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� يدخر �م� �ملؤمنني نصر� �هللا جهد� 
ثالثة  عاملية  حر�  من  �لتحذير   "
.-لك خال* �لكلما& �ل% �لقاها " 
�خر/  .�مريكا .2افل  �.4.با  �ل5ملانا& "   4.6
على �متد�6 �خلا4طة �لعاملية. =ال �نه " خطبة �جلمعة 
 Bلعا� �لثالث عشر من سبتم5 هذ�  �لقاها "  �ل% 
 F� 6 �ألمر توضيحا حيث  �ستهلها مؤكد� على�L
�لظر.R �لعاملية تتحرP= Q �لدما4 بسرعة هائلة، 
.حتديد� �لظر.R �لسائدT " سو4ية، بل " �لبال6 
�لعربية. =- ميكن �F تؤP= W6 6ما4 شامل .خط�،  
 " �خلا4جية  �لقو/  تو4طت  ما   �-= �نه   Rضا�.
 Zحلر� " سو4ية فلن يو�جه �لدما4َ �لعالـُم �لعر�
 ` �آلسيوية.  �لبال6   P= 4قعته  ستتوسع  بل  فقط، 
عقب حضرته �F حكوما& �لبال6 �لعربية .�لقو/ 
�لك5/ ال تدF� Q4 هذ� �حلر� لن تقتصر على 
سو4ية  فحسب، بل ميكن �F تصبح فتيال للحر� 

�لعاملية �لثالثة.
 P= من ناحية �خر/ 6عا حضرته �فر�6 �جلماعة.
�F يكثر.� من �لدعاi إلنقا- �لعا� من هذ� �لدما4، 
4 �لعا� .�لقو/ �لك5/  حيث ال يسعنا =ال �k Fذِّ
من تلك �لنتائج �خلط�T، .هذ� ما نفعله بني حني 
على   Fيثنو �لذين  �لساسة  .nخر. .حذ4 حضرته 
.قت   oيأ عندما  �نه  =ال  فيه  .يؤيد.نه  يقوله  ما 
�لعمل بالنصائح �ل% �سد�ها حضرته تتغ� �.لويا& 
�لقو/ �لك5/. .�كد �ننا نفعل كل ما " .سعنا 
فعله، =ال �F �لسالs �حلقيقي " يدنا جلذ� �فضا* 

.iهو �لدعا Pهللا تعا�
�ملوعو6  �ملسيح  تلقا�   Bاt=  P= حضرته   uتطر  `

مبا  ر  .-كَّ 6مشق“.   iبال” .نصه   ،Bلسال� عليه 
 Bاtإل� هذ�   Fّ� عنه  �هللا  4ضي   zلثا� �خلليفة  قاله 
حتقق " عاB ١٩٢٥ حني تعّرضت 6مشق لقصف 
�لبنايا&  .ִדدمت   ،Rالn ُقتل  حيث  �لفرنسيني، 

�لتا�4ية، .� تتعر� 6مشق ملثل هذ� من قبل. 
 P=  /6ّ�  Wلذ�  iلبال� -لك   Fبأ ` عقب حضرته 
خسائر فا6حة قد حل مرT �خر/ .بيد �ملسلمني 
�نفسهم .ال تز�* سو4ية تدمَّر من �6ناها =P �قصاها 
يقتل  �لنظامي  تقريبا، فاجليش  منذ سنتني .نصف 
�ملو�طنني .�ملو�طنوF يقتلوF �ملو�لني للحكومة، مبن 
فيهم عناصر �جليش .غ�هم. �لعلويوF يقتلوF �هَل 
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 Fلعلويني. .�جلميع يّدعو� Fلسنة .�هُل �لسنة يقتلو�
 Fنضّم �إل4هابيو� بالن� نفسه. .قد   Fيؤمنو بأ�م 
�لذين  �لعامة  من  �حلكومة  معا4ضي   Rصفو  P=
هم من �هل �لسنة. .ستظهر سريعا �ألضر�4 �ل% 
تصيب �لبلد من هؤالi �إل4هابيني. باختصا4، من 
�لبالi �لذW �تى هذ� �ملرT يتخذ  �ملؤسف �F هذ� 
�ة خط�T .يتأBL، .هؤالi ال يعرفوF ��م نتيجة 
 Fُيضعفو  Q4لتعا�. بعضهم  ضد  �ملظا�  مما4ستهم 
باسم  �ملظا�   Fملو�طنو� يرتكب  -حيث  �نفسهم 
�حلرية، كما ترتكب �حلكومة �ملظا� باسم =حال* 
ح�  �لعظمى  للقو/  �لفرصة   Fيتيحو. �ألمن- 

=قامة  �جة  مصاحلها  .حتقق  شؤ.�م   " تتدخل 
�لسالB .�لقضاi على �لظلم.

 لكن هذ� �لقو/ �لعظمى ال تعرF� R هذ� �ملساعي 
فبعض  كله؛  �لعا�  تدم�   P=  W6تؤ قد  .�جلهو6 
�حلكوما& �لك5/ .�إلقليمية تؤيد موقف سو4ية 
تدعم  �ألخر/  �حلكوما&  .معظم  تساعدها،   .�
.تساند �ملعا4ضة. فهذ� �أل.ضا� �P= &َّ6 خطر 
 Fيدَّعو �لذين  �ملسلمني  على  �ألسف  لكن  كب�، 
�لعمل بالتعليم �لذW قا* �هللا � �قه =نه قد بلغ 
�لكما*، كما يدَّعوF �النتماP= i �مة .صفها �هللا 
بـ”خ� �مة“، .لكنهم ال يقوموF مطلقا بعمل 
�خل� " �لعصر �حلاضر!  فلم تبق لديهم مو�ساT .ال  
�لعظيم.  �إلسالمي  �لتعليم  من   iجز  Wبأ  Fيعملو
.قد تالشت عندهم �لغ�T =- يطلبوF �ملساعدT من 

�ألغيا4 لقتل =خوִדم �ملسلمني !!! 
مهدنا  قد   Fنكو �لسطو4  ֲדذ�  �لقا�4   Wعزيز
�6خل  �لتا�4ية  �خلطبة  هذ�  ملطالعة  �لطريق  لك 
�ألمة  يرحم   F� عز .جل  �هللا  .ندعو  �لعد6.  هذ� 
�إلسالمية قاطبة من �W 6ما4. فكما �نز* �هللا �  
=tاما =نذ�4يا �ق سو4ية ”بالi 6مشق“، نسأله عز 
�يضا حيث خاطب  ر  �ملبشِّ  Bَاtإل� �F �قق  .جل 
 Bلشا� �بد�*  لك   Fيدعو”  � �ملوعو6  �ملسيح 
�ألمن  tم  يهيِّئ  .بذلك  �لعر�“  من  �هللا  .عبا6 
.�ألماF. كما ندعو� � �F يتقبل �6عية حجا� 
�لشعو�  .�عل   ... �خلصو�  ֲדذ�   Bحلر�� بيته 
�لعربية �إلسالمية قاT6 .�فر��6 يد4كو� مسئولياִדم. 
.فقنا �هللا .=ياكم ملا �به .يرضا� .صّلى �هللا على 

سيدنا 2مد .nله .صحبه ��عني.

فكما أنزل اهللا �  إ�اما إنذاريا �ق 
سورية ”بالء دمشق“، نسأله عز وجل 
ر حيث خاطب  أن 3قق اإل�اَم املبشِّ
املسـيح املوعـود � ”يدعون لك 
أبدال الشام وعباد اهللا من العرب“ 
وبذلـك يهيِّـئ �م األمـن واألمان.
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 حضرT مر�L بش� �لدين 2مو6 � د
�ملصلح �ملوعو6 �

� Wملهد� Bملسيح �ملوعو6 .�إلما� Tحلضر zخلليفة �لثا�

من 46.¢:

في 
حا� �لقر��

(سوT4 �حلجر)

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

ijk∩⊇∪

ُمْسَتِقيٌم﴾  َعَليَّ  َهَذ� ِصَر�ٌ�  ﴿َقاَ� 
(٤٢)

:��لتفسـ
 لقد -كر �هللا � من قبل �F عبا�6 
ميلك  ال  .�تا4هم  ُيخِلصهم  �لذين 
.ال  سلطة   W�  Fلشيطا� عليهم 
 Pفأخ5 �هللا تعا Fما �آل�. ،Rتصر
حيث  ©َلصني  �لعبا6  يصبح  كيف 
مستقيٌم﴾  عليَّ  صر�ٌ»  قا*: ﴿هذ� 
 P= �هديهم   F� .�ج�  من   F�  W�
سبيلي  على  �6ّلهم   Rسبيلي، .سو
 ¬ّ=  Fفيصلو  ،Bاtإل�. بالوحي 
عن  ينحرفو�   F� ميكن  .ال  �4ًسا، 
 Fلشيـطا� سبيل   P= سبـيلي 

�ملر6.6. 
.نظًر� =P هذ� �ملفهوB سيكوF تقدير 
مستقيٌم﴾  علّي  صر�ٌ»  ﴿هذ�  قوله 
.بياُنه  مستقيم  هذ� صر�»   :oكاآل
علّي.. �F� W عبا6 �هللا �ملخَلصني ال 
�ًثا  .حدها  عقوtم  على   F.يعتمد
من   Fأل �ملستقيم،  �هللا  صر�»  عن 
�لعقل  على  �لبحث  هذ�   " يعتمد 
.حد� يقع " قبضة �لشيطاF؛ .لكن 
يستحيل  سبيلي   P= �هديه   Wلذ�
 -= �لشيطانية،  للتأث��&  �ضع   F�
 oفيأ 4عايته . ايته،  بنفسي   Pتو�
ينحرR عن   F�  F.6 �4ًسا من  ¬=
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سبيلي مييًنا �. ¯اًال.
.قد تع° هذ� �آلية �F عباW6 �لذين 
�د.ن°  ©تا4ين  ©َلصني   Fيكونو
-لك  بعد   Fيبقو .ال  �لفو4،  على 
��م   W� ع°..  �لبحث   " تائهني 
 W6ملؤ� �لصر�»  ليسو� ممن يس� " 
 Fللشيطا عرضة  يص�  .لكنه   ،¬=
�لذW �تطفه قبل �F يصل =¬، بل 
 F.يس� iملختا4ين هؤال� W6عبا F=
م°   Bاtإل�. �لوحي  تلّقي  بعد   -
 W6يؤ F� ال بد Wلطريق �لذ� " -
 �.Lحا قد   Fيكونو ��م   W�  ..¬ّ=
.�ما  قبل،  من   Zقر. .صا¬  على 
2ا.لة   " فيقضو�ا  �لباقية  حياִדم 
تلو  ُخلٍق  �إلtية   uباألخال �لتخلق 
خلق؛ .�نَّى للشيطاF� F يقتر� من 

مثل هؤالi �ملقربني لديه �.
 Fنه ال يكو� لقد بني �هللا تعاP هنا 
�هللا  صر�»  عن   Rر�kلال هدًفا 
يز�* " طو4  ما   Wلذ� =ال  �ملستقيم 
 Fيكو Wلبحث عنه �، .لكن �لذ�
فإمنا  ..جد�   � �هللا   P= .صل  قد 
تعاP، .من  قربه  للمزيد من  يسعى 
.ُيضّله،   Fلشيطا� ُيغويه   F� �ملحا* 
ينكر   F�  Fإلنسا ميكن  كيف   -=
جّربه  .ما  عينه   Bبأ شاهد�  ما 

بنفـسه؟ 

َعَلْيِهْم  َلَك  َلْيَس  ِعَباِ&%   َّ*+ِ﴿

ُسْلَطاٌ* ِ+الَّ َمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلَغاِ.يَن﴾  

(٤٣)

شر8 �لكلما5:
 Tُ4لتسلُط؛ قد� �ُحلّجة؛  سلطاF: هو 

�ملِلك (�ألقر�).

:��لتفسـ
2مية  فئة  عن  �آلية  هذ�  تتحد¶   
على  �حلائزين  من  ليست  �خر/ 
46جة �لنبوT، كما ليست من �لذين 
ببحثهم   Fإلميا�. �tد/   Fينالو
عن  �حلق   P= تصل  .=منا   ،oلذ��
طريق �ألنبياi .غ�هم من �لو�صلني 
 Fيًضا يتمتعو� iفهؤال .Pهللا تعا� P=
 Fلشيطا�  F= �يث  �إلtية  باحلماية 
ال يقد4 على �F يتسلط عليهم. =نه 
�ا.* �tجوB عليهم .لكن هجومه 
� بالنسبة tم أل�م  يكوF ضعيفا جدًّ
 F.6ّإلميانية �يث ير� Tبالقو Fيتمتعو
 Fينجو. ،sبنجا Fهجما& �لشيطا
منه عموًما. نعم قد يكوF بينهم من 
�سا¢  على  قائًما  =ميانه   Fيكو ال 
تشوبه  بل  �لكامل  �ليقني  من  متني 
هذ� �ضع  .مثل  �لضعف،  شو�ئب 
�حياًنا للتأث� �لشيطاW� ..z يرتكب 

خطر   " يبقى   Wلذ� .هو  �ملعصية، 
 Wلذ� Fجمة �لشيطاt يقع فريسة F�
 F� غ�  .يتسلط.  عليه  يقبض  قد 
مثل  على  سلطته  ميا¢4   Fلشيطا�
.بعد  =ميا�م  ضعف  بسبب   iهؤال
 Fفإ .=ال  �ملعاصي،  بعض  �4تكاֲדم 
�هللا "  يتمتعوF �ماية  �يًضا   iهؤال

بد�ية �ألمر.
." هذ� =مياF� P= Ti �لفطرT �إلنسانية 
نقية طاهرT، حيث بني �هللا تعاP �نه 
ال َيضّل عن �لصر�» �لسوW =ال من 
.يتبع  �لنقية  فطرته  بنفسه  ُينّجس 
خطو�& �لشيطاF. .لقد �.ضح �هللا 
من  nخر   Fمكا  " �ملع¹  هذ�   �
�لقرFn �لكرمي بقوله ﴿.قد خاَ� َمن 
ال   W�  ..(١١ 6ّساها﴾(�لشمس: 
 Tلطاهر� نفسه  ُيفسد  من  =ال  َيهلك 

.يدفنها حتت تر�� �ملعاصي.

 * َ َ<ْجَمِعني َلَمْوِعُدُهْم  َجَهنََّم   َّ*+ِ.َ﴿
ِمْنُهْم   Cٍَبا ِلُكلِّ   Cٍْبَو�>َ َسْبَعُة  َلَها 

(٤٤ – ٤٥)  ﴾Hٌَمْقُسو Iٌُجْز

شر8 �لكلما5:
�ملو&  بعد  �لعقا�   4ُ�6 جهنم: 
�لتفصيل  ملزيد  (�4ِجع  (�ألقر�). 
4قم ٢٠ من  لآلية  �لكلما&   sشر
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التقوى

تفس� سوT4 �لرعد).
.مكانُه  �لوعد؛  �ملوعد:  موعدهم: 

(�ألقر�).

:��لتفسـ
 Fnخر من �لقرn لقد .64 " موضع 
جهنم  على  �ملر�قبني   F� �لكرمي 
 ٣١ (�ملّدثِّر:  عشر  تسعة  عد6هم 
تسع   Fإلنسا�  "  F� -لك   .(٣٢.
حو�ّ¢ " �لو�قع، .=F كاF �ملشهو4 
��ا ¾س، .لكن لو �ضفنا =ليها ما 
kس به �حلر .�ل65 .�لوقت .�لثقل 
هذ�   i�L=  Qهنا. تسًعا.  لصا4& 
�حلو�¢ �لتسع �لظاهرT، تسع حو�¢ 
يصبح  .هكذ�  4.حانية،  �خر/ 
=ليها  نضيف  .عندما   ،١٨ عد6ها 
�لقوT �ملتحكمة فيها يصبح �ملجمو� 
.فق   Fإلنسا� يعمل  ١٩؛ .حني ال 
تعليما& هذ� �حلو�¢ �* ١٩ يضل 
 � �هللا  جعل  .قد  �لسبيل.   iَسو�
عد6 �ملر�قبني على جهنم �يًضا ١٩ 
تنبيًها  �حلو�¢،  هذ�  عد6  �سب 
ألصحا� �لناF� 4 سوi �ستخد�مهم 
 /6� Wذ� �لقو/ �لـ ١٩ هو �لذt

ֲדم =P هذ� �ملص�. 
�ما قولـه تعاt﴿ :Pا سبعُة �بو��﴾ 
فال يع° بالضر.F� T4 �بو�� جهنم 
�قل؛  .ال  �كثر  ال  بالضبط،  سبعة 

-لك �F عد6 �لسبع �. �لسبعني يع° 
 Bلتما�  .�  Tَلكثر�  - �لعر�  عند   -
.تا�  للر�غب  (�ملفر�6&  .�لكما* 

�لعر.¢، حتت "سبع"). 
�ما قولـه تعاP: ﴿لكل باٍ� منهم 
 Fسيكو �نه  فمعنا�   ﴾Bٌمقسو  iٌجز
سيئة  بكل  خا�  با�  �جلحيم   "
.سوR ُيدعى منه كل من �4تكب 
 F� �حلديث   "  64.. �لسيئة.  تلك 
 P= نظًر�  ©تلفة  �بو�ًبا  �يًضا  للجنة 
ِمن   Fكا من   F�. ©تلفة،  حسنا& 
 ،T6ُعي من با� �لصال Tهل �لصال�
.من كاF من �هل �جلها6 6ُعي من 
 :Wبا� �جلها6، .هلم جرًّ�. (�لترمذ

�ملناقب) 
.�ملر�6 من �جلزi هنا Áموعة من �هل 
�لنا4. .هكذ� فإF هذ� �آلية تساعدنا 
�لبعض  على تصحيح خطأ .قع فيه 
لد/ تفس� قوله تعاP إلبر�هيم عن 
�لطيو4 �أل4بعة ﴿` �ْجَعْل على كل 
 ..(٢٦١ :Tلبقر�)﴾�iًجبل منهن جز
حيث Lعمو� - بسبب .6.4 كلمة 
(جز�iً) - �F �هللا تعاP �مر =بر�هيم 
من   �iًجز يضع   ` �لطيو4   uِّميز  F�
حلمها �ملفر.B على كل جبل (�نُظر 
 F� مع   .(Wلبغو�. كث�  �بن  تفس� 
نفس  هو  �لطيو4   iجز�� من  �ملر�6 
 iجز�� من  �آلية  هذ�   " �4يد  ما 

على كل  َضْع  .�ملع¹:  �جلهنميني.. 
جبل طً�� من هذ� �لطيو4 �أل4بعة.

َ.ُعُيوٍ*﴾  َجنَّا5ٍ  ِفي   َ �ْلُمتَِّقني  َّ*+ِ﴿
(٤٦)

شر8 �لكلما5:
�َجلنة: �صُل �َجلنِّ ستُر �لشيi، يقا*: 
 Fجنَّه �لليُل: سَتر�. .�َجلّنُة: كل بستا
�أل�4.  بأشجا�4  يستر  شجر   W-
َجّنًة.   Tلساتر� �ألشجا4ُ  ُتسمَّى  .قد 
باجلنة  تشبيًها  =ما  �جلّنُة  .ُسّميت 
 ،Fَبو بينهما   Fكا  F=. �أل�4   "
�ل%  عنا  ِنَعَمها   Pتعا لَسْتِر�  .=ما 
تعَلم  ﴿فال   Pتعا بقوله  =ليها  �شا4 
�عٍني﴾   Tُقّر ِمن  ُ�خفَي tم  ما  نفٌس 

(�ملفر�6&).
 Pتعا قوله  من  �ملر�6  ليس  �لتفس�: 
�ملتقني   F�  ﴾Fعيو. جنا&   "  ﴿
.=منا   ،Fلعيو� ميا�   "  Fيعيشو
فيها  يسكنوF " جنا&  ��م  �ملع¹ 

.Fلعيو�
�لشياطني   F� هنا Pبّين �هللا تعا لقد 
كفرهم  بسبب   Fيدخلو  Rسو
هذ�   " tم  ستتمثل  �ل%  �جلحيَم، 
�حلسر�&   Fن�� شكل  على  �لدنيا 
 Tآلخر�  " .�ما   ،Wلدنيو� .�لعذ�� 
 F�. �لنا4؛  عذ��   T4صو فعلى 
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�ملؤمنني سيعيشوF " هذ� �لدنيا حتت 
.ستتفجر  .4عايته،  �هللا  4 ة  ظل 
 ،Bلعلو�.  R4ملعا�  Fُعيو قلوֲדم  من 
 Fشأ .فضًال..  4 ًة  سيزيدهم  مما 
 ،Wّبالر .تز6هر  تنمو  �ل%   Tلشجر�
.�ما " �آلخرT فسوR ُيعَطوF تلك 
 " ֲדا  ُ.عد.�  �ل%   Fَلعيو�. �جلناِ& 

nيا& عديدT من �لقرFn �لكرمي.

Nَِمِنـَني﴾   Hٍِبَسـَال ﴿�ْ&ُخُلوَهـا 
(٤٧) 

شر8 �لكلما5:
�لتسليم؛  من  �سٌم   :  Bلسال�  :Bسال
 Bلالنقيا6 .�لطاعة. .�لسال Bُالستسال�
�سٌم من ��اi �هللا لسالمته من �لنقص 

.�لعيب .�لفناi (�ألقر�).
قو*  من  هذ�   F� يبد.  �لتفس�: 
للمؤمنني  تقو*  ��ا   W� �ملالئكة.. 
�لدنيا ." �آلخرF� T �6خلو� "   "
 F� -لك  .�ألمن.   Bلسال� فيها  جنة 
حني  للمالئكة   Fيستجيبو �ملؤمنني 
حتّبهم  فلذلك  �خل�  على  حتفزهم 
.تبّشرهم  ֲדم،  .تستأنس  �ملالئكة 
� " شأ�م  يقر�4 �هللا  فرحانًة مبا 

من خ� .فضل.
 Pتعا قوله   " =ليه  �ملشا4   Bلسال�.
 :Fنوعا nِمنني﴾   Bٍبسال ﴿�6ُْخلوها 

�لسالB �لد�خلي .�لسالB �خلا4جي، 
 Bلسال�  P= T4شا=  ﴾Bفكلمة ﴿سال
 Fايتهم من كل حز  W� لد�خلي�
فهي  ﴿nمنني﴾  كلمة  .�ما  .قلق، 
=مياP= Ti �لسالB �خلا4جي �W جناִדم 

من تعذيب �لعد. .�ضطها�6.
 T4شا=  ﴾Bسال﴿ لفظ   F� كما 
مع  قطعه  قد   Wلذ� �هللا  .عد   P=
ِمن  قوًال   Bٌقوله: ﴿سال  " �ملؤمنني 
 Fكأ. 4حيم﴾(يس:٥٩)..   �4
 Fبأ �ملؤمنني   iهؤال تبّشر  �ملالئكة 
ا  �هللا تعاP قد قّد4 لكم سالًما خاصًّ
 Tمن عند�. ." هذ� 6ليل على شد
تعّلق �ملالئكة باملؤمنني حيث 5Éهم 
بأسر�  شأ�م   " �إلtية  بالقر��4& 

ما ميكن.
4سالة  �آلية  هذ�  لنا  حتمل  كما 

�ألمر من  ينـز*  ما �  بأنه  �خر/ 
�هللا بالسالB ال ميكن ألحد �F يتمتع 

باألمن .�لسكينة.
كما �F هذ� �جلملة =شاP= T4 فشل 
سيسعى  بأنه  ִדديد�   "  Fلشيطا�
�هللا   Fفكأ �ملؤمنني،   iإلغو� جاهًد� 
قد  ها  قائًال:  �ملؤمنني  يهنئ   �
�ملبا4كة   W4�6  P= �خً��  .صلتم 
 iهؤال مكائد  من  بالرغم  ساملني 

�لشياطني.

ِمْن  ُصُد.Qِِهْم  ِفي  َما  ﴿َ.َنَزْعَنا 
ُمَتَقاِبِلَني﴾    Qٍُسُر َعَلى  ِ+ْخَو�ًنا  ِغلٍّ 

(٤٨)

شر8 �لكلما5: 
ِغّل: َغلَّ صُد�4 ِغالًّ: كاF -� ِغشٍّ �. 

من عالمات اجلنة أن قلـوب أهلها تكون خالية من 
حقـد اآلخرين. مما يعI أنه لـن يدخل اجلنة إال َمن 
نزع من قلبه البغض واحلقد ضد أخيه املؤمن M هذه 
الدنيا. لذا فمن واجب Uاعتنا بل املسلمني Uيًعا 
أن ينتفعوا من هـذه الوصفة اإل�ية لدخول اجلنة، 
فال يكّنـوا M قلوبهم ضد أحد ِمـن غّل وال بغض.
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التقوى

ِحقٍد .ِضْغٍن. .�لِغّل: �لغّش .�ِحلقد 
(�ألقر�).

.هو:  سرير  �ع  �لسر4  ُسُر4: 
�ملِلك،  Éت  على  .يغلب  �لتخُت، 
عزُّ�  -هب  سرير�:  عن   *�L يقا*: 
�ملُلُك؛  �يًضا:  .�لسرير  .نعمُته. 

�لنعمُة؛ خفُض �لعيش (�ألقر�).

 :��لتفسـ
nخر  موضع   "  � �هللا  قا*  لقد 
 ﴾Fِجّنتا 4بِّه   Bََمقا  Rخا ﴿.ِلَمن 
للمؤمنني   F�  W�  ..(٤٧ (�لر ن: 
 " .جنة  �لدنيا   " جنة  جنتني: 
من  هنا  �هللا  -كر  .لقد   .Tآلخر�
 Fقلو� �هلها تكو F� عالما& �جلنة
خالية من حقد �آلخرين. مما يع° �نه 
لن يدخل �جلنة =ال َمن نز� من قلبه 
�ملؤمن "  �لبغض .�حلقد ضد �خيه 
هذ� �لدنيا. لذ� فمن .�جب �اعتنا 
من  ينتفعو�   F� �يًعا  �ملسلمني  بل 
�جلنة،  لدخو*  �إلtية  �لوصفة  هذ� 
ِمن  �حد  ضد  قلوֲדم   " يكّنو�  فال 

غّل .ال بغض.
.قولـه � ﴿على سر4 متقابلني﴾ 
 Fكو�م متحاّبني، أل P= يًضا يش��
�ملحبة هي �ل% جتعل �إلنساF �لس 
ليتمتع  لوجه،  .جًها  صاحبه  مع 

بالنظر =P 2يا�.
لقد 4كز �لقرFn �لكرمي - " �ماكن 
على   - ش�  .بتعب��&   Tكث�
جلو¢ �هل �جلنة على �لسر4، ليبني 
�F كل =نساF " �جلنة يكوF مبثابة 
�آلخرين  حكم  من  متحر�4ً  �ملِلك، 
ال   Wلذ� هللا  =ال  يومئذ  حكَم  ال   -=
 ،Fإلنسا� على  ثقًال  حكُمه  ميّثل 
طاعته   Fأل .شرًفا؛  عزًّ�  يزيد�  بل 
�حلرية   Fإلنسا� متنح  �ل%  هي   Pتعا
�حلقيقية. .قد �كد �هللا � على هذ� 
 Fnخر " �لقرn ملع¹ �يًضا " موضع�
﴿tم  �جلنة  �هل  عن  �علن  حيث 
يشاF.i﴾(�لنحل:٣٢)..  ما  فيها 
=ال  يتمنو�ا  �منية  من  ما  �نه  مبع¹ 

.�حد  كل   Fكأ. تتحقق،   Rسو.
.قانونه  ميا4¢ حكمه   Rمنهم سو
" �6ئرته �خلاصة به؛ .هذ� هو �ملُلك 

.�حلكم بعينه.

ُهْم  َ.َما  َنَصٌب  ِفيَها  ُهْم  َيَمسُّ ﴿ال 
ِمْنَها ِبُمْخَرِجَني﴾ (٤٩)

شر8 �لكلما5:
َنَصٌب: َنِصَب �لرجُل ينَصب َنَصًبا: 
�عيا. .َنِصَب " �ألمر: جّد .�جتهد 

(�ألقر�).

:��لتفسـ
 Fإلنسا�  F� هنا   � �هللا  لقد �خ5   

لقد ركز القرآن الكرمي - M أماكن كث[ة وبتعب[ات 
ليبني  السرر،  اجلنة على  أهل  - على جلوس   fش
أن كل إنسان M اجلنة يكون مبثابة املِلك، متحرًرا من 
حكم اآلخرين إذ ال حكَم يومئذ إال هللا الذي ال ميّثل 
ا وشرًفا؛ ألن  حكُمه ثقًال على اإلنسان، بل يزيده عزًّ
طاعته تعاu هي الs متنح اإلنسان احلرية احلقيقية. 
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�يًضا، .لكن  �جلنة  يعمل "   Rسو
من F� F.6 يشعر بالتعب �. �مللل، 
 F� لك- .iلتعب 6ليل على �لفنا� Fفإ
شعو4 �إلنساF بالتعب هو " �لو�قع 
من  �ستهلك  قد  �نه  طبيعي  حتذير 
كالشحم  �لنافعة  �خلاليا  بعض  بدنه 
يكّف   F�  Fآل� عليه   F�. غ��،   .�
عن �لعمل .يرتاs، �. يتنا.* بعض 
لقد  �لوقو6.  ببعض  ليتز.6   Bلطعا�
 F� �لطبية  �لكتب  �حد   " قر�ُ& 
�إلنساF يستهلك ماليني �خلاليا من 
قليًال.  يد�   Qّر�  F� مبجر6  جسمه 
فالشعو4 بالتعب بعد قليل من �لعمل 
6ليل على ضيا� �لكث� من طاقا& 
فثبت  تعوَّ�.   F� �ل% �ب  �جلسم 
فقد   F-=  .iلفنا� عالمة  �لتعب   F�
هم  َيَمسُّ ﴿ال  بقوله   Pتعا �هللا  �خ5 
فيها َنَصٌب﴾ �F �ألجساB لن تتحلل 

.iجلنة .بالتا¬ لن تتعر� للفنا� "
�جلنة   " �ننا  -لك  من  يتضح  كما 
نعّو� عن   F� نتغذ/ من �جل  لن 
للطاقا&   iفنا ال   -=  T6ملفقو� طاقتنا 
هناQ، بل سيكوF للغذ�i هناQ نفع 
nخر .هو �F يزيدنا طاقة على طاقة؛ 
.بتعب� nخر فإF خطو�تنا " �جلنة لن 
 P= ترجع �لقهقر/، بل ستمضي بنا

 .B�.على �لد Bألما�

منها  هم  ﴿.ما   � �هللا  قا*   `
عليهم   oيأ لن   W� مبخَرجني﴾.. 
�ملو& .ال �لفناi. -لك �F �لتعب هو 
 Fملو&، أل� P= Fيدفع باإلنسا Wلذ�
فشيًئا  شيًئا  ُتستهلك  �لبدنية  طاقاته 
=F� P تف¹ �ائيًّا؛ .مبا �F �جلنة خالية 
من �لتعب .�لنصب، فال مو& فيها 

.ال خر.� منها.
علًما �F �جلنة مقاB 4.حاz. مما ال 
شك فيه �F ِنعمها قد ُشّبهت بنعم 
هذ� �لدنيا على .جه �ملجاL .�لتمثيل، 
 F� ��ى من  ِنعمها   F� �حلق  .لكن 
 F� لو�قع�. .Fيستوعبها عقل �إلنسا
هذ� �آلية =منا تومئ =P حقيقة �خر/ 
�لدنيا   " Fلصاحلني يعانو� F� هي.
.لكنهم  �لشيطانية،  �tجما&  من 
هذ�  مثل  من   Fسيتخلصو �جلنة   "
 Fلعر�قيل متاًما، .ستنعم قلوֲדم بأما�
كامل من �W تعب .نصب، =- ليس 
مؤقت  .ال  �6ئم  خطر   W�  Qهنا

.Fلضر4 �لشيطا
�آلية  ֲדذ�  نستد*   F� ميكن  كما 
 Pجلنة ليست مكاًنا للكسا� F� على
يستجّموF فيها .يرتاحوF عاطلني، 
�يًضا؛   Fيعملو  Rهلها سو�  F= بل 
لو  عنهم  �لنصِب  لنفي  �6عي  ال   -=
� يكن هناW� Q عمل tم؟ فالذين 

يظنوF� F �جلنة مكاF للتمتع باألكل 
 F� عليهم   i°t� .�لعيش  �لشهي 
هذ�.  �خلاطئ  تفك�هم  يصّححو� 
 sصّر كما  �لعبو6ية   Bمقا �جلنة   F=
 " ﴿فا6ُْخلي  قوله   " بذلك  �هللا 
(�لفجر:  عباW6*  .�6ُخلي جن%﴾ 
 Fإلنسا� Lمنا �ر= W� ..(٣٠ .٣١
بعد   Pتعا �لكاملة هللا  �لعبو6ية   Bَمقا
�لعبد   F� .�لظاهر  �جلنة؛  6خولـه 
 F� يعمل، .ال �لس عاطًال. فثبت
�ملقاB �حلقيقي للعمل هو �جلنة حيث 

يص� �إلنساF كامًال " عبو6يته. 
�حلقيقية  �ملتعة   F� �يًضا  .�علمو� 
 Fإلنسا�  Fكو  " تكمن  =منا  للجنة 
�لقصو/ "   Tللذ�  Qد هنا� Rسو
من  متحر�4ً  ֲדا   Bسيقو �ل%  عبا�6ته 
تعب �لصر�� مع �ملشاعر �ل% تعرقله 
عن �لعباT6. .�لظاهر �F �إلنساF ال 
ميل .ال يتعب من �لعمل �لذW �د 

 .Tفيه �ملتعة .�للذ
�ملسلمني عموًما   F� �ملؤسف  .لكن 
يصّوF.4 �جلنة .كأ�ا 4�6 للمساكني 
عاطلني،  �هلهـا  يعيـش  حيـث 
Áّاًنا،  �ملأكوال&  بأشهى   Fيتمتعو.
مـن F� F.6 يطر6هـم منها �حد!

باهللا  =ال   Tقـو .ال  حـو*  ال 
�لعـلي �لعظيـم! 



̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرF� Tََّ �لنَِّبيَّ � َقاَ*: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم �هللا َتَعاَلى ِفي ِظلِِّه َيْوBَ َال ِظلَّ ِ=الَّ ِظلُُّه. ِ=َماBٌ َعْدٌ*، َ.َشا�ٌّ 
َنَشَأ ِفي ِعَباTِ6َ �ِهللا، َ.4َُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي �ْلَمَساِجد، َ.4َُجَالFِ َتَحابَّا ِفي �هللا �ْجَتَمَعا َعَلْيِه َ.َتَفرََّقا َعَلْيِه، َ.4َُجٌل 
uَ ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه  6ََعْتُه �ْمَرTٌ�َ َ-�ُ& َمْنِصٍب َ.َجَماٍ* َفَقاَ* =ِنِّي َ�َخاRُ �َهللا. َ.4َُجٌل َتَصدَّ

(Tكتا� �لزكا ،W4صحيح �لبخا) .�َُما ُتْنِفُق َيِميُنُه. َ.4َُجٌل َ-َكَر �َهللا َخالًِيا َفَفاَضْت َعْيَنا

 �َLَِال ُنَنا Fْ�َ.َ �ِاَعِة ِفي �ْلَمْنَشِط َ.�ْلَمْكَر ْمِع َ.�لطَّ اِمِت َقا*: َباَيْعَنا 4َُسوَ* �ِهللا  َعَلى �لسَّ ̌¬‡łْ ُعَباTَ6َ ْبِن �لصَّ
�ْألَْمَر َ�ْهَلُه َ.Fْ�َ َنُقوBَ َ�ْ. َنُقوَ* ِباْلَحقِّ َحْيُثَما ُكنَّا، َال َنَخاRُ ِفي �ِهللا َلْوَمَة َالِئٍم. (صحيح �لبخاW4, كتا� 

(Bألحكا�

حَّ  ْلَم ُظُلَماٌ& َيْوBَ �ْلِقَياَمِة. َ.�تَُّقو� �لشُّ ْلَم َفِإFَّ �لظُّ ̌¬‡ł َجاِبِر ْبِن َعْبِد �ِهللا F�ََّ 4َُسوَ* �ِهللا � َقاَ*: �تَُّقو� �لظُّ
حَّ َ�ْهَلَك َمْن َكاFَ َقْبَلُكْم، َحَمَلُهْم َعَلى Fْ�َ َسَفُكو� 6َِماiَُهْم َ.�ْسَتَحلُّو� َمَحا4َِمُهْم. (صحيح مسلم،  َفِإFَّ �لشُّ

كتا� �ل5 .�لصلة .�آل��6)

̌¬‡ł    �َِبي ُهَرْيَرF�َ  Tََّ 4َُسوَ* �هللا  �   َقاَ*:  َلْو َيْعَلُم �ْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد �هللا ِمَن �ْلُعُقوَبِة َما َطِمَع ِبَجنَِّتِه َ�َحٌد، َ.َلْو 
َيْعَلُم �ْلَكاِفُر َما ِعْنَد �هللا ِمَن �لرَّْحَمِة َما   َقَنَط  ِمْن َجنَِّتِه َ�َحٌد. (صحيح مسلم، كتا� �لتوبة)
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التقوى

�ألسو� �لحسنة

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



+* �لذين ينشئوF صلة كاملة مع �هللا تعاP يشبهوF كث�� َمن ير/ ضوi �لنا4 من بعيد �.ال ` 
يقتر� منها ح� يدخلها فيحترu جسد� كله .ال يبقى =ال �لنا4. كذلك يظّل صاحب �لصلة 
�لكاملة يتقر� =P �هللا تعاP يوما =ثر يوB ح� يدخل .جو�6 كله " نا4 حب �هللا .�ترu كيانه 
�لنفسي بشعلة �لنو4 .يص� 4ما�6 .حتل 2َله �لنا4ُ؛ فتلك هي -T.4 حّب �هللا تعاF= .P �ك5 عالمة 
 uجديد بعد �حتر� Fية، .يتوّلد فيه كياtتتولَّد فيه �لصفا& �إل F� هي Pلعالقة �حد مع �هللا تعا

�لر-�ئل �لبشرية بشعلة �لنو4 .تنمو فيه حياT جديدT مغايرT متاما للحياT �لسابقة. 
عندما يوضع �حلديد " �لنا4، .تأخذ �لنا4 منه كل مأخذ يصبح على هيئة �لنا4 متاما، .مع هذ� 
ال يسع �لقو* =نه ناF=. ،4 كاF ُيظهر صفاִדا.. كذلك متاما َمن غشيته شعلة �حلب �إلtي من 
قمة �4سه =P �¾ص قدميه فإنه يصبح مظهر� للتجليا& �إلtية، .لكن ال ميكن �لقو* =نه =لٌه، بل 
ما �L* عبد� غشيته تلك �لنا4. .بعد سيطرT �لنا4 عليه تنشأ فيه �لوR من �ما�4& �حلب �لكامل. 
.ال تكوF �ماT4 .�حدT ح� ُيخشى �شتباهها على فطني باحث عن �حلق، بل ُتعرR تلك �لصلة 

من خال* مئا& �لعالما&. 
.�حللو  �لفصيح  كالمه  .nخر  حني  بني  لسانه  على   Wُيجر  Pتعا �هللا   F� �لعالما&  تلك  .من 
�ملحتوW على عظمة .بركا& =tية .قوT كاملة على �لغيب .يكوF مصحوبا بنو4 ي5هن على 
�نه �مر يقي° .ليس ظنيا، .ير�فقه ملعاF 4باz .يكوF منـزَّها من �لشو�ئب. ." معظم �أل.قا& 
 Fسع .عاملي، .تكو�. uعظيمة -�& نطا &�i2تويا على نبو Bهذ� �لكال Fيكو Fغالب �ألحيا.
ا .ال يقد4 �حد على �إلتياF بنظ�ها، .تكوF مليئة ֲדيبة =tية، .من خالtا  عدمية �لنظ� كيًفا .كمًّ
مني، بل تالَحظ فيها  يتر�i/ .جه �هللا تعاP بسبب قوִדا �لتامة. ال تكوF نبو�iته مثل نبو�i& �ملنجِّ
�ما�4& �حلب .�لقبو* �إلtي .تكو�L FخرT بالتأييد .�لنصرT �لربانية. .تكوF بعض نبو�iته عن 
نفسه .بعضها عن �.ال�6 .�صدقائه، .بعضها عن �عد�ئه، .غُ�ها عن �لدنيا بشكل عاB، .منها 
ما تكوF ألL.�جه .-.يه. ُتكَشف عليه �مو4 ال ُتكشف على غ�� .ُتفتح " نبو�iته �بو�� �لغيب 
�ل% ال ُتفتح لغ��. .ينـز* عليه كالB �هللا كما ينـز* على �نبيائه .4سله �ألطها4 .يكوF كالما 
ا ال  يقينيا .منـّزها عن �لظنوF. ُيعَطى لساُنه شرفا =- ُيجر/ عليه كالB عدمي �لنظ� كيًفا .كمًّ
يسع �لدنيا مباL4ته. .توَهب عيُنه قوT على �لكشوR ف�/ �موu6� �4َّ .�خفى. ." كث� من 
�ألحياF ُتعَر� عليه كلما& مكتوبة، .يقابل �ألمو�َ& مقابلَة �ألحياi. .كث�� ما متثل �ماB عينيه 

�شياi تبعد " �لو�قع مئا& �ألميا* .كأ�ا حتت �ألقد�B.   (حقيقة �لوحي)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات 

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود  �
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التقوى

 Zتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  .حد�  �هللا  =ال  =له  ال   F� �شهد 
شريك لـه، .�شهد �F 2مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو-  بعد  �ما  .4سوله. 
�لشيطاF �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �4َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوB �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Qَيَّا=.َ َنْعُبُد   Qَيَّا=
�لَِّذيَن  ِصَر�»   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ»  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (nمني) َ.ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لe <لقاها سيدنا مر�d مسر.c> Qد <يد` �هللا تعاa بنصر` �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو& .�إلماH �ملهد% �
٢٠١٣/٠٩/١٣ Bيو

Fبلند sمسجد بيت �لفتو "

�لدما4   P=  Qتتحر �لعاملية   R.لظر�
 " Tلسائد� R.بسرعة هائلة، .�لظر
سو4ية خاصة، بل " �لبال6 �لعربية 
بوجه عاB ميكن �F تؤP= W6 6ما4 
شامل .خط�. .لو تو4طت �لقو/ 
�خلا4جية " �حلر� " سو4ية فلن 
يو�جه �لدما4َ �لعالـُم �لعرZ فقط، 
بل تتضر4 به بعض �لبال6 �آلسيوية 
 Q4يضا ضر�4 كب��. .لكن ال تد�
حكوما& �لبال6 �لعربية .ال �لقو/ 
�لك5/ �ألخر/ �F هذ� �حلر� لن 
تقتصر على سو4ية فقط، بل ميكن 
�لعاملية.  �حلر�  مقدمة   Fتكو  F�
باملحب   Fيؤمنو �لذين   Fفاأل ديو
�لصاu6 للن� � �لذW جاi إليصا* 
�ألمن  .خْلق   Pتعا �هللا   P= �لعا� 
.�ألخوT متبًعا سيد� .مطاعه 2مًد� 
يكثر.�   F� عليهم    � �ملصطفى 
هذ�  من  �لعا�  إلنقا-   iلدعا� من 
عندنا .سيلة سو/  ليست  �لدما4. 
�لدعاi ميكننا �F ننقذ ֲדا �لعا� من 
4 �لعا�  �لدما4. ال يسعنا =ال �k Fذِّ
�لنتائج  تلك  من  �لك5/  .�لقو/ 
حني  بني  نفعله  ما  .هذ�   ،Tخلط��
.nخر بقد4 ما هو " .سعنا. =ن° 
�حذ4 قد4 �إلمكاF 4جا* �لسياسة 
شا4كت°  .لقد  .�حلكوما&. 
 " �أل دية  �إلسالمية  �جلماعة 

W;œzçzŸÄ;Ô˜zd;YW;œzçzŸÄ;Ô˜zd;Y
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حضرj مر�d مسر.c> Qد <يد` �هللا

نشر هذ� �لرسالة على نطاu .�سع 
 iهؤال .يقو*  كله.  �لعا�  بال6   "
 Tقو بكل  �لسياسة  �لزعماi .4جا* 
متاما  صحيح  تقوله  ما   Fبأ  Tشد.
.4سالتك هذ� جاi& " .قتها متاما 
 oكالمي، .لكن عندما يأ F.يؤيد.
.قت �لعمل به تتغ� �.لويا& �لقو/ 
ما  نفعل  بأننا  قلت  كما  �لك5/. 
�لسالs �حلقيقي  �ما  فعله،  نستطيع 
" يدنا جلذ� �فضا* �هللا تعاP فهو 
�لدعاi، لذ� �ب على �بناi �جلماعة 
�F يكثر.� من �لدعاi للبشرية بوجه 
عاB .إلنقا- �ألمة �ملسلمة من �لدما4 

بوجه خا�. 
سيدنا  �لقى  تقريبا  عاما   ٨٨ قبل 
حو*  خطبة   �  zلثا� �خلليفة 
 Qنذ�n �لسائدT " سو4ية   R.لظر�
 " موغل  6مشق  تا4يخ   Fبأ .قا* 
مركز  �ملدينة  هذ�  كانت   -=  Bلِقد�
 Bإلسال� قبل  �ألخر/   Fأل6يا�
 .Tكب� �Óية  حتتل  .كانت  �يضا 
 P= �يضا   Bإلسال� عاصمة  .ظّلت 
nثا4  فيها  توجد  كما  طويلة   Tمد
�يضا.  �ألخر/  �لقدمية   Fأل6يا�
عن  خطبة   zلثا� �خلليفة  �لقى  لقد 
.-كر   B١٩٢٥  Bعا  " 6مشق 

 L.4لد� F� لك، .هو- i�4. لسبب�
 " .شا4كهم  باالستقال*،  طالبو� 
-لك �ملسلموF �يضا. كانت قبائل 
�لدL.4 تسكن " �جلبا* .شا4كهم 
�ملدF حيث   " Fلقاطنو�  Fملسلمو�
قا*  فقد  حتكمها.  فرنسا  كانت 
لأل.ضا�  حتليله   "  zلثا� �خلليفة 
فرنسا   F�  Qنذ�n  Qهنا  Tلسائد�
كانت حتكمها من �لناحية �إل4�6ية، 
كانو�  .�ملشايخ  �ملفتني  .لكن 
�كمو�ا من حيث �خذ �لقر��4&، 
 .�  Fحكومتا حتكمها  كانت   W�
�حلكومة  .لكن  حكوما&،  ثالثة 

يدنا   M السـالح احلقيقـي
 uجلـذب أفضـال اهللا تعا
هو الدعاء، لذا xب على 
يكثروا  أن  اجلماعـة  أبنـاء 
من الدعاء للبشـرية بوجه 
عام وإلنقاذ األمة املسـلمة 
مـن الدمار بوجـه خاص. 
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التقوى

 Tلسيطر خاضعة  كانت  �لسياسية 
 Fملفتو� Fفرنسا على �ية حا*. .كا
�. �ملشايخ �كمو�ا مبع¹ �نه =-� �6�4 
�حد �F ينشر شيئا من �أل6بيا& �. 
فر� حظر  �ملف%  .قر4  6ينيا  كتابا 
قا�46  �يضا  �حلاكم  يكن  فلم  عليه 
على �F يفعل شيئا جتا� موقفه. .قد 
ضر� �ملصلح �ملوعو6 � مثال على 
�جلماعة  �ستأ-نت  لقد  قائال:  -لك 
�حلاكم  من  �أل دية  �إلسالمية 
�يضا  .ُنشر&  كتبها  بعض  لنشر 
.لكن �ملف% فر� �حلظر عليها بعد 
�لشكو/  4ُفعت  .عندما  طباعتها. 
�ماB �حلاكم قا*: ال �ستطيع �F �فعل 
بل  �ألمر،   " خيا4   ¬ .ليس  شيئا 

هذ� �خليا4 " يد �ملف%. 
حتكم  كانت  فرنسا   F= باختصا4، 
 �-=. �إل4�6ية،  �لناحية  من  �لبال6 
4فع �حد عق�ته ضدها من �لناحية 
 .Tشديد  Tبقسو عوِمل  �لسياسية 
�4ية   Fملحليو� �لنا¢  4فع  .عندما 
باألحر/   .� �حلكومة  ضد  �لتمر6 
لنيل �حلرية شّنت فرنسا غاT4 جوية 
.يقا*  6مشق  على   uلنطا� .�سعة 
 P= بأنه ظلت �لقذ�ئف تطَلق عليها
٥٧ �. ٥٨ ساعة متتالية، .ُهدمت 
.بذلك  �ملدينة   " تا�4ية  بنايا& 
 Rالn .ُقتل  كله،  تا�4ها  ُمحي 

�ملدينة  هدِّمت  ملا-�  .لكن  �لنا¢. 
.ملا-� ُقتل �لنا¢؟ أل�م طالبو� باحلرية 
 .Tملستعمر� �لقو/  من  .�الستقال* 
لقد تلّقى �ملسيح �ملوعوt= � 6اما 
نصه: ”بالi 6مشق“. فقا* �ملصلح 
حالة  =ليه  nلت  ما   Fبأ  � �ملوعو6 
�جلوية   T4لغا� نتيجة  6مشق  مدينة 
 Bاt= كانت توحي بتحقق T4ملذكو�
�ملسيح �ملوعو6 � =- ُهدمت �يع 
تا4يخ  .ُمحي  �لتا�4ية  �لبنايا& 
 iكلها، .� تشهد 6مشق بال Fأل6يا�
.6ما�4 �ك5 منه قبل -لك. .قد حّل 
 W� ،Qنذ�n جنبية� Tبيد قو iهذ� �لبال
 Bشّنتها فرنسا. من �ملعلو T4نتيجة غا
�F بعض �إلtاما& تتحقق �كثر من 
 Tحّل بيد قو Wلذ� iفهذ� �لبال ،Tمر
 P= جنبية .6ّمر �ملدينة بأسرها �ستمر�

٥٧ �. ٥٨ ساعة، .يقو* �لبعض =نه 
 Qلفا شخص، .هنا� T4ما& " �لغا
 F.عشر فيها  ما&  بأنه  يقو*  من 
�لتقدير�&  .تقو*  شخص.  �لف 
nالR شخص   ٨  .�  ٧  F� �لدقيقة 
�قو*  .لك°  حا*.  �ية  على  هلك 
 Wلذ�  iلبال� -لك   Fبأ �سف  بكل 
حّل بيد �ألغياP= /6ّ� 4 �خلسائر �ل% 
-كرִדا، .لكن هناQ بالn iخر حل 
�آلF .قد حل بيد �ملسلمني �نفسهم 
ُتدمَّر  .سو4ية  6مشق  تز�*  .ال 
سنتني  منذ  �قصاها   P= �قصاها  من 
من  �كثر  ُقتل  .قد  تقريبا،  .نصف 
تقدير�&  �سب  شخص  �لف  مئة 
�لقتلى  عد6  �لبعض  .يقّد4  6قيقة، 
ُشر6  .قد  بكث�.  -لك  من  بأكثر 
بيوִדم  .حتولت  �لنا¢  من  ماليني 
=P �نقا� .صا4& �ألسو�u خر�با 
على  �لقذ�ئف  ُ�طلقت  .قد  يبابا، 
.�لبنايا&  .�ملطا�4&  �لرئاسة  قصر 
nمن   Fمكا  Qهنا يعد   �. �ملختلفة 

قط. 
�ملو�طنني  تقتل  �حلكومة   Õجيو
.�ملو�طنوF يقتلوF �ملو�لني للحكومة 
.غ�هم.  �جليش  4جا*  فيهم  مبن 
.�هُل  �لسنة  �هَل   Fيقتلو  Fلعلويو�
�لسنة يقتلوF �لعلويني. يّدعوF بأ�م 
�ل%  فاجلهو6  نفسه،  بالن�   Fيؤمنو
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من  �حلكومة  معا4ضو   Qهنا يبذtا 
�لسنة باسم �حلرية  �لعامة .هم �هل 
قد �نضم =ليهم �إل4هابيوF �يضا باسم 
�ملساعدT، فاألضر�4 �ل% تصيب �لبلد 
من هؤالi �إل4هابيني ستتبني الحقا. 
 iهذ� �لبال F� باختصا4 من �ملؤسف
 Tيتخذ �ة خط� Tتى هذ� �ملر� Wلذ�
��م   Fيعرفو ال   iهؤال.  ،BLيتأ.
نتيجة مما4ستهم �ملظا� ضد بعضهم 
يرتكب  يضعفوF -حيث   Q4لتعا�.
�حلرية،  باسم  �ملظا�   Fملو�طنو�
باسم  �ملظا�  �حلكومة  ترتكب  كما 
=حال* �ألمن- ح� تستRÖ �لقو/ 
�لعظمى �جلهو6َ لنيل مصاحلها �جة 
�لظلم.  على   iلقضا�.  Bلسال� =قامة 
�ملساعي  هذ�   F�  Rتعر ال  لكنها 
�لعا�  تدم�   P=  W6تؤ قد  .�جلهو6 
�لك5/  �حلكوما&  فبعض  كله، 
�يضا  �إلقليمية  �حلكوما&  .بعض 
تساعدها،   .� سو4ية  موقف  تؤيد 
تدعم  �ألخر/  �حلكوما&  .كذلك 
�غلبية  بل  �يضا  �ملعا4ضة  .تساند 
فهذ�  معها.  �لك5/  �حلكوما& 
�أل.ضا� كما قلت �P= &َّ6 خطر 
�ملسلمني  على  �ألسف  لكن  كب�، 
 Wلذ� بالتعليم  �لعمل   Fيدَّعو �لذين 
قا* �هللا � �قه =نه قد بلغ �لكما*، 
كما يدَّعوF �النتماP= i �مة .صفها 

�هللا بـ ”خ� �مة“. لكن �W عمل 
خ�W تقوB به هذ� �لبال6 �إلسالمية 
 Tلعصر �حلاضر؟ فلم تبق مو�سا� "
من   iجز  Wبأ  Fيعملو هم  .ال 
�لتعليم. .قد تالشت عندهم �حلمية 
=- يطلبوF �ملساعدT من �ألغيا4 لقتل 
يقو*  ما-�  لنقر�  �ملسلمني،  =خوִדم 
�لوضع،  هذ�  مثل  �لكرمي "   Fnلقر�
 W� ..ظهر& هذ� �أل.ضا� �-= W�
=-� Éاصمت �اعتاF يقو* �هللا �: 
�ْقَتَتُلو�  �ْلُمْؤِمِنَني  ِمَن   Fَِطاِئَفَتا  Fْ=ِ.َ﴿
َفَأْصِلُحو� َبْيَنُهَما َفِإFْ َبَغْت ِ=ْحَد�ُهَما 
َعَلى �ْألُْخَر/ َفَقاِتُلو� �لَِّتي َتْبِغي َحتَّى 
َتِفيiَ =َِلى َ�ْمِر �ِهللا َفِإFْ َفاiَْ& َفَأْصِلُحو� 
َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِ* َ.َ�ْقِسُطو� ِ=Fَّ �َهللا ُيِحبُّ 
بينهم  �صلحو�   W� �ْلُمْقِسِطَني﴾، 
 Rإلنصا� معيا4  .بيَّن   ،Rباإلنصا
 " قا*  حيث  جد�  4فيع  �نه  �يضا 

 Fُخر: ﴿َ.َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآn موضع
كنتم  فإ-�  َتْعِدُلو�﴾..  َ�الَّ  َعَلى   Bٍَقْو
 iألهو�� من  بدال  �هللا  حب   F.تريد
�ملا6ية فمهمة �ملسلم �F يقيم �لعد* 
فقا*:  �يضا،  .غ�هم  �ملسلمني   "
﴿هو �قر� للتقو/﴾ �ل% ُ�مر �ملسلم 

مر��4 .تكر�F� �4 يتحلى ֲדا. 
�لرئيس �إلسر�ئيلي قد   F� فاملؤسف
 Fكا ما  �لك5/  �لقو/  على  �شا4 
�ب �F يش� عليها �ملسلموF، لكن 
لو سلمنا �نه � �طر ببا* �ملسلمني 
�ب   Fفكا �ملسلمني،   Bحلكا�  W�
-عندما  �لعربية  �لد.*  جامعة  على 
�شا4 �لرئيس �إلسر�ئيلي بذلك على 
 Pتعلن �ننا سنتو F� -لقو/ �لغربية�
منطقتنا   " �حلاصلة  �لفنت   sصال=
فيها  يقيم  �ل%  �ملنطقة   " .خاصة 
بإله   Fملؤمنو� kن  6يننا.  �صحا� 
.�حد .4سو* .�حد .نعمل بتعليم 
�لكتا�  هذ�  .نعّد  .�حد،  كتا� 
قد   Rخلال�  Fكا  Fفإ لنا.  6ستو�4 
نشأ فينا، .=-� كاF �لقتا* قد قاB بني 
طائفتني " بلد .�حد �. بني �لشعب 
.�حلكومة لسبب جائز �. غ� جائز، 
فسوR نعثر على حل tذ� �ملشكلة 
" �لتعليم �لكامل لكتابنا. فإ-� كانت 
طائفة منا قد بغْت فللقضاi على هذ� 
 Tلغ� ملساعد�  P= �حتجنا   �-= �لبغي 

الرئيـس  أن  فاملؤسـف 
اإلسـرائيلي قد أشـار على 
القوى الك,ى ما كان *ب 
أن يشـ3 عليها املسلمون..
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التقوى

تقنية �. �سلحة فيمكن �F نتلقاها، 
.�ألشخا�  �لعمل  خطة   F� =ال 
�لذين ُيستخدموF للقضاi على هذ� 
�لفتنة سيكونوF منا. فإ-� كاF لد/ 
�ملسلمني هذ� �لتفك� ملا جتر� �W من 
�لبال6   P= ينظر   F� على  �آلخرين 
ميكن  4غبة   Wفأ  ،iبسو �إلسالمية 
�F تكوF عند �حد جالس على ُبعد 
nالR �ألميا* " بلد معني؟ =منا هي 
=ما �F يضع يد� على ثر.T -لك �لبلد 
 Tخلصم كقو� على  هيبته  يفر�   .�
على  سيطرته  يفر�   .� عظمى؟ 
حتد¶  �ل%   Tلفق��  Tلصغ�� �لبال6 

فيها �لفنت، .يثبت �فضليته. 
لد4جة  يتجر�  �لغ�   F= باختصا4 
��ا  �لبال6  �حد  حكومة  �علنت  قد 
ستشن �tجوB على سو4ية ح� لو 
بشن  tم   Tملتحد� �ألمم  تسمح   �
�لغاT4 عليها -.سبب -لك �F �لبال6 
�إلسالمية قد ضعفت .�F �ملسلمني 
حقنا  من  فهذ�  تعليمهم-  نسو�  قد 
 F� طفو¬  بدليل  �حلق   F.45ي.
�ألمم �ملتحدT ال تستطيع �F تفر� 
�خلا4جية.  سياستنا  على   Tلسيطر�
ֲדذ�؟  �خلا4جية  �لسياسة  عالقة  فما 
تر/  -4.ته  �لعد.   iعد� يبلغ  فحني 
 Fبعض �ملثقفني ظاهرًيا �يضا يتكلمو
 P= ننظر  kن  �جلهل،  عن  ينّم  مبا 

جد�،   iعقال بأ�م  منا  ظنا   iهؤال
لكنهم يتكلموF كالما جاهليا. فال 
على  جالسني  بالقضية  لكم  عالقة 
 Wألميا*، .=-� كانت أل� Rالn ُبعد
 Fتكو F� مؤسسة عالقة ֲדا .ينبغي
هذ�   Fأل فقط،   Tملتحد� �ألمم  فهي 
بلد   Wأل .ليس  فيها.  عضو  �لبلد 
معيَّن عالقة شخصية بالقضية، كما 
�ملشاكل  فيه   Wلذ� �لبلد  ل  يشكِّ ال 
عالقة  فما  عليه.  مباشر�  خطر� 
- فأنا  بالقضية؟  �خلا4جية  �لسياسة 

�ملنطق.  هذ�  �فهم   � �ألقل-  على 
 Bمنا هو عنا6 .تعنت .سعي مذمو=.
إلثبا& �لسيطرT. فالسالB ال يستتب 
.=قامة  �ألسلو�،  ֲדذ�  �لعا�   "
�لسالB تتطلب �i�6 مقتضيا& �لعد* 
.�إلنصاR. فليس هناQ تعليم �يل 

مينعنَّكم من  �إلسالB: ال  تعليم  مثل 
�لعد* عد�iُ �لعد.. فمن هذ� �ملنطلق 
 F� مر��4  �لعا�   Bحكا �نتباَ�  لفتُّ 
هذ�  بتنفيذ  =ال  تتم  ال   Bلسال� =قامة 
 Bال تترسخ 6عائم �لسال W� ،لتعليم�
�ل%  �آلية  هذ�  بتعليم  بالعمل  =ال 
 Tملتحد� �ألمم  سعِت  فإ-�  تلوִדا. 
�ملبد�  هذ�  �سب   Bلسال�  iإلنشا
فسيستتب �لسالB، .=-� سعت �لبال6 
 Fّفإ �لظلم  ملكافحة  متكاتفًة  كلها 
�لعد* سيسو6، .ال يتحقق -لك =-� 
 Tبعضها يتمتع �ق �لفيتو .�لقو Fكا
Éّص  ال  فالقضية  4غباته.  لتنفيذ 

�لسياسة �خلا4جية ألWّ بلد.
لن  قائلة:  �لد.*  =حد/  .صرحت 
سو4ية  ��4ضي   P= �جليش  نرسل 
بل نشاQ4 " شن �لغا�4& �جلّوية. 

وهذا يعـI أنهم يريـدون أن 3ّولـوا تلك املدن 
والبلد خراًبا ودماًرا كما فعلوه أول مرة، وسيقتلون 
األبريـاء، وميحقون األطفـال والنسـاء أيضا كما 
فعلـوه M العـراق وليبيا دون أن يعثـروا على ما 
كانوا يّدعونه، والنتيجة نفسـها ست|ز ههنا أيضا.
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�ّولو�   F�  F.يريد ��م  يع°  .هذ� 
.6ما�4ً  خر�ًبا  .�لبلد   Fملد� تلك 
 Fسيقتلو.  ،Tمر  *.� فعلو�  كما 
 iألطفا* .�لنسا� Fميحقو. ،iألبريا�
.ليبيا   uلعر��  " فعلو�  كما  �يضا 
يّدعونه،  كانو�  ما  �ققو�   F�  F.6
�يضا.  ههنا   L5ست نفسها  .�لنتيجة 
لقد حتولت �ملدF هناP= Q �خلر�� 
�ملناطق  تلك  �Lلت  .ال  .�ألنقا� 

.Bألمن .�لسال� P= تفتقر
من  بينهم  من   Pتعا �هللا   Bقا� لقد 
4ئيس  �صد4  فقد  يو�جهو�م. 
�لوi�4L �لر.سي بيانا باألمس بل لعله 
قر��4تكم   F= فيه:  قا*  مقاال  كتب 
 F� منفر6ين ال ميكن  �Éذمتوها  �ل% 
كنتم   �-= �لعد*،  على  قائمة   Fتكو
�لقر��4&  هذ�  مثل  �Éا-   F.تريد
ֲדذ� �لطريقة فلما-� =ً-� �نشأمت منظمة 
�ألمم �ملتحدT؟ =-� �ستمر �حلا* على 
 Tمنظمة �ألمم �ملتحد Fهذ� �ملنو�* فإ
عصبة  منظمة  مآ*  ستلقى  �يضا 
�ألمم، .لقد �4سلنا لكم سابقا �يضا 

هذ� �لرسالة مرT بعد �خر/.“
 ال شك �F ما قاله صحيح. ` =�م 
�طاحو� باحلكومة " مصر �جة ��ا 
ال تؤW6 حقوu �لشعب .تقتل �لنا¢ 
بال هو�T6 من �جل =حكاB سيطرִדا 
 -= حقًّا،  صحيح  كالمهم  عليهم. 

كانت �حلكومة �لسابقة تسلك هذ� 
�ل%  �حلكومة  .لكن  متاًما  �ملسلك 
�عقبتها كانت للمتشد6ين .�ملجانني 
6ينًيا، مما �قضَّ مضاجع هذ� �لقو/ 
.�خذ.�  �خر/،   Tمر �لك5/ 
جتاهها.  فعله  ميكنهم  فيما   F.يفّكر
�لكبا4  �لصحفيني  �حد  سأل°  لقد 
 " .�سع   uنطا على  ُتنَشُر   Tجلريد
=قامة  =مكانيا&  هي  ما  �م�كا: 

هذ�  بعد  مصر   "  Bلسال�. �ألمن 
�لوقت:  -لك   " له  فقلت  �لتغي�؟ 
لفر�  �حلكومة  بتلك  �طْحتم  لقد 
سيطرتكم .لكن �لذين تولو� �حلكم 
حائزين  ليسو�   F.آلخر� هم   Fآل�
�لشعب،  4ضى  .ال  4ضاكم  على 
يعا4ضو�م.  �لشعب  معظم   F=  -=
 F.مشتعلة، .ستر T.لت �جلذ�L فال
�F �لدماi سُتهرu بغز�T4 بعد بضعة 

nثا4 �لدما4 " سو4ية



اجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٤هـ  - تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٣ م

١٨

التقوى

�هرقت  �ل%  �لشاكلة  على  �شهر 
�لوقت  قبل  -لك  حتقق  لقد  قبلها. 
مصر  .�.ضا�  �قد�4،  كنت   Wلذ�

" �ألياB �لسابقة ماثلة �مامنا.
�P= &6 حد.¶  �ل%  �ألسبا�  لعل 
�إلسالمية  �لبال6   " �الضطر�با& 
كلما  .لكن  شعبها  عند  م45ها  tا 
تدخلت �لقو/ �لك5/ " شؤ.F هذ� 
�لبال6 �6/ -لك =P =ثاT4 �لفنت .نشر 
�لفسا6. .لقد �لقيت خطبتني �. ثالثة 
 Bعا مطلع   " �ملوضو�  هذ�  حو* 
�خلطط   F� فيها  .�.ضحت   ٢٠١١
�لظاهرT .�خلفية �ل% ستضعها �لقو/ 
نظًر�   Bلسال�. �ألمن  باسم  �لك5/ 
ستضر   T4ملتدهو� �ملسلمني  أل.ضا� 
.لن   ،Rملطا� �اية   " باملسلمني 
ترضى هذ� �لقو/ �ا* من �ألحو�* 
 F� ،Fتتضر4 مصاحلها. فانظر.� �آل F�
هذ� �لقو/ 6عمت �لشعب " �عما* 
 Q4لقتل .�لدما4 " عهد حس° مبا�
ضجة  .�ث�&  �حلكم  عن  فُأقصَي 
كب�T، .لكن عندما � تر�� �حلكومة 
�لقو/  هذ�   Úمصا �يضا  �لتالية 
�لك5/ توP �جليش �حلكَم .�4يقت 
.مع  سابًقا،  �4يقت  مما  �كثر   iلدما�
كل -لك � يبِد �حد مو�ساT للشعب 
هذ� �ملرT، .� �رQ �حد ساكًنا. =�ا 

�6L.�جية " �ملو�قف. 

�لبال6  حلكوما&   Fn لقد  باختصا4، 
 F� غ�ִדا، .عليها Wُتبد F� إلسالمية�
بدال  �ملسلمة  �ألمة   Úمصا  P= تنظر 
يتأتى  .ال  فقط.  بال6ها   Úمصا من 
-لك =ال =-� تولد& �لتقو/ " قلو� 
جاهدين  .سعو�  .�لشعب   Bحلكا�
 P=  � للن�  �حلسنة   Tباألسو للعمل 
�حلاكم  .شعر  �به،  �6عائهم  جانب 
.عملو�   � �لن�   Bبآال .�لشعب 

بتعليمه. 
�قدB فيما يلي بعض �قو�* �لن� � �ل% 
تنبه �حلّكاB .�لشعب =P مسئولياִדم. 
عن  �ألحا6يث  بعض  �.ال   Bقد�.

:Bحلكا�
َعْن �َِبي ُهَرْيَرT َعْن �لنَِّبيِّ � َقاَ* َسْبَعٌة 
ُيِظلُُّهْم �هللا ِفي ِظلِِّه َيْوBَ َال ِظلَّ ِ=الَّ ِظلُُّه 

 ،W4لبخا�) �ْلَعا6ُِ*.   Bُْإلَِما� (�.tم) 
(F�-كتا� �أل

من  كب�  جانب  على  يقع  فالعد* 
�ألÓية.

�ِهللا  4َُسوُ*  َقاَ*  َقاَ*  َسِعيٍد  �َِبي  .َعْن 
� ِ=Fَّ َ�َحبَّ �لنَّاِ¢ =َِلى �ِهللا َيْوBَ �ْلِقَياَمِة 
َعا6ٌِ*   Bٌَما=ِ َمْجِلًسا  ِمْنُه  َ.6ْ�ََناُهْم 
ِمْنُه  َ.�َْبَعَدُهْم  �ِهللا  =َِلى  �لنَّاِ¢  َ.�َْبَغَض 
َمْجِلًسا ِ=َماBٌ َجاِئٌر. (�لترمذW، �بو�� 

(Bألحكا�
4َُسو*  عن  �خر/  4.�ية   Qهنا.
ِمْن  4َِعيًَّة  َيِلي   *ٍ�.َ ِمْن  َما   :� �هللا 
َلُهْم   ٌّÕَغا َ.ُهَو  َفَيُموُ&  �ْلُمْسِلِمَني 
 ،W4ْلَجنََّة. (�لبخا� َعَلْيِه  ِ=الَّ َحرBََّ �هللا 

 (Bكتا� �ألحكا
..64 " 4.�ية �F �حًد� سأ* عائشة 

W�6خل �ملسجد �ألمو
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َعْن َشْيiٍ َفَقاَلْت ُ�ْخِبُرQَ ِبَما َسِمْعُت 
ِمْن 4َُسوِ* �ِهللا � َيُقوُ* ِفي َبْيِتي َهَذ� 
(.هذ� نو� من �لدعاi) �للهمَّ َمْن َ.ِلَي 
ِمْن َ�ْمِر ُ�مَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفاْشُقْق 
َشْيًئا  ُ�مَِّتي  َ�ْمِر  ِمْن  َ.ِلَي  َ.َمْن  َعَلْيِه 
� د،  (مسند  ِبِه.  َفا4ُْفْق  ِبِهْم  َفَرَفَق 

باقي مسند �ألنصا4)
على  ينبغي  �ل%  �ألمو4  هي  فهذ� 
كانو�  فإ-�  فيها،  يفكر.�   F�  Bحلّكا�
 F� فعليهم Pظل 4 ة �هللا تعا F.يريد
 Bإلسال�  Fيّدعو كانو�   �-=. يعدلو�، 
فال بد ��م يرغبوF " ظل 4 ة �هللا 
تعاP، .=-� كانو� يريد.F� F يكونو� 
يكفو�   F� بد  فال  �هللا  عند  مرضيني 
عن �لظلم .يتخذ.� قر��4ִדم مترفعني 
�لشخصية.  .�ملنافع  �ألغر��  عن 
�جلنة  يدخلو�   F�  F.يريد .=-� كانو� 
على  لشعبهم  ينصحو�   F� بد  فال 
�جلحيم هي   Fفإ .=ال   ،T�.ملسا� مبد� 
مأ.�هم على حد قو* �لن� �. .=-� 
كاF �حد مؤمًنا فإF �حلديث �ألخ� 
�لتا¬:   iلدعا� .هو  �6خله  من  يهّز� 
يشق   Wلذ� �ألم�  على  �شقق  �للهم 
على �لنا¢ .�4فق مبن يرفق ֲדم. �للهم 
.فق حكاB �ملسلمني ليتعقلو� .يفكر.� 

" هذ� �ألمو4 .يتدبر.ها.
` مبا-� �مر �لن� � �لشعب، .كيف 
حكامهم؟  مع  �لتعامل  عليهم  ينبغي 

هناQ 4.�ية عن Lَْيد ْبن َ.ْهٍب َسِمْعُت 
َعْبَد �ِهللا َقاَ*: َقاَ* لََنا 4َُسوُ* �ِهللا �: 
َ.ُ�ُمو�4ً   Tًََثَر�  Wَبْعِد  Fَ.َْسَتَر =ِنَُّكْم 
ُتْنِكُر.َنَها، َقاُلو�: َفَما َتْأُمُرَنا َيا 4َُسوَ* 
�ِهللا؟ َقاَ*: 6�َُّ.� =ِلَْيِهْم َحقَُّهْم َ.َسُلو� �َهللا 

َحقَُّكْم. (�لبخاW4، كتا� �لفنت)
�لقتل  .�عما*  �إلضر�با&   Lجتو فال 
ألخذ  �لنا¢  ֲדا   Bيقو �ل%  .�لدما4 
حقوقهم، =-� سألتم �هللا تعاP حقكم 
عنها  تقصر  عجيبة  �مو�4ً  ُيظهر  فإنه 

�نظا4 �لعا� كله.
` هناQ 4.�ية �خر/ تقو*: =F �حد 
 Fْ=ِ �4َ�ََْيَت   :� �لن�  سأ*  �لصحابة 
َحقَُّهْم  َيْسَأُلوَنا   iُُ�َمَر� َعَلْيَنا  َقاَمْت 
(هذ�  َتْأُمُرَنا  َفَما  َحقََّنا  َ.َيْمَنُعوَنا 
�لسؤ�* نفسه يسألنيه �أل ديوF من 
َسَأَلُه  ُثمَّ  َعْنُه  َفَأْعَرَ�   (Zلعر� �لعا� 
 .ْ�َ �لثَّاِنَيِة  ِفي  َسَأَلُه  ُثمَّ  َعْنُه  َفَأْعَرَ� 
َقْيٍس  ْبُن  �َألْشَعُث  َفَجَذَبُه  �لثَّالَِثِة  ِفي 
َ.َقاَ* �ْسَمُعو� َ.َ�ِطيُعو� َفِإنََّما َعَلْيِهْم َما 
(مسلم  ْلُتْم.  ُحمِّ َما  َ.َعَلْيُكْم  ُلو�  ُحمِّ

(T4كتا� �إلما
.هناQ 4.�ية َعْن ُجَناTَ6َ ْبِن �َِبي ُ�َميََّة 
اِمِت  �لصَّ ْبِن   Tَ6َُعَبا َعَلى  6ََخْلَنا  َقاَ*: 
 ¶ْ َ.ُهَو َمِريٌض ُقْلَنا َ�ْصَلَحَك �هللا، َحدِّ
ِمن  َسِمْعَتُه  ِبِه  �هللا  َيْنَفُعَك  ِبَحِديٍث 
�لنَِّبيِّ �، َقاَ*: 6ََعاَنا �لنَِّبيُّ � َفَباَيْعَناُ� 
َعَلى  َباَيَعَنا   Fْ�َ َعَلْيَنا  َ�َخَذ  ِفيَما  َفَقاَ* 

اَعِة ِفي َمْنَشِطَنا َ.َمْكَرِهَنا  ْمِع َ.�لطَّ �لسَّ
ال   Fْ�َ.َ َعَلْيَنا   Tًََثَر�.َ َ.ُيْسِرَنا  َ.ُعْسِرَنا 
ُكْفًر�  َتَرْ.�   Fْ�َ ِ=ال  َ�ْهَلُه  �َألْمَر   �َLُِنَنا
 .Fٌُبْرَها ِفيِه  �ِهللا  ِمن  ِعْنَدُكْم  َبَو�ًحا 

(�لبخاW4، كتا� �لفنت)
�W -لك �لكفر �لذW جتد.F عندكم 
مثل  .ليس  عليه،  .�ضًحا  برهاًنا 
مو�قفهم   F.45ي �لذين   Bليو� مشايخ 

بإصد�4 فتا./ �لتكف� �ملطلوبة.
ِفيَما 4ََ./  َعْن �َِبي َ-4ٍّ َعْن �لنَِّبيِّ � 
َيا  َقاَ*:  �َنَُّه  َ.َتَعاَلى   Qَ4ََتَبا �ِهللا  َعن 
ْلَم َعَلى َنْفِسي  ِعَباW6ِ =ِنِّي َحرَّْمُت �لظُّ
َتَظاَلُمو�.  َفَال  ُمَحرًَّما  َبْيَنُكْم  َ.َجَعْلُتُه 

(مسلم، كتا� �ل5 .�لصلة).
فإF كنتم تريد.F �لنجاT من �خذ �هللا 
�مر  .فّوضو�  .�جباتكم  فأ6.�   Pتعا
على  .4ّكز.�   Pتعا �هللا   P=  Bحلكا�

�لدعو�&.
�ما كفر �حلكاB �ملذكو4 " �حلديث 
 Bلألحكا ©الفتهم  فمعنا�  �لسابق 
 ".  ،� جدًّ .�ضح  بشكل  �لشرعية 
�بًد�.  فيها  تطيعوهم  ال  �حلالة  هذ� 
 " باأل ديني  ُيفَعل  ما  مثًال  خذ.� 
باكستاF حيث يقا* tم: ال تْشهد.� 
تسّلمو�  .ال  تصّلو�،  .ال  �لشها6تني، 
 ،Fمسلمو بأننا  نقو*:  �حد.  على 
 Bبأحكا �لعمل  من  =يانا  منُعهم  �ما 
 Bحكا� ملخالفة  .6فعنا  �لشريعة 
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�لقرFn �لكرمي، فال طاعة tم " مثل 
هذ� �ألمو4، �ما قو�نني �لبلد �ألخر/ 
فال بد من �لتقّيد ֲדا .طاعتهم فيها.

 "  64. قد  �لكامل  �لتعليم  فملخص 
تظاملو�،  ال   W� �ألخ�  �حلديث  هذ� 
فال يظلمّن �حلكاBُ �لشعَب .ال يقومنَّ 
�لشعب لنيل حقوقه بظلم nخر. فمن 
 F� كليهما  .�لرعية   Bحلكا� .�جب 
 B� �لتعليم  ֲדذ�   Fيعملو هل  ينظر.� 
معاي�  �4فع   Bحلكا�  Lر� .هل  ال، 
�إلنصاB� R ال؟ فهل يعملوF بتعليم 
�هللا Ûعله شاهد� على كل قر�t 4م؟ 
هل  �يضا  �لشعب  فلينظر  .كذلك 
قائلني   Bحلكا�  Bحكا� سائر   F.ينفذ
�.�مر  تنا"  �ل%  =ال  .�طعنا“  ”�عنا 
 Bما�  Fيبكو هم  فهل  بوضوs؟  �هللا 
فال  �جلائرين؟   Bحلكا� ضد  فقط  �هللا 
�ليوB =ال  �عتقد �F �حد� يقوB بذلك 
 P= سنعو6  فكأننا   F-=  ،Fأل ديو�
Lمن ..ْضع كاF قد ظهر فيه �لفسا6 
 oيأ F� �4مقد Fل5 .�لبحر. .كا� "
على �ملسلمني هذ� �لزمُن. فمثل هذ� 
 Bمن �إلماL " T4أل.ضا� كانت مقد�
�ملهدW .�ملسيح �ملوعو6 � �سب 
فثمة   .� .�لن�  �لكرمي   Fnلقر�  Tiنبو
 Fيبحث �ملسلمو F� P= حاجة ماسة
من  �ملبعو¶  عن  �يضا  .حكاُمهم 
 sإلصال �إلtي  �لوعد  �سب  �هللا 

فليتدبر  به.  .ميسكو�  �لفسا6  هذ� 
عموما   Fملسلمو�. خاصة   Fلسو4يو�
هذ� �إلtاBَ �لذW تلقَّا� �ملسيح �ملوعو6 
عليهم  فسيتبني  6مشق“   iبال"  �
من  مبعو¶   Tiلنبو� هذ�  �F صاحب 
يقد4  �حد  .=ال ال  له  فليسمعو�  �هللا، 
على �إل4شا6 .�لتوجيه " هذ� �لزمن 
هذ�  فبسبب  �هللا.   �4سله  من  =ال 
�لوضع  ستستغل  للبال6  �لتصرفا& 
�ملنظماُ& �لدينية �ملتطرفة �. �ملنظما& 
�ل% تريد =قامة �حلكومة باسم �لدين. 
-لك  بعد  ستظهر  �ل%  �ألعما*  .�ما 
.�لتحا�4   iلدما� .سفك  �لقتل  من 

.�لتقاتل فال Éطر ببا*. 
�tم �هللا �لقاTَ6 �ملسلمني .شعوֲדم �لفهم 
﴿َ.َتَعاَ.ُنو�  موضو�   Q�46فَّقهم إل..
َعَلى �ْلِبرِّ َ.�لتَّْقَو/﴾، ليتقدمو� " �ل5 
.يفتحو�  �حلب  .ينشر.�  .�لتقو/، 

بفتح  =ال  �حلكومة  ُتنا*  فال  �لقلو�، 
�لقلو�، .تأ6ية حقوu �لشعب. فكل 
هذ�   Q4يد  F�  P= قائد مسلم �اجة 
حيث  تا�4هم   P= فلينظر.�  �ملغز/، 
Lمن   " �لنصا4/   Fملو�طنو�  Fكا
�ملسلمة  �حلكومة  لعد*  نظر�   Fيْدعو
 Bلِّصهم �هللا من �حلكا� F� نصافها=.
من   Fملسلمو� ليحكمهم  �ملسيحيني 
جديد. �ما �ليوB فاملسلم يظلم مسلما 
 i4 ا” يكونو�   F� من  فبدال  nخر، 
بعضهم،  4قا�   Fيقطعو بينهم“ 
.�ملسلموF يندفعوP= F �لبال6 �ملسيحية 
لنيل �للجوi .�لعيش �آلمن، .�حلصو* 
على �إلنصاR، .�لعيش �رية.  ليت 
 Fيد4كو �إلسالمية  �لبال6   Bَحكا
=ليهم  تصل   F� �هللا  نسأ*  .�جباִדم. 
4سالتنا هذ�. .كذلك فْليصْل كالمي 
�لعظمى  .�لقو/  �لغربية  �لبال6   P=

فليتدبر السـوريون خاصة واملسـلمون عموما هذا 
اه املسيح املوعود � "بالء دمشق“  اإل�اَم الذي تلقَّ
فسـيتبني عليهم أن صاحب هـذه النبوءة مبعوث 
مـن اهللا، فليسـمعوا لـه وإال ال أحد يقـدر على 
اإلرشـاد والتوجيه M هذا الزمن إال من أرسله اهللا.
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.صلْت  قد  قلت  كما   Wلذ�- �يضا 
=ليهم هذ� �لرسالة بوسائل ش�- �نه 
�لعملية  تتوسع   F� �ملستبعد  من  ليس 
ضد سو4ية .تصيب �لعا� كله. فمن 
 " مقيم   Wد � كل   iفا. مقتضى 
�ملقيمني  �أل ديني  .خاصة  بلد   W�
من  �لسياسيني  ينبهو�   F� �لغر�،   "

 .B6لدما4 �لقا�
 Fلإلميا �لعا�  يوفق   F�  � �هللا  ندعو 
 Bحلكا� .يوفق   � �ملوعو6  باملسيح 
لينجو� من  .�لشعو� ألi�6 .�جباִדم 
 F�. �ألهلية،  �حلر�   iبإ�ا �لدما4 
.�لغر�  �.4.با   Bحكا  Fعيو يفتح 
لكي يعدلو� .ينصفو� .�تنبو� �لظلم، 
بلد مهما  .ليسعو� ألi�6 حقوu كل 
كاF صغ��، .�F ال تكوF مساعدִדم 
بل  �خلاصة،   Úللمصا نظر�  بلد   Wأل
 ى  �حلق.  تأ6ية  على   iبنا  Fتكو
هذ�  شر  من  �جلماعة   iَبنا�  � �هللا 
حيث  سو4ية   " .خاصة  �أل.ضا� 
�يضا.  �أل ديني  من  �لكث�  يتضر4 
=نذ�4يا  =tاما  �نز*  قد   � �هللا   Fكا
�ق سو4ية كما .64 ”بالi 6مشق“، 
ر �يضا حيث قا*  فليحقق �إلtاBَ �ملبشِّ
�لشاB .عبا6  �بد�*  �هللا ”يدعوF لك 
 Tهللا من �لعر�“ .بذلك يهيِّئ لنا قر�
�لعر�   oيأ  F�  � �هللا  نسأ*  �عني. 
 Wملحمد� �ملسيح   iلو� حتت  كلهم 

 Zلعر� �لعا�  �ضطر��  يتحو*  لكي 
 P=  ،Zلعر� بالربيع  �لعا�  �َّا�   Wلذ�
ما6يا.   Fيكو .ال   zلر.حا� �لفيض 
.ليكونو� مصّلني على �ملسيح �ملوعو6 
� .يكونو� ناشرين للتعليم �حلقيقي 
 T6ملو�. �حلب  تعليم   W�  Bلإلسال
.�ألمن " �لعا�، .ينضمو� =P �اعته. 

فلينظـروا إu تار�هـم حيـث كان املواطنـون 
النصـارى M زمـن يْدعون نظرا لعـدل احلكومة 
املسـلمة وإنصافهـا أن �لِّصهـم اهللا من احلكام 
املسـيحيني ليحكمهـم املسـلمون مـن جديد...

.فقنا �هللا kن �يضا إلQ�46 مسئولياتنا 
لر ة  جا-بني   Fنكو .=جناLها، ح� 
6.ما  �لعا�   Wمرشد  Fنكو  F�. �هللا 
.�لعد*   Bللسال .مقيمني  �حلق،   P=
 Pذ� �لتعليم، ندعو �هللا تعاt Wناشر.
�F �مي �لعا� �يضا من 6ما4 �حلر� 

.فظائعها. 

 
ساحة �ملرجة " 6مشق
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التقوى

﴿ِفيِه Nَيا5ٌ َبيِّـَنا5ٌ مََّقاHُ ِ+ْبَر�ِهيَم 
َ.َمـن َ&َخَلـُه َكاَ* Nِمنo .ِهللا َعَلى 
 qَِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن �ْسـتََطا tِلنَّـا�
ِ+َلْيِه َسِبيًال َ.َمن َكَفَر َفِإ*َّ �هللا َغِنيٌّ 
(٩٧ Fعمر� *n) ﴾َعِن �ْلَعاَلِمـَني

يتز�مـن صـد.4 هذ� �لعـد6 من 
"�لتقو/" مع موسـم �حلج �ألك5 
.�ـو� �لّزحـف �ألخضـر من 
�لقوميا&  �ملسـلمني من ©تلـف 
 i�6ألمصـا4 مهللني أل�. uألعر��.
 Fهـذ� �لركن �خلامس مـن �4كا
�إلسالB .�لسـنتهم تلهج خاشعة:

 "لبيك �للهم لبيك، 
لبيك ال شريك لك لبيك".

.�ملبا4كة  �ملقدسة  �لتلبية  تلك 
�ألغّر  �إلtي   iلند�� لذلك  �ستجابة 
�لذW 4فعه سيدنا =بر�هيم � بأمر 

:Pهللا تعا�

 zََيْأُتو ِباْلَحجِّ   tِِفي �لنَّـا *ِّ}>َ.َ﴿
Qَِجاًال َ.َعَلـى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتني ِمن 

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ (�حلج  ٢٧)

 Wلذ� Bلنا¢ �لبيت �حلر�� Bّليؤ iنه ند�=
جعله �هللا مثابة .�منا لتعظيم شعائر� 

�ل% حتقق �لة من �ملقاصد �لعقدية 
.�لتربوية .�لر.حية، .قد خصص �هللا 
©صو�  بزمن   Tلشع�� هذ�   Pتعا
ملا  2د6،  ©صو�   Fمكا. توقيفي 
" -لك من �ملعاz .�ملقاصد .�حلكم 
�لعظيمة �ل% ال يرقى =ليها �W حج 
�ألخر/..  .�مللل   Fأل6يا�  " nخر 
 Fحو* مكا Fفكل �حلجا� يطوفو
©يط،  غ�  لباسا   Fيلبسو. .�حد، 
 "  Fيبيتو. مكانني،  بني   Fيسعو.
 ،Bحلر�� باملشعر   Fيقفو. �ملز6لفة، 
.يرموF �جلمر�&، .يتمتعوF بالتحلل 

II;”Ëe’;”’;”ÁÖå;ˆ;”Ëe’;G”Ëe’;€‚÷’\;”Ëe’II;”Ëe’;”’;”ÁÖå;ˆ;”Ëe’;G”Ëe’;€‚÷’\;”Ëe’

‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;

�ا* �غز.*
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من �إلحر�B، ` يذ�وt� FدW.. .ال 
شك �F مفر�6& شعائر �حلج tا من 
�لرمزية .�لرسالة �لسامية �ل% ترتبط 
.=�اعيل  .L.جه  =بر�هيم  بسيدنا 
عليهم �لسالB- .�لن� �ألكرB 2مد 
شكلية  طقو¢  Áر6  .ليست   ،�

حرفية ال .جه �عتبا4 فيها..
فالطو�R �قق مقصد �النقطا� عن 
�لدنيا .�لتعلق باهللا .توحيد� .تفريد�، 
.فيه من معاz �لوصا* به .�لسجو6 
على عتبته سبحانه " كل Fn .حني، 
 Wلبشر� �لوجو6  غاية   F�  Q�46=.
 Rحتقيق تلك �لعبو6ية �ل% ال تنحر
 ..Pتعا.  Q4تبا �ألجّل  �ملعبو6  عن 
كما �F لبا¢ �إلحر�B �لذW يرتديه 
�حلجيج .�لذW يشبه �لكفن، فيه من 
6اللة �لبساطة .�لتجر6 من �لتكلف، 
�ملحّتم على  باملص�  �نه تذك�  كما 
كل  نفس  .هو �ملو& �لذW �ب 
�الستعد�6 له بإعد�6�L 6 �لتقو/  قبل 
.فيه  �لعا�..  هذ�   T46مغا. �لرحيل 
�يضا من �لرسالة �العتبا4ية �ألخر/ 
 Wللذ  Tجلديد� �لر.حية   T6كالوال
 Bكيو .بّر  بتقو/  من حجه  4جع  

.لدته �مه..
جند  �ننا  �هللا   Rلطا� عجائب  .من 

�لديا4  بتلك   T6ملوجو� �ألماكن 
قد  �هللا  بشعائر  �ملرتبطة  �ملقدسة 
بني  حتمل   iبأ�ا عليها  �صطلح 
"ِمًنى"  مثل  طياִדا 6اللة .مقصد� 
�ملشتق من �ألمنية �W -لك �ملقصد 
�لذW تتمنا� �لنفس .تتشوu =ليه، 
�حلا�   zما�  T.4-  F� غر.  .ال 
 Fملكا� هذ�  يز.4   Wلذ� �لسالك 
فهو  "عرفا&"  �ما  �هللا.   iلقا هو 
قد  �ننا   W� �ملعرفة  من   uشتقا�
عرفنا �هللا تعاP .ظفرنا مبعرفته. . 
�لزُّلفى  "ُمز6لفة" فهي مشتقة من 
.مع¹ �لُقر�، .فيه =شاT4 لقر� 
حتقيق �لغاية �ملنشوT6، �ما "�ملشعر 
بعو�طف  �حلا�  فُيلهم   "Bحلر��
جياشة kو سيدنا =بر�هيم .يذّكر 
لفعل   iلدعا� من  �إلكثا4  بأÓية 
 .Bملقا� هذ�   "  � �هللا  4سو* 
فيه  �جلمر�&"  "4مي   F� كما 
=بد�i بر�Ti من �لشيطاF، .تذكٌ� 
تأث��ته.  من  �لتخّلص  بوجو� 
 P=  T4شا=  "Wدt� "kر   "  `
.kر  �لّنفس  .تزكية  �لتضحية 
�4جاسها   i6ما .سفك  �4جاسها 
.�الستعد�6  .�خلضو�  .�هو�ئها، 
 Bللتضحية " سبيل �هللا .�الستسال

إل6�4ته . 
 F� .هي  �خر/   Tفائد  Qهنا.
�ل% هي  �لقر/   Bبأ �ملشرفة  �لكعبة 
مد�4 طو�R �حلجيج، tا من عمق 
مثابة  �علها  ما   Bلقد�. �لتا4يخ 
للبشرية �عاt=. ،iاB  متدنه .حتّضر� 
منذ Lمن سحيق، =- كانت �لكعبة 
.هذ�  �لقدمي،   Fإلنسا� �نظا4  2ط 
قبل �F يرفع =بر�هيم � قو�عدها 
جتديد� .هو مبعية �بنه =�اعيل � 
�ألخر/  .�لنكتة  �لسنني.   Rبآال
حوtا   Rلطو��  F� �إلطا4  هذ�   "
� ينقطع 4غم �Lمنة �الkر�R عن 
.�لوثنية،   Qلشر� .�بتد��  �لتوحيد 
على  2افظة  �لكعبة  ظّلت   -=
قدسيتها .مكانتها ع5 كل �لعصو4 
قبل �إلسالB .نظر =ليها �لعر� قبل 
من  .تقديس  تقدير   Tنظر �لبعثة 
له   Fّ�. �ميه،  4با  �لبيت  tذ�   F�
.صًال بإبر�هيم �، .من �ملأثو4 
" كتب �لس� �F �برهة ملا �4سل 
 B4سوله مبشر� قريشا بعزمه على هد
�لبيت قا* له عبد �ملطلب: ".�هللا ما 
نريد حرَبُه، .ما لنا بذلك من طاقٍة، 
خليله  .بيت   Bحلر�� �هللا  بيت  هذ� 
فهو  منُه  ميَنْعُه   Fفإ  ،� =بر�هيم 
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التقوى

بيُته .َحَرُمه..=F ُيَخلِّ بينه .بينه، فو 
�هللا ما عندنا 6فٌع عنه.. .=F للبيت 
4ّبÝ سيمنُعه" (س�T �بن هشاB) .عند 
tا سليل  �عا6   Bإلسال� فجر  طلو� 
�لد.حة �إلبر�هيمية سيدنا 2مد � 
�لوثنية   Lبتطه�ها من 4مو �عتبا4ها 
�ملبتدعة لتحقق مقاصدها �لتوحيدية 
فأشرقت .تألقت بوهج نو4 �لتوحيد 

�خلالص.
�حلج   P= �لنا¢   iند� من  .ُيستفا6 
�ملحد6،  �ملوسم  هذ�   " .توجههم 
على  �ملسلمني  �جتما�   T4.ضر
 T4.حية .�حد T6قيا. Tكلمة .�حد
على 4جل منهم، هو خليفة �هللا " 
 F� Tأل�4، =- ال بد لألمة �لو�حد�
 Rدt� ليتحقق Tاعة .�حد� Fتكو
�ملنشو6 " بناi صرs �إلسالB .=قامة 
.حتقيق  كلمته   iعال=. عمائد� 
يتأتى  ال  .هذ�   ،Tملجيد� سيا6ته 
خليفة  �ملسلمني   ¢�4 .على  =ال 
شعائرهم  tم  .يبني  يزكيهم  �4شد 
.يوطـد عظمـة �ملصطفى � " 

�فئـدִדم..
=F �حلج عباT6 عظيمة له من �ملقاصد 
.هو  حصرها،  يصعب  ما  �جلليلة 
�ل%  �لعظيمة  �لتضحية  لتلك  -كر/ 
 Qبتر  � =بر�هيم  سيدنا  قّدمها 

�هللا  بيت  عند  هاجر  .�مه  =�اعيل 
�حلر�B " .�6 غ� -Ó. �4L Wا " 
حالة �فتقاP= 4 �ألسبا�... .�حلا� 
=منا يستحضر كل هذ� �ملشاهد �مامه 
بأ� .حرقة قلبية مد4كا حقيقة كيف 
ينجي �هللا تعاP  من �tالQ من �لص 
" عزمه للتضحية .يعّز� .ميجد -كر� 
�إلبر�هيمية   T4لبذ� تلك  Áّد  كما 
6.حة  منها  �kد4&   �ل%   Tلطاهر�
�لرسو* �ألعظم 2مد �ملصطفى �. 
�ملوعو6 � من  لقد حّذ4 �ملسيح 
عن  �ملجّر6   Wلظاهر� �حلج   T4خطو
 F� 6ليس �ملقصو F� مقاصد� .�ّكد
ير66ّ �إلنساF بلسانه ما ير66ّ �لنا¢ 
.بّين  �حلا�.  بأنه  .يفتخر  يرجع   `
�لشع�T هي  �F هذ�   � حضرته 
من nخر مر�حل �لعباT6 .�لسلوQ �ل% 

منقطعا   Fإلنسا�  Fيكو  F� تقتضي 
 " u4ّبه، .يغر نفسه، .يعشق  عن 
 Bطو�فه ببيت �هللا �حلر� Fحّبه، .يكو
 F�. iذ� �لتضحية .هذ� �لفد�t 4مز�
ال ينسى �حلا� �نه كما يوجد بيت 
هللا تعاP على �أل�4 فكذلك يوجد 
بيت هللا "  �اi  عليائه .عظمته، 
=ْ- ما � يُطف به �إلنساF ال يصحُّ 

طو�فه.
فهم  �حلجيج   Q4ُيد  F� �هللا  نسأ* 
تتجّلى  ح�  �حلج  مقاصد   Q�46=.
tم عظمة �هللا .جالله، فمن �حا» 
بلغ  حّجه   " .حّققها  �لفو�ئد  ֲדذ� 
�ملقصو6  فاللهم حقق مقاصد �حلج 
سيدنا  على  �هللا  .صلى  �Lئر  لكل 
��عني   .صحبه  nله  .على  2مد 

.�Þ نتم�. Bكل  عا.

واحلاج إمنا يستحضر كل هذه املشاهد أمامه بأ� وحرقة 
قلبية مدركا حقيقة كيف أن اهللا تعاu ينجي من ا�الك 
من �لص M عزمه للتضحية ويعّزه وميجد ذكره كما 
ّ�د تلك البذرة اإلبراهيمية الطاهرة الs ا�درت  
منها دوحة الرسـول األعظم �مـد املصطفى �. 
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�حب   Lحلجا� ستبقى 
كل  قلب   P= �لبال6 
مسلم، مهما كاF حاtا، 
ִדو/  �لنا¢  من  كث�   Tفئد� .ستظل 
 ،Bحلر�� �هللا  ببيت  �ملكّرمة  مكة   P=

!Bبر.ضة خ� �ألنا T4ملدينة �ملنو�.
عن  �حلديث  بصد6  هنا  .لست 
�أل�4  حب  بني  �لفصل  .جو� 
.بني �ستنكا4 بعض مما �د¶ عليها 
من  خ�  قو*  .يكفي¹  سكا�ا،  من 
�ملبا4كة،  �أل�4  هذ�  قدما�  .طأ& 
نفّرu بني ما tا من خصوصية  ح� 
.بني �هلها " حا* � يقّد4.ها حق 
قد4ها، فحني �شتد عليه �-/ كفا4 
بقعة منها ح� هاجر =P �خر/، قا* 
 z=" :ملدينة� P= هو يهاجر من مكة.
�هللا،   P= �هللا  بال6  �حب  �نك  ألعلم 
�هلك   َّF� .لوال  �هللا،  على  .�كرمه 

 ß. خرجت"!  ما  منك   zخرجو�
�أل�4  حب   F� على  6اللة  -لك 
 iستنكا4 ما �د¶ عليها شي�. iشي

nخر!
 Bبيت �هللا �حلر� P= ¢يعت5 حج �لنا.
يقو*   -=  ،Bإلسال�  uصد على  nية 
=بر�هيم   Fلسا على  .جل  عز  �هللا 
عليه �لسالB: ﴿4َّبََّنا =ِنِّي َ�ْسَكنُت ِمن 
ُ-4ِّيَِّتي ِبَو�6ٍ َغْيِر ِ-4ْLَ Wٍ� ِعنَد َبْيِتَك 
َفاْجَعل   Tََال �لصَّ لُِيِقيُموْ�  4َبََّنا   Bَِّْلُمَحر�
َ�ْفِئَدTً مَِّن �لنَّاِ¢ َتْهِوW =ِلَْيِهْم َ.�Lُ4ْْقُهم 

!﴾F.مَِّن �لثََّمَر�ِ& َلَعلَُّهْم َيْشُكُر
�بو  6عا  حني   Fملكا� هذ�  يكن  فلم 
 �4L سو/ .�6ٍ ال iֲדذ� �لدعا iألنبيا�
منه  فجعل  �هللا  فشّرفه   ،iما .ال  فيه 
 Ýمبا4ك Ýمنn بلد�. ،iموطن خامت �ألنبيا
يأتيه �لنا¢ من كل فج عميق، .جعل 
كث�á من �ألفئدT تتوu شوقا =à4 Pية 

=بر�هيم  فيه   Qتر  Wلذ�  ،Fملكا� هذ� 
عليه �لسالB بأمر من �هللا L.جته هاجر 
عليه  =�اعيل   Qنذ�n �لوحيد  �بنه  مع 
�خلامتة  �لرسالة   *.Öل ִדيئة   ،Bلسال�
-4يته،  من   Wلذ�  Zلعر� �لن�   على 
عليه  2مد  سيدنا   iألنبيا� خامت  .هو 
بئر  tاجر  فتفجر   ..Bلسال�.  Tلصال�
ماi من بعد سعيها بني جبلني �ثا عن 
 BمزL بئر Fفكا ،iهذ� �لصحر� " iملا�
�لصفا  بني  سعيها  بعد  تفّجر   Wلذ�
-لك  منذ  �ف   �  Wلذ�.  ،T.ملر�.
�حلني .=P �آلF 4غم ماليني �لو�فدين 

!Bمنه طيلة �لعا Fلذين ينهلو�
 Bحني يهتف حجا� بيت �هللا �حلر�.
 " �فئدִדم  حتّلق  لبيك،  �للهم  لبيك 
 " حتّلق �لطيو4  كما  �لر.حانية   iا�
�لسماi! .ال يوجد مكاF تشتاu =ليه 
 P=  uالشتيا� بقد4   Tألفئد� من  كث� 

بقلم: هالة شحاتة عطية

Ì�Şë∏\;‹̌
˛
Å
˛
Õ;;„h_öÂ^;

ž
ôÑ^;‡]“à̌;]ÁÌ�Şë∏\;‹̌

˛
Å
˛
Õ;;„h_öÂ^;

ž
ôÑ^;‡]“à̌;]Á



اجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٤هـ  - تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٣ م

٢٦

التقوى

 ،T4ملنو� .�ملدينة  �ملكرمة  مكة   Fمكا
ح� ليكا6 يكوF حب هذ� �ألمكنة 
غريزT عند كل مسلم! .كم سكبت 
.كم   ،Bحلر�� �هللا  بيت   " ع�5& 
4.ضة   T4لزيا شوقا  6مو�  فاضت 

!Bخ� �ألنا
�لكتا�  �هل  كتب   "  64. .لقد 
�لبيت  حج  عن   &�iلنبو� من  عد6 
.عن �قد¢ بقا� �أل�4، فمما .64 
"  =جنيل يوحنا (٤ : ١٩- ٢٦)، 
 Bلسال� عليه  مرمي  �بن  �ملسيح  قو* 
صدقي¹   Tمر�� (يا  �لسامرية:   Tللمر�
.ال  �جلبل  هذ�   " ال  ساعة   oتأ �نه 
�.4شليم تسجد.F لأل�)! كما   "
 F64 : (.لكن تأتى ساعة .هى �آل.
 F.يسجد Fحلقيقيو� F.حني �لساجد
�آل�   Fأل .�حلق،   s.بالر لآل� 
 Tiطالب �لساجدين..)! ." -لك نبو
جبل   "  Fيكو لن  �لسجو6   F� عن 
جرLمي �لسامرW .ال " �.4شليم، بل 
ستكوF قبلة �لساجدين =P مكاn Fخر 
بأمر من �هللا ألنه طالب �لساجدين.. 
.قد حتقق -لك بالفعل حني �مر �هللا 
 "  F-يؤ  Fبأ  Bلسال� عليه  =بر�هيم 
.ها  �ملكرمة،  مكة   P= باحلج  �لنا¢ 
ضامر  كل  .على  4جاال   Fيأتو هم 

.من كل فج عميق!
هذ�، .لقد .64 " �ملز�م� نبوTi ترمز 

 ،Bحلر�� �هللا  بيت   P= مرهف  ِ�ٍس 
حلج  �ملسلمني   uشتيا� حالة   P=.
لبيك،  �للهم  لبيك  .هتافهم  �لبيت 
كما �شا4& تلك �لنبوP= Ti �لطيو4 
�لبيت  هذ�   " �ما�ا  .جد&  �ل% 
�لطيو4  .تلك  .�لسنونة،  بالعصفو4 
تشبه بالفعل طيو4 �حلرB.. فلقد .64 
" مزمو4 ٨٤ : "ما �حلى مساكنك 
 uتتو بل   uتشتا �جلنو6،   �4 يا 
.حلمي  قل�  �لر�،  6يا4   P= نفسي 
�يضا  �لعصفو4  �حلي،  باإلله   Fيهتفا
بيتا، .�لسنونة عشا.. مذ��ك  .جد 
 âطو .�tي.  ملكي  �جلنو6،   �4 يا 
يسبحونك  �بد�  بيتك   " للساكنني 
 uإلنا¢ عزهم بك طر âسال�. طو
 W6�.  " عابرين  قلوֲדم.   " بيتك 

�لبكاi، يص�.نه ينبوعا.."!
فأين هى 6يا4 �لر� �ل% يطرقها �لنا¢ 
 � F= يشهد عليه �لعا� ��ع uبشو
  iهؤال .َمن  �ملكرمة؟!  مكة  تكن " 
 P= لذين تدمع �عينهم شوقا .حنينا�

تلك �لديا4 �ملقدسة غ� �ملسلمني؟!
 Tحضر �ملوعو6  �ملسيح   uتا .لقد 
حنينا   Bلسال� عليه  � د   Bغال  �Lم�
 Bقد �.طأته   Wلذ� �لبلد  -لك   P=
�ملقدسة  �لديا4  تلك  ليز.4  �ملصطفى 
�.طأته   �ٍ4�  Fَسّكا "يا  يقو*:   -=
 Fِِعيا  P= َُّ�ِحن  z=. ..ملصطفى� Bَُقَد

 4َ.Lأل سو�6ِكم،  .بركاِ&  بال6كم، 
.�جعَل  �لو4/،  خِ�   Bِقد�� َموِطَئ 
َ�كبا6َ  يا  �لثر/..  تلك  عي°  ُكْحَل 
ب5كاٍ&  �هللا  كم  َخصَّ قد  �لعر�.. 
بيُت  ِفيكم   ..Tٍكث� .َمز�يا   ،Tَث��
.فيكم  �لُقَر/،   ُّB�ُ ֲדا   Qَ4ُِبو �ل%  �ِهللا 
�شاَ�   Wلذ�  Q4ملبا� �لن�ِّ  4.ضُة 
�لتوحيَد " �قطا4ِ �لعاَلِم .َ�ظَهَر جالَ* 

�ِهللا .َجلَّى"
فيا سكاF �4ٍ� �.طأته َقَدBُ �ملصطفى، 
 B6خا �ملوعو6  �ملسيح   F.تكفر ملا-� 
�ملصطفى .قد َحّن =P عياF بال6كم 

ليز.4 َموِطَئ �قد�Bِ خِ� �لو4/؟!
.قد  يكذبو�،   � َمن   F.تكفِّر ملا-� 
.جاهد.�  �آلخر   Bليو�. باهللا  nمنو� 
.تصد.�م  سبيله،   " كب��  جها�6 
�هللا  جعل  .قد   Bحلر�� �ملسجد  عن 
من  فكم  .�منا؟!  للنا¢  مثابة  �لبيت 
� دW فا� 6معه شوقا لزياT4 بيت 
مع  .لكن  عنه..  .ُصّد   Bحلر�� �هللا 
بقاعكم  ستبقى  .صّدكم  تكف�كم 
من  .سيبقي  =ليه،  �لبقا�  �حب  من 

�شد �ملسلمني �شتياقا =ليها! 
جهو6كم  ينكر   F� ميكن  .َمن 
�ملسجد   T4عما. �حلا�  سقاية   "
سقاية  �جعلتم  .لكن،  �حلر�B؟! 
�حلا� .عماT4 �ملسجد �حلر�B كمن 
 " .جاهد  �آلخر   Bليو�. باهللا  nمن 
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سبيل �هللا؟! ال يستو.F عند �هللا .�هللا 
ال يهدW �لقوB �لظاملني!

فكم حتِملوF ظلما بتكف� �ملسلمني 
 B6لذين � يكذبو� �خلا� �أل ديني، 
 Fألمني لسيد �ملرسلني، فهم �ملؤمنو�
 Bباهللا .�ليو Fلذين يؤمنو� Fحلقيقيو�
�آلخر .�اهد.F " سبيل �هللا جها�6 
عن  �لشبها&  كل    i4بد كب�� 
غ�هم  مثل   Fيقولو فال   ،Bإلسال�
من   Fnبالقر نؤمن  �ملسلمني  من 

بالنسخ   Fيقولو  ` �لسني   P=  iلبا�
�هللا  توحيد   Fيزعمو .ال  فيه! 
معه   Fيشركو  ` خالصا،  توحيد� 
على   T4لقد�  " �عو4  .4جال  نبيا 
 Fيّدعو .ال   !Tحليا�  iعطا=. �خللق 
 Fبكما* �ملصطفى ` ينسبو Fإلميا�
.ال  بكماله،  تليق  ال  �باطيل  =ليه 
 Fيؤمنو  ` به   Tلنبّو� يزعموF ختم 
بن� من ب° =سر�ئيل يأo من بعد� 

=�ه عيسى بن مرمي..

تكف�هم  من  بدًال  بكم   Wفحر
=حد/  على  تفاس�كم  تضعو�   F�
 ،Tلنقل .�لعقل .�لفطر� Fطر" ميز�
تفاس�  �آلخر ضعو�   Rلطر� .على 
 Rأل ديني،̀  �نظر.� بعني �إلنصا�
كنتم   F= باألمن  �حق  �لفريقني   W�
 P= يهديكم F� ؟! �سأ* �هللاFتعلمو
صر�طه �ملستقيم، صر�» �لذين �نعم 
�هللا عليهم غ� �ملغضو� عليهم .ال 
�حلمد   F� 6عو�نا  .nخر  �لضالني.. 

مكة �ملكرمة 



١٢٨. بسم �هللا �لر ن �لرحيم. �قو*: =F �جلّد �ألعلى من 
nبائنا �أل.لني �لذW قِدP= B بالt� 6ند .�ستوطنها كاF ��ه 
 Bند هو ١٥٣٠t� P= من قد.مهL. ،“بيك W6ها �Lمر”
�ملغو¬  �مللك  .َفَد =P هنا مع  �نه  =ما  �نه  يع°  تقريًبا، مما 
”بابر“ �. بعد� بفترT قص�T. كاF ”مر�L هاW6 بيك“ 
.=ليكم  ”تيمو4“.  �مللك  عّم  �حلا� ”برال¢“  نسل  من 
�ملسيح   P=. بيك   W6ها  �Lمر من   �iًبد �لكاملة   Tلشجر�

�ملوعو6 �:
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٢٨

التقوى

(�لقسط �لسابع عشر) 
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مالحظة: �لتعليقا& �ل% بني قوسني �. �ل% بعد "�قو*" هي من �ملؤلف.

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

� zد �لقا6يا � Bغال �Lسيدنا مر



Hلسال�. jنسب �ملسيح �ملوعو& عليه �لصال jشجر
tملغو� .نسل برال� Hها&% بيك   من قو �dند هو    مر�� a+ Hَألّ.� �لذ% قِد� �Qملو�

2مد �لدين

2مد �ك5

2مد سلطا2Fمد غو¶

عبد �لباقي ناصر بيك*ֲדا46 بيكعظمت بيك*

عبد �لن� 4حيم بيك*2مد بيك�فضل بيك*تشاند بيك2مد بيكصفو بيك*نو4 بيكعبد �لكرمي*2مد فاضل

عبد �لعبد*   عبد �خلالق*
2مد بيك

مر�L � د

مر�L �فضل* حيد4 بيك

(هذ� �لفر� �نتقل =P منطقة بريلي)

عتيق �هللا   2مد فاضل* u62مد �سلم   2مد صا

FماL 2مد 
6ينا بيك     غد�ئي بيك

2مد بيك*   2مد مصطفى
مهر علي

نتهو بيك*

نو�� بيك
غال� بيك  جاz بيك*

ما¬ بيك

مر�6 بيك
2ر�� بيك

غاماF بيك   ب� بيك* 
6.�6 بيك

عظيم بيك   فضل � د  سندهي بيك*

شريف بيك2مد بيك
 �عظم بيك

  2مد قائم    م� 2مد   شاW6 بيك
�.لياi بيكعبد �لقا46* نو4 2مد

zجيال uتصد �Lمر

*zجيال Bغال *zصمد� B4سو**-غال Bغال
غالB حيد4 

(�صبح هذ� �لشخص " عد�6 �ملفقو6ين " حياT .�لد�) 

مر�L فيض 2مد  2مد حسني  6ين 2مد 
فيض �هللا بيك   =خال� بيك
=التشي بيك   عبد �هللا بيك*

 ستا4 بيك*  غفا4 بيك*

مر�L غل 2مد

مر�L غالB 2ي �لدين*   مر�L عطاi 2مد   مر�L غالB غو¶*

عابد بيك جعفر بيك غاWL بيككرمي بيك*4حيم بيك*عظمة �هللا بيك*سعد �هللا بيك*فتح 2مد*تانن بيك

Lين �لعابديننقي بيك   �Lهد بيك*

عبد �لعزيز   عبد �لصمد* تقي بيك*

=�اعيل   2مد ضياi*ֲדاi �لدين*   =له 6ين   عزيز �لدين

*Fهد*  2مد جا�L 2مد عبد �لرحيم

2مد 6ال.4  2مد فاضل*  فيض �هللا

صاu6 بيك  سيف �هللا بيك  قاسم بيك
2مد حيا&*  لطيف �هللا    2مد �فضل

مر�L غالB حيد4مر�L غالB 2ي �لدينمر�L غالB 2مد*مر�L غالB مرتضىمر�L غالB مصطفى*

مر�L غالB حسني*مر�L =ماB �لدين*  مر�L نظاB �لدين   مر�L كما* �لدين*
(�صبح هذ� �لشخص " عد�6 �ملفقو6ين)

حضرj مر�d غالc> Hد �ملسيح �ملوعو& � مر�L غالB قا46*
مر�L غل 2مد

مر�L سلطاF � د  مر�L فضل � د*   عصمت  بش� � د �أل.**   مر�L بش� �لدين 2مو6 � د   شوكة*  مر�L بش� � د  مر�L شريف � د  مبا4كة بيغم  مباQ4 � د*  �مة �لنص�*  �مة �حلفيظ بيغم

منصو4 � د  ظفر � د  à�6.6 � دمر�L 4شيد � د مر�L عزيز � د

مظفر � د   يد � د  من� � د  مبشر � د  Áيد � د

نص� � د* ناصر � د  مباQ4 � د  منو4 � د  خليل � د  حفيظ � د  4فيع � د  .سيم � د   �نو4 � د  طاهر � د   �ظهر � د  نعيم � د  حنيف � د   4فيق � د

�أل�اi �ملرفقة بنجمة " هذ� �لشجرT تش� =P ��م � ينجبو� -4ية. (�لناشر)
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B م
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قا6ي
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� م

لفر
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* ه
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 ال

نسيم � دسعيد � د مباQ4 � د  خو4شيد � د 

  مالحظة: هذ� �لشجرP= T عاB ١٩٣٨ .هي تتطابق مع ما .64 " �لطبعة �أل.P من س�T �ملهدW �جلزi �أل.*. (�لناشر)
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�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣٠
�قو*: .64& " شجرT عائلتنا �ل% 
 W4لتشخيص �لعقا� u�4.� 4ِفَقْت مع�
 Fقا6يا Fُعمر�" Fملا¬، حتت عنو��.
 �Lمر من  بتوقيع  تسميتها"  .سبب 
 zجيال  Bغال  �Lمر. مرتضى   Bغال
.غ�هم  �لدين  2يي   Bغال  �Lمر.
�4بعة   Tلتالية: "مضت مد� �لسطو4 
 W6ها �Lتو�فد مر عشر جيال حني 
بك من عائلة �ملغو* �لفر� برال¢ 
مع �مللك بابر موظًفا .عامال له من 
 Fٍ-= بعد   Bقا�. �لعربية  �لبال6  جهة 
�ل5ية  هذ�   " �لقريَة  هذ�  ملكي 
للعائلة  �لبعيدT، .هو �ملو4ِّ¶ �أل.* 
�ل% متلك هذ� �لقرية �آلF. .سبب 
�جد�6نا   F� هو  �لقرية  هذ�  تسمية 
من   iلقضا� منصَب  هنا  ُ�عطو�  قد 
�شُتهر.�  �ملناسبة  .ֲדذ�  �ملِلك،  ِقبل 
هذ�  .�يت   "Fقاضيا" بلقب 
بو�4"،   Bسال=  Fبـ"قاضيا �لقرية 
 "Fمغال  Fقا6يا" بـ  �شُتهر&   `
على   ��4  Wلذ�  Bلعو�� غلط   iجر�
�لسن �لنا¢ 4.يًد� 4.يًد�. .=�ا قرية 
عامرT منذ =نشائها .ما طاtا �خلر�� 
 B.قط. (لقد .64 " هذ� �لر.�ية قد
�لعائلة من بال6 �لعر�، .لكنه على 

�ألغلب سهو.)

�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣١
 *�.L بعد  �لبنجا�  ظلت  �قو*: 
�حلكومة �ملغولية " �لنصف �ألخ� 
مسرًحا   W6مليال� �لثامن   Fلقر� من 
هجما&  كانت  �لطو�ئف.  حلكم 
 "FماL ."شا�  �بد�¬"  شا�  "� د 
 Tمن �لشما* �كثر تأثً�� من �لسيطر
 F� ملؤقتة للمملكة �ملغولية. .�حلقيقة�
نفو- �لسيخ بد� " هذ� �لوقت نفسه 
 Tلوحد� P= لكنهم بسبب �فتقا4هم.
�صبحو�   Tملوحد�  T6لقيا�.  Bلنظا�.
يقتتلوF .يتحا4بوF، .هكذ� صا4.� 
 W6تؤ  F� من  بدال  لألمن  6ين  مهدِّ
ترسيخ   P= �ملنطقة  على  سيطرִדم 
6عائم �ألمن .�لسالB. كاF �لسيخ 
عشر  �ث°  على  منقسمني  يومها 
يسعى   Fكا حز�  .كل  حزًبا، 
 T6قيا به حتت  إلنشاi .الية خاصة 
4ئيسه �. à4سائه، لذلك �ستمّر& 
" �لبنجا� " -لك �لعصر سلسلة 
�لقتل .=هر�u �لدB، .� ُتحفظ من 
نفوسهم  .ال  �لنا¢  �مو�ُ*  -لك 
.ال �عر�ضهم، =F� P جاi "�لر�جا 
4جنيت سنغ" .�خضع �يع طو�ئف 
فأحكم  حلكمه،  .فصائلهم  �لسيخ 
 Bلبنجا� كلها .�قا� �لسيطرT على 

�حلكومة �ملركزية فيها.

tا   T4.ملجا� .�ملناطق   Fقا6يا  F=
كانت Éضع لوالية �جد�6نا، لذلك 
حكم  عصر   " �جد�6نا  �ضطر 
 Tكث� Q4لطو�ئف للخو� " معا�
�ل%  �لسيخ  .طو�ئف  �لسيخ.  ضد 
 Rُتعر ملجاֲדتها  �جد�6نا  �ضطر 
."كنهيا"  غرهي"   B�4" بــ 
2ا-ية   Fقا6يا .الية  كانت  حيث 
ملناطق خاضعة لسيطرִדما. �ستطا� 
�ملسيح  .�لد  "غل 2مد" جد   �Lمر
.اليته  على   ãحلفا�  � �ملوعو6 
من هجما& �لسيخ =P حد ما =ال 
�F عديًد� من �لقر/ قد خرجت من 
.لكن  2ا.الته.  كل  4غم  سيطرته 
بعد .فاته - �ل% كانت " ١٨٠٠ 
عطا   �Lمر �بنه  عهد   ".  – غالًبا 
 Tسيطر حتت  سريًعا  .قعت  2مد 
 Fلقا6يا  T4.ملجا� �ملناطُق  �لسيخ 
 �Lمر .�ضطر  �يضا،   Fقا6يا .�خً�� 
.الية  من  للخر.�  2مد  عطا 
kو  .�جته  �جد��6،  من  متو�4ثة 
منطقة "بيغو.�*" �لو�قعة =P جانب 
ضيًفا  .حّل  "بيا¢"  �ر  من  nخر 
على 4ئيس هذ� �ملنطقة "سر4�6 فتح 
4ئيس   Fكا  Wلذ� �هلو.�ليه"  سنغ 
 Fطائفة "�هلو.�ليه" من �لسيخ .كا
�لعصر  -لك   " كب�  بنفو-  يتمتع 
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- .�لر�جا �حلا¬ " كفو4ثلة �يضا 
من سلسلته - لقد ما& مر�L عطا 
2مد " "بيغو.�*"مسموًما على يد 
�عد�ئه بعد �نتقاله =P هناQ بـ ١٢ 

عاًما.
�قو*: لقد �حتّل "جّسا سنغ" 4ئيس 
 .� �لسيخ  من  غرهي"   B�4" طائفة 
 ١٨٠٢ Bعا " Fَبعض متبعيه قا6يا
 " سنغ"  "جّسا  ما&  فلما  غالًبا. 
معظم  على  سيطر   ١٨٠٣  Bعا
سنغ"،   F6يو�" �خيه  �بُن  مناطقه 
بينما ظلت طائفة "B�4 غرهي" 2تلًة 
سنغ"   F6يو�" حكم  حتت   Fَقا6يا
 Bهز -لك  .بعد  عاما،   ١٥  Tملد
 B�4" طائفة  سنغ"  4جنيت  "�لر�جا 
غرهي" .سيطر على �يع مناطقها 
 Bبعد -لك " عا. .B١٨١٦ Bعا "
�عيدْ&  تقريًبا   ١٨٣٥  .�  ١٨٣٤
عقا�4ُ&  مرتضى   Bغال  �Lمر جلدنا 
�لر�جا 4جنيت سنغ  قا6ياF من قبل 
، .هي �لفترT �ل% .�جه فيها جّدنا 

.Tمصائب كب�

�لرحيم.  �لر ن  �هللا  بسم   .١٣٢
�قو*: لقد بد� �لس� "ليبل غريفن" 
 W�  Punjab Chiefs تأليف كتا�
"�مر�i بنجا�" بإ4شا6 من حكومة 

�لبنجا� ` نا� عنه " =كما* هذ� 
ميسي"  "مستر  .مر�جعته  �لكتا� 
 Fآل� صا4   Wلذ� كريك"  ."مستر 
عند .قت صد.4 �لطبعة �لثانية tذ� 
�لكتا� "س� هنرW كريك" .يعمل 
 " �لد�خلية   T4�L. عضًو� "  حالًيا 
�tند. .قد .64 " هذ� �لكتا� عن 

عائلتنا كما يلي: 
�مللك  عهد  من   Tألخ�� �لسنة   ""
 B١٥٣٠  Bعا  "  W� بابر  �ملغو¬ 
.64 " �لبنجا� �حد �ملغو* .��ه 
هاW6 بيك من سكاF �رقند بعد 
�F هاجر منها .�ستوطن " 2افظة 
�لشخص  هذ�   Fكا غو�64سبو4. 
مثقًفا .متعلًما نوعا ما. .ُعيِّن قاضيا 
على ٧٠ قرية حو* قا6ياF. .يقا* 
.�ا�   ،Fقا6يا قرية  �سس  �نه  عنه 
يتغ�  �خذ   Wلذ� قاضي  بو4   Bسال=
.يتغ� ح� صا4 قا6ياF. ظلت هذ� 
 P= 2ترمة  مناصب  تتبو�  �لعائلة 
�حلكومة  عهد   " طويلة  �حقا� 
�6Lها4  عهد   " .لكنها  �ملغولية 
�لكب�.  لإلفال¢  تعرضت  �لسيخ 
ظل مر�L غل 2مد .�بنه مر�L عطا 
للسيخ  فصيلني  مع   Fيتحا4با 2مد 
"B�4 غرهي" ."كنهيا" �للذين كانا 
 T4.ملجا� �ملناطق  على  مسيطرين 

فَقَد   Rملطا� �اية   ".  ،Fلقا6يا
ُجلَّ عقا�4ته .سكن "  عطا 2مد 
�هلو.�ليه"  فتح سنغ  ِجو�4 "سر4�6 
 Qهنا  Õعا. "بيغو.�*"  منطقة   "
 .Fألما�. باألمن  متمتًعا  عاما   ١٢
4جنيت  �ملها�4جا  6عا  .فاته  .بعد 
�يع  على  سيطر   Wلذ�  – سنغ 
عقا�4& فصيلة �لسيخ "B�4 غرهي" 
 Fقا6يا  P= مرتضى   Bغال  �Lمر  -
.�4جع له جز�iً كبً�� من عقا�4& 
�جد��6 فتوظف مر�L غالB مرتضى 
 Bقد. =خوته  �يع  مع  جيشه   "
خدما& 2ترمة على حد.6 كشم� 

 .Tماكن �خر/ كث�� ".
 Bيقد مرتضى   Bغال  �Lمر ظل 
خدماته �لعسكرية " عهد "نو�ا* 
عصر   ". سنغ"  ."ش�   " سنغ 
 Bُحكِم َقْصِر الهو4* �يضا. ." عا
مرتضى   Bغال  �Lمر 4�ُسل   ١٨٤١
 "Wمند"  P= ".جنو�4"  �جلنر�*  مع 
."كلو" �يضا، كما ُعّين قائًد� لكتيبة 
 P= .4�ُسل   ١٨٤٣  Bعا  " جيش 
 TL4بيشا.4. .لقد �6/ خدما& با

 Wلعل �ملر�6 منه هو ملا �نتقل �حلكم �ملركز  *

" �tند =P الهو4. (�ملترجم)
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" �ملفسدT �حلاصلة " منطقة "هز��4"، 
كما ظّل .فًيا حلكومته .�شترQ من قبلها 
حدثت  �ل%  �لتمر6ّ   حالة  مكافحة   "
 B١٨٤٨. .لقد �6/ �خو� غال Bعا "
2يي �لدين �يضا خدما& نزيهة " هذ� 
�ملناسبة. فلما كاF "ֲדاW مها��4 سنغ" 
 Tملساعد  "Fملتا"  P= جيشه  مع  -�هًبا 
"6يو�F مولر��" حثَّ غالBَ 2يي �لدين 
"لنغر  مثل  �آلخرين  �إلقطاعيني  .بعَض 
خاF ساهيو�*" . "صاحب خاF تو�نه" 
فانضمو� =P جيش "مصر صاحب 6يا*" 
�د   �. فهزموهم،  �ملتمر6ين  .حا4بو� 
�ر  طريق  غ�  طريًقا  للفر�4   F.6ملتمر�
"شنا�" حيث ما& ستمئة منهم غرًقا.

عند =قامة �لد.لة �ملوحدt� Tندية ُ�ِخذ& 
 F� =ال  عقا�4ִדا  �يُع   Tألسر� هذ�  من 
 F.مرتضى .=خوته ظلو� يأخذ Bغال �Lمر
مت  كما  4.بية،   ٧٠٠ قد4ها  تقاعدية 
 Fهذ� �لعائلة على قا6يا uقو� Rالعتر��

.بعض �لقر/ �ملجا.t T4ا.
 TL4با لقد قدمت هذ� �ألسرT خدما& 
 �Lحيث �6خل مر ،B١٨٥٧ Tمفسد iثنا�
 Fمرتضى �لكث�ين " �جليش، .كا Bغال
.�بنه مر�L غالB قا46 �يضا " �جليش " 
 " قضى  حني   Fنكلسو �جلنر�*  عهد 
من  �ملتمر6ين  على  "ترميوغها&"   Fمكا
�لذين كانو�   "Wنفنتر� "نيو   Tملشا� كتيبة 

 Tً6قا46 شها Bلغال Fقد هربو� من سيالكو&. لقد منح �جلنر�* نكلسو
ُ�َسِر قا6ياF -مبحافظة غو�64سبو4-  كتب فيها �F �سرَته كانت �كثر 

.B١٨٥٧ Tمفسد iمع �حلكومة �ثنا iًفا.

zمع جنله .خليفته �لثا � zد �لقا6يا � Bغال �Lسيدنا مر
 حضرT مر�L بش� �لدين 2مو6 � د  �
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ملحوظة: جتا.Lنا �لر.�ية ١٢٩ بسبب طوtا، حيث ستفرt 6ا �لز�.ية كلها 
.B6لعد6 �لقا� "
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عكا �قدB .�هم مدF فلسطني 
حسب   Bليو� تقع  �لتا�4ية، 
بعد حر�   W4�6إل� �لتقسيم 
�لشما*   iلو�  "  ١٩٤٨
�لساحل  على  �إلسر�ئيلي، 
�ألبيض  للبحر  �لشرقي 
سكا�ا  عد6  .يبلغ  �ملتوسط 

حو�¬ ٤٦ �لف نسمة. 
 Fيتكو ©تلطة  مدينة  عكا 
.�لعر�  �ليهو6  من  سكا�ا 
.�ملسيحيني.  �ملسلمني 
من   ٪٦٧,١ �ليهو6  يشكل 
 Fملسلمو� .�لعر�   ،Fلسكا�
 F٢٥,٣٪، �لعر� �ملسيحيو
باقي  من    ٪٥,٢.    ٪٤

�ملعتقد�&.  

�أللف   " �ملدينة  تأسست 
يد  على  �مليال6  قبل  �لثالثة 
�لكنعانيني، �لذين جعلو� منها 
باسم  .6عوها  جتا4يا  مركز� 
�حلا4.   �لرمل   W� عكو"   "
�صبحت بعد -لك جز�i من 
�حتلها   ` �لفينيقيني،  6.لة 
كاإلغريق   Tلغز�� من  �لعديد 
.�لفرجنة  .�لفر¢   Fلر.ما�.

 .Fلصليبيو�
موقع   &�- عكا  تعت5 
مهم   W4جتا.  W6قتصا�
بفضل مينائها �لذW ُيعد من 
فلسطني  مو�نئ   Bقد�. �هم 
�لتا�4ية لصيد �ال�اQ، كما 
مهم   Wثر� موقع   &�- تعت5 
�لعديد  على   Wحتتو فهي 
.�ألماكن  .�ملعا�  �آلثا4  من 

غالبية  من  �لقدمية  �ألثرية 
 Qفهنا  . �لتا�4ية  �لعصو4 
�لسوu �ألبيض،  اB �لباشا، 
�حلصينة  .�سو�4ها  �لقلعة 
.�ملمر �ألملاz .جامع �جلز�4 

.غ�ها . 
عكا  �6Lها4  يربط  ما  غالبا 
مرفا  فهيئ  �جلغر�"  مبوقعها 
 ،Tجيد  T4بصو معد  طبيعي 
كما ��ا 2طة جلميع �لقو�فل 
 uلقا6مة من �لشما* .�لشر�
.من مصر. .لقد ساهم هذ� 
�ألمر " �6Lها4 �ملدينة كما 
كاF �لسبب " جعلها 2ط 

.Tنظا4 �لغز��
�لقائد  بني  ما  تا�Qية  ملحة   
صال8 �لدين �أليو� .مدينة 

عكا

 sلناصر صال� Fيعت5 �لسلطا
 T6لقا� �حد   Zأليو� �لدين 
�لذين  �لكبا4  �لعسكريني 
�جنبتهم �ألمة �إلسالمية على 
 &iشا .قد  �لعصو4،  مد/ 
�لبال6  �لص   F� �ألقد�4 
 Zلعر�  uملشر�  " �ملقدسة 
�لصليبيني  �إلفرنج  من حكم 
 " �لبال6  هذ�  �حتلو�  �لذين 
عشر   W6حلا�  Fلقر� �.�خر 
 Rֲדد .-لك   ،W6مليال�
من  �لقيامة  كنيسة  �نتز�� 
حد  على  �ملسلمني   Wيد�
�حلملة  بد�&  .قد  Lعمهم. 
سنة  4بيع   "  P.أل� �لصليبية 
صليبية  .�يت   B  ١٠٩٦
 Wلذ� �لصليب   P�  T4شا=
 له �عضاi هذ� �حلملة على 

�ألفاضل  قر�ئها  +بد�عا5  لنشر  �لز�.ية  "�لتقو�" هذ`   jسر> �صص 
بغض �لنظر عن �نتما�Iִדم �لدينية .�ملذهبية.

" �ألفكا4 �ملطر.حة تع5 عن مو�قف �صحاֲדا .ليس بالضر.T4 عن مو�قف �جلماعة "
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 Qصد.4هم. كما كانت هنا
�حلملة  tذ�  �خر/  �سبا� 
�خر/   ال&  تبعتها  .�ل% 
.�جتماعية  �قتصا6ية  منها 
�لدي°  �لد�فع   P= باإلضافة 

�لذW �شر& =ليه.
.قد .لد �لقائد صالs �لدين 
�لو�قعة  "تكريت"   " يوسف 
 Bعلى �ر 6جلة سنة ١١٣٨
من �بوين كر6يني، .كاF �بو� 
"بعلبك".  مدينة  على  2افظا 
�لنا¢  بني  ��ه  يشتهر   �.
�4فق  ح� سنة ١١٦٤ حني 
مصر،  على   لته   " عمه 
.عندها �خذ جنمه " �لصعو6. 
.يقا* بأنه كاF لصالs �لدين 
�منيتاF جاهد طو* حياته " 
سبيلهما،  �أل.P =حال* �لسّنة 
.�لثانية  مصر   " �لشيعة  2ل 
مو�صلة �جلها6 .�حلر� على 
سنة  ففي  �لصليبيني.  �إلفرنج 
 T4�Lسند& �ليه �لو� B١١٦٩
" مصر .�ستطا� بعد عامني 
خالفة   F4كا� يقّو�   F�

�لفاطميني " -لك �لبلد.
." سبيل حتقيق �منيته �لثانية 
ال  �نه   /�4 فقد  �ألهم  .هي 
�لسيطرT على  له �.ال من  بد 

مت  .قد  �إلسالمية  سو4ية 
 " �نتصر   F� بعد  -لك،  له 
يد  من   "Tا   F.قر" معركة 
بن  ��اعيل  �لص�  حاكمها 
�كم   Fكا  Wلذ� �لدين  نو4 

.Tمصر " تلك �لفتر
�لدين   sِمن صال� ملا  .هكذ� 
 ñتفر �ملحليني،   Bحلكا� شر 
 *.�  ". �لصليبيني،  ملكافحة 
 Pستو�  B١١٨٧ سنة   Lمتو
 B�6 حصا4  بعد  ط5يا  على 
ستة �ياB، ` تال -لك معركة 
�لثالث  .قعت "  �ل%  حطني 
من   Lمتو شهر  من  .�لر�بع 
حطني  .كانت  �لسنة،  نفس 
بالقر� من ط5يا حيث شر� 
 Bيو  " بالقتا*  �لدين   sصال
ما  كث��   Bيو .هو  �جلمعة 
.ُ.فق  �لدين   sصال �ختا�4 
 Bيو Bهذ� �ليو Fفيه، بينما كا
بؤ¢ على �إلفرنج �لصليبيني، 
حطني   Bيو  " �لنصر   Fكا.
نصر� حا�ا قر4 مص� �ململكة 
 iقضا عليها  .قضى  �لصليبية 
على  �ألمر  يطل   �. م5ًما. 
بيت �ملقد¢ �كثر من �سبو� 
�لدين   sصال حاصرها  فقد 
 zلثا�  " �ستسلمت  ح� 

 B١١٨٧ �أل.*  تشرين  من 
 F-ملؤ� صو&   /.ّ6 حيث 
من  بدال  �ألقصى  �ملسجد   "
ناقو¢ �لكنيسة .�نز* 4جا* 
صالs �لدين �لصليب �لذه� 

.Tقبة �لصخر uمن فو
يد   " �لقد¢  سقو»  .بعد 
�.4.با  �4تاعت  �ملسلمني 
فنسي   W.ّملد� �لسقو»  tذ� 
.نشطو�  حكامها خصوماִדم 
"فر46يك  مثل  للجها6 
�ملانيا  �م�5طو4  بربر.سا" 
."4تشا64 قلب �السد" ملك 
�غسطس"  ."فيليب  �جنلتر� 
 F.يعد فرنسا، .�خذ.�  ملك 
.كانت  ثالثة،  صليبية  حلملة 
من  �حلمال&  �ك5  هذ� 
.قد  �ملحا4بني.  عد6  حيث 
�ل5  طريق  "فريد4يك"  سلك 
 " �ر�  عبو�4  خال*   uفغر
جنو�   " �لو�قعة  "كليكية" 
.عا6  �لصغر/  nسيا  غر� 
�.طا�م.   P= 4جاله  معظم 
 " عر�  فقد  "4تشا64"  �ما 
فاحتلها  ق�5  على  طريقة 
.�صبحت ق�5 عندها nخر 
ملجأ للصليبيني �ملنهزمني من 

�لسو�حل �لسو4ية.

ملا{� عكا بالذ�5؟
�يقن  �حلالة  هذ�   ".
 sعكا هي �ملفتا F� Fلصليبيو�
يستعيد.�   F� ميكن   Wلذ�
عليها  فحملو�  خسر.�  ما 
من  تبقى  من  مع  Ûحافلهم 
.كتائب  "فريد4يك"  جيش 
"غي  �مللك  �ما  فرنسا.  ملك 
�.4شليم  ملك   "Fلوسينيا  �6
من  �ستعا6ִדا  فقبل  �لقد¢ 
حنث  فقد  �ملسلمني  قبل 
للقتا*  ثانية  .خر�  بيمينه 
4غم  عكا  على   Bجوt� يقو6 
قد  �لدين   sصال �لقائد   F�
�حسن معاملته .�ستقبله خ� 
 sصال .صل  .قد  �ستقبا*. 
 Bليو�  " �ملدينة  إلنقا-  �لدين 
قبالة  معسكر�  .جعل   zلثا�
�لعد. .نشب �لقتا* بر� .�ر� 
"4تشا64  .صل   F�  Fكا.
فاحتفى  �يضا  �ألسد"  قلب 
.ִדللو�  مبقدمه   Fلصليبيو�
.�شعلو� ن��F �لبشر/. .يقا* 
قتل  �حلو�6¶  �نه خال* هذ� 
�لصليبيوF ثالثة عشر شخصا 

من سكاF عكا.
�ل%  �حلر�  حالة  .4غم 
�نه  =ال  �لطرفني  بني  كانت 
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�ملتبا6*   Bالحتر�� من  نو�   Qهنا  Fكا
بني �لقائد صالs �لدين ."4يتشا64" فقد 
يتالقيا   � ��ما  مع  �tد�يا   Fيتبا6ال كانا 
لعكا  �لصليبيني  �ستمر حصا4  .قد  قط. 
 Fكا. .Bو سنتني من ١١٨٩- ١١٩١k
"4يتشا64" " هذ� �ألثناi ُينعم على كل 
 Bحجر� من �سو�4 عكا، فقا sحزL من
مبن  �لدين   sصال جيش  من   Fملحا4بو�
�لبسالة  من  عظيمة  بأعما*   iلنسا� فيهم 
 Fلصليبيو� �إلفرنج  �ستفا6  .قد  .�لبطولة 
هذ�   " �حلديثة  .عدִדم  �سطوtم  من 
�حلصا4. �ما �ملسلموF فاkصر& خ5ִדم 
�لقياT6 كانت موحدT " شخص   F� "
 sلدين. .قد طلب صال� sحد هو صال�.
�لدين �لنجدT من �خلليفة فلم يستجب له. 
طلبت  باحلامية  �ألمر   uضا ملا  .هكذ� 

�لصلح .�ستسلمت.
ال   F� �لصلح  شر.»  �هم  من   Fكا.
مقابل   iبسو للحامية  �إلفرنج  يتعر� 
 Fملسلمو� يعيد   F�. 6ينا4،  �لف  مئ% 
ملا  "4يتشا64"  .لكن  �ملقد¢.  �لصليب 
6فع  عن  �لدين شهر�   sتأخر صال  /�4
�ملا* �مر باألسر/ فُجمعو� .ُقتلو� .كانو� 
Lهاi �لفني .سبعمئة �س�. .هذ� �تلف 
حني  باألسر/  �لدين   sصال فعله  عما 
فقد كاF هو  �ملقد¢ ظافر�،  بيت  6خل 
 Fكا.  ،Qهنا �لصلح  لشر.»  �لو�ضع 
منها �F يؤW6 �الفرنج عن �نفسهم ماال، 

�اية   " .لكنه 
 sألمر �طلق سر��
�ألسر/   iهؤال

F.6 فدية.
�خذ&  .هكذ� 
مكانة  حتتل  عكا 
 " �ملقد¢  بيت 
.�خذ&  �لزعامة 

�لفريقني  بني  تد.4  �لصلح  2ا.ال& 
 sقتر� .قد  �نقطا�.   F.6 �ملتحا4بني 
"4يتشاL "64.�� "�خته" من �مللك �لعا6* 
�لقد¢  تعطى   F� �لدين على   sصال ò�
بني   iلعد�� بذلك  فينتهي  للز.جني  هدية 

�لنصا4/ .�ملسلمني.
تشرين  من   zلثا�  " �لصلح  مت  .�خً�� 
�لثاz سنة B١١٩٢ على �F تكوF منطقة 
�لد�خلية  .�ملنطقة  لالفر�نج  �لساحل 
للمسلمني، .على �F ال يتعر� �حد بأ-/ 
للحجا� �لو�فدين على بيت �ملقد¢ من 
�.4.با. ." ١٩ شبا» من �لسنة �لثالثة 
�W B١١٩٣ �صابت �لقائد صالs �لدين 
�حلّمى " 6مشق فتو" بعد �ث° عشر يوما 
�لعمر،  من  .�خلمسني  �خلامسة   " .هو 
ِقبلة  �لسو4ية  �لعاصمة  ق�5 "  يز�*  .ال 

للز�ئرين.
.هكذ� فقد كاF 4 ه �هللا بطال .حاميا 
عند  .يعد   ،Bلعظا� �لدين   Tا  من 
 ".  Bلعظا�  T6لقا�  Rمصا  " �ملسلمني 

بشكل  عاملية   Tشهر نالو�  �لذين  مقدمة 
.ال  خا�،  بشكل  �ملسلمني  .عند   Bعا
يز�* يعت5 مثاًال .4مًز� للبطولة .�لفر.سية 

�لعربية .�إلسالمية.
�لصليبيني  قبضة   " بقيت  فقد  عكا  �ما 
 Fلك عندما قر4 �لسلطا-.  Bح� ١٢٩١
 Bخليل حاكم مصر .بال6 �لشا Rألشر�
�لس� =ليها لفتحها .=�اi �حتال* �لصليبيني 
.بال6  مصر  من  بتعبئة جيوشه   Bفقا tا. 
�لشاB �ل% كانت تضم �عد��6 كب�T من 
�ملتطوعني، .كاF له ما �6�4 حيث عا6& 
�4بعة   B�6 4ملسلمني بعد حصا�  P= عكا
 Tحتلها �لصلي� ملد� F� 4بعني يوما .بعد�.

.Bمئة عا

j&عـو هديـل  �ألخـت:  مسـاÓة 
Tململكة �ملتحد� ،Wلد4شو&، سر�

مدينة عكا



اجمللد السابع والعشرون، العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٤هـ  - تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٣ م

٣٦

التقوى

�لشبكا5 �الجتماعية ..
 بني �لسل� .�ال�ا�

�لشبكا& �الجتماعية  هي عباT4 عن مو�قع 
=لكتر.نية �ُنشأ& خصيصÝ ملجموعة من 
 Rֲדد .�ملعاهد  �جلامعا&   "  iألصدقا�
فكرية  نشاطا&   " �لطال�  مشا4كة 
مع  صد�قا&  .تكوين   i�4آل� .تبا6* 

�شخا� لديهم نفس �مليوال&.
.مع تز�يد �ستخد�B شبابنا -كو�4 .=ناثا 
حتذير�&  تتز�يد  �الجتماعية،  للشبكا& 
�خلi�5 من سوi �ستخد�B ما يتم نشر� من 
معلوما& خاصة باألشخا� مثل �لصو4 
مثل  �خلاصة  .�ملعلوما&  .�لفيديوها& 

مكاF �لعمل .4قم �tاتف .هلم جر�. 
.هنا يطرs �لسؤ�* نفسه: هل �لشبكا& 
على   Ýحقيقي  áخطر تشكل  �الجتماعية 
 iللتو�صل .فضا Tهي قنا B� ،خصوصياتنا

للتعب� ، ال �كثر .ال �قل؟
�لسؤ�*  tذ�   Fجو�با  Qهنا �حلقيقة   "
�غلب  يقوله  �أل.*  مقنع.  .كالÓا 
�الجتماعية  �لشبكا&  مستخدمي 

�نا¢  ��م   F.يؤكد حيث  �ملختلفة، 
بسطاi .ال يظنوF� F معلوماִדم �خلاصة 

ميكن �F يستفيد منها �حد.
بد من �حلذ4 "  �نه ال  ير/  .هناQ من 
على  �لشخصية  .�لبيانا&  �لصو4  نشر 
�لشبكا& �الجتماعية ألسبا� عديدT تبد� 
من عدB 4غبته " كشف هويته �حلقيقية 
ألسبا� خاصة، �. ألنه معا�4 سياسي 
لنظاB ما .يريد �F يزعجه بتعليقاته، كما 

�F هناQ �سباًبا ال ميكن حصرها.
شخصية  معلوما&  نشر   " حر�  فال 
كل  متنو�*   " تصبح   F� حذ�4ِ  .لكن 
�العالنا&  جتا4  مثل   �6. هّب  من 
�لشبكا&   T4�6= مع   Fيتو�صلو �لذين 
�خلاصة  �لبيانا&  تلك   iلشر� �الجتماعية 
نشر  منها   Tعديد  Rهد�� �جل  من 
�الختصاصا&  �سب  موجهة  =عالنا& 
ناهيك عن  �إلقامة،   Fلتوجها& .مكا�.
توسع �ملخاطر  ببيع تلك �لبيانا& �خلاصة 
ثالث ال تكشف عن   Rجها& طر P=

نية �ستخد�مها tا.

 F� �لد�4سا&  من  �لعديد  �ثبتت  .قد 
�خلصوصية  ִדد6  �ل%  �ملخاطر  �هم  من 
�نتحا*  �الجتمـاعية  �لشبكـا&   "
 � Tلشخصيا& .�ل% فيها =شكالية كب��
تستطع �لشبكا& �الجتماعية =�ا6 حلو* 
 P= �لتوصل  بر�يي ال ميكن   . tا  ناجعة 

حل �ائي tا.
.من �ملخاطر �ل% تتربص بنا " �لشبكا& 
تبد.  .�ل%  �لتصيد  4سائل  �الجتماعية 
للنظر .حني  ملفتة  عاجلة  �خبا4  4سائل 
تسر�  ضحية  نصبح  فإننا  عليها  �لنقر 
.على   T4لضا� .�لÁ5يا&  �لف�.سا& 
 T4�4سها ف�.¢ "كو� فيس" .هو عبا
عن T6.6 =لكتر.نية تنتشر ع5 حسابا& 
�ملستخدمني �ملسجلني " مو�قع �لشبكا& 
�مثا*  من  �لصيت  -�ئعة  �الجتماعية 
.غ�ها،  سبيس"   Wما".  "Qبو "فيس 
�أل�اi " حسابا&  قو�ئم   uترÉ حيث 
�ملستخدمني .ترسل tم �خباá4 .تعليقا& 
غ�  �لصفحا&  إلحد/   Ý�4بط تتضمن 

�حلقيقية ملو�قع خبيثة.
من  فكث�  �لشديد  �حلذ4   a+ ندعوكم 
 F.لنا¢ " �لشبكا& �الجتماعية يظهر�
بصوT4 مغايرT متاما لو�قعهم. فإ-� كنت 
فقد  مرموقة  شركة  مدير  مع   Õ64تد
تكوF تتحد¶ =P طفل مر�هق �. سجني 
من  �6ئما  فتأكد   .Bباإلعد� عليه   B2كو
معهم  تتعامل  �لذين  �ألشخا�  هوية 

.حتقق من �ملعلوما& �ل% يرسلو�ا لك.
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عالI عثما*




