��� ملاضي   �باجتها� لتمسك � للمستقبل، 
لديr مبا  su كتب لتر#� u#� Nلسإلصر# على �
ملاضي. يتحدثو�  vحتمله من خصوما� فكرية �فتا�
لتطبيق  لكن  لعصر،   هذ  < لوقت  ��ية  عن   Nكث
لعملي مفقو�؛ zM يوجد لديهم نفصا& بني ما ُيقاx �ما 

ُيفعل. �ها هي ألمة > مؤخر) #كب ألمم !!
�ال شك �ننا سو{ ُنسأx عن �قتنا �ين �ضعناU، �مالِنا > 
هللا  xُُسو#َ xََقا : xَْألَْسَلِميِّ َقاما �نفقناU، فَعْن �َِبي َبْرَ/َ) 
 Uَِعْن ُعُمِر xَْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَ�: َال َتُز�xُ َقَدَما َعْبٍد َيْوَ& 
ِفيَما َ�ْفَناUُ َ�َعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل َ�َعْن َماِلِه ِمْن �َْيَن ْكَتَسَبُه 
 ،Pلترمذ (سنن   .  Uَُْبَال� ِفيَم  ِجْسِمِه  َ�َعْن  �َْنَفَقُه  َ�ِفيَم 

هللا) xعن #سو �كتا� صفة لقيامة �لرقائق �لو#
�مبا �� لوقت سريع النقضاu �ما مضى منه ال يعو�، ��نه 
حلقيقي  xملا�عاu لكل عمل �Mنتا� فهو > لوقع #�� 
لإلنسا�. لذ فلنحر� كل حلر� على �ال مير يو& ��� 
باملسلم  ��د#  يرفعنا.  �عمل  ينفعنا  بعلم  منه  نتز��   ��
 Nيس  ��  ،Uعمر  < له  هللا  يبا#�   ��  �#�  �M  Pأل�د
على ما نظمه إلسال& > يومه �ليلته بل > حياته كلها، 
هللا � �خا�مه سيدنا ��د  xبه #سو uيسترشد مبا جا�
 Kل� من M#شا�� مبا#كة، �يتمعن > �سوته لطاهر) 
ملصطفى �، فعلينا �خذ لد#�  Uموال� Uهي �سو) سيد
لع�) كيف كا� حضرته � يد#� قيمة لوقت �فيما �
 Uخلصو� ما #� كا� يقضيه؟ �نو� �� نسر� لكم ֲדذ
صحابته حيث شاهد�U � �ثناu تأليف كتبه، �نه كا� 
�ية /  <  (�- �يضع  لشريفة   Uبيد �قلمه  قه #�� lمل 

ر يومَك ر يومَكعمِّ عمِّ
بعلٍم ينفعكبعلٍم ينفعك
وعمل يرفعكوعمل يرفعك
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لز�ية ملقابلة منها،   < vملبا#كة �-�) �خرمن غرفته 
�يكتب �هو ميشي بني جنبا� لغرفة zهابا �Mيابا مسرعا 
�كأنه �ا{ �� يفوته لوقت!.. لقد �لف حضرته ما يزيد 
عن �انني كتابا �M جانب Mعالنا� تبليغية طويلة �لو قّد# 
لكم �ائل من لكتابا� أليقن �نه � كا�  �حد هذ
هللا Mليه  Uحا�� Pلذيكتب بشكل يومي.. �لعل > لوحي 
بالعربية لفصحى تزكيًة له �ثناuً �تقديًر ملا كا� يوليه من 
 uإلسال& �تبليغ �عو) #به حيث جا�قت > خدمة كلمة 

فيه: "�نت لشيخ ملسيح لذP ال ُيضا� �قُته".
�قته  لتنظيم  قوية   (�#M  �M lتا�  �لص  مسلم  كل   �M
لدين  خلدمة   فر� قسطا  منه  يكر�   �� ميكن   Pلذ
ألمر كنمط يومي للحيا) �ب ��  خللق، �لتثبيت هذ�
�كثر  لفر� يكو�  ألهد{؛ أل�  نكتب خطو� حتقيق 
  z تقييم  من  بد  ال  كذلك  بذلك.  يقو&  حني  لتزما 
لتقييم  فعملية  �د{،  لتحقيق  ملحد�  لوقت   uنتها بعد 

تساعد لفر� على لتعر{ على �سبا� لتقصN  لتالفيها 
ملستقبل. �من تنظيم لوقت �� يكو� فيه جزu للرحة  <
 xلنفس تسأ& بطولوجب ليومي أل�  uلتر�يح بعد ���
  .�لبحث �لعمل، �لقلو� متل كما متل ألبد� (uلقر
��ب �� ال ننسى �� من حق إلنسا� �� ير�h عن نفسه 
للنفس نشاطها �للقلب حيويته.  يعيد  ملباh مبا  بالتر�يح 
لقلو�  فقد zُكر عن علي #ضي هللا عنه �نه قاx: "َ#�ِّحو

 ُ�ْكِرUَ َعِمي".zM لقلبساعة بعد ساعة، فإ� 
إلنسا�  Mميا�  آلفا� خطر على  �شد  �� من   �ال شك 
�حاضرU هو لتأجيل خلدمة لدين، ح£ تكا� تصبح كلمة 
"سو{" شعا# له �طابعا لسلوكه، فمن حق يومك عليك 
ال  ألنك  لعمل  من  لصا¤ � لعلم  من  بالنافع   Uتعمر  ��
لغد. هذ باإلضافة �M �� لكل يو&  �M تضمن �� تعيش
فعل   < لطاعا�   Nتأخ� جباته، � �قت  �لكل  عمله، 
ملرu يقتنع عقليا  �M £لنفس تعتا� تركها، ح� �عل Nخل
لطاعة �عمل لصاحلا�، �لكنه ال �د  �M (#ملبا�بوجو� 
 zM� لعمل�ته ما يعينه على zلك، بل �د تثاقال عن #M من
خطا يوما Mليه خطو) كا� كأمنا lمل على ظهرU جبال. �مما 
ال شك فيه �� لعمر �قصر ��نفس من �� يفر^ فيه �� �� 
لعصر  للهو �لعبث. فخدمة خللق �لدين > هذ < �يضا
شاملة  �©ضة  هللا،  سبيل   < جها�   �هذ جبة؛ � ضر�#) 
 vلغربية تر كانت لنظرية zM� .للفر� �للجماعة (Nمستن
لوقت هو ملاx: فإ� لنظرية إلسالمية �بعد من zلك،  ��
 �تتز�� به ألخر للعمل مبا  فالوقت هو حليا)، هو فرصة 
هللا عز �جل ��  xتصلح به �مر �نيا� �من حولك.. نسأ�
يوفقنا الغتنا& لوقت �ستقطاعه خلدمة لدين �خللق فيما 
يرضيه �يسهم > Mعالu �عو) حلق،. لّلهم صلِّ �سلِّم على 

سيدنا -مد �على �له �صحبه �ªعني.

فمـن حـق يومـك عليـك أن تعمـره 
بالنافع مـن العلم والصـا� من العمل 
ألنـك ال تضمـن أن تعيـش إ" الغـد. 
هذا باإلضافـة أن لكل يوم عمله، ولكل 
وقت واجباتـه وتأخ6 الطاعات 3 فعل 
اخل6ات Cعـل النفس تعتـاد تركها...



اجمللد السادس والعشرون، العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٥ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

٤

التقوى

لدين -مو� ��د Nبش  حضر) مر/
ملصلح ملوعو� �

� Pملهدخلليفة لثا» حلضر) ملسيح ملوعو� �إلما& 

من �#��:


في �حا� �لقر�

(سو#) حلجر)

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

ijk∩⊇∪

﴿َقاَ� َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 
(٧٢)

 :�"لتفسـ
على  �ليًال  آلية   Uهذ لبعض  يعت� 
�لكن   ،Uعال� ملذكو#  لزعم  صد° 
/عمهم  من  �فحش   هذ ستدال�م 
 �� يزعمو�، من جهة،  �يًضا؛ حيث 
بفعل  مغرمني   كانو ملا  لقرية  �هل 
لفاحشة مع لذكو# سا#عو �M لو^ 
�يقولو�   ،xلرجا طامعني > ضيوفه 
من جهة �خر�M v سيدنا لوًطا عر± 
عليهم بنتني له لُيشبعو منهما #غبتهم 
جلنسية بدًال من لتعر± لضيوفه! لو 
إلناs فكانت  �M قنيكا� لقو& تو
 كانو  zM ��ما  نسا³هم،  بيوִדم   <
ضيوفه   < طمًعا  لو^   �M  �uجا قد 
�م:  لقوله  مع´  فال  فقط  لذكو# 
هؤالu بنا ، فافعلو ֲדن ما شئتم! هل 
لكلمة من  Uر� مثل هذV �� ُيمكن
فم Mنسا� سليم لعقل يا ُترv؟ كال، 
ملع´   هذ ُينَسب   �� ملستحيل  من 
Mنسا�   �M - لكافر ِقبل  - ح£ من 
معقوx، َبْلَه �� ينسبه �حد �M ن¶ من 

هللا تعا�.  uنبيا�
0 كيف ُيتوقع من ن& "هللا لو# � 
;� يطلب من "لقو7 "6تكا4 فاحشة  
ليست بأقل شناعًة <بشاعًة من "أل<=؟ 

tΑ$s%Ï Iω àσ ¯≈yδþ’ ÎA$ uΖt/βÎ)óΟ çFΖä.t, Î# Ïè≈sù∩∠⊄∪x8ã� ôϑyès9öΝ åκ¨Ξ Î)’ Å∀s9

öΝ ÍκÌEt� õ3y™tβθßγ yϑ÷ètƒ∩∠⊂∪ãΝ åκøEx‹s{r' sùèπys øŠ¢Á9$#tÏ% Î�ô³ãΒ∩∠⊆∪

$oΨù=yèyf sù$pκu� Î=≈tã$yγ n=Ïù$y™$tΡ ö� sÜ øΒr& uρöΝ Íκö� n=tãZοu‘$y∨ÏmÏiΒ

@≅Š Édf Å™∩∠∈∪¨βÎ)’ Îûy7Ï9≡sŒ;M≈tƒ UψtÏÿ ¿dœuθ tGçΗø>Ïj9∩∠∉∪
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حقيقة قول لوط حقيقة قول لوط ��
﴿َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 
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لوقت   < بأنه  يصّد°  عاقل  من  هل 
لذP كا� لعذ� على �شك �� lل 
لفوحش..  #تكاֲדم  بسبب  بالقو& 
با#تكا�  لو^  هللا  ن¶  عليهم   Nيش
فاحشة �خرv، من ��� �� يتذكر �نه 
Mال  قبل  من   �َلعذ عليهم  �لب   ·

ملعاصي؟ Uقوُعهم > مثل هذ�
بقوله   � لو^  سيدنا  يعنيه  ما   �M
 rن� Vافو�  كنتم   zM �نكم  هو   هذ
�عدئكم  مع  للتآمر  باألجانب  �تيُت 
خلو{، أل� بنا   فال �عي ملثل هذ
ملتز�جا� بينكم يشّكلن ضماًنا �ب 
بكل  تستطيعو�   zM ُيَطْمِئنكم،   ��
لو   rم نتقاًما  تعاقبوهن   �� سهولة 
هربُت من عندكم بعد لغد# �Mحلا° 
�نه  تتصو#��  كيف  بكم.  لضر# 
شأنه  من  نشا^   Pبأ �قو&   ��  rميكن
كنتم   zفإ ضرً#؟  بكم  ُيلحق   ��
كل   <  uشي فعل  على  مصممني 
حاx فاعملو باقترحي فهو �فضل من 
 uبنا  هؤال خطتكم، �هي �� تضعو
 ضرً#  rم #�يتم   zفإ لرقابة،  حتت 
 ،rنتقاًما م بكم �غدً#، عاقبتموهن 
�هكذ ستنحل ملشكلة تلقائيًّا من ��� 
�� ترتكبو M ºMهانة لضيو{ بطر�هم 
آلية  Nِجْع للمزيد تفسمن قريتكم (#

#قم ٧٩ من سو#) هو�).
هللا  uلو قيل: كيف ميكن لن¶ من �نبيا�

لتعذيب � vzتعا� �� يعّر± بناِته لأل
سيدنا   ��  �فاجلو لقو&؟  يد  على 
لوًطا Mمنا قصد بقولـه هذ ִדدئة ثو#) 
لقو& فحسب، zM ما كا� له �� يغد# 

ֲדم ح£ تتعر± بناته الضطها�هم.
 � لوًطا   �� ملفسرين  بعض   vير�
يعr بقوله ﴿بنا ﴾ نساuَ قومه، ألنه 
 uَنسا فاعت�  لسن   Nكب� نبيًّا  كا� 
 �M  zهبو  :�ملر� له،  بناٍ�  قومه 
 �M منهن #غباتكم /�جاتكم �َ�شِبعو

(P/لر Nكنتم فاعلني. (تفس
�فضل  ملع´   هذ  �� من  �بالرغم   
فيه   �� Mال   ،Uعال� ملذكو#  لزعم  من 
لقو& كانو يريد��  �� �M (uمياM يًضا�
برهنُت  �قد  لضيو{،  مع  لفاحشة 
لفكر) ال يدعمها لقر��  Uنًفا �� هذ�
لكرمي �ال لعقل لسليم. فبالرغم من 
ملع´ �فضَل نسبيًّا Mال �نه ال  كو� هذ

لقر�� لكرمي. U�يبني متاًما ما �#

َسْكَرِتِهْم  َلِفي  ِ�نَُّهْم   Jََلَعْمُر﴿
َيْعَمُهوَ�﴾  (٧٣)

:Mلكلما" Nشر
لَعمر  �قيل:  حلياُ)؛  لَعْمُر:   :Jَلَعْمُر
لبقاu ألنه سٌم ملد) عما#) لبد�  ���
باحليا)، �لبقاuُ ضد لفناu ��ذ يوصف 
بالعمر.  يوصف  �قلَّما   uبالبقا  À#لبا
 < "Pيُن، �منه "َلَعْمر لَعْمُر �يًضا لدِّ�
ألقر�). فقوله ) rَلِدي P� .. لَقَسم
Áياتك  �ُقِسم   rيع ﴿َلَعْمُر�﴾  تعا� 

�� بدينك.

 :�"لتفسـ
 vيا) �حد سوÁ حللف �M لبعض xقا

إن ما يعنيه سـيدنا لـوط � بقوله هذا هو أنكم 
إذا كنتـم Mافون أنL أتيـُت باألجانب للتآمر مع 
 Oأعدائكـم فال داعـي ملثل هذا اخلـوف، ألن بنا
املتزوجات بينكم يشّكلن ضماًنا Cب أن ُيَطْمِئنكم، 
 Lإذ تستطيعون بكل سهولة أن تعاقبوهن انتقاًما م
لو هربُت من عندكم بعد الغدر وإحلاق الضرر بكم. 
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 � هللا غN جائز، فكيف حلف هللا 
 :�لقرط¶). �جلو) نبيه؟  هنا Áيا) 
 lلفو  �� للبشر  �و/  ال  �نه  الشك 
هللا تعا�، �لكن حلالف  vسو uبشي
هنا هو هللا �، �ال بأ� > �� lلف 
هللا Áيا) �حد من �لوقاته، فإنه تعا� 
لنها# � بالليل  لقر��   < حلف  قد 
�يًضا.   hلريا� لضحى � لصبح �
لعبا�  حلف  بني  شّتا�  �نه  حلق �
�بني حلف هللا تعا�، أل� لبشر Mمنا 
 Pلذ uلشييقصد�� باحللف تعظيَم 
فإ� حلفه  تعا�  هللا  ��ما  به،  lلفو� 
على  شها�ً)  يقّدمه  �نه   rيع  uبشي
حللف  صد° ما يعلن، أل� مثل هذ
لشها�) لK ال ميكن  �نو� من �نو
ميلك   Uفإنه �حد هللا،  Mال  يقّدمها   ��
 <  uشي كل  على  حلكم � لقد#) 
ملسكني  لإلنسا�  �نَّى  �لكن  لكو�، 
 zًM� .حلكملتصر{ � �� ميلك هذ
 uبشي هللا  حلف   < مطلًقا  بأ�  فال 

من �لوقاته.
حّلها:  �ب   vخر� مسألة  �هنا� 
هنا؟  Áياته   � هللا  حلف   Pلذ َمن 
 xهو لو^ � �& نبينا -مد �؟ قا�
سيدنا  هو   �ملر  �M ملفسرين  بعض 
Áياته  ملالئكُة  حلفت  �قد  لو^، 
عن  جرير  بن   v�#� لكشا{). )
بن عبا� �نه نبينا � حيث قاx: ما 

Âعُت َهللا �قسَم Áيا) �حد غN نبيه � 
 .(Nبن كث)

لكرمي  لقر��  كلما�   ��  Pعند�
بن عبا� #ضي هللا عنهما،  P�# تؤيد
نضطر   xأل�  Pلر�  xقبو  vلد ألننا 
ملعر�{ � ،"لتقدير -ذ�{ هو "قالو
حني  ملحذ�{  تقدير   �M نلجأ  �ننا 
يستحيل  �حني  لسيا°  عليه   xيد
لكال& مبع´ �خر؛ �لكن ألمر  Nتفس
هنا  خلطا�   zM كذلك،  ليس  هنا 
لن¶ � بشكل قاطع Áيث  �M موّجه
لفًظا  ال  عليه،   ±العتر ميكن  ال 
Áيا)  هنا  هللا  حلف  �قد  معًنى.  �ال 
قّد&  �خر   Nبتعب  ��  ..� لكرمي  نبيه 
�حدs حياته ملبا#كة.. شها�ً) على 

صد° ما حدs مع لو^ �.
لو^   xقو  < �شا#  قد  هللا   �� حلق 
 �M فاعلني﴾  كنتم   �ْMِ َبنا    uهؤال﴿
-مد  �نبينا  لو^  بني  كانت  مشاֲדة 

عليهما لسال&. zلك �نه كما كانت 
قومه..  بني  متز�جاٍ�  لو^  بناُ� 
لن¶  بنا�  من   sثال كانت  كذلك 
�كّن  لكفا#،  من  متز�جا�   �
 �  U�عو نتيجة  الضطها�هم  هدًفا 
سعي  هشا&:  البن  لنبوية   (Nلس)
قريش > تطليق بنا� لرسوx � من 
جهن). �مبا �� قصة لو^ كانت �/�
 xحلامتّثل صدمًة لقلب لن¶ � بطبيعة 
حيث كانت مثاً# لشجونه لشخصية 
هللا تعا� �� �فف من  ��يًضا.. فأ#
 Nًلصدمة عنه شفقًة عليه �تعب�طأ) 
ه خلطا�  عن عظيم حبه � لـه، فوجَّ
لن¶ � قائال: ﴿َلَعْمُر� M©م َلِفي  �M
تعا�  �كأنه  َيعَمهو�﴾..  َسْكرִדم 
حتزْ�  ال   ،ÃM خللِق  �حبَّ  يا   :xيقو
zلك  َجلَلل.  مبصابك  علم  على  فإننا 
�� �عدu لو^ � - #غم �قوعهم 
 U�zلد#جة - · يؤ Uذ� Àملسا� <
لقر��  ��نا  حيث  بناته   xخال من 
بناِته ضماًنا ��  �نه عندما قّد&  لكرمي 
 ��# zM كرهائن عندهم ينتقمو� منهن
منه غدً# �جابوU: ﴿لقد عِلمَت ما لنا 
 P� ..(هو�: ٨٠)﴾بناتك ِمن حق <
�نك تعلم �نه ال lق لنا �� ننتقم من 
للخطر،  تعّرضنا   Pلذ �نت  بناتك. 
فكيف ميكن �� نعاقبهن عوًضا عنك؟ 
لن¶ � فقد بلغ  uهذ -اx. ��ما �عد

أي أنك تعلم أنه ال bق 
لنا أن ننتقم من بناتك. 
أنـت الـذي تعّرضنـا 
للخطر، فكيف ميكن أن 
نعاقبهـم عوًضا عنك؟ 
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 نتقمو�  U�z� �©م  �#جة   uلسو ֲדم 
منه من خالx بناته ملتز�جا� بينهم، 
كا�   :(Nلس كتب   <  �#� حيث 
بنا �Æ �ب تز�جا #قيَة  عتبة �ُعتيبة 
هللا �، فلما  xِسو# Kبن ��&َّ كلثو& 
 &�علن �عوU قاx �بو �ب البنيه: حر
لسN) البن ) بنK -مد  تطّلقا   · �M
 &� كلمة  حتت  لغابة:  �ُ�سد  هشا&، 
لصحابة).  متييز  إلصابة > � كلثو&، 
هللا � فكانت  xما /ينب بنت #سو��
لعا�، �كا� سبب  Æ� متز�جة من
ملدينة  �M موִדا �©ا خرجت من مكة
هللا �، �كانت حامًال،  xلتلحق برسو
مطيتها  يضربو�  لظاملو�   xيز فلم 
ظهرها،  من  سقطت  ح£  �ينفر�©ا 
 هذ مرضها  ֲדا   xيز فلم  فأجهضت، 
 < الستيعا� ) بسببه  توفيت  ح£ 
معرفة ألصحا�: كتا� لنساu، با� 

 .(Pلز
فاهللا تعا� يوسي هنا حبيبه � قائًال: 
�M قومك �سو� من قو& لو^، حيث 
قد  بل  قومه،  مثل   (uباملر�  يتحلو  ·
يؤ�zنك  �سو{  بناتك   <  ��z�
بسببهن > ملستقبل �يًضا - مع لعلم 
لسيد)  sلسو#) مكية �حا� Uهذ ��
/ينب - #ضي هللا عنها - �قع بعد 
 < �©م  Áياتك  �_لف   - �جر) 
حياتك  �نقد&  يعمهو�،  غويتهم 

شها�) على غويتهم هذU.. مبع´ �نك 
· تؤzهم �بًد ح£ يثو#� عليك، بل 
لنصح �ئًما، مما � Nخل· ُتر� �م Mال 
 (�يشكل برهاًنا ساطًعا على �� لعد
قد �عمتهم، ��©م -ر�مو� كلية من 
خشية هللا �تقوU. فما �منا قد عاقبنا 
نعاقب  �فال  على جرميتهم،  لو^  قو& 
�بشع  �جرئُمهم   uألشقيا  uهؤال

��فظع؟ 
لسو#)   �مبوضو آلية   Uهذ �عالقة 
تتمثل > �� هللا قد قاx لرسوله هنا: لقد 
بلغ للؤ& بالكفا# �#جة �©م يلجأ�� 
للتشكيك  لسخيفة  ملكائد   Uهذ  �M
فيما نـزx عليك من لوحي، �كأ� 
ضطها�هم لبناتك �ليل - > /عمهم 
- على كذبك؛ �لكن ألمو# ُتعر{ 
Çوتيمها، �لسو{ نستأصل شأفتهم 
> يو& من أليا& �ايًة لوحينا �حفاًظا 
 على شرفه، �سو{ ننتقم منهم توطيًد
لكرمتك. للهم صلِّ على -مد �على 
�يد  Mنك  �سلِّْم  �باِ#ْ�  -مد   x�
kيد. فدتك نفسي �#�حي يا -مد. 
 > سبيل Mعالu كلمة Nًيَت كث�z�ُ قد
 �M كر�z هللا شأنك، ��حياهللا. #فع 

�بد آلبا�!

ُمْشِرِقَني﴾  ْيَحُة  "لصَّ ﴿َفَأَخَذْتُهُم 
(٧٤)

 :Mلكلما" Nشر
فوجئ   zM لغا#ُ)  لعذُ�؛  "لصيحة: 

حلي ֲדا (ألقر�).
طَلعْت؛  لشمُس:  �شرقت  ُمشِرِقني: 
لشمُس:  شَرقت  �قيل:  �ضاuْ�؛ 
�َصَفا   �ْuضا� ��شرقت:  طَلعْت، 
�نا#ْ�  أل#ُ±:  ��شرقت  شعاُعها. 
لرجُل:  ��شر°  لشمس.   °بإشر

�َخل > شر�° لشمس (ألقر�).

:�"لتفسـ
﴿مصِبحني﴾،  قبل:  من  قيل  لقد   
مما  ﴿مشرقني﴾؛  فقيل:  آل�  ��ما 
يوهم، أل�x �هلة، �� هنا� تعا#ًضا 
تعا#±،  �ة  ليس  �لكن  لكال&،   <
لفجر   �طلو من  يكو�  لصبح  أل� 
�M شر�° لشمس، كما ُيطَلق لصبح 
 �لنها# �يًضا؛ �مبا �� لعذ x�� على
نظر )  °إلشر �قَت  بالقو&  حل 
بأ�  فال   ،(٢٣-  ١٥  :١٩ تكوين 
من ستخد& كلتا لكلمتني: مصبحني 

�مشرقني.

 
َ<َ;ْمَطْرَنا  َساِفَلَها  َعاِلَيَها  ﴿َفَجَعْلَنا 

يل﴾ (٧٥) َعَلْيِهْم ِحَجاXً6َ ِمْن ِسجِّ

:Mلكلما" Nشر
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مَطرْ�.   :uُلسما َ�مطر�  َ;مَطْرنا: 
��ْمَطَر  لر�ة، � Nخل�قيل: مَطَر > 

ألقر�).) �لشر �لعذ <
يل: سَجل به َسْجًال: #مى به ِمن  ِسجِّ
يل:  جِّ َفو°. �سَجل ملاuَ: صبَّه. �لسِّ
حجا#) كاَملَد#؛ قيل معرَّ� (ألقر�). 
 Nلكن كما بينُت من قبل- > تفس�
سو#) لرعد آلية ١٩ كلمة "جهنم"، 
 ٣٦ آلية  Mبرهيم  سو#)   Nتفس�
 xلقو خلطأ  من  �نه  "صنم"-  كلمة 
لK ُتستخد& ما�ִדا ��  لكلما�  عن 

مشتقاִדا > للغة لعربية �©ا معرَّبة.

 :�"لتفسـ
ملو/ين  كما �� قو& لو^ � قلبو
عن  ُمعِرضني  ئل zبالر  #ضو حيث 
هللا  قلب  كذلك  لسامية..  ألخال° 
� مدينتهم #�ًسا على عقب، �جعل 
حسًنا،   :xقا �كأنه  ساِفَلها،  عالَيها 
ملنحطني  ألسفلني  من   فلتكونو

لألبد.
لبعض: كيف نـزلت حلجا#)  xقا�
 xلزلز  ��  �جلو� عليهم؟   مطًر
قطًعا  ألحيا� �عل  بعض  لعنيف > 
 �هذ  ،u�و  < تتطاير  أل#±  من 
تطاير�  حيث  معهم،   sحد ما 
 º مدمر،  عنيف   xبزلز ألحجا# 

عا�� �سقطت عليهم كاملطر. 

بيوִדم   �جد#  �� ملع´  يكو�  �قد 
سقطت عليهم كمطر من ألحجا#. 
بيوִדم  يبنو�   كانو لقو&   �� �يبد� 
 rّجيل يع من حلجر �لطني، أل� لسِّ

َحجًر �لوًطا به لطني. 

ِمَني﴾  ِلْلُمَتَوسِّ  Mٍَآليا َ[ِلَك  ِفي   َّ��ِ﴿
(٧٦)

 :Mلكلما" Nشر
Vيََّله   :uَلشي َم  َتوسَّ مني:  "ملتوسِّ
عالمَته؛   P� َ�ْسَمه  َطَلَب  �تفرََّسه؛ 
 P�  Nَخل فيه  توّسمُت   :xيقا َتعرََّفه، 

ألقر�).) Uتبّينُت فيه �ثَر

:�"لتفسـ
 sحلا�  هذ  <  �M تعا�  هللا   xيقو  
لفرسة، � لعقل  ألصحا�  آلياٍ� 
حيث ميكن �م �� يد#كو �� هنا� 
 sدl لو^ � �ما sتشاֲًדا بني حا�
مبحمد �، ��� هللا تعا� سو{ يدمر 

�عدu نبيه كما �مر قو& لو^.
ال شك �نه · يقع هنا� �P /لزx جلعِل 
�عدu سيدنا -مد � ع�) ��ية، بيد 
حلجا#) يو& بد#، حيث  �©م ُ�مِطر�
 xلرماهّبت #يح عاصف، �تطاير� 
لكفا#،  �عني   < ��قعت  حلصى، �
بدقة  �د{  Mصابة   يستطيعو فلم 

لز#قا»  لعالمة   hشر)  .xلقتا  uثنا�
على ملوهب للدنية: با� غز�) بد# 
لعظمى، ��الئل لنبو) للبيهقي: با� 

لتقى جلمعاِ�)   
مكة  عاِلَي  جعل  تعا�  هللا   �� كما 
حيث  �يًضا،   Pمعنو بشكل  ساِفَلها 
��صاغَرها  نَيها، �� �هِلها  ِعْلَيَة  جَعل 
�كابَرها، �zلك حني �هَلَك /عماuَهم 
كأÆ جهل �عتبَة �شيبَة مع عائالִדم، 
ملستضَعفني  ملُلك � حلكَم  �تى  بينما 
كأÆ بكر �عمر �غ�Nا. �لقد �قع 
 sحا� عمر  سيدنا  خالفة  عهد   <
عجيب يرسم لنا مشهَد جعِل ألصاغر 
مر)   �z كذلك.  لعكس � �كابَر 
كا� عمر � > مكة > موسم حلج، 
 Uعليُة قريش لزيا#ته، �كا� عند uفجا
 عبيًد  كانو لذين  لصحابة  بعض 
ملجلس   < عمر  فقّرֲדم  ملاضي،   <
 ��ّخر �كابَر مكة هؤالu. �ملا خرجو
نر   · لبعض:  بعضهم   xقا  Uعند من 
�هاننا.  قد  عمر  فإ�  قط،  ليو&  مثَل 
zنبنا،  لذنب  لزمالئه:  �حدهم   xفقا
ففي لوقت لذP كا� �با³نا ال يألو� 
 uلن¶ � كا� هؤالجهًد > معا#ضة 
لقو& يبذلو� لـه كل غاx �#خيص. 
�فليسو ��� ��حقَّ منا بالتكرمي ليو&؟ 
لبا� لثامن  :P/جلو)س(N عمر البن 

لثالثو�، > zكر عدله > #عيته)�
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�ألسو� �لحسنة

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

ْلَم َعَلى  �ْ� �َِبي zَ#ٍّ َعْن لنَِّبيِّ � ِفيَما َ#v�َ َعن هللا َتَباَ#َ� َ�َتَعاَلى �َنَُّه َقاxَ: َيا ِعَباM P�ِِنِّي َحرَّْمُت لظُّ ��
َنْفِسي َ�َجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما َفَال َتَظاَلُمو. (مسلم، كتا� ل� �لصلة)

هللا �: �Mَِّ َ�َحبَّ لنَّاِ� Mَِلى هللا َيْوَ& ْلِقَياَمِة َ�َ�ْ�َناُهْم ِمْنُه َمْجِلًسا Mَِماٌ&  xُُسو#َ xََقا xََِبي َسِعيٍد َقا� ���
ألحكا&) �َعاxٌ�ِ، َ��َْبَغَض لنَّاِ� Mَِلى هللا َ��َْبَعَدُهْم ِمْنُه َمْجِلًسا Mَِماٌ& َجاِئٌر. (لترمذP، �بو

���� َسِعيِد ْبِن �َِبي ْلَحَسِن َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ) َ#ِضَي هللا َعْنُه َعْن لنَِّبيِّ � َقاxَ: لَْيَس َشْيuٌ َ�ْكَرَ& َعَلى هللا 
(�َعاuِ.  (سنن لترمذv، كتا� لدعو َتَعاَلى ِمَن لدُّ

 sْ اِمِت َ�ُهَو َمِريٌض ُقْلَنا َ�ْصَلَحَك هللا، َحدِّ ��� ُجَناَ�َ) ْبِن �َِبي ُ�َميََّة َقاxَ: َ�َخْلَنا َعَلى ُعَباَ�َ) ْبِن لصَّ
ِبَحِديٍث َيْنَفُعَك ُهللا ِبِه َسِمْعَتُه ِمن لنَِّبيِّ �، َقاxَ: َ�َعاَنا لنَِّبيُّ � َفَباَيْعَناUُ َفَقاxَ ِفيَما َ�َخَذ َعَلْيَنا َ�ْ� 
َألْمَر َ�ْهَلُه  �اَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َ�َمْكَرِهَنا َ�ُعْسِرَنا َ�ُيْسِرَنا َ��ََثَرً) َعَلْيَنا َ�َ�ْ� ال ُنَناِ/َ ْمِع َ�لطَّ َباَيَعَنا َعَلى لسَّ

Mِال َ�ْ� َتَرْ� ُكْفًر َبَوًحا ِعْنَدُكْم ِمن ِهللا ِفيِه ُبْرَهاٌ�. (لبخا#P، كتا� لفنت)
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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �

 Kللوحي إل�ي ال تقبلها بوجه �مت ��كمل Mال لنفس  #�� �نو
 < v³لرلتزكية على �جه �مت ��كمل. �M تلقي إل�ا& � نالت 
لنفس  - بسبب  ته ال يدx على ميز) �� كماx ما · حتظَ z حد
حلصوx على لتزكية لتامة - Áالة يتم فيها نعكا� ألنو#، �ما 
· ُتظهر فيها �جه ملحبو� حلقيقي �. فكما �� #�ة هللا لعامة 
قد �هبت جلميع، Mال ما شذ �ند#، لعينني �ألنف �أل�z �حاسة 
ألخرv كلها، �· تبخل ֲדا على قو&، كذلك ·  vلقولشم �
لر�حانية فيهم.   vلقو  �lر& هللا � قوما > �P /من من /#
لشمس يقع > كل مكا� �ال �لو منه مكا�  uكما تر�� �� ضو�
سوu �كا� كثيفا �� لطيفا، كذلك حلاx بالنسبة �M قانو� لطبيعة 
ملتعلق بالشمس لر�حانية، فال lر& من نو#ها مكا� كثيف �ال 
لطيف. صحيح �� zلك لنو# يعشق قلوبا نزيهة �نقية. فحني تلقي 
لشمس لر�حانية بنو#ها على �شياu نقية فهي ُتظهرU فيها بالكامل 
�M �#جة تصوِّ# �جَهها فيها. كما تر�� لشمس حني تأ  مقابل 
لنقي �� ملر�) لنقية تظهر فيها صو#ִדا لكاملة �M �#جة �©ا  uملا
 ��� uلسما < vuلنقي �� ملر�) لصافية كما تتر uملا < vuتتر

��Ò فر°. 
 uظى بصفاl �� لر�حانية �ك� منفال كماx لإلنسا� من لناحية 
هللا   Nفيش تعا�.  هللا  صو#)  فيه   vuتتر Áيث  �#جة   �M يصل 
ألمر �يقوM﴿ :xِنِّي َجاِعٌل ِفي َألْ#ِ±  لقر�� لكرمي �M هذ <
عنه،  �تنو�  لألصل  خليفة  تكو�  لصو#)   �� لظاهر � َخِليَفًة﴾ 

ÈtÊ’\;Ñ\Ê›^Â;ä�fi’\;ÏË—áhÈtÊ’\;Ñ\Ê›^Â;ä�fi’\;ÏË—áh

حقيقة قول لوط �
﴿َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 

X̧ÿX‚{Y6æŸå‚6Ò6ẏ‚�Xd–W
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 < ملالمح �  uألعضا تكو�  �كيفما  حيثما   لذ
ألصل، فهي تظهر > لصو#) كذلك متاما. لقد 
هللا   �� �يضا  لشريف  حلديث �  (لتو#  <  �#�
تعا� قد خلق إلنسا� على صو#ته، �ملر� من 
لصو#) هنا هو لتشابه لر�حا» نفسه. ��ضح 
لشمس على مر�) صافية فال  uنه حني يقع ضو�
تترvu فيها لشمس فقط، بل ُتظهر ملر�) صفاִדا 
 xحلا�M غNها. � نعكا� ضوئها  �يضا، �منها 
لر�حانية،  لشمس  صو#)   �M بالنسبة  نفسها 
فحني يقبلها لقلب لنقي بصو#) نعكاسية Vر� 
من zلك لقلب �يضا �شعة كأشعة لشمس �تنوِّ# 
تدخله  كلها  لشمس  �كأ�   ،vألخر  uألشيا

بكل قو) �عظمة. 
�هنا� نقطة �خرv جدير) باالنتباU، �ال �هي �� 
كاملة  عالقة  �م  لذين  لثالث   �لنو من  لنا� 
ال  خالًصا،  كامال  �حيا  �يتلقو�  تعا�  هللا  مع 
إل�ية،  لفيو±   xستقبا حيث  من  يستو�� 
منهم  بل  لفطرية،  قوهم  ئر) �  vتتسا� كما ال 
لفطرية �ضيق، �منهم َمن  َمن تكو� �ئر) قوته 
تكو� �ئرته ��سع منها، �منهم َمن تكو� �ئرته 
، �هنا� َمن تفو° سعة �ئرته لتصوَ# Nسع كث��
هللا  مع  قوية  بعالقة  لنا�  بعض  خلياl .xظى �
�قوv، �منهم   � معه  تعا�، �بعضهم عالقتهم 
َمن ال تد#� لدنيا طبيعة عالقتهم معه، �ال يصل 
 Ã/ألكنَهها عقل. M©م يغرقو� > حب -بوֲדم 
حلائزين  uمن �جو�هم. �كل هؤال (#z فال تبقى
على تلك ملرتب ال يسبقو� �ئر) قوهم لفطرية 
Áسب آلية: ﴿ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَ�﴾ فال يقد# 

�حد على �� يناx نو# �كثر من قوته لفطرية �ال 
يسعه �� يعكس > نفسه صو#) #�حانية للشمس 
لنو#نية �كثر من قوته لفطرية. �هللا تعا� ُيرP كل 
 شخص �جَهه Áسب قد#ته لفطرية، فيصغر هذ
لوجه مر) �يك� �خرv بسبب لنقص �� ال/�يا� 
يبد�   Nكب �جها   �M فمثال  لفطرية.   vلقو  <
 Nكب يبد�  نفسه  لوجه � مقعر)،  مر�)   <  Nصغ
مقعر)  ملر�)  �كانت   uسو �لكن  -ّدبة.  مر�)   <
لفر° � لوجه.  مالمح  كافة   Pُتر فإ©ا  -ّدبة   ��
 Pال تستطيع �� ُتر (Nلصغملر�)  لوحيد هو �� 
لنقص �� لزيا�)  sدl لوجه كاملة. فكما�بعا� 
 sحتد كذلك  ملحّدبة   �� ملقعر)  ملر�)  حالة   <
 xمتبّد Nهللا تعا� - مع كونه قدميا غ < �Nلتغي
لنا�.  �تلف   vلد  (xالستقبا) قد#)  - Áسب 
�تظهر للعيا� فو#° كبN) من حيث ظهو# صفاته 
Mله   Nله /يٍد هو غM لذP هو  فيبد� كأ� هللا   �
بكر ��� Mله خالد �تلف متاما عن Mله /يد �بكر. 
حلق �� إلله �حد �ليس هنا� ثالثة ��ة، لكن �
 �M .ملختلفةيظهر شأنه بصو# �تلفة بسبب جتلياته 
Mله موسى �عيسى �-مد عليهم لسال& Mله �حد 
�ليس ثالثة، �لكن إلله نفسه يظهر > ثالs صو# 
قد#)  نطا°  كا�  �ملا  ملختلفة.  جتلياته  حيث  من 
�فرعو�  Mسرئيل   rب على   مقصو#  � موسى 
 فقط فقد قتصر جتلي لقد#) إل�ية �يضا على هذ
 rكافة ب �M (حلد. �لو كانت نظر) موسى ممتد
��& > zلك لزمن �أل/منة ملستقبلية كلها ملا كا� 
آل�.  xحلاتعليم لتو#) -د�� �ناقصا كما هو 
(٢٤ �M لعربية � ٢٢(حقيقة لوحي، لترªة 
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التقوى

 Æلعرترªة: ملكتب 

ال   Uحد� هللا  Mال  Mله  ال   �� �شهد 
 Uعبد شريك لـه، ��شهد �� -مًد
من  باهللا   zفأعو بعد  �ما  �#سوله. 
لشيطا� لرجيم. ﴿بْسم هللا لرَّْحَمن 
لرَّحيم * ْلَحْمُد هللا َ#�ِّ ْلَعاَلمَني * 
ين*  لرَّْحَمن لرَّحيم * َمالك َيْو& لدِّ
ْهدَنا   * َنْسَتعُني  M�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Mيَّاَ� 
لَِّذيَن   ^ِصَر  * ْلُمْسَتقيَم   َ̂ َر لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال لضَّ

خطبة "جلمعة 
"لi ;لقاها سيدنا مرh" مسر<g; 6د ;يدe "هللا تعا= بنصرe "لعزيز

� jإلما7 "ملهد"> lخلليفة "خلامس للمسيح "ملوعو"
يو& ١٣ /٢٠١٣/١٢

> مسجد بيت لفتوh بلند�

 xملاضيتني حو�حتدs منذ جلمعتني 
 .xألعما  <  hإلصال  �موضو
بعض  zكرُ�  ملاضية  خلطبة   <
مما   - ألسئلة  بصو#)   - جلونب 
ملسيح ملوعو� �، �قلُت  Uعّلمنا
 Uكر هذz � ملوعو�بأ� ملسيح 
 ،Uعطانا�  Pلذ تعليمه   < ألمو# 
فهل نطرh تلك ألسئلة على �نفسنا 
�� Mصالحنا  �& ال؟ �ليكن معلوما 
لنقطة   Uهذ على  ينتهي  ال  لعملي 
عد) جونب  إلسالمي  للتعليم  بل 
لقر��  Mلينا  �ّجهها  مر �� �عد) 
لكرمي ��ّضحها لنا ملسيح ملوعو� 
لكم   xقو�”  :xفيقو تعليمه.   <
عن  ُيعِرُ±   Pلذ  �� �حقا  صدقا 
لكرمي  لقر��  مر �� �مر من  �صغر 
لنجا)  با�  يوصد  فهو  مئة  لسبع 

.“Uعلى نفسه بيد
لنا،  عظيم  خو{  موقف   فهذ
عمل  بكل  نقو&   �� علينا  ��ب 
شديد  Áذ#  خطو)  كل  �Ùطو 
 < قلُت  لقد  #صني.   Nتفك �بعد 
بعثة  غاية   �� �يضا  ملاضية  خلطب 
ملسيح ملوعو� � هي حّثنا على 
على  لكرمي  لقر��  تعليم  تطبيق 
لتأسي   < �ترغيبنا  �Mقامته  �نفسنا 
هللا � �سنته.  xبأسو) سيدنا #سو

ÏeËŞ’\;ÿ]¬…¯\;√ÕÂÏeËŞ’\;ÿ]¬…¯\;√ÕÂ
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حضرX مرh" مسر<g; 6د ;يدe "هللا

ألمر   هذ  �M �نظا#نا   � ملوعو�  ملسيح  �ّجه  �قد 
ما   uضو < بأمانة  �نفسنا  حاسبنا  �لو   .#�تكر  #مر
قاله ملسيح ملوعو� لتوصلنا �M نتيجة �ننا نصلح �عمالنا 
لبضعة �يا& º نعو� �M سابق عهدنا �نعو� كما كّنا من 

قبل. 
�M َمثلنا كمثل �مية، كما zكرُ� > خلطب ملاضية - 
لK تبقى مضغوطة ما �مت -صو#) > لعلبة �عندما 
فو#. كذلك  لعلبة  لنابض خا#�  يقذفها  لثقل   xيز�
ه يبقى تأثNها ملحوظا > لنا�  ما �مت لنصائح توجَّ
نابض  يقذ{  الهتما& � لنصائح  ضغط   xيز� �عندما 
خلا#� �ُيظهرها للعيا�.  �M لسيئا�لنفس سيئة من 
لسابقة  خطبا   بعد  إلخو)  من   Nكث  ÃّM كتب  لقد 

 uلدعا �نرجو  �يضا،  هللا  �ندعو  جاهدين  نسعى  بأننا 
 Nلعلبة بتأثمنك �يضا �� تبقى �مية لسيئا� مغلقة > 

خلطب �ال تطل بر�سها بني حني ��خر. 
لدمية  Uهذ xحتا� zملا على �ية حاx علينا �� نفّكر جيد
 - uشي hصالM ال ميكن .# �تكر#خلر�� من لعلبة مر
 hتا# �ساليب �تلفة لإلصال� �� uملعلو& �نه ميكن للمر�
 كا� إلنسا� مّطلعا على نقا^ ضعفه �سعى zM الM -
 بقيت ألسبا� على حا�ا لعا�� لسيئة zM لتقوميها. �ما
ملنطلق  بعد Mصالh مؤقت. عندما �معنُت لنظر من هذ
ملوضو� قا& به سيدنا  �قر�ُ� �كثر �جدُ� حتليال �ذ
ملصلح ملوعو� �  �ملصلح ملوعو� �. كا� من ميز
ألسئلة ملحتملة بنفسه  Nخلطا� �نه كا� يثلكتابة � <

وقد وّجه املسـيح املوعود � 
أنظارنـا إ" هـذا األمر مرارا 
وتكرارا. ولو حاسـبنا أنفسـنا 
بأمانة 3 ضوء ما قاله املسـيح 
املوعـود لتوصلنـا إ" نتيجة 
لبضعة  أعمالنـا  نصلـح  أننا 
أيام m نعود إ" سـابق عهدنا 
ونعـود كمـا كّنـا مـن قبل.
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ألمثلة.   xخال من  عليها  يرّ�   º
 uضو  < ملسائل  حتليل   �� حلق 
لقر�� لكرمي �ألحا�يث لشريفة 
كما   � ملوعو�  ملسيح  �كال& 
 � ملوعو�  ملصلح  به  يقو&  كا� 
 uبنا فا#تأيت   .UNنظ يوجد  قلما 
 �M �نظا#كم  ��ّجه   �� zلك  على 
�نفا  ملذكو#)   hإلصال �ساليب 
مستفيد من خطب سيدنا ملصلح 

ملوعو� �. 
 hصالM  ���  xحتو  Kل ألمو# 
شعو#  هي  سلبا  تؤثر   ��  xألعما
zنوبا  هنا�   �� عا&  بوجه  لنا� 
�قد   .(Nصغ zنوبا  �هنا�   (Nكب
 Nتأث بأنفسهم �� حتت  لنا�  قر# 
 (Nنوبا صغz ملشايخ �� هنا�كال& 
�zنوبا كبN). �هذ ما يعرقل طريق 
ألعماx، �يدفع لنا� على  hصالM
لتجاسر �#تكا� لذنو�، فيفقد 
فيزعمو�  بشناعتها  لشعو#  لناُ� 
 Nنب صغz تكا�#�نه ال بأ� > 
ملسيح   xيقو بسيطة.  عقوبته  أل� 

ملوعو� �: 
 مر± �حد، سوu �كا� ملر± zM"
 ·� يعاجله   ·�  شديد  �� بسيطا 
يشفى.  لن  ته �ملد ملشقة  يتكبد 
 u ظهر� على لوجه حّبة سو�zM

 �صغN) يقلق ملرu على �©ا قد تز�
 xحلا�تك� �تسوِّ� لوجه، كذلك 
ملعصية لK تتر� نقطة  �M بالنسبة
لصغائر   �M لقلب.  على   uسو�
غفلة  نتيجة  لكبائر   �M  xتتحو
لصغائر  َمثل   �M �كسله.   uملر
�تسّو�  تك�   (Nصغ حبة  كمثل 

لوجه كله > ©اية ملطا{.“ 
فاجلدير بالتذكر �� على إلنسا� 
 �M ألنه Nنب صغz Pّ� سبl ال�
 Nنه صغ� zنب   Pّ� ملرu عن  ظن 
ملا �ُتلفت بذ#ته. فعلينا �� _اسب 
�يضا.  ملنطلق   هذ من  �نفسنا 
لذنو�  على  هللا  يؤخذ  سو{ 
 .(Nكب  &� كانت   (Nصغ كلها 
 xعندما نبحث كيف عّر{ #سو
�ّضحها  �كيف  لذنو�   � هللا 
للنا� جنْد �ّجه �M �نا� �تلفني 
�مبناسبا� �تلفة تعليما� �تلفة. 

مر) عن   � هللا   xُسئل #سو فقد 
بالولدين.  ل�   :xفقا �ك� حسنة 
º سأله شخص �خر لسؤx نفسه 
لتهجد  صال)   ��  Uمعنا ما   xفقا
جلها�  �� UNلغ xقا� .(Nحسنة كب
�ك� حسنة له. فثبت من zلك �� 
حلسنة لكبV (Nتلف من شخص 

�M �خر �> ظر�{ �تلفة. 
 �� جلها�  عن  ��ضح   ��  �ّ��
جناهد  ال  بأننا  يتهموننا  معا#ضينا 
بالسيف. من ملعلو& �� إلسال& > 
بالسيف  يهاَجم  كا�  لزمن  zلك 
من كل حد� �صو�، ففي تلك 
بالسيف  جلها�  كا�  لظر�{ 
حسنة كبN) ��� شك. �قد عّد 
 ��� فيه   �الشتر عد&  تعا�  هللا 
لن¶  �لكن  للعقا�.  مدعا)  م�# 
ملوعو�  ملسيح  /من  عن   xقا  �
 P� حلر�“  ”يضع  �نه   �

”... املعصيـة الـq تـpك نقطـة سـوداء علـى 
القلـب. إن الصغائـر تتحـول إ" الكبائـر نتيجة 
غفلة املـرء وكسـله. إن َمثل الصغائـر كمثل حبة 
صغ6ة تكt وتسـّود الوجه كلـه 3 نهاية املطاف.“
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سيلغي ملسيح ملوعو� حلر�َ� أل� 
�ساليب �جو& على إلسال& سو{ 
تتغN > /منه، �لن ُيهاَجم إلسال& 
بوسطة  سيهاَجم  بل  بالسيف 
فيها  مبا  ملختلفة  إلعال&  �سائل 
ملرئية �ملقر�u). فستستخد& ªاعة 
ملسيح ملوعو� � �يضا لوسائل 
ملسيح ملوعو� �  xنفسها. فقا
 < حلسبا�   < ألمر   هذ ضعا �
من   xلقتا� حلر�   :Uشعر بيت 

�جل لدين -ّر& آل�. 
كا�  بالسيف  جلها�   �� صحيح 
أل�  أل/ما�  من  /من   < حسنة 
ُبغية  إلسال& كا� يهاَجم بالسيف 
حلسنة ·  Uعليه، �لكن هذ uلقضا
تعد حسنة آل� بل صا#� -رمة ما 
 vلقو· ُيرفع لسيف �� ما · َترفع 
 vملعا�ية لإلسال& �سلحة ما�ية �خر
حلسنة حلقيقية  ،zًM .&إلسالضد 
جلها� ملسموh به آل� هو جلها� �
بالقر�� لكرمي، �جها� نشر تعليم 
�سائل  بوسطة  جلميل  إلسال& 
 كا� zM� .(uملقر�إلعال& ملرئية �
جلها�  هنا� �حد ال يقد# على هذ
سبب   Pأل  �� علمه  قلة  بسبب 
 hمفتو �خر  جها�  با�  فإ�  �خر 
�مامه �هو جها� لتضحيا� ملالية 

لنشاطا� � لدينية  لكتب  لنشر 
قا&   zM ألخرv. �لكن  لتبشNية 
يؤ� حقو°   ·� جلها�   ֲדذ �حد 
حق  ֲדم  يهتم   ·�  Uال���� �هله 
جلها� ليس حلسنَة  الهتما& فهذ
حلسنة  بل  له  بالنسبة   (َNلكب
حلقو° لوجبة  uلكبN) له هو ��
من حقوقهم  ��M حرما©م  عليه. 
تعليمهم  على  لتركيز  �عد& 
لشخص  �تثقيفهم �عل مثل هذ

مذنبا. 
كما   �حد  � لن¶  علَّم  لقد 
ل�  �فضل عمل هو   �� �خ�تكم 
بالولدين #غم فضيلة جلها� > /منه 
حسنة  ��فضل  عمل  فأفضل   ،�
شخص   �M شخص  من  Vتلف 
 vمن ظر{ آلخر. �كذلك نر�
�� Mنفا° ملاx على �عماx طاحلة 
ففي  عنه،  لنهُي  صد#  قد  سيئة، 

أليا& توجد ماكينا� لقما#  Uهذ
� للقما#، �هنا� �نا� �هنا� �نو
فالنا�  �يضا،  باليانصيب  مولعو� 
معر�{  بأسلو�  لقما#  يلعبو� 
لقما#  ماكينا�   �M �يتوجهو� 
�يضا. لكنهم ال يكذبو� > حليا) 
ليومية مع لعامة �ال يظلمو� �ال 
 Uهذ يعّد��  أل©م  �zلك  يقتلو� 
يعد��  �ال  لكبائر،  من  لسيئا� 
 �ملنكر� لقما#   <  xملا Mنفا° 
 <  xملا  }فإسر سيئًة.   vألخر
#تكا� ملنكر� يعّد من لكبائر 
يعّد   zM إلنسا�،   هذ مثل  عند 

لسيئا� ألخرz vنوبا سلفا. 
º نالحظ �� ملر�) ال تلبس لباسا 
لبيت  خلر�� من  -تشما، �عند 
من  �Vر�  حلجا�،  ترعي  ال 
 ��� xلر�� �تتجولبيت حاسر) 
لباسها  حلجا� �يكو�  �� uلر�

وإذا كان هناك أحد ال يقدر على هذا اجلهاد بسبب 
قلة علمه أو ألي سبب آخر فإن باب جهاد آخر 
مفتوح أمامه وهو جهاد التضحيات املالية لنشر 
األخرى. التبش6ية  والنشاطات  الدينية  الكتب 
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ضيقا �ُي�/ ملفاتن مع �عائها بأ©ا 
 ُطلب منها zM مسلمة ��دية. �ما
ملاx > سبيل هللا ��� تت�� جلمعية 
خNية معينة، فتنفق بسخاu. �� هي 
لكذ� �ال تتحمل �� يكذ�  Uتكر
�ا   vلك� فاحلسنة  �حٌد،  �مامها 
ليس لتنشط > لت�عا� �� لنفو# 
من لكذ�، بل حلسنة لك�v �ا 
لكرمي  لقر��  ألمر  تستجيب   ��
 ��� ملحتشم،  للبا�  تلبس  بأ� 
عد&   �� �تعر{  باحلجا�  ִדتم 
هذ سيئة صغN) لكن تلك لسيئة 
 �M ֲדا يوما Pنفسها ستؤ� (Nلصغ
 vمستو �M #باختصا .(Nسيئة كب
هو  حلسنة � للسيئة  Mنسا�  كل 
 �M� Mنسا�،  كل  حالة  Áسب 
 ���ضا  < �تلفني  �نا�   xعما�
حلسنة  تعريف  �م  حتدِّ�  �تلفة 

لسيئة. �
إلنسا� يفكر > �� لسيئة  &فما �
 ��� (Nلفالنية صغ� (Nلفالنية كب
لفالنية �  (Nكب لفالنية  حلسنة 
صغN)، ال ميكن �� �تنب لسيئا� 
حلسنا�. �ب  /�ال يوفَّق إلحر
 &�� يكو� ُنصب �عيننا على لد�
يقد#  لK ال  تلك  لكبائر هي   ��
��د  عنها،  لتخلي  على  إلنسا� 

zM تكو�  تركها،  بالغة >  صعوبة 
لديه.  سخة # عا�)  صا#�  قد 
 فهي حصر  vلك� حلسنا�  �ما 
تلك لK يوجه إلنسا� صعوبة > 
 (Nلكث لسيئا�   �� P� ،ها/Mحر
هي من لكبائر لبعض لنا� �هي 
آلخرين.  للبعض   (Nصغ نفسها 
 (Nكث حسنا�  هنا�  �كذلك 
تعّد كبNً) للبعض �صغNً) للبعض 

آلخرين. 
فإ� كنا نريد Mصالh �نفسنا فال بد 
لفكر) ��ال من لقلب،  Uمن َنبذ هذ
لقتل   �� لكبائر  لزنا مثال من   ��
�ما  لكبائر  من  لغيبة � لسرقة �
عدها من لذنو� هي صغN). فنبذ 
 ،P#لقلب ضر� من  لفكر)   Uهذ
عن  لتخلي   P#لضر� من  كما 

 (Nكب حسنٌة  لصيا&  بأ�  لفكر) 
حلج حسنة � (Nلزكا) حسنة كب�
كبN) �ما عدها من حلسنا� فهي 
 < xخليا  يسو� هذ صغN)، كما 
ننبذ  ال  �منا  فما  ملسلمني.  عامة 
لفكر) من لقلب فسو{ يبقى  Uهذ
 vسيْقو� ضعيفا.  لعملي  جلانب 
 < سنضع  عندما  لعملي  جلانب 
حلسبا� قوxَ سيدنا ملسيح ملوعو� 
من   حد� يهمل   Pلذ  �M  :�
فهو  لكرمي  للقر��  �مر  سبعمائة 

 .Uلنجا) بيديغلق عليه با� 
كاآلخرين  نظن  ال   �� �ب   �zM
�بعضها   (Nكب حلسنا�  بعض   ��
 zM ألمر صغN). �هم يغالو� > هذ
يزعمو� مثال �� لصيا& �ك� حسنة 
�ال بد من لتمسك به �يهتمو� به 

فما دمنا ال ننبذ هذه الفكرة من القلب فسوف يبقى 
اجلانب العملي ضعيفا. وسـيْقوى اجلانب العملي 
عندما سـنضع 3 احلسبان قوَل سـيدنا املسيح 
املوعود �: إن الذي يهمل واحدا من سبعمائة أمر 
للقرآن الكرمي فهو يغلق عليـه باب النجاة بيده. 
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 �ال يهتمو� بالصال) Nهتماما كب
ªاعًة،  فالذP �جبْت عليه لزكاُ) 
لكنه  لزكا)  �فع  يسعى الجتنا� 
يصو& حتما، ألنه يظن �� إلفطا# 

 .Nنب كبz
 < باكستا�   < ملسلمو�  كا� 
يفعلو�   zما �عر{  -�ال  ملاضي 
الستما#)  uآل�- يكتبو� عند مل
لكي  قا�يانيو�  �©م  لبنك   <
أل�  zلك  لزكا)،  �فع   �تنبو
حلكومة > باكستا� حتسم لزكا) 
تلقائيا من لبنك > كل عا&، �ملا 
 عُت�� كفا# كا� أل�ديو� قد 
Áسب لقانو� لباكستا» > عا& 
لزكا)  ُتحسم  ١٩٧٤ �من º ال 
 Uفهذ لبنو�.   < #صيدهم  من 
عا&  بشكل  فهم  Mميا©م  حالة  هي 
لكن  كافرين  أل�ديني  يعّد�� 
�مو�م  �اية  يريد��  عندما 
 لكفا# �نفسهم. هذ �M ينضمو�
ما كا� سائد قبل فتر) �ال �عر{ 
 �رP حاليا. فقد �لت حالتهم zما
هللا   �M ينظر��  ال  أل©م   هذ  �M
حلسنة �لسيئة،  Nعند تعيني معاي
 uلفقها�ال �M #سوله بل يْتبعو� 

 .uلعلماملزعومني �ملفتني �
لقد zكر ملصلح ملوعو� � حا�ثا 

من حيا) ملسيح ملوعو� � �� 
 �M  مسافر كا�   � حضرته 
 �� له  �تس´  #مضا�  �مرتسر > 
خلطا�   uثنا�  <� خلطا�  يلقي 
حللق   < باجلفا{  شعر  حني 
& له  �الحظ zلك �حُد حلضو# قدَّ
فنجانا من لشاP، فصرفه حضرُته، 
�بعد فتر) شعر �ملا > حللق مر) 
�خرv، فقد& Mليه لشخص نفُسه 
 ،vخر� مر)   Pلشا من  فنجانا 
�نه   Uبيد ��شا#  حضرته  فصرفه 
مر)  شعر  حني  لكنه  حاجة،  ال 
ثالثة باجلفا{ �أل· > حللق قد& 
فنجانا  نفسه  لشخُص  حلضرته 
من لشاP، فشر� حضرته � 

يزعم  ال  بأ�  منه  ظنا  منه  جرعة 
zلك لرجل �� حضرته ال يستفيد 
ليخفي   uلريا بدفع  لسهولة  من 
متناعه عن لصيا& > لسفر. فحني 
أل�ديني ملوجو�ين  Nُلك غz v�#
 �M هنا� �ثا#� ضجة قائلني نظر�
 Pملهدلرجل لذP يّدعي �نه  هذ
�· يصم > #مضا�. فهم يعطو� 
 v�� لو  ح£  أل�ية   Uهذ للصيا& 

zلك �M معصية هللا. 
يقوx حضر) ملصلح ملوعو� �: 
 يكونو  · منهم  باملئة  تسعني  لعل 
باملئة   ٩٩ يكو�  �قد  يصلو�، 
ني  �غاشِّ �خا�عني  كاzبني  منهم 
لوقت   < لظن  ��غلب  �نّصابني 

فشرب حضرته � جرعة منه ظنا منه بأن ال يزعم 
ذلك الرجل أن حضرته ال يستفيد من السهولة بدافع 
الرياء ليخفي امتناعه عن الصيام 3 السـفر. فحني 
رأى ذلك غـ6ُ األ�ديني املوجوديـن هناك أثاروا 
ضجة قائلني انظروا إ" هذا الرجل الذي يّدعي أنه 
املهـدي و� يصم 3 رمضان. فهـم يعطون للصيام 
هـذه األهمية ح� لـو أدى ذلـك إ" معصية اهللا. 
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منهم  باملئة   ٩٩ يكو�   �� نفسه 
يعّد  لصيا&  أل�   ،��نذ صائمني 
�©م  Mال  عندهم.  حسنة  �ك� 
 � لن¶  �مر  كما  يصومو�  ال 
 :� حضرته   xقا فقد  بالصيا&، 
�يسّب   �يغتا�  يكذ�   Pلذ  �M
�Mمنا  صائما،  هللا  نظر   < فليس 
عبثا.  لعطش �  �جلو يتحمل 
فسنجد   �أل�ضا ستعرضنا   zM�
 �جلو تتحمل  ملسلمني  غالبية   ��
Mال  ملعيا#.   هذ Áسب  لعطش �
لعطش � ��©م يعّد�� حتمُّل جلو
كافيا  �ير�نه   ،(Nكب حسنًة 
Mليه   يضيفو  �� ميكن   �� لنجاִדم، 
هي   Kل  vألخر حلسنا�  بعض 
�©ا  فيظنو�  نظرهم،   <  (Nكب

تكفي لتخليصهم. 
 < حلسنا�  ينشر��  ال   uفهؤال
تعيني  من  يتمكنو�  �ال  لعا· 
قد   zM للذنب،  لصحيح  ملعيا# 
للحسنا�   Nمعاي بأنفسهم   �قامو
�كذلك   (Nلصغ�  (Nلكب
للسيئا� لكبائر �لصغائر، �نتيجة 
حسنة   /إلحر يسعو�  لذلك 
للحسنة،  تعريفهم  Áسب   (Nكب
 Kل لسيئة  ملقا�مة  يستعد��  �ال 
يعد�©ا من لصغائر. فعد& Vّليهم 

عنها يعr �©م ال يقا�مو©ا، �من 
نتقاال  لسيئا�   < ينغمسو�   º
من سيئة �M �خرv باستمر#، مع 
إلسال& يعّد حلسنة لكبN) ما  ��
�هي  عليه،  شاقًة  إلنسا�  �دها 
شخص،   �M شخص  من  Vتلف 
 uملركما عّد لسيئة لكبN) ما �د 

صعوبة > تركها. 
�نفسنا   hصالM نريد  كنا  فإ� 
نضع   ��  �M حاجة  بأمسِّ  فنحن 
حلسبا� ��ما، �نه ال بد لنا من  <
حسنة  كل   /إلحر ملساعي   xبذ
لتخلي عن كل سيئة، �M تعريفنا �
لسيئا�) � (للحسنا�  لشخصي 
حلسنا�   /Mحر من  ننا  ميكِّ لن 
بد�  فلو  لسيئا�.  عن   �المتنا�
ملرu بتعيني تعريف حلسنة �لسيئة 
بعض  عن  Vلَّى  zلك   uضو  <�
لسيئا� �· يتر� ألخرv ��حر/ 
 vألخر ���ل  حلسنا�  بعض 
 �M  .(Nكث �حيا�   < نفسه  لضرَّ 
 (Nصغ تبد�   Kل حلسنا�   xا�M
حلسنا�  من  حلرما�   �M  Pيؤ�
لسيئا�   �� كما  �يضا   (Nلكب
لK تبد� بسيطة ُتلحق بالر�حانية 
 ،(Nحيا� كث� < �#ضر# ال ُيتد
نعمة  من  إلنسا�  ُيحر&  حيث 

 �M  º إل�ية،  لتزكية �  Nلتطه
 Pتؤ� لسيئا�  ببعض  الستهانة 
تنبت   Kل لسيئة  بذ#)   uبقا  �M
عندما تسنح �ا لفرصة �تنمو عند 

لفرصة لسا_ة. 
حلذ#   �M ماسة  حاجة  فهنا� 
على   uلقضا فيمكن  لشديد، 
 جهو� جلميع   xبذ  zM لسيئا� 
 P� جلماعِة � ملجتمع   < ªاعية 
ملجتمع  من  فر�  كل   xحا�  zM
 zM �ما  عليها.   uَلقضا جلماعة �
 �� لسيئَة  حد � كل  #تكب 
�ما،  تعريفه  Áسب  حسنًة  �حر/ 
ملجتمع  �فيمكن �� يعّد �حد �فر
لوقت  <� (ًNلسيئا� كب vحدM
لصغائر   <  UNُغ يصنفها  نفسه 
لثالث �تلفا عن  Pُ�# قد يكو��
كليهما. �من º ال ميكن �� تنتهي 
 uفالقضا ملجتمع.  من  لسيئا� 
 كا� جلميع zM لسيئا� ممكنعلى 
حد. فاملسلمو� � Uجتايفكر�� > 
مثال ير�� �كل حلم خلنـزير �سو� 
لسيئا� بل �سو� من لشر� �يضا، 
zM كل نذx �سا#° �/ٍ� �نّصا� 
#تكابه  مع  مسلما  نفسه  يسمي 
ُعر±   zM �ما  جلرئم،   Uهذ كل 
�نا   فو#  xقا خلنـزير  حلم  عليه 
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حلم   xتنا��  �� ميكن  كيف  مسلم 
هنا�   �� zلك  �سبب  خلنـزير؟ 
شعو# ªاعيا > ملسلمني بأ� �كل 
 �M  .&�حر zنب  خلنـزير  حلم 
لذين  ملسلمني  من  باملئة   ٩٩,٩٩
 هذ  < هنا   �ترعرعو هنا   ُ�لد�
خلنـزير،  حلم  يكرهو�  ملجتمع 
فهذ بسبب لشعو# لذP ُخلق > 
لسيئا�  فإل/لة  ªاعيا.  ملسلمني 
كل  على  �ب  حلسنا�  �Mقامة 
فر� من ملجتمع �� يولِّد > نفسه 
لشعو# �� حلسنة لK يرها بسيطًة 
 Kلهي �يضا كبNٌ) كما �� لسيئة 
لكبائر.  من   vألخر هي  lتقرها 
إلحسا� ال يتولد >  فما �& هذ
كل �حد منا �ال يسعى له ستبقى 
ُتعيق  ملجتمع �ستظل  لسيئا� > 

لعملي.  hإلصالعملية 
 xألعما hصالM < «لثا ألمر  º
هو لبيئة �� خصلة لتقليد، لقد فطر 
لتقليد  هللا � إلنساَ� على حب 
فالطفل  لطفولة،  منذ  يظهر   Pلذ
�هو  طبًعا،  لتقليد  lب  �يضا 
ستخدمه   �� Mال  مفيد،  شك  ال 
 Pيؤ�  �� إلنسا�،  ُيهلك  لسيئ 
للغَة  يتعلم  فالطفل  لدما#،   �M
 ألمو# ألخرv من لولدين متأثر�

مبا �رP > -يطه �بدفع لتقليد، 
حلسنا�  منهما  يتعلم  حيث 
متخلقا  Mنسانا  يصبح  �بذلك 
 �لولد كا�   zفإ نبيلة.  بأخال° 
 ��يتلو لصال)  �يقيما�  صاَحلني 
باحلب  �يتعايشا�  لكرمي  لقر�� 
فسو{  لكذ�  �َيكرها�  ملو�) �
باحلسنا�.  �يضا  أل�ال�  يتحلى 
 < يشاهد  لطفل  كا�   zM �ما 
لبيت لكذ� �لشجا# �لسخرية 
نظا&   &حتر �عد&  آلخرين  من 
من   vخر� سيئا�   �� جلماعة 
 Uهذ آلخر  هو  فيتعلم  لقبيل   هذ
لتقليد  بدفع  ֲדا   متأثًر لسيئا� 
> طبعه. �عندما �ر� من لبيت 
 لذ لبيئة. � ملجتمع  بسيئا�  يتأثر 

 �� �M #�لفت �نظا# لولدين مر
فيه  يكو�   Pلذ ملحيط   يرقبو
 < ��ال�هم، كما �ب �� يرقبو
للتلفا/  ستخدَمهم  �يضا  لبيت 

النترنت �غ�Nا. �
º من جلدير باالهتما& �� ِسّن تربية 
أل�ال� يبد� من لطفولة البتدئية 
فال �طرّ� ببالكم �� لطفل عندما 
 < بل  كال  بتربيته  سنبد�  سيك� 
عمر َسنتني �� ثالs سنو� �ب 
لطفل  �M ،لتربية�� يتلقى لطفل 
من  سابقا-  قلت  -كما  يتعلم 
يْك��نه  �ممن  لبيت   < لولدين 
فال �طر�  �يقلدهم.  �يالحظهم 
ما  لطفل   ��  �بد لولدين   xببا
 �ال يعر{ شيئا. كال Nصغ x/

أمـا إذا كان الطفل يشـاهد 3 البيـت الكذب 
والشـجار والسـخرية مـن اآلخريـن وعـدم 
احpام نظـام اجلماعـة أو سـيئات أخرى من 
هـذا القبيل فيتعلـم هو اآلخر هذه السـيئات 
متأثـًرا بهـا بدافـع التقليد 3 طبعـه. وعندما 
�ـرج من البيت يتأثر بسـيئات اجملتمع والبيئة.
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بل هو يفهم متاما، �هو يالحظ كل 
 < يعّشش  �هو  للولدين،  تصر{ 
 �ٌ�ماغه ��� �� يشعر. º يأ  ��
 تقليد فالبنا�  لتقليد،  فيه  يبد� 
مثل  للعب  عند  يلبسن  لألمها� 
يقلد��   xألطفا� ألمها�  لبا� 
حلسنا�   < uآلبا فيقلد��   ،uآلبا
سيئة،  مثال  فالكذ�  لسيئا�. �
 Pلذ فالولد  حسنة،  لوعد  �Mجنا/ 
 < لصد°   Nمعاي �#فع  يالِحظ   ·
ير متسكهما �آلخرين  لديه، �· �
لبيت بإجنا/ لوعد، فسو{ يتعلم  <
-من ناحية لتعليم- �� لكذ� سيئة 
��� Mجنا/ لوعد حسنة، Mال �نه عمليا 
بيته   <  vير ألنه  بذلك  يعمل  لن 
لعا�� تترسخ >  �M .لكz }خال
أل�ال� منذ لصغر، �عندما يك��� 
 vلك. فعندما يرz }ال يقبلو� خال
لصال)   u��  < تتها��  �مه  لطفل 
�حني يسأ�ا �بوU هل قد صلْت �& 
ال فتقوx: · �صلِّ بعد �سأصلي بعد 
 �جلو قليل، فيتعلم لطفل �� هذ
 ُسئلُت مستقبال: zM آلخرئع، فأنا #
هل صليَت فسأقوx مثل zلك ”�» 
قليل“.  بعد  فسأصلي  بعد  �صلِّ   ·
�� عندما يسمعها تقوx له: نعم قد 
صليُت مع �نه يعلم �©ا · تصلِّ فهو 

ليو& > لبيت، �هو  xفقها طوير
 هذ خ  فNسِّ  ، تصلِّ  · �©ا  يعر{ 
zلك  �مثل   ،Xلدما  <  �جلو
لسيئة   xألعما zهنه   < تترسخ 
خ > �ماغه  للولد �يضا، فهو يرسِّ
للولد  خلاطئة  ملماثلة  ألجوبَة 
�يضا، فمثل هذين لولدين يسيئا� 
 �M �يدفعانه  لطفل،  تربية   �M
يك�  �عندما  بعملهما.   uألخطا
لطفل يعطي لر��� ملماثلة �يقو& 

بتصرفا� مماثلة خاطئة عمليا.
 xُعما� لطفل   < تؤثِّر  �كذلك 
لولدين   uِصدقا��  �Nجل
 zفإ �يضا.  خلاطئة  �معا#ِفهما 
حلقيقي،  لعملي   hإلصال �#�مت 
لكي  لقا�مة  ��جيالكم  أل�ال�كم 
لعملي،   hإلصال معيا#  يرتفع 
 فال بد للولدين �يضا �� يفحصو

 �M Áاجة  �هم  لعملية،  حالتهم 
عمليا.  صاحلني  �ناسا   يصا�قو  ��
�نه  لطفل  عا�)  من  باختصا# 
لبيئة   Nُتأث �ماغه  �يترسخ >  يقلِّد 
بيئة   < لطفل  �ضعتم   zفإ �يضا، 
صاحلة حسنة فسو{ يعمل �عماال 
 هيأمت له بيئة zM صاحلة بانتظا& �ما
فاسد) فسو{ يد�& على #تكا� 
على  عتا�  قد   Pفالذ لسيئا�. 
لسيئا� من لطفولة حني ُيشرh له 
لك� �� لعمل لفال» سيئ فال  <
يقد# على لتخلي عنه. عندئذ �ب 
�� ال يشتكي لولد� �� ��ال�هم 
فسد�، فمسئولية لولدين جسيمة 
أل�ال� بعملهم  �تتمثل > �� يعوِّ��
لتمسك � لصال)،  Mقامة  على 
عليهم   �يعرضو بعملهم،  بالصد° 
لكي  بعملهم   vألخر ألخال° 

فـإذا أردمت اإلصالح العملي احلقيقـي، ألوالدكم 
وأجيالكم القادمة لكي يرتفع معيار اإلصالح العملي، 
فال بد للوالدين أيضا أن يفحصوا حالتهم العملية، 
وهم �اجة إ" أن يصادقوا أناسا صاحلني عمليا. 
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ليمني   فليجتنبو فيها،  يقلد�هم 
لكا�z لكي �تنبها أل�الُ� �يضا.       
 < لرسخة  ألفكا#  تتر�  كيف 
ضر�  لقد  عمليا،   Nتأث لصغر 
 xلشأ� مثا ملصلح ملوعو� � ֲדذ
صحاÆ من �صحا� ملسيح ملوعو� 
عائلة  من  ينحد#  كا�   Pلذ  �
 �M نضم   º لسيخ  من   uلزعما
�لكنه  أل�دية  إلسالمية  جلماعة 
لبقر.  يأكل حلم  ما كا�  zلك  مع 
�كا� /مالU³ يضايقونه قائلني بأ©م 
 xلبقر ال -الة. يقوسيطعمونه حلم 
� يو& z ملوعو� �: #�يتهملصلح 
 Uuلضيافة �#�يت �# #مهر�ال > �
يقولو�:  �هم  �صدقائه  من  بعضا 
 < لبقر  حلم  ليو&  نطعمك  سو{ 
ملذكو#  Üأل كل ألحوx. �ما هذ
فكا� يتوّسل Mليهم �يقوx، �#جوكم 
ملصلح ملوعو� ��  xقا� .�ال تفعلو
�حد �طعمه �� غUN ممن كا� حديث 
فكرهه  بقر  حلم  باإلسال&  لعهد 
 نفو#U هذ من zًM .Uبشد) ح£ تقيأ
حلم لبقر كا� منذ لصغر ح£ ظل 
�يضا. ال  بعد �� كُبر ��سلم   Uينفر
 ختا# عتقا�� Uعتقا�شك �نه غّير 
جديد �لكن لكرهية لK ترسخت 
لبقر  جتاU حلم  لصغر  منذ  zهنه   <

بالنظر �M عمل �بويه · تُزx بعد 
ملصلح ملوعو�  xسالمه �يضا. يقوM
مرئيًة   xألعما كانت  ملا  بأنه   �
العتقا�  �لكن  لنا�،  فيقّلدها 
 ليس شيئا ملحوظا لذ يبقى -د��
ئرته. فكما Vر� من لشجر) � <
جديد   �نو من  �غصا�  ملرّكبة 
�حتمل �ا# من نو� جديد كذلك 
�يضا  فهي  �يضا   xألعما مثل  هو 
حد). � بذ#)  من  �تز�هر  تنمو 
تلقائيا  أل#±   < بذ#ִדا  فتتجذ# 

كلما �جدْ� مناخا مالئما. 
نتشا# لعمل لسيئ  �M ،#فباختصا
نتيجة  ملجتمع   < ينتشر   zM سهل 
 �ملر� لنا�.  يكسبها  سيئا� 
 Nتأث للمجتمع   �� zلك  من 
حلسنا�  نتشا#   <  Nكب ��خال 
 لسيئا� لذ علينا �� ننتبه �M هذ�
ألمر جيد. �هنا� بعض ألسبا� 
 < لكم  سأzكرها  �يضا   vألخر
هللا  ندعو  هللا.   �zبإ  vخر� فرصة 
 hيوفقنا لالهتما& بإصال تعا� �� 

�نفسنا ���ال�نا �ئما. 
آل�،  Uكرz هنا� خ� مؤسف �#يد
��د  خالد  لعزيز  �فا)  خ�  �هو 
عليه  من سو#ية �سأصلي  ل�قي 
جلمعة  بعد صالَتي  لغائب  صال) 

مهندسا  ملرحو&  كا�  لعصر. �
من  بالغا  ملهنة،  حيث  من  با#عا 
 < U�بو بايع  لعمر ٣٧ #بيعا. لقد 
قرية حوÝ عر� > #يف �مشق > 
ملبايعني   x��  �كانو  &١٩٨٦ عا& 
> قريتهم. لقد �جه �لد ملرحو& 
بعد  شديد)   ��ִדديد معا#ضة 
 &١٩٨٩ عا&   < ُسجن  ح£  لبيعة 
 Uبو� عُتقل  �قد  �شهر.  لستة 
 &٢٠١٣�  &٢٠١٢ عا&   < مرتني 
 < جلا#ية  لشغب   xعما�  uثنا�  <
سو#ية حاليا. كا� ملرحو& �Mخوته 
لقد  لصغر.  منذ  ��ديني  ��خوته 
ملحلية  �ملخابر �عتقله �حد فر�
ُيعر{   ·�  &٢٠١٣/٩/١٨  uمسا
سُتدعي �لد   º .لكz بعد  UNمص
تتعلق   �مستند  Uعطو�� ملرحو& 
 < تو>  بنه   ��  Uخ���� بابنه 
Mليه  �Mنا  هللا  Mنا   ،&٢٠١٣/١٠/٢٨
 �M �يضا  ُتسلَّم جثته  جعو�. �· #
ملرحو&   �� لظن  ��غلب   ،Uلد�

 .�ما� نتيجة تعذيب ملخابر
من  تعا/يهم   <  ��Nلكث شهد 
للمرحو&  ��ديني   Nغ� ��ديني 
ُخللق  �حسن  لطيبة �  hبالصال
�فيا  ملرحو& �لصا  اللتز&. كا� �
 Nسكرت مسئولية  يتحمل  �كا� 
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 < ملؤقت  لوقف � لقر��  تعليم 
ªاعة سو#ية، �سابقا كا� #ئيسا 
للجماعة ملحلية > لقلمو� بريف 
�مشق، كا� صوته ªيًال > تال�) 
للنا�   Þب-  Þقيق# �كا�  لقر��، 
�ُيسر� > تنفيذ �P خدمة موكلة 
متعا�نا  كا�  سر�#،  �بكل  Mليه 
جلماعة  لنظا&   Þمطيع  Þب-  Þلص�
�للنا�  للوطن  �-با  خلالفة. �
 �مثابر موصًيا  كا�  لقد   ،Þيعª
على �فع ما يترتب عليه من لوصية 
 xجته ��دية، لديهما ثالثة �طفا�/
”شر�°“ �“��د“ بعمر �قل من 
لدين“  �“حسا&   �سنو ست 
لذP #/قه هللا تعا� به قبل عتقاله 
هللا   U#نذ قد  �كا�  قليلة  بأسابيع 

تعا� > مشر�� �قف نو. 
صفحته  على   Uنشر� قاله  مما 
قبل  النترنت  على  لتبشNية 
عتقاله: "حب لوطن من إلميا�. 
عنه  �فر�  بلدنا  حِم   �ّ# يا 
��ªل   vقو� جعله � ملحن،  كل 
جعل � Mليك،  ��قر�  ��كمل 
�فئد) لنا� فيه #قيقًة على بعضهم 
يا  فيك  متحاّبني  متآلفني  لبعض، 
لعاملني، ��عن كل لطيبني فيه  �ّ#
ألما� � لسال& �  Nخل نشر  على 

لدهر. �مني." vعلى مد
 < Uuهللا تعا� �� �يب �عاندعو 
ملسلمة  ألمة  حق   <�  Uبلد حق 
فيها.   �لفسا� لتنتهي  بأسرها 
كا�  ندمي:  طاهر  لسيد   xيقو
ل�يد  ع�  معي  يتوصل  ما   Nكث
على  تعّرفنا  لقد  اللكتر�». 
ملرحو& > �ثناM uقامتنا > سو#ية. 
كا� يقابل جلميع بالتوضع، كا� 
Mنسانا بسيطا، تقيا، �مث ألخال° 
 < يسكن  كا�  ئما. � �بشوشا 
�مشق > بيت جلماعة لذP كا� 
�يضا.  جلماعة  كمركز  ُيستخد& 
 (Nكب �#جة   �M للعلم  -با  كا� 
بن عمه  يأتينا مع  ما   Nفكا� كث
 xحو حلديث   xياz�  �zفنتجا
موضيع علمية �تلفة. كلما �جد 
جلماعة  كتب  من  كتابا  ملرحو& 
قر�Á Uب ��فة متزيد). لقد ختا# 
جلماعة  ملقاال� من كتب  بعض 
لقدمية �كذلك من kلد� قدمية 
على  �نّضدها   "vلبشر" ملجلة 
�كا�  Mلينا،  ��#سلها  حلاسو� 
لترجم  مرجعة   < يساعدنا 
ملوعو�  ملسيح  lب  كا�  �يضا. 
لقد  ألعما°.  من  خلالفة �  �
برناkا خاصا  لفضائية  قناتنا  بّثت 

مبناسبة "يو& ملسيح ملوعو�" �بعد 
#سالة   ÃM كتب  ل�نامج  Âاعه 
�سّجل  إلخال�. � حلب  ملؤها 
ملوعو�  ملسيح  قصيد) من قصائد 
أل· �حلرقة.  Uيعلو �يضا بصو� 
 &٢٠١٢ �بريل   x��  <  ÃM بعث 
لK #�ها  Uسالة سجل فيها #³يا#
خر عا& ٢٠٠٦& �فهم منها �� <
 (Nكب مسئولية  Mليه  سُتعهد  �نه 
�ُنصح > لر³يا �� يتمسك باحلق 
 �� xاk P� لصد° ��ال يفسح�
عيِّن  �عندما  ضعف.   Ò�� يصيبه 
 Uئيسا جلماعة -لية ظن �� #³يا#
قد حتققت، �لكنه كا� قد ُنصح 
 uMبد �عد&  ئما � باحلق  للتمسك 
لضعف. فيبد� �نه قد لفظ �نفاسه 
ألخN) قائما على �ينه حلق ��� 
�� تتزعز� قدماU، ندعو هللا تعا� 

�� يرفع �#جاته �ئما. 
عية جلماعة لسيد مN �جنم � xيقو
بر�يز لذP مكث > سو#ية: كا� 
ملرحو& يعمل بكل حب �Mخال� 
��مانة، �كا� يقوx بأ» �فعل zلك 
ليعلم لنا� �� أل�ديني صا�قو�، 
�خال°   ��z� �kتهد��   uمنا��
عالية. �ملا كا� تبليغ لدعو) ممنوعا 
 xملرحو& يقو> مكا� عمله فكا� 
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بأ» �بلغ لدعو) ��³ثر > لنا� بأخالقي لينتبه لنا� 
بيانه  يتضح من   كما Nكث Uبلد تلقائيا. كا� lب 
�يضا  ��قرنه   Uuجلسا ينصح  �كا�  �نفا،  ملذكو# 
حلقيقي.  إلسال&  تعليم  هو   هذ أل�  لوطن  Áب 
لسائد) هنا�  �أل�ضا xخلطب حو�عندما �لقيُت 
�Âعها ألصدقائه �حّثهم على تر� حيا) لعنف �على 
 #ألشر بعض  �لكن  مساملني،  كموطنني  لعيش 
حلكومة   xجا#  �� �يبد�  يعا��نه.   كانو حلسا� �
 xنا قاسية ح£  مظا·  عليه   صّبو لذين  هم   uهؤال
مرتبة لشها�). ندعو هللا تعا� �� يرفع �#جاته �ئما 

�يلهم ��ال��z� Uيه لص� �لسلو�، �مني. 

تغمد اهللا الفقيَد بواسع رحمته

ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وأسكنه فسيح جنانه

"ملهندr خالد ;gد "لq"قي
g6ه "هللا 
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PNلزهها» 

تقو&   �� ملمكن  من 
 Àمبا� حضا#ٌ) على 
لتـا#يخ � ُ�ويـة 
ما  _ن؟  من   P� الستمر#ية. �
ֲדا؟  نتمسك   Kل  vلذكر هي 
ننقله ألجيالنا؟.  لذP سو{  �ما 
�لكّن لدين ال ميكن �� يقو& على 
سوسية  ªيعا  ألننا   ،Àملبا�  Uهذ
ُهوية  فليس هنا�   � > عني هللا 
متيزنا �ما& هللا �، �لدين يأ  من 
خا#� لعا· �ليس من �خله فال 
 Pلذيرتبط Áا�s تا#�ي معني، �

�ب �� ننقله ألجيالنا هو لطريق 
هللا �. �M ملوصل

لرسالة  < Pلبشر�يظهر لتدخل 
 Àملبا�  Uهذ Mقحا&   < لسما�ية 
ألمر  توقف  �لو  فيها.  لثالثة 
ُ�وية إلميانية ملا كا�  عند حد�� 
 Uهذ تتخذ   �� �ما  مشكلة،  هنا� 
ُ�وية إلميانية �ليجة لبث لكرهية 
ما�)  لتا#يخ  �ُيتخذ  لعنصرية. �
 Nلشعائر �تفسلعقائد � �الختر
لدين  ُيفقد  ملقدسة، مما  لنصو� 
لقيم   �ضيا  �M  Pيؤ��  Uجوهر

لر�حية فيه. �هذ يؤ��M P �ننا 
ننقل ألجيالنا kر� حو�s تا#�ية 

· تؤثر > #�حانيتهم شيئا. 
Mمنا يقو& لدين على لعالقة بني هللا 
إلنسا�، عن طريق ألخال° � �
لر�حانية، فالدين هو #سالة هللا �
من  kر�  �هو  إلنسا�،   �M  �
 �� مبع´  ملكا�، � لزما�  حد�� 
لعقائد إلميانية �لشعائر �لطقو� 
معينة،  تا#�ية   s�Áو ترتبط  ال 

هللا �. �M xلوصوأل©ا �سيلة 
هي  إلسال&   < إلميانية  فالعقائد 

ÈtÊ’\;Ñ\Ê›^Â;ä�fi’\;ÏË—áh

حقيقة قول لوط �
﴿َهُؤَالِ� َبَناِتي ِ�ْ� ُكْنُتْم َفاِعِلَني﴾ 

X̧ÿX‚{Y6æŸå‚6Ò6ẏ‚�Xd–WX̧ÿX‚{Y6æŸå‚6Ò6ẏ‚�Xd–W
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إلميا� باهللا �مالئكته �كتبه �#سله 
إلسال&  ��#كا�  آلخر.  ليو& �
لصو& � لصال) � لشها�تا�  هي 
لزكا) �حلج. كلها �مو# kر�)، �
يربطها   Nٍتفس  P� فإ�   Ãبالتا�
يصب  فلم  معني  تا#�ي   sا�Á

لقيمة لر�حانية ملقصو�) ֲדا.
-ا^  خلليقة   uبد منذ  إلنسا� �
باألشياu من حوله، �هو يبحث > 
ستعماله  من  �د{  عن  تصو#ته 
 uألشيا يشمل  لبحث   �هذ �ا، 
ملا�ية �لر�حانية. فاإلنسا� يبحث 
من  �د{  عن   Pملا� لعا·   <
ملحيطة به، �كذلك  uألشيا�جو� 
لعا· لر�حا» �� لديr يبحث  <
بالطقو�  قيامه   u#� �د{  عن 
لشعائر. �جند > لعهد لقدمي ما �
 <  �#� حيث  لفكر)،   Uهذ يبني 

سفر خلر�� ٢٦/١٢-٢٨:
”َ�َيُكوُ� ِحَني َيُقوxُ َلُكْم َ�ْ�َالُ�ُكْم: 
�٢٧َنَُّكْم  َلُكْم؟  ْلِخْدَمُة   Uِهِذ َما 
 Pلَِّذ لِلرَّ�ِّ  ِفْصٍح  ِهَي    َتُقوُلوَ�: 
ِفي  Mِْسَرِئيَل  َبِني  ُبُيوِ�  َعْن  َعَبَر 
َ َ�َخلََّص  ا َضَرَ� ْلِمْصِريِّني ِمْصَر َلمَّ

ُبُيوَتَنا“.
خلر�� ١٤/١٣- ��#� > سفر 

:١٥

 َغًد ْبُنَك  َسَأَلَك  َمَتى  ”َ�َيُكوُ� 
َقاِئًال: َما هَذ؟ َتُقوxُ َلُه: ِبَيٍد َقِويٍَّة 
َبْيِت  ِمْن  ِمْصَر  ِمْن  لرَّ�ُّ  َ�ْخَرَجَنا 

ْلُعُبوِ�يَِّة“.
لدين  #بط  على   xمثا  فهذ
ليهو�ية، ففي  لديانة  بالتا#يخ > 
عيد لفصح لذP يد�& سبعة �يا&، 
�يأكلو�   ،}خلر ليهو�  يذبح 
ُمرَّ   يتذكر� لكي  ملر  خلبز 
 #قه �سالُفهم > �z Pلذلعيش 
لعبو�ية، �يقومو� بتال�) نصو� 

�ينية معينة.
 Þضح�  هذ جند  إلسال&   <�
ملسلمو�  يربط  حيث   ،Þيض�
لذبيح  �قصة  ألضحى  عيد  بني 
 هذ �يقولو�   ،� ÂMاعيل 

لعيد تذكا#ß  ملا حدs إلبرهيم 
�ÂMاعيل عليهما لسال&.

لربط   هذ  �� ألمر  �حقيقة 
 � فاهللا   ،Þمتام خاطئا�   Nلتفس�
ال ُيشّر� شعائرU من �جل تذكر) 
لشعائر  أل�  لتا#�ية.   sألحد
حلالة  #فع  هو  هدفها  لدينية 
 UNتذك �ليس  لإلنسا�  لر�حانية 

ملاضي. < sمبا حد
 ��  xلعقو عن  يغيب  �عندما 
هللا   �M  xلوصو لدين هو  جوهر 
بشكل  فيه   uشي كل  يظهر   ،�
�نيوP، ُتفَسر نصوصه Áرفية، �ال 
إلنسانية،   hلر�  <  Uشعائر تؤثر 
حلقيقي  معناها  فقد�  أل©ا 

�دَ{ لصحيح من ��ئها.�

وحقيقة األمر أن هذا الربط والتفس6 خاطئان متامًا، 
فاهللا � ال ُيشّرع شعائره من أجل تذكرة األحداث 
التار�ية. ألن الشعائر الدينية هدفها هو رفع احلالة 
الروحانية لإلنسان وليس تذك6ه مبا حدث 3 املاضي.
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لدين  جلوهر  لفاقدين  جتد  لذلك 
Áتة،  جسدية  �مو#   < يبحثو� 
 �M ُيفّصلو� فيها تفصيال� تصل�
طها#)  عن  �يسألو�  لثرثر).  حد 
طها#)  عن  يسألو�  �ال  جلسد 
ألمو#   Uننكر هذ لر�h. �_ن ال 
 Uهذ  ��  xنقو �لكننا  لدين،  من 
تكو�   �� �ب  لشعائر � لطقو� 

.hلر�> خدمة 
�#بطه  لتا#يخ   �M  hجلنو  �هذ
لفكر إلنسا»،  < Þبالدين ليس نقص
بل هو ما يسميه (#�ִדاكر) حلاسة 
لتا#�ية �ُيعّرفها بأ©ا غريز) فطرية 
لتثبيت  تدفع  لبشر،  ªيع  عند 
ملاضي،  �شخصيا�   s�حد
 .sألحد �لر�ية  للتذكر  �تدعو 
تأليف  حلضا#ية  لذكر)  (كتا� 

يا� �Âن)
لشيعة على سبيل ملثاx مصممو� �
�قد  بالتا#يخ،  لدين  #بط  على 
 �ستمد� ما هم عليه من معتقد
هللا  تا#�ية،   sٍ�حد من  �طقو� 

�علم بصحتها.
�لو �©م فهمو جوهر لدين �حقيقة 
لقر�� لكرمي على  �M إلميا� لنظر�
Mال   U�دية، �ليس سو �نه مصد# 

عمل لبشر. �لكّن فقد� حقيقة 
للحاسة   xملجا تفسح  لدين 

لتا#�ية أل� تعمل عملها.
للتمييز  �يضا  يصلح  ملعيا#   �هذ
 ،Pلبشربني لدين إل�ي �لدين 
 Nلتفس� لصحيح   Nلتفس�

خلاطئ.
ملسيحية، �أل©ا من  �M فلو نظرنا
�ضع لبشر، جند �� كل عقائدها 
مرتبطة  �طقوسها  ألساسية، 

بأحدs تا#�ية معينة.
 rُتب  Kل ملو#�ثة  خلطيئة  فعقيد) 
 uلفد� لتجسد  حتمية  عليها 
مرتبطة Áا�s تا#�ي �هو خطيئة 
 &��  �� فترضنا  فلو   ،�  &��
�  · يعص هللا � ملا كانت 

هنا� �يانة مسيحية. 
لسبعة  ملسيحية   �لصلو�
ملوجو�) > كتا� (ألجبية) جند 
حيا)  من   uزà مرتبطة  كلها   ��
ملسيح �. فصال) باكر ُمصممة 
لُتصلى عند ظهو# لنو# حلقيقي، 
 sتتحد �هي  ملسيح.  لسيد   P�
عن ال©ائية هللا، �جتسدU، �قيامته 

.�من ألمو
 rفتع لثالثة  لساعة  صال)  �ما 
بثالثة  بتذكNهم  لصال)  Uهذ
�حدs #ئيسة: -اكمة يسو� عن 
�صعو�  لبنطي،  بيالطس  طريق 
 ،�لسما�  �M ملسيح  لسيد 
لقد� لذP ُيطهر  hلر� xحلو�

قلوֲדم �ُيجد� حياִדم.

ولو أنهم فهموا جوهر الدين وحقيقة اإلميان لنظروا 
وليس  ا�داية،  أنه مصدر  الكرمي على  القرآن  إ" 
الدين  ولكّن فقدان حقيقة  البشر.  إال عمل  سواه 

تفسح اجملال للحاسة التار�ية ألن تعمل عملها.
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لسا�سة  لساعة  صال)  �ما 
بصلب  لساعة   Uهذ فتذكرهم 
�نه  ملسيح ��المه، طالبني  لسيد 
ُينقذ  ملقدسة،  �المه   xخال من 
 xوl�  ،�لشهو من  عقو�م 
�فكا#هم لتذُكر �صاياU، ��علهم 

نوً# للعا· �ملًحا لأل#±.
ملسيحية   �لصلو كل   �هكذ
تش�M N حا�s تا#�ّي معني، مما 
 Uهذ xáهللا � · ييؤكد على �� 
 � ملسيح  يقم   ·�  ،�لصلو

بأ�ئها.
فال  ملسيحية   < لصو&  �ما 
�يضا  لقاعد)   Uهذ عن  �ر� 
يذكر  أل#بعني �هو  فهنا� صو& 
باأل#بعني يوما لK صامها ملسيح 
�. �صو& أل#بعاu فهو تذكا# 
�، �صو&  ملسيح  للتآمر على 
يو& جلمعة تذكا# لصلبه. �هنا� 
مليال�  عيد  �صو&  لرسل،  صو& 
ملجيد، �صو& نينوv �مدته ثالثة 
 .vيا& �هو تذكا# لتوبة �هل نينو�

...âM
 Þمرتبط �يضا  لصو&  جند   �هكذ
 xيد مما  معينة،  تا#�ية   s�Áو
على �نه · يأ� من عند هللا �.

هو  ما  �يضا  حلج  �كذلك 
ملقدسة  لألماكن  /يا#)  Mال 
 Pلذستذكا#ß بتا#يخ خلال� 

ملسيح �. uحتقق مبجي
لعر± ملختصر  يظهر لنا من هذ
لعقائد �لطقو� ملسيحية قد  ��
�ليس  لعا·  خل � من   �uجا
من خا#جه، �P �� مصد#ها هو 

لتا#يخ �ليس هللا �. 
 < ألمر   هذ جند  ال  �لكننا 
صال)  هنا�  فليس  إلسال&، 
 �� مثًال،  بد#  بغز�)   Nللتذك

.� xلرسو �معر
لدين  بني  لربط   sحد �لكْن 
الحتفاال�، � Nلتفسلتا#يخ > �
فنجد تفسNَ شعائر حلج مرتبطة 
 .� لن¶  Mبرهيم  بقصة 
لنصف � لقد#  بليلة   xالحتفا�
 �ملعر�  uإلسر� شعبا�  من 
 ،uعاشو# �يو&  لنبوية  �جر) �
من   xáت  · الحتفاال�   Uهذ�
 Uبأ� هذ xهللا �، �ال نقوعند 
نسوقها  بل  -رمة،  الحتفاال� 
كمثاxٍ على كيفية تدخل لبشر 
إلنسا�  #بط  �كيفية  لدين   <

بني لدين �لتا#يخ.

 � lعظمة "ملصلح "ملوعو
لفذ،  Pلعبقر�تتجلي عظمة zلك 
 ،� ملوعو�  ملسيح  من  ملستمد) 
بتعد  حيث   ،Nلكب  Nلتفس  <
لعزيز  لكتا�  �يا�  #بط  عن   �
يتعلق  فيما  Mال  لتا#يخ   s�Áو
 �هذ �ªاعاִדم   uألنبيا بقصص 
يصل   ��  �ستطا� طبيعي،  �مر 
فيها.  لكامنة  لر�حانية  لقيم   �M
جلوهر  لفاقد��  يرفض  �لذلك 
ته �يعت��©ا هرطقة �� Nلدين تفس

تفسßN باطنّيا.
يستمد��  لتا#يخ  Áبل  ملتمسكو� 
�يلفونه  �شرئعهم،  معتقدִדم  منه 
يشنقهم  كا�  حّتى  �عناقهم   xحو
ملخّلص ملسيح ملوعو�  xلوال �� نز
 hلر� عني  تتكد#  فعندما   .�
خلطايا، � لسيئة  لصفا�  بشوئب 
 hبالر�  xالتصا عليها  يستحيل 

ألعظم �هو هللا �.
 �جــد� �ينــا يقو& على zفإ
لتا#يخ فاعـلم �نه ليـس من عند 
لنـص   ßNتفس �جد�   zM� هللا، 
لتـا#يخ  على  يقو&  مقـدٍ� 
ملعــ´  عن  بعيد  �نه  فاعلم 

حلقيــقي.
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لقسط لعشر��) )
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مالحظة: لتعليقا� لK بني قوسني �� لK بعد 
"�قوx" هي من ملؤلف.

تعريب "لد"عية: wمد طاهر ندمي

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٥
 :xحاكم علي �قا P#شو� rحدث
لدين �مر/ نظا&  Mما&   ملا بد� مر/
ملسجد  �M Pملؤ�لدين بسّد لطريق 
ملبا#� بإقامة جدٍ# فيه قاx حضرته 
بينهم:  من  �كنت  إلخو)  لبعض 
#فق  بكل  ��فهمو�ا  Mليهما   zهبو
لطريق أل� zلك  �لني �ال يغلقا هذ
يعر± ضيو> للمشقة، �لقاz uلك 
 على �ية قطعة �zميكنهم �� يستحو

�#ضية �ملكها. �كد لنا حضرته �ال 
نستخد& �ية كلمة قاسية > حلديث 
�صلنا  ملا   :P�لر  xيقو معهما. 
Mليهما �جدنا�ا يتربعا� > ملجلس 
��صلنا  لنا#جيلة.  فيه   #تد  Pلذ
Mليهما #سالة حضرته º بد�نا معهما 
لكال& بكل #فق، Mال �� مر/ Mما& 
 · zملا :xستشا^ غضًبا �قالدين 
 º .يأ� هو بنفسه؟ ال �عت�كم شيًئا
قاx طاعنًا > حضرته �مستهزًئا به: 

 xحصل به منذ نز� zال �عر{ ما
لوحي عليه من لسماu، �غz Nلك 
لر�P بأننا  xيقو .vمن �مو# �خر
#جعنا نا�مني. º ضّم حضرته بعض 
 �M بالذها�  ��مرنا  Mلينا  لضيو{ 
نائب ملفو± �Mطالعه على لقضية 
لقوx له بأ� �فر� ªاعتنا  º ،كلها
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يأتو� من بال� بعيد) من �جل لدين 
 هذ بسبب   (Nكب مشقة  �سنوجه 
لطريق  سيغلق  ألنه  ملذكو#  لعمل 

ملسجد.  �M Pملؤ�
ما  جرميٌة  #ُتكبت  أليا&  تلك   <
لقا�يا�  ملجا�#)   vلقر  vحدM  <
�كا� نائب ملفو± �ضابط لشرطة 
هنا�،  فقصدنا�ا  هنا�  موجوَ�ين 
��قْفنا عرباتنا بعيًد نوًعا ما �تقّدمنا 
Mليهما فوجدنا نائب ملفو± مشغوال 
 < لشرطة  ضابط  مع  حلديث   <
بأننا  له   xقا� �حدنا  تقد&  لساحة. 
له  يذكر  �خذ   º قا�يا�  من  جئنا 
لقضية. �لكن نائب ملفو± قاطعه 
�قاx مغاضًبا: �جئتم بعد� كبN من 
�عرفكم   rنM علّي؟  لضغط  �جل 
�نشئت   zملا  جيًد ��فهم   ،جيًد
جلماعة هنا. لسُت جاهال عن  Uهذ
�مو#كم، �> لقريب لعاجل سأبد� 
 uنشاM يث تندمو� علىÁ مبعاقبتكم
جلماعة. �zكر غz Nلك  Uمثل هذ

من �مو# مشاֲדة.
مضطرين  #جعنا   :P�لر  xيقو
Çّفي حنني ��خ�نا حضرته بالقصة 
شديد)  ملعا#ضة  كانت  كلها. 
حلكا&  �كا�  أليا&،  تلك   <
 Nًكث لظن  يسيئو�  �يضا  إلجنليز 
 Uهذ  �� يظنو�   �كانو باجلماعة، 

تنفيذ  �جل  من  تتكو�  جلماعة 
ضبا^  كا�  كما  سياسية،  مكيد) 
لشرطة > "بتاله" �يضا من ملعاندين 
يتو#عو�   يكونو فلم  ملعا#ضني �
�ما  باأل�ديني،   vzأل Mحلا°  عن 
لسيخ � �ند��  فكا�  قا�يا�   <
أل�ديني مستعدين  Nملسلمو� غ�
 ��ًما بتأليب مر/ Mما& لدين �مر/
 Ãأل�ديني، �بالتا uنظا& لدين إليذ
كا� أل�ديو� مضطرين للعيش > 
قا�يا� متعرضني للذلة �ألvz. كا� 
عد� أل�ديني > تلك أليا& قليال؛ 
�M معظم هؤالu - عال�) على �سر) 
حضرته � - Mما هاجر� مناطقهم 
ستوطنو > قا�يا� من �جل لدين �
�� كانو ضيوًفا على حضرته. فلما 
 vzأل� �أل�ضا Uحضرته هذ v�#
لذP كانت تتعر± له جلماعة ªع 
 :xجلماعة للتشا�# معهم �قا ��فر
لد#جة  ههنا  لظر�{   �uسا لقد 
�ما  ظلها،   < صعبا  لعيش  �صبح 
_ن فال بد �� نعمل، فإ� · نستطع 
zلك هنا فسنقو& به > مكا� �خر، 
�جر) من سنة ألنبياu، لذلك �#يد �

ملكا�. �� Ùر� من هذ
 xأل� خلليفة   xقا  :P�لر  xيقو
 ،“UNֲד”  �M  تفضلو  Pسيد  :�
��قد& ªيع بيو  هنا� حلضرتكم، 

�ما  مشكلة.  �ية  هنا�  تكو�  فلن 
ملولوP عبد لكرمي فقد �عا حضرته 
#�ة  شيخ   xقا� سيالكو�،   �M

هللا: تفضلو ÃّM > الهو#.
 Ãببا خطر  لقد   :P�لر  xيقو
Mال  حضرته  على   Kبي �عر±   ��
 ֲדذ تفوهي   ���  xحا خلجل   ��
 �� ستطعت   Nألخ  <� لكال&، 
 �M  تفضلو  Pسيد حلضرته:   xقو�
لK هي ملكنا �ֲדا بيوتنا، �ال  Kقري
�هي  فيها،  يتدخل   �� ألحد  ميكن 
�يضا،  حلكا&  فيه  يتدخل  ال  مكا� 
ملنطقة على  Uكأننا _ن حكا& هذ�
 rسأل أل#ضي.  �صحا�  شاكلة 
حضرته: هل تتوفر هنا� حاجيا� 
حليا)؟ قلت: تتأمن ملؤ�نة كلها من 
 vألخرMنتا� أل#ضي، �ما ألمو# 
فهي متوفر) > بلد) قريبة من قريتنا. 
عندما   vسنر طيب،  حضرته:   xقا
lني �قت �جر) �سنذهب حيثما 

يأخذنا هللا تعا�.
 &١٨٨٧  < حضرته   vبد�  :xقو�
قا�يا�  من  �جر)   < #غبته  �يضا 
”شحنه  كتابه   < zلك  zُكر  كما 

حق“ �P ”ضابط حلق“.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٦
ميا�  �فتر  على  طلعت  لقد   :xقو�
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لذP كا� يسجل  P#لسنوعبد هللا 
 �M Uسفر uفيه نفقا� حضرته �ثنا
لسفر  zلك  Mنه  ”هوشيا#بو#“. 
عتكف فيه حضرته أل#بعني  Pلذ
يوًما، �جر� فيه مناظر) بينه �بني 
 < ملذكو#  آل#يا  �هر“   Ãمر”
كتابه ”سرمه جشم �#يا“ (كحل 
لدفتر  عني �#يا). �يتضح من هذ
قد #جع   � ملوعو�  ملسيح   ��
 < قا�يا�   �M لرحلة   Uهذ من 
تا#يخ   x���  .&١٨٨٦/٣/١٧
لدفتر   < ملسجلة  لنفقا�   Uهذ
هو ١٨٨٦/٢/١&. �يبد� �� ميا� 
 Uقد بد� كتابة هذ P#لسنوعبد هللا 
لرحلة  uبعد بد P� لنفقا� الحًقا
 �M �صل  قد  كا�  حضرته  أل� 
لثالث  �”هوشيا#بو#“ > ألسبو
يناير، �Mال فال ميكن ��  من شهر 
لرحلة عتكا{ �#بعني  Uتضم هذ
يوًما M ºقامة حضرته هنا� لعشرين 

 .vيوًما �خر
ميا�  يذكر  zلك   �M باإلضافة 
 < �قا&  حضرته  بأ�  هللا  عبد 
تقريًبا.  لشهرين  ”هوشيا#بو#“ 

هللا �علم.�

قائمة  لدفتر   هذ  <  ��#� لقد 
 :Ãلنفقا� > ١٨٨٦/٣/٣ ١ كالتا
ملاجنو، ملخلل، حلليب، لسكر  ãمر
ظر{،  للحم،  لصلصلة،  ملرّكز، 
مللح، لكزبر)،  ،Ýملجر�لسبانخ، 
لقمح،  عصيد)  لثو&،  لبصل، 

تذكر)، تصليح حقيبة، حال�).
يقوx ميا� عبد هللا: · يكن ُيسجل 
حلضرته   vُيشتر ما  لدفتر   <
فحسب، بل كا� يسجل فيه كل ما 
كا� ُيشترv سوu كا� لنا �� لبعض 

لضيو{.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٧
 :xفقا P#لسنوحدثr ميا� عبد هللا 
لعاشر)  لساعة  قاÃ x حضرته > 
 Pz قع > شهرلو من يو& جلمعة 
 zM ١٣٠٣للهجر):  عا&  حلجة 
��شى  شخًصا  �ا{  �حد  كا� 
�� تستوÃ على قلبه هيبته فعليه �� 
يكتب   º ثالًثا  ”يس“  سو#)  يقر� 
 º ،“بإصبعه على جبهته: ”يا عزيز
هيبته  عليه   Ãتستو فلن  Mليه  يذهب 
 Ãهللا، بل بدال منه ستستو uشا �M
�يبة على zلك لشخص. �بشكل 
عا& قد ��صا» حضرته بقرu) سو#) 

”يس“ ثالًثا يومًيا.
�قوx: لقد سجل ميا� عبد هللا �صية 

 Uفتر�  < Uهذ � ملوعو�  ملسيح 
�بر�يي  �يضا.  تا#�ه  ُحفظ  لذلك 
”يا  كلما�  كتابة   < حلكمة   �M
�حد  يرّسخ  عندما  �نه  هي  عزيز“ 
هللا �ج��ته  �> قلبه صو#) لقد#
�قهرU �غلبته فال بد �� يتخلص قلبه 
من  قو)   xسينا� هللا،   Nغ هيبة  من 
خالx تدبرU صفا� هللا هذU لكونه 
مؤمنا، �هو ما يوقع �يبة > قلو� 
فهو  باإلصبع  لكتابة  �ما  آلخرين. 
علم   <  �#� كما  لصو#)  لترسيخ 
 �أل�# Uال فال تعمل هذM� ،لنفس
هللا �علم.� .(zلشعوعمل لسحر �

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٨
 < :xحلافظ #�شن علي �قا rحدث
#جل   uجا قا�يا�   <  Pعهد بدية 
سيد   ��تبا من  �كا�  �يضا  عجو/ 
 rبأن  xيقو �كا�   ،Pل�يلو ��د 
ملرحو&  ��د  سيد  بصحبة  حظيت 
حلج كما كنت معه > حلر��  <
 Uعمر  ��  �� �كا�  خاضها.   Kل
 هذ  uجا لقد  عاًما.   ١٢٥ قربة 
ملسيح  �بايع  قا�يا�   �M لشخص 
لشخص   هذ كا�   .� ملوعو� 
صال)  على  �يوظب  لدين  lب 
تقّدمه  #غم  نشيًطا  �كا�  لتهجد، 
بعد   �لرجو  �#� فلما  لسن.   <   Áسب ما �#� > لر�ية #قم ٣١١. (لناشر)



٣١

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٥ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

 �zستأ� �يا&  بضعة 
 :� حضرته   xقا
 Uهذ �M تستعجل zملا
لد#جة، مكث لفتر) 
�#يد  ال   :xقا �كثر. 
M/عاًجا  �سبب   ��
 xقا حلضرتكم. 
M/عا�  ال  حضرته: 
بل  هللا،  بفضل  لنا 
�كثر،  تقيم   �� ينبغي 
ألمو#   Nتوف �بوسعنا 
لشهر  فأقا&  كلها. 
 º تقريًبا  �نصف 
 #/  هذ �بعد  غا�#. 
 º  vخر� مر)  قا�يا� 

تو>.
 Uهذ ملا Âعت   :xقو�

ليس  ألنه  منها  تعجبت  لر�ية 
�حد حيا) طويلة  يعيش   �� عا�يًّا 
�يقابل  قرَنني  #�َسي   vير Áيث 
zكر�  فلما  �يبايعهما.  Mماَمني 
علي   Nش  Pللمولو لر�ية   Uهذ
لشخص،   هذ #�يت  لقد   :xقا
 < طاعًنا  لقامة،   Nقص كا� 
 hجلر� �ثا#   Uجسد �على  لسن 
لشخص   هذ عّلم  لقد   .(Nلكث
لعملية  لطريقَة   xأل� خلليفة 
كا�  بأنه   Uخ��� خلو{  لصال) 

يصلي مع سيد ��د ل�يلوP صال) 
خلليفة   xقا� حلر�.   uثنا� خلو{ 
�نه تعلم من  أل�x > �حد �#�سه 
لشخص لصو# لعمليَة لصال)  هذ

خلو{.
#�شن  حلافظ  �خ�»  لقد   :xقو�
لشخص كا� ينتمي  علي بأ� هذ

�M ”شوندU“ من -افظة �مرتسر.

لرحيم.  لر�ن  هللا  بسم   .١٣٩

 Nم� لقاضي   rحدث
 vحدM  <  :xقا� حسني 
ضجة  #جل  �ثا#   �ملر
�نه  با�عائه  لبنجا�   <
ملشتعلة  لنا#  يقتحم 
 ��� سليًما  منها  ��ر� 
�� يصا� بأz º ،vzكر 
بأنه   xقا� حضرته  سم 
يّدعي بكونه مسيًحا فلُيِرنا 
فلما  ملعجز).   Uهذ مثل 
 :xقا حضرَته  zلك  بلغ 
ما  �مامي،  لنا#  �خل   zM

خر� منها لألبد.
هللا   uنبيا� يأ   ال   :xقو�
 (zلشعو  xعما�  (uإل#
مثل  مكا�  كل   <
تعا�  هللا  بل  ملشعوzين، 
حيثما  �ياٍ�  بوسطتهم   Pير
 xقو �مع´  �ا.  حاجة  كانت 
لشخص  حضرته: ”لو �خل هذ
 “�بًد منها  ما خر�  �مامي،  لنا# 
�جتعله  حترقه  سو{  لنا#   �� هو 
#ماً� لصدمه مع حلق بل سيكو� 

�قو� لنا# > آلخر) �يضا.
 كا� zM ال نعر{ عنه يقيًنا :xقو�
يقتحم لنا# حقًّا �& ال، Mال �نه قد 
بلغ حضرته �عاUu فعّلق عليه بقوله 

لسابق.

�  yياlد "لقاg; 7غال "hسيدنا مر
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عن   uملر  xuيتسا
لفسا�  كثر)  سبب 
�خيانة   }ال_ر�
بال�   < لغش �  �خلد� ألمانة 
لبال�  مع  باملقا#نة  لثالث  لعا· 
ملعو�  لسلو�   فهذ ملتقدمة. 
مكاسب  لتحقيق  �سيلة  Mال  ليس 
ُحر&  قد  يكو�  سريعة،  قتصا�ية 
منها لنا�، بسبب جشع لقائمني 

على ألمر.
مالية  ثر�)  �مع   ��  uللمر ميكن 
�سائل  كل   xينا  ��� ضخمة، 
لتر{ �لرحة > حليا) �لكن > 
لشخص  لوقع قليًال ما يكو� هذ
لسبب > zلك  .Þضيا حق#� سعيد

 #�� فطرته إلنسانية تشدU باستمر
لبحث عن � Uلغاية من �جو� �M

ملعبو� حلقيقي سبحانه �تعا�.
فحبيبنا ملصطفى � يعلمنا ما مع´ 
 U#حو  xخال من  حلقيقي  لغ´ 

:� #z Æ� للطيف مع
 vتر� #z هللا �: "يا �با xسو# xقا
كثر) ملاx هو لغ´؟“ فأجابه �بو 
فتابع  هللا“.   xسو# يا  ”نعم   #z
 xملاسيدنا -مد قائالً  ”�فترv قلة 
هو لفقر؟“ فأجا� �بو z# بنعم يا 
لغ´ غ´  قاM” :xمنا  هللا.   xسو#
�من  لقلب،  فقر  لفقر � لقلب، 
كا� لغ´ > قلبه فال يضرU ما لقي 
من لدنيا، �من كا� لفقر > قلبه 

�Mمنا  لدنيا  من  �كثر  ما  يغنيه  فال 
بن  (�خرجه  نفسه شحها“.  يضر 

حيا� > صحيحه)
لذين  uلكرمي هؤال�يصف لقر�� 
�يبني شعو#هم   xملا  u#� يسعو� 

.�لدئم باالضطر
 Pلَِّذ  * ُلَمَزٍ)  ُهَمَزٍ)  ِلُكلِّ  ﴿َ�ْيٌل 
Uُ�َ * َيْحَسُب َ��َّ َماَلُه  َجَمَع َماًال َ�َعدَّ
َ�ْخَلَدUُ * َكالَّ لَُيْنَبَذ�َّ ِفي ْلُحَطَمِة * 
هللاَِّ  َناُ#   * ْلُحَطَمُة  َما   �َ#َ�ْ�َ َ�َما 
ْألَْفِئَدِ)  َعَلى  ِلُع  َتطَّ لَِّتي   * ْلُموَقَدُ) 
َعَمٍد  ِفي   * ُمْؤَصَدٌ)  َعَلْيِهْم  Mِنََّها   *

�مز): ٢-١٠) ) ﴾(ٍ�َ ُمَمدَّ
فالقناعة حلقيقية �لرضا لنفسي ال 
ينا�ما لفر� ما · يشبع > فطرته 

لدكتو#) سال& علي ل�قي

›j‘néΩa@›ÓuÎ@Ú‰éßa@ÚÓi6€a›j‘néΩa@›ÓuÎ@Ú‰éßa@ÚÓi6€a
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لشديد)  لرغبة  تلك  إلنسانية 
 ���  ،ßNخ �يكو�   ،Nخ ليفعل 
لقر��  �يؤكد  نبيلة.  حيا)  lيا 
جوهر  هو   Nخل فعل   �� لكرمي 
 � هللا   xيقو إلسالمية،  لتعاليم 

> كتابه لعزيز:
 ﴿َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقو
ْلَخْيَرِ� �َْيَن َما َتُكوُنو َيْأِ� ِبُكُم 
 uٍَشْي َعَلى ُكلِّ  هللاََّ   َّ�Mِ َجِميًعا  هللاَُّ 

َقِديٌر ﴾ (لبقر): ١٤٩)
 vملستو  هذ  �M  uملر يصل  �لن 
لوجه   Nخل فعل   < ألخال°  من 
تربية حسنة.  يلق   · ما  تعا�  هللا 
ملما#سة  مقا&  لتربية   Uهذ تقو& 
لفطر) سليمة خلقها هللا عز �جل 

سلفا > كل Mنسا�.
لتركيز   �M ماسة  حاجة  فهنا� 
لفر�  نوعية  لتحسني  لتربية  على 
ملجتمع يشبه  < لذP يلعب ��#
لبناu، فد�� حتسني  للبنة >   #��
نوعية للبنة ال ميكن حتسني نوعية 
 Pلذلبناu. �هذ هو سر لعال� 

حتتاجه kتمعاتنا.
�ملا كا� �د{ لنهائي من خللق 
 �� يستطيع   �� كائن  �Mا�  هو 
 � لتوجه  _و  آلخرين  يقو� 
هللا  مرضا)   uبتغا  Nخل �فعل  هللا 
من  بد  ال  كا�  �تعا�؛  سبحانه 

تسليط لضوu على لد�# �ا& ملنا^ 
 �M xتربية �بنائهم للوصو < uباآلبا
ملستقبل يذكر�� هللا >  جيل > 
ªيع �عما�م �يعيشو� بسال& مع 
 .Þآلخرين ثاني�نفسهم ��ًال �مع 

تربية   < عظيم   #�� �لألمها� 
لقوية  لعالقة  بسبب  جليل   هذ
لسيد  لK تربط أل& بولدها. فهذ
ظفر هللا خا� #ضي هللا عنه يصف 
لد “ �” كتابه   < لعالقة  تلك 

:xفيقو
بني  لعجيبة  لرئعة  لعالقة   �M”
أل& �طفلها هي نعمة �Mية، فرغم 
لوال�)  عند   Pجلسد نفصا�ما 
لعالقة قو) �متانة مبر�#  Uهذ �تز�
بنها يبقى طفًال بالنسبة  �M .لوقت
 xلعمر �مهما نا�ا مهما بلغ من 
لعالقة   Uهذ #تبة.   �� �ظيفة  من 
من  ح£  البن  قلب   xحبا تشد 
 Uأل& هذلق�. فعندما تغا�#  u#�
حليا) ִדتز ªيع �سس حيا) البن 

�تفقد حليا) لذִדا“.
 � هللا   xَُسو#َ  َّ��َ ُهَرْيَرَ)  �َِبي  َعْن 
ْنَقَطَع  ْإلِْنَساُ�  َماَ�   zَMِ”  :xََقا
َصَدَقٍة  ِمْن  َثَالَثٍة  ِمْن  Mِالَّ  َعَمُلُه 
َجاِ#َيٍة َ�ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه َ�َ�َلٍد َصاِلٍح 
َيْدُعو َلُه.“ (سنن لنسائي، كتا� 

لوصايا)

ألمها�   �� ملالحظ  من  �نه  Mال 
ملتفرغا� � لسن   <  �Nلصغ
يقضني  �طفا�ن  لتربية   Þكلي
 �� لتلفا/  مبشاهد)  �قتهن  جل 
مبا   sلتحد� ليومية   �بالزيا#
يفيد �ما ال يفيد. �قد يقضني �قًتا 
�طوx ع� لوسائل حلديثة للتوصل 
بينهن  فيما  �يتباهني  الجتماعي، 
 Uهذ بوسطة  لصديقا�  بعد� 

ل�مج. 
فاألمها� للو  ينجنب �ال يربني 
 �#ملز  xكحا حا�ن  ��ال�هن 
لذP يغر� شتلة �يتركها لتجف 
�� تقضي عليها ألعشا� لضا#). 
 xحلصو�Mمنا لغاية من لغر� هو 
على �ر) صاحلة ��طفاx صاحلني.

حجم   Þمتام تعي   �� لسيد)  على 
تقع على عاتقها من   Kل ملسئولية 
للحظة لK تطلق عليها صفة أل& 
�طفا�م   uآلبا ينذ#  �قد  لعظيمة. 
خلدمة لدين، �هنا ملسئولية تكو� 

�عظم ��عظم. 
بنظافة   Þم�� ִדتم   �� أل&  فعلى 
�بنائها ألنه حق لألطفاx على أل& 
�ألنه يبعد ألمر±. كما على أل& 
 ��� �طفا�ا   uغذ بنوعية  تعت´   ��
يكو� صحيÞ ألنه كما هو معر�{ 
لسلو�، هذ من  < Nتأث u�� للغذ
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ناحية، �من ناحية �خرv على أل& 
 � هللا  �بنائها حب  تغر� >   ��
لقر�� لكرمي.  P� تعلمهم كالمه�
 �آل�� ���� تد#ֲדم على لعا�
إلسالمية، مستفيد) من كتا� هللا 
سبحانه ��حا�يث لن¶ لكرمي� . 
بالد#جة  �مربية  معلمة  هي  فاأل& 
�تكتشف   �تبد  �� فعليها  أل�� 
ألخال°  لغر�  ملالئمة  لطر° 
يكو�  كأ�  �طفا�ا   < حلسنة 
 �� باألناشيد   �� لرسم � بالصو# 

لقصص �حلكايا�. 
لصغا# �  xألطفا مع  لتعامل   �M
ال   �� فعلينا  لسهل،  باألمر  ليس 
جنرM hحساسهم بكلمة �� حركة، 
فما بالكم بالضر�، فعلى أل& �� 
 < xملثاتثقف نفسها، على سبيل 
kاx علم نفس ألطفاx، عّل zلك 
معهم  لتصر{  كيفية   < يعينها 

 .��تعليمهم بشكل �فضل ��سر
أل& لK تتعلم �تطالع يكو�  u فأ�
أل& لK ִדمل نفسها  u�فضل من ��
لK ينطبق عليها ملثل لقائل: فاقد �

لشيu ال يعطيه. 
 يوصينا نبينا ألكر& � > ��ال�نا 
 فيقوx: "َ�ْكِرُمو َ�ْ�َالَ�ُكْم َ�َ�ْحِسُنو
كتا�  ماجه،  بن  (سنن  َ�َ�َبُهْم" 
 Kل هي  لناجحة  فاأل&  أل��). 

على  فمجاهد)  بالتو/P؛  جتاهد 
نفسها لNقى مستوها ��خرv على 

�بنائها لتقد& �م �فضل تربية. 
�لن تستقر تلك أل& �يهد� با�ا ما 
· تر �لدها ممتثًال للتربية إلسالمية 
لسامية لK #بته عليها، تلك لتربية 
حلقيقية.  لسعا�)  له  ستحقق   Kل
 xأل&. يقو�سعا�) ألبناu هي جنة 
حتت  جلنة  بأ�   � -مد  سيدنا 
  للو ألمها� � ألمها�.   &�قد
 �سيتمتعن بتلك جلنة هن ملجاهد
ملخلصا� �ملتفانيا� للو  يربني 
�M©ا  تعا�.  هللا  طاعة   < �بناuهن 
بقي  فهل  جسيمة.  ملسئولية   Þحق
 &باالستخد إلضاعته  �قت  لدينا 
خلاطئ للوسائل حلديثة كشبكا� 
لتوصل الجتماعي مثال لK خلقها 

للهو  ֲדد{  لدنيويو�  لنا�  لنا 
لتسلية، �لK قد تلهي لبعض عن �
مهامهن ألساسية من عبا�) �تربية. 
 < ��د  مسر�#   /Nم سيدنا   xيقو
خلطبة لK �لقاها > ٢٠١٣/١٢/٦ 
 åملحو Nلعد� يهاجم بطريق غبأ� "
بوجه عا& �يقتحم بيوتنا باسم لترفيه 
 < يؤثر   �� �يريد  لوقت  �متضية 
إلميا�  �ضعا{  جلماعة  شبا� 

�يسعى �� يعيث فيهم لفسا�". 
�يتها ألمها� �ننت معلما� �تشكلن 
تربية   < ���#كن  ملجتمع  نصف 
 Uفلنرَ° ֲדذ ملجتمع عظيم   �بناu هذ
فلنتعلم  ملستويا�.  �على   �M لتربية 
طيبة   �ا# نقد&  ح£  �بناuنا  �نعلم 
ملن   ãفطو تعا�.  هللا  لوجه  خالصة 

تعلم �علم.

إن التعامل مع األطفال والصغار ليس باألمر السـهل، 
فعلينا أن ال جنرح إحساسهم بكلمة أو حركة، فما بالكم 
بالضـرب، فعلى األم أن تثقف نفسـها، على سـبيل 
املثـال 3 �ال علم نفس األطفال، عّل ذلك يعينها 3 
كيفية التصرف معهم وتعليمهم بشـكل أفضل وأسرع. 
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لكال& كالد�M uْ� �قللَت منه نفع �M �كثرَ� قتل.  *
(عمر� بن لعا�)

* ما �خا{ عليكم #جلني: مؤمن قد تبني Mميانه �#جل 
 zلكن �خا{ عليكم منافًقا يلو� ،Uكافر قد تبني كفر

باإلميا� �يعمل بغUN. (عمر بن عبد لعزيز)

 :xلعبد؟ فقا* سأx �حدهم �عربيا: ما خN ما ُير/° 
عقٌل يعيش به، فقيل: �Mْ� عدمه. قاx: فأ�ٌ� يتحلى 
 �ْM� :xفقا .Uيستر xٌفما :xعدمه. قا �ْM� :به، فقيل

عدمه. قاx: فصاعقة تريح منه لبال� �لعبا�.

 <  �لو# قلة،  من  جلو�  ثالثة:   xألعما �شد   *
خللو)، �كلمة حلق عند من ُيرجى �ُيخا{. (إلما& 

لشافعي)

* جيu بأعر�M Æ �حد لوال) ملحاكمته على جرمية 
 Þخر� كتاب�  Ãلو فلما �خل على  با#تكاֲדا،  ُتهم 
 ،Æكتا هاكم   :xيقو �هو  له  �قدمه  قصته،  ضمنه 

 :Æألعر xلقيامة، فقالوM :Ãمنا يقاx هذ يو&  xفقا
هللا شر من يو& لقيامة، ففي يو& لقيامة يؤتى � هذ
Áسنا  �سيئا ، �ما �نتم فقد جئتم بسيئا  �تركتم 

حسنا .

َيحسن  ال   Pلذ  uلشي ما   :  uحلكما �حد  ُسئل 
إلنسا�   hمد فأجا�:  حقا؟  كا�   �M�  xُيقا  ��

لنفسه.

 #�يت �دية تدخل �# قا±، فاعلم �� ألمانة zM *
قد خرجت منها.

طـرفـة
 �نظر �حد ملغفلني �M منا#) جامع شاهقة ال#تفا
 Uهذ لنا� لذين بنو xهللا!! ما �طو uما شا :xفقا

لعما#)!!
فقاx له صاحبه: سكت ما �جهلك، �يوجد > لدنيا 
 º أل#±  على  بنوها  Mمنا  ملنا#)؟   Uهذ  xبطو �حد 

#فعوها.

Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ ŽtÑ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt
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التقوى

عال� عثما�

o„6„⁄aÎ@Â≠

"إلنترنت <فلذ"M ;كباlنا 

�قاصي   �M إلنترنت  مع �صوx شبكة 
 xخال من  بيوتنا   �M ��خو�ا  أل#± 
�صبح  لالسلكية، � لسلكية  لشبكا� 
حيث    xألطفا مرقبة   P#لضر� من 
من  يتجز�  ال   uجز إلنترنت  �صبحت 
توعية  �ب  هنا  �من  ليومية،  حياتنا 
ستخدمها على  Nألمها� بتأث� uآلبا
 �� �Mابياִדا  ناحية  من   uسو  xألطفا

سلبياִדا.
 hإلنترنت بأنه سالميكن ختزx فهم 
�z حدين، �هذ يعr �� شبكة إلنترنت 
بفوئد  �طفالنا  �على  علينا  تعو�  #مبا 
حثيثة  ملرقبة  كانت   xحا  < عظيمة 
� ضوبط �موعيد للدخوM xليها، z�
�#مبا يكو� سالh سي�M u �#جة M©يا# 
 xألطفا �ليس  ªيعها  لعائلة  �خال° 

ما نسمع عن جرئم   ßNحسب، �كث�
إلنترنت ملختلفة.

لسطو# نو� �� نؤكد  Uهذ xمن خال�
 <  xألطفا على  إلنترنت  �اطر  على 
حاx عد& Mتبا� �ساليب لرقابة ألبوية 
�بر/  من   �� حيث   ،ßجد �قيق  بشكل 
إلنترنت على ألطفاx هو �©ا  Àمسا�
يعا»  �جتعله  لطفل،  شخصية  تضعف 
للعديد  نتيجة تعرضه  من غيا� �وية، 
لثقافا� لغريبة � �من ألفكا# �ملعتقد
على ملجتمع. ناهيك �� إلنترنت تضج 
أل�يا� �  �للمعتقد ملعا�ية  باملوقع 
مشاهدִדا  تؤثر   Kل� إلباحية  ملوقع �
منو  على  فقط  ليس  ملبكر  لسن   <
سلوكياته  على  �يضا  بل  لطفل،  فكر 

�تصرفاته مع آلخرين.
 ��  uخل�  vير بل  فحسب   هذ ليس 
 xألطفالإلنترنت مسا�À عديد) على 
ملعلوما   إل©ا�  متال/مة  �بر/ها  من 
 (information fatigue syndrome)

 Kل ملعلوما�  كثر)  بسبب  �zلك 
لتأكد  على  قد#ته  �عد&  �ا  يتعر± 
 < النترنت  تؤثر  كما  من  صحتها. 
ألسرية، � الجتماعية  لطفل  عالقا� 
حيث يقضي لطفل ساعا� طويلة على 
 �M ينفصل  �عله  مما   ،Þيومي إلنترنت 

حد ما عن آلخرين.
 xألطفا بعد�نية  يتعلق  فيما  �ما 

 xألطفافاإلنترنت �#ضية خصبة لتعليم 
أللعا�  xلك من خالz� u�ساليب لعد
 Kللعنيفة �� مشاهد) لصو# �ألفال& 
 < إلنترنت  تؤثر  كما  للعنف.  تر�� 
تتيح  حيث  لطفل،  ��خالقيا�  سلو� 
له �لعا� قد تؤثر عليه  �خالقيا كلعبة 

لقما#.

ما[" نفعل؟
 Uهذ من  ��ال�هم   �لولد lمي  كي 
لقد#)  لديهم  تكو�   �� �ب  ملخاطر 
 xستعماعلى فر± قيو� �ضوبط على 
مرقبة  �ب  كما  لإلنترنت،  لطفل 
 &الستخد uثنا�  UNلطفل �تفك سلو� 
 uثنا� ألبوين  �حد  توجد  ضر�#)  مع 

لطفل لإلنترنت. &ستخد
بل  حلد   هذ  �M ألمر  يتوقف  �ال 
 rلدي لوعي   Nتوف لتشديد على  �ب 
لتربية لسليمة للطفل Áيث يكو� هو �
لرقيب على نفسه عندما يتصفح موقع 
إلنترنت، ��ب �� نشجع �طفالنا على 
لرسم،  مثل  �ويا�،  بعض  مما#سة 
كما  lبها،   Kل لرياضة  مما#سة   ��
لعالقا�  تنمية   uألبا _ن  علينا  �ب 
تشجيعه   xخال من  للطفل  الجتماعية 
على تكوين صدقا� حقيقية �خلر�� 
 �� أل�   }Mشر حتت   uألصدقا مع 

أل&.



٣٧

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٥ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م



ćf¢̌\ćf¢̌\;;

; Ž√Ë Ž⁄q̨÷Ž’;; Ž√Ë Ž⁄q̨÷Ž’;

; ˛̂ Ą̂; ˛̂ Ą̂

žžÅt¯;Į̈Ë Ž·\Ö—̨Åt¯;Į̈Ë Ž·\Ö—̨




