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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.
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التقوى

كلمة �لتقو�

املناخ االجتماعي � اإلسالماملناخ االجتماعي � اإلسالم
تفقد   ،yال�ال�  �  Dملجتمعا� تبد%  عندما 
@فر�طها  بسبب  لالنقال�  �تتعر�  تو���ا 
ينـزلق  �حليو�نية..  للغر�ئز  �الستجابة   �
�لنا� � ها�ية �لتر\� ��النتكا�. �قد ال ُيالَحظ هذ� 
على مستو�  �ألنشطة �الجتماعية ��لثقافية، �لكنه يكو? 
��ضحا على �ألغلب � �لعالقاD �إلنسانية، ��لك من 
 ?�\ Dسلو� �لتفك;  �ملنصا£ @< تلبية �لرغبا% yخال
هذ¥   Dفحا� ما\ية،   �% %خالقية  حو�فز  بأ�   bالهتما�
عنها  عّبر  �ملستهلكة   Dملجتمعا� لقب  على   Dملجتمعا�

فنا? حا�~ بأ�ا نا} ملتهبة تلتهم كل ما حو�ا.
�عال�! على �لك %صبح � �لغر� مفهوb �عتبا} �جلنس 
حافز� طبيعيا ينبغي �الستجابة له \�? %� مو�نع هو �لر%� 
 � �لتقليد�  �حليا»   yيتحو� �لعصر.  مع  متاشي¬  �ألكثر 
�حلديث بني �لنسا» @< شي» مهجو} من %مو} �ملاضي، 
�ملكشوفة   Dملناقشا��  ،yلتبذ�� ��لسفو}  �لعر�  �يعت� 
عن   bعا تعب;  °ر\  حتفظ..  بال  �لفاضحة   Dالعتر�فا��

�حلقيقة.
عن  ²تلف  �جتماعي  منا³  خلق   >@  bإلسال� يهد´ 
 yهذ� �لر%�.. �ختال´ �لربيع عن �خلريف. فمن خال
�حلنيف  �لدين   ?% نتعلم  للمجتمع..  �إلسالمي   bملفهو�
بال  ُتركت  لو  �ل¶  �لطبيعية..   Dلرغبا� �يهذ�   bِّيقو
ضابط ألشاعت �لفسا\ � كافة �لعو�طف �لبشرية على 
 Dحتقيق تلك �لرغبا bِّ¹َر �% bختالفها. �يرفض �إلسال�
�ل¶ تؤ\� – � �لتحليل �لنهائي – @< شقا» � �ملجتمع 

%كثر مما حتدثه من مسر!. 
���قا جديد!، �يوّلد % bنفس �لوقت يغر� �إلسال ��
��لرضا من  �ملتعة  �ستخال¾  �ملقد}! على  �إلنسا?   �

 bقد تبد� بال لو? %� نكهة %� طعم � نظر من ُحر yفعا%
�تتهذ�   ،~����أل بذلك  فتتلطف  ��لتربية..  �لتثقيف 
 >@ Dلتصبح طموحا Àلشهو�نية �لفجة، �تتر� Dلرغبا�

ما هو %Áى. 
�لكن �لقضية هي كيف نثبت بأ? �الجتاهاD �الجتماعية 
للمجتمع؟  صحية  ليست  حاليا  �لسائد!  �ملعاصر! 
��جلو�� %مر يس;. ُيحَكم على �حلالة �لصحية للمجتمع 
بنفس �ألعر�� �ل¶ ¹كم ֲדا على صحة �ألفر�\. عندما 
متدنيا �   �% %Æ ��ضطر�� غ; عا\�  �ملر» �  يكو? 
}\�\ فعله، %� عندما يتغلب �لقلق على سالb �طمأنينة 
 �% بالغ �حلكمة  �حلاy }جال  يتطلب  فال  �قلبه..  عقله 
ص بأ? مثل هذ� �إلنسا?  طبيبا متمرسا ليقر} %� يشخِّ
جد مريض. �كل هذ¥ �ألعر�� جلية بينة � �ملجتمع 

�ملعاصر. 
 :yملسيح عيسى � عندما قا� Dما %صد~ كلما

«من Êا}هم تعرفو�م. هل Éنو? من �لشو� عنبا %� من 
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�حلسك تينا؟ هكذ� كل شجر! جيد! تصنع %Êا}� جيد!. 
�%ما �لشجر! �لر\ية فتصنع Êا}� }\يَّة. ال تقد} شجر! 
جيد! %? تصنع %Êا}� }\ية، �ال شجر! }\ية %? تصنع 

(٧: ١٦-١٨ Ðم) «!ا}� جيدÊ%
 ،bليو� %Êا}  مر�}!  من  صر�خا  %صو�ִדم  �لنا�  بحَّ  لقد 
�لكنهم ال ير�? %? هنالك حاجة �  �ستبد�y �لشجر! 
بو�حد! %حسن منها. ��لك لعجزهم � @\}�� %? �لعيب 

ليس � �لشجر!، �@منا � �لثما} �ل¶ حتملها. 
�ينهض نظاb �ملجتمع � �إلسالb الجتثاÕ شجر! �لشر 
��}£ شجر! %خر� لتحل 3لها.. هي %كثر منها صحة 

�سالمة �نفعا. 
�طبًقا للقرÖ? �لكرمي، عندما حرِّمت على سيدنا Ê b\Öا} 
يبينه  ما  هو  �لك  من  �ملر�\   Øملع� كا?  �لشجر!..  هذ¥ 

�لقرÖ? �لكرمي � قوله: 
َكَشَجَرٍ!  َطيَِّبًة  َكِلَمًة  َمَثًال  �هللا  َضَرَ�  َكْيَف  َتَر   Æْ%َ﴿
ُ%ُكَلَها  ُتْؤِتي   * َماِ»  �لسَّ  � َ�َفْرُعَها  َثاِبٌت  َ%ْصُلَها  َطيَِّبٍة 
َلَعلَُّهْم  لِلنَّاِ�   yَْألَْمَثا� �هللا  َ�َيْضِرُ�  َ}بَِّها   ?ِ�ِبِإْ ِحٍني  ُكلَّ 

ُر�َ?﴾(@بر�هيم: ٢٥-٢٦) َيَتَذكَّ
عن   ãبوضو  ?Öلقر�  Õيتحد� }مز.  °ر\  هنا  �لشجر! 
�للغة  بنفس  �لصاحلة  �لفلسفة  مقابل   � �لطاحلة  �لفلسفة 

:yلكافر فيقو� yلرمزية. �يصف �لشجر! �لفاسد! �حا�
َفْوِ~  ِمْن  �ْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  َكَشَجَرٍ!  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  ﴿َ�َمَثُل 
 yِِباْلَقْو Öََمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ُيَثبُِّت  َقَر�ٍ}*  ِمْن  َلَها  َما  �ْألَْ}ِ� 
 َ اِلِمني ْنَيا َ�ِفي �ْآلَِخَرِ! َ�ُيِضلُّ �هللا �لظَّ �لثَّاِبِت ِفي �ْلَحَياِ! �لدُّ

َ�َيْفَعُل �هللا َما َيَشاُ»﴾ (@بر�هيم: ٢٧-٢٨)
«�لكلمة» � هذ� �ملجاy مستخدمة للداللة على �لفلسفة، 
��لنظاb، ��جلها�.. مثلما �ستعملت «�لكلمة» مبضمو? 

%�سع � مستهل @جنيل يوحنا: «� �لبد» كا? �لكلمة. 
��لكلمة كا? عند �هللا. �كا? �لكلمة �هللا» (١/١)

مكتو� على فالسفة �لشر �%نظمته %? يكو? مص;هم 
�ختبا}  �جتيا�  عن  تعجز  �ل¶  �لشر  شجر!  مص;  هو 
"�لبقا» لألصلح"، �� �لنهاية ُتقتلع �تتقا�فها �ألعاص; 

�ائجة من مكا? آلخر. �
�� �جلانب �آلخر، ُيضر� مثاy �لنظاb �لصحي �لسليم 
على %نه شجر! صحية سليمة ثابتة �جلذ�} � %عما~ 
@< جو  لتصل  عالية  �فر�عها  �ميتد جذعها  �أل}�، 
نقي Áا��، تتغذ� بنو} �لسما»، �حتمل Êر�D صحية 

نافعة � كل موسم. 
�يصف �لقرÖ? �ملؤمنني بأ�م %هل @ميا? }�سخ باهللا تعا<، 
�%ما?   Dبثبا قائم  ��لسلوكي  �ألخالقي  بنا»هم   ?%�
�إلسالمي   bملفهو� على  ُيسبغ  �هذ�  �إلميا?.  هذ�  على 
لألخال~ ��لسلو� كماال مطلقا.. ال يسمح بالتعصب 
على %� مستو� من �لتقسيماD �الجتماعية %� �لدينية 

%� �لعنصرية �ملعر�فة. 
�يع� �لقرÖ? عن �ملبد% �ملرشد �لذ� يطبَّق على �ألنشطة 

 :yإلنسانية كافة فيقو�
َماDِ��َ َ��ْألَْ}ِ� َ�@ِلَْيِه ُيْرَجُع �ْألَْمُر ُكلُُّه  ﴿َ�هللا َغْيُب �لسَّ
َتْعَمُلوَ?﴾  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  َ}بَُّك  َ�َما  َعَلْيِه  ْل  َ�َتَوكَّ َفاْعُبْدُ¥ 

(هو\: ١٢٤)
 :yكذلك يقو�

�ْلَعاَلِمَني﴾   ُّ�{َ �هللا  َتَباَ}َ�  َ��ْألَْمُر  �ْلَخْلُق  َلُه  ﴿َ%ال 
(�ألعر�´: ٥٥)

�تبد% كل �لفلسفة �إلسالمية �ìتتم بأ? �لسلطا? �ملطلق 
هللا تعا<.. �لر� �خلالق للكو?. 
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 حضر! مر�� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \}��:

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ُ!ُنوَبَنا  َلَنا  �ْسَتْغِفْر  َ&َباَنا  َيا  ﴿َقاُلو� 
ِ/نَّا ُكنَّا َخاِطِئني﴾  (يوسف: ٩٨)

 
�لتفسـ0:

�لقلب   � يبقى   îإل� تأث;   ?@
جند  لذلك  غفر�نه،  يتم   Æ ما 
يقعو?  يز�لو�   Æ يوسف  @خو! 
نقصا?  على   yتد  D�;تقص  �
طها}ִדم �لباطنية، �لكن جندهم قد 
تغ;�� متاما بعد %? غفر �م يوسف 
 ،﴾bقائًال: ﴿ال تثريب عليكم �ليو
�بعد %? ïلهم �هللا بغفر�نه عنهم، 
� ال ير�? �آل? �لكفاية فيما قامو� @
به بأنفسهم من �ستغفا} �توبة، بل 
}�حو� يلتمسو? من %بيهم %يضا %? 
يدعَو }به ليغفر �م �نوֲדم، مع %? 
�إلنسا? �لعا\� يكتفي � مثل هذ� 
�ملوقف باالعتذ�} @< من %سا» @ليه 
فقط. �لك %�م حينما %خلصو� � 
�حلقيقة  عليهم  �نكشفت  توبتهم 
ال  عقابه   �% �إلنسا?  سخط   ?%
�هللا  سخط   «��@ شيًئا  يسا�� 
يعقد��   ?% فقر}��   ،� �عقابه 
كل  قبل  تعا<  �هللا  مع  �لصلح 
شي»، �يطلبو� منه �لعفو ��لغفر�? 
بو�سطة نبّيه يعقو�. �هذ� �لطلب 

(#θ ä9$ s%$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒö�Ï� øó tGó™$#$ uΖs9!$ uΖt/θçΡ èŒ$ ¯Ρ Î)$ ¨Ζä.tÏ↔ÏÜ≈ yz*tΑ$ s%š’ ôθ y™ã�Ï�øó tGó™r&öΝä3s9þ’În1 u‘(

… çµ ¯Ρ Î)uθ èδâ‘θ à� tó ø9 $#ÞΟŠÏm§�9 $#*$ £ϑn= sù(#θ è=yzyŠ4’n?tãy# ß™θ ãƒ#“uρ# uÏµ ø‹s9 Î)Ïµ ÷ƒ uθ t/ r&tΑ$ s%uρθ è=äz÷Š $#

u�óÇ ÏΒβ Î)u !$ x©ª! $#tÏΖÏΒ# u*yì sùu‘ uρÏµ ÷ƒ uθ t/ r&’n?tãÄ¸ ö�yè ø9 $#(#ρ ”�yzuρ… çµ s9# Y‰£∨ß™(tΑ$ s%uρ

ÏM t/ r' ¯≈ tƒ# x‹≈ yδã≅ƒÍρ ù' s?}‘≈ tƒ ö â‘ ÏΒã≅ö6 s%ô‰s%$ yγn= yè y_’În1 u‘$ y) ym(ô‰s%uρz |¡ ômr&þ’Î1øŒ Î)

Í_ y_t�÷zr&z ÏΒÇ ôfÅb¡9 $#u !%y` uρΝä3Î/z ÏiΒÍρ ô‰t7 ø9 $#. ÏΒÏ‰÷è t/βr&søt“̄Ρß≈ sÜø‹¤±9 $#Í_ ø‹t/t÷t/ uρ

þ†ÎA uθ ÷zÎ)4¨β Î)’În1 u‘×#‹ ÏÜs9$ yϑÏj9â !$ t± o„4… çµ ¯Ρ Î)uθ èδÞΟŠÎ= yè ø9 $#ãΛ Å3ptø:$#  **Éb> u‘ô‰s%Í_ tF÷�s?# u

z ÏΒÅ7 ù= ßϑø9 $#Í_ tFôϑ̄=tãuρ ÏΒÈ≅ƒÍρ ù' s?Ï]ƒ ÏŠ% tnF{$#4t�ÏÛ$ sùÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#ÇÚ ö‘ F{$# uρ|MΡ r& Çc’Í<uρ

’Îû$ u‹÷Ρ ‘‰9$#Íοt�ÅzFψ$# uρ(Í_ ©ùuθ s?$ VϑÎ= ó¡ ãΒÍ_ ø) Åsø9 r&uρtÅsÎ=≈ ¢Á9$$ Î/*y7 Ï9≡sŒô ÏΒÏ !$ t6 /Ρ r&É=ø‹tó ø9 $#

Ïµ‹ ÏmθçΡy7 ø‹s9 Î)($ tΒuρ|MΨä.öΝÍκ ö‰ y‰s9øŒ Î)(# þθ ãè uΗød r&öΝèδ{�øΒr&öΝèδuρtβρ ã�ä3øÿ s‡*
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كا? متضمًنا %يًضا �لعفَو عنهم من 
ِقبل %بيهم، ألنه @منا يستغفر �م }ّبه  

�� كا? قد عفا عنهم بنفسه.@

﴿قاَ: َسْو9َ َ&ْسَتْغِفُر َلُكْم َ
بِّي ِ/نَُّه 
(يوسف:  �لرَِّحيُم﴾    
�ْلَغُفوُ ُهَو 

(٩٩
  

�لتفسـ0:
 Êَة حكمة فريد! Éب %? نتذكرها. 
�م: ﴿سو´ %ستغفر  yفأبوهم يقو
لكم﴾، ��ملعلوb %? (سو´) تفيد 
�لبعيد،  �ملستقبل  �لكن �  �لتأكيد 
بينما جند %خاهم يوسف قد %علن 
�لعفو عنهم على �لفو} قائًال: ﴿ال 
تثريب عليكم �ليوb﴾. ملا��؟ �حلق 
%? �لقرÖ? قد قاb هنا بتصوير �لفطر! 
�إلنسانية %صد~ تصوير. �لك %? 
يوسف � كا? يستعد منذ فتر! 
للعفو عنهم لذلك عفا عنهم فوً}� 
�م: (سو´ %ستغفر  yيقو ?% ?�\
يعقو�  سيدنا  �%ما   ،(ñ{ لكم 
� فجا»¥ �خل� فجأً!، �لذلك }ّ\ 
�لكن  حسًنا،  قائًال:  طلبهم  على 
 yحلو أل?  �قًتا،  سيستغر~  هذ� 
مكا?  من جديد  �لقلب  �ملحبة � 

على  يتم  ال  %مٌر   Æأل�� �لسخط 
�لفو}. فانتظر�� حÐ ִדد% عو�طفي  
�يز�y �لسخط من قلò ليميل @< 
�لدعا» لكم. �\فًعا للقلق �لذ� قد 
يصيبهم بقوله (سو´) Æ يلبث %? 
قاy ﴿@نه هو �لغفو} �لرحيم﴾. %� 
ال ُتر�ُعو�، فإ? �هللا سو´ يزيل عن 
قلوبكم ما %صاֲדا من صد% �ألخطا» 
يشملكم  �سو´  �لذنو�،   ?{\�

بر#ته �لو�سعة. 
 ?% بال\نا   � عجيبة  عا\!  هنا� 
�العتذ�}  عند   î ²طئو?  �لنا� 
حقه   � %خطأ��  من  على  يلّحو? 
 Ðح مكا�   ãبر% لن  بقو�م: 
 ?% بالعفو  �يعنو?   ،óع تعفو 
�ملحبة  بنفس  صاحبهم  ²صهم 
هذ�  �لكن  �لسابقة.  ��أللطا´ 
أل?  �إلنسانية،  �لفطر!  مع   ôيتنا
�لعفو نوعا?: �أل�y: %? ال ُيعاَقَب 
ممكن  �هذ�   ،bملجر� �لشخُص 
حتقيقه � �للحظة ��ִדا، ��لثا�: %? 
يعو\ عليه بنفس �ملحبة ��أللطا´ 
على   Õ¹د ال  ما  �هذ�  �لسابقة، 
�لفو}، �ال ُيكَر¥ عليه %حد قسًر�، 

�@منا يستغر~ بعض �لوقت.

 <=َ> ُيوُسَف  َعَلى  َ�َخُلو�  ا  ﴿َفَلمَّ

 Dْ/ِ ِمْصَر  �ْ�ُخُلو�  َ=َقاَ:  َ&َبَوْيِه  ِ/َلْيه 

َشاHَ �هللا <ِمِننيَ﴾ (يوسف: ١٠٠)

�لتفسـ0: 
�علم %? %b يوسف � كانت قد 
توفيت عندئٍذ (�لتكوين٣٥: ١٩)، 
(%بويه)  كلمة   ?% جند  �لك  �مع 
قد تكر}D هنا كث;õ. ملا��؟ �لك 
سيدنا  يبد�  كا?  ما   >@ ليش; 
يوسف من �حتر�b �تبجيل عظيمني 
 � ?@ .bجتا¥ �مر%! %بيه عليهما �لسال
�لك لد}ًسا عظيًما لأل�ال\، هو %? 
��جاÖ Dبائهم %يًضا مبثابة %مهاִדم، 
فيما  بينهن  يفّر~  ال   bإلسال�  ?%�
�ملعاملة.  �حسن   bباالحتر� يتعلق 
 bلد��� على  �ن  يكّنو�   ?% فعليهم 
مع  يفعلو?  كما   õتقدير� �حتر�م¬ 

.Dمهاִדم �حلقيقيا%
قوy يوسف ﴿�\خلو�  �يبد� من 
�لبلد   ö{خا جا»  %نه  مصر﴾ 
 òلن� كا?   ��@� %بويه.  مستقبًال 
%يًضا يبد� هذ¥ �حلفا�! ��لتكرمي 
 Øما، فمع�ألبويه �²رö الستقبا
ليس  �لضيو´   yستقبا�  ?% �لك 
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%مر  هو  بل  فحـسب،  ÷ائز 
مسـتحب.

}فيع  يوسف  كا?  كم  %نظر�� 
جند  فنحن  �لر�حانية.   � �لقد} 
�ال  يستثنو?  ال  �لكبا}  @خوته 
 bلقيا� عند  �هللا)  شا»   ?@) يقولو? 
بأ� مهمة من �ملهاb، �@منا كانو� 
%نفسهم،   >@ عمل  كل  يعز�? 
�لذ�  يوسف  جند  �لنقيض  �على 
�عند¥  �لو�}�»  }ئيس  مبثابة  كا? 
(�\خلو�   yيقو �جلاهز!  �ملر�كب 
مصر @? شا» �هللا Öمنني) .. %� ال 
شك %? �ألسبا� متاحة ميسر! @ال 
%نه من �ملمكن متام¬ %? ال نستطيع 
\خوy �لبلد @�� Æ تكن هذ¥ هي 

مشيئة �هللا تعا<.
 �حلق %? تر\يد كلمة (@? شا» �هللا) 
بصدٍ~ �يقٍني قبل �لقياb بأ� عمل 
يلعب \�ً}� كبً;� � }قي �إلنسا? 
من  �ملاضي   ?% �لك  }�حانًيا. 
فاته ��نفلت من  حياته يكو? قد 
يد¥، �%ما �حلاy فهو قص; �ألمد 
بني  �لفاصل  �حلد  مبثابة  %نه  øيث 
فاملستقبل   ?�@ �مستقبله،  ماضيه 
�حد¥ هو �لفتر! �حلقيقية �ل¶ ميكن 
%? يستغلها. فإ�� قاy �إلنسا? (@? 
ينو�  عندما  بصدٍ~  �هللا)  شا» 

�لقياb بعمل مستقبًال فكأنه جعل 
�هللا تعا< يشا}كه فيما يتوجه @ليه 
من  �هللا  ¹ميه   ùبالتا� عمل،  من 
�من  �شر�}¥.  �لشيطا?  تأث; 
يفعل �لك بصد~ ��عي فسو´ 
 £{� بكل  مطلبه  لتحقيق  يسعى 

�تقو�.
 yلذ� يكو? من عا\ته قو� ?@ î
فيما  (@? شا» �هللا) بصد~ �تدبر 
من  نفسه  ¹مي  فإنه  فعله   يريد 
ال  �لكلمة  هذ¥  أل?   ،îإل� قصد 
َمعصية.  �}تكا�  %جل  من   yتقا
معصية  �}تكا�  ينو�  فكلما 
 bلند�� باخلجل  يشعر  سو´ 

بسبب هذ¥ �لعا\! �ملبا}كة.
كما %? �لتعوُّ\ على قوy (@? شا» 
�كر  على  �إلنسا?  يساعد  �هللا) 
�هللا ��لتوكل عليه. �@? هذ¥ هي 
�لر�حانية  لبَّ  ُتعت�  �ل¶  �ألمو} 

�خالصتها.
�قوله ﴿�\خلو� مصر @? شا» �هللا 
Öمنني﴾ \عاٌ». �لرمبا كا? قد علم 
بالوحي �ألخطاَ} �ل¶ كانت تنتظر 
مستقبًال،  مصر   � يعقو�   yÖ
من  ¹ميهم   ?% }به   >@ فابتهل 

تأث;ها �ملدمر.

�ملماثلة �لثامنة عشر�:
 فكما %? يوسف � \عا }به قبل 
%? يدخل ֲדم �لبلد!، كذلك كا? 
من سنة �لنò � عند \خوله بلًد� ما 

  :Dيدعَو ֲדذ¥ �لكلما ?%
�لسبع   Dلسما���   َّ�{ "�للهم 
�لسبع  �ما %ظللن، �}� �أل}ضني 
�ما  �لشياطني   �{� %قللن،  �ما 
�}ين،  �ما   ãلريا�  �{� %ضللن، 
فإنا نسألك خَ; هذ¥ �لقرية �خ; 
%هلها �خ; ما فيها، �نعو� بك من 
شرِّ هذ¥ �لقرية �شّر %هلها �شر ما 
��}�قنا  فيها  لنا  باِ}ْ�  �للهم  فيها. 
من  �%ِعْذنا  (%�جياها)،  جناها 
�حبِّب  %هلها،   >@ �حبِّبنا  �باها، 

صاحلي %هلها @لينا."
�كذلك  �}فاقي  %نا  جربت  �لقد 
ֲדذ�  يدعو  من   ?% قبلنا  �لصلحا» 
يكو?  بلد   �% \خوله  قبل  �لدعا» 
 Dآلفا� من  �ينجيه  عونه   � �هللا 

��ملصائب.


َفَع َ&َبَوْيِه َعَلى �ْلَعْرQِ َ=َخرُّ=� َ=َ﴿
ًد� َ=َقاَ: َيا &َبِت َهَذ� َتْأِ=يُل  َلُه ُسجَّ

bَْياaَ ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َ
بِّي َحقًّا ُ
ِمَن  َ&ْخَرَجِني   !ْ/ِ ِبي  َ&ْحَسَن  َ=َقْد 
ْجِن َ=َجاHَ ِبُكْم ِمَن �ْلَبْدِ= ِمْن  �لسِّ
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َ=َبْيَن  َبْيِني   Dُْيَطا �لشَّ  eََنَز  Dْ&َ َبْعِد 
 Hَُيَشا ِلَما  َلِطيٌف  
بِّي َ  َّD/ِ ِ/ْخَوِتي 
ِ/نَُّه ُهَو �ْلَعِليُم �ْلَحِكيُم ﴾ (يوسف: 

(١٠١
 

:hلكلما� iشر 
 õضدُّ �ضعه. }فَع �يد :jفع

َفَعه 
قّدمه  �ُ}فعان¬:  }فع¬  �حلاكم   >@
@ليه ليحاكمه. �}فعه @< �لسلطا? 
 yفعان¬: قّربه (�ألقر�). �لرفع يقا{ُ
 ��@ �ملوضوعة   bألجسا�  � تا}ً! 
َ%ْعَليَتها عن مقرها، �تا}ً! � �ملنـزَلة 
 >@�﴿ تعا<  �قوُله  شرَّفتها.   ��@
�لسما» كيف ُ}فعْت﴾ فإشا}! @< 
�ملعنيني: @< @عال» مكانه، �@< ما 
خصَّ به من �لفضيلة �شر´ �ملúلة 

.(D�\ملفر�)
(�ألقر�).  �مللك  سرير   :Qُلعر�
مسقَّف.  شي»  �ألصل   �  ûلعر�
�منه قيل: عرشت �لَكْرb �عرَّشته: 
�� جعلت له كهيئِة سقٍف. �ُسمِّي @
�عتباً}�  عرًشا  �لسلطا?  °لُس 
بعلّو¥، �كنِّي به عن �لعز ��لسلطا? 

  .(D�\ملفر�) ململكة��
ُيسَمع  خرَّ=�: خرَّ: سقط سقوط¬ 
 Dلصو  yيقا ��خلرير  خريٌر،  منه 
مما  %يًضا  �لك  �غ;  ��لريح  �ملا» 

تعا<:  �قوله  علّو.  من  يسقط 
 yفاستعما ًد�﴾  ُسجَّ له  ﴿�خرّ�� 
%مرين:  �جتما£  على  تنبيٌه  �َخلّر 
منهم   Dلصو�  yُحصو�  sُلسقو�
�ملا»  خرَّ   .(D�\ملفر�) بالتسبيح 
�لريُح  �كذلك   Dَصا خريًر�:  ²ِرُّ 
 Dَصا �لُعقاُ�:  �خرَّ  ��لقصُب. 
 . ُخفوُ~ َجناحْيه. �خرَّ �لنائم: غطَّ
�خرَّ ساجدõ: �نكّب على �أل}�. 
منحدً}�   Dَّصو �حلجر:  �خرَّ 

(�ألقر�).
نَزeَ: نَزَغه نْزًغا: طعن فيه ��غتابه 
 :bلقو� بني   üَنز� بقبيح.  �كر¥ �
على  بعضهم  �#ل  �%فسد  %غر� 
بينهم  �لشيطا?   üنز yبعض، �ُيقا

(�ألقر�).
�لشيطاD: فيعاyٌ من َشَطَن. َشَطن 

 Dعنه: %بعد؛ �شَطنت �لد�}: بُعد
 s(�ألقر�). %� هو َفعالٌ? ِمن: شا
فال?:   sشا� �حتر~.  �لشيُ»: 
هلك. ��لشيطا?: }�ãٌ شرير؛ كلُّ 

عاDٍ متمِر\؛ �حليُة (�ألقر�).
َ}َفَق  ُلْطًفا:  �له  به  َلَطَف  لطيف: 
به. لطف �هللا للعبد �بالعبد: }فق به 
�%�صل @ليه ما ¹ب برفٍق؛ َ�فََّقه؛ 
عصمه، فهو لطيف. لُطف �لشي» 
. ��للطيف  ُلطف¬ �َلطافًة: صُغر �\~َّ
من �ألÁا» �حلسØ معنا¥: �لَبّر بعبا\¥ 
�ملنافع   yبإيصا خلقه   >@ �ملحسُن 
@ليهم برفق �لطف؛ %� �لعاþ Æفايا 

�ألمو} �\قائقها (�ألقر�).    

�لتفسـ0:
على  %بويه  ﴿�}فع  تعا<:  قوله 
ر مبفهومني:  �لعرû﴾ ميكن %? يفسَّ
�أل�y: %? يكو? من قو�م: }فعه 
 :Øلسلطا? %� قّربه @ليه. فاملع� >@
�ملصر�.  �مللك   >@ %بويه   bقّد %نه 
 �@  ،Øملع� هذ�  تصّد~   ��لتو}�! 
�مللك  %نه عرضهما على  فيها  جا» 

(�لتكوين٤٧: ٧). 
��لثا�: كانت �لعا\! � �لقدمي %? 
 >@ ûيكو? لنائب �مللك %يًضا عر
جانب عرû �مللك، فقد يكو? هنا� 

كانـت العـادة ! القدمي 
امللك  لنائـب  أن يكـون 
أيًضـا عـرش إ^ جانب 
عرش امللـك، فقد يكون 
خـاص  عـرش  هنـاك 
عليه  فأجلس  بيوسـف، 
امللك. بـإذن مـن  أبويه 
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عرû خا¾ بيوسف، فأجلس عليه 
%بويه بإ�? من �مللك.

�قوله: ﴿�خّر�� له ُسّجًد�﴾. فاعلم 
(خر�})  من   Dملشتقا� كل   ?%
 yلذلك قا� ،Dلصو� Øتتضمن مع
بعض �ملفسرين: يقاy: خّر ساجًد� 
عّمن يقع ساجًد� على �أل}� �هو 
يكثر من تر\يد كلمة (سبحا? �هللا، 
 bقا ���لك @ yسبحا? �هللا). �ال  يقا
مبجر\ �لسجو\ (�ملفر\�D). فاملر�\ 
ًد�)  ُسجَّ له  (خّر��  تعا<  قوله  من 
%�م �ندفعو� ساجدين على �أل}� 
قائلني (سبحا? �هللا، سبحا? �هللا)، 
%� %�م �قعو� ساجدين على �أل}� 
بكل #ا� øيث ُسمع لسجو\هم 

.Dصو
سجد��   %�م   óيع ال  هذ�  �لكن 
�عم  كما  ليوسف،   �% للمِلك 
سجد��  %�م  �ملر�\  بل  �لبعض، 
حقق  ما  على  شاكرين  تعا<  هللا 
فكا?  �شر´.  }قي  من  ليوسف 
يكن   Æ� لسجو\هم  سبًبا  يوسف 

مسجوً\� له. 
 �@ ñ ما قوله تعا< ﴿�قد %حَسَن%�
%خرجó من �لسجن �جا» بكم من 
%خال~  Áو  لنا  فيكشف  �لبد�﴾ 

�ألنبيا» عليهم �لسالb. �حلق %? %هل 
معانا!  من  فا}ِّين  جا»�¥  يوسف 
�لعز   bمقا  >@ ��ملجاعة  �لقحط 
سيدنا   yيقو �لك  �مع  ��لر�حة، 
�}#ته  �هللا  فضل  من  @نه  يوسف 

علّي %? جا»� بكم من �لبد�.
  على �ملؤمن %? يضع هذ¥ �ُألسو! 
يتسبب  فال  \�ئًما،  عينيه  نصب 
بل  �آلخرين،  مشاعر  جتريح   �
مهذ�   bبكال ²اطبهم   ?% Éب 
فهذ�  �م.   bحتر��� تقديٍر  عن  ينم 
�ُخللق ال يساعد على ��\ها} �ملدنية 
فحسب، بل ُيكسب صاحبه %يًضا 
مرضا! �هللا تعا<. هنالك من �لنا� 
��حلذ}  �حليطة  ير�عو?  ال  من 
�يسّمو?  �لنا�  مع  حديثهم   �
�لكن  منهم.  بساطًة  هذ�  عملهم 
سنة  من  يكن   Æ �ألسلو�  هذ� 
 � ير�عو?  كانو�  �لذين  �ألنبيا»، 

\�ئًما،  �آلخرين   bحتر�� حديثهم 
 ?% Éب  �لذ�  �لطريق  هو  �هذ� 
يسلكه كل مؤمن. �قد }�� عن 
�لنò � %نه عندما %}�\ �حلديث مع 
%حد �جته @ليه بوجهه، �@�� خاطبه 
%حد %صغى @< كالمه @صغاً» تام¬ 
(�لشفا» ١ö ¾٤٩). �لكننا جند 
 bأليا� هذ¥   � عندنا   bلقو� كبا} 
�� حتدثو� مع %حد ال يتجهو? @< @
يولو?  بل  مرٍ�  �ملخاطب بشكل 
¹دثهم  �حينما  �جوههم،  عنهم 
يلقو?  �ال  له  يستمعو?  ال  %حد 
 D�\عا كلها  هذ¥  باًال.  حلديثه 
�ملؤمن  �إلميا?، �على  مع  تتعا}� 
�جتناֲדا كلية، �@ال }�نت على قلبه 

�%صابته بالِك� ��لغطرسة. 
ال  شرير!  }غبة  كل   ?% �علم 
 >@ ?Öُيعر´ مصد}ها يعز�ها �لقر
�لشيطا?، أل�ا �ليد! %فكا} \قيقة. 

ولكن هذا ال يعm أنهم سـجدوا  للمِلك أو ليوسـف، 
كمـا زعم البعض، بـل املراد أنهم سـجدوا هللا تعا^ 
شـاكرين علـى ما حقق ليوسـف من رقي وشـرف. 
فكان يوسـف سبًبا لسـجودهم وU يكن مسجوًدا له.
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 >@ بالنظر   - �لشيطا?  كلمة   ?@�
مصد}ها (شطن) - تعó كائًنا يث; 
بعيد،  �هو  �لقلو�   � �لوسا�� 
 ãلر�� تلك  على  تطلق  �%حياًنا 
�لشرير! �ل¶ حتفز �إلنسا? على �لشر 
�خل;،   � له  �ملالئكة  ترغيب   «��@
�لد��فع  على  %خر�  %حيان¬  �تطلق 
�خلفية �ل¶ تتولد � قلب �ملر» نتيجة 
�ل¶  �هي  سابقة،  خاطئة   yعما%
تدفعه @< �}تكا� �ملعصية � حني 

ال نر� %� سبب ظاهر� لذلك.
 ��@ يشا»﴾..  ملا  لطيف   ñ{  ?@﴿
(�للطيف)  بكونه  تعا<  �هللا  ُ�صف 
 �% �ألمو}،  þفايا  �لعاِلم  فمعنا¥ 
�م  ��لنافع  �لعبا\،  على  �ملشفق 
تفّقد   ��@ �كأنه  �3بة.  بلطف 
 ��@� 3بة،  عن  فيتفقدهم  حالتهم 
فأيًضا  ��ملر�فق  �لوسائل  �م  هيأ  
فأيًضا  @ليهم  %حسن   ��@� عن 3بة، 
عن حب �}فق، فكل %فعاله تتم عن 

3بته �لطفه بالعبا\.
كونه  }غم  �تعا<  سبحانه  فكأنه 
غني¬ عن كل شي» ²في عنهم  غنا¥ 

ليز\�\�� حّب¬ هللا �.
�%شا} بقوله تعا< ﴿لطيف ملا يشا»﴾ 
%نه ²ص بلطفه �3بته من شا» من 

�لعبا\، �%? كل @نسا? ¹ظى بفضل 
�مقد}ته.  سعته  �فق  �لطفه  �هللا 
�جا» هنا بصفة �هللا (�حلكيم) \فًعا 
لالعتر�� هو: %? �لرÿيا �ل¶ }Öها 
يوسف كانت تش; @< }قّيه، �لكن 
 Ðهو %نه �ضطر للمر�} بش Õما حد

�خلطو� ��ملحن لفتر! طويلة؟!

�ْلُمـْلِك  ِمَن  <تْيَتِني  َقـْد   ِّn
َ﴿
َ=َعلَّْمتqِني ِمْن َتْأِ=يِل �ألَحـاِ�يِث 
 rِ
َ=�ألْ  hِ�=َـَمـا �لسَّ َفاِطَر 
ْنـَيا  �لدُّ ِفـي  َ=ِليِّي  َ&ْنـَت 
ُمْسـِلـًما  َتَوفَّـِني  َ=�آلِخـَرِ� 
َ=َ&ْلـِحْقـِني ِبالّصqاِلـِحـَني﴾  

(يوسف: ١٠٢) 

ولكننا جند كبار القـوم عندنا ! هذه األيام إذا حتدثوا 
مع أحـد ال يتجهـون إ^ اخملاطب بشـكل مرٍض بل 
يولـون عنهـم وجوههـم، وحينمـا |دثهـم أحد ال 
يسـتمعون له وال يلقون حلديثه باًال. هذه كلها عادات 
تتعـارض مـع اإلميان، وعلـى املؤمن اجتنابهـا كلية، 
وإال رانـت علـى قلبـه وأصابته بالِك� والغطرسـة. 

@ّننا  @�� %معّنا �لنظر فيما حدÕ َتَبيَّن 
 Dمهّد نفسها  �لشد�ئد  هذ¥   ?%
�لطريق لرقيه، كما تسببت � توبة 
ما  يكن  فلم  �طها}ִדم.  @خوته 
فعله �هللا بيوسف خالي¬ من �حلكمة 
�لعز   yنا %بًد�. لو %? يوسف � 
\�? هذ¥ �ملصائب ما جتّلت عظمة 
 Æ ي ֲדذ� �لشكل، كما��لوعد �إل
ما  فكل  @خوته.  قلو�  تطه;  يتم 
حدÕ كا? �}�»¥ حكمة عظيمة.

 :hلكلما� iشر 
�خترعه  �ألمر:  َفَطَر  فاطر: 

(�ألقر�). 

�لتفـس0: 
حب  مد�  لنا  تكشف  �آلية  هذ¥ 
قلو�  به  تعمر  �لذ�  �عشقه  �هللا 
عبا\¥ �ألخيا}. فما %? نالت يوسَف 
 Ðلفرحُة ��لبهجة بلقا» �ألقا}� ح�
�شتعلت � قلبه قبسة �ملحبة �إل�ية، 
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�تغيبت  حوله،  شي»  كل  فنسي 
�هو  %نظا}¥،  عن  فيها  �ما  �لدنيا 
يناجي }به � �فة قائًال: ﴿}�ِّ قد 
Öتيتó من �مللك...﴾ %� كل هذ� 
يا }� عطا�ÿ �من فضلك %نت.

�لذ�  �حلقيقي  �لسجو\  هو  هذ� 
¹قق لصاحبه �لرقي � �لر�حانية. 
سجو\  �لظاهر�  �لسجو\   ?@
مؤقت عابر. �@منا �لسجو\ �حلقيقي 
 >@ %نظا}¥  �إلنسا?  يرّكز   ?% هو 
الهًفا  قلبه  @ليه  �يصبو  \�ئم¬،  �هللا 
هائًما سو�» � �لفرحة %� �لترحة. 
�إلنسا?  ¹قق  فلن  هذ�  بد�?  %ما 
%� }قي � �لر�حانية، �لن يدخل 
�جلنة �لدنيوية �ل¶ @�� Æ يدخلها هنا 
 � yلدخو� عليه  فسو´ يستحيل 

�جلنة �ألخر�ية.  
 � �ه;�  �لقسيس  طعن  لقد    
تعا<  قوله  بسبب  �لكرمي   ?Öلقر�
قد  قبل  من  }ÿيا�  تأ�يل  ﴿هذ� 
هذ�   :yقا� حًقا﴾،   ñ{ جعلها 
 ?Öلقر� يعّلم  ما  لنا  يعكس  �لبيا? 
(تفس;  �غطرسة.  ك�  من  %تباعه 

�ه;�). 
�عم  كما  �ألمر  ليس   yقو%�   
عن  تعب;  هو  بل    ،õبد% �لقسيس 

 ،?Öلقر� يعّلمها  �ل¶  �إل�ية  �ملحبة 
كا?  يوسف   ?% ²�نا  حيث 
يذكر }ّبه عندكل صغ;! �كب;!، 
�عمت  كما   -?Öلقر�  yيقو �ال 
قد  كا?  يوسف  �كأ?  �لتو}�!- 
نسَي }ّبه �%عر� عنه بعد %? %نعم 

عليه �حقق له بغيته. 
من   óتيتÖ قد   ِّ�{﴿ قوله  �%ما 
�مللك﴾ فقد ظن �لبعض %? يوسف 
مِلك  منصب   >@ �صل  قد  كا? 
هذ�  �لكن  �لبغو�).  (تفس; 
خطأ، أل? �ملُلك هنا يعó: �لسلطة 
 ?���القتد�}، �كا? قد ناy هذ� بإ

من �مللك �ملصر�.
  �يعó بقوله ﴿�عّلمتó من تأ�يل 
حققت   �{ يا  %نك  �ألحا\يث﴾ 
 óيا �َعّرفتÿ{ من óما %}يت óعي bما%
 óعلى فحو�ها، %� معنا¥: لقد �هبت

.�ÿعلَم تعب; �لر

- �ألنبيا»   Dشخصيا  ?% �حلق 
على  \ليًال  متثل   -bلسال� عليهم 
ما  �هذ�  تعا<،  �لبا}�  �جو\ 
بقوله:  يوسف  سيدنا  يؤكد¥ 
��أل}�..﴾   Dلسما��� ﴿فاطر 
على  ساطع  برها?  حيا�   ?%  �%
 Dلسما��� فاطَر   ِّ�{ يا  كونك، 
��أل}�. @� بّشرتó بالرقي �لعظيم 
يأبه  حينما كنت صغً;� حق;õ ال 
ñ %حد. î %كرمتó بسلطة ��قتد�} 
 �{ يا  �كأنك  كب;،  بلد  على 
�%}ًضا  Áاً»  %جلي  من  خلقَت  قد 
�لذ�  %نت  %نك  فثبت  جديدتني، 

فطر �لسما��D � �أل}�.
�لدنيا   � �ليي  ﴿%نت  �قوله 
��آلخر!﴾ \عاٌ» %� يا }� �نُصْر� 
�لد�}ين. �قد فّصل \عا»¥ هذ�   �
بقوله (توفóَّ مسلما) .. %� �جعْل 
 óِخْل\%� خ;،  عاقبة  %مر�  عاقبة 

فلم يكن ما فعله اهللا بيوسـف خاليًا من احلكمة أبًدا. 
لو أن يوسف � نال العز دون هذه املصائب ما جتّلت 
عظمة الوعد اإل3ي بهذا الشـكل، كما U يتم تطه� 
قلوب إخوته. فكل ما حدث كان وراءه حكمة عظيمة.
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�لصاحلني  عد�\   � �آلخر!   �
�لر�حا�.  للرقي  يصلحو?  �لذين 
تفس;  مسلم¬﴾   óَّتوف﴿ فقوله 
 óِحلْق%�﴿ �قوله  �لدنيوية،  للوالية 
للوالية  تفس;  بالصاحلني﴾ 

�ألخر�ية.
 óلو قيل: ما �لد�عي لقوله ﴿�%ِحلْق�
 óََّتوف﴿ قوله  بعد  بالصاحلني﴾ 
مسلًما﴾، فإ? �لذ� ميوD مسلم¬ ال 
بد %? ُيبعث � �لصاحلني؟ فاجلو��: 
ال شك %? كل مؤمن يسّمى مسلًما 
كا?   ?@� �لشر�ئع-  كل  -øسب 
�مثل  حقيقته،   � ضعيف¬  @سالمه 
�جلنة  يدخل  سو´  �إلنسا?  هذ� 
�لو بعد عقوبة قليلة، �لكن سيدنا 
هذ�  مثل  لنفسه   Øيتم ال  يوسف 
من  يرحتل   ?% يريد  �@منا   ،bإلسال�
�لدنيا على @سالb ُيْلحقه على �لفو} 

بالصاحلني � �آلخر! .. %� يكو? 
@سالمه كامًال øيث  ال ينفك بعد 
 Dلد}جا�  >@ يصعد  %يضا   Dملو�
Éب  �لذ�   bملقا� هو  �هذ�  �لعليا. 
على �ملؤمن %? يسعى إلحر��¥.     

   
�ِلَك ِمْن َ&ْنَباHِ �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ/َلْيَك َ﴿
َ=َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ/ْ! َ&ْجَمُعو� َ&ْمَرُهْم 
َ=ُهْم َيْمُكُر=Dَ﴾  (يوسف: ١٠٣) 

  
 :hلكلما� iشر

�ألمر:  على   bلقو� %Iع  &xعو�: 
�تفقو� عليه. (�ألقر�)

�لتفسـ0: 
لقد بّين �هللا هنا %ننا ال نسر\ قصة 
�@منا  مسلية،  كحكاية  يوسف 
%�ا   �% غيبية..  %نبا»  على  حتتو� 

هذا هو السـجود احلقيقي الذي |قق لصاحبه الرقي ! الروحانية. إن السـجود 
الظاهـري سـجود مؤقـت عابر. وإمنا السـجود احلقيقـي هو أن يرّكز اإلنسـان 
أنظـاره إ^ اهللا دائمًا،  ويصبو إليه قلبه الهًفا هائًما سـواء ! الفرحة أو ال�حة،.

 �  �  òبالن  Õعّما سيحد %خبا} 
حياته �ملقبلة. �لقد %ثبتُّ  من قبل 
� تفس; �لعديد من �آلياD كيف 
 Õٌحد�%  òلن� حيا!   � �قعت  %نه 
مشاֲדة ملا حدÕ بيوسف � حيا! 

.bعليهما �لسال òلن�
 �@ لديهم  كنت  ﴿�ما  قوله  �%ما 
ميكر�?﴾  �هم  %مرهم  %Iعو� 
فاحلديث هنا ليس عن @خو! يوسف  
 �@ �لكرمي،   òلن� @خو!  عن  بل 
�خلطا� موجه هنا @ليه �، ��ملر�\: 
لتطلع على ما  يا 3مد،  ما كنَت، 
من  مكة  %هل   �% @خوتك  ينسجه 
مكائد �مؤ�مر�D ضد� ليحقق �هللا 
ֲדا �ملماثلة بينهم �بني @خو! يوسف، 
فال شك %�ا %خبا} جا»تك من �هللا 
�ليست  �لغيب،   Æعا هو  �لذ� 

�ليد! %فكا} �إلنسا?.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا #مد املصطفىسيدنا #مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

َمَو�Dِ َ��ألْ}ِ�  َد ِمَن �للَّْيِل َقاyَ:  �للَُّهمَّ َلَك �ْلَحْمُد %َْنَت ُنوُ} �لسَّ َعْن  �ْبِن َعبَّاٍ� َقاy: َكاَ? �لنَِّبيُّ   �    ِ@َ�� َتَهجَّ
. %َْنَت �ْلَحقُّ  َمَو�Dِ َ��ألْ}ِ� َ�َمْن ِفيِهنَّ َمَو�Dِ َ��ألْ}ِ� َ�َلَك �ْلَحْمُد، %َْنَت َ}�ُّ �لسَّ َ�َلَك �ْلَحْمُد، %َْنَت َقيُِّم �لسَّ

. �للَُّهمَّ َلَك َ%ْسَلْمُت  اَعُة َحقٌّ َ�َ�ْعُدَ� �ْلَحقُّ َ�َقْوُلَك �ْلَحقُّ َ�ِلَقاÿَُ� �ْلَحقُّ َ��ْلَجنَُّة َحقٌّ َ��لنَّاُ} َحقٌّ َ��لنَِّبيُّوَ? َحقٌّ َ��لسَّ

ْرDُ َ�َما  ْمُت َ�َما َ%خَّ ْلُت َ�@ِلَْيَك %ََنْبُت َ�ِبَك َخاَصْمُت َ�@ِلَْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر ِلي َما َقدَّ َ�ِبَك Öَمْنُت َ�َعَلْيَك َتَوكَّ

َ%ْسَرْ}Dُ َ�َما َ%ْعَلْنُت %َْنَت @َِلِهي ال @َِلَه ِ@الَّ %َْنَت. (صحيح �لبخا}�، كتا� �لتوحيد)

َعْن  %َِبي َماِلٍك �ْألَْشَعِر�ِّ    َقاyَ َقاyَ َ}ُسوyُ �هللا   �:   �ْلُوُضوُ»   َشْطُر   �ِإلميَاِ? َ��ْلَحْمُد هللا َتْمَألُ �ْلِميَز�َ?، َ�ُسْبَحاَ? �هللا 
 ?ُÖْبُر ِضَياٌ» َ��ْلُقْر َدَقُة    ُبْرَهاٌ?،   َ��لصَّ َالُ! ُنوٌ}، َ��لصَّ َمَو�Dِ َ��ْألَْ}ِ�.   َ��لصَّ َ��ْلَحْمُد هللا َتْمَآلَِ?  َ%ْ� َتْمَأل َما َبْيَن �لسَّ

ٌة َلَك َ%ْ� َعَلْيَك. ُكلُّ �لنَّاِ�  َيْغُد�  َفَباِئٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها َ%ْ�   ُموِبُقَها. (سنن �لترمذ�، كتا� �لدعو�D عن }سوy �هللا) ُحجَّ

َدَقُة ُتْطِفُئ    َعْن    %ََنٍس بن مالك َ%?َّ َ}ُسوyَ �هللا  �   َقاyَ:    �ْلَحَسُد َيْأُكُل �ْلَحَسَناDِ َكَما َتْأُكُل �لنَّاُ} �ْلَحَطَب َ��لصَّ

َياbُ    ُجنٌَّة    ِمَن �لنَّاِ}. (سنن �بن ماجه كتا� �لزهد) َالُ! ُنوُ} �ْلُمْؤِمِن َ��لصِّ �ْلَخِطيَئَة َكَما ُيْطِفُئ �ْلَماُ» �لنَّاَ} َ��لصَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٤١٤))

ÎÅËëŒ’\

 y=
| مدi &} بكر �لصديق =عمر �لفا
=غ0~ا من �لصحابة 
ضي �هللا عنهم &xعني

ِر �ال َتْقُف  كلَّ   مز�ٍِّ}   �َتَبصَّ ُ}َ�يَد� ال َتْهُج �لصحابَة  ��ْحَذِ}  
�ال  تلَعَنْن  قوًما   %نا}��  َكنيِِّر �ال تتخيَّـْر سبَل غيٍّ �شقـوٍ!    
�ال تقَدَحْن �  ِعرضهم  بتهوُِّ} %�لئك %هُل �هللا  َفاْخَش  ِفناَ»هم  
�@يذ�ÿهم   @يذ�ُ»  موًلى   ُمؤثِِّر %�لئك حز� �هللا ُحـفَّاُ	  \ينِه    
�� لدين �هللا صدًقا �طاعـًة                لكّل  عذ�ٍ�  3ِر~   %�  مدمِِّر َتصدَّ
فما �لزبُد ��لُغـثا» بعَد  �لتطهُِّر �طهَّر  ��\�  �لعشق øر قلوֲדم  
{ِ %ثٌر ِمن  ظالbٍِِِِِِِ   ُمكدِّ يبَق   Æ� �جا»��  نòَّ  �هللا  صدقا  فنّو}��  
�ملوقَِّر   òّللن   ãَ{صا}��  جو�� بأجنحة �ألشـو�~ طا}�� @طاعًة  
�هْم حضر�� ميد�َ? قتٍل كَمحَشِر ��ن �%نتم  � �لبساتني نرَتـُع  
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�جا»�� �لرسوyَ كعاشق  متَخيِِّر �تركو� هو� �أل�طا? هللا خالًصا  
{ِ على �جلرã سّاللو? سيَف �لتشذُّ على �لضعف صّو�لو? ِمن قو! ��د�  

%تلَعُن  َمن هـو مثـُل  بدٍ} منوَِّ} %تكـفر خلفاَ»  �لنـòّ  جتاسًر�  
فحاِ}ْ� َمِليًكا �جتباهم كُمشتر� �@? كنَت قد سا»ْتك %مُر خالفٍة  
{ِ فال َتْبِك بعد ظهو}  َقَدٍ}  مقدَّ فبإ�نه قد َ�َقَع ما  كا?  َ��قـًعا  
�ما كا? }�ُّ �لكائناDِ  كُمْهَتِر �ما �ستخلَف �ُهللا �لعليُم كذ�هٍل  
ِر ���  ÖياDٌ لقـلٍب  مفكِّ �� �ُقِضيْت %موُ} خالفٍة موعـو\ٍ!  
مـآثُر¥  مقبولٌة  عنـَد  هوجِر �@� %}� �لصّديَق كالشمس � �لضحى  
�مهما %شا} �ملصطفى قاb كاَجلِر� �كا? لذ�D �ملصطفى مثَل  ظلِِّه  

Iيًعا ِسو�  �لشي» �حلق;  �ملحقَِّر �َ%عطى لنصر �لدين  %مو�yَ  بيتِه  
على �ملوD  %قبَل شائقا غَ;  ُمدِبِر ا \عـا¥  نبيُّـنا لرفـاقٍة   �لـمَّ
�@? كنَت قد  %�معَت َجوً}� فَعيِِّر �ليس 3ـلَّ �لطعن حسُن  صفاتِه  
�جا» }سوyَ �هللا  ِمن كّل  َمعَبِر %باَ\ هو�  �لدنيا إلحـيا»  \ينِه  
ِر لتنُظَر %�صا´  �لعتيـق  �ملطهَّ عليك بُصحف �هللا يا طالَب ��د�  
ـِر كمثل %ñ بكٍر بقلٍب  معطَّ �ما ِ@ْ? %}� ��هللاِ � �لصحب كلهْم  
�للبحر سلطاٌ?  على كّل  جعفِر ìّيَر¥ �ألصحا�  طوًعا  لفضلِه  
فما %نت يا مسكني @? كنَت تز\}� �يثó على �لصـّديق }�ٌّ مهيمٌن  
�ذ�  �لتطـهُِّر DٍياÖ  له عـُني له  باقيـاD صاحلاD  كشا}ٍ~  
َتبـدَّ�  بغاٍ}  بالرسوy  �ملؤ�َِّ} َتصدَّ� لنصر �لدين �  �قت عسرِ¥  
�لُِّص \يِن �حلّق  ِمن كلِّ ُمهِجِر َمكيـٌن %مني ��هـد عند  }ّبِه  
ِر �ِمن 3ٍن  كانت كصخٍر  مكسِّ �ِمن فنت ُيخشى على �لدين شرُّها  
فَمن  للنò  �ملصطفى ِمن  معزِِّ} �لو كا? هذ� �لرجل }جال منافقا  
لقوyِ غريٍق  �  �لضاللة  َ%ْكَفِر %حتسب صّديَق �ملهيـمِن كافًر�  
ـُتُه  صّو�لة    كالغضنفِرّ� �كا? كقـلب  �ألنبيا»  َجناُنُه  
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�جلو�ِتـه كأنه  ِقـطُع  َنـيِِّر %}� نوَ} �جه �هللا  � عا\�تـِه  
فويـٌل أللسنٍة  ِحد�ٍ\  كخنجِر �@ّ? له � حضر! �لقد� \}جًة  
�Êر�ته مثل  �جلنـا  �ملستكـَثِر �خدماُتـه مثُل �لبد�} منـ;ٌ!  

ـِر (١) ـٍر  �مبشِّ فِلّلِه  َ\}ُّ   منضِّ �جا» لتـنض;  �لريا�  مبّشًر�  
�ساَ�  �لبـر�يا كاملليك �ملدّبِر �شاَبـَهُه �لفا}�~ � كل خّطٍة  
�شأٌ? عظيم  للخالفة  فانُظـِر سعى َسْعَي @خال¾ فظهرDْ عّز!  
ِر فيا عجـًبا ِمـن عزمه �ملتشمِّ �صّبغ �جَه �أل}� ِمن قتِل كفر!  
فـو�ًها  له  �لوقتـه �ملتطهِّـِر �صا} ُ�كاً» كوكٌب �  �قتـِه    
�%هـلَك  كلَّ   مبا}�  متكّبِر �باَ}� ملوَ� �لكفر � كل معَرٍ�  
فـو�ًها �ذ�  �لعبـقرّ�  �ملظّفِر %}� Öية عظـمى بأيٍد  قـويٍة  
مليـُك  \يا} � كسا»   مغبَِّر @مـاbُ %ناٍ� �  ِبجـاٍ\  مرقٍَّع  
�كلَّـمه   �لـر#ن  كاملتخّيِر ًثا   �ُ%عطـَي %نو�}�  فصاَ}  3دَّ
فضـائلـه  %جلى  كبدٍ}  %نوِ} مآثـر¥  مملـّو!   �  \فـاتٍر  
�كا?  لدين  3مد  خَ;   ِمغَفِر فـو�ًها  له  �لسعـيه �جلهدِ¥  
%ثـرَ?  غبا}�  �  بال\  �لتنّصِر �� �قته  %فـر�ُ�  خيِل 3ّمٍد  
فلم يبق  منهم  غُ;  ُصو} �لتصّوِ} ر كسر� عسكُر �لدين شوكًة   �كسَّ
ِر �ُجعلْت له  ِجنُّ  �لِعد� كاملسخَّ �كا?  بشوكته سليمـاَ? �قتِه  
�ما  %مدãُ  �ملخلو~ @ال  جلوهِر }%يُت جاللـة شأنه فذكـرُتُه  
�@?  �ملر�}!  يلـَزَمْن  قوyَ  ُمنِذِ} �ما @ْ? %خا´ �َخللَق عند نصاحة    
�غـا}D  \قائُقه  كبئٍر   مقعَِّر فلما  %جا�D ُحَلُل قوù  ُلد�نًة  
�قتلك  عمٌل  صا�  للمـكفِِّر فأفتـو� Iيعا %ّ?  كفر� ثابٌت  
فتركو� �لصالãَ ألجل غيٍّ  ُمْدِخِر لقد �ّيَن �لشيطاُ? %�هاَمهم �م  
�فقد��  من �ألهو�»  قلَب  �لتدبُِّر �قد مسَخ �لقّهاُ}  صوَ} قلوֲדم  
فـَذْ}هم  يسّبو� كَل  َبرٍّ  موقَِّر �ما  بقيْت  � طينهم }يُح عّفٍة  
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�قد جا»�  �ألخباُ}  من كل ُمْخِبِر �قد ُكفَِّرDْ قبلي صحابُة  سّيد�  
�ما @ْ? %}� فيهم خصيًما ين�� ُيِسـّر�? @يذ�ئي جلـنب قلوֲדم  
²افو? %سيا� �}3ي �خنجر� يفّر�? مó  كالثعالب خشـيًة  
غالٌ	 شد�ٌ\ لو يطيقو? عسكر� �منهم ِحر�ٌ¾  للنضاy  عد��ً!  
ماy  �ملـَعفَِّر �@�  %}�هم  كالدَّ قد �ستترDْ %نو�ُ}هم من تعّصٍب  
كأّنا  \فـّناهم  بقـٍ�  مَقـعَِّر فأعرْضنا عنهم  �عن  %}جائهم  
نقلنا  َ�ِضيئـَتنا  @< بيِت  %قدِ} ���هللا  @نا ال �ا´ شـر�َ}هم  
�قد َخوَّفو� ��ُهللا كهفي  �َمْأَ�ِ}� �ما @? %خا´ �َخللق � حكم خالقي  
فَدْعñ{� ó يا خصيمي �ُمْكِفر� �@? �ملهيمن يعَلَمْن كّل  ُمْضَمر�  
عد��ُ!  قوbٍ  جرَّ\��  كّل  خنجِر �لو كنُت مفتريا كذ�با لَضـرَّ�  
�@? �ملهيمن يعَلَمْن كّل  ُمْضَمر� بوجه �ملهيمن لسُت }جال  كافر�  
�يعلُم }ñ كلَّ ما  �  تصوُّ}� �لسُت بكـّذ�� �}ّبَي شاهٌد  
ـر �للنا�  Ö}�ٌ»  بقـْدِ}  �لتبصُّ �ُ%عِطيُت %سـر�}� فال يعرفو�ا  
عليه  بأقو�y  �لضالy كُمفَتر� فسبحاَ? }�ِّ �لعرû  عّما تقوَّلو�  
فيا صاãِ ال َتعَجْل هًو�  �َتَدبَِّر �ما %نا @ال مسلـٌم تابُع  ��د�  
ِر ِلما َ}ِ\َفْتها  ُظْفُر  َكْشٍف مَقشِّ بِّها   �لكْن علومي قد بد� ُلبُّ لـُ
�}ñ معي  ��ُهللا  ِحبِّي �ُموِثر� لقد ضّل سْعـًيا َمن %تا� �الًفا  
ِر �%هُل �لسعا\! � �لزما?  �ملَؤخَّ �يعلو %�لو �لطغو� بأy�ّ %مِرهم  
ْقَت  %قو�ù  بغ;  حتـيُِّر لصـدَّ �لو كنَت من %هل �ملعا}´ ���د�  
ألصَبْحَت  �  نعمائه  �ملسَتكَثِر ِ́ }�ٍّ  3اِسٍب   �لو جئَتó من خو
ُصد�ُ\� سـمٌّ يا  قليَل  �لتفّكِر %ال ال ُتِضْع �قَت �إلنابة  ��ُ�َد�  
فجـرِّْبُه  متريًنا  øْرٍ~  مَسـعِِّر �@? كنت تزعُم صَ� جسِمك �  �لّلظى  
�@نك �  \�ٍ»  ُعضاyٍ  كُمحَصِر �ما لك ال تبـغي �ملعاِلَج  خائًفا  
ِر َخِف �َهللا ��قَبْل ُتْحَف �عِظ �ملذكِّ فيا %يها �ملُرخـي ِعناَ? تعّصٍب  
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تَدلُُّل شيـٍخ  %�  تظاُهُر  َمْعِشِر �َخْف ناَ} يوbٍ ال َيُر\ُّ عذ�َبـها  
متا\Dْ  لياù �َجلو} يا }�ِّ  َفاْنُصِر سِئمنا تكاليَف �لتـطا�y ِمن ِعد�  
فَنـجِّ  عباَ\�  من  �باyٍ مدمِِّر �%نَت }حيم �� حـنا? �}#ٍة  

}%يُت �خلطـايا �  %مو} كث;ٍ!   �@سر�َفنا  فاغـِفْر  �%يِّْد  �َعزِِّ}
فال  تطُرِ\  �لغلماَ?  بعد  �لتخيُِّر �%نَت كرُمي �لوجِه َمو< ُمجاِمٌل  
�نستغِفَرْنك   مستغيثني   َفاْغِفِر �جئنا�  كاملوتى  فَأْحِي %موَ}نا  
ِر %تترُكó � كفِّ  خصٍم  ُمخسِّ @< %�ِّ  با� يا @�ـي َتـُر\ُّ�  
ِر تعاyَ بفضـٍل من  لُدْنك �َبشِّ �ي فَدْتك �لنفُس %نت مقاصد�    @
�قد كنَت من قبِل �ملصائِب ُمخِبر� %%عـرضَت  عّني ال تكّلُم  }#ًة  
�َيْأِطـُر  قلò  حبُّك  �ملَتكـثِِّر �كيف %ظنُّ  ���yَ ُحبِّك ُطرفًة  
ِر فَوفِّْق  آلَخَر من  خلوٍ¾  �َيسِّ �جدDُ �لّسعا\! كلَّها � @طاعٍة  
تعاyَ  @< عبٍد  �ليـٍل  ُمكـفَِّر �ي بوجهك َ%ْ\ِ}ِ� �لعبَد }#ًة  @
�قد كنَت � �ملضما} ُترسي �مْأَ�}� �ِمن قبل هذ� كنَت  تسمع  \عو�  
ْر   مبقصو\�  حناًنا  �َخبِِّر �َبشِّ �ي َ%ِغـْثó يا   @�ي  َ%ِمـدَّ�  @
نعو� بوجهك من ظالbٍ  ُمَدْعـِثِر َ%ِ}� بنو}� يا مال��  �َملَجئي  
�َنـزyِّْ  عليه  �لرِّْجَز  حقًّا  �َ\مِِّر �ُخْذ َ}�ِّ َمن عاَ\� �لصالãَ �مفسًد�    
ِر �@? كنُت قد غا\}Dُ  عهًد�  فَذكِّ �ُكْن }�ِّ حّناًنا كما كنَت \�ئًما  
فَبعِّْد  عِن  �لغلما?  يوbَ  �لتشوُِّ} �@ّنك  مو< }�حٌم   ��  كر�مٍة  
ـْرنا  بيوbٍ عبقِر�  َفَهـنِّْئ �َبشِّ %}� ليلـًة ليالَ» ��Dَ  �ـافٍة  
�َمزِّْ~  خصيمي يا  @�ي  �َعفِِّر   ó �َفرöِّْ ُكر�ñ يا  كرميي �َنجِّ
ُ́ مستو}� �تد}� مَقعَّر� �تعر �ليسْت عليك }موُ� %مر� بُغّمٍة  
جالُلك مقصوٌ\  فأيِّْد  �َ%ْظـِهِر �الُلك مطلوٌ�  فَأْخِرöْ  ُعيوَنه  
نعو�  بنو}� من �ماٍ?  ُمكـّوِ} �جدنا� }#اًنا فما  �َ�مُّ  بعَدُ¥  
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١٨

التقوى

َمْطلَع  جّلى  �يًّا، @ �@نساًنا  عبقريًّا  }جال  كا?  بكر  %با   ?% بّينا  @ّنا    (١)

فبا}�¥،   bإلسال� تر�  َمن  %نه  قصا}�¥  �كا?   ،bلظال� بعد   bإلسال�
 � كابَد  فد�}�¥.   bإلسال�  {�\ \خل  �من  فما}�¥،  �حلق  %نكر  �من 
�ألعر��  سا�  فر�ئد.   �{ً{\ُ �َخللق  �%عطى  شد�ئد،   bإلسال� @شاعة 
بالعزb �ملبا}�، �هّذ� تلك �ِجلماy � �ملسا}ã ��لـَمباِ}� ��ستقر�» 
�ملسالك �ُ}غا» �ملعا}�. ما �ستفÐ بأًسا، �}%� من كل طر´ يأًسا. 
�ألفكا} ككل جبا? �سقيم.  �ستهوته  �ما  ملبا}�ِ! كل خصيم،  �ن�� 
�ثبت عند كل فسا\ �بلو�، %نه %}سخ من }ضو�، �%هلَك كلَّ من 
�هتشاشه  �ألعلى. �كا? كلُّ  �لُعلق هللا  �نبذ  �لدعو�،  تنبأ من كذ� 
� @عال» كلمة �إلسالb ��تبا£ خ; �ألناb. فد�نك حاِفْظ \يَنك ��ترْ� 
�آلبا»،  من  �جد  %مٍر  مقلِّد   �% �ألهو�»  كمتبع  قلت  ما   �@� طنينك. 
ِشرعة  �لتحقيق  %ìذ   ?% قلمي  �نَفث  قدمي  َسَعْت  ُمْذ   ù@ ُحبَِّب  بل 
ِح�.  كل  عن   yسأ%� خ�،  كل  عن  ُ%نّقب  فكنت  ُنجعة،  ��لتعميق 
%لفيُته   ��فوجدD �لصّديق صّديًقا، �ُكِشَف علّي هذ� �ألمر حتقيقا. فإ
 >@ �%�يت  بَغْرِ�¥،  يد�   Dُ\شد ��ألّمة،  �لّدين   öسر�� �ألئمة   bما@
ِحْر�¥، ��ستنـزلُت }#ة }ø ñب �لصاحلني. فر#���Ö� ó �%ّيد� 
َ\ هذ¥ �ملائِة ��ملسيَح �ملوعو\  �}ّبا� �جعلó من �ملكرمني، �جعلó °دِّ
 Æ َحلَزَ? �%عطا� ما�  óَهَب ع��ُملكلَّمني، �َ% �لر#ة، �جعلó من  من 
هؤال»  �ُحبِّ  �ألّمي  �لكرمي   òبالن �لك  �كل  �لعاملني.  من  %حد  ُيعَط 
3مد  %نبيائك  �خامت  }سلك  %فضل  على  �سلِّْم  فصلِّ  �للهم  �ملقربني. 

خ; �لنا� %Iعني. 
�لقَ�ين..   �� �حلرمني   �  �  òلن� صاحب  كا?  بكر  %با   ?@ ���هللا 
�لذ�  ��لق�  �الضطر�}،  فيه كامليت عند  تو�}�  �لذ�  �لغا}  ق�   óع%
من  @? كنت  �لصديق   bمقا فانظر  �ل�ية.  بق� خ;  ملتصقا  �ملدينة   �
%هل �لتعميق. ِ#د¥ �ُهللا �خالفَته � �لقرÖ?، �%ثØ عليه بأحسن �لبيا?. 
ُمصا�؟  @ال  قدَ}¥  ¹تقر  �هل  �مستطا�،  �ِهللا   yُمقبو %نه  شك  �ال 
بر%فته، �كا\  �ملسلمني  غابت شو�ئب �إلسالþ bالفته، �كمل سعو\ 
�جد   .bألنا� خ;  صديق  �لصّديق  ال  لو   bإلسال� عمو\  ينفطر   ?%
ِحْبر¥  إلعا\!  فنهض  �لنحيف،  ��ملؤ�´  �لضعيف،  كاملُهَتر   bإلسال�
 bعا\ �إلسال Ðقني، �%�غل � %ثر �ملفقو\ كاملنهوبني، ح��ِسْبر¥ كاحلا
@< }شاقة قّد¥ �َ%سالة خّد¥، �نضر! Iاله �حال�! �الله، �كا? كل 
هذ� ِمن صد~ هذ� �لعبد �ألمني. َعفََّر �لنفس �بّدy �حلالة، �ما طلب 
هذ�   � @ال  عليه  �ملََلو�ِ?  %ظلَّ  �ما  �لر#ن،  مرضا!  �بتغا»  @ال  �جلعالة 
�لشأ?. كا? 3يَي �لُرفاDِ، �\�ِفَع �آلفاD، ���ِقَي �لغافاD، �كلُّ ُلبِّ 

�لنصر! جا» � حّصته، �هذ� من فضل �هللا �}#ته.

��آل? نذكر قليال من �لشو�هد، متوّكًال على �هللا �لو�حد، ليظهر عليك 
 � bَبو�، �3ًنا مشتّطة �ُألْلهو�، �كيف %عد�كيف %عدbَ فتًنا مشتّد! �
 Dفعاله، �شهد% من  %مر¥  \خيلُة  فبانت  ��لضر�،  �لطعن  %بنا»  �حلر� 
%عماله على سّر خصاله. فجز�¥ �هللا خ; �جلز�»، �حشر¥ � %ئمة �ألتقيا»، 
%}حم  �@نك  ��لنعما»،  �آلال»   �� يا   óم فتقبَّْل  �ألحبا»،  ֲדؤال»  �}ِحمنا 

�لر#ا»، �@ّنك خ; �لّر�#ني.

فتنة �ال
تد�� بعد =فا� �لنّ� � خ0 �لرسل =/ما� �لعبا�
ملا ُقبض }سوy �هللا � �}تدD �لعر�، @ما �لقبيلة مستوعبة �@ّما بعض منها، 
�لليلة �ملمطر!، لقّلِتهم �كثر! عد�هم  �لنفا~، ��ملسلمو? كالغنم �  �جنم 
�ظالb �جلو بفقد نبيهم. (�جلز» �لثا� من تا}يخ �بن خلد�? صفحة ٦٥) 

�قاy %يضا: �}تدD �لعر� عامة �خاصة، ��جتمع على طليحة عو�bُّ طيٍ» 
�%سد، ��}تدD غطفاُ?، �توقفت هو��? فأمسكو� �لصدقة، ��}تد خو�¾ 

ِمن بó سليم، �كذ� سائر �لنا� بكل مكا?. (صفحة٦٥)
�قاy �بن �ألث; � تا}²ه: ملا توّفي }سوy �هللا � ��صل خ�¥ @< مكة 
�عاِمِله عليها عتا� بن %سيد، �ستخفى عتا� ��}ّجتت مكة �كا\ %هلها 

يرتد�?. (�جلز» �أل�y صفحة ١٣٤)
�قاy %يضا: �}تدD �لعر� @ّما عامة %� خاصة ِمن كل قبيلة، �ظهر �لنفا~ 
��شر%ّبت �ليهو\ ��لنصر�نية، �بقي �ملسلمو? كالغنم � �لليلة �ملمطر!، ِلَفْقد 
نبّيهم �ِقّلتهم �كثر! عدّ�هم، فقاy �لنا� ألñ بكر: @? هؤال» - يعنو? 
جيش %سامة جند �ملسلمني - ��لعر� على ما تر�، فقد �نتفضْت بك، فال 
ينبغي %? ُتفرِّ~ Iاعة �ملسلمني عنك، فقاy %بو بكر: ��لذ� نفسي بيد¥، 
لو ظننت %? �لسبا£ ìطفó ألنفذDُ جيش %سامة كما %مر �لنò �، �ال 
%}ّ\ قضاً» قضى به }سوy �هللا �. �قاy عبد �هللا بن مسعو\: لقد قمنا بعد 
�لنò � مقاًما ِكْدنا َ%ْ? �لك لو ال %? َمنَّ �هللا علينا بأñ بكر �، %Iْعنا 
على %? نقاتل على �بنة َمخاٍ� ��بنة لَبو?، �%? نأكل ُقًر� عربية �نعبد �هللا 

حÐ يأتينا �ليقني. (%يضا صفحة ١٤٢)

خر=� مّدعي �لنبو�
�َثب �ألسو\ باليمن، ��ثب مسيلمة باليمامة، î �ثب طليحة بن خويلد � 

بó %سد، يّدعي كلهم �لنبو!. (�بن خلد�? �جلز» �لثا� صفحة٦٠)
 �تنبأDْ سجاãُ بنت �حلا}Õ من بó عقفا?، ��تبعها ��ذيل بن عمر�? 
� بó تغلب، �عقبة بن هالy � �لنمر، ��لسليل بن قيس � شيبا?، 
��يا\ بن بالy، �%قبلْت من �جلزير! � هذ¥ �جلمو£ قاصد! �ملدينة لتغز� 

%با بكر �. (صفحة ٦٥)
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�ستخالفه � &با بكر � نائبا عنه لإلمامة | �لّصال�
 ¥ÿثقل به �لوجُع �ُ%غمَي عليه، فاجتمع عليه نسا î :?بن خلد�� yقا
�%هل بيته ��لعبا� �علّي، î حضر �قُت �لصال! فقاy: ُمُر�� %با بكر 

َفْلُيَصلِّ بالنا�. (�جلز» �لثا� صفحة ٦٢)

مكاD &} بكر � من �لن� �
 �� �قاy �بن خلد�?: î قاy }سوy �هللا � بعدما %�صى بثالÕ: ُسدُّ
هذ¥ �ألبو�� � �ملسجد @ال با� %ñ بكر، فإ� ال %عَلم �مرً»� %فضل 

يًد� عند� � �لصحبة من %ñ بكر. (�جلز» �لثا� صفحة ٦٢ )

شّد� ُحّب &} بكر للّن� �
�كر �بن خلد�?: �%قبل %بو بكر �\خل على }سوy �هللا �، فكشف �
عن �جهه �قّبله، �قاy: بأñ %نت �%ّمي، قد ُ�قَت �ملوتة �ل¶ كتب �هللا 

عليك، �لن يصيبك بعدها موتة %بًد�. (%يضا صفحة ٦٣)
 òلقر� من �لن� yكا? من لطائف منن �هللا عليه ��ختصاصه بكما�
� كما نص به �بن خلد�? %نه � ُحمل على �لسرير �لذ� ُحمل 
ًحا، �%لصقو� حلد¥  عليه }سوy �هللا � �ُجعل ق�¥ مثَل ق� �لنò مسطَّ
بلحد �لنò �، �ُجعل }%سه عند كتفي �لنò �، �كا? Öخر ما تكلم 

به: َتَوفóَّ مسِلًما �%َْلِحْقó بالصاحلني. (صفحة ١٧٦)

ليزيد  �ملرتد�   nلعر� قبائل   �/ �لصّديق  كتبه  كتابا  هنا  �لنكتب 
�هللا  شعائر  تر�يج   � �لصّديق  بصالبة  �بص;!  @ميانا  عليه  �ملّطلعو? 

��لذ�ِّ عن Iيع ما َسنَّه }سوy �هللا �:
"بسم �هللا �لر#ن �لرحيم

ِمن %ñ بكر خليفة }سوy �هللا � @< من بلغه كتاñ هذ� من عاّمة 
�خاّصة، %قاb على @سالمه %� }جع عنه. سالb على من �تبع ��د�، 
�Æ يرجع بعد ��د� @< �لضاللة ��لعمى، فإ� %#د @ليكم �َهللا �لذ� 
ال @له @ال هو، �%شهد %? ال @له @ال �هللا �حد¥ ال شريك له، �%? 3مد� 

عبد¥ �}سوله، نقّر مبا جا» به ،�ُنكّفر َمن %À �جناهد¥.
%ّما بعد، فإ? �هللا تعا< %}سل 3مد� باحلق من عند¥ @< خلقه بشً;� 
�نذير�، �\�عيا @< �هللا بإ�نه �سر�جا من;�، لينذ} من كا? حيًّا �¹ِقَّ 
 yعلى �لكافرين. فهد� �هللا باحلق من %جا� @ليه، �ضر� }سو yلقو�
�هللا � من %\بر عنه، حÐ صا} @< �إلسالb طوعا �كرها. î تو� 
كا?  �لذ�  �قضى  ُألّمته  �نصح  �هللا  ألمر  نّفذ  �قد   � �هللا   yسو{

 yلكتا� �لذ� %نز� � bلك �ألهل �إلسال�عليه. �كا? �هللا قد بّين له 
فقاy: ﴿@نََّك َميٌِّت َ�@ِنَُّهْم َميُِّتوَ?﴾ (١)، �قاy: ﴿َ�َما َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِّْن 
�ْلَخاِلُد�َ?﴾ (٢)، �قاy للمؤمنني: ﴿َ�َما  َفُهُم  َ%َفِإْ? مِّتَّ  �ْلُخْلَد  َقْبِلَك 
ُمَحّمٌد ِ@ال َ}ُسوyٌ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُُّسُل َ%َفِإْ? مَّاDَ َ%ْ� ُقِتَل �ْنَقَلْبُتْم 
َ�َسَيْجِز�  َشْيًئا  �َهللا  َيُضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  َ�َمْن  َ%ْعَقاِبُكْم  َعَلى 
 ،Dاِكِريَن﴾ (٣)، فَمن كا? @منا يعبد 3مد� فإ? 3مد� قد ما �ُهللا �لشَّ
�من كا? @منا يعبد �هللا �حد¥ ال شريك له، فإ? �هللا له باملرصا\. حيٌّ 
ِمن  منتقم  حافٌظ ألمر¥،   ،bنو �ال  ِسَنة  تأخذ¥  �ال   ،Dميو قّيوbٌ، ال 

عدّ�¥ Éزيه.
�@� %�صيكم بتقو� �هللا �حّظكم �نصيبكم من �هللا �ما جا»كم به 
 Æ نبّيكم � �%? ִדتد�� ֲדد�¥، �%? تعتصمو� بدين �هللا، فإ? كل من
يهد¥ �هللا ضاy، �كل من Æ يعاِفه ملبتلى، �كل من Æ ُيِعْنه �ذ�y. فمن 
هد�¥ �هللا كا? مهتديا، �من %ضّله كا? ضاال، قاy �هللا تعا<: ﴿َمن َيْهِد 
�هللا َفُهَو �ْلُمْهَتِد َ�َمْن يُّْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َ�لِيًّا ُمْرِشَد�﴾ (٤)، �Æ ُيقَبل منه 
 .yُيقَبل منه � �آلخر! صر´ �ال عد Æ� ،يقّر به Ðلدنيا عمل ح� �
�قد بلغó }جو£ َمن }جع منكم عن \ينه بعد %? %قّر باإلسالb �عِمل 
 �به �غتر�ً}� باهللا �جهالًة بأمر¥ �@جابًة للشيطا?. قاy �هللا تعا<: ﴿َ�ِ@ْ
ُقْلَنا لِْلَمَالِئَكِة �ْسُجُد�� آلَ\bَ َفَسَجُد�� @ال @ِْبِليَس َكاَ? ِمَن �ْلِجنِّ َفَفَسَق 
َعْن َ%ْمِر َ}بِِّه َ%َفَتتَِّخُذ�َنُه َ�ُ�}ِّّيَتُه َ%ْ�لِياَ» ِمْن ُ\�ِني َ�ُهْم َلُكْم َعُد�ٌّ ِبْئَس 
َعُد�ًّ�  َفاّتِخَذ�ُ¥  َعُد�ٌّ  َلُكْم  �لشْيَطاَ?   ?@ِ﴿  :yقا� َبَدًال﴾،(٥)  لِلظاِلِمَني 
ِعِ;﴾ (٦). �@� بعثُت @ليكم  @ِّنَما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنو� ِمْن َ%ْصَحاِ� �لسَّ
فالنا من �ملهاجرين ��ألنصا} ��لتابعني بإحسا?، �%مرُته %? ال ُيقاتل 
%حًد� �ال يقتله حÐ يدعو¥ @< \�عية �هللا، فمن �ستجا� له �%قّر �كفَّ 
على  ُيقاتله   ?%  Dُمر% %َبى  عليه، �من  �%عانه  منه  َقِبَل  �عمل صاًحلا 
�لك، î ال ُيبقي على %حد منهم قِد} عليه، �%? ¹رقهم بالنا} �يقتلهم 
 .bلنسا» ��لذ}�}�، �ال يقبل ِمن %حد @ال �إلسال� òكل قتلة، �%? يس
 ùسو{ Dُفمن �تبعه فهو خ; له، �من تركه فلن ُيعِجز �َهللا. �قد %مر
�? �ملسلمو? ّ% ��@� ،?��%? يقر% كتاñ � كل °مع لكم. ��لد�عية �أل
�نو� �سألوهم ما ّ% ��فأّ�نو�، ُكّفو� عنهم، �@? Æ يؤّ�نو� عاِجلوهم، �@

عليهم، فإ? %بو� عاِجلوهم �@? %قّر�� ُقِبَل منهم. 

------------
 (١) (�لزمر:٣١)   (٢) (�ألنبيا»:٣٥) 

 (٣) (yÖ عمر�?:١٤٥)   (٤) (�لكهف:١٨) 

 (٥) (�لكهف:٥١)   (٦) (فاطر:٧)   
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التقوى

 � �ملوعو\  �ملسيح  يصف 
�نوَ}¥   �  òللن �لسامية  �ملكانَة 
هذ�  عقل   ?@"  :yفيقو �لكامل 
%خالقه  �Iيَع   �  bملعصو�  òلن�
 bلفاضلة كانت على �لتو��? �لتا�
�لتامة  ��لنو}�نية  �لكاملة  ��للطافة 
تلقائًيا  تضي»   ?%  D\كا øيث 
عليه."  �لوحي   yنز� قبل   Ðح
ناحية  من   -  �  òلن� كا?   �%
�لعقل ��ألخال~ �لفاضلة - ¹ظى 
�لنظ;. �كا?  مبكانة عالية عدمية 
يفيض  له  عمٍل  �كل  ُخلٍق  كل 

بنوٍ} يتر�»� تلقائيا. 
يقوy �ملسيح �ملوعو\ � عن قوله 
تعا< � �لقرÖ? �لكرمي ﴿ُنوٌ} َعَلى 
 yُنوٍ}﴾ (�لنو} ٣٦): "@? نوً}� نز
على نو}، يعó %? �لذ�D �ملبا}كة 
لسيدنا خامت �ألنبيا» -�- كانت 
 î �ألنو�}،  من  ألنو�£  جامعة 
Öخر  Áا��  نو}  عليها   yنـز
بشكل �لوحي �إل�ي، فصا} خاُمت 

�ألنبيا» - � - °مَع �ألنو�}." 
 òلن� يقوy حضرته �: "ُسمي 
� � �لقرÖ? �لكرمي نوً}� �سر�ًجا 

منً;�." 
 öلنو}" "��لسر��" Øّضح مع� î
�لدقيقة �  �ملن;" �قاy: "�حلكمة 

خطبة �جلمعة

�ل� &لقاها &م0 �ملؤمنني 
سيدنا مر��مسر=
 &�د &يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� =�إلما� �ملهدa عليه �لسال�
٢٠١٠/٠١/٢٢  bيو

� مسجد بيت �لفتوã بلند?

 ñة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد¥  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد¥ 
من  باهللا   �فأعو بعد  %ما  �}سوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ}�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوb �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن   sِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   sََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Öمني) َ�ال �لضَّ
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 öلسر��  ?% هي  سر�ًجا  تسميته 
 Dلو�حَد يؤخذ منه %لو´ بل مئا�
ينقص  �ال   ،öلُسُر� من  �أللو´ 
�لشمس  %ما  شيئا،  ضوئه  من 
�لصفة،  يتحليا? ֲדذ¥  ��لقمر فال 
 Dمئا بل  %لوفا   ?% �لك   Øمع�
سيحر��?  �لنا�  من  �أللو´ 
هذ¥ �ملكانة �لعليا بسبب �تباعهم 
له،  �لكاملة  �طاعتهم   �  òلن�
�لعاb \�? �خلا¾.  �Éر� فيضه 
باختصا}، هذ¥ سنة �هللا تعا< %نه 
كلما بلغت �لظلمة �}�ִדا %}سل 
�هللا تعا< - مو�فًقا لبعض صفاته 
عند¥،  من  �معرفة  بعلم  %حًد�   -
�جذًبا  كالمه،   � %ثًر�  �جعل 
%\عيته،  �تستجا�  توجهاته،   �
تؤثر  %حًد� �ال  �لكنها ال جتذ� 
تأث;�ִדا @ال � �لذين هم %هل �ا. 
بـ  ُسّمي   �  òلن�  ?% الحظو� 
﴿سر�ًجا منً;�﴾ مع �لك Æ يؤمن 

به %بو جهل." 
�ليوb سو´ %قدb بعض �ألحا\يث 
��حلسن  �لسامية  باملكانة  �ملتعلقة 
�لذ�  �إل�ي  �لنو}  �ذ�  �لظاهر� 
هو �لسر�ö �ملن; �هو "نو} على 
نو}" %يضا، �سينجلي من خال�ا 
كما  �لر�ئع.  �لظاهر�  حسنه 

علمنا  �ل¶  �أل\عية  بعض  سأ�كر 
�لك لكي تأخذ � � òياها  �لن@
�لسامية  مكانته  من  فيًضا  %مته 
%نو� �كر  �لعظيم. كنت  �نو}¥ 
بعض �ألحد�Õ من س;! �ملسيح 
�ملوعو\ � %يضا � هذ� �لسيا~ 
�لكن %حد�Õ س;! �لنò � تكفي 
�ذ� �ليوb فلن ُتذكَر %حد�Õُ س;! 
�ملسيح �ملوعو\ � هذ� �ليوb بل 

سأتنا��ا الحقا.

��لسما».  �أل}�  خلقت  ملا   �
يقوy �لنò � عن كونه نوً}� � 
@حد� �لر��ياD �لو�}\! � مرقا! 
�ملصابيح  مشكا!   ãشر �ملفاتيح 
كتا� �إلميا?: "%�y ما خلق �هللا 
نو}�." %� %? �هللا تعا< قد قّر} 
منذ �لبد�ية %? �لنو} �لذ� سيعطى 
�ذ� �إلنسا? �لكامل Æ ينله %حد 
من  %حد  يناله  �لن  �لسابقني  من 
�لنو}  �ملتأخرين، �ال يكو? �لك 

احلكمة الدقيقة ! تسـميته سـراًجا هي أن السـراج 
الواحَد يؤخذ منه ألوف بل مئات األلوف من الُسـُرج، 
وال ينقـص من ضوئه شـيئا، أما الشـمس والقمر فال 
يتحليـان بهـذه الصفة، ومعـ� ذلـك أن ألوفا بل 
مئـات األلوف مـن الناس سـيحرزون هـذه املكانة 
العليا بسـبب اتباعهم النـ� � وطاعتهم الكاملة له

�Áه  �لذ�  �لكامل  �إلنسا?   ?@
 y3مد �ملصطفى � هو من يقو
3مد  يا  لوال�  تعا<  �هللا  عنه 

�لكامل  �إلنسا?  سو�  %حد   �
 �  òلن� يذكر   .� 3مد  سيدنا 
 � %مي   Dْ%َ{َ  :yيقو� %ّمه  }ÿيا 
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 Dْ«َمنها نو} َ%َضا öكأنه خر bملنا�
�هللا  بشر  لقد   .bا �لشَّ ُقُصو}  منه 
نو}  �نتشا}  � عن   òلن�  bّ% تعا< 
�بنها � %ماكن شاسعة �� قصو} 
 D%{ ��سعة.  بال\   �� شا�ة 
�ال\َ!  �لعظيم  �البن  هذ�  ��لد! 
 >@ باإلضافة  %}ملة،  �هي  �بنها 
تشهد  ال   ?% �ا  مقّدً}�  كا?  %نه 
�هللا  �لكن  %يضا،  كلها  طفولته 
تعا< ��سى قلبها �طْمأ�ا %? هذ� 
�لولد �ملحر�b من شفقة %بيه �آل? 
لن يعيش حياته � �حلرما? �لد�ئم، 
�لعظيم سيكو? سببا  بل @? نو}¥ 
إلنا}! �لبشرية كلها. ��ليوb نر� 
كيف حتققت }ÿيا ��لدته � بكل 

عظمة. 
(مالمح)  ُحْلَية  عن  }��ية  هنا� 
علي  بن  �حلسن  عن   �  òلن�
 ñ% بن  هند   ùخا "سألت   :yقا
�ّصافا،  �كا?  �لتميمي،  هالة 
%شتهي  �%نا   ،�  òلن� حلية  عن 
%? يصف ù منها شيئا %تعلق به، 
فقاy: "كا? }سوy �هللا � فخما 
مفخما، يتألأل �جهه تأللؤ �لقمر 
ليلة �لبد}." (\الئل �لنبو! للبيهقي، 
%بو�� صفة }سوy �هللا �  Iا£ 

حديث هند بن %ñ هالة � صفة 
}سوy �هللا �).

ُحسن  عن  %خر�  }��ية  �هنا� 
�لنI� � òاله َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَ! 
َقاyَ: َ}%َْيُت َ}ُسوyَ �ِهللا  � ِفى لَْيَلٍة 
َفَجَعْلُت  َحْمَر�ُ»،  ُحلٌَّة  َ�َعَلْيِه   ...
َفَلُهَو   :yََقا �ْلَقَمِر،  َ�@َِلى  @ِلَْيِه  %َْنُظُر 
�ْلَقَمِر.  ِمَن  َعْيِنى  َ%ْحَسَن ِفى  َكاَ? 
�ملقدمة،  كتا�  �لد�}مي،  (سنن 

(� òبا� � حسن �لن
î هنا� }��ية %خر� عن %ñ هرير! 
%بيض   � �هللا   yسو{ "كا?   :yقا
(�لشمائل  فضة."  من  صيغ  كأمنا 
جا»  ما  با�  للترمذ�،  �ملحمدية 
�هنا�   .(� �هللا   yسو{ خلق   �
�جهه   yاI تذكر  %خر�  }��ية 
�لنو}��، َعِن �ْبِن َعبَّاٍ� َقاyَ: َكاَ? 
 ��َ@ِ �لثَِّنيََّتْيِن،  َ%ْفَلَج   � �ِهللا   yُُسو{َ

َتَكلََّم ُ}ِئَى َكالنُّوِ} َيْخُرöُ ِمْن َبْيِن 
كتا�  �لد�}مي،  (سنن  َثَناَياُ¥. 
.(� òملقدمة، با� � حسن �لن�

Æ يكن نو}¥ يتر�»� للمؤمنني به 
فقط بل كل �� فطر! سليمة كا? 
ير� نو}¥. فقد �}\ � }��ية: َعْن 
 bََقِد ا  َلمَّ  :yََقا  bٍَسال ْبِن  �ِهللا  َعْبِد 
َ}ُسوyُ �ِهللا � يعó �ْلَمِديَنَة، �ْنَجَفَل 
�ِهللا   yُُسو{َ  bََقِد َ�ِقيَل:  @ِلَْيِه  �لنَّاُ� 
 bََقِد  ،� �ِهللا   yُُسو{َ  bََقِد  ،�َ
�لنَّاِ�  ِفي  َفِجْئُت   ،� �ِهللا   yُُسو{َ
َ�ْجَه  �ْسَتْثَبتُّ  ا  َفَلمَّ @ِلَْيِه،  َألْنُظَر 
َ�ْجَهُه   َّ?%َ َعَرْفُت   � �ِهللا   yُِسو{َ
(�لترمذ�،    .�ٍ� َكذَّ ِبَوْجِه  لَْيَس 

%بو�� �لقيامة ��لرقائق)
�قاy �ملسيح �ملوعو\ � @? �هللا 
سر�ًجا،   �   َّòلن� َسّمى  تعا< 
�لك أل? Öال´ �لُسُرö ُتشَعل من 

ولكن اهللا تعا7 واسى قلبها وطْمأنها أن هذا الولد احملروم 
الدائم،  احلرمان   � حياته  يعيش  لن  اآلن  أبيه  شفقة  من 
كلها.  البشرية  إلنارة  سببا  سيكون  العظيم  نوره  إن  بل 
عظمة.  بكل   � والدته  رؤيا  حتققت  كيف  نرى  واليوم 
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�لدنيا   Dِ%{ �لقد  ��حد.   öسر�
�لكرمية  حياته   � %شعل   � %نه 
 öآلال´ من �لُسُر� Dالفا بل مئاÖ
 � منتشر�  ضو»ها   yيز� ال  �ل¶ 
ر �هللا  �لدنيا @< يومنا هذ�. لقد بشَّ
�لنو}  على  �حلائزين  هؤال»  تعا< 
 yباألعما ��لقائمني  ��لعابدين هللا 
�لصاحلة %�م س;ثو? �جلنة، حيث 
 bيو سأعر´   �@  �  òلن�  yقا
فقد  �لنو}،  على  �حلائزين  �لقيامة 
�لرَّْحَمِن  َعْبِد  َعْن  }��ية:   � \{�
 ٍّ{�َ %َِبي  ِمْن  َسِمَع  %َنَُّه  ُجَبْيٍر  ْبِن 
 � �ِهللا   yَُسو{َ  َّ?%َ  «ِ�\َ{ْ �لدَّ َ�%َِبي 
ُ́ ُ%مَِّتي َيْوbَ �ْلِقَياَمِة  َقاyَ: @ِنِّي َألْعِر
 yَُسو{َ َيا  َقاُلو�:  �ُألَمِم.  َبْيِن  ِمْن 
 :yََقا ُ%مََّتَك؟   ُ́ َتْعِر َ�َكْيَف  �ِهللا، 
ِبَأْيَماِنِهْم،  ُكُتَبُهْم  ُيْؤَتْوَ?  َ%ْعِرُفُهْم، 
ُ�ُجوِهِهْم  ِفي  ِبِسيَماُهْم  َ�َ%ْعِرُفُهْم 
ُجوِ\، َ�َ%ْعِرُفُهْم ِبُنوِ}ِهْم  ِمْن %ََثِر �لسُّ
َيْسَعى َبْيَن %َْيِديِهْم. (مسند %#د، 

باقي حديث %ñ �لد}\�» �)
%هل  هنا عالمة   �  òلن� بّين  لقد 
بني  سيسعى  نو}هم   ?% �جلنة 
 ?Öهللا تعا< � �لقر� yيديهم. �يقو%
﴿َتَر�ُهْم  �ملؤمنني:  عن  �لكرمي 
ًد� َيْبَتُغوَ? َفْضال ِمَن �ِهللا  ًعا ُسجَّ ُ}كَّ

ُ�ُجوِهِهْم  ِفي  ِسيَماُهْم  َ�ِ}ْضَو�ًنا 
ُجوِ\﴾ (�لفتح:٣٠)..  %ََثِر �لسُّ ِمْن 
لكثر!  نوٌ}  �جوَههم  سيعلو   �%
سجو\هم �سعيهم �لد��ÿ للفو� 

برضا �هللا تعا<.
%يد�  بني  سيسعى  �لنو}  فهذ�   
�لذين يعملو? �لصاحلاD �يقومو? 
 ?@  .bقيا خ;  تعا<  �هللا  بعبا\! 
�هللا  برضا  للفو�  يسعو?  �لذين 
تعا< �ميتا��? بالعبا\! هم �لذين 
قد عدَّهم �لنò � من %مته. فعلى 
كل مسلم %#د� %? يتنبَّه @< هذ� 

 .?Ö� ألمر جيًد� � كل حني�
كيف  تبني  %خر�  }��ية  هنا� 
ُتكِسب �لعبا\�D �لنو} لصاحبها، 
فجا» فيها: َعْن ُبَرْيَدَ! َعِن �لنَِّبيِّ � 
َلِم @َِلى  َ ِفي �لظُّ اِئني ِر �ْلَمشَّ َقاyَ: َبشِّ
�ْلَمَساِجِد ِبالنُّوِ} �لتَّاbِّ َيْوbَ �ْلِقَياَمِة. 
با�  �لصال!،  كتا�   ،\��\ (%بو 
 � �لصال!   >@ �ملشي   � جا»  ما 
للمّشائني  بّشا}!  فهذ¥   .(bلظال�
@< �ملساجد لصال! �لفجر ��لعشا» 
� حضو}  �لعنا»  يتكبد�?  �لذين 
�قد   .Dلصلو�� أل\�»  �ملساجد 
شديد  @نذ�}  �ألحا\يث   �  \{�
صال!  ¹ضر�?  ال  للذين  %يضا 

ميشو?  فالذ�  ��لعشا».  �لفجر 
�لذين  �لظالb هم  �ملساجد �   >@
 òلن� �تباعهم  نتيجة  �لنو}  ينالو? 
لنيل  ساعني   � بأ��مر¥  ��لعمِل 

}ضا¥ �. 
%ما �ملغفر! ��لشفاعة �ل¶ �ما صلة 
خاصة بالنò � بوجه خا¾، فقد 
�}\ عنهما � }��ية: َعْن ُعْقَبَة ْبِن 
 yََسِمْعُت َ}ُسو :yََعاِمٍر �ْلُجَهِنىِّ َقا
 َ �� َجَمَع �ُهللا �َأل�َِّلنيَ@ِ : yُِهللا � َيُقو�
َ��آلِخِريَن، َفَقَضى َبْيَنُهْم َ�َفَرüَ ِمَن 
َقَضى  َقْد  �ْلُمْؤِمُنوَ?:   yََقا �ْلَقَضاِ» 
َبْيَنَنا َ}بَُّنا، َفَمْن َيْشَفُع لََنا @َِلى َ}بَِّنا؟ 
َفِإ?َّ   bَ\َÖ @َِلى  �ْنَطِلُقو�  َفَيُقوُلوَ?: 
َفَيْأُتوَنُه  َ�َكلََّمُه،  ِبَيِدِ¥  َخَلَقُه  �َهللا 
َفَيُقوُلوَ?، ُقْم َفاْشَفْع لََنا @َِلى َ}بَِّنا. 
َفَيُقوbُ\َÖ yُ: َعَلْيُكْم ِبُنوãٍ. َفَيْأُتوَ? 
ُنوًحا، َفَيُدلُُّهْم َعَلى @ِْبَر�ِهيَم، َفَيْأُتوَ? 
ُموَسى،  َعَلى  َفَيُدلُُّهْم  @ِْبَر�ِهيَم 
َفَيْأُتوَ? ُموَسى َفَيُدلُُّهْم َعَلى ِعيَسى، 
َفَيْأُتوَ? ِعيَسى َفَيُقوyُ: َ%ُ\لُُّكْم َعَلى 
 ?ُ�. َقاyَ: َفَيْأُتوِنى، َفَيْأَ �لنَِّبىِّ �ُألمِّىِّ
�ُهللا ِلى َ%ْ? َ%ُقوbَ @ِلَْيِه، َفَيُثوُ} َمْجِلِسى 
، َحتَّى  َها َ%َحٌد َقطُّ َ%ْطَيَب ِ}يٍح َشمَّ
ِلى  َ�َيْجَعَل  َفُيَشفَِّعِنى  َ}بِّي،  Öِتَي 
ُظُفِر  @َِلى  َ}ْ%ِسى  َشْعِر  ِمْن   õ{ُنو
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التقوى

َقَدِمى. َفَيُقوyُ �ْلَكاِفُر�َ? ِعْنَد َ�ِلَك 
َمْن  �ْلُمْؤِمُنوَ?  َ�َجَد  َقْد  ِإلْبِليَس: 
لََنا  َفاْشَفْع  %َْنَت  َفُقْم  َلُهْم،  َيْشَفُع 
 :yََِلى َ}بَِّك، َفِإنََّك %َْنَت َ%ْضَلْلَتَنا َقا@
ِ}يٍح  %َْنَتَن  َمْجِلُسُه  َفَيُثوُ}   bَُفَيُقو
، ُثمَّ َيْعُظُم ِلَجَهنََّم  َها َ%َحٌد َقطُّ َشمَّ
ْيَطاُ?  َفَيُقوyُ ِعْنَد َ�ِلَك ﴿َ�َقاyَ �لشَّ
َ�َعَدُكْم  �َهللا   َّ?@ِ �َألْمُر  ُقِضَى  ا  َلمَّ
َ�ْعَد �ْلَحقِّ َ�َ�َعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم﴾ 
(سنن �لد�}مي، كتا� �لرقا~ با� 

� �لشفاعة)
�موالنا  سيدنا  مكانة  هي  فهذ¥ 
3مد �ملصطفى خاَتم �ألنبيا» �، 
 òنو} %� ن ملعاًنا من  فنو}¥ %شدُّ 
سو´  �لذ�  �لوحيد  �هو  Öخر، 

ُيؤَ�? له بالشفاعة. 
%لف %لف صال! �سالb على نبينا 
�حلبيب � �لذ� لو متّسك به %حد 

صُلحت \نيا¥ �عقبا¥ %يضا. 
 yَلقد �}\ � }��ية %خر�: َ%?َّ َ}ُسو
َ%َحُدُكْم  َ%ْصَبَح   ��َ@ِ  :yََقا  � �ِهللا 
ِهللا  �ْلُمْلُك  َ�َ%ْصَبَح  َ%ْصَبْحَنا  َفْلَيُقْل 
َ%ْسأُلَك  @ِنِّي  �للَُّهمَّ  �ْلَعاَلِمَني.   ِّ�{َ
َخْيَر َهَذ� �ْلَيْوbِ َفْتَحُه َ�َنْصَرُ¥ َ�ُنوَ}ُ¥ 
َ�َبَرَكَتُه َ�ُهَد�ُ¥ َ�َ%ُعوُ� ِبَك ِمْن َشرِّ 
َما ِفيِه َ�َشرِّ َما َبْعَدُ¥. ُثمَّ ِ@َ�� َ%ْمَسى 

 ،\��\ ñ% ِلَك. (سنن�َفْلَيُقْل ِمْثَل َ
كتا� �أل\�) 

على  للتركيز  ماسة  حاجة  فهنا 
�لدعا» لنيل �لنو} ��بتغا» }ضا �هللا 
��آلخر!.  �لدنيا   ãإلصال� تعا< 
��لطريق �ألمثل �ذ� - كما �}\ 
� %حد �ألحا\يث �لسابقة - هو 
�حلالكة   ùلليا� جو´   � �لعبا\! 
 «�\%� �لنها}،   � ��لتقو�   bلظال�

�لصلو�D �ملكتوبة. 
 �  òلن� %مر  %خر�  }��ية   ��
%جل  من  �هللا  �حد�نية  ترسيخ 
��الستفاضة  �لنو}  على   yحلصو�
�لنو}  يتأّتى  نو}¥، �بد��ا ال  من 
قط. فنصح � �ملؤمنني قائال: َعْن 
 yَِعْن %َِبيه َعْن َ}ُسو �َسْهِل ْبِن ُمَعاٍ
�ِهللا � %َنَُّه َقاyَ: َمْن َقَرَ% %�yََّ ُسوَ}ِ! 
�ْلَكْهِف Ö�َِخَرَها َكاَنْت َلُه ُنوً}� ِمْن 
ُكلََّها  َقَرَ%َها  َ�َمْن  َ}ْ%ِسِه  @َلى  َقَدِمِه 

َماِ» @َِلى  َكاَنْت َلُه ُنوً}� َما َبْيَن �لسَّ
حنبل،  بن  %#د  (مسند  �َألْ}ِ�. 

حديث معا� بن %نس)
 �  òلن� لفت  Öخر  حديث   ��
�لعشر   Dآليا� قر�»!   >@ �ألنظا} 
�أل�< ��لعشر �ألخ;! من سو}! 
 ?@� .yلكهف لتجنب فتنة �لدجا�
فتنة �لدجاy تتمثل � @نكا} توحيد 
 � �}�ִדا  بلغت  �قد  تعا<،  �هللا 
هذ¥ �ألياb. لذ� �ن بأمس �حلاجة 
@< تر\يدها � هذ� �لعصر لتجنب 
 .yنو�£ �لدجل �لذ� نشر¥ �لدجا%
�هنا� حاجة ماسة @< �لتوجه @< 
�لعبا\�D إلقر�} �حد�نية �هللا تعا< 
هنا� حاجة  توحيد¥، كما   bقيا�
@< �لتدبر � �آلياD �ملشا} @ليها. 
 � حقيقيا  توحيد�  خ  نرسِّ حني 
قلوبنا عندها سنناy حظا من �لنو} 
��لذ�  تعا<،  �هللا  نو}  هو  �لذ� 

فهـذه هـي مكانـة سـيدنا وموالنـا #مـد املصطفـى 
 Tخـاَمت األنبيـاء �، فنـوره أشـدُّ ملعاًنـا من نـور أي ن
آخـر، وهـو الوحيد الذي سـوف ُيـؤَذن له بالشـفاعة. 
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كا? �لنò � %فضل �%مت مظهر له 
�كا? @نسانا كامال. 

فال ميكن لإلنسا? %? يناy نصيبا 
من �لنو} مبجر\ قر�»! �آلياD بل 
لنا  قدمها  �ل¶  باألسو!  بالتأسي 
@قامة  بصد\  �هللا   yسو{ سيدنا 
�ألمة   � عّلم  كذلك  �لتوحيد. 
��لفسا\  �لفتنة  لتجنب  \عاً» 
��ستنا}!  �ملجتمع   ãصال@�
هذ�  من  �%جياله  نفَسه  �إلنسا? 
�حلديث   �  \{� فقد  �لنو}. 
 yََقا.... �ِهللا  َعْبِد  َعْن  �لشريف: 
َيُكْن  َ�َلْم   Dٍَكِلَما ُيَعلُِّمَنا  َ�َكاَ? 
�لتََّشهَُّد:  ُيَعلُِّمَنا  َكَما  ُيَعلُِّمَناُهنَّ 
 Dَ���للَُّهمَّ %َلِّْف َبْيَن ُقُلوِبَنا َ�َ%ْصِلْح َ
َنا  َ�َنجِّ  bِال �لسَّ ُسُبَل  َ��ْهِدَنا  َبْيِنَنا 
َ�َجنِّْبَنا  �لنُّوِ}  @َِلى   Dُِلَما �لظُّ ِمن 
ِمْنَها َ�َما َبَطَن  �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر 
َ�%َْبَصاِ}َنا  َ%ْسَماِعَنا  ِفي  لََنا  َ�َباِ}ْ� 
َ�ُتْب  �}ِّيَّاِتَنا ُ�َ َ�َ%ْ�َ��ِجَنا  َ�ُقُلوِبَنا 
�لرَِّحيُم.  �لتَّوَّ�ُ�  %َْنَت  @ِنََّك  َعَلْيَنا 
ُمْثِنَني  لِِنْعَمِتَك  َشاِكِريَن  َ��ْجَعْلَنا 
(سنن  َعَلْيَنا.  َها  َ�%َِتمَّ َقاِبِليَها  ِبَها 

%ñ \��\، كتا� �لصال!)
ثبوته  للمؤمن هو  نعمة  %هم   ?@�
 yألعما� �كسبه  �لدين،  على 

�لصاحلة، �قيامه بعبا\! �هللا، �تأ\ية 
حقوقه، Éب على كل مؤمن %? 
يسعى لتحقيق �لك. �هنا� \عا» 
Öخر عّلَمنا¥ �لنò � فَعْن َطاُ�ٍ� 
َسِمَع �ْبَن َعبَّاٍ� َ}ِضَي �هللا َعْنُهَما 
ِمْن   bََقا  ��َ@ِ  � �لنَِّبيُّ  َكاَ?   :yََقا
ُد َقاyَ �للَُّهمَّ َلَك �ْلَحْمُد  �للَّْيِل َيَتَهجَّ
َمَو�Dِ َ��َألْ}ِ� َ�َمْن  %َْنَت َقيُِّم �لسَّ
ُمْلُك  َلَك  �ْلَحْمُد  َ�َلَك  ِفيِهنَّ 
ِفيِهنَّ  َ�َمْن  َ��َألْ}ِ�   Dَِمَو� �لسَّ
 Dَِمَو� �لسَّ ُنوُ}  %َْنَت  �ْلَحْمُد  َ�َلَك 
َ��َألْ}ِ� َ�َمْن ِفيِهنَّ َ�َلَك �ْلَحْمُد 
َ��َألْ}ِ�   Dَِمَو� �لسَّ َمِلُك  %َْنَت 
َ�َ�ْعُدَ�  �ْلَحقُّ  %َْنَت  �ْلَحْمُد  َ�َلَك 
َحقٌّ  َ�َقْوُلَك  َحقٌّ   �َÿَُ�ِلَقا �ْلَحقُّ 
َ��لنَِّبيُّوَ?  َحقٌّ  َ��لنَّاُ}  َحقٌّ  َ��ْلَجنَُّة 
اَعُة  َ��لسَّ َحقٌّ   � ٌد  َ�ُمَحمَّ َحقٌّ 
َ�ِبَك  َ%ْسَلْمُت  َلَك  �للَُّهمَّ  َحقٌّ 
َ�@ِلَْيَك  ْلُت  َتَوكَّ َ�َعَلْيَك  Öَمْنُت 
َ�@ِلَْيَك  َخاَصْمُت  َ�ِبَك  %ََنْبُت 
ْمُت َ�َما  َحاَكْمُت َفاْغِفْر ِلي َما َقدَّ
َ%ْعَلْنُت  َ�َما   Dُ{ْْسَر%َ َ�َما   Dُْر َ%خَّ
ُر ال @َِلَه  bُ َ�%َْنَت �ْلُمَؤخِّ %َْنَت �ْلُمَقدِّ
ِ@ال %َْنَت. (�لبخا}� كتا� �جلمعة 

با� �لتهجد بالليل)
�هللا  �نيل }ضو�?  �لنفس  فلتطه; 

²و�   ?% لإلنسا?  بد  ال   �
%ما شيطا?  �لشيطا?،  �حلر� مع 
 yفكا? قد %سلم كما قا � òلن�
حضرته �، �مع �لك @�� كا? � 
يدعو �هللا ֲדذ� �الضطر�� ��للوعة 
فكم Éب على �ملؤمن �لعا\� %? 
باضطر��!  �أل\عية  ֲדذ¥  يدعو 
�@? �لتوفيق �ذ¥ �أل\عية ال يتحقق 
@ال بفضل من �هللا �، %ما 3ا}بته 
مع �لشيطا? فهو �آلخر يستحيل 
تعا<، �ال ميكن  �هللا  عو?  بد�? 
 ��لإلنسا? %? يفو� بنصر �هللا @ال @
خّر على عتباته �%\� حقه �øث 
عن نو}¥. �فَّق �هللا كل مؤمن �ذ�. 
î � }��ية %خر� �}\ \عا» Öخر 
على �لنحو �لتاù: َعْن َعْبِد �ِهللا بن 
مسعو\ � َقاyَ َقاyَ َ}ُسوy �ِهللا � 
َما َ%َصاَ� َ%َحًد� َقطُّ َهمٌّ َ�ال َحَزٌ? 
َفَقاyَ �للَُّهمَّ @ِنِّي َعْبُدَ� َ��ْبُن َعْبِدَ� 
َماٍ�  ِبَيِدَ�  َناِصَيِتي  َ%َمِتَك  َ��ْبُن 
 �َÿَُقَضا ِفيَّ   yٌَعْد ُحْكُمَك  ِفيَّ 
فلن  حقي   � تتصر´  ما  (كل 
 ،yيكو? ظلما بشكل من �ألشكا
 ñنو� على  عقا�  Êة  كا?   ��@
فهي بسبب ما �}تكبته، �@�� كا? 
أل��مر�   ùفالمتثا جز�»  هنا� 
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 yحا كل  على  فضلك،  �بسبب 
%حد�،  يظلم  ال  بني  كما  �هللا   ?@
��سعة  }#ته   ?% شك  من  فما 
%حد�  �هللا  يظلم  فال  �لظلم  %ما 
َلَك  ُهَو  �ْسٍم  ِبُكلِّ  َ%ْسَأُلَك  %بد�) 
ْيَت ِبِه َنْفَسَك َ%ْ� َعلَّْمَتُه َ%َحًد�  َسمَّ
ِمْن َخْلِقَك َ%ْ� %َْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك َ%ْ� 
�ْسَتْأَثْرDَ ِبِه ِفي ِعْلِم �ْلَغْيِب ِعْنَدَ� 
َ%ْ? َتْجَعَل �ْلُقْرÖَ? َ}ِبيَع َقْلِبي َ�ُنوَ} 
�َهاَ� َ�َ ُحْزِني  َ�ِجالَ»  َصْدِ}� 
َ�ُحْزَنُه  ُه  َهمَّ �ُهللا  �َهَب ْ%َ ِ@ال  َهمِّي 
َيا  َفِقيَل   yََقا َفَرًجا  َمَكاَنُه  َ�%َْبَدَلُه 
َبَلى   yََفَقا َنَتَعلَُّمَها  َ%ال  �ِهللا   yَُسو{َ
َيَتَعلََّمَها.   ?ْ%َ َسِمَعَها  ِلَمْن  َيْنَبِغي 
ْبِن  �ِهللا  َعْبِد  ُمْسَنُد  %#د،  (مسند 

َمْسُعوٍ\ �)
@حد�   �  Dكر�  ?% سبق  كما 
 � �}سوله   � �هللا   ?%  òخط
به  ميكن  نوٌ}  �لكرمي   ?Öلقر��
�لشيطا?،   Dهجما من  �التقا» 
�لكرمي   ?Öلقر� "جْعل  من  فاملر�\ 
يوفقنا   ?% �لدعا»  هذ�   � }بيعا" 
�هللا لقر�»ته ��لعمل به ��ستيعابه. 
�لكرمي   ?Öلقر� سنقر%  �عندما 
�نسعى  �لدعا»  هذ�   � متدبرين 
%جنزنا   ��@� به،  �نعمل  لفهمه 

�لك فمن �لطبيعي %? نلتفت @< 
%\�» حقو~ �هللا � �نسعى أل\�» 
حقو~ �هللا �ننتبه @< %\�» حقو~ 
�لعبا\ %يضا، �هكذ� ترتفع معاي; 
موضو£  �يتجلى  %يضا،  عبا\تنا 
﴿َ%ال ِبِذْكِر �ِهللا َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُ�﴾ 
(�لرعد:٢٩) �يتحقق لنا �طمئنا? 
من   öخلر��  � �يتسبب  �لقلب 

�ملآ�~ ��ملصاعب.
َعبَّاٍ�  �ْبِن  عن  }��ية  هنا�   î
 yَْبِن َعبَّاٍ� َقا� ¥ِ َعْن %َِبيِه َعْن َجدِّ
لَْيَلًة   yَُيُقو  � �ِهللا  َنِبيَّ  َسِمْعُت 
@ِنِّي  �للَُّهمَّ  َصالِتِه  ِمْن   üََفَر ِحَني 
َتْهِد�  ِعْنِدَ�  ِمْن  َ}ْحَمًة  َ%ْسَأُلَك 
َقْلِبي َ�َتْجَمُع ِبَها َ%ْمِر� َ�َتُلمُّ  ِبَها 
َغاِئِبي  ِبَها  َ�ُتْصِلُح  َشَعِثي  ِبَها 
ِبَها  ي  َ�ُتَزكِّ َشاِهِد�  ِبَها  َ�َتْرَفُع 
َعَمِلي َ�ُتْلِهُمِني ِبَها ُ}ْشِد� َ�َتُر\ُّ 

ِبَها %ُْلَفِتي َ�َتْعِصُمِني ِبَها ِمْن ُكلِّ 
َ�َيِقيًنا  ِ@ميَاًنا  َ%ْعِطِني  �للَُّهمَّ  ُسوٍ» 
 bلَْيَس َبْعَدُ¥ ُكْفٌر (�نظر�� @< مقا
�للَُّهمَّ  قائال:  \عا  فقد   �  òلن�
َبْعَدُ¥  لَْيَس  َ�َيِقيًنا  ِ@ميَاًنا  َ%ْعِطِني 
ُكْفٌر، هنا Éد} �النتبا¥ %نه @�� \عا 
فكم  �لدعا»  ֲדذ�   � �هللا   yسو{
َ�َ}ْحَمًة  �ن)    ندعو   ?% Éب 
ْنَيا  َ́ َكَر�َمِتَك ِفي �لدُّ %ََناyُ ِبَها َشَر
�ْلَفْوَ�  َ%ْسَأُلَك  @ِنِّي  �للَُّهمَّ  َ��آلِخَرِ! 
َ�َعْيَش  َهَد�ِ»  �لشُّ  yََ�ُنُز �ْلَعَطاِ»  ِفي 
�َألْعَد�ِ»  َعَلى  َ��لنَّْصَر  َعَد�ِ»  �لسُّ
 ?ْ@ِ�َ %ُْنِزyُ ِبَك َحاَجِتي  �للَُّهمَّ @ِنِّي 
 Dَُقُصَر َ}ْ%ِيي َ�َضُعَف َعَمِلي �ْفَتَقْر
َقاِضَي  َيا  َفَأْسَأُلَك  َ}ْحَمِتَك  @َِلى 
َكَما  ُد�ِ}  �لصُّ َشاِفَي  َ�َيا  �ُألُموِ} 
�ْلُبُحوِ} َ%ْ? ُتِجَ;ِني ِمْن  َبْيَن  ُتِجُ; 
�لثُُّبوِ}  َ\ْعَوِ!  َ�ِمْن  ِعِ;  �لسَّ َعَذ�ِ� 

وإن التوفيق 3ذه األدعية ال يتحقق إال بفضل من اهللا 
�، أما :اربته مع الشيطان فهو اآلخر يستحيل بدون 
عون اهللا تعا^، وال ميكن لإلنسـان أن يفوز بنصر اهللا 
إال إذا خـّر على عتباتـه وأدى حقه و�ث عن نوره. 
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َقُصَر  َما  �للَُّهمَّ  �ْلُقُبوِ}  ِفْتَنِة  َ�ِمْن 
َعْنُه َ}ْ%ِيي َ�َلْم َتْبُلْغُه ِنيَِّتي َ�َلْم َتْبُلْغُه 
َمْسَألَِتي ِمْن َخْيٍر َ�َعْدَتُه َ%َحًد� ِمْن 
َخْلِقَك َ%ْ� َخْيٍر %َْنَت ُمْعِطيِه َ%َحًد� 
ِفيِه  @ِلَْيَك  َ%ْ}َغُب  َفِإنِّي  ِعَباِ\َ�  ِمْن 
�ْلَعاَلِمَني   َّ�{َ ِبَرْحَمِتَك  َ�َ%ْسَأُلَكُه 
َ��ْألَْمِر  ِديِد  �لشَّ �ْلَحْبِل   ��َ �للَُّهمَّ 
�ْلَوِعيِد   bََيْو َ%ْسَأُلَك �َألْمَن  �لرَِّشيِد 
 َ �ْلُمَقرَِّبني َمَع  �ْلُخُلوِ\   bََيْو َ��ْلَجنََّة 
�ْلُموِفَني  ُجوِ\  �لسُّ ِع  �لرُّكَّ ُهوِ\  �لشُّ
ِباْلُعُهوِ\ @ِنََّك َ}ِحيٌم َ�ُ\�ٌ\ (�نظر�� 
بالعهو\  �ملوفني   � òلن� قد �كر 
�لركع  �لشهو\  �ملقربني  مع 
مهم  بالعهد  فالوفا»  �لسجو\، 
�للَُّهمَّ  ُتِريُد  َما  َتْفَعُل  َ�%َْنَت  جد�) 
�ْجَعْلَنا َهاِ\يَن ُمْهَتِديَن َغْيَر َضالَِّني 
 ��@) َألْ�لَِياِئَك  ِسْلًما   َ ُمِضلِّني َ�ال 
\عا �ملسلمو? ֲדذ� �لدعا» þلو¾ 
�لتوفيق  ينالو?  فسو´  �لنية 
َ�َعُد�ًّ�  �لعصر)  بإماb هذ�  لإلميا? 
َألْعَد�ِئَك ُنِحبُّ ِبُحبَِّك َمْن َ%َحبََّك 
َخاَلَفَك  َمْن  ِبَعَد�َ�ِتَك  َ�ُنَعاِ\� 
َعاُ» َ�َعَلْيَك �ِإلَجاَبُة  �للَُّهمَّ َهَذ� �لدُّ
�لتُّْكالُ?  َ�َعَلْيَك  �ْلُجْهُد  َ�َهَذ� 
َقْلِبي  ِفي  ُنوً}�  ِلي  �ْجَعْل  �للَُّهمَّ 
َبْيِن  ِمْن  َ�ُنوً}�  َقْبِر�  ِفي  َ�ُنوً}� 

َيَد�َّ َ�ُنوً}� ِمْن َخْلِفي َ�ُنوً}� َعْن 
َيِميِني َ�ُنوً}� َعْن ِشَماِلي َ�ُنوً}� ِمْن 
َ�ُنوً}� ِفي  َتْحِتي  ِمْن  َ�ُنوً}�  َفْوِقي 
َ�ُنوً}�  َبَصِر�  ِفي  َ�ُنوً}�  َسْمِعي 
ِفي َشْعِر� َ�ُنوً}� ِفي َبَشِر� َ�ُنوً}� 
َ�ُنوً}�  َ\ِمي  ِفي  َ�ُنوً}�  َلْحِمي  ِفي 
ُنوً}�  ِلي  َ%ْعِظْم  �للَُّهمَّ  ِعَظاِمي  ِفي 
ُنوً}�  ِلي  َ��ْجَعْل  ُنوً}�  َ�َ%ْعِطِني 
 yََ�َقا �ْلِعزَّ  َف  َتَعطَّ �لَِّذ�  ُسْبَحاَ? 
�ْلَمْجَد  لَِبَس  �لَِّذ�  ُسْبَحاَ?  ِبِه 
َ�َتَكرbََّ ِبِه ُسْبَحاَ? �لَِّذ� ال َيْنَبِغي 
�لتَّْسِبيُح ِ@ال َلُه ُسْبَحاَ? ِ�� �ْلَفْضِل 
 bِْلَمْجِد َ��ْلَكَر� ��َ��لنَِّعِم ُسْبَحاَ? ِ
 .bَِ��ِإلْكَر�  yِْلَجال�  ��ِ ُسْبَحاَ? 
 Dلدعو�� %بو��  �لترمذ�  (سنن 

عن }سوy �هللا)
هذ�  الستيعا�   � �هللا  �فقنا 
مستفيضني  به   bلقيا�� �لدعا» 
بفيضه، �جعَلنا نكسب فيضا من 
نو} �هللا �لذ� جا» به �لنò �، مع 
%نه � كا? نو}� متجسد� من قمة 
نالحظ  قدميه،  %�ص   >@ }%سه 
يدعو  كا?   Æ%  �%� لوعة  بأ� 
كا?  %نه  ��لو�قع  �أل\عية،  ֲדذ¥ 
يرجو  �كا?  �أل\عية  هذ¥  يعلِّمنا 
%? يدعو %فر�\ %مته �ملؤمنو? ֲדذ¥ 

�أل\عية �يسعو� جاهدين ليكونو� 
هم %يضا نو}� متجسد�، �¹ا�لو� 
حق   «َ�\%� بأسوته،  �لتأسي 
عند  كا?  �ملخلو~.  �حق  �هللا 
%تباعه  لتنوير  لوعة   � حضرته 
 ?% تعا<  �هللا  �فقنا  �لنو}،  ֲדذ� 
�ر� كلَّ عمل لنا �بتغاَ» مرضا! 
�لطيبة   Dألمنيا� ��قق  �هللا، 
�ملصطفى  3مد  �موالنا  لسيدنا 
� ألمته مقدِّمني حبَّه على كل 
��قق  �لدنيو�،  �حلب  %نو�£ 
�آلماy �ل¶ علَّقها باألمة، �نؤ\� 
حق �النتما» @< %مته مستفيضني 
 Õنر� هذ�  نو}"  على  "نو}  من 

%فضاy �هللا على �لد��Ö ،bمني.
�ملوعو\  �ملسيح  سيدنا   yيقو
فيو�   ?% }%يت  لقد   "  :�
 � � òهللا تعا< تذهب @< �لن�
�عندما  عجيب،  نو}��  شكل 
@ليه � تسر� � صد}¥،  تصل 
ì îرö منه � شكل %نابيب ال 
ُتَعّد �ال حتصى، �تصل @< كل 
(جريد!  نصيبه".  بقد}  مستحّق 
 b١٩٠٣ sير/شبا��حلكم ٢٨ ف�

صفحة ٧)
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&=ال: �لعالمـاh �لر=حيـة

�ملسيح   ?% تبني  �لسابقة   Dآليا�
نظر�  متبعيه   � يؤثر  كا?   �
من  فمنهم  حاالִדم.  الختال´ 
كا? �� طبيعية طينية قابلة للتشكل 
�إل�ية؛  �لتعاليم   yالستقبا �مهيأ! 
باألمر��  مصابا  كا?  من  �منهم 
ميتا  كا?  من  �منهم  �لر�حانية؛ 

}�حانيا متاما.
 ١. خلق �لط0 من �لطني (�خلالفة 

�لر�حانية �حلقيقية):
عندما �كر �هللا تعا< قصة �ستخال´ 
%نه  مر�}�  بّين  قد  كا?   �  b\Ö
فقد  �هكذ�  طينية.  طبيعة   �� كا? 
بني  عالقة  �لكرمي   ?Öلقر� %نشأ 
�لطينية  �لطبيعة  �بني  �الستخال´ 
�ملالئمة للخالفة. �قد كا? من بني 
%تبا£ �ملسيح � من كا? �� طبيعة 

 bطينية قابلة للتشكل �مستعد! لتقو
�لر�حـا�،  �الستخـال´   bمبقا
على  ��لو�  ال  �لذين  من  �كانو� 
 óب %نبيا»  من  �}ثو¥  �لذ�  �لدين 
 ?% óسر�ئيل. فكو�م من طني يع@
طبيعتهم تشبه طبيعة b\Ö �، كما 
%? مهمتهم ستـكو? �ستـخال´ 
 � حتقق  ما  �هذ�   .� �ملسيح 
فقد  �ملخلصني.  �ملقربني  تالميذ¥ 
�ستمر�� ¹ملو? }سالته �ينشر��ا 
@ال  Öثا}هم   ûَتتال  Æ� بعد¥،  من 
عندما   bعا ثالÊائة  من  %كثر  بعد 
�نتصرD �ملسيحية �ملحرفة �لبولسية 
�هكذ�  �حلقيقة.  �ملسيحية  على 
�لطني  من  �لط;  خلق  Öية  فإ? 
نبو!  صـد~  على  عـالمة  هي 
 Dنشأ  òن ألنه   � �ملسـيح 
بعد¥ خـالفة، �هذ� ال يكو? @ال 

للـنò �لصـا\~.

٢. /بر�H �ألكمه =�ألبر� (شفا» 
�ملرضى �لر�حانيني):

 �ألكمه هو من �لد %عمى، %� من 
�عتر�¥ عمًى عا}�. كما %? �لَكَمه 
�لر%�  �}كو�  �لعقل  سلب   óيع
�لعربية.  �ملعاجم  تذكر  ��لعنا\ كما 
بقع  ��ألبر¾ هو من ظهرD عليه 
بيضا» فشوهته، �%كثر ما يطلق على 
شك  �ال  بالبيا�.  �ملرقطة  �ألفعى 
%? �لكمه ��ل�¾ كانا %هم عيو� 
بó @سر�ئيل. فمنهم من كا? %كمَه 
%� معاند� }�كبا }%سه، �منهم من 
كا? %عمى مبعØ %نه ال ير� �ملنكر 
��لباطل %� يتعامى عنه، �قد %خ� �هللا 
تعا< عن هذ� �ملر� �لر�حا� فيهم 
بقوله تعا<: ﴿َكاُنو� َال َيَتَناَهْوَ? َعْن 
ُمْنَكٍر َفَعُلوُ¥ لَِبْئَس َما َكاُنو� َيْفَعُلو?﴾ 
بال�¾  �ملقصو\  %ما  (�ملائد! ٨٠)، 
فيهم فهو %? �لذنو� كانت ظاهر! 

�خلـلق =�إلبـر�H =�إلحياH هي <ياh �ملسيـح � =عالماh صدقـه.
=قد جعل �ما �هللا تعا� جانبيـن؛ مباشًر� | حياته =مستمًر� بعـد�، 

،yعلى &نـه نـبـي صـا� hشـهـا�� Dلـكي تكـو
=&نه مرفو� فوy مستو> �لشبهاh �ل� &ثا
ها �ليهو� ضد�.
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طبائعهم  كانت  عليهم كما  با}�! 
قد  �ملسيح  جند  لذلك  كاألفاعي؛ 
�إلجنيل   � �لوصف  ֲדذ�  �صفهم 
 Dُبشكل متكر} كقوله: "%َيَُّها �ْلَحيَّا
 ٢٣ َمتَّى  (@ِْنِجيُل  �َألَفاِعي!"  َ%ْ�َالَ\ 
تعاليم   ?% جند  �بالتدقيق   .(٣٣  :
هذ¥  على  مركز!  كانت  �ملسيح 

�جلو�نب بشكل %ساسي �كب;.
٣- /حـياH �ملـوتى (@حيا» �ملوتى 

�لر�حانيني):
�لبعيد�?  �لقلو�  موتى  هم  �ملوتى 
متاما عن �لر�حانية ��لدين. فاملسيح 
عليه �لسالb كا? يؤثر فيهم �²لق 
�هللا  على  ֲדا  يتعرفو?  }�حا  فيهم 

تعا< �يبعثو? من جديد.
�لكرمي   ?Öلقر�  ?% نالحظ  �هكذ� 
مر�عيا   Dآليا� هذ¥  تسلسل �  قد 
من  �لر�حانية  �حلالة   �  ö{لتد�

�ألعلى @< �ألسفل.
�كر �هللا تعا< هذ¥ �جلو�نب  ��%ما ملا
مثال  يذكرها   Æ� تفصيلي،  بشكل 
 DياÖ %�ا ضمن  مع   ،�  òلن� øق 
�كر ُ ما  أل?  فهذ�  %يضا،   �  òلن�
�خلاصة  للحالة  مناسبا  كا?  سابقا 
ببó @سر�ئيل. فاآلية �أل�< ��لثانية؛ 
ا �خللق من �لطني �@بر�» �ألكمه �
��ألبر¾، ²تصا? بأمة كانت لديهم 

تعاليم Áا�ية سابقة. فكا? منهم من 
هو مستعد لال}تقا» ببعثة �ملسيح �، 
%مر��   � مغرقا  كا?  من  �منهم 
}�حانية �قد تيسر له �لشفا» منها عن 
طريقه �. %ما �لنò � فقد جا» � 
%مة ميتة }�حانيا فأحياهم، �Æ يكن 
عندهم بد�يًة %�ُّ %ثر يذكر من تعاليم 
سابقة. �لكن تعاليمه � تصلح لكل 
هذ¥ �حلاالD. فعندما %صبح حاy �ألمة 
عندما   �% @سر�ئيل؛   óكب �إلسالمية 
طينية  بطبيعة  يتحلو?  من  منهم  كا? 
�%صبح   ،� تعاليمه  من  Öثا}  �فيهم 
�لعمـيا?  ��لُبر¾  �لُكْمه  منهم 
باملعاصي،  �ملجاهر�?  �ملعاند�? 
�%صبح منهم موتى �لقلو� متاما، فقد 
�ملهد�   bإلما�� �ملوعو\  �ملسيح  جا» 
� �قاb بإنشا» �خلالفة من جديد � 
��� �لطبائع �لطينية، كما طّهر �ألمة 
من �ألمر�� �لر�حانية، �%حيا موتى 
كانو�  �لذين  �ملسلمني  من  �لقلو� 
��لر�حانية.  �لدين  عن  متاما  بعيدين 
�هكذ� فإ? بعثة �ملسيح �ملوعو\ � 
� �ألمة �إلسالمية �قيامه مبهاb مشاֲדة 
للمسيح عيسى بن مرمي � �جناحه 
على  %يضا  متجد\!  عالمة  هي  فيها 
صد~ �ملسيح � �تأكيد� على }فعه 

�مكانته �لسامية.

ثـانيا: �لعالمـاh �ملا�يـة

صد~  ُيظهر   ?% تعا<  �هللا   \�{%
من   � مرمي  بن  عيسى  �ملسيح 
ما\ية  ظاهر!   Dعالما  yخال
�لتحريف   ?% فمع  �تستمر.  تبقى 
حد   >@ �ملسيح  }سالة  طمس  قد 
كب;، @ال %? �هللا تعا< قد شا» %? 
�ملنسوبني   � صدقه   DياÖ ُيظهر 
@ليه ظاهريا �@? كانو� بعيدين عن 
}سالته �حلقيقية. �هذ� أل? �ليهو\ 
\عوته  على  يقضو�   ?%  ��\�{% قد 
متاما �Éعلو¥ °ر\ شخصية عابر! 
�لتا}يخ   � جز�»¥  لقي  لكذ�� 
�ليهو\�. فأ}�\ �هللا تعا< %? تنشأ 
�ملسيح،  �سم  على  عظيمة  %مة 
�تكو? هذ¥ �ألمة غالبة على �ليهو\ 

\�ما. �هذ¥ �لعالماD هي:
�لطني  من  �لط0  خلق   .١

(�الستخال´ �ملا\�):
تستمر   ?% تعا<  �هللا   \�{% فقد 
خالفة �ملسيح }غم تشو¥ تعاليمه 
�لكنيسة   ?% فنر�  ���ر�فها. 
�لكاثوليكية يتسلسل فيها �خللفا» 
�هي  بطر�،   Ðح  Dلبابو�� من 
مستمر! @< �ليوb. كما %? هنا� 
مسيحية  فر~  Öخرين �   Dبابو�
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�ملسيح.  تالميذ   Ðح متسلسو? 
�لكن هؤال» ليسو� þلفا» حقيقني 
°ر\  فكأ�م   ،� للمسيح 
�لر�حانية  للطيو}  %شكاy �صو} 
فيهم  منفوخا  ليس  �لكنهم 
�لر�ã �حلقيقية. �ال يكو? خليفة 
حقيقيا @ال من نفخ �هللا تعا< فيه 
 ?Öلقر� %شا}  حيث  }�حه.  من 
�لكرمي @ال %?  �ملالئكة Æ يؤمر�� 
بالسجو\ آل\b @ال بعد %? نفخ �هللا 
ْيُتُه  تعا< فيه من }�حه: ﴿َفِإَ�� َسوَّ
َ�َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُ}�ِحي َفَقُعو� َلُه 
َساِجِديَن﴾ (�حلجر ٣٠) . �قوله 
تعا< "بإ��" %� "بإ�? �هللا" تش; 
@< %? هنا� من يصبحو? بالفعل 
�حلقيقيو?  �خللفا»  �هم  طيو}�؛ 
بعد  كانو�  �لذين  �لر�حانيو? 
من  �منهم  بفتر! �جيز!،  �ملسيح 
ال يكو? حقيقًيا، بل °ر\ هيئة ال 
�لكنيسة   Dبابو� �هم  فيها   ã�{
مبختلف  �لبولسية  �ملسيحية 

فرقها.
=�ألبر�  �ألكمه   Hبر�/  .٢

�ائل):� òلط� bلتقد�)
�لذ�  �ائل �  òلط�  bلتقد�  ?@  
 öعال  � �ملسيحية  �ألمم  �صلته 
��ملستعصية  �لعا}ضة  �ألمر�� 

@بر�»  ��لو}�ثية هو @شا}! @< Öية 
كما  فالكمه  ��ألبر¾.  �ألكمه 
�كرنا سابقا يعó �لعمى �لعا}� 
%� �لذ� يكو? منذ �لوال\!، كما 
�لنفسية  �ألمر��   >@ يش;  قد 
عند  %يضا  ��لعقلية  ��لعصبية 
للَكَمه.  �ملعنو�   Øملع� �عتبا} 
كما %? �ل�¾ هنا هو @شا}! @< 
�ألمر�� �ملختلفة �ل¶ تظهر على 
@حيا»  �عتبا}  �ميكن  �إلنسا?. 
 bملوتى %يضا \�خًال � هذ� �لتقد�
�ملرضى   �@نقا يتم  �لعلمي، حيث 

.Dملشرفني على �ملو�
٣. /حياH �ملوتى (�ضة �لشعو� 

�ملسيحية): 
شـهدִדا  �ل¶  �لنهضة   ?@
��ل¶  �ملسيـحية،  �لشـعو� 
كانت ميتة غا}قـة � �جلهـل 
}�ئد!  %مما  فأصبحت   ،Dلظلما��
عظيـم  مظهر  هي  مز\هـر!، 

آلية %حيا» �ملوتى.
ينظر�?  كانو�  �لذين  �ليهو\   ?@
� �هو معلق على  �ملسيح   >@
هذ�   ?% يظنو?  كانو�  �لصليب 
 y��� �ألبد   >@ �نتهى  قد  �ملعّلق 
�كانو�   .bليو� �لك  منذ  �كر¥ 
ير�? %? هذ� �ليوb هو يوb سعدهم 

كّذ��  من  فيه  ìلصو�  �لذ� 
جا» لينذ}هم بز��y ملكوD �هللا 
�نبوته من بني %يديهم، �ظنو�  %?  
�لغلبة ستبقى �م. �لكن �هللا تعا< 
�لذ� ينصر }سله ��لذين Öمنو� � 
�حليا! �لدنيا �� �آلخر! %À @ال %? 
يظهر صدقه بآياD عظيمة تستمر 
@< �ألبد. @? هؤال» �ليهو\ �لذين 
ظنو� %�م قد قتلو¥ �%�لو¥ �%هانو¥ 
ببا�م  ²طر   Æ معلوًنا  �جعلو¥ 
لد}جة  سُيرفع  �لشخص  هذ�   ?%
يغاù فيها �لبعض �يؤ�ونه �يؤمن 
�لنا�.  من  كب;  عد\  بذلك 
خطتهم  �هللا  %فشل  فقد  �هكذ� 
 � له  بتأييد¥   � �ملسيح  �}فع 
 Dلدنيا � �آلخر!، �بتر� عالما�
ما\ية ظاهرية مشهو\!، î %}سل 
صدقه  على  %ّكد  �لذ�   �  òلن�
 òطها}ته �بّين مكانته كعبد �ن�
مكرb هللا تعا<. î %}سل �هللا تعا< 
باملسيح  شبيها   �  òللن خا\ما 
�تبيا?  �لتكرمي  لتأكيد  له  �Áّيا 
 � للمسيح  �لصحيحة  �ملكانة 
تفريط؛  �ال  فيها   sفر�@ ال  �ل¶ 
�خلضو£  مكانة  هي  ��ل¶  
 .� �لعظيم  �لنبيني  خلامت  ��لتبعية 

فما %كرمها من مكانة!
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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

لقـد �حب �ملسـيح �ملوعـو � �لعر� حبـا �ا حلبه 
�لصا' لسـيد& �سـيدنا �ملصطفى �، �كتب كث�� من 
 ()�2قيق �لعبا2�1 �ل0 تفيض باملحبة ��لشـو' () �لعر� 
�للقـا? ֲדم �=يا2> يا2هم �سـككهم، منهـا قوله �:

"�لسالG عليكم، �يها �ألتقيا? �ألصفيا? من �لعر� �لَعْربا?. �نتم 
 J2� Kَخُ� حز� �هللا �ألعلى... يا سكا� Gخُ� ُ�مم �إلسال
�طأته قدGُ �ملصطفى، S2كـم �هللا �2ضي عنكم ��2َضى، �
 2�حي للقائكـم غليل. يا عباَ Y�(K ظ\ فيكـم جليل، 
 2َ��ِهللا، �(` َ�ِحنُّ () ِعياKِ بالكم، �بركا1ِ سو�ِكم، أل=
 ،aجعـَل ُكْحَل عي\ تلك �لثر�� ،a2خِ� �لو Gِ�َموِطَئ �قد
�َأل=�2َ صالَحهـا �ُصلحاَ?ها، �َمعاِلَمهـا �ُعلماَ?ها، �َتَقرَّ 
عي\ برhيِة ��لياِئها، �َمشـاهِدها �لكag. فَأْسَأf �َهللا تعا) 
�K يرُ=َق\ h2يَة ثر�كم، �َيُسـرَّ` َمبرjكم، بعنايِته �لعظمى.

يا (خـو�K.. (` ُ�ِحبُّكـم، �ُ�ِحبُّ بالَكـم، �ُ�حبُّ 2َْمَل 
ُ��ِثُركم على كلِّ ما Y �لدنيا."�ُطُرِقكم �َ�حجا2َ ِسَكِككم، 

(٤١٩ () ٤٢٢ t ٥ v ،حانية��(مرj> كماال1 �إلسالG، �خلز�ئن �لر

#� #خال5 �أل3دية ++ال1ها للعا0 �إلسالمي +�لعر( منذ تأسيسها #" يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 +لقد كانت قضايا �لعر@ +�ملسلمني = صلب �هتماماִדا 7+ما.

�على ميني حضرته جنله � سيدنا �ملسيح �ملوعو
 �ملصلح �ملوعو حضر> مر=� بش� �لدين ~مو �Sد �
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� Eموقف خليفته �لثا
نتيجة �ذ� �حلب �لذ� غرسه �ملسيح 
نفو�   Y للعر�   �  �ملوعو
�تباعه.. �حّبهم خلفاh& مبا ال مثيل 
له، ��هتمو� بالقضايا �لعربية �هتماما 
مساعد>  �لعر�   ���ساعد كبً��، 
�قّضْت مضاجع �الستعما2، �قّدمو� 
ُنْصَح   Gها حد�  كل  عند  �م 
�لناصح �ألمني. نقدG فيما يلي بعض 
هذ& �ألحد�� بشي? من �لتفصيل.

�لقضـية �لفلسـطينية
لتمزيق  �طط  �الستعما2   Kكا ملا 
باخلطر  �لعر�  �حس  فلسطني 
 �لوفو ��جتمعت  ֲדم،  �ملحد' 
�لعربية ملناقشة هذ& �لقضية �حلساسة 
مع �ملستعمر Y لندK سنة ١٩٣٩.. 
�قد �يد حضر> (ماG �جلماعة �خلليفة 
�لثا` � �لوفوَ �لعربية كل تأييد، 
بالتوفيق.  �ألعما'  من  �م  عا �
 () برقية   � حضرته  بعث  �قد 
 Kلند Y د�Sلد�عية �إلسالمي �أل�
موالنا جالf �لدين �س.. ليقر�ها 
على مسامع �لوفو �لعربية Y مأبة 
مسجد   Y �جلماعة  �قامتها  كب�> 
"�لفضل" ترحيبا ֲדم �تكرميا �م.. 
مائ0  على  ينو�  ما  حضرها  �قد 

�ململكة   ��مند منهم 
(بر�هيم  �لسعوية 
 <�سعا  ،Kسليما
حافظ   vحلا� �لشيخ 
�ململكة  �=ير  �هبة 
�لسعوية  �لعربية 
 ،Kلند  Y  Jملفو�
�فؤ� بك Sز> نائب 
لألمو2  �لسكرت� 
�لسعوية،  �خلا2جية 
 2شا  ��h2 ��لسيد 
�لعر�'،  سف�   ��
توفيق  �لسيد  �معا� 
�=ير  �لسويد�  بك 

�هللا  �عبد  سابقا،  �لعر�'  خا2جية 
بك سكرت� �=ير خا2جية �لعر�'، 
بك   Kعو فلسطني  من   Kبو���ملند
عمر�  علي  ��لقاضي   ،���ا

��لقاضي ~مد ��عي �غ�هم.
ها: �هذ� نصُّ

�مللكي  �لسمو  بصاحب  ْب  "2َحِّ
�كذلك  ع\،  نيابة  فيصل  �ألم� 
�لفلسطي\،  للمؤمتر  �ملند�بني  ببقية 
�إلسالمية  �جلماعة   K� ��خgْهم 
 K� هي تدعو �هللا��ألSدية معهم ، 
يكلل مساعيهم بالنجا� ��لفال�، 
�إلسالمي  �لعا�   <لقيا �يوفقهم 

�خلليفة �لثا` حضر> مر=� بش� �لدين 

~مو �Sد �

كب�>،  �غربية  عربية  شخصية 

موالنا جالf �لدين �س لدa �ستقباله 
Kمسجد �لفضل بلند Y ألم� فيصل�
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�إلسالمـية   K��لقر  Y كما 
."(��أل

"Mلكفر ملة +�حد�"
فلسطني  �الستعما2  مز'  عندما   �
�ملتحد>  �ألمم   Y تقسيمها  ��قّر 
�لثا`  �خلليفة  كتب   ١٩٤٧  Gعا
�ملتحد>  �ألمم  "هيئة  نشرتني:   �
�قر�2 تقسيم فلسطني" �"�لكفر ملة 
��حد>".. بّين فيهما موقف �جلماعة 
عا � �حلساسة،  �لقضية  هذ&  من 
فيهما �لعا� �إلسالمي لنبذ �خلالفا1 
(سر�ئيل.  ملحا2بة  �لصفو�  �توحيد 
�قاG بتو=يع �لنشرتني Y �لعا� �لعر  
من  نقتبس  جد�.  ��سع  نطا'  على 
كتيب: "�لكفر ملة ��حد>" ما يلي: 
"ال تظنو� �K �لغر� �ليوG عد� لكم 
حتسبو�  �ال  صديقكم،  ��لشر' 
�نبهكم  (ن\  �يضا صحيحا.  �لعكس 
�K �مريكا ليست صديقة لكم، كما 
2�سيا �يضا ليست صديقة لكم.  K�
(¤ما قوتاK متفقتاK على �لتآمر ضد 
�إلسالG. �� يبق فيكم شي? من �لغ�> 
�ُحبِّ �إلسالG ح¥ تنبذ�� �نتم �يضا 
عد���تكم �لد�خلية �تتحد�� من �جل 
�إلسالG؟..... (K قضية فلسطني ִדّم 
�لعا� �إلسالمي كله. (K فلسطني على 

فيها  �ل0  �ملقدسة   J2أل� من  مقربٍة 
�ملصطفى  مرقد سيدنا �موالنا ~مد 
 Y ©الفه   �ليهو كانت  �لذ�   ،�
�عماله   Y �تعا2ضه  �يضا،  حياته 
بكل �قاحة، مع �¤م � ير�� منه (ال 
��خل� ��لكرK) .G �حلر�� �ل0  gل�
�كثرها  �لعر�  �بني   � بينه  نشبت 
�حتريضهم،   �ليهو بإغر�?  كانت 
 K�ير)  aكسر  ���ستثا2 �لذين  �هم 
 ��للد  ��لعد هذ�   .� قتله  على 
�لة يريد �آلK� K يرفع �2سه بصو2> 
�ملنو2>  �ملدينة  من  مقربة  على  قوية 
 K� مها�تها بعد��لتقدG ¬وها  بنية 
 Kكا  K) فلسطني.   Y �قد�مه  يرسخ 
هنا مسلم يرa غ� هذ� �يظن �نه 
ليس هنا �ية �سبا� قوية ملثل هذ� 

�خلطر، فال شك �نه ®طئ. �ما �لعر� 
جيد�،  �حلقيقة  هذ&   Kيفهمو فهم 
على  مزمعة  �لصهيونية   K�  Kيعلمو�
فقد  �لذلك  �طنهم،  من  (جالئهم 
قامو� ضد �لصهاينة كرجل ��حد.... 
فلسطني،  قضّية  ليست  �لقضّية   �#
 .MRملنو� �ملدينة  قضية  هي  +#منا 
 ،Tملقد� بيت  مسألة  ليست  �ملسألة 
�Uִדا.  �ملكرمة  مكة  مسألة  +#منا هي 
�لقضّية ليست قضّية Wيد V+ عمر+، 
بل هي قضّية ِعرZ �مد RسوY �هللا 
�إلسال[  ضد  �لعد+  �ّتحد  لقد   .�
بينه،   M`لكث�  aخلال� V+جه  متناسًيا 
�ملناسبة   eֲדذ �ملسلمو�  يّتحد  Vََ+َال 
Rغم +جوj 7الa من V+ُجه �الحتا7 
بينهم؟ �ال تر�K� K �ألعد�? مع شد> 

موالنا جالf �لدين �س يقر� نص برقية حضر> �خلليفة �لثا` على مسامع �لوفو �لعربية
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١٩٤٨/٠٦/٢٩ جريد> "�لقبس" عد

Ö�“’\

ÎÅt\Â;Ï÷Ÿ;

ها، (` �´ّكر �ملسلمني ��نّبههم كي يعرفو� 
خطو2> �ملوقف �شد> �خلطب، �يعلمو� �نه 
�لنµ �: "�لكفر ملة   fقد حتقق صد' قو
��حد>". لقد قاG �لصهاينة قومَة 2جل ��حد 
ملحو عظمة �إلسالG.... �� يأK للمسلمني، 
 �� ،Kفغانستا� �� ،Kسو�? �كانو� من باكستا
� ماليزيا، �� (ند�نيسيا، �� �فريقيا، � ،K�ير)

� تركيا، �� غ�ها من �لبال �إلسالمية..�

١٩٤٨/٠٨/٠٢ جريد> "�ألخبا2" عد

١٩٤٨/١٠/١١ جريد> "�لب�'" �لب��تية عد

 � جر�ئد عربية تث\ على جهو �ملصلح �ملوعو
لنصر> �لفلسطينيني

ÏËïÕ;È·;]≥bÂ;GØŞâ÷…;Ï flËïÕ;jâË’;Ï flËïŒ’\;‡b

IÎÑÊfi∏\;ÏfiÁÅ∏\
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بينهم  فيما  �خلالفا1  �كثر>   <��لعد�
 ،Gإلسال� ضد  صفوفهم   ���حد قد 
�آل�نة  �ملسلموY K هذ&  يّتحد  فهال 
بينهم   �الحتاِ ��عي � �لعصيبة، 
هل  �نقر2  نفكر   K�  Kحا كث�>؟ 
يليق بنا �K منو1 متفرقني �اعة بعد 
 fنبذ��اعة، �� نكوK يد� ��حد>، 

كل جهدنا لالنتصا2 ·تمعني.
�ملسلمني   �ينا �لوقت   K�  a2�
 ��بصو1 عاK� f يبّتو� �2يهم �يعقد
 Y مناضلني  ميوتو�   K� على  عزمهم 
 �� حقوقهم،  على   fحلصو� سبيل 
 Gإلسال� ضد  �لدسائس  يستأصلو� 

كلية....
ها، (` �´ّكر �ملسلمني ��نّبههم كي 
يعرفو� خطو2> �ملوقف �شد> �خلطب، 
 µلن� fيعلمو� �نه قد حتقق صد' قو�
 Gقا لقد  ��حد>".  ملة  "�لكفر   :�
�لصهاينة قومَة 2جل ��حد ملحو عظمة 
�إلسالG.... �� يأK للمسلمني، سو�? 
 ،Kفغانستا�  ��  ،Kباكستا من  �كانو� 
(ند�نيسيا،   �� ماليزيا،   ��  ،K�ير)  ��
غ�ها   �� تركيا،   �� �فريقيا،   ��
 ��يوّحد  K� �إلسالمية..   �لبال من 
 ��يتحد  K� �م   Kيأ   �� كلمتهم؟ 
�هم ير�K� K �لفأ� قد ُ�ضعت على 
�ألماكن  �تعرضت   ،Gإلسال�  2�جذ

 K� �م   Kيأ  �� لألخطا2؟  �ملقدسة 
�يدفعو�  �لعر�  مع  كلهم  يقومو� 
ֲדا  يريد  �ل0  �لنكر�?  ��جما1  هذ& 
�لعد� كسر شوكة �ملسلمني �جعلهم 
�´ال? ُمهانني." ("�لكفر ملة ��حد>" 
 /٥/٢١ "�لفضل"  جريد>  عن  نقًال 

(١٩٤٨
على  �لعربية  �لصحف  علقت  �قد   
فمثال  ��حد>"،  ملة  "�لكفر  نشر> 

كتبت صحيفة "�لنهضة" �حللبية:
كر�سة   ~مو مر=�  �لسيد  "�هد�نا 
�لذ�  �خلطا�  على  حتتو�  صغ�> 
يدعو   ..Kباكستا الهو2،   Y �لقا& 
��لعمل   �الحتا  () �ملسلمني  فيها 
�حلاسم إلنقا´ فلسطني من �لصهاينة 
بأبنا?  يهيب  �نه  كما  �ملجرمني. 
 ()  ��2يبا  K�  <2gل�  Kلباكستا�
 ،fباملا فلسطني  عر�  مساعد> 
 ،� �لكرمي   fبالرسو �يذّكرهم 
فيها  �ّض  شريفة  بآيا1  مستشهد� 
��حد�  يقفو� صفا   K� �ملسلمني على 
�ملجرمة....  �لصهيونية  سيل   Gما�
حسنة  عاية � جيد>  خطبة  �هي 
 K� �هللا  ندعو  ��ملسلمني.  لفلسطني 
سبيل   Y �لعذبة  ��مانيه  jمالنا  �قق 
يننا �لقومي، ��هللا من �2�? �لقصد". 
 ١٢ �حللبية، عد "�لنهضة"  (جريد> 

يوليو ١٩٤٨)
�كتبت جريد> "صو1 �ألحر�2":

 K�لعنو� ֲדذ�  ��حد>"،  ملة  "�لكفر 
�Sد   ~مو مر=�  �لسيد  �لقى 
خطبة  �ألSدية...  �جلماعة   Gما)
�عنف  بشد>  فيها  Sل  مطولة 
 ��على �لصهيونية �آل¹ة �ملجرمة. 
 ºُيخِف �ستغر�به �لعميق من �جتما
�ملتناقضا1 ��حتا �ألعد�? Y سبيل 
��العتر��  فلسطني  عر�بة  (نكا2 
�يتابع Sلته  .Gملوهو� بكياK �ليهو
�لشديد> ضد �لسياسة �الستعما2ية 
 fَالستغال� ��بد�  �ما  تنشد  �ل0 
هؤال?  موقف   K2يقا  � ��لظلم، 
�ملعتدين من قضية فلسطني مبوقفهم 
 () ��ُلص  كشم�،  قضية  من 
 fالستقال�  () سبيل  ال   Kْ�  fلقو�
بغ�   µجن� ن�  كل  ِمن   tخلال��

��لتآلف."  �الحتا



للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع الفضائية اإلسالمية األحمدية على شبكة اإلنترنت :

http://www.mta.tv
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