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كلمة �لتقو�٢

عندما تغاd4 �لتقوh �لقلوgَ �حلجريَة "تبتعد 
منها ُبعد �لثريا عن �ألjd، يغيب �لسال8 
مشاعر  مكاlما  "nل  "�ملا4]  �لر"حي 
"�ملو�4  �ملحبة  ُتو�4ُ  "هكذ�  "�لبغض   cلشحنا�" �ألنانية 
 .tdكائز �ستقر�d ر8 �ملجتمع �إلنسا< من �همnُ" &ألما�"
�لر�
ني  �dحم  يبعث  �لعصيبة  �أل"قا-   tهذ مثل   x"
�ألنبياc ملو�سا� �ملعذبني "�ملحر"مني "�ليائسني من ظلمة 
�لزما& لترتقي عقو|م "ترتو] نفوسهم بالتقوh لتخَضّر 
بساتني �لقلوg بعد جفافها، "يثمر �لسال8 ~ر�ته �لطيبا-، 
�لكائنا-.   gd صفا-  "تتجلى  ين،  �لدِّ ُصْبُح  "ُيْسِفر 
"بالتحديد فإ& هذt هي مقاصد �لبعثة �ملحمدية �لعظمى 
باعتباdها جتليا عظيما من �هللا �ملنا& لكي يعر� �لنا� 4ين 
�هللا �لقومي، "مييلو� كل �مليل )% dֲדم �لرحيم "يتركو� سبل 
�لشيطا& �لرجيم، �لذ] �شا� بني �نصاtd �لفنت "�ملفاسد، 
ُيْفَتْح   &�  gللبا �لسال8، فحا&  ينابيع  قلوֲדم   x فجّفّف
 .jdأل� x َمِعني يسقي كّل من cلرَّحيم مبا� gَّيأ� �لر"
فكانت شريعته �لغرc�َّ �ألخ�� على �لن� � سفينة �لنجا� 
إلنقاG �لدنيا من هذ� �لفسا4. لقد علمنا تعليمه طرK تأ4ية 
حقوK �هللا تعا% "حقوK �لعبا4 �ل� قد نسيها ح� �تبا� 
�لكتب �ملقدسة "�لشر�ئع �لسابقة مبا لوثته �يديهم �لنجسة 
�ل� جتلت فيها بصما- �ألحباd "�لرهبا& مبا تقشعر له 
�إلنسا&  نو�  فطر�  ترتضيها  ال  جائر�  بتعاليم  �ألبد�& 
�لعاملني "ال من صفاته عز "جل   gd ليست من عند"
مطلقا. فشّتا& بني تعليم �لقر�& �لكرمي �لذ] قد بيَّن لنا 
كل نوٍ� من �ألحكا8 �ملنصبغة بالتقوh "�لسال8 "نو��� 
�خل� "عّلمنا كيفية تأ4ية كل �حلقوK، "لفت �نظاdنا )% 
Gلك �ألمر �|ا8.. "بني ما عبثت به �أليا4] غ� �ألمينة 

 !!��x �لكتب �ملقدسة قليال كا& Gلك �8 كث

لقد �عطى تعليم �إلسال8 �ألمل بأ& �إلنسا& ميكن �& يكو& 
مظهًر� لصفا- �هللا تعا% � يعكسها على �إلنسانية �ملتعطشة 
 .gّ4" حلضر� �إل|ية فيحل �لسال8 على كل من هب� dلنو
 tdا~�" �ملخضر�،   tdشجا�  �dبذ" �لسال8  "�حة   hفالتقو
�ليانعة، "��هاtd �ملُنو�dََّ. كما �& �لتقوh هي �ألسا� لكل 
�بو�g �لسال8 "هي �حلصن �حلصني حلماية �إلنسا& من كل 
�لذ] ميكنه  �لقر�< هو  �لتعليم  سيئة "�hG. "�ليو8 نفس 
�& £ر¢ �إلنسانية من �لظلما- )% �لنوd.. "نفس �لتعليم 
ميكن �& يقضي على فسا4 �لعا¤ �لذ] ¤ تفلح هيئاته "ال 
منظماته �لد"لية من )حالY �لسال8 فيه بني �لشعوg "نز� 
فتيل �حلر"g "�لدماd، فما nد¥ على مرئًى "مسمٍع من 
 tعلى خيبة تلك �ملؤسسا- "فشلها، "هذ Yجلميع.. يد�
�خليبة "�إلخفاK سببها ِقلَّة �لتقوh فيها "�لبعد عن "�هب 
�لسالG( ،8 كيف ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا4] 
"�لقومي "�لتك_ "�لغر"d "�4عاc �لعز� "�لسيا�4 �& يتعر� 

الّلهم أنت السالم
 ومنك السالم..

َالِم َويَْهِدي َمن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيٍم﴾  ﴿واهللا يَْدُعو إِلَى َداِر السَّ

(يونس:٢٦)



٣

اجمللد العشرون، العدد التاسع -  ذو احلجة  ومحرم ٢٨ -١٤٢٩ هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ م

على �لسال8 �لذ] هو من صفا- �هللا تعا%.. "كيف مبن 
ظن نفسه �على من باقي �لشعوg �لفق�� �لضعيفة "كانت 
هذ�  "فق  عالقاته   -dصا" للعبيد  �ألسيا4  نظر�  نظرته 
�ملقيا� �لظا¤ �& يتعر� على �لسال8 �" ينعم به �" ينجح 

 .tنشر x
)& �لسال8 ال يستتب مع غياg �لتقوh.. "ال ميكن �&  
يسو4 عامليا )�G كا& �ألمر على �لنحو  �لذ]  نر�t �ليو8. 
نقض  ما ¤  عليه  ُيقضى  لن  �لعا¤   x gالضطر�� "هذ� 
على �لشعوd بالتك_ "�ألفضلية "�لتفاخر.. "ال ميكن �& 
 gقلو x لعا¤ ما ¤ يترسخ� x 8يستتب �ألمن "�لسال
كل �ألمم �lا على حد سو�c من dGية "�84" "�& عليها 
�ملصطفى  بعث  �لذ]  �حلق  �لسال8  "�هب  على  �لتعر� 


ة للعاملني.d �
 K4سل �هللا تعا% �لعاشق �لصاd� 8هذ� �لسال dمن �جل )قر�"
 jdملسيح �ملوعو4 �.. ليعم �لسال8 �أل� ..� Yللرسو

ثانية بتعاليم �ملصطفى � �حلقيقية. "�ليو8 نرh �& �لذين 
قد �منو� باملسيح �ملوعو4 � "يعملو& بالتعليم �لصحيح 
�لسال8 ")يصاله  �ستعا�4  �لقي على عاتقهم  قد  لإلسال8 
للبشرية. )& مسئولية �ملسلمني �أل
ديني x كل مكا& 
 &�"  cأل±ا� هذx t كل  �لسال8  dسالة  ينشر"�   &� هي 
ليس  �إلسال8   &� "يثبتو�  �جلميع..   gقلو  x يرسخوها 
4ين �لعنف؛ بل هو 4ين �ألمن "�لسال8 "ير4"� على تلك 
"يثبتو� |م  �إلسال8..  ير44ها خصو8  �ل�  �لظاملة  �لفرية 
�لضما&  �ملستويا-  2يع  على  تقد8  �إلسال8  تعاليم   &�
�حد  هو  �لدي³  "�لسال8  �نو�عه.  بكافة  "�لسال8  لألمن 
يعلم   ¤ فما  �لديانا-.  بني  �ملفتقد  �لسال8  هذ�   �نو�� 
"سعا�4  �لسال8  مقاصدها  من  �لتعاليم   &� �لدين   Yجاd
�الضطر�با-  تنتهي  فلن  �خلالق  �هللا   Yصا"" �إلنسا& 
�هل  يتصف   ¤ فما  �لدفينة،  "�ألحقا4  �لطائفية  "�لفنت 
بلغة  �لتحريض  لغة  يستبدلو�   ¤ "ما   hبالتقو �أل4يا& 
�حلو�d مع �آلخر ±و مقاصد عليا x تنـزيه �هللا عن كل 
 �cنقص "عيب "تنـزيه تعاليمه من كل "حشية �" 4نا
�ألخالx K �نبيائه  فلن nل �لسال8 "�لوئا8. "قد سعت 
تعاليم �لقر�& )% هذ� �لتنـزيه "4فع كل شبهة عن �هللا 
"dسله، "بدعوته �هل �لكتاg )% كلمة سو�c باحلس·، 
"lيه عن مبد�  �إلكر�x t �لدين "حرية �العتقا4 كمبد� 
 hعا8 يسر] على كل �ملعتقد�-، فاإلسال8 على �ملستو
8 �لتعليم تلو  �لعملي �ثبت للشعوg �ل� قبلته جد�dته "قدَّ

�لتعليم بصو�d ال تنافسه فيها �] 4يانة �" فلسفة.
"خ� ما ¸تم به كلمتنا 4عاc �ملصطفى �.. �للهم �نت 
"�إلكر�8.  Yجلال�  �G يا  تباdكت  �لسال8  "منك  �لسال8 

"صحبه  �له  "على  �مد  سيدنـا  على  �للهم  "صلى 
"سلم.

فمـا Y يتصف أهـل األديـان بالتقوى 
ومـا Y يسـتبدلوا لغـة التحريض بلغة 
احلـوار مـع اآلخر ^ـو مقاصـد عليا 
a تنـزيـه اهللا.....  ونهيـه عـن مبـدأ  
اإلكراه a الدين وحريـة االعتقاد كمبدأ 
عـام يسـري علـى كل املعتقـدات... 
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو4 �
د
�ملصلح �ملوعو4 �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلما8 �ملهد] "�ملسيح �ملوعو4 �

:�"d4 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿قاُلو� َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك 
ُنِريُد﴾  َما  َلَتْعَلُم  3ِ4َنََّك  َحقٍّ  ِمْن 

(هو4: ٨٠)

�لتفسـ9: 
بنا�   &(  � لو¹  قاY |م  عندما 
كاٍ�  لضماٌ&  حتتكم  هن  �لال� 
�عت_هن dهائن عند  ل_��c، فكأمنا 
�لشائعة  �لعا�4  "لكن كانت  �لقو8، 
كانو�  ما  �lم  �لنا�   cهؤال  hلد
بالرهائن  بل  )نا¥  برهائن  يرضو& 
"لذلك  �لعد"،  �"ال4  من   dلذكو�
4d"� عليه: ال نقبل �لرهائن �إلنا¥، 
من  قصدنا   &� جيد�  تعلم  "�نت 
Gلك �& متتنع عن )حضاd �لضيو� 
فقولك،  �لقرية،   %( �ألجانب 
 �"Gتؤ "ال  بينكم  بنا�  �حتجز"� 

.jمرفو Yقو xضيو
يقوY بعض �ملفسرين بأ& قو|م ﴿ما 
لنا x بناتك من حق﴾ �يضا يشكل 
 jعر  � لوط¾   &� على  4ليًال 

عليهم بناته للفاحشة �" �لز"�¢.
تبطل  �آلية   tهذ  &� �حلقيقة  "لكن 
قو8  من  يتوقع  كيف   G( �عمهم، 
بلغو� هذ� �حلد d� xتكاg �لفاحشة 
ال  "ما  |م  nق  ما  بني  يفرقو�   &�
�لشهو�نية،  �جلنسية   dألمو�  x nق 
فقو|م (ما لنا x بناتك من حق) )منا 

حجارة من سجيل.. زلزال عنيف مدمر 
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�لرهائن  �خذ  من  عا4ִדم   %(  �يش
)ليه  Gهب  ما   %( "ليس   ،dلذكو�

هؤالc �ملفسر"&.

 >4ِ? 4ْ@َ �ً ﴿َقاDَ َلْو َ@Cَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ
3َِلى ُ
ْكٍن َشِديٍد * َقاُلو� َيا ُلوEُ 3ِنَّا 
َفَأْسِر  3َِلْيَك  َيِصُلو�  َلْن  
بَِّك َ 
ُسُل ُ
4َال  �للَّْيِل  ِمَن  ِبِقْطـٍع  ِبَأْهِلَك 
َيْلَتِفـْت ِمْنُكْم َ@َحـٌد 3ِالَّ �ْمَرَ@َتـَك 
 َّC3ِ َ@َصاَبُهـْم  َما  ُمِصيـُبَها  3ِنَُّه 
ْبـُح  ْبُح َ@َلـْيَس �لصُّ َمْوِعَدُهُم �لصُّ

ِبَقِريـٍب﴾  (هو4: ٨١ "٨٢)

 :Zشر] �لكلمـا
من   hألقو� �جلانُب  �لركن:  
كن: 
به   hيقّو ما  �لعظيم؛  �ألمُر  �لشيc؛ 
"�ملنعة  �لعزُّ  "غ�t؛  "جنٍد  ملٍك  ِمن 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
”عن  �لشريف:  �حلديث   x  4d"
�Â هرير� قاY، قاd YسوY �هللا �: 
"يرحم �هللا لوط¾ لقد كا& يأ"] )% 
 .(cألنبيا�  ،[dلبخا�) شديد"  dكن 
هذ�:  قوله  من  لو¹  سيدنا  "يقصد 
�منعكم  ليت كانت Â قو� ح�  يا 

 Ã ملعاصي، "لكن ليس� gتكاd� من
 Âبر Gعليكم سلطا&، �للهم )ال �& �لو
 ،gلعذ�� بكم   YÄي  &� منه  "�طلب 
"لكÅ� ³جل هذ� ح� يهتد] منكم 
 &ّ�  �نصيبه. غ من   hد|� من كا& 
 dلقو8 عندما ¤ يرضو� بالتماسه �حلا�
�هللا  من   &Gبإ عليهم  4عا  �ملخلص 
�حلديث  بذلك   Æيصّر كما  تعا%، 

�ملذكوd �نًفا.
 &� يريد  لوط¾   &� �لرسل  علم  "ملا 
يبتهل )% �هللا |ال\ �لقو8 كشفو� له 
£فونه  كانو�  �لذ]  قد"مهم   jغر
عنه، "�خ_"t بأlم قد �تو� من عند 
�هللا لنفس �لغرj �] لنخ_\ �& �هللا 
�لقو8،   cقد قضى ֲדال\ هؤال تعا% 
"�هلك  لنخرجك  ُ�dسلنا  "لقد 
�لقو8،  بني  من   - �"جتك  عد�   -
ֲדم  سيحـل  �لذ]   gلعذ�� قبل 
بكر�  عن  "يهلكهـم   Æلصبا�  x

�بيهم.

َعاِلَيَها  َجَعْلَنا  َ@ْمُرَنا  َجاَ[  ا  ﴿َفَلمَّ
ِمْن   �ً
ِحَجاَ َعَلْيَها  4ََ@ْمَطْرَنا  َساِفَلَها 
َمًة ِعْنَد َ
بَِّك  يٍل َمْنُضوٍ� * ُمَسوَّ ِسجِّ
اِلِمَني ِبَبِعيٍد﴾ (هو4:  4ََما ِهَي ِمَن �لظَّ

(٨٣ - ٨٤

:Zشر] �لكلمـا
ِسّجيل: �لسّجيل: حجٌر "طني Éتلط. 
 dكاملد �d(�ملفر�4-). �لسجيل: ِحجا

.(gألقر�)
 :Êَنْضد ينِضد  �ملتاَ�  َنَضد  منضو�: 

(gألقر�) بعض Kجعل بعضه فو
�ملُْعَلمة  �ملرَسلة؛  �ملسومة:  ُمسوَّمة: 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
بزلز�Yٍ عنيٍف  ُ�هلكو�  �لقو8   &� يبد" 
مدمِّر، أل& �لزلز�Y �لشديد يؤ4] )% 
 dتطاُيِر �ألحجا" ،jdقلب سطح �أل

كانـت العادة الشـائعة لدى هـؤالء النـاس أنهم ما 
كانـوا يرضون برهائن إناث بـل بالرهائن الذكور من 
أوالد العـدو، ولذلـك ردوا عليـه: ال نقبـل الرهائن 
اإلنـاث، وأنـت تعلم جيـدا أن قصدنا مـن ذلك أن 
متتنـع عن إحضار الضيـوف األجانـب إp القرية...
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�ل� تتساقط على �ألjd كاملطر.
"�ملر�4 من قوله (ُمَسوََّمة) �] �نه تعا% 
تتسبب   &�  Yأل�� منذ   dقّد قد  كا& 

هذt �ألحجاx d 4ماd هذ� �لقو8.
 &�dحا هو  لو¹  سيدنا  "�لد  "�سم 
عليهما  إلبر�هيم  �ًخا  كا&  �لذ] 
كا&   .��dلتو� بيا&  Ëسب  �لسال8، 
لو¹ قد هاجر مع )بر�هيم )% كنعا& 
 x �لو�قعة   ‘‘d"�ُ من’’  فلسطني   [�
�لعر�K، � �نفصل عنه "�قاx 8 قرية 

باسم سد"8 (�لتكوين ١١ " ١٣).
�لقر�&  بني  �ختالفا-  عد�  "هنا\ 
بقصة  يتعلق  فيما   ��dلتو�" �لكرمي 
لو¹، ففي حني َتِصُمه �لتو��d بعا�4 
 ،(١٣ (�لتكوين  "�حلسد   dلشجا�
�لطيب  بصفة  �لكرمي  �لقر�&  يصفه 

.Æلصال�"
كما يبد" من �لتو��d �& �لرسل �لثالثة 
تنا"لو� �لطعا8 �لذ] قّدمه |م )بر�هيم 
�لقر�&  � (�لتكوين ١٨)، "لكن 
ينكر Gلك. "�ألعجب من Gلك �lا 
تقوY بأ& �حد هؤالc �لثالثة هو �هللا 
 ،(١٨ (�لتكوين  َمَلكا&  "�آلخرين 
�كلو�  �lم  تزعم   hخر� ناحية  "من 
nكم   &�  Îdللقا "نتر\  �لطعا8. 
بنفسه �]ُّ �ملصدdين �قرg )% �حلق 

.gلصو��"
 jعر لوطا  بأ&   ��dلتو�  Yتقو كما 

على �لقو8 بناته لُيشبعو� ֲדّن dغبتهم 
ُيعلن  بينما   ،(١٩ (�لتكوين  �جلنسية 
)ليهم  يقدمُهنَّ  َلم  �نه  �لكرمي  �لقر�& 
كضماٍ&  ")منا  �لفاحشة   gتكاdال

ل_�cته من �لتآمر.
 -dبأ& �"جته صا ��dلتو� Yكما تقو
تعا%  �هللا  ِعقابا من  �مللح  عمو�4 من 
(�لتكوين ١٩)، بينما ال يذكر �لقر�& 
�لكرمي من هذt �لقصة �خلر�فية شيًئا.

�خلر�فا-  من  �ألمثلة   tهذ  &�  hd�
�لكرمي  �لقر�&  فضل   dإلظها تكفي 

.��dعلى �لتو
من  هي  ﴿"ما  تعا%  بقوله  "بّين 
ليس  �لبيا&  هذ�   &� ببعيد﴾  �لظاملني 
Ðر4 قصة مسلِّية، بل فيه نبٌأ بأ& هذ� 
�هللا   Yسوd مد��يضا مع  سيحد¥ 
يدمِّر   &� تعا%  �هللا   dقد حيث   ،�
قو8  4مَّر  كما  معاdضيه  من  بعًضا 

لو¹ �.

 dَِيا َقْو Dَ3ِ4ََلى َمْدَيَن َ@َخاُهْم ُشَعْيًبا َقا﴿
�ْعُبُد�4 �هللا َما َلُكْم ِمْن 3َِلٍه َغْيُرfُ 4ََال 
َتْنُقُصو� �ْلِمْكَياDَ �4َْلِميَز�Cَ 3ِنِّي َ@َ
�ُكْم 
 jََعَذ� َعَلْيُكْم   lَُخا@َ 3ِ4َنِّي  ِبَخْيٍر 
 Dَ4ُْفو� �ْلِمْكَيا@َ dُِمِحيٍط * 4ََيا َقْو dٍَيْو
َتْبَخُسو�  4ََال  ِباْلِقْسِط   Cَ�4َْلِميَز�
 oِ
�لنَّاrَ َ@ْشَياَ[ُهْم 4ََال َتْعَثْو� ِفي �ْألَْ

ُمْفِسِديَن﴾ (هو4: ٨٥ "٨٦)

 :Zشر] �لكلمـا
�ملكياD: ما يكاY به (�ألقرg) كانت 
�لقدمي   x مقا4يرها  ُتعر�   cألشيا�
بطريقني: باإلناc �] بالكيل �" بالثقل 
�] بالو�&. "كا& �لكيل عندئذ �كثر 
�ستخد�ًما من �لو�&. �ما �ليو8 فالو�& 
هو �ألكثر شيوًعا، ")& كانت �لسو�ئل 

ُيعر� مقد�dها بالكيل.
ֲדا  يو�&  كفتني   -�G �لة   :Cمليز��
�لثقل.  من   tdمقد� "يعر�   cلشي�

(gألقر�) dمليز�&: �ملقد��"

�لتفسـ9: 
��dكم  يع³   (�Ò ��dكم   >() قوله 
�لغش من   &� "�ملر�4   .cخاd" cثر�  x
�يًضا عمل مشني، "لكن غّش   ��لفق

�لغ³ �كثر سوÊc "�شد قبًحا.
"قوله ()< �خا� عليكم عذ�gَ يو8 

يبـدو أن القـوم أُهلكـوا 
ر، ألن  بزلـزاٍل عنيٍف مدمِّ
 pإ يؤدي  الشديد  الزلزال 
قلب سطح األرض، وتطاُيِر 
األحجـار ال} تتسـاقط 
كاملطـر. األرض  علـى 
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8حيط).. �حا¹ بالشيc يع³: �هلكه. 
لقد "صف (�ليو8) بكونه �يط¾ على 
 tdاl للمبالغة كقو|م:  �ملجا�  سبيل 
�ليو8  �& عذ�G gلك  "�ملر�4  صائم، 

سيكو& مدمِّرÊ للغاية.
"قد تع³ كلمة (يو8 �يط) �& Gلك 
�ليو8 لن ينقضي ما ¤ يستأصل شأفة 

�لقو8 كلهم.
 %(  � شعيب  سيدنا  ُبعث  لقد 
قو8 مْدَين. "َمْدين �" ِمْديا& كا& �بًنا 
 4d" قد" ،�dإلبر�هيم من �"جته قتو
 .(٢٥ (�لتكوين:   ��dلتو�  x  tكرG
ُيدَعو&  كانو�  �أل"ال4   &� �لعلم  مع 
x �لقدمي باسم �بيهم، "لذلك ُسمّي 
كانو�  dمبا   "� مبدين.  �يضا   t4ال"�
مدين)،  (بنو  �لبد�ية   x يسمَّو& 
 .Yالستعما� لكثر�  �السم  فاخُتصر 
�يضا  �ملركزية  مدينتهم  "كانت 
 x �Ôها  كا&  "dمبا  مدين.  تسمى 
�لبد�ية 4ياd مدين، فصاd مدين فقط 

مبر"d �لوقت.
�ما عن موقع منطقة مدين فاعلم �& 
 %(  Yلشما�  x ينقسم  �أل
ر  �لبحر 
فرعني، �حدÕا ُيتاِخم مصر، "�لثا< 
"هذ�  �لعربية،  �جلزير�  شبه  يتاخم 
�ألخ� يسمى خليج �لعقبة. "كانت 
مدين تقع قريًبا من خليج �لعقبة على 
ستة �" سبعة �مياY )% جانب �جلزير� 

�لساحل  من  قرֲדا  "بسبب  �لعربية. 
�لقد�مى  قد �عت_ها بعض �جلغر�فيني 
 ¤ �lا  �آلخر"&   hير بينما  مرفًأ، 
من  بعد  على  كانت  بل  مرفًأ  تكن 
�إلسالمية   �dملعا� (�4ئر�  �لساحل. 

باللغة �أل4dية، مدين شعيب).
 gلعر� من  �لتجاdية  �لقو�فل  كانت 
)% مصر. "ال  مبدين x طريقها  متر 
عديد�   hقر �ليو8   %( هنا\   Yتز�
�ألصلية  مدين  "لكن  مدين،  باسم 
 dثا� يوجد |ا من  �ندثر-  "ال  قد 
 x يسكنو&  مدين  بنو  كا&  �آل&. 
�ملدينة   tهذ "كانت  �حلجا�،   Yا×

عاصمتهم.
 %(  � موسى  سيدنا  هاَجَر  لقد 
مدين عندما فّر هاdًبا من �لفرعونيني 
منهم   Êحد� فيه  َقَتَل  حا¥ٍ4  بعد 
بب³  هاَجر  "عندما   .(٢ (�خلر"¢ 
)سر�ئيل �قا8 قريبا ِمن مدين (�خلر"¢ 
�ل�  �ملشاֲדا-   hحد(  tهذ"  .(١٨
�مد  نبينا  "بني  موسى  بني  كانت 

عليهما �لسالG( ،8 �قا8 �لن� � بعد 
موسى  �قا8  كما  �ملدينة،   x �|جر� 
بعد �|جر� x مكا& باسم مدين. مع 
�لعلم �& �ملدينة �ملنو�d كانت تسّمى 
 jقبل �|جر� لتفّشي �ألمر� "gيثر"
"�أل"بئة فيها بكثر�، "لكن �هللا تعا% 
�لن�  هجر�  بعد  �أل"بئة  من  طّهرها 
متت  "هكذ�  �ملدينة.  فسماها  )ليها، 
�لنبيني  بني  �لظاهر�  �ملشاֲדة   tهذ

�لكرميني عليهما �لسال8.
يتبني من �d4سة �حو�Y سيدنا شعيب 

x �لقر�& �لكرمي ما يلي:
١. كا& معظم معاdضيه من سكا& 
�لكرمي  �لن�  مع  حد¥  كما  مدينته 
�لقر�&   x 4d" فقد �لسال8،  عليهما 
�لكرمي ﴿قاY �ملأل �لذين �ستك_"� من 
"�لذين  شعيب  يا  لُنخرجّنك  قومه 
لتعو4ُ&َّ   "� قريتنا  من  معك  �منو� 
كاdهني﴾  كنا  �َ"لو   Yقا ملتنا   x

(�ألعر��: ٨٩)
بالغش  يقومو&  قومه  كا&   .٢

كمـا تقـول التوراة بـأن لوطـا عرض علـى القوم 
بناته لُيشـبعوا بهـّن رغبتهم اجلنسـية (التكوين ١٩)، 
بينمـا ُيعلن القـرآن الكـرمي أنـه Yَ يقدمُهـنَّ إليهم 
الرتكاب الفاحشـة وإمنـا كضماٍن ل�اءتـه من التآمر.
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 %( �ليومية،  �ملعامال-   x "�خلد�� 
"ألجل  �لوثنية،  �عما|م  جانب 
Gلك نصحهم خاصة ﴿"ال تنقصو� 

�ملكياY "�مليز�&﴾.
 cلرخا�"  cبالثر� ينعمو&  كانو�   .٣
"لذلك يقوY |م سيدنا شعيب ()< 

.(�Ò كم�d�
٤. كانو� يقومو& بقطع �لطرK على 
﴿"ال  قائال  نصحهم  "لذلك  �لنا� 
تفسد"� x �ألjd بعد )صالحها﴾ 
 x تعثو�  ﴿"ال  (�ألعر��٨٦) 
 .(٨٦ (هو4:  مفسدين﴾   jdأل�
هذt �لكلما- )ما تدY على عا4ִדم 
على   "�  -�dلغا� "شن  �لنا�  قتَل 
 .Kلطر� يقطعو&  صعاليك  كوlم 
لقد كانو� يسكنو& x منطقة كانت 
مفترK �لطرK بني �لشا8 "مصر "شبه 
ينهبو&  كانو�  �lم  "يبد"  �جلزير�. 

�ملسافرين �ملاdين بأ�dضيهم.
ألهل  كانت  �نه  Gلك  يؤكد  "مما 
مدين غابة "�قعة قريًبا من مدينتهم، 
"كا& يسكنها قو8 باسم ”"�4&“، 
""�4& هذ� كا& �بن �Ú ملدين. "قد 
 gلغابة (�صحا� tى �لقر�& �هل هذÔّ
�أليكة)، "قد نصحهم شعيب �يًضا 
مدين   gصحا� به  ُ"عظ  ما  بنفس 
 gُصحا�  gكّذ﴿ فيه   cجا حيث 
�أليكة �ملرَسلني. )G قاY |م شعيب 

�مني.   Yسوd لكم   >( تتقو&.  �ال 
�سألكم  "ما  "�طيعوِ&.  �هللا  فاتقو� 
على  )ال  �جرَ]   &( �جر  من  عليه 
gd �لعاملني. �"فو� �لكيل "التكونو� 
بالقسطا�  "ِ�نو�  �ملخسرين.  من 
�ملستقيم. "ال تبَخُسو� �لنا� �شياcهم 
مفسدين﴾   jdأل�  x تعثو�  "ال 

.(١٧٧ - ١٨٤ :cلشعر��)
 dلِسْد�  dشجا� ֲדا  غابة  "�أليكة 
"�َألْثل، "هذt �ألشجاd ִדّيئ كمين¾ 
فر"عها  أل&   ،Kلطر� لقّطا�  سهًال 
كث�� "مائلة )% �ألjd £تفي فيها 
�خر  موضع   x" بسهولة.  �إلنسا& 
قاY �لقر�& �لكرمي x "صفهم ﴿")& 
لظلمني.  �أليكة   gصحا� كا& 
فانتقمنا منهم. ")lما لَِبإما8 مبني﴾ 
من  "�ملر�4  (�ِحلجر٧٩"٨٠). 
(")lما لبإما8 مبني) �] �& قو8 لو¹ 
يقطنو&  كانو�  �أليكة   gصحا�"

منطقة مير ֲדا طريق عا8.
شعيبا  سيدنا  بأ&  �ملفسر"&   Yيقو
موسى  �من   x ُبعث  قد  كا& 
 ¢َّ"� �لذ]  "هو  �لسال8،  عليهما 
هاdًبا   tcجا عندما  موسى  من  �بنته 
�لقتل  حا¥4  بعد  �لفرعونيني  من 
 ��dلتو� "لكن  �حلقا<).   �(�لتفس
 x موسى tبأ& �لذ] �قا8 عند Yتقو
 gه حوباÔُ� مدين "تز"¢ من �بنته

�" يثر"& (�لعد4 ١٠ "�خلر"¢ ٣). 
�لقر�&"   jd�" صاحب  �يد  "لقد 
�لتالية  �أل4لة  سائًقا  �ملفسرين   [َ�d

على صحة موقفه:
�"ال: يتضح من �لتو��d �& موسى� 
لدh هجرته بب³ )سر�ئيل من مظا¤ 
�لفرعونيني �قاx 8 مدين �"ًال، "لكن 
)مياlم  َسْلَب  حا"لن  �ملدينة  نسو� 
كنَّ  حيث  �لشر\   %( "�ستمالَتهم 
فقا8  �لوثنية،  معابدهن   %( يأخذlم 
مدين  �هل  على   �dغا بشن  موسى 

.Yألطفا�" cقتلهم مبا فيهم �لنسا"
 Yقو �لكرمي  �لقر�&  سّجل  ثانيا: 
 �خٌ �هللا  ﴿بقيُة  لقومه  شعيب 
 �dلغا� نفس   %(  �dشا( لكم﴾ "هو 
مدين،  �هل  على  موسى  شنَّها  �ل� 
من   Êcفقسم جز فيها،  �نتصر  "�ل� 
��dضي �لقو8 بني �إلسر�ئيليني "تر\ 
جزÊc منها ألهل مدين. فقاY سيدنا 
مضى  قومه:  ئ¾  مهدِّ عندئذ  شعيب 
ترضو�   &� �آل&  "عليكم  مضى،  ما 
 &�" موسى   tdصد� �لذ]   cبالقضا
 &(" �يديكم.   x بقي  مبا  تقنعو� 
بعد   jdأل�  x �"تفسد قوله ﴿"ال 
)صالحها﴾ �يضا )شا�d )% ما فعل 
ֲדم موسى حيث نصحهم �& يكتفو� 
بالبقية �لباقية x �يديهم، "ال nاdبو� 
 jd�) �لصلح.  بعد  �إلسر�ئيليني 
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.(٤٦٤Þ لقر�& ¢٥�
 jd�” صاحب  مع  �تفق  )ن³ 
معلوما-  من   tكرG فيما  �لقر�&“ 
"�شيد  "موطنهم  مدين   Yحو�� عن 
�ختلف  "لك³   ،�dملشكو�  t4هوß
سيدنا  شخصية  عن   Yيقو فيما  معه 

شعيب �. ")ليكم �4ل�:
قو|م  nكي  �لقر�&   &� ١. صحيح 
ما   �مو�لنا   x نفعل   &�  "�) لشعيب 
نشاc) مبع· �& َيَدعهم لينفقو� �مو�|م 
 ،&"cيشا كما  فيها  "يتصرفو�  Ëرية 
�لكرمي "ال  �لقر�&   x لكننا ال جند"
x �لتوG [� ��dكر حلا4¥ قتاY كهذ� 
ح�  "�إلسر�ئيليني  مدين  �هل  بني 

نطبق عليه هذt �آلية.
 x �"شعيب |م (ال تفسد Y٢. "قو
�ألjd بعد )صالحها) �يضا ال يع³ 
�ال يث�"� فتنة �حلرg بعد عقد �لصلح 
 [� ينعقد   ¤  G( �إلسر�ئيليني،  مع 
 ��dسب بيا& �لتوË صلح بني �ألمتني
نفسها، بل )lا تقوY )& �إلسر�ئيليني 
مدين.  �هل  �مال\  على  �ستولو� 
كلمة  نأخذ   &� من   Þمنا فال   ÊG(
 [� �لعا8  مبعناها  هنا   “Æإلصال�”
�لصالÆ "�لتقوh "ليس مبع· �لصلح 
بعد �حلرg. "�ملر�4 من قوله هذ� �& 
 tال يدّمر"� بأعما|م �لفاسد� ما نالو
 cنتيجَة تربية �ألنبيا hتقو" Æمن صال

�ملبعوثني )ليهم من قبل.
هذ�   gحوبا  &�  ��dلتو� تذكر   .٣
موسى   %( مدين   d4ما بعد  هاجر 
للز�dعة.  صاحلة  �dضا  هنا\  ""جد 
"ال جند له �] Gكر بعد Gلك (�لعد4 
١٠). "هذ� يتناá مع �لعقل "�ملنطق 
يتر\   &� لن�  ميكن  كيف   G( متاما، 
قومه  عن   jيعر" �ألساسية  مهمته 
ليشتغل   ،hخر� منطقة   %( مهاجًر� 
هنا\ باألعماY �لز�dعية متناسًيا غاية 

بعثته.
كن�   gحوبا  ��dلتو� تذكر  ال   .٤
�بد�، مع �نه لو كا& هو ْ
وÊ ملوسى 

"نبًيا لََلِز8َ �& تتحد¥ عن نبوته.
٥. لقد حتد¥ �لقر�& �لكرمي x عد� 
�لن�  شعيب  سيدنا  عن  فيه  مو�ضع 

ًو�  كا&  �لذ]  �لشيخ  هذ�  "عن 
 ¤ "لكنه  �لسال8،  عليهما  ملوسى 
 �dموضع - "لو باإلشا [� x يذكر
شخصية  �الثنني   &�  - "�لتلميح 
"�حد�.كما ¤ يقل �لقر�& �لكرمي �& 


َو موسى كا& نبيا.ْ
٦. �نه ملما £الف �لعقل �& ُتَدمَّر �مة 
ن� بيد ن� �خر "Õا على قيد �حليا�. 
�لو�قع �نه على �فتر�j �& حرًبا نشبت 
بني �ألمتني كا& من �لال�8 �& ينضم 
شعيب "�لذين �منو� معه )% صفو� 
 ��dموسى عليهما �لسال8. "لكن �لتو

�يضا خالية من �] Gكر كهذ�، بل ال 
تذكر �] شخص �من Ëوباg، بل 
"4d فيها على �لنقيض �نه ¤ يكن معه 
بينما   .(١٠ (�لعد4  فقط   t4ال"� )ال 
يؤكد �لقر�& �لكرمي "جو4 2اعة من 
�ملؤمنني مع �لن� شعيب � (هو4: 

.(٩٣
4ليل "�عظم  �سطع  ٧. "مما يشكل 
 gحوبا" شعيب  كو&  على  برها& 
�لقر�&   Yُقو هو  Éتلفتني  شخصيتني 
قو8  هال\  عن  �حلديث  بعد  �لكرمي 
شعيب: ﴿� بعثنا من بعدهم موسى 
بآياتنا )% فرعو& "مإليه فظلمو� ֲדا﴾ 
�لقر�&   8�4 فما   .(١٠٤ (�ألعر��: 
 cجا موسى   &�  x  ¾nصر �لكرمي 
 âبعد هال\ قو8 شعيب فكيف يسو
كانا   gحوبا" شعيبا   &� �لظن  لنا 
شعيب  قو8   &�" "�حد�،  شخصية 

ُ�هلكو� على يد موسى "�صحابه.
ملوسى   Êو
ْ شعيًبا  �عت_نا  "لو   .٨
للز8 علينا �لقوY بأ& �أل"Y ¤ ُيبعث 
x قومه dسوال )ال بعد هجر� موسى 
مهمته   &�" مدين،   %( باإلسر�ئيليني 
قومه  ينصح   &�  x فقط  �±صر- 
�ننا  مع  �ملهاجرين.  مع   ãبالتصا
"�جهو�  "�صحابه  موسى   &� جند 
مثل   hقو�  hخر� �مم¾  �ثناc هجرִדم 
�لعمالقة "غ�هم، "لكن �هللا ¤ يرسل 
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١٠

 ãينصحهم بالتصا Yسوd [� ليهم(
مع موسى "�صحابه!

 x �لكرمي  �لقر�&  سّجل  لقد   .٩
نفس هذt �لسو�d قوY شعيب لقومه 
يصيَبكم   &� شقاقي  َيْجِرَمنَُّكم  ﴿ال 
مثُل ما �صاg قو8 نوÆ �" قو8 هو4 
منكم  لو¹  قو8ُ  "ما   ãصا قو8   "�
ببعيد﴾ (�آلية: ٩٠)، مما يوضح �& 
قريب.  بزمن  لو¹  بعد   cجا شعيًبا 
 x ُبعث  بأنه   Yلقو� يصح  فال   &G(

�من موسى عليهما �لسال8.
ملوسى  
ًو� ْ شعيب  كا&  لو   .١٠
�نزله   gبعذ� قومه   dينذ  ¤  �Gفلما
 cهللا قبل قليل من �لزما& على �عد��
"�نه  خاصة   �لفرعونيني،  موسى 
"تعزيزt؟  موسى  تأييد  يريد  كا& 
يتغافل شعيب عن   &� ُيعقل  فكيف 
Gكر ما فعل �هللا ألجل موسى ضد 

�عد�ئه x مصر؟.
"باالختصاd، فإ< �hd �& �ملفسرين 
شعيًبا   &� �عمهم   x �خطأ"�  قد 
�لسال8.  عليهما  ملوسى   Êو
ْ كا& 

ًو� ْ �لذ] كا&   gحلق �& حوبا�"
له شخص "�& شعيبا شخص �خر 
قو8  �|الُ\  َشَمَل  قد  "�نه  كلية، 
يبَق   ¤" موسى،  بعثة  قبل  شعيب 
من d�dGيهم عندئذ )ال قليل، بعد �& 
 Yألفو�  %( "شوكتهم  قوִדم   �لت 

متاًما.
 gِمن �& حوبا ��dلتو� tما ما تذكر�"
�نه  فيبد"  موسى  لقو8  نظام¾  "ضع 
تعاليم شعيب.  من   tستقا� قد  كا& 
Gلك �& �تبا� كل ن� nققو& �لرقي، 
بشعيب  �ملؤمنو&  يكو&   &� بد  "ال 
قري�  كانو�  �lم  "مبا  ��4هر"�،  قد 
�لَعهد من موسى، فمن �ملمكن متاًما 
�& تكو& �ثاd تعاليمهم "حضاdִדم 
ال تز�Y باقية، فقا8 حوباg - �لذ] 
يبد" �نه من �مة شعيب - باقتباسها، 
موسى  ألمة  نظاًما  مبوجبها   Æقتر�"

عليهما �لسال8.

ُكْنُتْم   Cْ3ِ َلُكْم  َخْيٌر  �هللا  ﴿َبِقيَُّة 
ِبَحِفيٍظ﴾  َعَلْيُكْم  َ@َنا  4ََما  ُمْؤِمِنَني 

(هو4: ٨٧)

 :Zشر] �لكلما
َمَثٌل  َبِقَي؛  ملا  �لبقية: �سٌم  بقية �هللا: 

فالٌ&   :Yيقا "�لفضل،  �جلو�4   x
 :Yهم، "يقاdبقية �لقو8 �] ِمن خيا
بقايا.   Yلرجا�  x" خبايا  �لز"�يا   x
"�لعقل  �لر�]  �"لو   [� بقيٍة  "�"لو 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
�ملر�4 من قوله ﴿بقية �هللا خ� لكم﴾ 
�& ما تكسبونه بطرK مشر"عة من 
لكم "åب   �تعا% هو خ �هللا  عند 
�& تر"� فيه �لكفاية. "ميكن �& يع³ 
�يضا �نكم لو �حسنتم �ستخد�8 ما 
"هب لكم �هللا من قد�d- "ملكا- 
لكا& �4عى لرقيكم، من �& تلجأ"� 

)% �نو�� �لغش "�خلد��.
عليكم  �نا  ﴿"ما  بقوله  ""ّضح 
سو�  �نكم  تظنو�  ال   &� Ëفيظ﴾ 
بسببـي.كال،   gلعذ�� من  تنجو& 
بل )�G ¤ تنتصحو� بنصحي فال بد 
 �dهذ� )شا x" .gيطكم �لعذ�n &�

وباالختصـار، فإ� أرى أن املفسـرين قـد أخطأوا 
a زعمهـم أن شـعيًبا كان ْ�ـوًا ملوسـى عليهمـا 
ْ�ـًوا  كان  الـذي  أن حوبـاب  واحلـق  السـالم. 
لـه شـخص وأن شـعيبا شـخص آخـر كليـة،
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)% �& �لنا�- dغم عد�"ִדم �لظاهر� 
ألنبيائهم - يكّنو& |م �حتر�ًما بالًغا 
"يعت_"lم مصدd خ� "بركة |م، 
 ��ِلما d�"� منهم قبل 4عو�هم من س

طاهر� "�خالK فاضلة.

َتْأُمُرَ|  َ@َصَالُتَك  ُشَعْيُب  َيا  ﴿َقاُلو� 
َ@Cْ َنْتُرَ| َما َيْعُبُد َ?َباُ~َنا َ@Cْ@َ 4ْ َنْفَعَل 
َألَْنَت  3ِنََّك  َنَشاُ[  َما  َ@ْمَو�ِلَنا  ِفي 

�ْلَحِليُم �لرَِّشيُد﴾ (هو4: ٨٨)

 :Zشر] �لكلمـا
�حلليم: َحُلَم: َصَفَح "َسَتَر. "�ِحللُم: 

(gألقر�) ألناُ�؛ �لعقُل�

َحُسَن  �لذ]  �لرشد؛   "G �لرشيد: 
dُشُدt فيما قّدd؛ "�لرشيد x صفا- 
�لصر�¹.   cسو�  %( �|ا4]  �هللا: 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
�hd �& قو|م هذ� �يضا �ستهز�c منهم 
علينا  لك  ليس  "�ملر�4:  "سخرية، 
)ال  "بينك  بيننا   Kفر "ال  فضل  من 
�لصال� �ل� تضيع فيها "قتك، "�ما 
�لز�dعة   "�  �dلتجا�  x "�لكد  �جلد 
"غ�Õا فال تعر� منها شيئا. فهل 
تريد منا �& نضيع ما حققناt من عز 

"شر� ببقائنا عاطلني مثلك؟
تأمر\...﴾  ﴿�صالتك  فقو|م 

تشنيٌع منهم بشعيب بأنه قد ُ�صيب 
 t4سجو كثر�  من  "�خلر�  باخلبل 
"صالته، "صاd يظّن �& �لصال� هي 
كل شيc. ما له "عبا4تنا "�مو�لنا. 
 .cننفق كما نشا" ،cسنعبد ما نشا

�لعجيب �& شعيًبا � يعظهم �& 
بالباطل،  �آلخرين   Yمو�� يأكلو�  ال 
"لكنهم ير4"& عليه بقو|م: ما لك 
"ما نفعل، ±ن �حر�x d �& نتصر� 
x �مو�لنا كما nلو لنا. "كأlم ِلما 
�آلخرين   Yمو�� �كُل  فيهم  تَأّصل 
 Yحلال� بني  �لتمييز  فقد"�  قد  كانو� 
"�حلر�8 لدdجة �lم ¤ يدdكو� �lم 
ال يأكلو& �مو�|م هم ")منا  ميد"& 
�يديهم )% �مو�Y �آلخرين بالباطل.

يسعد أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة 

بث برامج القناة الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت 

على العنوان التالي:

http://www.mta.tv
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�ألسو� �لحسنة١٢

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا +مد املصطفى �

 ،hَتْرُكُه َما ال َيْعِنيه. (سنن �لترمذ cِهللا �: ِمْن ُحْسِن ِ)ْسال8ِ �ْلَمْر� Yُُسوdَ Yََقا :Yَِبي ُهَرْيَرَ� َقا� ‡¬̌
كتاg �لزهد)

يُن �لنَِّصيَحة. ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاYَ: هللا َ"ِلِكَتاِبه  �dِ]ِّ َ�&َّ �لنَِّبيَّ � َقاY: �لدِّ ̌¬‡ َعَطاcِ ْبِن َيِزيَد َعْن َتِميم �لدَّ
َ َ"َعامَِّتِهم. (صحيح مسلم، كتاg �إلميا&) ِة �ْلُمْسِلِمني َ"ِلَرُسوِله َ"ِألَِئمَّ

̌¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاYَ: َقاdَ YَُسوYُ �ِهللا �: َمْن َكاَ& ُيْؤِمُن ِباهللا َ"�ْلَيْو8ِ �آلِخِر َفَال ُيْؤGِ َجاtُdَ. َ"َمْن َكاَ& 
ُيْؤِمُن ِباهللا َ"�ْلَيْو8ِ �آلِخِر َفْلُيْكِر8ْ َضْيَفُه. َ"َمْن َكاَ& ُيْؤِمُن ِباهللا َ"�ْلَيْو8ِ �آلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر� َ�ْ" لَِيْصُمْت. 

(g4أل� gكتا ،[dصحيح �لبخا)

̌¬‡ َعاِمٍر َقاYَ َسِمْعُت �لنُّْعَماَ& ْبَن َبِشٍ� َيُقوYُ َسِمْعُت dَُسوYَ �هللا � َيُقوY: �ْلَحالYُ َبيٌِّن َ"�ْلَحَر�8ُ 
َبيٌِّن َ"َبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌ- ال َيْعَلُمَها َكِثٌ� ِمَن �لنَّاِ�. َفَمِن �تََّقى �ْلُمَشبََّهاِ- �ْسَتْبَرَ� ِلِديِنه َ"ِعْرِضه، َ"َمْن 
ُبَهاِ- َكَر�� َيْرَعى َحْوYَ �ْلِحَمى ُيوِشُك َ�ْ& ُيَو�ِقَعُه. َ�ال َ"ِ)&َّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى َ�ال ِ)&َّ  َ"َقَع ِفي �لشُّ
 �Gَ(ِ"َ �ْلَجَسُد ُكلُّهُ،  ِ)�Gَ َصَلَحْت َصَلَح  ُمْضَغًة  �ْلَجَسِد  َ"ِ)&َّ ِفي  َ�ال  َمَحاdُِمُه.  َ�dِْضِه  ِحَمى �هللا ِفي 

َفَسَدْ- َفَسَد �ْلَجَسُد ُكلُُّه َ�ال َ"ِهَي �ْلَقْلُب. (صحيح �لبخاd]، كتاg �إلميا&)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

�4علمو� �& ُقْرg �هللا ليس )dًثا مقبوضا ألحد، بل تد�"Yُ هذt �أليا8 من �مر gd صمد، يلقي 
�لر"Æ على من يشاc، "كذلك تقتضي �لعظمة "�لك_ياc. ��نتم جتا4لونه على ما فعل �" تقومو& 
ُيْذِهْبكم  �اdبني؟ ففّكر"� بفكر ال يشوبه �يغ "ال َميل، "َطهِّر"� قلوبكم من كل تعصب "ال 
َسيل. َ�dُ"� تقو�كم تقو�كم، يا �بناc �ملتقني. "�علمو� �& �هللا قد �قام³ "بعث³ "كّلم³، فاتقو� �& 
حتاdبو� �هللا متعمدين. ال ُفْلَك x يومي هذ� )ال ُفْلكي، ")& يد] هذt فوK كل يد تبتغي مرضا� 

Âd، فال تنبذ"� �حلق بعد ظهوtd، "ال جتعلو� �نفسكم من �ملسئولني.
"بعز� Âd "جالله، لسُت بكافر "ال معتٍد من �قو�له "ال مرتّد "ال من �مللحدين. بل جاcكم �حلق 
فال ُتعرضو� عن �حلق كاdهني. "قد تقوhَّ مذهبنا بتظاهر �ألحا4يث "�لفرقا&، � بشها�4 �ألئمة 
"�هل �لعرفا&، � بالعقل �لذ] هو مد�d �لتكاليف �لشرعية، � باإل|ا8 �ملتو�تر �ليقي³ من حضر� 
�لعز�، فكيف نرجع )% �لظن بعد �ليقني؟ بل ±ن �"ينا )% �لركن �لشديد، "�عتصمنا Ëبل �هللا 

�ملجيد، "ما جئنا مبحَدثا- كاملبتدعني.
"قد علمتم �& �ملسيح �ملوعو4، يكسر �لصليب �ملعضو4، فهذ� هو �لزما& )& كنتم موقنني. �ما 
ى x شأنه �ألكاGيب، ")% �] حد"4 بلغ �ألمر، "كثر  تر"& كيف ُيعَلى �لصليب، "كيف ُتفشَّ
�خلنـزير "�خلمر، "4ِْيَس �إلسال8 حتت �قد�8 �ملُْغِوين �ملفسدين؟ �ليس x �حا4يث خ� �لكائنا-، 
"�فضِل �لرسل "ُنخبِة �ملخلوقا-، �& �ملسيح �ملوعو4 ال åيc )ال عند غلبة �لصليب "فتِنها �ملّو�جة 
x �جلها-؟ فهذ� هو �ألصل �ملحكم ملعرفة "قت �ملسيح "ِمن �عظم �لعالما-. فإ& كنتم تظنو& 
�& �ملسيح ما جاc على d�� هذt �ملائة، "فَنت �لنصاhd ¤ تبلغ )% غايتها �ملقصو�4، فلزمكم �& 
تعتقد"� بامتد�4 هذt �لفنت )% d�� �ملائة �لثانية، �" على d�� مائة �خرh من �ملئني �آلتية �لبعيد�. 
فلو كا& عمر فنت �لنصاhd )% هذt �أل�منة �لطويلة، فما باY �إلسال8 )% تلك �ملد� يا معشر 

�ملتفرسني؟ 

د، Þ ٢٧ )% ٢٨ طبعة �ململكة  �ملتحد� ٢٠٠٧)� gمكتو)

                                     

َأُروا تقواكم تقواكـم، يا أبناء املتقني
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خطبة �لجمعة١٤

�لكرمي  �لقر�&  تعا%  �هللا   Yنز� لقد   
فـعلمـنا   � dسوله  على  يومئذ 
 Kهللا تعا% "حقو� Kتأ4ية حقو Kطر
�لسابقة  �ألمم  نسيتها  قد  �ل�  �لعبا4 
"�لذين  �لسابقني،   cألنبيا� �تبا�  من 
¤ يرتقو� )% تلك �ملستويا- �لسامية 
�ما  �إلسال8.  تعاليم  ֲדا   -cجا �ل� 
مر�حل   ç4� بلغو�  فقد  �ملشركو& 

�جلهالة.

نوٍ�  لنا كل  �لكرمي  �لقر�&  بيَّن  "قد 
تأ4ية  كيفية  "عّلمنا  �ألحكا8  من 
كل �حلقوK "لفت �نظاdنا )% Gلك 
�ل�   hلتقو� "هي  �ال  �|ا8..  �ألمر 
سو�  فإنه  �إلنسا&؛  �d4كها   �G(
"يعمل  تعا%  �هللا   Kبأخال يتخّلق 
Ëسب صفاته سبحانه "تعا% "ميكن 
�هللا  لصفا-  مظهًر�  ُخلقه  يكو&   &�
 x �لصفا-  تلك  عطر  "ينشر  تعا% 

�ملجتمع.
موجًها   � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
 :tمعنا ما  �ألمر  هذ�   %( �نظاdنا 
2يع  فإ&  �لكرمي؛  للقر�&  بالنسبة 
تؤكد  فيه   �4dلو�� "�أل"�مر  �ألحكا8 
"�لسبب   ..hبالتقو �التصا�  على 
�لقو� على  �لتقوh ִדب   &� Gلك   x
�إلنسا&  "تدفع  سيئة،   كل  تفا4] 
)% كل حسنة. "�لسر x هذ� �لتأكيد 
�مٍر)  كل   x)  hلتقو�  &� �لشديد 

التقوى.. مفتاح باب للسالم

خطبة �جلمعة 

د "�يدt �هللا بنصرt �لعزيز"� d"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما8 �ملهد] "�ملسيح �ملوعو4 �

 ٢٠٠٧/٦/٢٢x &لند - Æمسجد بيت �لفتو x 

بعد �لتشّهد "�لتعّوG "تال"� سو�d �لفاحتة 
 tد �ّيد
� d"ملؤمنني ِمر�� مسر� �قاY �م

�هللا تعا% بنصرt �لعزيز:
"�ألمن  �لسال8َ  �لدنيا  تفقد  عندما 
"ُترَفُع  "�لقلُق   gُالضطر�� "يسو4ها 
 cألنبيا� فإ&  كليًة؛  �لعا¤  من   hلتقو�
ُيرَسلو& x تلك �أل"قا- �لعصيبة. فمنذ 
�dبعة عشر قرًنا d�ينا  �لتقوh قد �ختفت 
�لفسا4  "ظهر  متاًما؛   jdأل� على  من 
تعا%  �هللا   Yنز� عندئٍذ  "�لبحر؛  �ل_   x
 ..� �لن�  على   ���ألخ  c�َّلغر� شريعته 

فأنقذ �لعا¤ من هذ� �لفسا4.
تر2ة: �مد �
د نعيم "عبد �ملجيد عامر
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هي  مفتاÆ كل باg للسال8،  "هي 
من  �إلنسا&  حلماية  �حلصني  �حلصن 
åتنب  �لتقي   فاإلنسا&  سيئة.  كل 
�لفسا4 "�ملصاعب  كثً�� من مو�قف 
�ل� يتو¹d فيها �آلخر"&، "يهلكو& 
بسببها. "بسبب تسرعهم "عجلتهم 
"يهيئو&  �ألمم   x �لتفرقة  يزdعو& 

.jلالنقضا  cلألعد� Þلفر�
�لدين..  �سا�  تشكل   hلتقو�  &(
 hبالتقو يتحّلو&  �ملسلمو&  "ما8�4 
�هللا  سال8  ينشر"&   �dد�ß" فإlم 
تعا% "حتيته x �لعا¤.. "تنضم )ليهم 
�ألÆ�"d �لسعيد�. فبالتقوh "4"�فعها 
�جلزير�  من  �إلسال8  خر¢  �ملباdكة 
 hألخر� �لبال4   %( "�نتشر  �لعربية 
 %( �لبعيد� ح� "صل  قا�d �سيا   x
�يًضا   �dلقا�  tهذ "نالت  �فريقيا، 
�dيا-  "dفرفت  �إلسال8  بركا- 
�إلسالd"� x 8"با �يًضا. "لكن عندما 
تباعد- �لتقوh عن �ملسلمني؛ "بدًال 
حلت  "�لسال8  �لو�4عة   Æ"d من 
مكانه مشاعر �ألنانية.. فانتشر �لبغض 
"�ملو�4..  �حلب  من  بدًال   cلشحنا�"
�ل_كا-   tهذ من  �ملسلمو&  "ُحِر8َ 
"�لِنعم �ل� خصصها �هللا تعا% للذين 

هم يتقو&.
 Yنز� قد  تعا%  �هللا   &( قلت..  "كما 
لرفع   � �لن�  على   ��ألخ تعليمه 

�ل_ "�لبحر.. "�ليو8 فإ&  �لفسا4 من 
نفس �لتعليم ميكنه �& يغ� �لظلما- 
"åعلها نو�d.. "ميكنه �& يقضي على 
  ��كث هنا\   &� "dغم  �لعا¤.  فسا4 
 hمن �لذين حرمو� �نفسهم من �لتقو
"من بركاִדا؛ )ال �& �هللا تعا% قد "عد 
�لن� � �& �إلسال8 هو �لدين �لغالب 
�هللا  يتخلى  "لن  �أل4يا&،  كل  على 

تعا% عن حتقيق "عدt هذ�.
"�ليو8.. فإ& �هللا تعا% قد �dسل �لعاشق 
�لصاK4 للرسوY �.. �ملسيح �ملوعو4 
�لثانية  �إلسال8  نشأ�  �جل  من   �
"تقدمه "��4هاtd؛ "لنيل �لعز �لضائع 
باملسيح  �منو�  �لذين  لإلسال8. "على 
�لصحيح  بالتعليم  "يعملو&  �ملوعو4 
بالتقوh؛  قلوֲדم  "ُيطهِّر"&  لإلسال8 
لإلسال8.  �لرقي  Gلك  يستعيد"�   &�
هي  �أل
ديني  �ملسلمني  مسئولية   &(
 x  tهذ �لسال8  dسالة  ينشر"�   &�
 gقلو x يرسخوها &�" cكل �أل±ا
�جلميع.. "يثبتو� �& �إلسال8 ليس 4ين 

�لعنف؛ بل هو 4ين �ألمن "�لسال8.. 
�لضما&  تقد8  �إلسال8  تعاليم   &�"
لألمن "�لسال8 على 2يع �ملستويا-. 
 gلشعو� hفاإلسال8 �حلق على مستو
8 تعليًما  "�لبال4  قد بذY �جلهو4 "قدَّ
تلو تعليٍم،  بصو�d ال تنافسه فيها �] 

4يانة �" فلسفة.
�جلميل  �إلسالمي  �لتعليم  بـهذ�   
 x "�لسال8  �ألمن  يستتب   &� ميكن 
به،  �لعمل   x �هللا  صدقنا   �G( �لعا¤. 
فبعد �حلرg �لعاملية �لثانية "من �جل 
�ألمم  منظمة  �ُنشئت  �لسال8  نشر 
�آل&   hنر" نالحظ  "لكننا  �ملتحد�. 
�& ما �لت )ليه �ألمم �ملتحد� هو نفس 
�ملؤسسا-  )ليه  "صلت  �لذ]   Yملآ�
قد  كانت   ���لكب  Y"فالد �لسابقة. 
�ملنظمة،   tهذ "�سسو�  �جتمعت،  
مثل   ���لكب �للجا&  بعض  "شّكلو� 
Ðلس �ألمن لكي ينعم �لنا� باألمن 
"�لسالx 8 �لعا¤ "ُيقضى على �لفسا4 
"�لنـز�عا- "�خلصوما-.. "كذلك 

أن  هـي  األ�ديـني  املسـلمني  مسـئولية  إن 
ينشـروا رسـالة السـالم هـذه a كل األ^ـاء وأن 
يرسـخوها a قلـوب اجلميـع.. ويثبتوا أن اإلسـالم 
ليـس ديـن العنف؛ بـل هو ديـن األمن والسـالم..
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تأسست �كمة �لعدY �لد"لية.
"لكن بالرغم من كل Gلك؛ فإ& ما 
مرئًى  "على  �لعا¤   x �ليو8  nد¥ 
"مسمٍع من �جلميع.. يدY على خيبة 
 tتلك �ملؤسسة "فشلها. )& سبب هذ
 &( .hهو ِقلَّة �لتقو Kخليبة "�إلخفا�
بعض �لشعوg "�ألقو�8 بسبب غناهم 
�لتك_  متلكهم  قد  �ملا4ية؛  "قوִדم 
ملكو-  |م   &� ظنو�  ح�   d"لغر�"
�ألمن "بيدهم مقاليد �لسال8.. "ظنو� 
 hألخر�  gلشعو� �على من  �نفسهم 
�لد�ئمة  �لعضوية  ألنفسهم  فجعلو� 
عضوية  "جعلو�   �ألمن..  Ðلس   x
ميكن  ال  "ֲדذ�  �4ئمة.   �غ �آلخرين 
�& يستتب �ألمن "�لسالx 8 �لعا¤.. 
فال ميكن مع غياg �لتقوh �& يكو& 
يتفشى   &� ميكن  "ال  �من..  هنا\ 
يد   x �ألمر  كا&   �G( �لعاملي  �لسال8 
 dخليا� "حدها  متلك  "�حد�  4"لة 

�لنهائي.
 x nل   &� فقط  ميكن  �لسال8   &(
 cل� جا� �إلسال8  dسالة  بنشر  �لعا¤ 
هو   tجوهر"  ..� �هللا   Yسوd ֲדا 
�لقر�&   gخطا  �"d� ما   .hلتقو�
موضًحا  2يًعا؛   gلشعو�" لألقو�8 
�هللا   Yيقو "فيه  �إلنسانية..  �سا� 
َخَلْقَناُكْم  )ِنَّا  �لنَّاُ�  �يَُّها  ﴿َيا  تعا%: 
ُشُعوًبا  َ"َجَعْلَناُكْم  َ"�ُْنَثى  Gََكٍر  ِمْن 

ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم   َّ&(ِ لَِتَعاdَُفو�  َ"َقَباِئَل 
 ﴾�َخِب َعِليٌم  �هللا   َّ&(ِ �َْتَقاُكْم  �هللا 
تعليم  هو  فهذ�   ..(١٤ (�حلجر�-: 
�لذ]  فاملؤمن  �إلسالمية.  �ملؤ�خا� 
تعا% هو شخص  �هللا   hبتقو يتحّلى 
 x نفسه "ينشرها x لتعاليم� tينفذ هذ
�لعا¤ كله.. "هو مأموdٌ بذلك. "مبثل 
"�ألمن  �لسال8  ينتشر   &� ميكن  هذ� 
عالقا-  "تنشأ  �لعا¤،   x "�حلب 
فــمهما  ")الَّ  �ملتبا4لة..  �ملو�4 
قامت من منظما- "مؤسسا- فلن 
 &( �لعا¤.  فسا4  على   cلقضا� ميكنها 
�لسال8 "�ألمن ُيْمِكُن فقط َ�ْ& ُيْضَمَن 
 dألفكا� تلك   Y"تز عندما  �لعاِ¤   x
�خلاطئِة "�ملستبّدِ� عن �لسيا�4 لبعض 
�لد"Y �لقوية.. "ال ضما& ألمن �لعا¤ 
أل]  �فضلية  هنا\  يكن   ¤  �G( )ال 

.hخر� gٍعلى شعو gٍشعو
)& هذ� �الضطر�x g �لعا¤ لن ُيقضى 
عليه ما ¤ نقض على �لشعوd بالتك_ 
"ال  "�لتفاخر..  �لعنصرية  "�ألفضلية 
 x "�لسال8  �ألمن  يستتب   &� ميكن 
كل   gقلو  x يترسخ   ¤ ما  �لعا¤ 
dGية  من  كلنا  �ننا  �لعا¤   gشعو
"�84"، "�ننا 2يًعا ¸ضع لُسنَّة كونية 
"�ننا  "�نثى..  Gكر  من  ُخلقنا  "�ننا 
±ن 2يًعا سو�سيٌة. ")�G كا& هنا\ 
فهو  تعا%؛  �هللا  نظر   x �فضل  �حٌد 

 x �فضل  هو  من  "لكن   ..tبتقو�
تعا%..  �هللا  علم   x هذ�  �لتقوh؟؟ 
"ليس من حق �إلنسا& �& nد4 هذ� 
�ألمر.."ليس بوسع �إلنسا& �& يعني 
مستوh تقو�t، "كذلك ليس بوسعه 
 hتقو على  nكم   &� حقه  من  "ال 

�آلخرين. 
d4جتكم   &�  Yيقو تعا%  �هللا   &(
"تعا%  سبحانه   tعند "مكانتكم 
"كونكم �فضل من غ�كم لن يكو& 
"ال  شعوبكم  "ال  نسلكم  بسبب 
مر�كزكم  "ال  ثر"�تكم  "ال  �لو�نكم 
~ة  ليس  "كذلك  �لعالية..  �لدنيوية 
�مة �فضل من غ�ها Ëيث يكو& من 
 hألخر� gحقها �حلكم على �لشعو
"�لتحكم فيها. من �ملمكن �& nد¥ 
�لعا¤  ±و بعضها؛   gهذ� من شعو
نظر   x صاحلا  يكو&  ال  هذ�  "لكن 
�هللا تعا%. فالذ] هو مقبوYٌ عند �هللا 
 &� Yتعا% هو �ملتقي.. "�إلسال8 يقو
عائلة  هم  �لبشر  "كل  �لنا�  2يع 
فإlم  هكذ�؛  تعاملو�   �Gفإ "�حد�. 
عندئٍذ سو� يهتمو& بسال8 �آلخرين 
�لصاحلو&   �لو�حد�،  �لعائلة  كأفر�4 

�لذين يتبا4لو& �حلب فيما بينهم.
�لكرمية:  �آلية   x تعا%  �هللا   &(
﴿َ"َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ"َقَباِئَل لَِتَعاdَُفو�﴾ 
سبب   &� "�ألمم   gللشعو بيَّن  قد 
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جعلهم شعوًبا "قبائل هو �& يتعاdفو� 
فيما بينهم.. "�lم x نظر �هللا تعا% 
�إلنسا&  فعو�طف  �نا�.  2يًعا 
عو�طف  نفس  هي   tمشاعر" �لغ³ 
"عو�طف   ..��لفق �إلنسا&  "مشاعر 
�ألفريقي  كعو�طف  هي   Â"d"أل�
 Kيًضا.. "كذلك مشاعر �هل �لشر�
كمشاعر �هل �لغرg.. لذ� åب �& 
�آلخرين.  "عو�طف  مشاعر  تر�عو� 
 x تكونو&  فسو�  هذ�  فعلتم   �Gفإ
 x �4"� سال8ٍ "�مٍن. )& �هللا تعا% قد
كل �مٍة "كل شعٍب من �ملز�يا ما ميكن 
للمحافظة  منها "�ستغال|ا  �الستفا�4 
"�إلسال8   ..Y4ملتبا� �لسال8  على 
�ملوصلة   Kللـطر �لوحيد  �لبيا&  هو 
لتحقيق �لسال8 "�ألمن �لد�ئم. ")الَّ-

شّكلتم  فـمهما  �نًفا-  قلت  كما 
من �للجا& "�نشأمت من �ملنظما- من 
حتقيق  تستطيعو�  فلن  �لسال8؛  �جل 

�لسال8 �لد�ئم �بًد�.
تعاليم  ليست Ðر4  �لقر�&  تعاليم   &(
نظرية؛ بل )& �لن� � قد طبقها عملًيا 
 � �حب  فلقد  �ملباdكة..  حياته   x
"�لفقر�c "عطف على  "�لعبيد  �خلد8 
 x ترًما��ملحر"مني "جعل |م مركًز� 
�ملجتمع. فسيدنا بالY � �لذ] كا& 
 [� له  يكن   ¤  ..dُِّحر  � �لعبيد  من 
�لن�  معاملة  "لكن  �جتماعي؛  مركز 

� له قد �كرمته ""ضعته x مكانة 
 �  gبن �خلطا ُعَمُر  جعلت سيدنا 
َيُقوYُ:  �َُبو َبْكٍر َسيُِّدَنا، َ"َ�ْعَتَق َسيَِّدَنا. 
َيْعِنى ِبَالًال. (�لبخاd]-كتاg فضائل 
4ين  مستويا-  هي   tلصحابة)..هذ�

�حلق إلنشاc �لسال8.
� عند حجة �لو��4 فإ& �لن� � قد 
بيَّن Gلك متاًما للجميع َفَقاYَ: ”َيا �َيَُّها 
�لنَّاُ� َ�َال ِ)&َّ dَبَُّكْم َ"�ِحٌد َ"ِ)&َّ �ََباُكْم 
َ"�ِحٌد َ�َال َال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َ�ْعَجِميٍّ 
َألْحَمَر  َ"َال  َعَرِبيٍّ  َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  َ"َال 
َعَلى َ�ْسَو4َ َ"َال َ�ْسَو4َ َعَلى َ�ْحَمَر ِ)الَّ 
�نه   [� 
د).. � (مسند   .“hِبالتَّْقَو
ليست هنا\ �فضلية لشعب على �خر 
"ال للو& على �خر. فهذ� هو �ملجتمع 
�جلميل �لذ] �نشأt �لرسوY �؛ "هو 
�ملسيح  �سسه  �لذ]  �ملجتمع  �يًضا 
�ملوعوx � 4 2اعته باّتباعه للن� 

 .�
�لسال8  �جل  "من  تعا%،  �هللا   &(  �
�لرقي  بالغ  بتعليم  �مر  قد  �لعاملي- 
يتهمو&  �لذين  كل  على  �لر4  فيه 
"�نه  �لسيف  �نتشر Ëدِّ  بأنه  �إلسال8 
على  فر�4  "�لعنف..  بالتشد4  يأمر 

﴿ال  تعا%:  �هللا    Yيقو �لفكر�   tهذ
َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
يِن َ"َلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن 4َِياdُِكْم َ�ْ&  �لدِّ
َتَبرُّ"ُهْم َ"ُتْقِسُطو� )ِلَْيِهْم ِ)&َّ �هللاََّ ُيِحبُّ 
 &�  [� (�ملمتحنة:٩)..  �ْلُمْقِسِطَني﴾ 
�لذين ال يرفعو& �لسيف عليكم "ال 
عليهم  ترفعو�  فال  عليكم؛  يقسو& 
"ليس  عليهم،  تقسو�  "ال  �لسيف 
بل  بذلك  يكتف   ¤ فحسب؛  Gلك 
"حتسنو�  َتَبرُّ"ُهْم   &� åب  �نه  علمنا 
 Yلعد� مقتضيا-  تقدمو�   &�" )ليهم 
كانت  مهما  معهم  "�إلنصا� 

جنسياִדم �" 4ياناִדم.  
هذ�   x  � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
�لصد4 ما معناt: ال شك x �& حتسنو� 
 Yبالعد "تقومو�  "تو�سـوهم  )ليهم 
جتاههم.. فاهللا nب من يفعل هذ� أل& 
هذt هي �لتعاليم �لقر�نية.. يقوY �هللا 
تعا%: ﴿ال َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم 
ُيْخِرُجوُكْم  َ"َلْم  يِن  �لدِّ ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم 
َ"ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ"ُهْم   &ْ�َ 4َِياdُِكْم  ِمْن 
�ْلُمْقِسِطنيَ﴾..  ُيِحبُّ  �هللا   َّ&(ِ )ِلَْيِهْم 
"x هذ� �حلب )شا�d )% �مر �خر.. 
"هو �نه ميكنكم �لقتا�G( Y �ضطرdمت 

َأُبـو َبْكـٍر َسـيُِّدَنا، َوَأْعَتـَق َسـيَِّدَنا. َيْعـِ� ِبـَالًال. 
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�لفسا4.  على   cللقضا �لسيف  حلمل 
�لذين �ثاd"� �لفتنة ضدكم "عا4"كم 
 gحلر� تعلنو�   &� ميكنكم  كشعٍب 
تستغلو�  �ال  åب  "لكن  عليهم.. 
 .cبشكل سي &Gإل� "� Æهذ� �لسما
يعتد"&  "ال  يعا4"نكم  ال  فالذين 
عليكم؛   cلقضا� عليكم "ال nا"لو& 
ُتحسنو�   &� عليكم  �لو�جب  فمن 
)ليهم Ëسب مقتضيا- �لعدå" Yب 
�ل�   dألمو� من  فهذ�  َتَبرُّ"ُهْم..   &�

جتعلكم �بوبني عند �هللا تعا%.
ضد  فقط  هو   gحلر� )عال&   &(
�لفسا4  هو  �لشاغل  شغلهم  �لذين 
يبد�"نكم  ال  �لذين  �ما   .jdأل�  x
 Æملسمو� من  ليس  فإنه  بالعد"�&؛ 
لكم �العتد�c عليهم. "من هنا يتبني 
�& )عال& �حلرg "�ل_��c "فق �لتعاليم 
�حلكوما-  مسئولية  هو  �إلسالمية 
 �G( فقط؛ "ليست حًقا لألفر�4..ألنه
 gصبح حًقا لكل فر4 �& يعلن �حلر�
"�لقتاY �4خل  �لفسا4  فسو� يسو4 
 x �نه  لألسف  �يًضا.  �لو�حد  �لبلد 
�لفئا-  بعض  هنا\  �إلسالمية  �لبال4 
�لعد"�نية   dألفكا�  tهذ تنتهج  �ل� 
بال4هم   x �لفسا4  ينشر"&  "نر�هم 

"ֲדذ� يسيئو& )% �إلسال8.
 cهنا\ �مٌر )|ي �خر من �جل )نشا �
�لد"لية..  "�لعالقا-  �لعاملي  �لسال8 

�لَِّذيَن  َتُسبُّو�  ﴿َ"َال  تعا%:  �هللا   Yيقو
َيْدُعوَ& ِمْن 4ُ"ِ& �هللا َفَيُسبُّو� �هللا َعْدً"� 
ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك َ�يَّنَّا ِلُكلِّ ُ�مٍَّة َعَمَلُهْم 
ِبَما  َفُيَنبُِّئُهْم  َمْرِجُعُهْم  dَبِِّهْم  )َِلى  ُثمَّ 
(�ألنعا8:١٠٩)..  َيْعَمُلوَ&﴾  َكاُنو� 
هذ�   x  � �ملوعو4  �ملسيح   Yيقو
 x تعا%  �هللا   &(  :tمعنا ما  �لصد4 
 g4أل�  gسلو� عّلمنا  �لكرمي  �لقر�& 
"�ألخالK لدdجة �نه يقوY لنا ﴿َ"َال 
�هللا   &ِ"4ُ ِمْن  َيْدُعوَ&  �لَِّذيَن  َتُسبُّو� 
َفَيُسبُّو� �هللا َعْدً"� ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾.. �] ال 
فيسبو�  �ملشركني؛  تسبو� ح� �صنا8 
 .gم ال يعرفو& هذ� �لرlبكم.. ألd
فانظر"� dغم �& �ألصنا8 ليس |ا �] 
قيمة؛ )الَّ �& �هللا تعا% يعلِّم �ملسلمني 
�الَّ يسبو� �ألصنا8 "�& عليهم فقط �& 
ُيَفهِّمو� �ملشركني �لذين يعبد"& تلك 
 �G( ألنكم  "�للني.  بالرفق  �ألصنا8 
سببتم �صنامهم؛ فإlم سو� يسبو& 
�هللا..عندئٍذ تكونو� �نتم �ملسئولني عن 

هذ�.
�لسال8  ُتنشئ  �ل�  �لتعاليم  هي   tهذ
 �ٍcسا( كل  على  �لر4َّ  أل&  �لعاملي.. 
 �cهو مبثابة 4عو� لنشر �إلسا �ٍcبإسا
"�لقذ�x �d �ملجتمع. فإ�G كا& لكم 
�] عدٍ" �" Éالٍف "44dمت عليه بنفس 
 �cسلوبه �لسيئ؛ فهذ� قد يسبب �إلسا�
)% �هللا تعا%. لذ� åب على �ملسلمني 

"ال  باحلكمة..  كالمهم  يتصف   &�
�ملسلمو&  ُيظهر   &� �بًد�  هذ�  يع³ 
تضعو�   &� هو  �ملقصو4  بل  �ُجلَنب؛ 

�ملوعظة �حلسنة نصب �عينكم.
قد  تعا%  �هللا   &� �نًفا..  قلت  "كما 
�لسيئ  تفاعلكم   &� تفهيما:   فّهمنا 
تعا%  �هللا   jُِّيعر قد  �آلخرين  مع 
 dُبسببكم.. "كل مسلم يغا gللسبا
هللا تعا%.. لذ� åب �ال يكو& مسئوًال 
تعا%.  هللا  يسيئ   cشي حد"¥  عن 
فإ�G سببتم �لكفاd �" معتنقي �] 4ين 
"يسبو&  عليكم  ير4"&  فإlم سو� 
�حلديث:   x  4d" "كذلك  dبكم.. 
ْبِن َعْمٍر" َعِن �لنَِّبيِّ �  َعْن َعْبِد �هللا 
ْنِب َ�ْ& َيُسبَّ  َقاYَ: ”ِ)&َّ ِمْن َ�ْكَبِر �لذَّ
َ"َكْيَف َيُسبُّ  َقاُلو�  َ"�ِلَدْيِه“.  �لرَُّجُل 
�ََبا  ”َيُسبُّ   :�  Yََقا َ"�ِلَدْيِه  �لرَُّجُل 
�لرَُّجِل َفَيُسبُّ �ََباtُ َ"َيُسبُّ َ�مَُّه َفَيُسبُّ 
َ�مَُّه“. (مسند �
د). فهذ� هو تعليم 
ال  "�ألمن..  �لسال8  لنشر  �إلسال8 
�لِشر\  فظاعة  dغم  �ملشركني  نسب 
�لذ] هو �بغض شيc عند �هللا تعا%.. 
"�لذ] قاY �هللا تعا% عنه: ﴿ِ)&َّ �هللا ال 
َيْغِفُر َ�ْ& ُيْشَرَ\ ِبِه َ"َيْغِفُر َما Gَ &َ"4ُِلَك 
ِلَمْن َيَشاcُ َ"َمْن ُيْشِرْ\ باهللا َفَقْد َضلَّ 
 &G( ..(١١٧:cلنسا�) ﴾َضَالًال َبِعيًد�
تتكلمو�   &� �ملشركني åب  ح� مع 
Ëسب �ألخالK �إلسالمية. هذ� هو 



١٩

اجمللد العشرون، العدد التاسع -  ذو احلجة  ومحرم ٢٨ -١٤٢٩ هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ م

 �dتقدمو� صو  &� �لقـر�<:  �لتعليم 
�إلسال8 �جلميلة �حلقيقية. 

ينفذ"�   &� �ليو8  �ملسلمني  )& "�جب 
 cألشقيا� �ما   �جلميلة.  �لتعاليم   tهذ
 cالستهز�� عن  يتوdعو&  ال  �لذين 
 x يعو4"&  فـسو�  باملسلمني.. 
�لنهاية )% �هللا تعا% متوdطني بأعما|م 
هذt.. "�هللا تعا% سو� nاسبهم على 
ما كانو� يفعلو& "سو� يعاملهم مبا 
يستحقونه..حيث يقوY �هللا تعا% عن 
 dٍَكفَّا ُكلَّ  َجَهنََّم  ِفي  ﴿�َْلِقَيا   :cهؤال
ُمِريٍب*  ُمْعَتٍد  لِْلَخْيِر  َمنَّاٍ�  َعِنيٍد* 
 tَُفَأْلِقَيا َ�َخَر  )َِلًها  �ِهللا  َمَع  َجَعَل  �لَِّذ] 
-٢٥:K) ِديِد﴾  �لشَّ  gِْلَعَذ�� ِفي 
كيف  تعا%  �هللا  بيَّن  "هكذ�   ..(٢٧
�لذين  �لنا�   cهؤال مع  سـيتعامل 
تعا%  �هللا  "ما8�4  تعا%..  يسيئو& هللا 
قد �خذ هذ� �ألمر بيدt؛ فيجب علينا 

�ال نقلق Òصوصـه.
 ��كب ضجة  هنا\  �أليا8   tهذ  x
 &( dشد]".  لـ"سلما&  بالنسبة 
dشد]"  "سلما&   Yمثا� �مللحدين 
يتخذ"& �إلحلا4 معبو�4ً  "غ�هم ممن 
 "�  h_لك� �حلكوما-  يتخذ"&   "�
�ملنظما- �إلجر�مية �|ًة |م من 4"& 
سيقضي  �لذ]  هو  تعا%  فاهللا  �هللا؛ 
�ما  "تعا%.  سبحانه  Ëكمه  فيهم 
�لذين يقولو& �ننا åب �& نفعل كذ� 

بأيدينا   �لنا�   cهؤال مثل   x "كذ� 
فإlم  ضدهم؛   -�cبإجر� نقو8   &�"
�إلسال8   �dصو يشوهو&  �حلقيقة   x
"�ألخالK �إلسالمية �لسامية. الشك 
�للعني  هذ�  به  قا8  �لذ]   cر�|�  &�
 �  Yلرسو� ”سلما& dشد]“ ضد 
 Yهللا تعا% �يًضا يد� -�G" ملالئكة�"
هذ�  �ظهر  "قد  باطنه..  خبث  على 
حكومة  قامت   �Gفإ �لباط³.  �خلبث 
�لدنيا بتكرميه "�عطته  من حكوما- 
�عماY؛  من  به  قا8  ما   �نظَ جائز� 
�هللا   %(  t4مر �حلكومة   tهذ �مر  فإ& 
تعا% �يًضا. "لكن هذ� ال يع³ �نه ال 
”بريطانيا“   x  cجنبا"  cشرفا يوجد 
 ���" x �لغرg؛ ففي �حلقيقة �& كثً
تصر�  على  �حتّجو�  قد  �لنا�  من 
�مللكة �ل_يطانية هذ�، "�عضاc �ل_ملا& 
�حتّجو� على Gلك �لتصر�.. "قالو� 
 hلتكرمي سو� c�d" ال فائد� ترجى من

ִדديد سال8 "�من �ملجتمع.
كتابه  �لَّف  عندما  �للعني  هذ�   &(
 x") شيطانية-   -�يا-   Îلبذ�
ُطِلَب  قد  �نه   Yلقو� ميكن  �حلقيقة 
Gهب  ما  "هذ�  يكتبه..   &� منه 
فـمن  �ملعلقني)..  من   ��لكث )ليه 
تدفعه   tc�d" يد�  هنا\   &� �لو�ضح  
من  �|د�   &(  .gلكتا� هذ�  لكتابة 
�ملسلمني  �ستفز��  هو   gلكتا� هذ� 

 � قاسية..  فعل   4"4d ُيظِهر"�  لكي 
 x يستغل �ملستغلو& هذ� �ألمر للطعن
�إلسال8. )& �لقيا8 باملظاهر�- "dفع 
 Kحر" "�لنعر�-   -�dلشعا� بعض 

.cألعال8 ال يفيد بشي�
 ��كب مؤ�مر�   tهذ  &( �حلقيقة   x
 Yضد �إلسال8 "لن نستفيد من �عما
�لتخريب "�لتدم�.. أل& �لقيا8 بتلك 
 cسو� يعطي �لفرصة |ؤال Yألعما�
�إلسال8  ضد  ليستغلوها   �لنا� 
"يقولو�:  �نظر"� )% �عماY �ملسلمني 
 �4d &( .حقهم x ا تؤيد ما قلناlفإ
 gقلو  x تنشأ   &� åب  �ل�  �لفعل 
تعاليم  ينشر"�   &� هي  �ملسلمني 
على  ُتَصلُّو�   &�"  cلسمحا� �إلسال8 
dسوY �هللا � �كثر من G] قبل ح� 
ُ�سو�  "تقدمو�  d"حانيًة..  تز4�4"� 
 �G( �ملهمة   tهذ  &( للنا�.   � �لن� 
فإlم  )جنا�ها؛  يستطيع  �حٌد  كا& 
قبلو�  ألlم  فقط  �أل
ديو&  هم 
 .� للن�   K4لصا� بالعاشق  "�منو� 
ير4   &� يستطيع  هنا\ من  فإ�G كا& 
فإlم  �ملعترضني؛  �عتر�ضا-  على 
هنا\  كا&   �G("..فقط �أل
ديو& 
8َ صو�d �إلسال8  �حٌد يستطيع �& ُيَقدِّ
�أل
ديو&  فإlم  للنا�؛  �لصحيحة 
فقط. لذ� على �أل
ديني �& nا"لو� 
Gلك �كثر من G] قبل "ُيَصلُّو� على 
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dسوY �هللا � �كثر من G] قبل.
”سلما&  �للعني:  Gلك  �لَّف  عندما 
طلب  هذ�؛   Îلبذ� كتابه  dشد]“ 
�لر�بع  �ملؤمنني-�خلليفة   ��م سيدنا 
�إلخو�  �حد  من  تعا%-  �هللا  
ه d
 .gديني �& ير4 على هذ� �لكتا
�أل
فكتب �حد �لعلماc �أل
ديني �لسيد 
�dشد �
د] Arshad Ahmedi  كتاًبا 
للر4 عليه بعنو�&: (dشد].. يال�مه 
 Rushdie: haunted”(لشرير� شبحه 
by his unholy ghost“.."ُ�ضيف )ليه 

�لر�بع  �خلليفة  من  بتوجيه  �خر   gبا

ه �هللا تعا%. "åب �& ُيعا4 نشر d
هذ� �لر4 مر� �خرh ح� تظهر �حلقيقة 
 Kألخال� ُيظهر  ما  هذ�  �لنا�.  �ما8 
يعر�  "بذلك  �لسامية  �إلسالمية 
�لنا� �لطريق �لصحيح لالحتجا¢. 

 ..Yسال8 �لعا¤ "�منه مرهوٌ& بالعد &(
يقوY �هللا تعا%: ﴿َيا �يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� 
�ِمَني هللا ُشَهَد�cَ ِباْلِقْسِط َ"َال  ُكوُنو� َقوَّ
َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ& َقْو8ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلو� 
�ْعِدُلو� ُهَو َ�ْقَرgُ لِلتَّْقَوh َ"�تَُّقو� �هللا ِ)&َّ 
�هللا َخِب�ٌ ِبَما َتْعَمُلوَ&﴾ (�ملائد�:٩).. 
"x هذ� �لصد4 يقوY �ملسيح �ملوعو4 
 cألعد�� عد�"�   &(  :tمعنا ما   �
åب �ال متنعكم عن �لعدå ..Yب �& 
تتمسكو� بالعدY أل& G xلك تكمن 
�إلنسا&  على  �لصعب  من   .hلتقو�

�& يقو8 مبقتضيا- �لعدY "�إلنصا� 
 cتسفك �لدما" [Gمع �ألقو�8 �ل� تؤ
 dكما فعل كفا cلنسا�" Yتقتل �ألطفا"
 Yبالعد �"صى  �إلسال8  "لكن  مكة 

"�إلنصا� ح� مع هؤالc �لنا�. 
)& بعض �لـمجاملة مع �ألعد�c سهلة 
نوًعا ما،  "لكن �لعدY "�إلنصا� مع 
�لعد" ليس سهًال. من �ملمكن �& åلس 
 d"يتحا" �حياًنا   t"عد مع  �إلنسا& 
 Yلعد� مبقتضيا-  �لقيا8  "لكن  معه؛ 

معه "�إلحسا& )ليه �مٌر صعب.    
 :tملسيح �ملوعو4 � ما معنا� Yيقو
�ملتعطش  �لعد"  مع   Yيعد �لذ]   &(
هللا  حبيًبا  يكو&  عندها  فإنه  لدمه؛ 

تعا%.
 &� تعا% åب  هللا  مستوh حبك   &(
بلغ  �لذ]  عد"\  مع  للعد�لة  يدعو\ 
ملا  �نظر  �ملنتهى؛   %( عد�"تك   x
"مع   � �هللا   Yسوd مع   dلكفا� فعل 
�ملسلمني x مكة "�ملدينة؛ "dغم Gلك 
قاY �هللا تعا% �نه åب �& تعدلو� مع 
�حلب  åعل  ما  هذ�  �لنا�..   cهؤال
�ملجتمع   x "ينتشر  يتز�يد  �إلنسا< 
�إلسال8..  تعليم  هو  فهذ�  "�لعا¤. 

.K4هو �& تنشر"� �حلب �لصا"
�لن� � x هذ� �لصد4 قد  )& ُ�سو� 
 �dكبا cجذبت لإلسال8 من كانو� �عد�
"قد �تضح Gلك جلًيا يو8 فتح مكة،  

حني �علن سيدنا dسوY �هللا �: ”ال 
تثريب عليكم �ليو8 يغفر �هللا لكم“. 
)& هذ� �إلعال& x �حلقيقة هو �لذ] 
�لكفاd "�ملتعطشني  جذg كثً�� من 
"هذ�  �إلسال8..   %( �ملسلمني   cلدما
 tتتبعو  &� åب  �لذ]  �لطريق  هو 

�يًضا. 
تؤ4 مقتضيا-   ¤ �G( )& �حلكوما- 
�لعدY "�إلنصا�؛ فـسو� تكو& 
لعبة x �يد] �لظاملني.. �] x �يد] 
تعيث  �ل�  �ملتطرفة  �ملنظما-  تلك 

فساx �4ً �لعا¤.
�أل"�مر  بعض  لكم  قدمت  لقد 
�إلسالمية  �لتعاليم  ُتقد8  �ل�  �لقر�نية 
�لسمحاc.. ندعو �هللا تعا% �& تطلع 
فيها   hنر �ل�  �أليا8  تلك  علينا 
�إلسالمية،  �أل"�مر  تّتبع  �حلكوما- 
تعاليم  ينشر"&  �يًضا  �حلكا8   hنر"
�ملسيح  �dية  حتت   cلسمحا� �إلسال8 
�ملوعو4 �.. "�& يوفقهم �هللا تعا% 
نيل  �جل  "من   .hبالتقو للتمسك 
�أل
ديني  �ملسلمني  على  �ملر�8  هذ� 

.cيكثر"� من �لدعا &�
ندعو �هللا تعا% �& يستجيب لدعو�تنا 
مهًد�  تكو&  أل&  �لدنيا  يوفق   &�"
للسال8 "�حلب "�لوئا8،  "�& يعبد"� 
�لعاملني..   gd هو  �لذ]  "�حًد�  )ً|ا 

�مني
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حـكٌم ونـوادرُ

)عد�4: 2اY �غز"Y (�ململكة �ملغربية)

* ُكن لينا من غ� ضعف "شديد� من غ� عنف.
�فترقن   �G(" تكسر�  �جتمعن   �G(  Æُلرَِّما�  þتأ  *

تكسر- �فر��4.
.gبيت �لظا¤ خر� *

.cتفرقت �لغنم قا4ִדا �لعنـز �جلربا �G( *


من مآثر �ألبر�

ه �هللا: ملا�G ال d بن �4هم� )بر�هيم  �لز�هد  ُسئل 

يـا �dكًضـا x ميـا4يـن �|ـوh مرًحـا

لعـب  x �لعمـر   %"" �لزمـا&  مضـى 

�بيا- |ا معا&:

ÿالط؟ فقاY: )& صِحبت من هو ß >�G� >"4هله، 
، ")& صِحبت  ")& صِحبت من هو فوقي تك_ عليَّ
من هو مثلي حسد<، فاشتغلت مبن ليس x صحبته 
ملل "ال x "صله �نقطا� "ال x �ألنس به "حشة. 

"قصد بذلك �هللا تباd\ "تعا%.

لكل مثل �اللة
لألمر  لالستعد�4ِ   gُُيضَر �لّسهم.  ُير�ُ�  �لرمي  َقْبَل 

قبل "قوعه.

نشــو�نا �لغي   gثـيـا  x "�dفال 

كانا ما  كانا  قد  مضى  قد  ما  يكفيك 
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حيا� محمد � (٢١)٢٢

)& حيا� ن� �إلسال8 � كتاg مفتوÆ كلما Ëثت x �] جزc منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتماÿ" 8لب �للب. "¤ nد¥ �& مت تسجيل "قائع حيا� ن� �" حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 4قيًقا "متاًحا للد�dسني، مثل حيا� �لرسوY �لعظيم �. "صحيح �& هذt �لغز�x �d �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا4 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �d4سة �النتقا�4- بعناية، "يتم �لر4 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�t فينا حيا� �لرسوY � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَوh، ال مياثلها فيه حيا� �] شخص �خر.

 x حليا� �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقنا� "��d �لثقة x قلوg من يتبع �صحاֲדا. )G تظل صعوبا- �لغموj، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة x �لقلوg. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسوY �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا�. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�4- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�c عليها، فمن �ملحتم �& جتذg حيا� �لرسوY � منَّا كل 

حب ")عجاg "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباd "توق�، بشكل كامل "�4ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÎd �هم مالمح هذ� �لكتاg �لقيم �لذh ستطالعه ع_ حلقا- x هذt �لز�"ية. 
 Yهذ� �ملقا8 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو x جلدير بالذكر�"
�، �ل� كانت "�ضحة كالكتاg �ملفتوÆ، "شديد� �لثر�c مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¥. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح� هذt �للمحة |ا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا�d ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياdسه؛ ")�G عرفته فقد عرفت �لقر�& �ملجيد، ")�G عرفت �لقر�& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتاg )% لغة �لضا4 لألستاG �لفاضل فتحي عبد �لسال8.

 حضر� مر�� بش9 �لدين �مو� @�د �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلما8 �ملهد] �

شخصية رسول اهللا � وأخالقه

حاله مع @��4جه
كا& � عطوًفا كل �لعطف "عا4ًال 
كل �لعدY مع �"جاته، ")�G �خطأ- 
مبا  تِف   ¤" ما  موقف   x )حد�هن 
عليها من "�جب �الحتر�8 جتاهه، فإنه 
يوما   Yقا" �ألمر.   dميّر" يبتسم  كا& 
للسيد� عائشة: ")< ألعر� )�G كنت 
ع�d ³ضية ")�G كنت علّي غض�". 
 :Yلك"؟ فقاG قالت: "من �ين تعر�
فإنك  �dضية  ع³  كنت   �G( "�ّما 
كنت   �G(" �مد،   gّd" ال  تقولني: 
علّي غض� قلت: ال "gّd )بر�هيم". 
قالت: "�جل "�هللا يا dسوY �هللا، ما 
 gكتا  ،[dلبخا�) �Ôك"  )ال  �هجر 

.(Æلنكا�
كانت �لسيد� خدåة هي �ّ"Y ��"�جه، 
معه،  �لتضحيا-  �عظم  "قد ضّحت 
"فاִדا  "بعد  سنًّا.   t_تك "كانت 
تزّ"¢ بنساc �صغر سنًّا، لكّن Gكر�ها 
كانت  "عندما  قلبه.   x ÿفت   ¤
�لسيد�  صديقا-  من  صديقة   td"تز
ليستقبلها  قائًما  ينهض  خدåة، كا& 
شيًئا   h�d" تصا�4   �G(" (مسلم). 
£ص �لسيد� خدåة، كا& قلبه ينبض 
"جد�نه  "يفيض   ،Yحلا�  x بالعاطفة 
باحلنني )% Gكرياته معها. "حد¥ �& 
 hكا& �"¢ �بنته �ينب من بني �سر
يكن   ¤"  ،dبد معركة   x �ملسلمني 
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فبعثت  نفسه،  به  يفتد]  شيًئا  ميلك 
ֲדا  تفَتد]  بقال�4  �ملدينة   %( �ينب 
�"جها، "كانت �لقال�4 �صًال ألّمها 
 Yلرسو� h�d ة. "عندماåلسيد� خد�
لرÅيتها،  "تأثر  عرفها،  �لقال�4   �
 &� �صحابه   &Gفاستأ قلبه،   Kّd"
�"جها،  |ا  "يطلقو�  )ليها  ير4ّ"ها 
بالغة  بسعا�4  Gلك  �لصحابة  فقبل 
هدّية  كانت  �لقال�4   &( |م   Yقا ملا 
�بنتها  �لزفا� من �لسيد� خدåة )% 
 ��كثً "كا&   .(٢¢ �حللبية   ��(�لس
ما ميدÆ �لسيد� خدåة �ما8 ��"�جه 
 x ضّحت  كم  "يذكر  �ألخريا-، 
سبيل �إلسال8. فغاd- �لسيد� عائشة 
من Gلك يوما "قالت: "كأنه ¤ يكن 
فتأثر  خدåة".  )ال  �مر��  �لدنيا   x
�لرسوY � كثً�� لقو|ا "قاY |ا )lا 
"يعّد4  يذكر   Æ�d" كانت "كانت، 

.([dلبخا�) عما|ا "مناقبها�

علّو @خالقه �4ّوها
 x �4ئًما   �dًصبو  �  Yلرسو� كا& 
�ملحن، "¤ يتر�جع �بًد� �ما8 �لظر"� 
 cيد� �ألهو� ¤" ،-�cلصعبة "�البتال�
عرفنا  "لقد  عليه.   Ãتستو �لشخصية 
يولد   ¤ "هو جنني   xتو قد   tبا�  &�
 tليكفله جّد ��بعد، "ُتوفيت �مه صغً
ح� �لثامنة من عمرt. "بعد "فا� هذ� 

�جلد بعد Gلك بقليل، كفله عّمه �بو 
 �طالب. كا& �بو طالب يرَعى �لصغ
معه  يتسامح  "كا&  عليه،  "يعطف 
لسببني �ّ"|ما �لعاطفة �لطبيعية ±و �بن 
�خيه، "ثانيهما أل& عبد �ملطلب جّد 
�لرسوY � كا& قد �"صاt به. "لكن 
 ��"¢ �Â طالب ¤ تكن حتمل للصغ
حتكمها  تكن   ¤"  ،dلشعو� نفس 
نفس �العتبا�d-. لذلك كا& nد¥ 
�حياًنا �& تقسم شيًئا ما بني صغاdها 
 &"4  ��لصغ عّمهم  �بن  تاdكة  هي، 
�بو  4خل   &� تصا�4   �Gفإ نصيب. 
فإنه  كهذ�،  ظر�   x  Yملْنز� طالب 
كا& åد �بن �خيه �لصغ� جالًسا على 
جانب، 4"& �ثر للعبو� �" �لضيق �" 
�إلحسا� بالّضْيم على "جهه، "كأنه 
جتسيد تا8 للشعوd بالكر�مة، فيسر� 
بد"�عي  مدفوًعا   ��لصغ  %( �لعم 
""عيه  ")حساسه  �جلائشة  �لعاطفة 
باملسئولية فيضّمه )% صدtd صائًحا: 

"�نظر"� )% طفلي هذ� �يًضا.. �نتبهو� 
هذ�  كا&  �يًضا".  هذ�  طفلي   %(
شهد"�  "من  عديد�،  مر�-  nد¥ 
�مًد�،   &� على  �2عو�  �لوقائع   tهذ
"�حد�  مر�  يبد   ¤  ،gلشا�" �لصّ� 
 tنه قد تأثر ֲדذ� �ية با�d4 تدY على 
 dشعو [ّ� لديه  �نه كا&   "� �لتفرقة، 
بالغ�� من �بناc عمه. "مضت �حليا�، 
 &� ميكنه  كا&  �لذ]  �لزمن   cجا"
كا&  لو   ،dلثأ� نو�  من  شيًئا  يفعل 
قد ترّسب x نفسه شعوÉ dز"& عن 
Gلك. لكن �لذ] حد¥ �نه �خذ على 
عاتقه كفالة "تربية �ثنني x بيته من 
"جعفر.  علّي  "Õا  هذ�،  عمه   cبنا�
�على  على  �ملسئولية  حتمل  "لقد 

مستوh ممكن.
لقي �لرسوY �لكرمي � خالY حياته 
"قًعا من  �شد  متو�لية كانت   gdجتا
�مه  "ماتت  يتيًما،  ُ"لد  فقد  Gلك، 
 x هو" tفقد جد" ،�"هو طفل صغ

وجاء الزمـن الذي كان ميكنه أن يفعل شـيًئا من نوع 
الثأر، لو كان قد ترّسـب a نفسـه شعور �زون عن 
ذلـك. لكن الذي حـدث أنه أخذ علـى عاتقه كفالة 
وتربيـة اثنني a بيتـه من أبناء عمه هـذا، وهما علّي 
وجعفر. ولقد حتمل املسئولية على أعلى مستوى ممكن.
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 çبعد �"�جه عا" ،tلثامنة من عمر�
�آلخر.  بعد  "�حًد�   cبنا� عد�  ثكل 
"بعد Gلك فقد �"جته �حلبيبة "قرينته 
�ملخلصة �لسيد� خدåة. "لقد ماتت 
عّد� ��"�¢ له ممن تز"جهن بعد �لسيد� 
خدåة. "عند قرg "فاته حتمل �ال8 
�حلز& على فقد �بنه �لصغ� )بر�هيم. 
لقد حتّمل 2يع هذt �ملصائب برًضى 
تتأثر dّقته "4ماثته "ال  "سكينة، "¤ 

عزميته بتو�Ã �ملحن عليه.
�خلاّصة  �حز�نه  عن  �بًد�  ُينّفس   ¤"
كل  يلَقى  "كا&  �ملأل،  على  جْهر� 
"عامل   .gعذ بشو�  بوجه  )نسا& 
�جلميع على �لسو�c بنفس �إلحسا� 
�مر��   h�d مر�   x" �ملعشر.  "لطف 
بلْوعة،  �لفقيد  �بنها  ق_  على  تبكي 
 Yمتأملة، فنصحها بالص_ "قبو Úتصر"
 &ّ� تعر�  �ملر��  تكن  �هللا. "¤   �4�d(
�دثها هو �لرسوY �لكرمي �، فر4ّ- 
عليه قائلة: ")ليك ع³ فإنك ¤ ُتصب 
مبثل مصيب�". � قالت له �ملر�� لو �نه 
صعوبة   hمد لعر�  مثلها  �بنه  فقد 
�لص_ على تلك �ملصيبة، فأخ_ها �نه 
�بنائه ال "�حًد� فقط،  فقد سبعة من 
يفكر  يكن   ¤" طريقه.   x "�ستمر 
)ال  مصائب،  من  �صابه  فيما   ��كثً
ليذكرها،   tكهذ حا4ثة  �dجعته   �G(
 c�4�  &"4  Yحتو يتركها   ¤ "لكنه 

مهمته x خدمة �إلنسانية �ل� �dسله 
�لقيا8   x "ال  �جلها،  من  تعا%  �هللا 
 cعبا� 
ل  من  سبحانه  به  كّلفه  مبا 
�لنا�، "مشاdكتهم �
ا|م "�ثقا|م 

.d"ًضا "سرd المهم بكل�"

ضبـط �لنفـس
من  �4ئمة  حالة   x  � كا&  لقد 
يعر�  "كا&  �لنفس،  على  �لسيطر� 
كيف يتحّكم متاًما x مشاعرt، خاصة 
 gسلو�  x �آلخر"&  £طئ  عندما 
�صبح  عندما  "ح�  معه.  تعاملهم 
شخص  لكل  يستمع  كا&  حاكًما، 
x ص_ "�نا�. "عندما يعامله شخص 
بوقاحة، كا& يتحمله "¤ nا"Y �بًد� 
 hالنتقا8 لشخصه. "من �ملعر"� لد�
)نساًنا  £اطبو&  عندما  �lم   gلعر�
"يظهر"& له �الحتر�8، فإlم ال ينا4"نه 
�ملسلمو&  �عتا4  "قد  �ملجّر4.  باÔه 
 Yسوd "يا  بقو|م   Yلرسو�  gخطا
�هللا"، "¤ يتعّو4 �ّ] من �ملسلمني �& 
ينا4يه بأÂ �لقاسم (�لقاسم �سم �حد 
�بنائه). "x �حد �أليا8، جاtc يهو4] 
 Yخال"  ،td"اn "�خذ  �ملدينة   x
�ملحا"�d كا& ينا4يه باÔه �ملجّر4: يا 
 � Yمد. "¤ يعر �لرسو��مد، يا 
 x خطابه، "�ستمر gهتماًما ألسلو�
شرحه ملوضو� �حلو�d صابًر�. فغضب 

 gخلطا� cجلفا � Yلرسو� gصحا�
من هذ� �ملتحّد¥، ح� )ّ& �حدهم ¤ 
يتمالك نفسه فقاY لليهو4] ناصًحا 
بكنيته   �  Yلرسو� £اطب   &�  tيا(
 Yفقا �ملجّر4.  باÔه  ال  �لقاسم"  "�با 
 tاÔ [ليهو4] )نه ينا4يه باالسم �لذ�
 :Yقا"�  Yلرسو� فتبّسم   .tبو�� به 
�مًد�  Ôيت  لقد   ،Kصد "لقد 
 &� عليه   �ض "ال  ُ"لد-،  عندما 
�لنا�  كا&  "�حياًنا  باÔي".  ينا4ي³ 
"ينخرطو&  �لطريق،   x يستْوقفونه 
له  "يشرحو&  حديث،   x معه 
مطالبهم،  له  "يقّدمو&  حاجتهم، 
صابًر� ح�  معهم  يقف  �4ئًما  فكا& 
ينتهي صاحب �حلاجة "ميضي، "بعد 
كانو�  "�حياًنا  هو.  يتحر\  Gلك 
يلقونه فيصافحه �حدهم، "nتفظ بيد 
�لوقت،  لبعض   tيد  x  �  Yلرسو�
فلم يكن يسحب يدt من يد مصافحه 
�"ًال، مع �نه كا& åد x هذ� مضيعة 

لبعض �لوقت، "تصّرًفا غ� مالئم.
 &"4 )ليه  يذهبو&  �لنا�  "كا& 
مشاكلهم  �مامه  "يضعو&  صعوبة، 
فإ&  معونته،  "يطلبو&  "معاناִדم 
يتر44ّ  فال  �ملساعد�  يستطيع  كا& 
"�حياًنا كانو� يالحقونه  تقدميها.   x
عليه  "يضغطو&  �ملتطّرفة  باملطالب 
طاملا  |م  �الستجابة   x فيستمر  ֲדا، 
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بعد  "�حياًنا  �لتلبية.  على   �dً4قا كا& 
 &� �لسائل  ينصح  كا&  �ملطلب  تلبية 
�لنا�.   Yيسأ "�ال  �كثر  �هللا   x يثق 
�ملخلصني  �ملسلمني  �حد  سأله  "مر� 
عد� مر�-، فكا& يعطيه x كل مر�، 
"x �لنهاية قاY له )& �أل2ل للمسلم 
 Yهللا تعا% "�ال يسأ� x يضع ثقته &�
�لنا� شيًئا. "كا& هذ� �لشخص "فيًّا 
ما   Yللرسو ير4ّ  فلم  �لنصيحة،   tذ|
 x  dقر لكنه   ،tملشاعر dعاية   tعطا�
�ليو8  بعد  �حًد�   Yيسأ لن  �نه   Yحلا�
"بعد  �لظر"�.  كانت  مهما  شيًئا 
 x سنو�- كا& هذ� �ملسلم مشترًكا
معركة من �ملعا�d \dكًبا على فر�، 
 Yلقتا� معمعة   x َسوطه  منه  فسقط 
�شتبا\  كا&  بينما  �لثائر،  "�لضجيج 
قمته،   x  Æلرما� "�ختال¹  �لسيو� 
فا±· �حد �ملسلمني من �جلند �ملشا� 
على �لسْو¹ ليلتقطه له، فرفض Gلك 
حصانه  عن  "هبط   ،�dلفا� �ملسلم 
 h�d بنفسه. "ملا tلتقط َسوطه بيد�"
 Æفشر تعّجب،  Gلك  �ملاشي  �ملسلم 
له كيف �نه منذ "عد dسوY �هللا �ال 
بذلك،  يفي  فإنه  شيًئا  �حًد�   Yيسأ
فإنه  سوطه  ينا"له   &� سأله  �نه  "لو 
£شى �& يكو& بذلك قد نقض هذ� 

�لوعد.

�لعد�لة 4نز�هة �لتعامل
 ،gلعر�  x شائعة  �ملحابا�  كانت 
 x عد�   �معاي يطّبقو&  "كانو� 
 x "ح�   ،Þألشخا� مع  �لتعامل 
�ألمم  بعض   x �lم   hنر هذ�  يومنا 
�اسبة  عن  nجمو&  �ملتحضر� 
�لرفيعة  �ملناصب   gصحا�"  ��ملشاه
�لقانو&  ُيطبق  بينما  �عما|م،  على 
�ملو�طن  �لشخص  ضد  صر�مة  بكل 
كا&   �  Yلرسو� لكن  �لعا4]. 
فريًد� x معاملة �جلميع بعد�لة "نز�هة 
�ִדمت  بقضية   cجي "مر�  متسا"ية. 
فيها �مر�� بالسرقة، "كانت �ملتهمة من 
عائلة �G- مكانة "شأ&، "قد ثبتت 
عليها �لتهمة. "لقد �حد¥ هذ� �ألمر 
فزًعا كبً��، )G لو ُطبقت عليها عقوبة 
ستلحق  "�ملهانة   dلعا� فإ&   ،Kdلسا�
"قد  Gلك.   cجّر� من  بأسرها  �لقبيلة 
من  يطلبو�   &� �لنا�  من   ��لكث  4�d�
"لكنهم  فيها،  �لشفاعة   �  Yلرسو�
 x" .لوساطة� tكانو� £شو& من هذ

�لنهاية �خذ �سامة بن �يد على عاتقه 
 Yلرسو�  %( "Gهب  �ملهمة،   tهذ
 �تغ ح�  باألمر  شعر   &( "ما   ،�
�هلك  )منا  "حسبك،   :Yقا" "جهه 
 Kسر �G( م كانو�l� من كا& قبلكم
فيهم �لقو] تركو�G(" ،t سرK فيهم 
�لضعيف �قامو� عليه �حلد. "�هللا لو �& 
فاطمة بنت �مد سرقت لقطع �مد 
�حلد"4).   gكتا  ،[dلبخا�) يدها" 
 Yسوd عّم  �لعبا�،   &�  ["dُ "لقد 
�هللا، كا& قد ُ�سر x بدd، "مت dبطه 
Ëبل شأنه شأ& بقية �ألسرh ملنعه من 
على  مشد"�4ً  �حلبل  "كا&   ،gر|�
ليًال،  )نه كا& يئن  �لعبا� بقو� ح� 
يستطع   ¤" �نينه   �  Yلرسو� "Ôع 
�لنو8. فشعر بذلك �صحابه، "�dخو� 
"عندما  �لعبا�،  عن  قليًال  �حلبل 
منهم  طلب  بذلك   �  Yلرسو� علم 
�الختياd بني )dخاc �حلبل عن �جلميع 
�لعبا�،  عمه  dبا¹  شّد  )عا�4   "�
2يع  معاملة   x  Yبالعد "�مرهم 

"حسبك، إمنا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد. 
واهللا لو أن فاطمة بنت 5مد سرقت لقطع 5مد يدها"
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�ألسرh. عند Gلك قا8 �لصحابة من 
جهتهم بإdخاd cبا¹ �جلميع "تشديد 

�حلر�سة عليهم (�لزdقا< ¢٣).
"ح� x ظر"� �حلرg "ما تقتضيه 
من ضر"�d- قاهر�، كا& � شديد 
�لسليمة  �لقو�عد  مبر�عا�  �الهتما8 
"�ألعر��  �ملعاهد�-  "�حتر�8 
بإيفا4 2اعة من  �ملعتمد�. "قا8 مر� 

لة �ستطالعية فو�جهو�  x صحابه�
يو8  �خر   x �لعدّ"   Yجاd من  بعًضا 
من شهر dجب، �حد �ألشهر �حلُر8، 
 &� عليهم   �dخلطو� من   &� "ظّنو� 
مكة   %( ليحملو�  يفلتو&  يدعوهم 
خ_ هذt �جلماعة �الستطالعية �لقريبة 
ُقتل   Yلقتا�  cثنا�" فها2وهم.  منهم 
�لعدّ"، "عندما dجع هذ�  �فر�4  �حد 
 Æ�d �ملدينة،   %( �الستطالعي  �لَوفد 
حد¥  ما  على  يعترضو&  مكة  �هل 
حرمة  �نتهكو�  �ملسلمني   &ّ( قائلني 

�لشهر �حلر�8 "قتلو� dجًال منهم.
كا& �هل مكة ينتهكو& حرمة �ألشهر 
Gلك  كا&  م�  �ملسلمني  ضد  �حلُر8 
"كا&  هو�هم،  حسب  |م  مالئًما 
 �4ًd �عتر�ضهم  �لر4ّ على  �ملمكن  من 
ينتهكو&  �يًضا  )lم   Yبالقو مناسًبا 
ُحرمة �ألشهر �حلر8، فال nّق |م �& 
بذلك.  يلتزمو�   &� �ملسلمني  يطالبو� 
"لكّن �لرسوY � ¤ يكن ليستعمل 

بالالئمة  �لقى  لقد  �لر4.  هذ�  مثل 
"dفض  بشد�،  �حلملة  �فر�4  على 
قد  )نه  بل  �ل� غنموها  �لغنائم   Yقبو
 hحد( x cلقتيل كما جا� �h4ّ 4ية 
�لر"�يا-، ح� نزلت �آليا- من عند 
برّمته  �ألمر  فأ"ضحت  تعا%،  �هللا 

(�لبقر�: ٢١٨).
مشاعر  على  عموًما  �لنا�  "nافظ 
åرحوlا.  فال  "�قاdֲדم  �صدقائهم 
على  يشّد4  كا&   �  Yلرسو� "لكن 
حقًّا   tdباعتبا �ألمر  هذ�  مر�عا� 
يقفو&  للذين  بالنسبة  ح�  للجميع، 
مر�  "حد¥  �ملعاdضة.  موقف  منه 
 &ّ� )ليه  "شكا  يهو4]   tcجا  &�
حني   tمشاعر  %(  cسا� قد  بكر  �با 
موسى.  من  �عظم  �مًد�   &ّ( له   Yقا
فاستدعى �لرسوY � �با بكر "سأله 
�ليهو4]   &ّ( فقاY لـه  عما حد¥، 
هو �لذ] بد� فقاY حالًفا: "ال "�لذ] 
عليه  فر4ّ  �لبشر".  فّضل موسى على 

فّضل  "�لذ]  "ال  بقوله:  بكر  �بو 
 Yلرسو�  Yفقا �لبشر".  على  �مًد� 
يفعلو�  �ال  للمسلمني  ينبغي  بأنه   �
Gلك dعاية ملشاعر �آلخرين، "�مر �ال 
 � موسى  على  �ملسلمو&  يفّضله 

(�لبخاd]، كتاg �لتوحيد).
Gلك   ،� �مًد�   &� هذ�  يع³  "ال 
�لرسوY �لكرمي �لعظيم، ال يتسّنم مكانة 
عند �هللا �على من موسى �، "لكنه 
 x ا كهذ� يطلقه �ملسلمnًقصد �& تصر
 ،tمشاعر Æرå &� جه يهو4] جدير"

"هذ� شيå cب جتنبه متاًما.

�حـتر�d �لفقـر�[
على  �4ئًما  يعمل   �  Yلرسو� كا& 
�ملجتمع،   x  cلفقر��  Yحو�� حتسني 
 x مكانتهم  برفع  يهتم  كا&  كما 
�هللا   Yسوd كا&  �إلنسا<.  �ملجتمع 
فمّر  معه،  جالسني  �صحابه   x يوًما 
 Yفسأ  ،cألثريا� من  dجل  عليهم 

وعندما علم الرسـول � بذلـك طلب منهم االختيار 
بـني إرخـاء احلبل عن اجلميـع أو إعادة شـّد رباط 
عمـه العبـاس، وأمرهـم بالعـدل a معاملـة �يع 
األسـرى. عنـد ذلـك قـام الصحابـة مـن جهتهم 
بإرخـاء ربـاط اجلميـع وتشـديد احلراسـة عليهم
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dسوY �هللا �صحابه: "ما تقولو& فيه"؟ 
 Yفر4ّ"� عليه قائلني: "هذ� حرّ] )& قا
�& ُيسمع لـه، ")& خطب �& ُينكح، 

")& شفع �& ُتقبل شفاعته".
"كا&  �خر،  dجل  مّر  قليل  "بعد 
فقً�� معدًما، فسأ|م �لرسوY � عنه 
"هذ�  قائلني:  عليه  فر4ّ"�   .Y"كاأل
 &(" له،  ُيسمع  �ال   Yقا  &( حرّ] 
خطب �ال ُينكح، ")& شفع �ال ُيقبل 
 Y4ّ �لرسوd x منه". "كانت �ملفاجأ�
 �� عليهم فقاY: ")& هذ� �لفق� خ
 ،[dمثل �لغ³" (�لبخا jdأل� cمن مل

.(Kلرقا� gكتا
تقصد   ��فق مسلمة  �مر��  "كانت 
فترفع  �ملدينة   x  �  Yلرسو� مسجد 
منه �لقمامة. "مر- بضعة �يا8 ¤ يرها 
�لرسوY � فيها، فسأY عنها مهتًما، 
فأخ_"l� tا ماتت. فقاY: "�فال كنتم 
�Gنتمو< ֲדا، 4لو< على ق_ها، ("كا& 
يقصد بذلك لومهم على تصّوdهم �lا 
 ،tفدلو لفقرها).  �لتقدير  تستحق  ال 
فأتى ق_ها فصلى عليها صال� �جلنا��. 
 [G _غ� �شعث   gّdُ"  :Yيقو "كا& 
على  �قسم  لو  لـه،  يؤبه  ال  طمرين 
 Yإلكما� ،Yكنـز �لعما) ".tهللا ألبّر�

من �خلموd Yقم �حلديث: ٥٩٥٣)
"x مر� كا& بعض �صحابه جالسني 
 ،�"dلك عبيًد� "حترG مًعا، ممن كانو� قبل

قائًد�  �لذ] كا&  �بو سفيا&  فمر ֲדم 
ح�  �ملسلمني  يقاتل  "ظل  عظيًما، 
فْتح مكة � �سلم حينئذ. "هنا �خذ- 
"هبه  �لذ]  بالنصر   tُتذّكر �ملجموعة 
�هللا لإلسال8 "هزمية �ملعاdضة �ملسلحة، 
 jير فلم  Gلك   � بكر  �بو  فسمع 
قائًال:  �ملجموعة  ""ّبخ  قو|م،  عن 
"�تقولو& هذ� لسيد قريش؟ " � Gهب 
�لقصة،  لـه   h"َd"  �  Yلرسو�  %(
كنت  لئن  بكر!  �با  "يا  له:   Yفقا
فعا4  dّبك".  �غضبت  لقد  �غضبتهم 
)ليهم �بو بكر لتّوt "�خذ يسترضيهم 
�غضبتكم"؟  هل  )خو�<،  "يا  قائًال: 
 ¤ )lم  له  قالو�  ح�  يناشدهم  "ظل 
يشعر"� بأية )سا�c مما قاY، "4ُعو� �هللا 
 gمسلم-كتا) لـه  يغفر   &� تعا% 

�لفضائل).
على  nّث   �  Yلرسو� كا&  "بينما 
)حسا�   Æجر "عد8   ،��لفق �حتر�8 
 cلقضا جهد  كل   Yبذ" �ملسكني، 
)طعامهم،  على  "�حلّض  حاجتهم، 
فإنه x نفس �لوقت كا& يطلب منهم 
 &� "عّلمهم  بالعّز�،  �لتا8  �إلحسا� 
 &("  :Yيقو "كا&   .Yلسؤ�� يتجنبو� 
�لتمر�   t4ّتر �لذ]  هو  ليس  �ملسكني 
"�للقمتا&،  �للقمة   "� �لتمرتا&،  "ال 
"ال  يغنيه،  غ·  åد  ال  �لذ]  "لكن 
 ،[dعليه" (�لبخا Kيفطن لـه فيتصد

كتاg �لزكا�). "كا& يقوY: ")& �هللا 
تعا% يباd\ �لوليمة عندما ُيدعى )ليها 
 &ّ� عائشة  �لسيد�   -"َd" �ملسكني". 
�بنتا& |ا  �مر�� مسكينة ��dִדا "معها 
عائشة  �لسيد�  تكن   ¤" صغ�تا&، 
فأعطت  "�حد�  متر�   �غ متلك  �نئذ 
�لتمر�  �ملر��  فقسمت  �لتمر�،  �ملر�� 
 Yلرسو� cبني �بنتيها "�نصرفت. "جا
� �لبيت فقّصت عليه �لسيد� عائشة 
من  �هللا  �dقه  "من  |ا:   Yفقا �لقّصة، 
"�4ֲّדن  فرّباهن  شيًئا  �لبنا-   cهؤال
 &� "�خ_ها   ،dلنا� من  ستًر�  له  كّن 
�ملر��   tذ| �جلنة  "هب  قد  تعا%  �هللا 

لعطفها على �بنتيها". (مسلم)
 cألغنيا� �صحابه  �حد   &ّ� يوًما  "Ôع 
 Æفر� �خرين،  على  بثرَ"ته  يتفاخر 
�لثرَ"�   &� �حد  يظن  �ال  يعلمهم 
"�ملكانة "�لقّو� تأ� من جهد �لشخص 
�خلاÞ، "لكن ليعلمو� �ّ& هذt �لثالثة 

 .cلفقر�� cهؤال Yُتكتسب من خال
�حي³  "�للهم   :� 4عائه  من  "كا& 
 x >مسكيًنا "�مت³ مسكيًنا "�حشر
 gكتا (�لترمذ]،  �ملساكني"  �مر� 

�لزهد).
"á �ثناc مر"x td �لطريق مر�، "كا& 
�جلو حا�dً، الحظ �حد �ملسلمني nمل 

ًال ثقيًال من مكا& )% �خر، "كا& 
�لبساطة  شديد   ،� جدًّ  ��فقً �لرجل 
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 tتزيد"  ،gلتر��"  Kلعر�  tيكسو
فلم  بؤًسا.  �لبا4ية على "جهه  �لكآبة 
�لرسوY �، "�قترg منه  يتأفف منه 
يد�عبه، فوقف خلفه ""ضع يديه على 
عي³ �لرجل ليخّمن من هو؟ "حتّسس 
"جه  �خلالية   tيد بطر�  �لرجل 
�لرسوY � من خلفه "�d4\ �نه هو، 
 Yلرسو� معرفة  ما ساعدt على  "لعل 
يقبل  �حًد�   &ّ� يظن  يكن   ¤ �نه   �
)ظهاd هذ� �لتعاطف مع dجل x مثل 
 ،� �لكرمي   Yلرسو� )ال  �ملزdية  هيئته 
 Yلرسو�  dصد  x  hفانضو "تشّجع 
�، "لعله كا& يريد �& يعر� )% �] 
 Yلرسو� عطف   Yينا  &� ميكنه   hمد
 Yبل قا ،tبتسم � "¤ يزجر�" .�
له مد�عًبا: "لدّ] عبد فهل يريد �حٌد 
�ملر�4  �نه  �لرجل   \d4�" يشتريه"؟ &�
�حًد�   hير ال  )نه   Yفقا �لدعابة،  من 
يقبل �& يشتر] من هو مثله. فطمأنه 
�لرسوY � "�خ_t بأ& لـه عند �هللا 

تعا% قيمة عظيمة. (شرÆ �لسنة) 
 cلفقر�� مر�عا�  على   � يقتصر   ¤"
nّث  �يًضا  كا&  بل  بنفسه،  4َ"ًما 
 -�G يفعلو�   &� �4ئًما  �آلخرين 
�ألشعر]  موسى  �بو   h"َd"  .cلشي�
)�G جاtc سائل  � كا&   Yلرسو�  &�
منهم  يطلب  حوله  من   %( �لتفت 
�لعمل  فضل   x "�الشتر�\  مساعدته 

 [dلبخا�) �لنا�   x ")شاعته   ãلصا�
يغر�   &� "مسلم)، "هدفه من Gلك 
 %( �للهفة  نفو� �صحابه مشاعر   x
 hخر� ناحية  "من   ،��لفق مساعد� 
)حساًسا  �ملحتا¢  "جد�&   x يضع 
�لذ]  "�لتعاطف  بالعطف  مؤكًد� 

nمله جتاههم )خو�نه �ملوسر"&.

صيانة مكاسب �لفقر�[
عندما حتقق نصر �إلسال8 "بد� قبوله 
 ،gلعر� "�سع x جزير�   Kنطا على 
 ��تلّقى �لرسوY � عندئذ مبالغ كب
 dفقا8 بتو�يعها على �لفو ،Yمن �ألمو�
�بنته  "جاcته  )ليها.  �ملحتاجني  بني 
فاطمة �G- مر�، "�dته �dح� يديها 
بسبب  جلدÕا  "غلظ  تصلبتا  "قد 
�لّرَحى �ل� تطحن ֲדا �حلب، "سألته 
هذ�  على  يعينها  عبد  |ا  يكو&   &�
�4لك  "�ال   :Yلرسو� فأجاֲדا  �لعمل، 
على خ� لك من عبد، )G �Gهبت )% 
"ثالثني،  ثالًثا  �هللا  فسّبحي  فر�شك 
ثالًثا  "ك_يه  "ثالثني،  ثالًثا  
ديه �"

"ثالثني، فإ& فعلت فإنه خ� لك من 
.([dلبخا�) "عبد

�ملّر�- كا& يو�� بعض   hحد( á"
 tيد من  سقطت   &� "حد¥   ،Yملا�
قطعة نقد "تدحرجت ح� غابت عن 
بصرt �ثناc عّد �ملاY. "�نتهى �لتو�يع، 
فأ8ّ  �لصال�   %(  �  Yلرسو� "Gهب 
ميكث   &� عا4ته  من  "كا&  �لنا�. 
�هللا  Ëمد  مشغوًال  قليًال  �لصال�  بعد 
�سئلة  على  بعدها  ير4ّ   � "تسبيحه، 
 tيب مطالبهم. "لكنه هذå "� لنا��
�ملر� سا�d بعد �لصال� مباشر� "عا4 
�لقطعة  �مر  تذكر  حاملا  �لبيت   %(
�لنقدية �لساقطة، "Ëث عنها ليدفعها 
�تا¢؛ لقد خشي �نه )& ¤ يفعل  %(
ليسأله عن Gلك،  �ما8 �هللا  فقد يقف 
فكا& هذ� سبب تركه �ملسجد مسرًعا 
 ¤" .([dلبخا�) ليجد �لقطعة �لنقدية
يّدخر "سًعا Ë xثه �لد�ئب عن "سيلة 
"�ملحتاجني،   cلفقر�� مكاسب  حلفظ 
ح� لقد �علن �& �له ال جتو� عليهم 
�لصدقة، "ال يأكلو& �لصدقا-، خشية 
 Y� يندفع �ملسلمو& بصدقاִדم على &�
له،  ")خالصهم  حبهم  لشد�  �مد 
فيجوd"� على حّق �لفقر�c "�ملحتاجني 

�لذ] �"جبه �هللا x �لصدقا-.
متر  من  بكمية  dجل   tcجا "مر� 
 cا صدقة، "جاl� عرضها عليه على"

"ُرّب أشـعث أغـ� ذي 
طمرين ال يؤبـه لـه، لو 
ألبّره." اهللا  على  أقسـم 
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 tعمر "كا&  �حلسن،  �إلما8   tحفيد
"�حد�  منها  فالتقط  فقط،  عاما& 
 � Yفعها )% فمه، فوضع �لرسوd"
"�خر¢  �لطفل  فم   x  tdلفو �صابعه 
كخ،  "كخ   :Yيقو "هو  منه  �لتمر� 
�لصدقة"  نأكل  ال  �نا  علمت  �ما 

.([dلبخا�)

معاملته للعبيد
عبيًد�  ميلكو&  �لذين   � "لقد حض 
�4ئًما  معاملتهم  nسنو�   &� على 
 cلعطف عليهم، "�علن �& من �سا�"
Gلك   �dفكفا �" ضربه   tعبد معاملة 
"لقد  �إلميا&).   gكتا (مسلم،  عتقه 
"ضع �لوسائل لتحرير �لعبيد "شّجع 
على Gلك بكل dGيعة "م_d، "كا& 
�هللا  �عتق  عبًد�  �عتق  من   &("  :Yيقو
من �لناd بكل جزc من �جز�c جسد 
 ."tdحّر من  جسد  من   cًجز �لعبد 
ُيكّلفو&  ال  �لعبيد   &ّ� كذلك  "�علن 
عمًال فوK �لطاقة بل ُيؤمر"& فقط مبا 
 tمر عبد� �G( طوقهم، "�ّ& �لسيد x
بعمل فعلى �لسيد �& يعني عبدt ح� 
 �G(" (مسلم).  مبهانة  �لعبد  nس  ال 
سافر �لسيد مع عبدt فعلى �لسيد �& 
�لر�حلة يركباlا   x لعبد� يشر\ معه 
�آلخر.  بعد  �لو�حد  يتعاقباlا   "� معا 
"كا& �بو هرير� يقضي كل "قته مع 

�لرسوY �بعد �& هاجر )ليه مسلًما، 
يوصي   �dًمر�  �  Yلرسو� Ôع  "لقد 
�بو  "كا&  �لعبيد،  معاملة  Ëسن 
 Yنه لوال صحبة �لرسو( Yهرير� يقو
�حلج   c�4�"  \dملعا� معه   t4شهو"�
معه، "لوال "�جب خدمة �ّمه �لعجو�، 
لتم· �& ميو- عبًد� من كثر� ما Ôع 
�لرسوY �لكرمي يوصي �4ئًما بالعبيد، 

"�& يعاَملو� بلطف "حسن �ملعشر.
"h"َd معر"d بن ُسَوْيد �نه h�d �با 
 gلثو� مياثل  ثوًبا  يلبس   [dلغّفا�  dG
�لذ] يرتديه عبدt، فسأله عن �لسبب 
x هذ� فقاY: "لقد عّير- dجال بأّمه 
�يا8  Gلك  "كا&  �َمة،  كانت  ألlا 
 Yلرسو�  ³Òفو  �  Yلرسو� حيا� 
فيك   Åمر� )نك  بأّمه؟  "�ع�ته  قائًال: 
جاهلية، )خو�نكم، خولكم، جعلهم 
�هللا  جعل  فمن  �يديكم،  حتت  �هللا 
مما  فليطعمه  �خيه  على  سلطاًنا  لـه 
يأكل، "ليكسه مما يلبس، "ال يكّلفه 
 �G( "� ما ال يطيق، "لُيعنه ما �ستطا�

سأله".
 �  Yلرسو�  Yقا  hخر� مناسبة   á"
ما معنا�G(" :t طبخ لك عبد\ طعاما 
ليأكل،  معك  فأجلسه  لك،  "قّدمه 
له،  تقتطعه  نصيًبا  منه   Kفليذ ")ال 
فيه".  حق   &G( فله  صانعه  هو  )نه 

(مسلم)

معاملة �لنسا[
�لعناية  كل  معنيًّا  �هللا   Yسوd كا& 
 x  cلنسا� حيا�  ظر"�  بتحسني 
مكا&  "لتأمني  �إلنسا<،  �ملجتمع 
 x كرمي |ن يضمن �لعد�لة "�إلنصا�
معاملتهن. "�إلسالY"� 8 4ين �عطى 
�لقر�&  "�عطى   ،¥dإل� حق  �ملر�� 
�لبنا- �حلق مع �لبنني �& يرثن مما تر\ 
البنها  "dيثة  �أل8  "جعل  �لو�لد�&. 
"�بنتها "جعل �لز"جة "�dثة لز"جها، 
مما تركو� من ماÚ� ¥d" �G(" .Y من 
ماY �خيه �ملتوá فإ& �خته تر¥ معه 
"¤ nد¥  �لتركة،   tهذ من  كذلك 
حّق  قّنن   &� �إلسال8  قبل  4ين  ألّ] 
ثر"�  �& ميلكن   "�  ¥���مل  x cلنسا�
خاصة ֲדن. "�ملر�� x �إلسال8 متلك 
ثر"ִדا بشكل مطلق، "ال حّق لز"جها 
�لعالقة  بسبب  ثر"ִדا   x �لتحكم   x
"�حلرية  �حلق  كل  "للمر��  �لز"جية، 

.cما|ا كما تشا x تتصر� &�
"لقد �هتّم �لرسوY � بنو� �ملعاملة 
�لنا�  �لنساc، ح� "جد  تلقاها  �ل� 
 tهذ مع  �لتكّيف   x صعوبة  حوله 
معنّيا  كا&  �ل�  �جلديد�  �ملقاييس 
 %( �لنظر  "هي  "صيانتها،  بغرسها 
ُمعني "dفيق "شريك  �lا  �ملر�� على 
�] �حليا�. فقد dُ"] عن ُعمر � 
قوله: )& �مر�� �dجعتx ³ شأ& من 
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 &( قائال  فوÒتها  شؤ<، 
 cللنسا تسمح  ال   gلعر�
بالتدخل x شؤlم. فر4- 
قد  Gلك   &( قائلة:  علي 
فا- �"�نه، فنّ� �هللا يسمح 
"ال  ير�جعنه   &� لنسائه 
منه؟   �خ �فأنت  مينعهن، 
)�G فعلت عائشة  فقلت |ا 
Gلك فإ& |ا مكانة خاصة، 
"لكن حذ�d �& تفعل Gلك 
 Yبنتِك (حفصة) ح� ال تنا�
يوًما  Gلك  على   cجلز�� شر 
�هللا   Yسوd غضب  من  ما 
Gلك  بعد  "حد¥  عليها. 
�& dسوY �هللا غضب ألمر 
بعض  يقضي   &�  dقر" ما 
��"�جه،  عن  بعيًد�  �لوقت 
"عندما علمُت بذلك قلت 
ما  حد¥  "لقد  المر��: 
كنت �خشاt". فذهبت )% 
بيت حفصة �بن� ""جدִדا 
تبكي، فسألتها عن �لسبب 
"هل طلقها �لنّ�؟ فرl� -4ّا 
 ،Kشيًئا عن �لطال [dال تد
"لكن dسوY �هللا قرd هجر 
فقلت  حني.   %( ��"�جه 
 \dحّذ�" لك  �قل   ¤� |ا 
مر��dً �ال تنظر] )% عائشة 

كما   Yلرسو� مع  لتصنعي 
 Yلرسو� فإ&  هي  تصنع 
 \�d� بها حبًّا خاًصا، "ماn
)ال قد جلبت على نفسك 
 .tغضبه �لذ] كنت �خشا
 �  Yلرسو�  %( Gهبُت   �
 �حص على  نائًما  فوجدته 
ال  ساعتها  "كا&  خشن، 
يرتد] قميصه، "d�يت �ثر 
�حلص� على جنبه، فجلست 
قربه "قلت: كسرh "قيصر 
"�نت  يرفلو&  �حلرير   x
 ��حلص �ثر  قد  �هللا   Yسوd
 Yلرسو� x جنبك؟ فنهض 
َيا  �َْنَت  َشكٍّ  "َ�َ"ِفي  قائًال: 
َقْو8ٌ  ُ�"لَِئَك   gِا �ْلَخطَّ �ْبَن 
ِفي  َطيَِّباُتُهْم  َلُهْم  َلْت  ُعجِّ
ْنَيا"، � dَ"يُت له  �ْلَحَياِ� �لدُّ
"مع  �مر��  مع  حد¥  ما 
 Yلرسو� فضحك  حفصة، 
"قاY ما معناt: )ن³ ¤ �طلق 
من  d�يت  "لك³  ��"�جي 
بعيًد�  "قت   cقضا �ألفضل 

 gكتا  ،[dلبخا�) عنهن 
�لنكاÆ "كتاg �ملظا¤).

على  حريًصا   � "كا& 
�لنساc، ح�   dمر�عا� شعو
�ملناسبا-   hحد(  x )نه 
بينما كا& يؤ8 �لصال� Ôع 
 c�4�  x فأسر� بكاc طفل 
�نه  بعدها  "Gكر  �لصال�، 
 cبكا صو-  Ôع  عندما 
�لطفل �d4\ �ّ& �أل8 سو� 
"�لَوْجد  بالقلق  تشعر 
 %( 4فعه  ما  "هذ�  لبكائه، 
�لتعجيل بإlاc �لصال� ح� 
�لعناية  من  �أل8  تتمكن 

بطفلها.
 cلنسا� كانت  "عندما 
مع   tdسفا�  x يشتركن 
يوصي  كا&  �ملسلمني، 
 �"�لس �خلطى   c"�4ئًما ֲדد
من  مناسبة   x" �لرفيق. 
 &� حد¥   ،dألسفا�  tهذ
4فع �لرجاY �ملطايا ليتقّدمو� 
 Yֲדم �لرسو Æمسرعني، فصا

dِفًقا  بالقو�dير،  "dِفًقا   :�
بذلك  "قصد  بالقو�dير". 
�ّ& �لنساc �ملسافر�- سو� 
dّجة  من  �ملتاعب  يعانني 
 Yللجما �لسريعة  �حلركة 
 gكتا  ،[dلبخا�) "�خليل 

.(g4أل�
"x )حدh �ملعاd\، حدثت 
�جلند  صفو�  بني  فوضى 
)بلهم  ميتطو&  كانو�  �لذين 
قيا�4  "�ستعصت  "خيو|م 
 � Yملطايا، "سقط �لرسو�
من فوK حصانه، "سقطت 
من  �يًضا   cلنسا� بعض 
فوK مطاياهن. "جاc �حد 
2له  عن  فترّجل  �لصحابة 
 �  Yلرسو� ±و  "�سر� 
صائًحا: "فد�\ �Â "�مي يا 
dسوY �هللا"، "كانت قدمه 
معلقة x �لركاg فخلصها 
 x � Yله �لرسو Yمنه، فقا
 �Gعجلة �& يدعه "ينظر ما

.cفعلت �لنسا
�"َصى   ،� موته  "قبل 
"شّدx 4 خطابه للمسلمني 
معاملة  حسن  على 
�لعطف  ")يالئهن   cلنسا�
قاله  مما  "كا&  "�الحتر�8، 

وأمتـ�  مسـكيًنا  أحيـ�  "اللهـم 
مسـكيًنا واحشـر� a زمرة املساكني"
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 	ّ
  �مر�ً فيه  �لقو�  
عا� �
�لبنا�  من  �هللا  "قه  من 

حسن � �علمهن  فرّباهن 
ستًر�  لـه  كّن  تأ�يبهن، 
من عذ�3 �لنا يو2 �لقيامة 

(�لترمذ7).
�كا	 من عا�> �لعر3 :يقا9 
�ألBC على بد	 �ملر
> ألقل 
خطأ يصد عنها، فعّلمهم 
 Hلنسا�  	ّ
  � �لرسو� 
شقائق �لرجا�، خلقهم �هللا 
عبيًد�  �لسن   ،H�سو Mيًعا 
للرجا� �ال يصّح ضرֲדن. 
 Hلنسا� عرفت  �عندما 
 Sتطّر  	
  Tحد Cلك، 
بعضهن V معاضة �لرجا� 
 	
 فكا	   ،Hشي كل   V
من   Zكث  V �لسال2  �ختّل 
�لبيوتا� �ִדّد� �ستقر�ها. 
Cلك  من   � ُعمر  �شكا 
 	: قائًال   � �لرسو�   _:
 Sيعاَقنب فسو b �C: Hلنسا�
�لن  �لتحكم،  "ما2  يفلت 
ضبط  �ملستطا9   V يكو	 
يكن   b� �لبيت.   V <حليا�
 Hجا قد  �حلكيم  �لتْنزيل 
ملعاملة  �ألمثل  بالنظا2 
�لنساH بعد، فأشا �لرسو� 

 <
� بأنه ميكن عقا3 �ملر
تكبت جنوًحا جسيًما � �C:
�ألسر>   �ستقر� يهد� 
هذ�  �لكن  ��ستمر�ها. 
فهمه،   Hسي
 قد  �لقو� 
فجنح بعض �لرجا� للعو�> 
�أل�_،  �لعر3  عا�>   _:
 �لنساH ليشتكني، �� Hجا�
�بسطن مظلمتهن بني يد7 
عاتب  عندئذ   .qّلن�  Hنسا
�قا�  الئًما،  �لرجا�   �
sم :ّ	 �لنساH جئن يشتكني 
 	ّ:� �لرجا�،  ضر3  من 
ليسو�  Cلك  يفعلو	  �لذين 
�منذ  �ملسلمني.   خيا من 
تكريس  مت  �حلني  Cلك 
�أل��   ،Hلنسا�  vحقو
ُتعاَمل   <
�ملر  �
بد مر> 
حر،  كرمي  �xمي  كفر� 
كامل  شخصا  �باعتباها 
�ألهلية ��ملقّوما� �إلنسانية 

بو ) �خلاصة  ��ملسئولية 

����، كتا3 �لنكا{).
 	
 7Zلقش�معا�ية  B�َ�
�لرسو�  �مر
ته �شتكته :_ 
مما  يطعمها   	
 فأمر�   �
من  �هللا  "قه  مما  يأكل 
مما  يكسوها   	
� فضله، 

�ال  يضرֲדا  
ال � يلبس، 
يسيH عشرִדا �ال �رجها 
من بيته. �كا	 من حفاظه 
 Hلنسا� 
حاسيس  على 
�لذين  يوصي  كا	  
نه 
يضطر�	 للسفر 
	 يعو��� 
ينتهي  حاملا  
"��جهم   _:
ال  ح�   ،�الضطر� هذ� 
�ألبناH ��أل"��� من  يعا� 
هذ� �لفر�v. �كا	 �لرسو� 
:C� عا� من سفر� فال   �
 ،��اً :ال  �لبيت  يدخل 
�كا	 :C� �قتر3 من �ملدينة 
عسكر  �لليل  �قتر�3  مع 
خا� �ملدينة ح� �لصبا{، 
�لبيو�   vيطر  	
 كر�هية 
ليًال. �
�َصى 
صحابه حني 
يرجع 
حدهم من سفر� 
ال 
بل  فجأ>،  �ملنا"�  يطرقو� 
يرسلو� من يؤC	 بعو�ִדم، 


� تستعد  Hلشعثا�لتمتشط 
فقد  �مسلم)،   7(�لبخا
�لعالقة   	
  Bير كا	 
باsيئة  تتأثر  �لز�جني  بني 
منهما  كل  فيها   Bير �ل� 
�لز��  غيا3   V� �آلخر، 
�لعناية  
مر   <
�ملر ִדمل  قد 
 �Cفإ مالبسها،   �
 ببد�ا 
بيته   _: فجأ>  �لز��  عا� 

حد�ا  مشاعر  �تل  فقد 
بسبب هذ� �ملشهد. �لكن 
�هو   - �ألمر  هذ�  بتوجيه 
 	
 على  �لز��  يعمل   	

سفر�  من  عو�ته  تكو	 

هله،  ملالقا>  ليستعد   ��اً

هله �� �صوله  �� 	
�
 	
 بذلك  نضمن  فإننا   -
الئقة  �ألفر��  هيئة  تكو	 
�ستقبا�  عند  مناسبة 

بعضهم للبعض.

و� �دث ألّي دين قبل اإلسالم أن قّنن 
حّق النسـاء � امل�اث أو أن ميلكن ثروة 
خاصة بهن. واملرأة � اإلسالم متلك ثروتها 
بشكل مطلق، وال حّق لزوجها � التحكم 
� ثروتها بسـبب العالقـة الزوجية...
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 Yسـوd Yيقو
 x  � �هللا 
عن  )عجا�]  حديث 
ÿلق �إلنسا& x ظلما- 

dحم �مه:
”)& �حَدكم åَمُع َخْلُقه 
x بطن �مه �dبعني يوما. 
علقة  Gلك   x يكو&   �
 x يكو&   � Gلك.  مثل 
Gلك.  مثل  مضغة  Gلك 
فيُنفخ  �مللُك  ُيرسل   �
بأdبع  "ُيؤمر   .Æ"لر� فيه 
�dقه،  ِبَكْتِب  كلما-: 
"شقي  "عمله،  "�جله، 
ال  فو�لذ]  سعيد.   "�
�حدكم   &ّ(  !t�غ )له 
�جلنة  �هل  بعمل  ليعمل 
ح� ما يكو& بينه "بينها 
عليه  َفَيْسِبُق   .��dG )ال 
بعمل  فيعمل   .gلكتا�
�هل �لناd. فيدخلها. ")& 
�حدكم ليعمل بعمل �هل 
بينه  يكو&  ما  ح�   dلنا�
َفَيسِبُق   .��dG )ال  "بينها 
عليه �لكتاg. فيعمل بعمل 
فيدخلها“  �جلنة.  �هل 
 gكتا مسلم،  (صحيح 

�ل_ "�لصلة)

 x �حليا� �لر
ية يكو& �جلنني معتمد� على �مه x �لتغذية 
يستمد  فهو  فضالته؛   Æطر  x" باأل"كسجني  "�لتز"4 
�لغذ�c عن طريق �ملشيمة "يطرÆ جز�c من �ملو�4 �ملستقلبة 
�ألمينوسي  بالسائل  مباشر�  يطرحه  �خر   �cجز" ع_ها 
�لتبوY به. "�لسائل �ألمينوسي له  �ملحيط به عن طريق 
d"4 �يضا x حفظ �جلنني من �لصدما- "x �ملحافظة 

على حر��d جسمه ثابتة. 
تقو8  �جلنني  �جهز�   &(
 cثنا� �لوظائف  ببعض 
 cية لكن �لعب
�حليا� �لر
�أل8  على  يقع  �ألعظم 
"�ملشيمة، "مبجر4 خر"¢ 
"dبط  �لرحم  من  �جلنني 
سرtd تبد� تبدال- "ظيفية 
"عضوية باحلد"¥ هدفها 
 ¢dخا �حليا�  مع   8Åلتال�
 Yستقال� "تأمني  �لرحم 
�لوليد عن �مه ليكو& فر�4 
من  ليكو&   � منفصال 
�ألشقياc �" �لسعد�c كما 
"x 4d حديث dسوY �هللا 
�؛ "فيما يلي �Gكر بعض 
حسب  �لتحوال-   tهذ

�ألجهز� �ملختلفة:

جها� �لتنفس
بطن   x �جلنني  تأملنا   �G(
�لتصوير  طريق  عن  �مه 
�لصوتية   Kفو باألمو�¢ 
فسو�   (echography)

 x حركا-  نالحظ 
لكن   ،dلصد�  dجد�
ليست  �حلركا-   tهذ
تؤ4]  ال   [� "ظيفية 

تالؤم الوليد مع البيئة اخلارجية
”فتبارك اهللا أحسن اخلالقني“

بقلم: �لدكتوd "سا8 �ل_�قي (سوdيا)
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من  �لتنفسية  �لوظيفة   %(
"ثا<  لأل"كسجني   Y4تبا
ع_  �لكربو&  �كسيد 
هي  �ل�   Úألسنا�  dجد
�ل�  �لوظيفية  �لوحد�- 
 Y4لتبا� يتم على مستو�ها 
"�لد8،   cو�|� بني  �لغا�] 
�حلركا-   tֲדذ "يدخل 
�لسائل  من  �لقليل  �جلنينية 
�لقصبا-   %( �ألمينوسي 
.�� "�ألسناÚ فتجعلها مندَّ

�جلنني  "لكن عند خر"¢ 
شهيقا  يأخذ  �لرحم،  من 
فتح  على  يساعد  عميقا 
�ألسناÚ �ملند�� "�ملنخمص 
�لتنويه   dدå" بعضها. 
 Y"أل� �لتنفس   &�  %(
�لذ] يأخذt �لوليد يكو& 
بضغط شديد يعاY4 ثالثة 
)% �dبعة �ضعا� �لتنفس 
كما  Gلك.  بعد  �لطبيعي 
حد"¥  على  يساعد 
�نفتاÆ �ألسناÚ "�ملحافظة 
عليها مفتوحة ما4ٌ� تدعى 
�لعامل   "�  surfactant

"هي  بالسطح   Yلفعا�
ما�4 فوسوفوليبيدية تكو& 
مبستويا- "ظيفية d xئ� 

 ٣٥ �ألسبو�  بعد  �جلنني 
 tهذ "عو�  �حلمل،  من 
�ملا�4 يؤ4] إلصابة تنفسية 
عند �خلديج خاصة تدعى 
�ل�  �|المية  �ألغشية   c�4

تتظاهر بضائقة تنفسية.
�لتنفس   cبد مع   ،ÊG(
يندفع   Úألسنا�  Æنفتا�"
�لد8 )% �لرئتني بعد �& كا& 
ال مير ֲדا )ال مر"d �لكر�8، 
�لوظيفة  �لرئتا&  فتستلم 
�ملشيمة  عن  �لتنفسية 
�لغا�]   Y4لتبا� "يبد� 
 Æبأخذ �أل"كسجني "طر
�لكربو& عن  �كسيد  ثا< 
�لتنفس.  حركا-  طريق 
�لتنفس  حركا-  "تكو& 
منتظمة   �غ �لوليد  عند 
فقد  �لسرعة.  حيث  من 
"قد  �لتنفس   �dيتسا
�لعمق  حيث  "من  يتباطأ 
�لتنفس  يكو&  فقد  �يضا؛ 
يكو&  "قد  سطحيا 
عد4   Æ"يتر�" عميقا، 
عند  �لتنفسية  �حلركا- 
 ٣٠ بني  �لطبيعي  �لوليد 
بالدقيقة.  حركة   ٤٠  %(
 x �لتنفس  به  يتميز  "ما 

�لعمر  من  �ملرحلة   tهذ
بطنيا؛ فيالحظ  �نه يكو& 
تبا�d �لبطن مع كل شهيق 
حركا-  تكو&  بينما 

�ألضال� سطحية.
�لتأكيد  من  هنا  بد  ال 
عند  �لتنفس  تنبيه   &�
يكو&  �لوال�4  بعد  �لوليد 
يد  بتمرير  �جللد]  بالتنبيه 
 dملتكر� �لقابلة   "� �لطبيب 
nد¥  ح�  �لظهر  على 
�لصر�Ú �أل"Y "�لتنفس �" 
بتنبيه �لقد8 بنقر�- خفيفة 
�الثنني   "� �أل�ص  على 
åب  �لذ]  "�خلطأ  معا، 
 ��d جتنبه حتما �& يوضع
 &�" �ألسفل   %( �لوليد 
تضرg قدماt بقو� بكّف 
نزفا  يسبب  قد  مما  �ملولد 

4ماغيا.

C�
جها� �لد4
قسمني  من  �لقلب  يتألف 
"�لقلب  �ألمين  �لقلب  Õا 
 ¢dحليا� خا� x" .أليسر�
 �غ �لد8  يأ�  �لرحم، 
من   �4d"باأل �ملؤكسج 
Éتلف �±اc �جلسم ليصب 

(�Gينة  �ألمين  �لقلب   x
�لذ]  �مين)  بطني   � مي· 
حيث  �لرئتني   %( يدفعه 
 Æلغا�] فُيطر� Y4يتم �لتبا
 %( �لكربو&  �كسيد  ثا< 
"يتشبع  �لرئوية   Úألسنا�
يعو4  باألكسجني �  �لد8 
�لقلب   %( �ملؤكسج  �لد8 
 td"أليسر �لذ] يدفعه بد�
 cع_ �لشريا& �ألֲדر )% �±ا
لتز"يد  �ملختلفة  �جلسم 

�لنسج باأل"كسجني.
فتقو8  �جلنني  عند  �ما 
�ل�  �لرئة  مقا8  �ملشيمة 
 d"مر )ال  �لد8  ֲדا  مير  ال 
�لكر�8، "يأ� من �ملشيمة 
�لد8  �لسر]  �لوdيد  ع_ 
)ليها  "يعو4  �ملؤكسج 
باأل"كسجني   ��لفق �لد8 
�لشريانني  (�لوdيد]) ع_ 
�لد8  "يكو&  �لسريني. 
ال   [� Éتَلطا  �جلني³ 
معز"ال  شريانيا  يكو& 
""dيديا معز"ال، "nد¥ 
�لد"�dنني  بني  �الختال¹ 
 x "�لشريا<  �لوdيد] 
�ألGينني  (ع_  �لقلب 
�ل�  �لشريانية  �لقنا�  "ع_ 
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�لرئو]   &�d"لد� تصل 
تقدير  من  "لكن  باألֲדر) 
يكو&   &� "جل  عز  �هللا 
�لر��   %( �لو�صل  �لد8 
نسبيا  شريانيا   âلدما�"
�ك_   dمبقد� �مال   [�
بينما  �أل"كسجني  من 
تتغذh بقية �عضاc �جلنني 
بد8 مزيج من 84 شريا< 

""dيد].
�حلبل  dبط  "مبجر4 
�لوال�4  بعد  �لسر] 
تشرnية  تبدال-  nد¥ 
 &�d"لد�  x ""ظيفية 
 Y4لتبا� فيتوقف  �جلني³؛ 
ع_ �ملشيمة "�لد"�d& ع_ 
لتصبح  �لسرية  �أل"عية 
 Y4لتبا� مركز  هي  �لرئة 
"يتدفق   ،Yلفعا� �لغا�] 
�ألمين  �لقلب  من  �لد8 
 %( ليعو4  �لرئتني   %(
نقي  بد8  �أليسر  �لقلب 
"£ف  باأل"كسجني  غ³ 
"�المـتز�¢  �الختـال¹ 
 &(  - �لوdيد]  �لشريا< 
"Gلك  lائيا-  يتوقف   ¤
�لشريانية  �لقنا�   Kبانغال
�ألسبو�   Yخال "ظيفيا 

�لولد�&  �أل"Y عند معظم 
للثقبة  �لوظيفي   Kالنغال�"
�ألGينتني.  بني  �لبيضية 
تصبح   Yلتبد� "بذلك 
 hتتغذ �لوليد   cكل �عضا
 &( صر�.  شريا<  بد8 
يالِحظ  �لتبدال-   tهذ
من  �لظاهرية  �نعكاساִדا 
 h�ير�قب "ال�4 �ملولو4 ف
لو&  لو& جلدt من   Yحتو
 %( قليال  �4كن   Kdمز
�للو& �لو4d] �جلميل بعد 

.Úلصر��
ضربا-  عد4  يكو& 
ما  �لوليد  عند  �لقلب 
ضربة   ١٧٠"  ١٢٠ بني 
بالدقيقة "يتباطأ عن Gلك 
بينما  �لنو8  عند  قليال 
 cبالبكا Gلك  عن  يتسر� 
"�حلركة. "يكو& �لضغط 
ما  �النقباضي  �لشريا< 
ملمتر�   ٨٠"  ٧٠ بني 
�ئبقيا �ما �لضغط �لشريا< 
-٦٠  gdفيقا �لوسطي 

قيم  �ئبقيا "هي  ملم   ٦٥
تز4�4 قليال مع تقد8 �لوليد 
Gلك  عن  "تنقص  بالعمر 

عند �خلديج.

ال بد من Gكر �& �أل"عية 
�لسرية تبقى سالكة لبضعة 
 &� قبل  �لوال�4  بعد  �يا8 
"تنسد،  lائيا  تتليف 
طب   x مهم  �مر  "هذ� 
ميكن   G( �لوال�4  حديثي 
�أل"عية   tهذ �ستخد�8 
�لذ]  �لوليد  عند  بسهولة 
لسحب  �ملستشفى  �4خل 
�لد8 منها ")جر�c �لتحاليل 
�أل4"ية   cعطا(  "� �لدموية 
"بذلك  �ملغذية  "�ملحاليل 
ُيَتَجَنب "خز �لوليد ")يالمه 
Ëثا عن �"�4d �" شر�يني، 
"لكن ال تستخد8 �أل"عية 
 ٤ من  �كثر  عا�4  �لسرية 
�يا8 خشية حد"¥   ٥ "�
تكو&  قد  �ل�  �النتانا- 
 � �لعمر  هذ�   x  ��خط
)& �قتضت �لضر"�d ال بد 
مركزية  قثاطر  "ضع  من 

تد"8 �كثر.

جها� ��ضم
 يقو8 �جلنني Ëركا- بلع 
"يبتلع  �مه  dحم   x "هو 
�ألمينوسي  �لسائل  بذلك 
 Þمتصا� فيتم  فيه  "ما 

�ما  �معائه،   x �بتلعه  ما 
�ملبتلعة  �ملو�4  فضال- 
�جلنينية  �حليا�   Yخال
 cباإلضافة ملفر��- �ألمعا
"خالياها �ملتوسفة فتدعى 
 j"لعقي“. "من �ملفر�”
 cألمعا�  hتو�  âيفر �ال 
من �لعقي قبل "ال�4 �جلنني 
 x لكG ¥دn لكن قد"
"تعسر  �جلنني  تأ¤   Yحا
"ال4ته؛ "x حاY حد"¥ 
�لسائل  فيكو&  Gلك 
بلو&  مصطبغا  �ألمينوسي 
عندها   Yيقا" �خضر 
�ألمينوسي  �لسائل   &�
”ُمعقى“ "هذ� قد nد¥ 
"عسر�  تنفسية  مشكلة 
�ستنشقه   Yحا  x تنفسية 

�جلنني �ثناc "ال4ته.
�|ضمي  �جلها�  يكو& 
للعمل  جاهز�  �لوليد  عند 
بعيد �لوال�4 ليصبح �لوليد 
مستعد� |ضم �لسكريا- 
"�لدسـم  "�ل_"تينـا- 
له x حليب �أل8   �4dلو��
�لدسم   Þمتصا� "لكن 

يكو& ضعيفا.
�لدقيقة   cألمعا� متتلئ 
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�لساعا-   Yخال  cبا|و�
�لست �أل"% بعد �لوال�4 
للمستقيم   cو�|� "يصل 
من   cجز �خر  هو  �لذ] 
�ثن�  بعد  �|ضمي  �جلها� 
�لوال�4،  من  عشر� ساعة 
 %(  cو�|�  Yصو" "تأخر 
 �lاية �جلها� �|ضمي يش
تشرnي  خلل  "جو4   %(
تد�خل   %( nتا¢  قد 

جر�حي.
 Yخال Y"د¥ �لت_� �ألn 
�ليو8 �أل"Y من �لوال�4 "قد 
يتأخر )% �ليو8 �لثا< 4"& 
مرضيا،  Gلك  يكو&   &�
فغالبا  Gلك  عن  "�لتأخر 
 x �نسد�4  على   Yيد ما 
 tتشو  "� �|ضمي  �جلها� 
فيه "�جلر�حة هنا هي �حلل 
 Y"لت_� �أل� �يضا. يدعى 
�سو4  لز¢  "هو  بالعقي 
�للو&  "£ف  قامت،  Éضر 
�يا8   ٤-٥  Yخال �لقامت 
�لطبيعي  �ل_��  لو&  ليأخذ 
 Y"أل� �ألسبو�  lاية   x
�ل_��  "يدعى  �لعمر.  من 
بني �لعقي "�ل_�� �لطبيعي 
�لذ]   Ãالنتقا� بال_�� 

سائل  نصف  يكو&  قد 
"Éضر� £رجه �لطفل ٤-

٥ مر�- "هو ال يدY على 
حالة مرضية.

Dجها� �لبو
�حليا�   x �جلنني   Yيبو
�لسـائل   x �لر
يـة 
 Yبو "يشكل  �ألمينوسي، 
من  مهما   �cجز �جلنني 
هذ� �لسائل. "يبوY �لوليد 
ساعة   ٢٤ �لـ   Yخال
 �d4نا" �لوال�4  من  �أل"% 
�ليو8   %( Yلتبو� يتأخر  ما 
�لوالÿ .�4تلف  �لثا< من 
�ملطر"حة   Yلبو� كمية 
�حلليب  كمية  حسب 
�لبيئة   �dحر�" �ملتنا"لة 

�ملحيطة بالوليد.
 x �ألمها-  تالحظ  قد 
�ألسبو� �أل"Y من �لوال�4 
 Yألطفا� فو¹   âصطبا�
"Gلك  �جر]  
ر � بلو& 
�لبوY على كمية   cالحتو�

ض  -�dبلو من   ��كب
 x تترسب  �ل�   Yلبو�
�للو&  هذ�  معطية  �لفو¹ 
"�لذ] يز"Y بعد �ألسبو� 

�أل"Y من �لوال�4.
عند  �لتأكد  من  بد  ال 
تدفق  مكا&  من  �لوليد 
 cالكتفا� "عد8   Yلبو�
"Gلك  فوطه  يبلل  بأنه 
 [� عن  �ملبكر  للكشف 
فوهة  توضع   x  tتشو
عند   cسو� "Gلك   Yلتبو�
"من  "�إلنا¥.   dلذكو�
�ملهم جد� x حاY "جو4 
توضع  Òلل  شك   [�
 dلذكو� عند   Yلبو� فوهة 
مثال؛  �لتح�  (كاإلحليل 
 Yلبو� حيث تتوضع فوهة 
مكاlا  من  �خفض  مبكا& 
�لطبيعي على �لقضيب )% 
يتم  �ال  �لصفن)  منطقة 
عرضه  قبل  �لطفل  ختا& 
على طبيب �ألطفاG" Yلك 
 x �ملستأصل   cجلز� أل& 
 Æصال( x خلتا& قد يفيد�
 cملوجو4 عند )جر�� tلتشو�

�جلر�حة.

Endocrine لغد� �لصم�
تكو&  �لصم  �لغد4  معظم 
مكتملة �لنضج نسبيا عد� 
�لدdقية  فالغد�  �لكبد. 

تعمل خالY �حليا� �جلنينية 
 .tdتطو"  tمنو  x "تؤثر 
"جا�d- �لدKd (�ملسئولة 
 x �لكلس  تنظيم  عن 
ناضجة  تكو&  �جلسم) 
�ملؤقت  �لكسل  مع بعض 
بعد �لوال�4 مما قد يسبب 
نقصا x كلس �لد8 عند 
�ألنسولني  ")فر��  �لوليد. 
(�ملسئوY عن تنظيم سكر 
�لد8) من �لبنكريا� يكو& 
��ئد�  يكو&  "قد  جيد� 
سكرية  �أل8  كانت   &(
حينها  �لوليد   jفيتعر
�لكبد  �ما  �لسكر.  لنقص 
للسكريا-  Éز&  فهو 
غليكوجني  شكل  على 
"مصفا� إلتال� �لسمو8 
"مصنع لبعض �لفيتامينا- 
كا&  فإ&  k؛  كالفيتامني 
�لغليكوجني  من  �ملخز"& 
�حلمل  فتر�   cثنا� ضعيفا 
"ظيفة   x خلل  بسبب 
�لتغذية  "ضعف  �ملشيمة 
بعد  �لوليد   jيتعر فقد 
تعط   ¤  &(- �لوال�4 
بشكل  �لسكرية  �ملحاليل 
�لفم-  طريق  عن  مبكر 
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"تكو&  �لسكر،  لنقص 
تصفية  على  �لكبد   �dقد
عن   Yملسئو�) �لبيل�"بني 
�لوليد)   dصفر��" �ل�قا& 
�لوليد   jيعر مما  ضعيفة 
تكو&  "كذلك  لل�قا&، 
قدdته على )تال� �لسمو8 
 dحلذ� يوجب  مما  ضعيفة 
بعض  �ستخد�8   Yحا  x
 jيتعر "قد  �أل4"ية، 
بسبب  للنـز�  �لوليد 
نقص �لفيتامني k، "لذلك 
�ملو�ليد  لكل  يعطى  فإنه 

بعد �لوال�4.
 

�جلها� �ملناعي
�ملناعي  �جلها�  يكو&   
ضعيفا عند �لوليد، "تؤمن 
 IgG �ملناعية  �لغلوبولينا- 
�ملنتقلة من �أل8 �ثناc �حليا� 
�ملشيمة 
اية  �لر
ية ع_ 
�لشهر  lاية  ح�  فعالة 
تنخفض  حيث  �لثا< 

بشد�.

�جلملة �لعصبية
 ��يكو& حجم �لدماâ كب
�لوليد "هو  بالنسبة جلسم 

�لوليد  �لنمو. يأخذ  سريع 
�النعطا�  نصف  "ضعية 
"مييل  �ألطر��   x
لالضطجا� �جلان� بسبب 
فر¹ �ملقوية �ل� ÿف مع 
"يستطيع  �لعمر،  تقد8 
على  "ضع   &( �لوليد 
بطنه �& nافظ على d�سه 

.cمرفوعا بعض �لشي
يكو& �لوليد مز"�4 ببعض 
�ل�  �خلاصة  �ملنعكسا- 
�لذ�تية  �ملنعكسا-  تدعى 
��منة   x  Y"تز "هي 
ÿتلف من منعكس آلخر 
�لوليد،  عمر  تقد8  مع 
"عد8 "جو4ها عند �لوليد 
 x على حالة مرضية Yيد
 tجلملة �لعصبية. "من هذ�
سبيل  على  �ملنعكسا- 
 Kإلطبا� منعكس   Yملثا�
grasp reflex �لذ] يكو& 

بشد�  �لوليد  يطبق  بأ& 
 x يوضع   cشي  [� على 
�dحة يدn" tد¥ ما يشبه 
Gلك عند مالمسة ��ص 
�لقد8 "يز"Y هذ� �ملنعكس 
x �لشهر �لر�بع x �ليدين 
 x �لتاسع  �لشهر   x"

�ملص  "منعكس  �لقدمني، 
مالمسة  فعند  "�لبلع؛ 
لباطن  �حللمة   "� �إلصبع 
فم �لوليد فإنه يباشر �ملص 
"يغيب هذ�  �لبلع،   tيتلو"
�لسنة  lاية   x �ملنعكس 
 dأل"%، �ما منعكس �جلذ�
فيحد¥   Rooting Reflex

فم  ��"ية  مالمسة  عند 
�لوليد بأ& يدير "جهه لتلك 
 cا"ال �لتقا¹ �لشي��جلهة 
لفمه "£ف هذ�  �ملالمس 
�لشهر  بعد عمر  �ملنعكس 
ما  �ملنعكس  هذ�  "يشبه 
تفعله جذ"d �لنباتا- Ëثا 
 %( منوها  فتوجه   cملا� عن 
لتحافظ   t4جو" �ماكن 
"هنا\  "جو4ها.  على 
منعكس  يدعى  منعكس 
"هو   Parachute �ملظلة 
�لشهر   x يبد�  منعكس 
�لسابع �" �لثامن من �لعمر 
عند  �ملشي   cبد قبل   [�
�لطفل "يكو& بأ& يبسط 
�لعلويني  �لطرفني  "ميد 
 dلشعو�  "� �لسقو¹  عند 
نفسه،  حلماية  بالسقو¹ 
يبقى  �ملنعكس  "هذ� 

"نالحظه  �حليا�   Yطو�
 jلتعر� عند  �نفسنا  على 

.Kللسقو¹ �" �النزال

rحلس �4حلو��
�حلو��  �كثر  �للمس:   *
تطو�d "�لشفاt عند �لوليد 

�كثر �ملناطق حسا.
ضعيفا،  يكو&  �أل¤:   *
"�لوليد �قل تأثر� باأل¤ من 

بقية مر�حل حياته.
"لكنه  موجو4  �لشم:   *

ضعيف.
"لكنه  موجو4   :K"لذ�  *

ضعيف.
منذ  موجو4  �لسمع:   *
�حليا� �جلنينية "على Gلك 
�جريت �d4سا- عديد�.

منذ  موجو�4  �لبصر:   *
�لوليد  "يغلق  �لوال�4، 
 dللنو  jلتعر� جفنيه عند 
تكو&  ال  "لكن  �لشديد 
متو�فقة  �لعينني  حركة 
 tنظر �لوليد  يثبت  "ال 
"عند بلوغه �لشهر �لثالث 
 cألشيا� يالحق  �لعمر  من 
على  "ضعت   �G(  tبنظر

مسافة قريبة.






