



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

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

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

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

�إلسالمية �ألOدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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التقوى

كلمة �لتقو�

رمضان.. مدرسة البذلرمضان.. مدرسة البذل
 واجلود والعطاء واجلود والعطاء

عظيمة  مناسك   � �هللا  لنا  هيأ  لقد 
 eُتحّر&  ،Eلقلو�  p �إلميا*  تصُقُل 
تنمي   ،sلنفو�  p �لفّياضة  �ملشاعر 
�لطاعا0 &ُتضّيق wاb �ملعصيا0، &ُتلقِّن �ملسلمني 
 .zلُطهر &�لنقا�&  fّل�& ،zلوحد� &�إلخا� p سا&K7
+�ا منهل عذE، &حصن حصني للطائعني، &فرصة 
من  �لتوبة  ليجد7&�  �ملفّرطني،  للمذنبني  ُتعّو�  ال 
 p ناصعة zنوֲדم، &يسطر&� صفحة جديد� بيضاa
 .bاسن �ألفعا�& bحياִדم مفعمة بفضائل �ألعما

&ال شك �* من �جّل هذ� �ملناسك قد�Kً، &�عظمها 
�ثر� شهر Kمضا* �لكرمي.. شهر مضاعفة �حلسنا0، 
&�لسيئا0،   Eلذنو� &مغفر�  �لدKجا0،  &Kفعة 
&تغلق  �جلنة،   Eبو�� فيه  ُتفتح  �لعثر�0.  &+قالة 
&قامه  �لشياطني. من صامه  �لناK، &تصّفد   Eبو��

+ميانا &�حتسابا، ُغفر له ما تقد= من aنبه.
�ملوسم  هذ�  بنا  &�ّل   ،Kلشهو� &متضي  �أليا=  متّر 
�لكرمي، &هذ� �لشهر �لعظيم، هذ� �لو�فد �حلبيب، 
�لعزيز، ملا له من خصائص &مز�يا، &ملا  &�لضيف 
ُ�عطيت فيه �ألمة من ��با0 &�لعطايا، &خّصت فيه 
فرصة عظيمة،  من  �ا  فيا  &�ملز�يا.  �لكر�ما0  من 
+ليها  &ִדفو   ،sلنفو� فيها  تصفو  كرمية  &مناسبة 
�ألK&��، &تكثر فيها 7&�عي �خل#؛ تفّتح �جلنا0، 
&تغفر  �لدKجا0،  &ترفع  �لر
ا0،   bتتنـز&

�لزال0. 
 zال شك �* كل من �تا� +( فتر�0 من �لصفا&

&�لر�حة &�لنقاz؛ لتجديد معا� �إلميا*، &+صال� ما 
ִדد= من �Kكا*، فإ* شهر Kمضا* �ملباeK هو �لفتر� 
�لر&حية �ل� �د فيها فرصة إلصال� �أل&ضا�. +نه 
�طة لتعبئة �لُقو� �لر&حية &�ُخلُلقية، �ل� �تا� +ليها 
&ִדذيب  �إلميا*،  لتجديد  مدKسة  +نه  مسلم.  كل 
 ،sلنفو� &+صال�   ،��&Kأل� &شحذ   ،Rألخال�

&ضبط �لغر�ئز، &كبح �لشهو�0. 
 p &تسبيح..  &aكر  &تر�&يح،  د  ִדجُّ Kمضا*   p
aِكر  &صدقا0،  &ُجو7  &صلو�0،  تال&�  Kمضا* 
&�بتهاالK p .0مضا* تتقو� �إل�7�K &تتحقق به 
�لوحد� &�ملحبة &�إلخاK p .zمضا* يشعر �ملسلم 
بشعوK �ملحتاجني، &�س �و� �جلائعني.. فالصيا= 
معني  حًقا  فهو  &�لعطاz؛  &�جلو7   bللبذ مدKسة 



٣

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

صفت  حقا  صامه  من  �لر
ة.  &�Kفُد   ،Rألخال�
&جاشت  نفسه،  &صلحت  قلبه،   RّK& K&حه، 

مشاعر�، &ُ�Kهفت �حاسيسه. 
 فحرd بنا �* يكو* �ستقبالنا لرمضا* باحلمد &�لشكر 
 Eلذنو� 5يع  من  &�إلنابة  &�لتوبة  &عال،  جل  هللا 
&�لعمل  �ملظا�  من  �خلر&�  �ب  كما  &�ملعاصي. 
على �ستثماK �أليا= &�لليا� صالًحا &+صالًحا؛ فبهذ� 
يدخل   *� �ما   .bآلما� تتحقق   sإلحسا�&  Kلشعو�
Kمضا* &ير�� بعض �لناs تقليًد� موK&ًثا، &�عماًال 
�د&�7 �ألثر ضعيفة �لعطاz، بل لعّل �لبعض �آلخر 
يز7�7 سو�zً &�£ر�ًفا - &�لعياa باهللا - فذلك ��ز�= 

نفسي، &عبث شيطا�، له عو�قبه �لوخيمة. 
K pمضا* تتر¦ �ألمة على �جلّد، &ال ¥تلف �ثنا* �* 

�مة ��زb هي �مة مهز&مة. ففي Kمضا* يترّبى �فر�7 
 zنقا&  ،K&لصد� &سالمة  �للسا*،  عفة  على  �ألمة 
 ،zلبغضا�& �ألحقا7   *�K7� من  &تطه#ها   ،Eلقلو�

.zحلسد &�لغّل &�لشحنا�&
على  فقصر&�  �لصيا=؛  حقيقة  �قو�=  جهل  لقد 
ال  بعضهم  فتر�  &�لشر�E؛  �لطعا=  عن   eإلمسا�
مينعه صومه من +طالR �لكذE &�لبهتا*، &يطلقو* 
لألعني &�آل�a* �لعنا*؛ لتقع p �لذنوE &�لعصيا*. 
�لشهر  هذ�  من  �عل   *� مسلم  بكل   dحر +نه 
نقطة حتوbُّ، من حيا� هجر� �هللا &تعاليمه +( حيا� 
�لشهر  يكو* هذ�   *�& �لنصو�  &�لتوبة   Kالستغفا�
لتكو*   ،z�Kآل�&  Kألفكا�& �ملناهج   p تغّير  مرحلة 
مو�فقًة للمنهج �حلق �لذd جاz به كتاE �هللا &سنة 
نبيه عليه  �فضل �لصال� &�لسال=. &+* p �7بيا0 
�جلماعة �إلسالمية �أل
دية Kحيق �لكتاE &�لسنة 
فهلُّمو� مشعر �ملسلمني &��لو� منها ما يشفي غليلكم 

&يطمئن قلوبكم.
&�7Fبه  &حكمه  �لصيا=  حقيقة   eKند& �هللا  فلنتق 
&لنعمر �يامه &لياليه بالعمل �لصا» &نصو* صومنا 
&£قق  �لتوبة  &لنجد7  &�لنو�قص،  �لنو�قض  عن 
من  &�علنا  aنوبنا  عن  يتجا&¬  �هللا  لعل  شر&طها 
�ملرحومني &ير¬قنا جنة �لدنيا &�آلخر�. �للهم Fمني، 
للعاملني سيدنا  
ة K سلتهK� من  على  �للهم  &صل 
&صـحبه  Fله  &على  �ملصطفى  �مـد  &موالنا 

�5عـني.

حري بكل مسـلم أن _عـل من هذا 
الشـهر نقطة حتوُّل، من حياة هجرة 
اهللا وتعاليمـه إf حيـاة االسـتغفار 
والتوبة النصوح وأن يكون هذا الشهر 
مرحلة تغkّ ! املناهج واألفكار واآلراء،
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التقوى

 حضر� مر¬� بش# �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما= �ملهدd &�ملسيح �ملوعو7 �

:s&K7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ظروف ظهورظروف ظهور
 براءة يوسف الصديق براءة يوسف الصديق

َسْبَع   �
َ�َ ِ$نِّي  �ْلَمِلُك  ﴿َ.َقاَ+ 
َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَما6ٍ  َبَقَر�7ٍ 
ِعَجاٌ? َ.َسْبَع ُسْنُبال7ٍ ُخْضـٍر 
�ْلَمَألُ  �يَُّها َ َيا  َياِبَسا7ٍ  �َخَر ُ.َ
�ْفُتوِني ِفي ُ
EَْياGَ ِ$6ْ ُكْنُتْم ِللرEَُّْيا َ

َتْعُبُر.6َ﴾ (يوسف: ٤٤) 

شرM �لكلمـا7:
عَجًفا:  �لشا�  عِجفت  ِعجا?: 
ِسمنها &ضُعفت. &عِجفت  aهب 
�لبال7: � ُتمَطر. &منه نزلو� p بال7 
عِجف   .�Kممطو غ#   d�  ٍ́ عجا
 .bلعَجف: ��ز��& .Eُير � : �َحلبُّ
 zُهي عجفا& .b&ألعجف: �ملهز�&

.(Eألقر�) ٌ́ &5عه عجا
تعُبر.6: عfَ �لسبيل عبو�Kً: شّقها 
 fع &قطعها.  شّقها  كأنه  مرَّ   d�
 :Eَلكتا�  fع جا¬.   :zَملا� بفال* 
صوته  يرفع   �& نفسه   p تدّبر 
 :�Kعبا&  ¶fع �لر·يا  عّبر  بقر�zته. 
+ليه   b&يؤ ما  بآخر   fخ�& فّسرها 

 .(Eألقر�) مرها�
فِتنا: �فتا� �لعا� p مسألة: �با* له 
فتو�  فيها  له  فيها &�خر�  �حلكم 

.(Eألقر�)
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:Pلتفسـ�
 )+ موقنا  كا*  فرعو*   *� يبد&   
حد بعيد بصدR �لر·يا �ل� FKها، 
عن  بسؤ��م  يكتف   � &لذلك 
 �aما  �&fخ�  :bقا بل  تأ&يلها، 
كنتم    *+ فعله  علّي  تقترحو* 
تعا(  �هللا   *� يع¹  &هذ�  تفهمو*. 
ºيث  &هيبة  بوضو�  �لر·يا   ��K�
قلبه &قع« عظيم« جعله   p تركت
يصدقها &يسعى للنجا� من عو�قبها 
�لتأث# �لعميق  �ملنذa+ ،�K لوال هذ� 
ملا aكرها حلاشيته،  قلبه   p للر·يا
تتهيأ �ألسباE لإلفر��  &بالتا� � 

عن يوسف �.

َ.َما   Sٍْحال�َ  Uُْضَغا�َ ﴿َقاُلو� 
ِبَعاِلِمني﴾   Sِألْحال� ِبَتْأِ.يِل  َنْحُن 

(يوسف: ٤٥)

شرM �لكلما7:
�ضغاU: �لِضْغُث من �خلf &�ألمر: 
ما كا* ¿تلط« ال حقيقَة له. هذ� 
ملتبسٌة  �حالٌ=  �حال=:   Àُضغا�

.(Eألقر�) اليصّح تأ&يلها
 p �لنائم  ير��  ما  �ُحلْلُم   :Sحال�
نومه، لكنه غلب على ما ير�� من 

�لر·يا  غلبت  كما  &�لقبيح  �لشر 
&�حلسن،  �خل#  من  ير��  ما  على 
&Kمبا ُيستعمل كّل مكاَ* �آلخر. 
 p 7K&& .(Eألقر�) =5عه �حال
�هللا  من  "�لر·يا   :"Kلبحا� "wمع 
ما  فهما  �لشيطا*،  من  &�ُحللم 
ير�� �لنائم، لكن غلب �لر·يا على 
�خل# &�حلـُلُم على �لشر &�لقبيح. 
�هللا  من  (�لر·يا  �حلديث:   p 7K&
 ،dKلبخا�) �لشيطا*)  من  &�ُحللم 

�لتعب#). 
ليس �ملر�7 من �حلديث �لشريف �* 
 ،�Kألحال= �ملنذ� dهللا تعا( ال ُير�
 ��K لو  �حد¶   *� معناها  بل 
�ألحيا*،  معظم   �Kملنذ� �ألحال= 
&ليست  �لشيطا*  من  ��ا  فليعلم 
غالبة  
ته K أل*  تعا(،  �هللا  من 
�ألحال=   ��K &من  غضبه،  على 
من  ��ا  فليعلم  عموم«  �ملبشر� 
�هللا تعا(، أل* كفة �لر
ة �إل�ية 

�Kجحة p �حالمه.
 *� هو  للحديث  �لثا�   Ãملع�&
ير�� من شر  ما   d� حللم�  Kمصد
�لر·يا   Kمصد  *�& �لشيطا*،  هو 
�d ما ير�� من خ# هو �هللا تعا(؛ 
 Eلعذ�� سبب   *� Fخر   Ãمبع  &�
&�لشر هو �لشيطا*، &سبب �خل# 

 ��K �aفإ تعا(،  �هللا  &�لفضل هو 
 �zيسو ما   عموًما  �ملنا=   p �حد 
&ينذ�K فليعلم �نه على عالقة مع 
 �a+ لشيطا* فلُيصِلح حالته، &�ما�
 َّ*� فلَيعَلم  &يبّشر�  يسّر�  ما   ��K
�هللا تعا( �Kٍ� عنه &يريد �إلنعا= 
خً#�  يز7�7   *� فيجب  عليه، 

&صالًحا.

 :Pلتفسـ�
قالو� +�ا �حال= ¿تلطة، فيها �حلق 
بشو�ئب  &مشوبة  �لباطل،  &فيها 
حديث �لنفس، &ال ميكن �عتباKها 
من �هللا بشكل كامل، &ال نستطيع  
تعبَ# مثل هذ� �ألحال= +a ال ميكن 

�جلز= p حكمها.
بتأ&يل  £ن  ﴿&مـا  &قو�م   
�ألحال= بعاملني﴾ اليع¹ �ننـا ال 
 �Kملنذ� �ألحال=  تأ&يل  نسـتطيع 
بل جا0z "�ألحـال=" هنا معّرفًة 
 �ًKللمعهو7 �لذه¹ +شـا "b�" بـ
مّر  �ل�  �حال=   Àضـغا�  )+
 Kنقـد ال  �نـنا  &�ملر�7  aكرها. 
�ألحـال=  هذ�  تـأ&يـل  على 
�حلق  فيها  �ختلـط  قـد  �ل� 

بالبـاطل.
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التقوى

َ.��ََّكَر  ِمْنُهَما  َنَجا   Gلَِّذ� ﴿َ.َقاَ+ 
ِبَتْأِ.يِلِه  �َنبُِّئُكْم ُ �َنا َ �مٍَّة ُ َبْعَد 

َفَأْ
ِسُلو6﴾ (يوسف:٤٦)

شرM �لكلمـا7:
.(Eألقر�) تكرa� ّ�َكَر: �صله� 

�ّمة: �ألّمة: �حلني (�ألقرE) &قوله ُ 
بعد   d� �مة﴾  بعد  ﴿&�7ّكَر  تعا( 
بعد   d� �َمٍه  بعد   Åُقر &قد  حٍني. 
 zلك: بعد �نقضاa نسياٍ*، &حقيقُة
�هِل عصٍر �& �هل 7يٍن (�ملفر0�7).

:Pلتفسـ� 
 � �نه  (فَأKِسلوِ*)  قوله  من  يبد&   
يكن من �عيا* �لقو= �لذين خاطبهم 
�مللك. فعندما � يقدK هؤالz على 
�إلجابة  من  &ִדّربو�  حلمه،  تأ&يل 
 Àضغا� +�ا  بقو�م:  سؤ�له  عن 
ما  قصة   Æلف� هذ�  َر  تذكَّ �حال=، 
من  �لسجن   p &صاحبه  هو   �FK
�حال=، &قاp b نفسه: +* �حالمنا 
�يًضا كانت تبد& �ضغاÀ �ألحال=، 
&لكن يوسف aكر �ا تأ&يًال معقوًال 
يذكر  فلرمبا  متاًما،  بعد  فيما  حتقق 
�يًضا.  �مللك  لر·يا  تعبً#�  يوسف 
يرسلو�   *� �مللك  حاشيَة   *aفاستأ

+( يوسف ليعر´ منه �لتأ&يل. 
 &ال غر�بة p سؤ�b �مللك حاشيَته 
عن تأ&يل �لر·يا، +a كا* للكّها* 
 p  aنفو عندئذ  �لدين  &Kجاال0 

.Çلبال� p لبال7 &حظو��
  &�ب �* نتذكر هنا �مًر� لطيًفا: 
حليًفا  كا*  �لنجا�   *� شك  ال 
 Èلكلٍّ ِمن سيدنا يوسف � &�لن
�، &لكن هناe فاKًقا �يًضا. كا* 
جنا� سيدنا يوسف مقد�Kً بو�سطة 
ير�   *� �هللا   Kقّد لذلك  �آلخرين 
كانت  �ل�  �لر·يا  تلك  �مللك 
&�ما   ،� يوسف  Kقي   p سبب« 
 b7 �هللا له �* ينا�K� فقد  � Èلن�
�لّرقّي بطريق مباشر من لدنه تعا(، 
طريق  عن  بالفو¬  �هللا  بّشر�  فلذ� 
له  �هللا  يرَ�   �& مباشر�،  �لوحي 
�* يستعني بالناs &هو يرقى ُسلَّم 

.Kلتقّد= &�ال¬7ها�

ِفي  �ْفِتَنا َ يُق  دِّ �لصِّ �يَُّها َ ﴿ُيوُسُف 
َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَما6ٍ  َبَقَر�7ٍ  َسْبِع 
ُخْضٍر  ُسْنُبال7ٍ  َ.َسْبِع  ِعَجاٌ? 
ِ$َلى  
ِجُع ْ�َ َلَعلِّي  َياِبَسا7ٍ  �َخَر ُ.َ
(يوسف:  َيْعَلُمو6َ﴾  َلَعلَُّهْم   dِلنَّا�

(٤٧
 

شرM �لكلمـا7: 
�لد�ئُم  �لصدRِ؛  �لكثُ#  �لِصّديق:   
 Rيصّد dلتصديق؛ �لكامُل فيه؛ �لذ�

.(Eألقر�) قوله بالعمل
 

 :Pلتفسـ�
هنا تسا·b: ملا�a يقوb هذ� �لفÆ بعد 
�* قّص �لر·يا على يوسف: لعلي 
يعلمو*،  لعلهم   sلنا�  )+ �Kجع 
مع �* يوسف ما كا* ليج�f على 
 :Eلسجن؟ �جلو�� p معه Àملكو�

وأمـا النـm � فقـد أراد اهللا لـه أن ينـال الّرقـّي 
بطريق مباشـر من لدنه تعاf، فلذا بّشره اهللا بالفوز 
عـن طريق الوحـي مباشـرة، وr يـرَض اهللا له أن 
يسـتعني بالناس وهو يرقى ُسـلَّم التقـّدم واالزدهار.
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هنا   0zجا قد  لعل)   ) كلمة   *+
&هي  �لشك،  &ليس  �لطمع  لبيا* 
تش# هنا +( ما يطمع فيه �ملخاَطب 
 �a+ �ن¹  &�ملر�7:  يوسف"،   d�"
فسو´  بالتأ&يل  +ليهم  Kجعت 
&سو´  &فضلك  بعلمك  يعترفو* 
مما   zdبر �نك  عليهم  ينكشف 

Kُميَت به.
كما �* �لفÆ يريد بقوله هذ� تfئة 
ساحته هو �يًضا، فكا* َ&َعَد يوسَف 
� �* يذكر� عند سيد� �d �مللك 
�لسجن،  من  سر�حه   Rطال+ بعد 
 bلكنه � يِف بوعد�، لذلك يقو&
له �آل* (لعلهم يعلمو*) �d �ن¹ لو 
aََكرتك عند �مللك قبل هذ� � ينفع 
شيئ«، أل* �لظر&´ � تكن مو�تية 
لذلك، &لك¹ &جد0 �آل* �لفرصة 
 .Kئة ساحتك فجئتك على �لفوfلت

�ملماثلة �لثالثة عشر�

 p نّبأ  كما  تعا(  �هللا   *� &هي 
�لقحط  بوقو�   � يوسف  ¬من 
 fملجاعة ِلسبع سنني، كذلك �خ�&
يوسف،  كِسِني  بسنني   �  Èلن�
حيث جاp z �حلديث �لشريف عن 
عبد �هللا بن مسعو7:"كا* هذ� أل* 

 � Èلن� قريش«  ملا �ستعصو� على 
7عا عليهم بسنني كِسِني يوسف. 
�كلو�   Æح &َجهٌد  قحٌط  فأصاֲדم 
 )+ ينظر  �لرجل  فجعل  �لعظا=، 
�لسماz ف#� ما بينه &بينها كهيئة 
�هللا   bفأنز �َجلهِد.  من  �لدخا* 
 zلسما�  Íتأ تعا(: ﴿فاKتِقْب يو= 
 ﴾...  sلنا� يغشى  مبني  بدخا* 
فقيل:   � �هللا   bسوK  Íفُأ  :bقا
ِلُمَضَر  �َهللا  �ستسِق  �هللا،   bسوK يا 
فاستسقى  هلكت...  قد  فإ�ا 
 �Kسو �لتفس#،   ،dKلبخا�) فُسُقو� 

�لدخا*).   

﴿َقاَ+ َتْزَ
ُعو6َ َسْبَع ِسِنَني َ�َ�ًبا َفَما 
َحَصْدُتْم َفَذُ
.mُ ِفي ُسْنُبِلِه ِ$ّال َقِليًال 

ا َتْأُكُلو6َ﴾ (يوسف: ٤٨) ِممَّ

 شرM �لكلمـا7: 
&تِعب  جّد  عمله:   p  E�7 �ًبا: َ�َ

(Eألقر�) ستّمر عليه�&
 �ُKْa  bيقا 7عه،   d�  �ُKْaَ  :mُ.
فَذ
 :�Kملضا�  p  bتقو&  .�ُKْحذ�&
 Eُلعر� &�ماتت  يدعه،   d�  �ُKَُيَذ
ماضَيه &مصد�K &�سم �لفاعل منه 

.(Eألقر�)

:Pلتفسـ�
سبع  (تزKعو*  قوله:  من  �ملر�7   
لكم من   Ïمنا �نه ال  7َ�ًَبا)  سنني 
�* تزKعو� هذ� �لسنني �لسبع �د 
توفر&�   Æح �نقطا�   *&7 &تعب 
&�جلفا´.  �ملجاعة  لِس¹   bلغال�
�ما +�a قّصرمت p �جلهد �& ִדا&نتم 
p �خذ �حليطة p �الستهالe، فلن 
تقدK&� على حتمل &طأ� �ملجاعة. 

 � يوسف  سيدنا  �خfهم  كما 
 �a+  :bفقا  bلغال� �فظو*  كيف 
تركتم �لقمح p سنابله كا* �7عى 
حلمايته من �لديد�* &�لسوs. &لعله 
 7K& توصل +( هذ� �حليلة مما �
فّكر  نفسها، حيث  �مللك  K p·يا 
�* K·يته �لسنابل مع �لبقر�K 0مبا 
 Eحلبو� حفظ   )+  �ًKشا+ تتضّمن 

p سنابلها.

وهي أن اهللا تعاf كما نّبأ 
! زمن يوسف � بوقوع 
ِلسبع  واجملاعة  القحط 
 mالن أخ{  كذلك  سنني، 
� بسنني كِسِ� يوسف، 
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التقوى

﴿ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد oَِلَك َسْبٌع ِشَد�ٌ� 
ا  ْمُتْم َلُهنَّ ِ$الَّ َقِليًال ِممَّ َيْأُكْلَن َما َقدَّ

ُتْحِصُنو6﴾ (يوسف: ٤٩)
 

شرM �لكلمـا7: 
 ،dّلقو� �لبخيُل؛  �لشديد:  ِشد��: 
مؤنث  &�لشديد�  ِشد�7.  5عه 
.(Eألقر�) لشديد &5عها شد�ئد�

َمُنَع،  حصانًة:  حُصَن  ُتحِصنو6: 
&حُصنت �ملر�� ُحصًنا &َحصانًة: كانت 

.(Eألقر�)  عفيفًة، &�حَصن: منع

:Pلتفسـ�
�Ò d تأÍ �يا= �لقحط َتسَتهلكو* 
 Eحبو من  �7خرمتو�  ما  كل  فيها 
﴿+ّال  &قوله  قليًال.  +ال   bغال&
�نكم  يع¹  حتصنو*﴾  مما  قليًال 
بعض  لتوف#  حتًما  ستضطر&* 
 p يتمثل  Kهذ� �الضطر�& .bلغال�
على   zًبقا+  ،Eحلبو� بعض  توف# 
من  �& خوًفا  �لقا7مة،  للمر�   Kلبذ�

.bمتتد �ملجاعة مد� �طو *�

ِفيِه   Sٌَعا oَِلَك  َبْعِد  ِمْن  َيْأِتي  ﴿ُثمَّ 
َيْعِصُر.6َ﴾  َ.ِفيِه   dُلنَّا�  Uُُيَغا

(يوسف: ٥٠)

شرM �لكلما7: 
عاSٌ: �لعاُ=: �لسنُة. &p �ملصبا�: ال 
تفّرR عو�= �لناs بني �لعا= &�لسنة 
�علو�ما مبعÃً، فيقولو* ملن سافر 
p &قت من �لسنة �d &قت كا* 
 :Eمثله عاٌ=، &هو غلٌط، &�لصو� )+
�لسنُة من �d يو= عد7ته +( مثله، 
&صيًفا   zًشتا +ال  يكو*  ال  &�لعاُ= 

.(Eألقر�)
ُيغاUُ: غاÀَ �هللا �لبال7َ يغيثها غيث«: 
&غاَثه  �ملطَر.   d� �لغيث  ֲדا   bنز�
يغوÀُ غوث«: �عانه &نصر�. &�غاَثنا 
به  عّنا  �لشد�  كَشَف  باملطر:  �هللا 

.(Eألقر�)
�عطا�  فالن«:  عَصر  يعصر.6: 

 .(Eألقر�) لعطية�

 :Pلتفسـ�
�لقسا&سة على هذ�  �عتر�  لقد 
�آلية قائلني: +* ِخصب �أل�Kضي 
ميا�  على  يتوقف  ال  �ملصرية 
�لنيل،  فيضا*  على  &+منا   Kألمطا�
سو´  هنا:   bيقو  *Fلقر� &لكن 
 sلنا� &معانا�  �جلفا´  ينتهي 
من   *� يع¹  مما   ،Kألمطا�  b&Ôب
 Æح جاهًال  كا*   *Fلقر�  bنز�
�لبسيطة  �جلغر�فية  �ملعلوما0  ֲדذ� 

 .(b&7&لر *Fتر5ة �لقر)
&�جلو�E: لقد �ستخد= �لقرF* هنا 
 (Àُُيغا)&  ،(sلنا�  Àيغا) كلمة 
+ما   bملجهو�  �Kللمضا فعل 
 bنز�+  Ãمبع  (Àيغو  ،Àغا) ِمن 
 (Àيغو  ،Àغا) ِمن   &� �ملطر، 
 ،Àغا�) من   &� (�لُنصرُ�)،   Ãمبع
من  فاملر�7  �لنجد�.   Ãمبع ُيغيُث) 
��م   "  (sُلنا�  Àُيغا) تعا(  قوله 
ُينصر&*   (٢) ُيمَطر&*،   (١)
عنهم  يفرَّ�   d� ُيْنَجد&*،   ،(٣)
كر&ֲדم. فقو�م بأ* �لقرF* يقصد 
مغالطًة  مصر   p �ملطر   b&نز هنا 
�لكلمة  �7مت  فما   .sللنا منهم 
تفيد معا� �خر� �يًضا فلما�a ال 
هذ�  على  &يصر&*  ֲדا  يأخذ&* 
�آلية   *+  :b&أل� فجو�بنا   .Ãملع�
ال fÕ بb&Ô �ملطر p مصر &+منا 
تع¹ �* �لناs سو´ ينصر&* �& 
كر&ֲדم  عنهم  &تفرَّ�  ُينجد&* 

&Fالمهم. 
 *Fلقر� �ستخد=   �aملا قيل:  &لو 
كلمة غامضة؟ فاجلو�E: +نه ليس 
فيها �d غمو� &ال +شكاb. فما 
 �aيض« فلما� Ã�7مت تفيد هذ� �ملع

.*Fال يستخدمها �لقر
Ò هناe حكمة �خر� p �ستخد�= 
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�لكلمة 0�a �ملدلولني �ال &هي �* 
�لقرF* حني َقصَّ ما حدp À مصر 
به  قد قصد   � p ¬من يوسف 
ينبئ عّما سيقع p ¬من   *� �يض« 
 *�  Kملقد� من  كا*   a+  ،�  Èلن�
ير� �لعرw Eاعة مشاֲדة p ¬منه 
� �يض«. &لكن بفاRK &�حد aلك 
 p �لقحط  Kفع   Kقّد تعا(  �هللا   *�
¬من سيدنا يوسف بفيضا* �لنيل، 
 � Èعصر �لن p *كا dما �لذ�&
&هكذ�   .Kباألمطا سبحانه  فرفعه 
كلمة  كل   dلذ�-*Fلقر� �ستخد= 
فيه مليئة باحلكم-كلمًة تنطبق على 
�لعصرين مع«. فأحد معانيها، &هو 
ينطبق   ،E&لكر� &تفريج  �إلغاثة 
سيدنا  ¬من   p  Àحد ما  على 
�آلخر،   Ãملع� بينما  يوسف�، 
&هو +نز�b �ملطر، ينطبق على ¬من 
 �Fلقر�  Eألسلو� &هذ�   .�  Èلن�
 *Fلقر� عظمة  على  7ليل  �للطيف 

&فضله &ليس مبنقصة فيه.
 bنز�+ Ãخذنا �لكلمة مبع� �a+ ما�  
�ملطر فهذ� �يًضا ال يقد� p عظمة 
�لقرF* �بًد�، أل* �آلية ال تقوb بأ* 
مصر،  �هل  على   bسينـز �ملطر 
 bسينـز �ملطر   *+  bتقو &+منا 
 �Kال شكَّ �* َنضا  .sلنا� ألجل 

�أل�Kضي �ملصرية ترجع +( فيضا* 
+ّال  فيها،  �ملطر   b&نز  )+ ال  �لنيل 
على  يتوقف  +منا  �لنيل  فيضا*   *�
�ل�  �ملناطق   p ل� ִדطل�  Kألمطا�
مصر.  عن  بعيد¶  �لنيل  منابع  هي 
 dبأ �عتر�ضهم  يستقيم  فال   *a+

.bمن �ألحو� bحا
   

ا  َفَلمَّ ِبِه  �ْئُتوِني  �ْلَمِلُك  ﴿َ.َقاَ+ 
َجاmُqَ �لرَُّسوُ+ َقاَ+ �ْ
ِجْع ُثمَّ َيْأِتي 
 dُلنَّا� Uُِفيِه ُيَغا Sٌِلَك َعاoَ ِمْن َبْعِد
َ.ِفيِه َيْعِصُر.6َ ِ$َلى َ
بَِّك َفاْسَأْلُه َما 
ْعَن َ�ْيِدَيُهنَّ  ِتي َقطَّ َباُ+ �لنِّْسَوِ� �لالَّ

بِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم﴾ (يوسف: َ َّ6$ِ

    (٥١

شرM �لكلمـا7:
�لقلُب  �حلاbُ؛   :bلبا� با+:   
�ل�   bحلا�  :bلبا�&  .(Eألقر�)
ُيكترÀُ ֲדا &لذلك يقاb: ما باليت 
 bما �كترثُت به. &قا d� بكذ� بالًة
سيئاِتهم  عنهم  تعا(:﴿كّفر  �هللا 
﴿فما   bقا& با�م﴾،  &�صلح 
حا�م   d� �أل&(﴾  �لقر&*   bبا
 bحلا� عن   bبالبا &يعّبر  &خfهم. 
 :bعليه �إلنسا* فيقا dينطو dلذ�

خطر كذ� ببا� (�ملفر0�7).

:Pلتفسـ�
 �7�K �مللك �إلفر�� عن يوسف�  
�لذين هم  �لكهنة   *�  ��K بعد ما
على 7ينه قد فشلو� p تفس# K·يا�، 
بتأ&يل  يوسف  سيدنا  �تى  بينما 

وهكذا استخدم القرآن-الذي كل كلمة فيه مليئة باحلكم-
العصرين معًا. فأحد معانيها، وهو  كلمًة تنطبق على 
اإلغاثة وتفريج الكروب، ينطبق على ما حدث ! زمن 
سيدنا يوسف �، بينما املع� اآلخر، وهو إنزال املطر، 
ينطبق على زمن النm �. وهذا األسلوب القرآ� اللطيف 
القرآن وفضله وليس مبنقصة فيه. دليل على عظمة 
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التقوى

�ل�  للمصيبة  بعال�  مقر&*  �Kئع 
تنتظرهم، كما ×ع �مللك من ساقيه 
�نه سبق  �* حتقق ما aكر� يوسف 
 p &صاحبه  هو   �FK ملا  تعب#  من 

ية  &لكن  �حال=.   من  �لسجن 
يوسف �بت  �* ¥ر� من �لسجن 
+ّال بعد �* ُتfَّ� ساحته مما Kُمي به. 
�نه  نفسه   p فّكر   � �نه  &يبد& 
بر�zته  ُتعلن   *� لو خر� منه 7&* 
من �لتهمة فلرمبا يث# �لبعض �لقضية 
�ملستقبل،   p �مللك  �ما=  نفسها 
+ليه  ُترفع   *� فاألفضل  فيصّدقهم. 
فيها   يتحر�  لكي  �آل*  �لقضية 
�حد  يستغلها  ال   Æح &يطمئن، 

للتآمر عليه فيما بعد.
�لنسو�   bبا (ما  قوله  من  &يبد& 
 Àقّطعن �يديهن) �نه قد حد Íلال�
 �fنعت  *� ميكن  ما   zشي فعًال 
+حد�هن   *� فإما   ،dأليد� كقطع 
 &� حق«،  بالسكني  يدها  جرحت 
لقد  عندئٍذ:  قلن   *� لبثن  ما  ��ن 
قطعنا �يدينا باִדامنا هذ� �لشخَص، 
&+( حاÀ7 �جلر� هذ� �& +( هذ� 
يوسف  سيدنا  يش#  منهن   bلقو�
عن �يديهن ). �ما  بقوله (�لالÍ قطَّ
لو كا* �لقرF* يقصد بقوله (َ�ْكَبْرَنه 

شد�  عن  �لتعبَ#  �يديهن)  &قّطعن 
يوسف  &صفهن  ملا  فقط،  َح#ִדن 

بقوله (�لالÍ قّطعن �يديهن). 
 �&a� *� 7كر هنا كلمة حكمٍة ال 
&هي  �ال  عموم«،   sلنا� يتذكرها 
سيئ«   &� حسًنا  �لعمل   Kعتبا�  *�
&جها0  �ختال´  على  يتوقف 
�مر�*   eهنا يكو*  فأحيان«  �لنظر. 
&لكن  يبد&،  فيما  متام«  متعاKضا* 
كل   )+ �لنظر  ¬�&ية  باختال´ 
 )+ �ألمر�*  هذ�*  ينقلب  منهما 
حسنتني �& سيئتني. &ما فعله سيدنا 
حتت   �Kيند �يض«    � يوسف 
فعندما   .bألفعا� من  �لقبيل  هذ� 
7عا� �مللك كا* �مامه ِخيا�K* �ثنا* 
�لسجن  من  ¥ر�   *� +ما  فقط: 
7&* تر77، �& �* ُيثبت بر�zته �&ًال 
Ò ¥ر�. &هذ�* �مر�* متعاKضا* 
p �لظاهر، &لكن ميكن �عتباK كل 
بتغي#  �& سيًئا  منهما حسًنا  &�حد 

¬�&ية �لنظر +ليه. 
aلك �نه � لو �متنع عن �خلر&� 
�لغطرسة  بسبب  �لسجن  من 
&�لَزْهو قائًال: لن �خر� منه ما � 
عمله  لُعدَّ  Øطئهم  �لقو=  يعتر´ 
�نه خر�  لو  كذلك  معصيًة.  هذ� 

مْؤثًر�   Kلفو� على  �لسجن  من 
7ينيٍة،  مصلحٍة  على  نفسه  �Kحَة 
�نه  �لو�قع  &لكن   .»Ù+ هذ�  لكا* 
�� يرفض �خلر&� من �لسجن 
�ستكباK¶ &تعالًيا، &+منا سببه- كما 
aكر� هو  نفسه - �ال يتوهم سيد� 
�نه خانه p �هله �ثناz غيابه. هكذ� 
من  Kفضه  جعلت  �لطيبة  نيته  فإ* 

�فضل �ألعماb �لصاحلة.
�خر�  نظر  ¬�&ية   eهنا &لكن 
جتعل خر&جه �لفوdK من �لسجن 
�لنظر  &هي   ،bألعما� �فضل  من 
 *� aلك  �لو�جب.   z�7� �Ûية   )+
Kسالة   sلنا� يبلغ   *�  Kمأمو  Èلن�
 *� عليه  تفر�  هذ�  &مهّمته  �هللا، 
 bٍغا بكل  aلك  سبيل   p يضحي 
&Kخيص حÆ بكر�مته &شرفه. �ما 
�نه لن  فإما  �لنÈ مسجون«  لو بقي 
 *�  &� �هللا  Kسالة  تبليغ  على   Kيقد
نطاR 7عوته يكو* �د&�7ً &ضيًقا 
من  يوسف  سيدنا  نظر  فلو  جًد�. 
�لسجن  من  &خر�   Kملنظو� هذ� 
�لتهمة،  من  ساحته  تfئة   *&7
ُمْؤثر¶ �z�7 &�جبه على �حلفاÝ على 
كر�مته &شرفه، لكا* aلك تضحية 
�لز�&ية  هذ�  &من  منه.  عظيمة 
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 À7لكرمي � +( حا� bنظر �لرسو
 Kخليا� ل  َفضَّ حيث   � يوسف 
�لسجن   p لبثُت  "لو  قائال:  �لثا� 
�لد�عي".  ألجبُت  يوسف  لبث  ما 
K&�ية عن   p& (zألنبيا�  ،dKلبخا�)
�إلجابة  �:" ألسرعُت  هرير�   Þ�
&ما �بتغيت �لعذKَ"(مسند �
د �٢ 

 .(٣٤٦Ï
يفّضله  ما   *�  eKيد عاقل  &كل    
�لنÈ � هو �ألفضل، +a ال جر= �* 
حفاÝ �إلنسا* على كر�مته &شرفه 
عمٌل حسٌن عظيم، &لكنه لو ضّحى 
نفسه  معرًِّضا  تعا(،  �هللا  لوجه  به 
Kسالة  تبليغ  بغيَة  &�لطعن،  لالִדا= 
 &� 7ينيٍة  مصلحة  لتحقيق   &� �هللا، 
قومّية لكا* �فضل من �* يهتم  �&ًال 
&لو  &كر�مته،  شرفه  على   Ýباحلفا

بنّية طيبٍة.


�َ.ْ�ُتنَّ َ  oْ$ِ َخْطُبُكنَّ  َما  ﴿َقاَ+ 
ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه ُقْلَن َحاvَ ِهللا َما 
 �ُ��ْمَرَ َقاَلِت   qٍُسو ِمْن  َعَلْيِه  َعِلْمَنا 
�ْلَعِزيِز �ْآل6ََ َحْصَحـَص �ْلَحقُّ َ�َنـا 

�َ.ْ�ُتُه َعـْن َنْفسzِه َ.ِ$نَُّه َلـِمَن َ
�لّص}اِ�ِقـَني﴾ (يـوسف: ٥٢)  

 شرM �لكلمـا7:
�ألمُر  �لشأُ*؛  �خلطُب:   : خطبكنَّ
 :bصُغر �& عُظم؛ سبُب �ألمر، يقا
ما خطبك �d ما شأنك �لذÕ dطُبه 
 .(Eألقر�) عليه  
لك  dلذ� &ما 
يقع   dلذ� �ألمُر  �حلاbُ؛  &�خلطُب: 

فيه �ملخاطبة (�لتا�).
كتمانه  بعد  با*  �حلق:  َحْصَحص 

.(Eألقر�)

 :Pلتفسـ�
�لتفس#  يبد& �* �مللك عندما ×ع 
 � يوسف  سيدنا  aكر�   dلذ�
بطهاKته &&Kعه،   Kلفو� �يقن على 
�لفحص  قبل  من   Æح-  eK7�&
�ملوجهة  �لتهمة   *�  -dلتحر�&
+ليه باطلة، &لذلك خاطب �لنسو� 
�K&7تن   a+ خطبكن  ﴿ما   :bقا&
يتضح  كما  نفسه﴾.  عن  يوسف 
من �آلية ��ن �شتركن فيما بعد مع 
�مر�� �لعزيز للتآمر على يوسف ليقع 
p فخها، أل* قوb �مللك هذ� يوحي 
بلغه.  قد  كا*   À7حلا�  fخ بأ* 
&لكن �ألكيد �* �لنساz � ير�&7نه 
ألنفسهن &+منا المر�� �لعزيز. فرمبا 

 ßبالرضو عليك   :zلنسا� له  قالت 
هي  تلقيك  سو´  &+ال  لرغبتها 
كن  لو  �ّما  �لسجن.  قضبا*   z�K&
لكا*  ألنفسهن  مر�&7ته  �ا&لن 

�لقرF* صرَّ� بذلك.
هذ�   *� �مللك   bقو من  &يبد&   
 À7حلا� من   ¶zجز كا*   À7حلا�
�لنسو�   *�& نفسه،  �لسالف 
�K7كن عندما خاطبهن �مللك ֲדذ� 
يؤيد يوسف  �َنه سو´   Eألسلو�
�كثَر  �حلق   zخفا+  *�& موقفه،   p
من aلك سو´ يعّرضهن للخطر، 
 Åfفأتني باحلق، &لكن بكلما0 ت
ساحة يوسف &p �لوقت نفسه ال 
تعرِّ� �مر�� �لعزيز ألd �ִדا=. �ما 
 *� &�K7كت  �لفز�   فأصاֲדا  هي 
سو´  &��ن  موشكة،  �لفضيحة 
 *� فعليها  �آل*،  سرها  يكشفن 
هي  �رميتها  باالعتر�´   K7تبا
 dلذ�  Eلعقا� من  لتنجَو  بنفسها 
قد يÔله �مللك ֲדا، فقالت 7&* �* 
حصحص  ﴿�آل*  �مللك:  يسأ�ا  
�حلق، �نا �K&7ته عن نفسه &+نه ملن 

�لصا7قني﴾. 
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التقوى

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

�ألسو� �لحسنة

���� �ْبِن َعبَّاsٍ َقاbَ َكاَ* Kَُسوbُ �هللا � َ�ْجَو7َ �لنَّاsِ، َ&َكاَ* َ�ْجَو7َ َما َيُكوُ* ِفي Kََمَضاَ* ِحَني َيْلَقاُ� ِجْبِريُل. 
َ&َكاَ* َيْلَقاُ� ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن Kََمَضاَ* َفُيَد�Kُِسُه �ْلُقْرFَ* َفَلَرُسوbُ �هللا � َ�ْجَو7ُ ِباْلَخْيِر ِمَن �لرِّيِح �ْلُمْرَسَلِة. 

(صحيح �لبخاdK، كتاE بدz �لوحي)

���� ُعْرَ&َ� ْبِن �لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة Kَِضَي �هللا َعْنَها  َ�*َّ �لنَِّبيَّ � َكاَ* َيْعَتِكُف �ْلَعْشَر �ْألََ&�ِخَر ِمْن Kََمَضاَ* َحتَّى 
َتَوفَّاُ� �هللا ُثمَّ �ْعَتَكَف َ�ْ¬َ&�ُجُه ِمْن َبْعِدِ�. (صحيح �لبخاdK، كتاE �العتكا´)

 

���� �ِبي ُهريرَ� � َقاbَ: قاbَ �لنÈَّ �: َمْن َلْم َيَد� َقوbَ �لزُّ&Kِ &�لَعَمَل ِبِه َفَليَس ِهللا َحاجٌة ِفي �ْ* َيدَ� 
َطَعاَمه &َشَر�َبه. (صحيح �لبخاdK، كتاE �لصو=)

���� َجاِبر ْبن َعْبِد �هللا َ�*َّ Kَُسوbَ �هللا � َمرَّ ِبَرُجٍل ِفي ِظلِّ َشَجَرٍ� ُيَرàُّ َعَلْيِه �ْلَماzُ، َقاb: َما َباbُ َصاِحِبكم 
َفِر، َ&َعَلْيُكْم ِبُرْخَصِة �هللا �لَِّتي  َهَذ�؟ َقاُلو�: َيا Kَُسوbَ �هللا، َصاِئٌم. َقاbَ: +ِنَُّه لَيَس ِمَن �ْلِبرِّ َ�ْ* َتُصوُمو� ِفي �لسَّ

َص َلُكْم َفاْقَبُلوَها. (سنن �لنسائي، كتاE �لصيا=) Kَخَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٩٩))

رأت أسرة "التقوى" نشر كتاب حضرة مرزا غالم أحمد القادياني � "سر اخلالفة" - في هذه الزاوية عبر حلقات - 

الذى رد فيه حضرته على أهم خالف نشب بني املسلمني.. السنة والشيعة،

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 

È›]m’\;g]e’\

~ �ملهدG �لذG هو {�S �ُألّمة .َخاَتم �ألئمة

�علمو� �* �هللا �لذd خلق �لليل &�لنهاK، &�بد� �لظالما0 &�ألنو�K، قد جر0 عا7ته من قدمي �لزما* &�&�ئل �أل¬منة 
&�أل&�*، �نه ال يتوّجه +( +صال� +ال بعد K·ية كماb طال�، &+�a بلغت �آلفة مد�ها، &�نتهت �لبلية +( منتهاها، 
فتتوجه �لعناية �إل�ية +( +ماطتها، &+( خلق شيz يكو* سببا إل¬�لتها. &�ما مثله فيوجد p �لعا� �جلسما� �مثلة 

&�ضحة &نظائر بيّنة جلّية للذd �عترته شبهة �& كا* من �لغافلني.
فأكf �ألمثلة ُسنة Kبانية توجد p نز&b �ألمطاK &�ملر�بيع �ل� تنـزb لتنض# �لزK&� &�ألشجاK، فإ* �ملطر �لنافع 
ال ينـزb +ال p �&قا0 �الضطر�K، &ُيعر´ &قته عند شد� �حلاجة &قرE �ألخطاK، فإ�a �أل�K يبست &Ûد0، 
ُ�هلكو�،  �لناs ��م  �نبتت &�خرجت، &مّست �لضّر�z �هَلها &�ملصائب نزلت &سقطت، &ظن  &�صفر كل ما 
&�لد&�هي قربت &7نت، &ما بقي p �ألَضى قطر� ماz، &�لغدK نتنت، فُيغاثو* �لناp sُ هذ� �لوقت &ُيحيي �هللا 
�أل�K بعد موִדا، &تر� �لبلد� �هتّزK& 0َبْت، &تر� كل ¬�K �خر� �لشَطَأ &كل �أل�K �خضّر0 &نضر0، 

&صاK �لناs بعد �خلطر�F 0منني. 
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التقوى

�لشّد�  تزيد  بل  قدمية،  &ُسنة  مستمر�،  عا�7  &هذ� 
&تر�  �ملعموال0،  &تتجا&¬ حد  �أل&قا0  بعض   p
بلد� قد ��لْت 0َ�a �لُعَومي، &ما بقي من َجها= فضال 
من  ُعاللة  &ال   zملا� من  ُباللة  بقي  &ما  �لَغيم،  عن 
aخائر �لشتاz، &ما نزلت قطر� من قطر مع طوb �مد 
�لقهاK، &�حاb �خلو´  قهر   KثاF �النتظاK، &الحت 
 ،sحلو�� ط#�*  &ظهر  �خليب  &غلب   ،sلنا�  Kَُصو
 ،Kلغبا�&  zبا�� غ#  فيها  ليس   �Kكأ �لريف   Kصا&
 ،KاÙأل� عن  فضال   ،Kألشجا� من   RK& بقي  &ما 
فيضطر �لناs �شد �الضطر�K، &كا7&� �* يهلكو� من 
�لعناية، &يدKكهم  +ليهم  فتتوجه  �ليأs &�لتباK؛   KثاF
 ،Kضهم من �ألمطاK� حم �هللا &تظهر �آلية، &تنضرK
�هللا  بفضل  فيصبحو*   ،Kلثما� كثر�  من  &&جوههم 
 ،bلك مثل �لذين �تت عليهم �يا= �لضالa .صبني¿
 da ّجة�&حّلت ֲדم �سباE مضّلة حÆ ¬�غو� عن 

ته، K *ِ0َ بكر� &�بٌل من ُمز�a كهمK7فأ ،bجلال�
 zلّدين، فأخذ �لظاّنو* ظّن �لسو� zد7 إلحياw بعث&

يعتذK&* +( �هللا EّK �لعاملني.
 ،zمن شي �هللا   bنز� ما  &يقولو*  يكّذبونه  &Fخر&* 
 Æتتًر� ح �لو�بل   bنت +ال من �ملفترين. فينـز� *+&
 )+ �لر�جعو*  ف#جع  �ثر�،  �لظن   zسو من  ُيبقي  ال 
ينتفعو* من &�بل  �حلق متندمني. &�ّما �ألشقياz فما 
&كانو�  &عسفا،  &ظلما  بغيا  يزيد&*  بل  شيئا،  �هللا 
قوًما ظاملني. &ما �غترفو� من ماz �هللا &ما شربو�، &ما 
 ،Àغتسلو� &ما توضأ&�، &ما كانو� �* يسقو� �حلر�

كانو�  أل�م  �حلق   �&�K فما  �ر&مني،  قوما  &كانو� 
عمني، &+* a pلك آليا0 لقو= مفّكرين.

كما   Rملحا� ليا�  &هو   Rخلال� ملرسل  Fخر  &مثل   
فإ�ا  �ملتدبرين.  &على   Rلرّما� �ملمِعن  على  ¥فى  ال 
لياb �7جية �لظلم، فا
ة �للمم، تأÍ بعد �لليا� �ملن#� 
�لظال= منتها�، &ما بقي  بلغ   �aفإ �لكب#�،  كاآلفا0 
�ملركو=،  �لظال=  يزيل   *� �هللا  فيعشو  سنا�،  ليل   p
&يf¬ �لن# �ملغمو=، فيبد� ��الb &ميأل �مًنا &نو�Kً �لليَل 
�ملهاb، &كذلك جر0 ُسّنته p �موK �لّدين. فيا حسر� 
على �هل �لشقاR، +�م �كمو* بقرE ��الb عند 
�ملحاR، &يرقبونه كاملشتاR، &لكنهم ال  ليا�   zيw
ينتظر&* p ظال= �لدين هالًال &لو بلغ �لظال= كماال. 
فاحلق &�حلق �قوb +�م قو= 
قى، &ما ُ�عطي �م من 

�ملعقوb حظ �á7، &ما كانو� مستبصرين.
هذ� ما شهد0ْ ُسّنة �هللا �جلاKية لنو� �إلنسا*، &ثبت 
�ملصائب  �نو��  بعد   Ïخلال� مسالك   dُير �هللا   *�
&�لذ&با*. فلما كا* من عاda 0�7 �جلالb &�إلكر�= 
 p �لعا=  �لقحط  عند   zلضعفا� عبا�7   eيتر ال  �نه 
�آلال=، &ال يريد �* ينفّك نظاٌ= يتبعه عطُب �ألجسا=، 
 Kنا&  ��&Kأل� مو0  فيه  نظا=  بفّك  يرضى  فكيف 
جهنم للد&�=؟ �a+ Ò نظرنا p �لقرF* فوجدنا� مؤيًد� 
�ذ� �لبيا*، &قد قاb �هللا تعا(: ﴿َفِإ*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر� 
* ِ+*َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسًر�﴾(١)، &+* a pلك لبشر� لكل 
p �&�K ¬ما*   �a+  sلنا�  *�  )+  �Kتزّكى، &+شا من 
&ير&*  &خ#�،  نفعا  Fخَر   p ف#&*  &ضً#�،  ضرًّ� 
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 p  bقا &كذلك  &�لدنيا.  �لدين   p  zبال بعد   zًخاK
ْكَر  َنزَّْلَنا �لذِّ َنْحُن  Fية ُ�خر� لقو= يسترشد&*: ﴿+ِنَّا 
َ&+ِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَ*﴾(٢)، فَأمِعنو� فيه +* كنتم تفكر&*. 
فهذ� +شا�K +( بعث wدp 7 ¬ما* مفسد كما يعلمه 
حفاظة  غ#  من   *Fلقر� حلفاظة   Ãمع &ال  �لعاقلو*. 
 Eلقلو�  p &+ثباته  �لطغيا*،  ننت  شيو�  عند  عطر� 
 d&a عند هّب صر�صر �لطغيا*، كما ال ¥فى على

�لعرفا* &�ملتدبرين.
+ال  ميكن  ال  �لزما*  �هل   Eقلو  p  *Fلقر� &+ثبا0 
بتوسط Kجل ُمطهَّر من �أل7ناs، &¿صوÏ بتجديد 
فهو   ،sلنا�  EK من  �لر&�  بنفخ   Kَُّمنو&  ،sحلو��
�ملهدd �لذd يهدd من EK �لعاملني، &يأخذ �لعلم من 
لدنه &يدعو �لناs +( طعا= فيه جنا� �ملدعوين. &+منا 
 &� ،zٍو� هو كإناz فيه �نو�� غذ�z، من لنب سائٍغ &شِِ
هو كناK شتاzٍ، &للمقر&K �شهى �شياz، �& كصحفة 
 �zجا فمن   ،Eلضر�& �لقند   zحلو� فيها   Eِلَغر� من 
�َكل �خلبيص، &من �عر� فُأخذ &ال �يص، &سيلقى 
�ملهديني  &جو7   *� فثبت  �ملعاaير.  �لقى  &لو  �لسع# 
عما7 �لّدين، &تنـزb �نو�Kهم عند خر&� �لشياطني، 
كا*  &ملا  �لقمر.  كهاال0  �لزمر  من  كث#  &حتيطهم 
�غلب �حو�b �ملهديني ��م ال يظهر&* +ال عند غلبة 
 *� )+ �Kلضالني &�ملضلني، فُسّمو� بذلك �السم +شا�
�هللا �a �ملجد &�لكر= طّهرهم من �لذين فسقو� &كفر&�، 

&�خرجهم بأيديه من �لظلما0 +( �لنوK، &من �لباطل 
+( �حلق �ملوفوK، &جعلهم &Kثاz علم �لنبو� &�عطاهم 
حظا منه، &7ّقق مد�Kكهم &عّلمهم من لدنه، &هد�هم 
سبال ما كا* �م �* يعرفو�، &��Kهم طرقا ما كا* �م 
�* ينظر&� لوال �* ��Kهم �هللا، &لذلك ُسّمو� مهديني.

&�ما �ملهدd �ملوعو7 �لذd هو +ما= Fخر �لزما*، &منتَظر 
حتت   *� فاعلم   �لطغيا*،  ×و=  هّب  عند   Kلظهو�
لنو�  لفظ �ملهدd +شا0�K لطيفة +( ¬ما* �لضاللة 
 Ïملخصو�  dملهد� بلفظ   Kشا� �هللا  &كأّ*  �إلنسا*، 
با�د�ية +( ¬ما* ال تبقى فيه �نو�K �إلميا*، &تسقط 
 Íن، &تأ
�لقلوE على �لدنيا �لدنّية &يتركو* سبل �لر
على �لناs ¬ما* �لشرe &�لفسق &�إلباحة &�الفتتا*، 
&�الستفا0�7،  �إلفا0�7  بركة p سالسل  تبقى  &ال 
�الKتد�0�7 &�جلهال0،  يتحركو* +(   sلنا� &يأخذ 
س#   p شوقهم  مع  &�لتعامي،  �جلهل  مر�  &يزيد 
&�لسد�7،  �لرشا7  عن  &ُيعرضو*  &�ملو�مي،  �ملعامي 
�لشقا&�  �لفسق &�لفسا7، &تط# جر�7  &يركنو* +(  (١) �النشر��:٦-٧     (٢) �حلجر:١٠

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

وال مع� حلفاظة القرآن من غk حفاظة 
عطره عند شيوع ننت الطغيان، وإثباته ! 
القلوب عند هّب صراصر الطغيان، كما 
ال �فى علـى ذوي العرفان واملتدبرين.
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فال  �إلنسا*،  نو�   Kشجا� على 
�ألغصا*.  لد&نة  &ال  Ùر  تبقى 
قد  �لصال�  �لزما* من   *� &تر� 
�جفال،  &�لعمل  &�إلميا*  خال، 
 .zطريق �لرشد ُعلِّق بثرّيا �لسما&
عند  �لقدمية  مو�عيد�  �هللا  فيذكر 
نز&b �لضّر�z، &ير� ضعف �لدين 
فيتوّجه   ،zأل£ا� كل  من  ظاهًر� 
فيخلق   ،zلصّما� �لفتنة   Kنا لُيطفئ 
 bجلال�  dبيَد  =7F كخلق  Kجال 
&�جلماb، &ينفخ فيه K&� ��د�ية 
ُيسميه   �Kفتا  .bلكما� &جه  على 
مرمي  �بن  خلقه كخلق  مبا  عيسى 
 ،�Kلنصا� على  �حلجة  إلمتا= 
�مني   dمهد باسم  يدعو�   �Kتا&
للمسلمني  Kبه  من   dَُهِد هو  مبا 
للمحجوبني  &ُ�خرَ�  �لضالني، 
�لعاملني.   EK  )+ ليقو7هم  منهم 
متتر&*،  فيه   dلذ� �حلق  هو  هذ� 
&�هللا يعلم &�نتم ال تعلمو*. �حيا 
 )+  sلنا� ليدعو  عبا�7  من  عبًد� 
طرK Rشا�7، فاقبلو� �& ال تقبلو�، 
��نتم  فاعال.  كا*  ما  فعل  +نه 
تضحكو* &ال تبكو*، &تنظر&* 

&ال تبصر&*.
�هو�ئكم،   p تغلو� ال   sلنا� �يها 

&�تقو� �هللا �لذd +ليه ُترجعو*. ما 
&كنتم  �هللا  حكَم  تقبلو*  ال  لكم 
فال   zلسما� شهد0  تنتظر&*؟ 
فال   �Kأل� &نطقت  تبالو*، 
تفّكر&*. &قالو� +نا ال نقبل +ال ما 
قر�نا F pثاKنا &لو كانت FثاKهم 
لة �& &ضعها �لو�ضعو*؟ �يها  مبدَّ
�لناs �نظر&� ههنا &ُهنا، فاتركو� 
&ال  &7نا،  با*  ما  &�قبلو�  �لَدَخن 
قد  �ملتقو*.  �ّيها  �لظنو*  تتبعو� 
عن  تعدلو�  فال  بيننا  �هللا   bعد
عدله، &ال تركنو� +( �لشقاz �يها 
�لصاحلني..   dK�Ka يا  �ملسلمو*. 
ال تكونو� p يَدd +بليس مرִَדنني، 
ما لكم ال تتطهر&*. &�علمو� �* 
 zجا  �aفإ &نفحا0،  تدلّيا0  هللا 

 sلنا�  �aفإ �ألعظم  �لتدّلي  &قت 
يستيقظو*، &كّل نفس تتنّبه عند 
 ٍّbال �لفاسقو*. &لكّل َتَد+ �Kظهو
�لعاKفو*.  يعرفه  &شأٌ*  عنو�ٌ* 
&�عظم �لتدليا0 يأÍ بعلو= مناسبة 
�هل  نائر�  ليطفئ  �لزما*،  ألهل 
كانو�  �لذين  فينكرها  �لطغيا*، 
فيسّبو*  �صنامهم  على  عاكفني 
&يكفر&*، &ال يعلمو* ��ا فايضة 
للذين   zشفا &��ا   ،zلسما� من 
َتنّفر&� من قوb �ملخطئني �جلاهلني 
&كانو� يتر77ّ&*، فينـزb �هللا �م 
مفاسد  تناسب   ´Kمعا& علوًما 
�لوقت فهم ֲדا يطمئنو*، كأ�ا Ùر 
غضٌّ طرdٌّ &عني جاKية، فهم منه 

يأكلو* &منها يشربو*.

أيهـا النـاس ال تغلـوا ! أهوائكم، واتقـوا اهللا الذي 
إليـه ُترجعـون. ما لكـم ال تقبلون حكـَم اهللا وكنتم 
تنتظرون؟ شـهدت السـماء فـال تبالـون، ونطقت 
األرض فـال تفّكرون. وقالوا إنـا ال نقبل إال ما قرأنا ! 
لة أو وضعها الواضعون؟ آثارنا ولو كانت آثارهـم مبدَّ
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�6 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل علًما �6 �جلماعة قد �طلقت  "�ُيسعد �سر� "�لتقو

موقعها �لر�ي لبيع كتبها �لعربية

;:mنا�� ع� شبكة �إلنترنت. �لرجاq �يا
� �لعنو�6 

* ال جتا�+ �أل�ق .. فقد �طئ �لناd ~ �لتفريق بينكما.

* لو �نك ال تصا�� $ال $نساًنا ال عيب فيه.. ملا صا�قَت نفسك �بًد�.

* �ألفعا+ �بلغ من �ألقو�+.

* �لضربا7 �لقوية ִדشم �لزجا� .لكنها تصقل �حلديد.

* تستغر� مناقشة �ملسائل �لتافهة .قتا طويال أل6 بعضنا يعر? عنها �كثر 
مما يعر? عن �ملسائل ��امة.

* $عجا� �ملرq بنفسه �ليل على نقصه.

من  خرجت   �o$. �لقلب،   ~ �خلت  �لقلب  من  �لكلمة  خرجت   �o$  *
.6�oللسا6 لن تتجا.� �آل�

Ÿ]Á
Œ_
Ê<
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خطبة �لجمعة

 Þتر5ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �* �مًد� عبد� 
من  باهللا   aفأعو بعد  �ما  &Kسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا EKَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   eَيَّا+&َ َنْعُبُد   eَيَّا+
�لَِّذيَن   Çِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Çََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوE َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Fمني) َ&ال �لضَّ

رمضان.. شهر الر"ة، رمضان.. شهر الر"ة، 
املغفرة والعتق من الناراملغفرة والعتق من النار

خطبة �جلمعة
��د  
�ل� �لقاها �مP �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر.

�يدm �هللا تعا� بنصرm �لعزيز
� Gملهد� Sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� .�إلما�

يو= ١٩-٠٩-٢٠٠٨
p مسجد بيت �لفتو�  بلند*

Kمضا*  بشهر  منر  �أليا=  هذ�   ~
متر  فاأليا=  �مس.  بد�  كأنه  &يبد& 
منه  �لثانية  &�لعشر�  كب#�  بسرعة 
�يضا على &شك �النتهاz حيث تبد� 
�لعشر� �ألخ#� بعد يومني �& ثالثة، 
Kمضا*  &�Ûية  فضيلة   07K& &قد 
�لتا� حيث  �لنحو  �حلديث على   p
�&له  شهر  هو   :� �هللا   bسوK  bقا

ة &�&سطه مغفر� &Fخر� عتق من K

 .Kلنا�
من  عد7  عن   d&K �حلديث  &هذ� 
تتفق  �لر&�يا0  5يع  لكن  �لر&��، 
 �Kملذكو� Kمضا*  �Ûية  aكر  على 
كما  �أليا=  هذ�   p £ن  فيها. 
بقي  �ل�  �لثانية  بالعشر�  منر   0fخ�
ستبد�  &بعدها  ثالثة   &� يوما*  منها 
حسب  ُ&ِصفت  �ل�  �لثالثة  �لعشر� 
 ،Kلنا� من  عتق  بأ�ا  �حلديث  هذ� 
�حلالية  �لعشر�  عن  سأتكلم  &�ليو= 
من Kمضا* &�لعشر� �لتالية �ا. فأبني 
لكم �لطرR &�ألساليب �ملختلفة �ل� 
�ملغفر�  طلب   )+ خال�ا  من  ُنّبهنا 
�مر  لقد   .Kلنا� من  &�لنجا�  &�لتوبة 
لفت  كما   Kباالستغفا �ملؤمنني  �هللا 
+ليه �نتباههم عن طريق �ألنبياz �يضا 
�ّثو�  بأ*  تعا(  �هللا  �مرهم  �لذين 
 bقا فلما   .Kالستغفا� على  �ملؤمنني 
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 p  bقا �َهللا﴾  ﴿ِ�ْسَتْغِفُر&�  تعا(  �هللا 
�آلية نفسها: ﴿ِ+*َّ �َهللا َغُفوKَ Kٌِحيٌم﴾ 
(�لبقر� ٢٠٠). +a* فإ�a كا* �هللا � 
قد طلب من Kسوb �هللا � �* يعلن 
 p بنفسه bهذ� شهر �ملغفر�، &قا *�
�لقرF* �لكرمي �* �طلبو� م¹ �ملغفر� 
فسو´ �غفر لكم فإ� غفوK Kحيم، 
فال بد �نه سيغفر لعبا�7 بعد +عالنه 
هذ�، &يستحيل �ال �صل على �ملغفر� 
َمن يستغفر&نه منيبني +ليه. &�لو�قع �* 
�لر
ة &�ملغفر� &�لعتق من �لناK هي 
�طا0 للوصوb +( ��د´ �لوحيد 
 Eهو �البتعا7 عن �لشيطا* &�لتقر&

ة fهللا � &�لفو¬ برضو�نه، ف� )+
من �هللا يناb �إلنسا* �لتوفيق للصيا= 
 Kألمو� عن   Æالمتنا� ح�& &�لعبا7ِ� 
�هللا  فإ*  مرضاته،   zبتغا� �ملشر&عة 
تقد=  ما  5يع  �لعبد  هذ�  ملثل  يغفر 
 Eلذنو�& &�لتقص0�#  �خلطايا  من 
&يستر� حتت z�7K مغفرته، فاملغفر� 

ة �هللا �، فبعد K هي �ألخر� من

ة �هللا K عشر� �ملغفر� ال تنقطع zبد
سلسلة  تعا(  �هللا  بفضل  تستمر  بل 
�لتوبة &�ملغفر� على �لد&�=. فاإلنسا* 
�لذd يد�&= على �لتوبة &نيل �ملغفر� 
&يسعى جاهد� أل* يصبح هللا فقط، 
Kضى   bتستنـز  bعما� منه   Kتصد

�هللا �، &ينجز �عماال صاحلة قد �مر 
 �aفإ .Kهللا بالقيا= ֲדا فينجو من �لنا�
كا* �حد يسعى على �لد&�= لتجنب 
نتيجة  �هللا  بر
ة  &�ظى   Eلذنو�
�ستغفا�K &يناb �لفيو� من جنا0 
 á�& بالنجا�  ظفر  فقد  Kضو�نه، 
للناp K هذ� �حلالة �* متسه؟! فهذ� 
�لعشر�0 �لثالÀ لرمضا* متالصقة 
ببعضها &مشر&طة باألعماb �ل� ال 
بد منها، &+ال فشهر Kمضا* p حد 
 Eته �& �المتناُ� عن �ألكل &�لشر�a
بني &قت �لسحوK &�إلفطاK ال �عل 
&مغفرته  �هللا  لر
ة  مستحقا  �حد� 
�هللا  كا*   �aفإ  .Kلنا� من  &�لعتِق 
تعا( ¥لق K pمضا* جوًّ� K&حانًيا 
 Kمميًز� ليتحقق لعبد� كلُّ هذ� �ألمو
فيصفِّد �لشيطاَ* &يتقرE +( عبا�7 
�يضا  �لعبا7  فعلى  7عو�ִדم،  إلجابة 
لتحقيق  جهو7هم  يستنـزفو�   *�
�ملسيح  سيدنا   bيقو كله.  aلك 

�ملوعو7 �: 
�لكرمي   *Fلقر�  p  bقا  � �هللا   *+"
 ،�
K من  تقنطو�  ال   d7عبا يا 
 ،Kغفا&  Kستا& كرمي  Kحيم  فإ� 

كم �كثر من �جلميع، &لن K� نا�&

كم، فأِحبُّو� K� كم �حد كما
ير
 p ألن¹  آلبائكم  حبكم  من  �كثر 

 �a+ منهم،  لكم  حبا  �كثر  �حلقيقة 
5يع  لكم  �غفر  فسو´  �تيتمو� 
�لذنوE، &+* تتوبو� �ستجب لكم، 
&+�a �تيتمو� ببطz فسآتيكم هر&لة، 
&َمن ºث ع¹ فسو´ �د�، &من 
تاE +� فسو´ �د باÞ مفتوحا له. 
كانت   *+& �لتائب   Eنوa �غفر  �نا 
عليكم   �
K&  ،bجلبا� من  �كثر 
 . كث#� &�لغضب قليل ألنكم ¿لوقيَّ


� ألن¹ خلقُتكم."K ِسَعْتكم&َ
 فإ�a كا* �هللا p �أليا= �لعا7ية Kحيًما 
 Kعلى تصّو Kذ� �حلد فال �حد يقد�
 zفالسعد� Kمضا*.   p 
ته K مد� 

ة K منا �&لئك �لذين �ستفا7&� من
من  �ملاضية  �أليا=   p &مغفرته  �هللا 
سا£ة  ¬�لت  ما  &�لفرصة  Kمضا*، 
�أليا=،  هذ�  فيو�   Eالكتسا
متو�ضعا  �إلنسا*  +ليه  ينيب  فعندما 
�د� Kحيما كما قاb سيدنا �ملسيح 
�ملوعو7 � بأ* �هللا تعا( يقوb ال 

كم �نا، فمن K� كم كما
�حد ير
حتّر�� فسو´ يفو¬ Þ، فللفو¬ بر
ة 
�هللا &مغفرته ال بد من �لبحث عنه، 
&هو يعلن �نه من ºث ع¹ &السيما 
p هذ� �أليا= فسيجد باÞ مفتوحا، 
+ن¹  بل  كال  متو�Kيا؛  خفيا  فلست 
�مامكم &�لباE مفتو�. فحني �كد 
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صيا=  على  �لكرمي   *Fلقر�  p �هللا 
Kمضا* فقد قاb: ﴿+� قريب﴾ فاهللا 
 :�  bيقو مفتو�؛   Eلبا�& قريب 
�هللا   bيقو  Íمغفر  )+ &�جلأ&�  تعالو� 
 Æعلى �خللق قليل ح Èتعا( +* غض
 p كثر، �ما� �
K& أليا= �لعا7ية� p
�يا= Kمضا* هذ� فمن سن� �� �فتح 
 da من  �كثر  �لر
ة   Eبو��  sللنا
قبل &�سترهم برz�7 مغفرÍ. +* �هللا 
تعا( قد �بد� نوعا من �ألسف على 
�ًبا  َتوَّ �َهللا  ﴿َلَوَجُد&�  قوله   p �لعبا7 
Kَِحيًما﴾ (�لنساz ٦٥) �d +نK ¹حيم 
 z�7K كرمي &�قبل �لتوبة &�ستر حتت&
مغفرÍ لكن �إلنسا* Kغم aلك كله 
�ملغفر�.  يطلب م¹  نفسه &ال  يظلم 
 Æبش Kفإ* تنبيه �هللا لنا +( �الستغفا
 *� يفيد   Rلطر� &¿تلف  �ألساليب 
�هللا.  
ة K  bيستنـز �لعبد   Kستغفا�
 �  Kالستغفا�  *+  bيقو من  &¥طئ 
يفدهم شيئا، كما يقوb سيدنا �ملسيح 
�حلديث   )+ مش#�   � �ملوعو7 
 :� �هللا  فيه   bيقو  dلذ� �لقدسي 
�تيته هر&لة، &كما  �تا� مشيا  &من 
�لكرمي   *Fلقر�  p هللا � نفسه� bقا
لََنْهِدَينَُّهـْم  ِفيَنا  َجاَهُد&�  ﴿َ&�لَِّذيَن 

ُسبéَلَنا﴾ (�لعنكبو0 ٧٠).
هللا   Eلتقر� سبل  �حد   Kفاالستغفا

هو  ما  نعر´   *� �ب  لكن   ،�
�ل�  معانيه  لكم  �قد=   .Kالستغفا�
�؛  �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  بيَّنها 
�ملعÃ �ألصلي  حيث يقوb حضرته: 
يلتمس   *� هو   Kلالستغفا &�حلقيقي 
 d� فيه  يظهر  �ال   � �هللا  من  �لعبد 
 *�&  ،dلبشر� �لضعف  من  نو� 
 p &ُيدخله  �لعبَد  بقوته  �هللا  يساند 
 *� فمعنا�  
ايته. & نصرته  حلقة 
 dلفطر� �لضعَف  بقوته  �هللا  يستر 

لإلنسا* �ملستغِفر." 
�حلق �نه ال بد �* يظهر من �إلنسا* 
بشر  فاإلنسا*   ،dلفطر� ضعُفه 
ضعيف &يظهر منه �لضعف بني حني 
كل  به  يتربص  &�لشيطا*  &Fخر، 
حني &F*. &عندما يضعف �إلنسا* 
فال   �Kفو �لشيطا*  يها5ه  K&حانيا 
ميكن �* ينجو �إلنسا* من هجما0 
 Kبالد&�= على �الستغفا �لشيطا* +ال 

�هللا  برضو�*  للفو¬  �ملساعي   bبذ&
 *� لإلنسا*  ميكن  &عندئذ  تعا(. 
&نصرته.  �هللا  
اية  حلقة   p يعيش 
 *+  � �هللا   bسوK  bقا فكما  &+ال 
wر�  �إلنسا*  من   dر� �لشيطا* 
�لد=، فحيثما حصل �لضعف ها5ه 
�لشيطا*. فلن تنفعنا �يا= �ملغفر� هذ� 
فيو� هذ�  �* جنعل  +�a حا&لنا  +ال 
�أليا= جز�z ال يتجز� من حياتنا، &ننتبه 
 Kضعفنا &نعاجلها باالستغفا Çنقا )+
&+ال  �هللا،  حلقة  �7خل  نبقى  لكي 
فكما �* �إلنسا* ال يشفى من بعض 
&ال  عالجها  Kغم  كاملة  �ألمر�� 
ال  ºيث  Õتفي  بل  جسد�   RKتفا
�لنظر   d7با  p عالماִדا   d� تظهر 
مر�  �ملريض  &تعا&7  تتنشط  لكنها 
�خر� �حيانا. &حني يصاE �إلنسا* 
مبر� Fخر �& حني يضُعف جسُد� 
تتنشط هذ� �ألمر�� �لقدمية �لنائمة 

املعـ� األصلي واحلقيقي لالسـتغفار هـو أن يلتمس 
العبد مـن اهللا � أال يظهر فيـه أي نوع من الضعف 
البشـري، وأن يسـاند اهللا بقوتـه العبـَد وُيدخلـه 
! حلقـة نصرتـه و"ايتـه. فمعنـاه أن يسـ� اهللا 
املسـتغِفر."  لإلنسـان  الفطـري  الضعـَف  بقوتـه 
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 bحلا� كذلك  جديد،  من  &ִדا5ه 
�لنفسية  �إلنسا*  ألمر��  بالنسبة 
&�ألخالقية &�لر&حانية. فما � يْسَع 
 �& Kللعمل بأحكا= �هللا باستمر� zُملر�
يكبح هذ� �حلاال0 �& هذ� �ألمر�� 
مستغفر�  تعا(  �هللا  بعو*  �لر&حانية 
جديد  من  �ألمر��  لتنشطت  +يا� 
حالته   )+ �إلنسا*  +عا�7  &حا&لت 
طلب  يع¹  ال   Kفاالستغفا �أل&(. 
بد  �لذنوE فقط، بل ال  �ملغفر� من 
 p Eمنه من �جل �لتجنب من �لذنو
يتبدb �لضعف  �ملستقبل �يضا، لكي 
متكنه  �ل�  بالقو�   Kباستمر�  dلفطر�
�هللا  Kضو�*   E&K7 على  �لس#  من 

� بصو�K كاملة. 
�مرنا  �نه  علينا  �لعظيم  �هللا  مّنة  فمن 
 E&·باجلهد �لد Kبالد&�= على �الستغفا
يدKّبنا  �خر�  ناحية  &من  ناحية،  من 
تربوية   �K&7  p �لعا=   p &�حد�  مر� 
 Eقر من  مبزيد  للفو¬  لنسعى  مكثفة 
 � حلقته   p ندخل �. &حني  �هللا 
مزيد   )+ للترقي  نسعى   *� مر� �ب 
من �لدKجا0 �لعليا �7خل تلك �حللقة. 
&عندما نطلب من �هللا �ملغفر� &�ضعني 
نصب �عيننا هذ� ��د´ �لسامي فعندئذ 
ستكو* هذ� �لعشر� �ل� منر ֲדا مدعا� 
لستر aنوبنا &خطايانا &تقريبنا +( �هللا 

�ذ�  مفهومنا  كا*  لو  لكن  تعا(. 
Kمضا*  صيا=  على  مقتصر�  �لعشر� 
�لنفل  Kكعا0  &بعض  �لصال�   z�7�&
ضربنا   Ò فقط،  Kمضا*  شهر   zثنا�
ما  �لسنة  �يا=  بقية   p �حلائط  عر� 
قمنا به من �لعبا0�7 �ثناz هذ� �لشهر 
�لفضيل فلن تكو* هذ� �لعشرُ� عشرَ� 
�ملغفر�. &ال ميكن �* نستفيد من هذ� 
�الستفا�7  حق  �لعشر�  &هذ�  �لشهر 
&ال ميكن �* ëر� منهما بنجا� +ال 
+�a عقدنا �لعز= &بذلنا �لسعي �ال نعيد 
 0Kخلطايا �ل� صد�& Eلذنو� Kنكر&
 Kالستغفا� هو  فهذ�  �ملاضي.   p منا 
 � �هللا  يريدها  �ل�  &�لتوبة  �حلقيقي 
�ثنتا*  &�لتوبة كلمتا*   Kالستغفا� منا. 
بينهما.   Rلفر� هو  ما  لكم  &سأشر� 
فكما يعر´ كل من يقر� �لقرF* �لكرمي 
 p هللا � �ستخد= هاتني �لكلمتني� *�
ُتوُبو�  ُثمَّ  Kَبَُّكْم  �ْسَتْغِفُر&�   *ِ�َ﴿ قوله: 

 Ïخلصو� هذ�   p&  (٤ (هو7  +ِلَْيِه﴾ 
يقوb سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 

ُ�عِطيت  قد  �ألمة  هذ�   *� "تذكر&� 
�لقو�،   Eكتسا� �&�ما  شيئا*، 
على  �ملكتسبة  �لقو�   Kظها+ &�لثا�: 

صعيد عملي."
به  نقا&=  سال�   Kالستغفا�  *�  d�
�ستخد�=  فهي  �لتوبة  �ما  �لشيطا*، 
تلك  �ستخد�=   d� �لسال�،   e�a
&ال  عنا  �لشيطا*  ُتبعد  �ل�  �لقو� 
��د´  هذ�  &لنيل  نفسنا.  له  Õضع 
 Kملساعي باستمر�� bحاجة لبذ eهنا
إلحر�¬ �حلسنا0 &�ألعماb �ل� �مرنا 
 Kهللا � ֲדا. &+ال لن يسفر �الستغفا�
عليه  تترتب  &لن  مرضية  نتيجة  عن 
يصلي  �لصائم  كا*   �a+& �ملغفر�. 
�لنو�فل باإلضافة +( �لصال� �ملكتوبة 
سنحت   �a+& �لكرمي   *Fلقر� &يقر� 
 *Fلقر�  sK7  p �لس  �لفرصة  له 

فاالستغفار ال يع� طلب املغفرة من الذنوب فقط، بل 
ال بد منه من أجل التجنب من الذنوب ! املستقبل أيضا، 
لكي يتبدل الضعف الفطري باستمرار بالقوة ال� متكنه 
من السـk على دروب رضوان اهللا � بصورة كاملة. 
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�يضا.. لكنه Kغم aلك كله لن يكو* 
�ستغفا�K �ستغفا�K حقيقيا +�a كا* ال 
تعا(  �هللا  �نز�ا  �ل�  باألحكا=  يعمل 
p �لقرF* �لكرمي حوb حقوR �إلخو� 
 *+& حقيقية،  ليست  توبته   *� كما 
�لصيا=  بركا0  من  لالستفا�7  سعيه 
�يضا ليس سعيا صا7قا. &لن يفيدكم 
�الستغفاK +ال +�a �ستخدمتم �لقو� - 
�ل� £صل عليها باالستغفاK- من �جل 
&هبنا  لقد   .Ïبإخال سبيله   p& �هللا 
&&ّفقنا   ،Eلذنو� للتخلص  قو�  �هللا 
لالستغفاK لكي جنعل قلوبنا فاKغة من 
�لذنوE فعلينا �* £ا&b �* منأل هذ� 
�لفر�ì باحلسنا0 فو�K، &£دÀ تغي#� 
 zظل +نا �a+ ال+& �Kفو sلنفو� p طيبا
�لشيطا*  ميلؤ�  فسو´  خاليا  �لقلب 
لذ�   .*�K7أل�&  sباألجنا �خر�  مر� 
فقد قاb �هللا � ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Fَمُنو� 
ُتوُبو� +َِلى �ِهللا َتْوَبًة َنُصوًحا﴾ (�لتحرمي: 
لكم  �لب   dلذ�  Kفاالستغفا  (٩
يقتر*   dلذ�  e�a هو  �لد�ئم  �لغفر�* 
بالتوبة �لنصو�، &�لذd يزيِّنه �إلنسا* 
باحلسنا0 حيث يو� 7&ما حقوRَ �هللا 
&يقو=  �هتماما خاصا  �لعبا7   Rَحقو&

 .E&·7 ֲדذ� �لصد7 �هد
ما �لـذd �ب على �إلنسـا* فعله 
للتمكـن من �لتوبـة �لنصو�؟ ففي 

هذ� �لصد7 قد &ّجه سـيدنا �ملسيح 
،Kنا +( ثالثة �موKملوعو7 � �نظا�
�.�ا: �* كل سيئة &فكر� خبيثة تنشأ  
�&ال p �لدماì. &ما 7متم ال تبذلو* 
�ملساعي لتطه# �ألaها* فلن تتمكنو� 
wر7   dد� ال   a+ نصو�  توبة  من 
من   ÞK �هللا  "�ستغفر  باللسا*  �لنطق 
 àيتما ما �  +ليه"   Eتو�& aنب  كل 

�لذهن معه.
�لسيئة  �لفكر�  �ستولت   �a+ ثانيا:   
 *� فيجب  تفاKقه   �& �لذهن  على 
يقلق �إلنسا* بسببها &يند= باإلضافة 
 Eلذنو� &كلمة  لطر7ها.  �لسعي   )+
 *+ بل  فقط  �لكبائر  على  تقتصر  ال 
 Rمثل غصب حقو �لصغ#�   Eلذنو�
�يضا   Eباأللقا &�لتنابز  �آلخرين 
&هي   Eلذنو� قائمة  حتت   �Kيند
 *+ توبته.  ُتقبل   *� �إلنسا* من  حتر= 
 Rا&لو* هضم حقو� sكث#� من �لنا
�آلخرين، حÆ +* بعض �ألشقاz �يضا 

 b&بعضهم بعضا &�ا Rيسلبو* حقو
 �aفإ بعضا.  بعضهما  �لز&جا* خد�� 
�لتصرفا0  هذ�  مبثل  يقو=  �حد  كا* 
&+( جانب aلك يرجو من �هللا تعا( 
�ملغفر� &يزعم �نه يتوE +ليه � �يضا، 
فإ* ¬عمه هذ� باطل متاما &ال حقيقة 
له مطلقا. +* �لتوبة �حلقيقية &�لصا7قة 
هي �نه +�a صدK من �إلنسا* خطأ �& 
فإنه   – بسيطا  كا*  مهما   - تقص# 

يند= عليه ند�مة حقيقية. 
عزمية  �ملستغِفر  لد�  تكو*   *� ثالثا: 
ظن  فلو  �لسيئا0.   eتر على  قوية 
�حد �نه سيتحاشى �لسيئا0 &غْصَب 
حقوR �آلخرين  p شهر Kمضا* ألنه 
 )+ يعو7  سو´  &�نه  �ملغفر�،  شهر 
�هللا  فإ*  Kمضا*،  قبل  عليه  كا*  ما 
يغفر  ال   K&لصد� بذ�0  �لعليم  تعا( 
ملثل هؤالz �لناs. فقد قاb �هللا تعا( 
َتْوَبًة  �ِهللا  +َِلى  ﴿ُتوُبو�  تامة:  بصر�حة 
َنُصوًحا﴾ (�لتحرمي ٩) �d عليكم �* 

لكـي جنعل قلوبنا فارغة من الذنوب فعلينا أن �اول 
أن منـأل هذا الفراغ باحلسـنات فـورا، و�دث تغيkا 
طيبا ! النفـوس فورا وإال إذا ظل إنـاء القلب خاليا 
فسوف ميلؤه الشـيطان مرة أخرى باألجناس واألدران. 
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تتوبو� توبة خالصة &صا7قة ال تشوֲדا 
شائبة من �خلديعة. &�حلق �نه ال ميكن 

ألحد �* ¥د� �هللا �. 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا   bيقو
�لثالثة:   Kألمو� ֲדذ�  يتمّسك  عّمن 
للتوبة  تعا(  �هللا  يوفقه  "عندها 
�خلالصة حÆ تز&b عنه تلك �لسيئا0 
�حلسنة   Rألخال� �لها  &حتل  كاملة 
aلك  &ُيعتَبر  �حلميد�.  &�أل&صا´ 
 Íيأ &ال  �لفاضلة،   Rلألخال  Kنتصا�
 �Kلتوفيق لذلك +ال من �هللا أل* �لقد�

&�لقو� كلها p يد� �."
لقد aكر �هللا تعا( p �لقرF* �لكرمي 
هذ� �لتوبة �لنصو� �ل� ُتبدbِّ �لسيئا0ِ 
حسنا0ٍ فقاb: ﴿+ال َمْن َتاF&َ Eََمَن 
bُ �ُهللا  َ&َعِمَل َعَمال َصاِلًحا َفُأ&لَِئَك ُيَبدِّ
 �Kًَغُفو �ُهللا  َ&َكاَ*  َحَسَنا0ٍ  َسيَِّئاِتِهْم 

Kَِحيًما﴾ (�لفرقا* ٧١) 
 Àإلحد� حاجة   eفهنا  ،*a+
�النقالp E �لنفوs، &هو �* �اهد 
�جل  من  �&ال   Kباالستغفا �إلنسا* 
تطه# �ألaها*، Ò يظهر �لند�مة على 
كل سيئة تصدK منه - مهما كانت 
صغ#� - Ò يعقد عزما صميما على 
كانت  مهما  �لسيئة   Eيقتر لن  �نه 
 0�zإلغر�� كانت  &مهما  �لظر&´ 
كل  �عل   *�  b&سيحا بل  قوية، 

 .� �هللا  ملرضا�  تابعا  &فعله  عمله 
هذ�  �لصيا=  �يا=   p  b&سيحا كما 
�ل� �تيحت له �* ير&ِّ� نفسه على 
�لصf &�لتضحية. &+* هذ� �ملحا&لة 
�ملخلصة هي �ل� سو´ تفيد� لنيل 
يثابر   *� عليه  لذ�  �لصيا=  بركا0 
عشر�  تنفعه  فقط  &عندها  عليها. 
 p& .نوبهa ُتغَتَفر �ملغفر� هذ� لكي 
على  �ملغفر�  تقتصر  لن  �حلالة  هذ� 
فقط  Kمضا*  من  �لوسطى  �لعشر� 
ستصبح  �يضا  �لثالثة  �لعشر�  بل 
�ألمر  يقتصر  لن   Ò ملغفرته.  مدعا� 
شهر  كل  بل  فقط  Kمضا*  على 
&كل سنة بل كل يو= من �يا= �لسنة 
سيكو* سببا ملغفرته. فعلينا �* نفهم 
 bقو p يكمن dجيد� هذ� �لسر �لذ

:bحيث قا � Èلن�
�.سطه مغفر�."" 

يقوb سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: "هل 
 Rإلنسا* +( �هللا بصد� Eُيعقل �* يتو
�حلق  بل  عليه؟  �هللا   Eيتو &ال  �لقلب 
للغاية  �لذd هو كرمي &Kحيم  �هللا   *�
يتوE على �لعبد �كثر من توبة �لعبد 
 *Fلقر�  p  07K& فقد  لذ�   ،� +ليه 
توبة   *+  ."Eلتو��" �هللا:  صفة  �لكرمي 
&�لتذلل  �لند=  طريق  عن  تكو*  �لعبد 
فتكو*   � �هللا  توبة  �ما  &�لتو�ضع. 

بالر
ة &�ملغفر�." 
�لذين  �&لئك  هم  منا   zفالسعد�
 �Kستغفا� تعا(  �هللا  يستغفر&* 
نصوحا،  توبة  +ليه  &يتوبو*  حقيقيا 
�نفسهم  على  تأث#�ִדما  يالحظو*   Ò
مشاهد  &يشاهد&*  Kمضا*  شهر   p


ة �هللا &مغفرته." K
�حلق �* �لتقص#�0 ال تصدK +ال من 
�لعبا7 فحسب، &+ال فكما قاb سيدنا 
تعا(  �هللا   *+  � �ملوعو7  �ملسيح 
يتوE على �لعبد �كثر من توبة �لعبد 
تعا(  �هللا   bيقو بل  بكث#.   � +ليه 
 Eيتو& +ليه  �لعبد  يعو7   *� يريد  �نه 
ُيِريُد  ﴿َ&�ُهللا   :bيقو كما  توبَته  فَيقبل 

 (٢٨ zلنسا�) ﴾َعَلْيُكْم Eََيُتو *ْ�َ
�هللا  ينجز   &� يفعل  �ال  ميكن  فكيف 
&�جب  فمن  بنفسه.   �Kختا� ما  تعا( 
�لعبد �* ¥ضع �ما= �هللا تعا( مستغفر� 
عليه  �هللا   Eيتو كيف  ير�   Ò +يا� 
 bيأتيه. ففي هذ� �لشهر، حني تنـز&
�كثر  عبا�7  على  &مغفرته  �هللا  
ة K
بكث# مقاKنة باألشهر �ألخر�، علينا 
&سعنا   p ما  بكل  منها  نستفيد   *�
�هللا   bقو �7ئما  �عيننا  نصب  &جنعل 
َفِإنَُّه  َصاِلًحا  َ&َعِمَل   Eََتا �: ﴿َ&َمْن 
َيُتوEُ +َِلى �ِهللا َمَتاًبا﴾ (�لفرقا* ٧٢). 
�لتوبة   *� �آلية  هذ�  من  يتضح  فكما 
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 bلصا7قة &�حلقيقية مشر&طة باألعما�
�لصاحلة.  

فكما قاb �لنÈ � �* �هللا تعا( قد جعل 
عشر�  Kمضا*  من  �لوسطى  �لعشر� 
�ملغفر�. &+* هذ� �ملغفر� سو´ ُتظهر 
تابعة  تأث#ها حني جنعل 5يع �عمالنا 
 bملرضا� �هللا �. فحني ندخل باألعما
�لصاحلة &�الستغفاp K �لعشر� �ألخ#� 
من Kمضا* تصبح هذ� �لعشر� مدعا� 
 bيقو .� Èلن� bكما قا Kلعتقنا من �لنا
َبُهْم  ُمَعذِّ �هللا  َكاَ*  ﴿َ&َما  تعا(:  �هللا 
 *+ (٣٤ :bألنفا�) ﴾*َ&ُهْم َيْسَتْغِفُر&َ
مبا  عديد�   Rبطر ينصحنا  تعا(  �هللا 
فيها بيا* �حد�À �لذين خلو� من قبل، 
&بيا* �حد�À �ألنبياz �لسابقني &تقدمي 
لنا  فيوضح   ،zألنبيا� بو�سطة  �لنصائح 
كيف ميكننا �* نستغفر� &كيف عامل 
معاملته  �خلالية &كيف ستكو*  �ألمم 

مع �ألمم �ملعاصر�.
&من �لبدهي �* �إلنسا* +�a كا* يسعى 
ألz�7 حقوR �هللا &حقوR �لعبا7 بتركيز 
&يزيِّنها  على صلو�ته  &�افظ   ،Ïخا
 ،Kالستغفا� على  &يد�&=  بالنو�فل، 
�ألخر�.  بالصاحلا0  للعمل  &يسعى 
فقد &p 7K �حلديث �لنبوd �لشريف 
�نه +�a خاصمه �حد �& شامته فال ير7 
عليه مبثله بل يقوb له: +� صائم، &�مّر 

�سعى   dلذ� �لر&حا�  �لتدKيب   p
�&�مر  طاعة  �جعل   *�  �zثنا� جاهد� 
�هللا تعا( جز�z من حياÍ �ليومية. فال 
بد �* شخصا مثل هذ� يفو¬ برضو�* 
تعا(  �هللا  Kضى   bنا &من  تعا(.  �هللا 
 7K&& .7خل �جلنة& ،Kفقد جنا من �لنا
 *� aكرته   dلذ� �حلديث  مستهل   p
كا*  �خل#  من  Øصلة  فيه   Eَّتقر َمن 
&من  سو��،  فيما  فريضة   �7� كمن 
 �7� كمن  كا*  فريضة  فيه   �7�
فيما سو��، &هو شهر  فريضة  سبعني 
&شهر  �جلنة،  ثو�ُبه   fُلص�&  .fلص�
�حز�*  �ملو�سا� &�ألخو� �d مشاطر� 
&لني،  بلطف  &معاملتهم  �آلخرين 
&�لعفو &�لصفح عنهم، &+قامة �لتآخي 
&+�ا  بينهم.  فيما  &�لتآلف  &�لتحابب 
 Rحقو z�7� �إلنسا* £و  تقو7   Kٌألمو
�لعبا7 &�كتساE �ألعماb �لصاحلة. بل 
 Rخر� هي نفسها تلك �حلقو� �Kبعبا
فيهم 5يع  فَمن �جتمعت   .bألعما�&
تعا(  �هللا  بشرهم  فقد   bخلصا� هذ� 
 �  Èلن� &بشرهم   ،Kلنا� من  بالنجا� 
باحلسنا0  �لتز�مهم  بسبب  باجلنة 
 fطاعتهم أل&�مر �هللا &متسكهم بالص&

مقابل �الضطها7 &�لظلم.
 zلعلما�  *� Kمضا*   p نالحظ 
 Rطر �ستخد�=  �ا&لو*  �ملزعومني 

&�الضطها7  �لظلم  ملماKسة  جديد� 
على �أل
ديني p باكستا*، &p �لبال7 
 zلعلما� فيها  �ستطا�  �ل�  �ألخر� 
�ملزعومو* +ضالb �لناs بشكل عا=. 
 *+ �ملاضية  �خلطبة   p قلُت  فكما 
يتعرضو* جلر� مشاعرهم  �أل
ديني 
&�ملا�  �لنفسي   �aأل� &يتحملو* 
�ملوعو7  �ملسيح  &لكن  &�الضطها7. 
 Eصانا �* نبقى متشبثني بأهد�&� �
�لصf &ال ندعه يفلت من �يدينا. &+* 
�ملؤمن �لذd يتحلى بالصK p fمضا* 
تعا(  �هللا  يبشر�  �لصاحلا0  &يعمل 
على  ينبغي  لذلك  باجلنة.  &Kسوله 
 dلتربو� �لشهر  هذ�   p  dد
� كل 
 bخال من  يسعى   *�  Ïخا بشكل 
�7عيته &�ستغفا�K &��7ئه �لنو�فل &حتّليه 
&نيِل  تعا(  �هللا  Kضى   Eجلذ  fبالص
 zهؤال  bألمثا تعا(  �هللا   bيقو جنته. 
&جنانه:  �هللا  Kضى  يرجو*  �لذين 
﴿َ&َجَز�ُهْم ِبَما َصَبُر&� َجنًَّة َ&َحِرير¶﴾ 
(�إلنسا*:١٣) �d +�م يوَهبو* �جلنة 
�حلسنا0  على  ثباִדم  بسبب  &�حلرير 
�أل
ديو*  يعر´   .fبالص &متسكهم 
&�الضطها7  للظلم  يتعرضو*  ال  ��م 
�ملنتَظر  باإلما=  Fمنو�  أل�م  +ال  �ليو= 
�لعد&  كا*   �aفإ �هللا.  ألمر  طاعًة 
 sKميا فدعو�  �لسبب  �ذ�  يضطهدنا 
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�ضطها�7، &عليكم �* تتحملو� بكل 
لنا  سيجلب  aلك  أل*  &ثبا0   fص
 *Fلقر� p Kضى �هللا تعا(. لقد تكرK
 �aللظاملني، &�هللا �علم ما Kلكرمي +نذ��
سيفعل ֲדؤالz �لذين يذكو* ناK �لعد�&� 
ضدنا، غ# �نه من &�جبنا p هذ� �أليا= 
�* نسترحم �هللا تعا( للبشرية عموما 
يظن  خصوصا.  �إلسالمية  &لألمة 
بعض �أل
ديني �نه ال ميكن �* Õر� 
كلمة �لدعاz للظاملني بعد �* ماKسو� 
مظاملهم. &لكن �ب �* نتذكر 7&ما 
 sماº يتحلو*  �ملسلمني  �غلبية   *�
�هلو*  &لكنهم  عا=  بشكل  لدينهم 
 Kعلو= �لدين �& ال يعرفو* +ال �لنـز
 zلعلما� ¥افو*  ��م   &� منها،  �لقليل 
 zسو� عن  ُيِضّلو�م  �لذين  �ملزعومني 
هذ�   p جاهدين  فاسعو�  �لسبيل. 
�لعشر �أل&�خر من Kمضا* لنيل K7جة 
�لناK &7خوb �جلنة متحلني  �لعتق من 
 z�7�& مرّكزين على �أل7عية& ،fبالص
�لنو�فل، &مستغفرين &تائبني &عاملني 
 �Kلو� Eلصاحلا0، &متشبثني بأهد��
�يضا  نسعى   *� &�ب  &�لتقو�. 
لالنتفا� من �يا= Kمضا* حق �النتفا� 
حÆ نصبح من �&لئك �لذين يقوb �هللا 
 َ تعا( عنهم: ﴿َ&ُ�ْ¬ِلَفِت �ْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقني
 Eٍ�َّ&�َ َِّغْيَر َبِعيٍد * َهَذ� َما ُتوَعُد&َ* ِلُكل

هو  &هذ�   ..(٣٢-٣٣  R) َحِفيٍظ﴾ 
&عد ملن ¥ضع �ما= �هللا تعا( &�افظ 
ºسب  &يعمل  �حلسنة،  �عماله  على 
فينبغي  &�حكامها.  �لشريعة  �&�مر 
�يا=   zلقضا منا  &�حد  كل  يسعى   *�
Kمضا* هذ� ºسب ما �مرنا �هللا تعا( 
�لعشر   p تعا(  �هللا  &ّفقنا  &Kسوله. 
�لصاحلة   bألعما� لكسب  �أل&�خر 
برضو�نه  &�لفو¬  �لfكا0  &جلمع 

&�لدخوp b جنانه، Fمني.
�ليو= �يضا سو´ �صلي صال� �لغائب 
صال�  �ملتوفني.........  بعض  على 
نصليها  سو´  �ل�  �لثانية  �جلنا¬� 
"مر&�  �لسوKية  ألختنا  هي  قليل  بعد 
 À7حا +ثر  توفيت  �ل�   "bلغالو�
 �Kسيا صدمتها  عندما  له  تعرضت 
بينما كانت متشي، فُنقلت +( �ملشفى 
 ٢٤ يناهز  عمر  عن  توفيت  حيث 

عاما. +نا هللا &+نا +ليه �Kجعو*.
 Ïكانت قد عملت بكل جد &+خال
�إلميا*"، حيث  "�جوبة عن  موقع   p
فيه.  �لصعبة   bألعما� بعض  �جنز0 
بعنو�*  كتابا  �لعربية   )+ &نقلت 
"�لزكا�" من موقعنا �ملركزd "�إلسال=" 

www.alislam.org

 &كانت عند تعرضها للحا�a À7هبة 
+( �ملطبعة �& �d مكا* Fخر لطباعة 

نسخة �&( �ذ� �لكتاE. كانت &Kعة 
&تقية &متحمسة خلدمة �لدين، كانت 
�d عمل  +ليها  ُيعَهد   *� 7&ما  تطلب 
خلدمة �لدين. &هي خطيبة �لسيد �مد 
 p ¥د=   dلذ� لند*   p �ملقيم  ملص 
قريبا  �لعربية. &كانا سيتز&جا*  قناتنا 
غفر  �هللا.  مشيئة  كانت  هكذ�  &لكن 
�هللا تعا( �ا &Kفع K7جاִדا &��م �هلها 

�لصf &�لسلو�*.
من  ¿لص   ßأل �يضا  �لثالثة  �جلنا¬� 
سوKيا �لسيد سامي قزR �لذd توp قبل 
�يا= قليلة. كا* �بنا أل
دd فلسطي¹ 
فتر�   p *كا .Rقز ¿لص هو خضر 
 p  eشتر� متحمسا.  خا7ما  شبابه 
�جللسة �لسنوية بfيطانيا عا= ١٩٩٦= 

ه �هللا، K خلليفة �لر�بع� zحظي بلقا&
�لكر=  
ه �هللا معاملة K تلقى منه &ملا 
فلما  &+خالصا.  +ميانا   7�7¬� &�ملحبة 
له  ملكا  بيتا  �عطى  سوKيا   )+ Kجع 
هناe لُيستخد= ألغر�� �جلماعة 7&* 
 bقا& &�حد.  مليًما  مقابله  يأخذ   *�
عندما جاz +( �جللسة: �آل* عرفت ما 
هي �جلماعة �إلسالمية �أل
دية. كا* 
�ملعشر،  &طيب  لطيفا  صاحلا  +نسانا 
مساعد� للفقر�z &�ملحتاجني، Kفع �هللا 
 bللدخو �يضا  �&ال�7  K7جاته، &&فق 

p �أل
دية. Fمني.
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التقوى

 *� لكم خ�f حزينا &هو  �aكر   *� �Kيد  "&�آل* 
  *7Kأل� من  جد�   pلو�& &�ملخلص  �حلبيب  �خانا 
�لسيد طه �مد �لقزR �ملحتر= قد توفِّي قبل يومني، 

فإنا هللا &+نا +ليه �Kجعو*. 
كا* �ملرحو= &�ملغفوK له ينحدK من عائلة معر&فة 
بعائلة �لقزp R حيفا. كا* &�لد� �أل
دd �لثا� 
p حيفا +a كا* �ملرحو= Kُشدd �لُبسطي قد �نضم 
 p جلماعة� �نتشر0  هنا  &من  قبله.  �جلماعة   )+
قرية wا&�K "�لكباب#" &aلك حني &صل حضر� 

�7عية   b&كأ  eهنا  )+  � ÷س  �لدين   bجال
للجماعة. 

يقوb: كنت صغ#� حني   Rلقز� طه  �لسيد  كا* 
�نضم &�لدd +( �جلماعة �إلسالمية �أل
دية، &قد 
&�جه معاKضة مرير� جد�. كا* �ألشقياz يرمونه 
بالطماطم &�لبيض �لفاسد بتحريض من �ملشايخ. 
&p +حد� �ملر�0 ضرE �ملعاKضو* &�لدd ضربا 
يقولو*  �ملشايخ  كا*  عليه.  �غمي   Æح مfحا 
 *Fلقر� غّير&�  أل�م   �Kكفا  �&Kصا �أل
ديني   *+

األستاذ طه حممـد القزق

 يف ذمة اهللا

 6�مبزيد من �حلز6 .�ألسى تنعى �سر� "�لتقو�" �ألستاo �لفاضل طه �مد �لقز�. نسأ+ �ملو� عز .جل 
يتغمد �لفقيد بو�سع 
�ته .يدخله فسيح جناته .يلهم �هله .o.يه �لص� .�لسلو�6، {مني.

��د -�يدm �هللا- ~ خطبة �جلمعة بتا
يخ ١٤{�/ �غسطس ٢٠٠٩ .$ليكم  
.لقد 
ثاm حضر� مر�� مسر.
�لنص ~ ما يلي:
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خفية   dلد�& ��Kقب  كنت  �يضا.  �لقبلة  &غّير&� 
�لقرFَ* &�لقبلة. &لك¹ كنت  أل�K هل فعال غّير 
��K �* حضر� �لو�لد يقر� �لقرF* نفسه �لذd كا* 
يقر·� من قبل &يستقبل عند �لصال� نفس �لقبلة �ل� 
 Eمن كذ Eكا* يستقبلها من قبل. فكنت �ستغر
+ميا�  كا*  �خر�  ناحية  &من  ناحية  من  �ملشايخ 
 p ضة كانتKيتقو� باملسيح �ملوعو7 �. فاملعا
�ملاضي �يضا تقوd +ميا* �لصغاK كما تقويه �ليو=. 
 zدية بنا
كا* &�لد �ملرحو= طه �لقزR قد 7خل �أل
 bيقو �مليتني  �قاKبه  �حد   *� فيها   ��K K·يا  على 
له: "يا حا� �مد �سرْ� فإ* �أل
ديني قد فتحو� 
�ملدينة �ملنو�K. ففي �ليو= �لتا� بايع على يد �ملرحو= 

جالb �لدين ÷س �.
&ظل �ملرحو= طه �لقزR يز7�7 +خالصا &&فاz، &بد� 
حضوp �K �جللسة �لسنوية K pبو� من �لسبعينا0 
من �لقر* �ملنصر=. &ظل �ضرها بالتز�= ما �7مت 
 p Kباحلضو بد�   Ò باكستا*.   p ُتعَقد �جللسا0 
�خلليفة  هاجر  &حني  بريطانيا.   p هنا  �جللسا0 

ه �هللا من باكستا* +( لند* حضر للقائه K لر�بع�

ه �هللا. كا* K حضرته bليو= �لتا� من &صو� p
على عالقة ¿لصة للغاية مع �خلالفة، &كا* aلك 
&�ضحا جليا من كل عمله. بقي يز&K لند* +( ما 
قابل¹ &جدته  تقريبا. &كلما  �آل*  قبل سنتني من 
�هللا  بفضل  منه. كا*  تترشح  �لتضحية   �&K *كأ
تعا( موصيا &قد �&صى بـ ١٣ باملئة من 7خله 

&عقا�Kته. &كا* ¥ا´ �نه من �ملمكن �* تعتر� 
 p صيته بسبب �لظر&´ �لسائد�& z�7� p ملشاكل�
بال�7 &بسبب �حلظر �ملفر&� على �جلماعة لذ� كا* 
¥د= �جلماعة مباله بسخاz. عندما بد� سيدنا �خلليفة 

ه �هللا مشر&� تر5ة �لتفس# �لكب# باللغة K لر�بع�
�لعربية - &قد ُنشر wلد�* p حياته، �ما p �ألعو�= 
&�لتاسع   wلد�0  Ùانية  ُنشر0  فقد  �ملاضية  �لستة 
قيد �لتر5ة بفضل �هللا تعا(- قاb �ملرحو= حلضرته 
�نه يو7 �* يت�f بكافة نفقا0 نشر هذ� �لتر5ة &ال 

¬�لت تلك �لتر5ة ُتنشر على حسابه هو. 
كا* بيته مركز� للجماعة، كا* �ملرحو= �تر= كث#� 
7عا� �جلماعة &غ#هم من مملثي �ملركز. &قد �شتد 
به �ملر� منذ بضعة شهوK حÆ بقي p غيبوبة +( 
 p �ملشد�7  �لعناية  قسم   )+ +ثرها   )+ &ُنقل  فتر� 

ة �هللا تعا( بتاKيخ ١٢ K )+ نتقل� Ò ،ملستشفى�
EF/ �غسطس ٢٠٠٩، فإنا هللا &+نا +ليه �Kجعو*. 
تر�z�K& e ثالثة �بناz &ثالÀ بنا0، &حو�� عشرين 
 Rلقز� �لسيد حسا=  �حفا�7 -  من �ألحفا7. �حد 
- على صلة متينة &¿لصة جد� مع �جلماعة. ندعو 
�هللا تعا( �* يقوd هذ� �لعالقة �كثر فأكثر &يزيد 
بقية �&ال�7 �يضا p �إلخالÏ &�لوفاz مع �جلماعة. 
&Kفع  له  &غفر  
ته K بو�سعة  �ملرحو=  �هللا  تغمد 
K7جاته &جعل p �حبائه مثو��، Fمني. بعد صال� 
�ملرحو= صال�  على  �صلي  &�لعصر سو´  �جلمعة 

�لغائب بإa* �هللا." 
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التقوى

 Àيتحد  �
�لكرمي   *Fلقر�
عن شهر Kمضا* &صيامه +ال 

p هذ� �آليا0 �لكرمية: 
ُكِتَب  Fَمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ُكِتَب  َكَما  َياُ=  �لصِّ َعَلْيُكُم 
َعَلى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 
َفَمْن  َمْعُد&0ٍ�7َ  �َيَّاًما  َتتَُّقوَ** 
َعَلى   &ْ�َ َمِريًضا  ِمْنُكْم  َكاَ* 
ٌ� ِمْن �َيَّا= ُ�َخَر َ&َعَلى  َسَفٍر َفِعدَّ
َطَعاُ=  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  �لَِّذيَن 
َخْيًر�  َتَطوََّ�  َفَمْن  ِمْسِكٍني 
َتُصوُمو�   *ْ�َ&َ َلُه  َخْيٌر  َفُهَو 
َتْعَلُموَ**  ُكْنُتْم   *ْ+ِ َلُكْم  َخْيٌر 
ِفيِه   bَُْنِز�  dَمَضاَ* �لَِّذKَ َشْهُر
َ&َبيَِّنا0ٍ   sِلِلنَّا ُهًد�   *ُFْلُقْر�
َفَمْن  َ&�ْلُفْرَقاِ*  �ْلُهَد�  ِمَن 
َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد 
َعَلى   &ْ�َ َمِريًضا  َكاَ*  َ&َمْن 
ُ�َخَر  �َيَّاٍ=  ِمْن   �ٌ َفِعدَّ َسَفٍر 
َ&َال  �ْلُيْسَر  ِبُكُم  �هللا  ُيِريُد 
َ&لُِتْكِمُلو�  �ْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد 
َما  َعَلى  �هللا  َ&لُِتَكبُِّر&�   �َ �ْلِعدَّ
َتْشُكُر&َ**  َ&َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم 
َ&ِ+�aَ َسَأَلَك ِعَباd7ِ َعنِّي َفِإنِّي 
 �ِ� �لدَّ 7َْعَوَ�  ُ�ِجيُب  َقِريٌب 
ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبو�  7ََعاِ*   �aَ+ِ
َ&ْلُيْؤِمُنو� ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد&َ** 
َياِ= �لرََّفُث  ُ�ِحلَّ َلُكْم لَْيَلَة �لصِّ

+َِلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباsٌ َلُكْم َ&�َْنُتْم لَِباsٌ َلُهنَّ َعِلَم �هللا �َنَُّكْم ُكْنُتْم 
َباِشُر&ُهنَّ  َفاْآلََ*  َعْنُكْم  َ&َعَفا  َعَلْيُكْم   Eََفَتا �َْنُفَسُكْم  َتْخَتاُنوَ* 
َ&�ْبَتُغو� َما َكَتَب �هللا َلُكْم َ&ُكُلو� َ&�ْشَرُبو� َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم �ْلَخْيُط 
َياَ= +َِلى �للَّْيِل  و� �لصِّ �ْألَْبَيُض ِمَن �ْلَخْيِط �ْألَْسَو7ِ ِمَن �ْلَفْجِر ُثمَّ �َِتمُّ
َ&َال ُتَباِشُر&ُهنَّ َ&�َْنُتْم َعاِكُفوَ* ِفي �ْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُد&7ُ �هللا َفَال 

َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا Fَياِتِه لِلنَّاsِ َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَ*﴾ (�لبقر�)

�هتّم   �  bلرسو�  *� كما 
&على  �لتقو�  على  بالتركيز 
 p مميز� Rحتلي �ملسلم بأخال
هذ� �لشهر. فلو فتحنا صحيح 
�لبخاp dK باE �لصيا= فلن 
 p جند +ال هذ� �ألحا7يث �& ما
َياُ=  معناها، فقد قاb �: �لصِّ
ُجنٌَّة َفال َيْرُفْث &ال َيْجَهْل َ&ِ+ْ* 
�ْمُرٌ· َقاَتَلُه َ�ْ& َشاَتَمُه َفْلَيُقْل +ِنِّي 
َنْفِسي   dلَِّذ�&َ َمرََّتْينِ.  َصاِئٌم 
اِئِم  �لصَّ َفِم   ُ́ َلُخُلو ِبَيِدِ� 
َ�ْطَيُب ِعْنَد �هللا َتَعاَلى ِمْن Kِيِح 
َ&َشَر�َبُه  َطَعاَمُه   eَُيْتُر �ْلِمْسِك 
َياُ= ِلي  َ&َشْهَوَتُه ِمْن َ�ْجِلي. �لصِّ
َ&�ََنا َ�ْجِزd ِبِه َ&�ْلَحَسَنُة ِبَعْشِر 
7ََخَل   �aَ+ِ  :�  bقا& َ�ْمَثاِلَها. 
 Eَُْبَو�� ُفتَِّحْت  Kََمَضاَ*  َشْهُر 
َماzِ َ&ُغلَِّقْت �َْبَو�Eُ َجَهنََّم  �لسَّ
 bقا& َياِطُني.  �لشَّ َ&ُسْلِسَلْت 
 Kِ&ُّلز�  bََقْو َيَدْ�  َلْم  َمْن   :�
َ&�ْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس هللا َحاَجٌة ِفي 

َ�ْ* َيَدَ� َطَعاَمُه َ&َشَر�َبُه.
فقد  �لتخمة   zعلما �ما 
�سئلة  على  باإلجابة  �هتمو� 
&ال  �ا،  قيمة  ال  �فتر�ضية 
&كلما  بالتقو�.  �ا  عالقة 
�لفضيل  �لشهر  هذ�  علينا  هّل 
 ،sلنا�  0�zستفتا� َكُثر0 
�لذين  �لفتا&�  �ترفو  &كُثر 

إ�ام الصيام 
بكثرة الكالم

بقلم �ألستاa: ها� طاهر
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 p &مكانتهم  متعتهم  �د&* 
�إلجابا0 �ملطّولة.

�لفقه  طاملا �ستغربُت من هذ� 
 zعلما  )+ ºاجة  هو   dلذ�
 �zقر�  p �ترفني & &wتهدين 
�7مت  فما  �لكتب!)  (�مها0 
 Àتتحد �ل�  �لقرFنية  �آليا0 
جد�،  �د&�7  �لصيا=  عن 
 =�7 &ما  �ألحا7يث،  &مثلها 
 �aيفهمو* �لعربية، فلما sلنا�
تكفي هذ�  �ال  �ِحلرفة؟!  هذ� 
�هي  &�ألحا7يث؟  �آليا0 

معقد�؟ 
�ملوجهة  �ألسئلة  هذ�  خذ   

لعاملْين كب#ْين من جند: 
هل  �لصائم  من  �لد=  خر&� 

يفطر؟
يقبل   *� للصائم  �و¬  هل 
 àلفر��  p &يد�عبها  ¬&جته 

&هو K pمضا*؟
 Kا�  p �لصائم  �حتلم   �a+
�لصو= من Kمضا* فما حكم 

صومه؟
�لطيب،   bستعما� �و¬  هل 
&�لكولونيا  �لعو7  كدهن 

&�لبخوp K �اK Kمضا*؟
&بسبب  �غتسل  صائم  Kجل 
 )+ z7خل �ملا zقو� ضغط �ملا
فهل   �Kختيا� غ#  من  جوفه 

عليه �لقضاz؟
 p يفطر   sلنا�  Eغتيا� هل 

Kمضا*؟
 R&بتذ �لصو=  يبطل  هل 

�لطعا=؟
&من هذ� �لقبيل يوجد مئا0 
مئا0  &تنفق  �ألسئلة!  من 
على  �لتلفزيونية  �حللقا0 
فيها  &�الختال´  +جابتها 
&�للغط حو�ا. مع �* �آليا0 
�لقرFنية حوK bمضا* �د&�7 
جد�، &ال يكا7 �هلها �حد، 

&كذلك �ألحا7يث. 
�المتنا�  هو  �لصيا=   =�7 &ما 
عن �لطعا= &�لشر�E &�جلما� 
من طلو� �لفجر حÆ مغيب 
�لتقو�،  ֲדد´  �لشمس 
خر&�  عن  يسألو*   �aفلما
�لد= &عن �حلقنة &عن �لقيz؟ 

�هذ� �طعمة؟ 
هي  �لتقو�  �7مت  &ما 
قيمة  فما  �لصيا=  من  ��د´ 
�ملعاصي  �لصائم   sKميا  *�
&هو صائم، لكن هل ننصحه 
 eبتر �= ننصحه  �لصو=   eبتر
على   EKلتد�& �ملعاصي 
ننصحه  �ننا  شك  ال  تركها؟ 
 p Kملعاصي &�الستمر�� eبتر
كذلك.  Kمضا*  بعد  تركها 

ما   :bلسؤ� قيمة  ال  لذ� 
حكم �لغيبة K pمضا*؟ أل* 
ال   *� هو  �لبديهي   Eجلو��
تغتاE، &�* متّر* نفسك على 
مبا  ال  ُيِحّبو*  مبا   sلنا� aِْكر 
َيكرهو*، فاكتِف بعد= �لغيبة 
Kمضا*  &غ#  Kمضا*   p
 �a+ سؤ�ًال.  هكذ�   bتسأ &ال 
 p بالسيئا0  يقو=   zملر� ظّل 
لصيامه.  قيمة  فال  Kمضا*، 
&لسنا من �د7 �لنتيجة �لنهائية 
للحسنا0 &�لسيئا0. &�لغيبة 
كلها  &�ملحرما0  K7جا0، 
 *�  b&لصائم �ا�& K7جا0، 

ال مياÒ+ d� sK. &كفى.
�ما �لسائل عن مد�عبة �لز&جة 
�نت  تعر´  �ال  له:   bفنقو
�جلو�E �كثر منا؟ �ال تعر´ 
 zملر� Eألصل �* ال يقتر� *�
من �ملمنوعا0؟ &�جلما� هو 
فابتعد عنه.. &�نت  �ملمنو�، 
&ظر&فك  نفسك  تعر´ 
 bلتسأ �7عي  فال  &بيئتك، 
تعر´  7مَت  ما   bلسؤ�� هذ� 
من  �لغاية   )+ تنبه  �لقاعد�.. 
ستعر´  &عندها  Kمضا* 

�إلجابة. 
�ما �لسائل عن حكم �لتطيب 
على  فُينهر  Kمضا*،   Kا�  p

 �aفلما �لقيمة،  عدمي  سؤ�له 
�لعطر  يكو*   *� بباله  ¥طر 

مفطًر�، �هو طعا= &شر�E؟ 
ُيسألو*  �لذين   zلفقها� &ليت 
عليها!  يتفقو*  �ألسئلة  هذ� 
&ظ¹  ¥تلفو*.  ما  فكث#� 
على   �Kقد �كثر  �لعو�ّ=   *�
ليسو�  أل�م  منهم،  �لفتو� 
ال  �ألقل  فعلى  مبُتخمني. 
 *� �لعو�ّ=  من  �حد   bيقو
منسوخة،  �لصيا=   p Fية 
من  عد7  هذ�   bيقو بينما 
ينـزِّهو*  فالعو�ّ=   !!!zلفقها�
هذ�. مثل  �لعظيم عن   *Fلقر�

حتدثو�  �ملشايخ،  �يها  فيا 
�لصيا=..  من  �حلكمة  عن 
فسا7  عن   ..Rألخال� عن 
�ملجتمعا0 &&جوE �لتغي#.. 
بدb �حلديث عن فقه ُمتخم.

سهولة  على   sلنا� َعّو7&� 
 p &��ا  �لشرعية،  �ألحكا= 
 �Kيديهم، &�* �م قد� b&متنا
�تقو�   *+ �نفسهم  +جابة  على 
﴿&�تَُّقو�   bيقو �هللا  أل*  �هللا، 
�لدين  �هللا﴾.  &ُيَعلَِّمُكُم  �هللا 
علم   )+ ºاجة  ليس  &�لفقه 
ُمتخم، بل ºاجة +( تقو�. 
من  يستفيد  ال  �ملتقي  &غ# 
جلم  تستطيعو*  &ال  �لفتو�، 

شهو�ته بفتا&�.
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التقوى

فـي  حتدثـت 
�لسابق  �لعد7 
 ،bألطفا� ضد  �لعنف  عن 
هذ�   bستفحا� &مد� 
�لعا�، &خاصة   p ملشكلة�
p �لعا� �لغرÞ &لعل aلك 
�أل&(  بالدKجة  يرجع 
�ألسرية،  �لر&�بط  لتفكك 
�ألخالقيا0  عاثت  حيث 
بالبنيا*  فسا�7ً  �ملا7ية 
�ألسرd، &�نتشر0 �لرaيلة 
�لفو�حش  من  نو�  &كل 
&�لعفة  �حلشمة  تعد   �&
فضيلة من �لفضائل بل من 
عليها  عفا  �ل�  �ملخلفا0 
�لزمن، فلم يعد �لز&�� مثًال 
ضر&Kًيا لبناz �ألسر�؛ ففي 
 zمريكا تعيش معظم �لنسا�
ففي   ،��&¬ بد&*  حالًيا 
 p كر تقريرa عا= ٢٠٠٥
نيويوeK تاميز �* ٥١٪ من 
بد&*  يعشن   eهنا  zلنسا�

.��&¬�
 *&7 من   bألطفا� +* عد7 
Fباz هو K� pتفا� مستمر، 
�ملتحد�  �لواليا0  ففي 
 bألطفا� من  فقط   ٪٢٥
عائال0   p يعيشو*  �آل* 

تقليدية فيها �بو�* عضويا*.
 +* �ألطفاb هم �ألكثر عرضة للضرp K �ألسر �ملفككة، 
 ��&¬  *&7 من  مولو7&*   ٪  ٢٤ حيث  كاليفوKنيا  ففي 
&� يعرفو� Fباzهم قط، يتعر� ٢٥٪ من �ألطفاb للعنف 
�لثانوية،  �ملرحلة   zا�+ قبل  �جلنسي   zالعتد��  &�  dجلسد�

�لفتيا0 �ملن  من   ٪١٠&
قبل +�ا�K7 zستهن �لثانوية.

& ينفق سنوًيا p �لواليا0 
ماليني   ٥  )+  ٣ �ملتحد� 
�لطبية  �لنفقا0  7&الK على 
�ملنـز�.  بالعنف  �ملتعلقة 
�صل  من  مر�هقة  فتا�   *+&

٣ تتعر� للعنف.
 David Blankenhorn يعز& 
بد&*  "�م#يكا  كتابه   p
 “Fatherless America“ "E�
�ليافعني،  بني  �لعنف  �صل 
 zلعنف �ملنـز� ضد �لنسا�&
على  �جلنسي   zالعتد��&
�ملر�هقا0  
ل &  ،bألطفا�
�ملشاكل  من  &�لعديد 
�لنفسية +( �ألسر �ملتفككة 

 .zعد= &جو7 �آلبا&

هل من ¢ر�؟
�إلسال=  بأ*  نزعم   a+ +ننا 
هذ�  لكل   bحللو� يقد= 
هذ�  ¬عمنا  فإ*  �ملشاكل، 
ليس �عتباطًيا، &+منا هو مب¹ 
نظر�   *+ قوية.  على �سس 
&�حليا�  للمجتمع  �السال= 
فال  �ستباقية،  نظر�  هي 
 Àحتد  Æح �ملشكلة  ينتظر 

±ƒ®ªA

 æB∞�fiA fy 


و7  7&لة قطر E7. +يها



٣١

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

�ا،  حل  +�ا7   b&ا�  Ò
 À&حد مينع   *� هدفه  بل 
 *+& �صًال،  �ملشاكل  هذ� 
 �fلك�  *Fلقر� فضائل  من 
–كما يقوb �ملصلح �ملوعو7 
 Òنه ال ينهى عن �إل� -�
على   bيد بل  فحسب، 
�لوسائل �ل� جتنب �إلنسا* 
مثل   *� شك  &ال  �Kتكابه؛ 
كفيل  &حد�  �لتعليم  هذ� 
�إلنسا�.  �ملجتمع  ºماية 
 bيد ال   dلذ�  Eلكتا� �ما 
يساعد�  ما  على  �إلنسا* 
على جتنب �ملعصية فإنه يدفعه 
+( �حل#� &�الKتباe... &من 
يوصينا  �حلكمة  هذ�  �جل 
بعيدين  نقف   *� تعا(  �هللا 
نظل  �إلº Òيث  مو�قع  عن 

قاK7ين على مكافحته.
+* �إلسال= يقد= wموعة من 
&�ألخالقيا0  �لتشريعـا0 
 ßمنا خلق  شأ�ا  من  �ل� 
�جتماعي ميكن �إلنسا* من 
+جنا¬ ��د´ من خلقه &هو 
يب¹  فهو  تعا(،  �هللا  عبا�7 
�لتكافل  على  يقو=  wتمًعا 
�فر��7  يتر�حم  &�لتضامن، 
كب#هم &صغ#هم، aكرهم 

&�نثاهم، غنيهم &فق#هم... 
جنة  يقيم  فهو   Kباختصا  
�هللا على �أل�K ليعيش فيها 
�إلنسا*، ال �و� فيها &ال 
&ال  فيها  يظمأ  &ال  يعر� 
يضحى، +ال +* �تبع �لشيطا* 
فإنه  &غو�،  Kبه  &عصى 
�جلنة  هذ�  من  نفسه  ¥ر� 

&يلقي بنفسه p �لفال�. 
يُِّب  �لطَّ تعا(: ﴿َ&�ْلَبَلُد   bقا
 dبِِّه َ&�لَِّذKَ *ِaَْيْخُرُ� َنَباُتُه ِبِإ
َنِكًد�  ِ+ّال  َيْخُرُ�  ال  َخُبَث 
ُ́ �َآلَيا0ِ ِلَقْوٍ=  َكَذِلَك ُنَصرِّ
َيْشُكُر&َ*﴾ (�ألعر�´ ٥٩)

فاإلسال= يو� عناية خاصة 
فشر�  �ألسر�،  ملنظومة 
 zلبنا &حيد  كطريق  �لز&�� 
حفظ«  عليه  &حضَّ  �ألسر� 
لألفر�7 &�ملجتمع من �ملفاسد 
&حد7  &�لرaيلة،  �ألخالقية 
�لرجل  من  مسؤ&ليا0 كل 
&جتا�  بعضهما  جتا�  &�ملر�� 
 zألبنا� &&�جبا0   ،zألبنا�

جتا� �لو�لدين. 
�ملتبا7لة  �لوالية   *Fلقر�  Kيقر
فيجعل  &�ملر��،  �لرجل  بني 
Kعاية  عن  مسؤ&ًال  �لرجل 
�ملر��، &�عل �ملر�� مسؤ&لة 

 bيقو a+  . عاية �لرجلK عن
تعـا(:   ﴿ َ&�ْلـُمْؤِمُنـوَ* 
 zُلِيا&ْ�َ َبْعُضُهْم  َ&�ْلُمْؤِمنا0ُ 
 ِ́ ِباْلَمْعُر& َيْأُمُر&َ*  َبْعٍض 
�ْلُمْنَكِر..  ﴾   َعِن  َ&َيْنَهْوَ* 

(�لتوبة٧١)    
&K&� عبد �هللا بن عمر �* 

 :bّهللا � قا� bسوK
&كلكم   �ٍ�K كلكم  "�ال 
فاألم#  Kعيته:  عن   bٌمسئو
�لذd على �لنا�K sٍ� عليهم 
&هو مسئوbٌ عنهم، &�لرجل 
&هو  بيته  �هل  على   �ٍ�K
مسئوbٌ عنهم، &�ملر�� �Kعيٌة 
على بيت بعلها &&لد� &هي 
 �ٍ�K &�لعبد  عنهم،  مسئولٌة 
 bٌسيد� &هو مسئو bعلى ما
عنه؛ فكلُّكم �Kٍ�، &كلكم 
 ��&K) Kعيته".  عن   bمسئو

مسلم)
من  5لة  �إلسال=  &ضع 
صيانة  ֲדد´  �لتشريعا0 
على   Ýحلفا�& �ألسر� 
متاسكها &
ايتها، فقد �ى 
 *� شأنه  من  ما  كل  عن 
�ألسر�،  هذ�  صفو  يعكر 
&�لتآلف بني �فر�7ها؛ فأكد 
 �Kلطها�& �لعفة   eعلى سلو

&�لبعد عن   zلنسا�&  bللرجا
كل فحش؛ يقوb تعا(:

و�  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمِنَني  ﴿ُقْل 
َ&َيْحَفُظو�  �َْبَصاKِِهْم  ِمْن 
َلُهْم  َ�ْ¬َكى  aَِلَك  ُفُر&َجُهْم 
َيْصَنُعوَ**  ِبَما  َخِبٌ#  �هللا   َّ*+ِ
َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمَنا0ِ  َ&ُقْل 
َ&َيْحَفْظَن  �َْبَصاKِِهنَّ  ِمْن 
ِ¬يَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  ُفُر&َجُهنَّ َ&ال 
 Kلنو�) ِمْنَها﴾  َظَهَر  َما  ِ+ّال 

(٣١-٣٢

Sتربية �ألطفا+ ~ �إلسال
�لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا  تعا(:   bقا
Fَمُنو� ُقو� �َْنُفَسُكْم َ&َ�ْهِليُكْم 
 �ُKَْلِحَجا�&َ sُُقو7َُها �لنَّا&َ �Kًَنا
ِشَد�7ٌ   Ýٌِغال َمالِئَكٌة  َعَلْيَها 
َ�َمَرُهْم  َما  �هللا  َيْعُصوَ*  ال 
ُيْؤَمُر&َ*﴾  َما  َ&َيْفَعُلوَ* 

(�لتحرمي ٧)
تبد� �لعملية �لتربويية لأل&ال7 
قبل  �إلسالمي  �ملنهج   p
&ال7ִדم ºسن �ختياK �أل=؛ 
�لصاحلة  �لتربة   Kباختيا  d�
 Èلن� جعل  فقد  بد�ية، 
&�لتقو�  �لدين  حسن   �
 Kختيا�  p  b&أل�  sألسا�
�بو   �&K &قد  �لز&جة، 
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التقوى

 �  Èلن� عن   ،� هرير� 
ألKبع:  �ملر��  "تنكح  قوله: 
&5ا�ا  &حلسبها  ملا�ا 
&لدينها، فاظفر بذ�0 �لدين 

"eتربت يد�
 Eخلطا� بن  عمر  &سئل 
على  �لولد   Rحقو عن   �
ينتقي   *�"  :Eفأجا �بيه 
&يعلمه  �×ه  &�سن  �مه 

 "Eلكتا�
 � Eها هو عمر بن �خلطا&
¥طب �بنة بائعة �للنب البنه 
حسن  �عجبه  ملا  عاصم، 
7ينها &تقو�ها &خشيتها Kֲדا 
بالغيب، +K aفضت �* تغش 
�للنب كما طلبت �مها، تلك 
بنًتا  لعاصم  &لد0  �لفتا� 
�خلليفة  �لبنت  تلك  &&لد0 
بن  عمر   b7لعا�  dألمو�
﴿Kaُِّيًَّة  �هللا.  
ه K �لعزيز 
َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َ&�هللا َسِميٌع 

َعِليٌم﴾ (bF عمر�* ٣٥)

ال تقتلو� �.ال�كم
من  تعا(  �هللا  جعل  لقد 
نبيه  �مر  �ل�  �لبيعة   Ç&شر
�* يأخذها من �ملؤمنا0 �ال 

يقتلن �&ال7هن: 

 eَzََجا  �aَ+ِ �لنَِّبيُّ  �َيَُّها  ﴿َيا 
 *ْ�َ َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  �ْلُمْؤِمَنا0ُ 
َ&ال  َشْيًئا  ِباهللا  ُيْشِرْكَن  ال 
َيْسِرْقَن َ&ال َيْزِنَني َ&ال َيْقُتْلَن 
ِبُبْهَتاٍ*  َيْأِتَني  َ&ال  َ�ْ&ال7َُهنَّ 
َيْفَتِريَنُه َبْيَن �َْيِديِهنَّ َ&َ�Kُْجِلِهنَّ 
 ٍ́ َمْعُر& ِفي  َيْعِصيَنَك  َ&ال 
َفَباِيْعُهنَّ َ&�ْسَتْغِفْر َلُهنَّ �هللا ِ+*َّ 
�هللا َغُفوKَ Kٌِحيٌم﴾ (�ملمتحنة 

(١٣
 كما &7K �لتحذير من قتل 
�أل&الp 7 موضعني Fخرين، 
�َْتُل  َتَعاَلْو�  قاb تعا(: ﴿ُقْل 
َ�ّال  َعَلْيُكْم  Kَبُُّكْم  َحرََّ=  َما 
ِبِه َشْيًئا َ&ِباْلَو�ِلَدْيِن  ُتْشِرُكو� 
ِ+ْحَساًنا َ&ال َتْقُتُلو� َ�ْ&َال7َُكْم 
َنْرُ¬ُقُكْم  َنْحُن   Rٍْمال+ِ ِمْن 
َ&+ِيَّاُهْم َ&ال َتْقَرُبو� �ْلَفَو�ِحَش 
َ&ال  َبَطَن  َ&َما  ِمْنَها  َظَهَر  َما 
�هللا  َحرََّ=  �لَِّتي  �لنَّْفَس  َتْقُتُلو� 
اُكْم  َ&صَّ aَِلُكْم  ِباْلَحقِّ  ِ+ّال 
ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ*﴾ (�ألنعا= 

 (١٥٢
َتْقُتُلو�  ﴿َ&ال  �يًضا:   bيقو&
َ�ْ&َال7َُكْم َخْشَيَة ِ+ْمالRٍ َنْحُن 
َقْتَلُهْم   َّ*+ِ َ&+ِيَّاُكْم  َنْرُ¬ُقُهْم 
 zَكاَ* ِخْطًئا َكِبً#�﴾ (�إلسر�

 (٣٢

قتل  تعا(  �هللا  aكر  لقد 
عن  مستقل  بشكل  �أل&ال7 
�آليه   p فنجد  �لنفس،  قتل 
�ألنعا=   �Kسو من   �Kملذكو�
نفس   p كرa )تعا �هللا   *�
قتل   Ò �أل&ال7  قتل  �آلية 
 zإلسر��  �Kسو  p& �لنفس، 
�لنفس  قتل  عن  �لنهي  جند 
بعد Fيتني فقط من �آلية �ل� 
فما  �أل&ال7،  قتل  عن  �ت 
قتل  �َ&ليس  aلك؟   p �لسر 
�ل�  للنفس  �أل&ال7 هو قتل 
حر= �هللا؟ فلما�a �ختص قتل 
�أل&ال7  قتل  &هل  �أل&ال7؟ 

يع¹ جرمية �لقتل �ملعهو�7؟
 يقوb سيدنا �ملصلح �ملوعو7 
 �Kملذكو� �آلية  مفسر�   �
 :zإلسر��  �Kسو من  Fنفا 
هذ�  تفسر   *� ميكن  "..ال 
�&ال7كم  تقتلو�  بأال  �آلية 
بسبب �لفقر &�لضيق �ملا�، 

�لفقر  يع¹  ال   Rإلمال� أل* 
معنا�  &+منا  �ملا�،  &�لضيق 
هذ�  من  &�ملر�7   ،Rإلنفا�
�&ال7كم  تقتلو�  ال  �آلية: 

خوًفا من �إلنفاR عليهم.
 p هل   :bسؤ� ينشأ  &هنا 
�&ال�7  يقتل  �حد  �لدنيا 
عليهم؟   Rإلنفا� من  خوف« 
 Eحلق �ننا ال جند بني �صحا�
جرمية  يرتكب  من   bلعقو�
 Rإلنفا� خشية  �&ال�7  قتل 
من  يوجد  ال  بل  عليهم، 
يفعل aلك حÆ بني �&لئك 
�لذين ال ميلكو* �ملاb. فثبت 
معنا�  يع¹  ال  هنا  �لقتل   *�
مفهو=  له  بل  �ملعر&´، 
نفحص  Fخر...&حني 
¿تلف  على   sلنا�  bحو��
شر�ئحهم جند �* هناe فئة 
تربية  �أل&ال7   Þتر ال  منهم 
�لبخل   zجر� من  سليمة 

سـئل عمر بن اخلطـاب � عن حقوق 
الولـد على أبيـه فأجـاب: "أن ينتقي 
أمه و¢سـن اسـمه ويعلمـه الكتاب" 
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&�لشح، حيث ال يطعمو�م 
كما ينبغي، �& ال يطعمو�م 
لنموهم   dK&ضر هو  ما 
فيه  منًو� سليًما. مما ال شك 
�لدنيا Øيل   p نه ال يوجد�
 p �لسم   sبد �&ال�7  يقتل 
حلوقهم  خنق   &� طعامهم 
خوًفا من �إلنفاR عليهم +ال 
&لكن  فقط،  �ملجانني  بني 
 zما �كثر ما جند بني �صحا
من  Øله  مينعه  من   bلعقو�
طعاًما  أل&ال�7  يهيئ   *�
فيمر�  &مالئًما،  مناسًبا 
 ،zلغذ�� �z�7ال�7 �حياًنا لر&�
 �z�7K بسبب  يقعو*   &�
ألمر��  فريسة   sللبا�
مثًال.  �لرئة   Eكالتها فتاكة 
 p *&يوجد zلبخال� zهؤال&
كل �£اz �لعا� باآلال´ بل 

باملاليني.
قتل  �آلية  هذ�  تع¹  &قد 
�خالقًيا  قتًال  �أل&ال7 
يهيئ  ال  حيث  &K&حانًيا، 
�لتعليم  فرصة   zآلبا� �م 
 Rنفا+ من  خوف«  �ملناسب 
�ملاb. لذ� ينهى �هللا �ملؤمنني 
�ال  &يوصيهم  aلك،  عن 
يتر77&� �بًد� p �إلنفاR على 

صحتهم  لضما*  �&ال7هم 
&�خالقهم.

�لفعلة  �ذ�  &تشنيًعا  هذ� 
&جل  عز  �هللا  �ستخد=  فقد 
كلمة "�لقتل"، أل* �إلنسا* 
�&ال�7.   قتل  يكر�  بفطرته 
ال  �نكم  ينبهنا  تعا(  فاهللا 
�&ال7كم  تقتلو�   *� ميكن 
من   bحا  p بأيديكم 
فإنكم  aلك  �ألحو�b، &مع 
�خر�،   Rبطر تقتلو�م 
بإمد�7هم  ִדتمو*  ال  عندما 
Øال  مناسبني   sلبا&  zبغذ�
تدمر&*  &هكذ�  &شًحا، 
 p تقصر&*   &� صحتهم، 
فتقتلو�م  &تعليمهم  تربيتهم 

قتال �خالقي«...."
 p �للطيفة   0�Kإلشا� &من 
�لقرF* �لكرمي �* �لنهي عن 
�لنهي  بعد  هنا   zجا �لزنا 
عن قتل �أل&ال7 فو�Kً بقوله 
تعا(: ﴿َ&ال َتْقَرُبو� �لزَِّنا +ِنَُّه 
َسِبيًال﴾   zََسا&َ َفاِحَشًة  َكاَ* 

(٣٣ zإلسر��)
&p هذ� كما يقوb �ملصلح 
�لثا�  �خلليفة   - �ملوعو7 
عليه  �ملوعو7  للمسيح 
 )+ لطيفة   �Kشا+ �لسال=-  

�* �لزنا �يًضا يؤd7 +( قتل 
لسببني:  &aلك  �أل&ال7؛ 
يسعو*   sلنا�  *� �&�ما 
جنني  إلجها�  عموم« 
 �  �a+ �نه  &ثانيهما  �حلر�=، 
يتم �لتخلص من جنني �حلر�= 
 p – يساهم ال   Eأل� فإ* 
&تربية  تنشئة   p �لغالب- 
عل¹،  بشكل  �حلر�=  &لد� 
&من Ò يدَمر مستقبل �لطفل 
من  �ر&م«  &يعيش  عموًما 
 *� &�جبه  من   dلذ� �لو�لد 
&باستخد�=  Kعايته.  يتو( 
�لزنا"  تقربو�  "&ال  كلما0 
+( ضر&�K جتنب  �هللا  نبهنا 
�ما  �صًال...  �لزنا  مو�قع 
سبيال"   zسا&" تعا(  قوله 
 Kلزنا مضا� p *� فقد نبه به
باإلضافة  �خر�  عديد� 
�خالقية.  معصية  كونه   )+
فمثًال من يريد �لز&�� يأخذ 
p �حلسبا* �* تكو* �لفتا� 
 d� جيد� �لصحة، &بريئة من
عد&�، &0�a خلق &س#� 
 zطيبة، &كذلك �سب �&ليا
�لفتا� �لف حساp E شأ* 
�لتد�ب#  هذ�  &لكن   .Æلف�
ألنه  �لزنا،  &قت  تتخذ  ال 

هيجا*  عند  +ال  يرتكب  ال 
حيث  �لشهو�نية،  �لعو�طف 
يتخذ   *� ملرتكبه  ميكن  ال 
�لنتيجة  &تكو*  حيطة،   d�
�ألمر��  من  �لكث#  تفشي 
&من   .d7القتصا�  Kلدما�&
تعا(  �هللا   Kحذ aلك  �جل 

منه..

�سو� �لرسو+ � ~ مد�عبة 
�ألطفا+ .مما�حتهم

�حاسيس   bلألطفا  *+
 zهو��& &Kغبا0  &مشاعر 
ال بد من مر�عاִדا &+شباعها 
فالطفل  مناسب،  بشكل 
&ميا¬حه  يالطفه  من  �ب 
&قد  &جهه،   p &يبش 
يد�عب   �  bلرسو� كا* 
ֲדم  مر   �a+  &  ،bألطفا�
ما¬حهم  &Kمبا  عليهم  سلم 
على  معه  �Kكبهم   &�
قلوֲדم  ملك  &بذلك  بغلته. 
فأصبحت كلماته &تعليماته 

تنطبع p قلوֲדم مباشر�.
 :  bقا  � هرير�   Þ� عن 
لُيدلع   � �هللا   bسوK *كا"
علي،  بن  للحسن  لسانه 
لسانه  
ر�   Èلص� ف#� 
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التقوى

فيهش له". 
"كا*   :bقا  � �نس  &عن 
Kسوb �هللا � يالعب ¬ينب 
 : bبنت �= سلمة &هو يقو
يا¬&ينب"  ُ¬&ينب،  "يا 

 ." ¶Kمر�
 � �لربيع  بن  �مو7  &عن 
 bسوK من  "عقلت   :bقا
� wة wها p &جهي  �هللا 
 p كانت  بئر  من  7لو  من 
K�7نا &�نا �بن ùس سنني" 

(مسلم)

�لر�ة .�لر�فة باألطفا+
"ليس   :� �هللا   bسوK  bقا
منا من � يرحم صغ#نا &� 

يوقر كب#نا" .
 �  Èلن� تعامل  &كا* 
�لو7  غاية   p  bألطفا� مع 
مر�  فذ�0  &�لرقة،  &�لر
ة 
 zهللا � �حد �بنا� bسوK قبَّل
Kجل  عند�  &كا*  فاطمة 
تقبلو*   bفقا  Eألعر�� من 
+* عندd عشر�  �بناzكم؟! 
منهم  قبلت  ما  �لولد  من 
"&ما   :�  bفقا &�حد¶ 
لعل �هللا قد نز� من   �Kيد

قلبك �لر
ة". 


ته K& K�فته  من  بلغ  &قد 
�* يصعد �لصÈ على ظهر� 
 sبالنا يصلي  ساجد  &هو 
 *� ¿افة  �لسجو7  فيطيل 
 *� ف#&�   ،Èلص� يعجل 
�عتلى  �حلسني   &� �حلسن 
يؤ=  &هو   �  bلرسو� ظهر 
 ،zلعشا� صال�   p  sلنا�
سجدته،   �  Èلن�  bفأطا
يا   sلنا�  bقا  ìفر فلما 
سجد0  +نك  �هللا   bسوK
بني ظهر�� صالتك سجد� 
قد  �نه  ظننا   Æح �طلتها 
يوحى  �نه   &� �مر   Àحد
 � aلك  "كل   :bقا +ليك؟ 
�Kحتل¹  �ب¹  &لكن  يكن 
 Æح �عجله   *� فكرهت 

يقضي حاجته" (�لنسائي).
 &كا* � يصلي &هو حامل 
سجد   �aفإ �مامة  حفيدته 

&ضعها &+�a قا= Kفعها.
�نه  بأمته   � 
ته K بلغت&
 zبكا بسبب  �لصال�  ¥فف 
طفل مر�عا� حلاb �مه. عن 
 bقا :bنس بن مالك � قا�
Kسوb �هللا �: "+� أل7خل 
p �لصال� &+� �Kيد +طالتها 
 p ¬فأجتو Èلص� zفأ×ع بكا

�مه  لوجد  �علم  مما   Íصال
ببكائه." (�بن ماجه).

&K&� عبد �هللا بن بريد� عن 
�بيه، قاb: خطبنا Kسوb �هللا 
&�حلسني  �حلسن  فأقبل   �
عليهما  عنهما)  �هللا  (Kضي 
يعثر�*  
ر�* � قميصا* 
فأخذÛا   bفنـز &يقوما*، 
 :bقا  Ò  ،fملن� ֲדما  فصعد 
�مو�لكم  ﴿+منا  �هللا   Rصد"
K�يت  فتنٌة﴾  &�&ال7كم 
 p خذ� Ò fهذين فلم �ص

�خلطبة.
قبله  +بر�هيم  �بنه   pتو &ملا   
 ،� عينا�  &Kaفت  &÷ه، 
بن  �لر
ن  عبد  له   bفقا
 bسوK عو´ �: &�نت يا

:bهللا ؟ فقا�

ة ملن K يا �بن عو´، +�ا" 
 *+"  :bقا& بأخر�"  �تبعها 
�لعني تدمع، &�لقلب �ز*، 
يرضي  ما  +ال   bنقو &ال 
Kبنا، &+نا بفر�قك يا +بر�هيم 

(dKلبخا�) "*ملحز&نو
 &هذ� �لر
ة ليست ألبنائه 
 zألبنا عامة  هي  بل  فقط 
بنت   zا×� قالت  �ملسلمني. 
Kضي  جعفر  ¬&جة  عميس 

 bسوK هللا عنها : 7خل علي�
�هللا � فدعا ب¹ جعفر فر�يته 
÷هم &Kaفت عينا� فقلت يا 
Kسوb �هللا �بلغك عن جعفر 
شيz؟ قاb: "نعم قتل �ليو=" 
 :bفقا &Kجع  نبكي،  فقمنا 
طعاًما  جعفر   bآل "�صنعو� 
يشغلهم"  ما   zجا قد  فإنه 

(�لترمذd &�بن ماجه).

 �لعد+ بني �أل.ال�
+* �لكث# من �آلباz يلهبو* 
�لغ#� &�لتباغض بني �أل&ال7 
بني  �ملعاملة   p بتمييزهم 
�لز�ئد  كاالهتما=  �&ال7هم، 
 *&7 &�حد  حاجة  بتلبية 
عنه  �ى  مما  &هذ�  �آلخر. 
 *� ف#&�   ،� �هللا   bسوK
من  طلبت  K&�حة  بنت 
�ملوهبة البنها  ¬&جها بعض 
طلبت   Ò بش#  بن  �لنعما* 
 �  bلرسو� ُيشهد   *� منه 
على هذ� �ملوهبة، فأخذ �بنه 
&�تى Kسوb �هللا � فقاb: يا 
Kسوb �هللا +* �= هذ� (بنت 
 eحة) �عجبها �* �شهد�&K
البنها،  &هبت   dلذ� على 
"يا   :� �هللا   bسوK  bفقا
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بش# �لك &لد سو� هذ�"؟ 
"�كلهم   :bفقا نعم.   :bقا
 :bهبت له مثل هذ�"؟ قا&
 ،¶a+ فال تشهد�" :bال. قا
 "Kجو على  �شهد  ال  فإ� 
 *� eيسر� " :bية قا�&K p&
يكونو� +ليك p �لf سو�z"؟ 
 �  Èلن�  bقا بلى.   :  bقا

"فال +a¶" (K&�� مسلم).

�لدعاq لألطفا+
عنها  �هللا  Kضي  عائشة  عن 
قالت: "كا* �لنÈ � يؤتى 
 Íفُأ �م،  فيدعو  بالصبيا* 
فدعا  ثوبه  فباb على   Èبص
مباz فأتبعه +يا� &� يغسله" 

طلب  �نه   sعبا �بن   d&ير
من خالته �* توقظه ليصلي 
0�a ليلة مع �لنÈ � &هو 
 d&ير& سنني،    ١٠ �بن 
كيف كا* �لنÈ � يعطف 
عليه &ميسح بيد� �ليمÃ على 
 p يؤنسه  Æنه حa�& سه�K
�هللا  7عا  &�نه  �لبيت.  ظلمة 
�لدين،   p يفقهه   *� له 
 Èر� تربية �لنÙ ´كلنا نعر&
 dذ� �لغال= �لذ� �z7عا& �
�صبح فيما بعد حf �ألمة.

�حتر�S .تقدير �لطفِل
�ل�   Kألمو� �هم  من  &هذ� 
�7ئًما،  �لطفل  +ليها  �تا� 
غالًبا.   zآلبا� عنها  &يغفل 
ُيشعر   �  Èلن� كا*  فقد 
&تقدير  مبكانتهم  �لناشئة 
�بو  سيدنا   d&#ف �aִדم، 
سعيد �خلدdK � �* سعد 
بن مالك � ممن �سُتصِغر 
 *+  �  bيقو �حد،  يو= 
+ليه،  نظر   �  bلرسو�
مالك؟  بن  سعد   :bقا&
قاb: نعم بأÞ �نت &�مي. 
فقّبلت  منه  فدنو0   :bقا
Kكبته، فقاF" : bجرe �هللا 
قتل  قد  &كا*  �بيك"،   p
عامله  فقد  شهيد¶.  يومئٍذ 
تعزية  &عّز��   �  bلرسو�
مصيبته   p سا��&&  ،Kلكبا�
بعد ميد�* �ملعركة مباشر�.

 �a+ �نه:"كا*  �حلديث   p&
فاطمـــة  عليه  7خلت 
بيدها  فأخذ  +ليها  قــا= 
 ، wلسه  &�جلسها  &قبلها 
&كا* +�a 7خل عليها قامت 
&قبلته  بيد�  فأخذ0  +ليه 
&�جلسته w pلسها." (�بو 

�7&7 &�لترمذd &�لنسائي)

"�ََتاَنا   :bقا  � �نٍس  َعْن 
Kَُسوbُ �هللا � َ&َنْحُن ِصْبَياٌ* 

َفَسلََّم َعَلْيَنا." 
 b&� *عبد �هللا بن �لزب# كا
باملدينة،   للمهاجرين  مولو7 
سنني  سبع  �بن  &هو   zجا
�هللا   bسوK ليبايع  Ùا*   &�
حني   bلرسو� فتبسم   ،�
�FK مقبًال +ليه Ò بايعه ... 

(مسلم). 

تأ�يب �ألطفا+
 zآلبا� �إلسـال=  
ل 
كب#�  مسؤ&لية  &�ألمها0 
p تربية �ألبناz ، &+عد�7هم 
�حليا�.   zعبا� �لكامل حلمل 
"�كرمـو�   :�  bيقـو
�7ֲדم"  &�حسنو�  �&ال7كم، 

(K&�� بن ماجه).
&قاb �يض«: "من &لد له &لد 
&�7به..."  �×ه  فليحسن 
شعب   p �لبيهقي   ��&K)

�إلميا*)
يزيدهم   zألبنا� +كر�=   *+
حب« لآلباz، &لكن ال ينبغي 
�* يكو* �إلكر�= +( �حلد 
 E7أل� zسو )+ d7يؤ dلذ�
باإلفر�p Ç �لتدليل، لذلك 

قاb �: "&�حسنو� �7ֲדم".
&�لد  £ل  "ما  �يض«:   bقا&
 E7� من  �فضل  £ًال  &لد� 


د).� ��&K) "حسن
 �  bلرسو� �كد  فقد   *a+
 zألبنا� تأ7يب  حسن  على 
 p �سوته  كانت  فكيف 

aلك؟

ة K  �  Èلن� كا*  لقد 
&السيما   sللنا متجسد� 
يأخذ  فكا*   ،bألطفا� مع 
&¬ما=  �لرفق  مبجامع 
�لعقوبة  &كانت  �لسكينة، 
 Èلن� Fخر &سيلة يستعملها 
�هللا  Kضي  عائشة  عن   .�
 Eضر "ما  قالت:  عنها 
Kسوb �هللا � بيد� قط +ال 
�* �اهد p سبيل �هللا، &ال 
¬&جة"  &ال  خا7م«   Eضر
 d7ينا كا*  بل  (مسلم). 
بالرفق &�ألنا� &�حللم: "+* 
�هللا Kفيق �ب �لرفق p �ألمر 
 �&K& .(متفق عليه) ".كله
"خدمت   :bقا  � �نس 
سنني  عشر   � �هللا   bسوK
&ما  قط،   ´�  �  bقا فما 
ِلَم  صنعته   zلشي  �  bقا
تركته   zلشي &ال  صنعته؟ 
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� تركته" (مسلم). يا حللم 
�ملصطفى �، ١٠ سنو�0 
خا7مه  فيها  ينهر   � كاملة 
�بنه،  &� يزجر� &هو ليس 
خاطر�  يطيب  كا*  بل 
�هله  &حاجة  حاجته   Èيل&
"�للهم   :bفقا له  &يدعو 
له   eKكثر ماله &&لد� &با�

.(dKلبخا�) "فيما �عطيته
على   Eلعقا� مبد�   *+
تقر�  مبد�  هو  �خلطأ 
&�لشريعة  �إلنسانية  �لفطر� 
لصيانة  &aلك  �إلسالمية، 
�إلنسا*  &حيا�  �ملجتمع 
 *� قبل  �لشر   Àجتثا�&
 *� +ال  �مر�،  يستفحل 
�لعفو  شر�  قد  �إلسال= 
&جعله  عليه  &حث  �يضا 
�هللا   )+  Eللتقر سببا 
 zَُجَز�&َ﴿ Kضا�:  &نيل 
َعَفا  َفَمْن  ِمْثُلَها  َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة 
�هللا  َعَلى  َفَأْجُرُ�  َ&َ�ْصَلَح 
اِلِمنيَ﴾  �لظَّ ُيِحبُّ  ال  +ِنَُّه 
(�لشو�K ٤١)..  فا�د´ 
كانت  فإ*  �إلصال�  هو 
 )+ �لسبيل  هي  �لعقوبة 
aلك فلتكن &+* كا* �لعفو 
فياحبذ�.   لإلصال�   d7يؤ

 p �لعا=  �ملبد�  هو  هذ�   *+
�لشريعة �لكاملة �ل� تر�عي 

كل �لظر&´. 
يعرفو*  ال  عامة   bألطفا�&
ما ينفعهم  &ما يضرهم، لذ� 
 Æفع عنهم �لتكليف حK فقد
�لبلوì &هم �يضا متفا&تو* 
p �لفهم &�لذكاz &¿تلفو* 
&�لطبا�،  �ألمزجة   p
فيهم  �لباعث  ¥تلف  &�ذ� 
�لطاعة،  &عد=  �خلطأ  على 
بالرفق   sلنا�  )&� &�لطفل 
&�لصفح  &�لعفو  &�للني، 
 �aقلب �لطفل، فإ Eالجتذ�
مع  فيه  مرغوبا  �لعفو  كا* 
 )&� Kفهو مع �لصغا Kلكبا�

&�&جب.
&قو�   bحا ينبغي  لذ�   
�لطفل p �خلطأ �* نبد� معه 
بالتوجيه &�إلKشا7، &�لتنبيه 
 bلتعليم. &يتفا&0 �ألطفا�&
من  فمنهم  �الستجابة   p
تكفيه �ملوعظة �لرقيقة &منهم 
من �تا� للتوبيخ &�لتقريع، 
معه   dجتد ال  من  &منهم 
لكن  �حلسية،  �لعقوبة  +ال 
Fخر  �لوسيلة  هذ�  �جعل 
&سيلة عندما ال جتدd كل 

�لوسائل �ألخر�. &�ب �* 
يكو* �لعقاE بر
ة &هدفه 
�لتشفي  &ليس  �إلصال� 
&�النتقا=، &�* يكو* متفًقا 

مع �خلطأ. 
 &p �حلديث قوله � لعمر 
(�) &كا*  �Þ سلمة  بن 
&كانت  حجر�،   p غالًما 
�لصحفة   p تطيش  يد� 
فيه  يوضع   dلذ�  zإلنا�-
سم  غال=،  "يا  �لطعا=-: 
&كل  بيمينك،  &كل  �هللا، 

مما يليك" (متفق عليه).
 � هرير�  �بو   �&K&
علي  بن  �حلسن  �خذ   :bقا
من  متر�  عنهما  �هللا  Kضي 
 p فجعلها  �لصدقة،  متر 
(كخ   :�  Èلن�  bفقا فيه، 
 :bقا  Ò ليطرحها،  كخ). 
نأكل  ال  �نا  شعر0  "�ما 

�لصدقة".
&�خ#¶ �&7 �* �ختم �لكال= 
عليه  �ملوعو7  �ملسيح   bبقو
 Eير� �* ضر dلسال= �لذ�
 eحتت �لشر �Kأل&ال7 يند�
&كأ* �لضاEK �جللف يريد 
�* يشرe نفسه مع �هللا تعا( 
:bد�ية &�لربوبية فيقو�� p

&�لتربية  ��د�ية   *+"
�هللا  عمل  من  �حلقيقيتني 
تعا(. �ما �ملطا�7K �لشديد� 
على   Kإلصر��  p ¬&لتجا�&
�أل&ال7  ¬جر  �ع¹  �مر.. 
صغ#�  كل   p &عتاֲדم 
&كب#� &كأننا £ن نعطيهم 
 )+ &سنهديهم  ��د� 
 bنبتغيه.. �قو dلطريق �لذ�
�خلفي   eلشر� ملن  هذ�   *+
�صحابنا  على  �ب   dلذ�
 d7جتنبه. �ما �نا فأ7عو أل&ال
�ألساسية   Å7ملبا� &�علمهم 
&E�7F �لتعلم بشكل عابر، 
كل  �هللا  على  �توكل   Ò
(�مللفوظا0 �٢  �لتوكل". 
 Ï ٥) (�خلز�ئن �لدفينة Ï
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