



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�

جليلة   0�Cجنا+ �ملنصر?  �لقر'  شهد 
�لعاملية  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 
#تشييد  �لعظيم  �إلسال?  خدمة   q
#مو�سا	  �لقدسية   rJنو� #+شاعة  �إلميانية  صر#حه 
�خلالفة  نظا?  بركا0   &+ هذ�  #يعو9  �إلنسانية. 
 xل� �جلماعة  صلب   q �لنبو	   yمنها على  �لر�شد	 
يعتليها �خلليفة بصفته م�� للمؤمنني #قائًد� للجمو} 
�ملؤمنة. #لعل هم ما مييز 9عو	 �أل�دية عن غ�ها هو 
 j�J# 	سلك �لوحد q فر�9هانظامها �ملحكم #�نتظا? 
+ما? #�حد. #�ملسلمو' �أل�ديو' �لذين هم من قو�? 
#بلد�' #مزجة �تلفة جتدهم Jغم كل هذ� �لتمايز 
 Jثا� ميسمهم  على  تتجلى  د  موحَّ بطابع  ينصبغو' 
#�ملقاصد  �ألهد��  لتحقيق  #�لسعي  #�لصال�   gل�

..jلر#حية �لغر��
�جلماعة   q c#لسما� �لنظا?  قر' على هذ�   J#مر '+
�ألصعد	  ش�   q  rJا�# #�ستحقاقه  جد�Jته  ثبت 
صلها ثابت #فرعها  aلظال� 	9#حة عظيمة #�فر Jصا#
بإ`' Jֲדا Jغم كل  كلها كل حني  تؤ�   jلسما�  q
ما هب عليها من عو�صف �ملعاJضة #�ملؤ�مر�0 لكن 
يد �هللا �ملتدنية عليها.. �لقوية على عد�ئها.. كفلت �ا 
 cقوية تستهو 	0 �لنبتة شجرJلرعاية #�حلماية ح� صا�
�لناظرين #يعم خ�ها على �لنا� 5عني بعدما �متد0 
فر#عها #غصا�ا +& كل مكا'.. #يتساaj كث� من 
 rهذ 	يد من قر' عن سر قوC�لباحثني #�ملنصفني منذ 
�لسلمية  #مببا9ئها  باإلسال?  #متسكها  �ملؤمنة  �جلماعة 
�لسياسيني  مؤ�مر�0   aسيو من  �ا  9ُّبر  ما  كل  Jغم 
 L#0 �لتشويه #�لتدليس، #تعصب �ملشائخ، #فتاjفتر��#

 jلغوغا�# jالضطها9، #�نقيا9 �لد�ا� aعما�لتكف�، #
ئمة �لضاللة للفتنة #�لفوضى. +' قرنا من �لزما'  j�J#
ثبت صمو9 هذr �جلماعة �ملباJكة ما? �لعا9يا0 منذ 
�ملسيح  �د  سيدنا  يد  على  تعا&  �هللا  بأمر  نشأִדا 
�لقسس  #ال   d9نا�� #ال  �ملشائخ  فال   .� �ملوعو9 
 jلقضا� q فلحو�#ال �لسيخ #ال �لدهريني #ال غ�هم 
حياته   q ال   jألنبيا� حلل   q �هللا   cجر 9عو	  على 
�ملتأخرين جنحو� q مر�ميهم  � #ال سالفهم من 
�لشيطانية q �لتعتيم #حجب �س �أل�دية �ملشرقة، 
 jألكا`يب #مقالة �لسو� Qالحديث �إلفك #�ختال#

              شهادة قرن... 
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#Jمي �ألبرياj #نشر �لباطل منع هل �لفطر	 �لسعيد	 
 `+ �لكرمي  Jبنا   Qحلقيقة.. #صد�  &+ يصلو�   ' من 
ْيَطاِ' َكاَ' َضِعيًفا﴾  قاq a كتابه �لعزيز ﴿ِ+'َّ َكْيَد �لشَّ

(٧٧ :jلنسا� )
قسيس  شها9	  �ألسطر   rهذ كتب  نا # §ضر¦ 
 Jنقدمها له حلضو 	ُمسن يستجيب لكل 9عو cجنليز+
مؤمتر �لسال? �لذc تعقدr �جلماعة q بريطانيا.. +` 
بالرغم   Jحلضو� مد�#مته  يو? عن سر   0�` سألته 
من بعد +قامته #تقدمه q �لسن �لذc غالبا ما يكو' 
ليال.  متأخر	  ساعة   q بيته   &+ Jجوعه   q عائقا 

فأجا¨: بيد 5اعتكم قـر' كامل يثبت �ا 5اعة 
حـضر   ' لز�ما  علي  ªعـل  ما  #هذ�  مسـاملة 

مؤمتركم!
خي �لقاJ¬ لسنا هنا q معر» `كر شها0�9 �لتاJيخ 
q حق �جلماعة منذ Cيد من قر' لكننا نضع مامك 
 q #تقدمها  فالحها  #سر  لأل�دية  �حلقيقية   	Jلصو�
 cال #هو نظا? �خلالفة �لذنظامها �إلسالمي �ألصيل 
على  �لشها0�9   rهذ #ستبقى   cملئو� بيوبيلها  �حتفلنا 
لسا' �ملنصفني كثر فأكثر بفضل �هللا.. ناصر Jسله، 
#مؤيد �ملؤمنني.. تباdJ #تعا&.. #ها °ن نعيش �ليو? 
�لصال	  عليه  �د  لسيدنا  �خلامس  �خلليفة  قيا9	  حتت 
�د – يدr �هللا تعا&  J#مسر �C�لسال? - موالنا م�#
بنصرr �لعزيز. #ندعو �هللا تعا& ' تستمر هذr �لسلسلة 
�ملباJكة من �خلالفة �إلسالمية بإشر�قاִדا �لر#حانية +& 
' ير³ �هللا �ألJ» #من عليها بعد ' §قق �إلسال? 
 cلَِّذ� ﴿ُهَو  #تعا&:  سبحانه   aقا كما  �ملنشو9  هدفه 
يِن  لُِيْظِهَرrُ َعَلى �لدِّ ِباْلُهَدL َ#9ِيِن �ْلَحقِّ  Jَْسَل Jَُسوَلُه َ
 µر° 'ُكلِِّه﴾. #ªب علينا °ن �ملسلمني �أل�ديني 
#عملو�  �منو�  �لذين  من  نكو'   ' على   µحلر� كل 
�لصاحلا0 كي تستمر هذr �لنعمة فينا. #قد شهد تاJيخ 
 x0 �ل�Jجلماعة بفضل �هللا سجال حافال من �النتصا�
فر� ֲדا �ملؤمنو' خلف خلفاj �جلماعة #�لذين حتققت 
"�إلسال?  قر' #�أل�دية  �خلالفة. #كل   0�Jما فيهم 
�للهم على سيدنا  �لصحيح" q تقد? #�9CهاJ #صلى 
�مد #على �له #صحبه 5عني #على خا9مه �ملسيح 

�ملوعو9.. �مني ¶ �مني.

  ِبَيـِد Vاعتكـم قــرن كامل يثبت 
أنها Vاعة مسـاملة وهذا ما Yعـل 
علـي لزامـا أن أحـضـر مؤمتركم!»

«
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التقوى

 حضر	 مر�C بش� �لدين �مو9 �د
�ملصلح �ملوعو9 �

�خلليفة �لثا¦ حلضر	 �إلما? �ملهدc #�ملسيح �ملوعو9 �

:�#J9 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

النجاح احلقيقي..النجاح احلقيقي..
 القضاء التام  على الشر القضاء التام  على الشر

ا َيْعُبُد َهؤالِ�  ﴿َفال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّ
3َبا1ُُهْم  َيْعُبُد  َكَما  6ِّال  َيْعُبُد7َ8  َما 
ِمْن َقْبُل 6ِ8َنَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر 

َمْنُقوAٍ﴾ (هو9: ١١٠)

 :Dلتفسـ�
ميكن ' ُتعتg (ما) �لو�9J	 q قوله 
موصولة   ﴾jهؤال يعبد  ﴿مما  تعا& 
# مصدJية مبع¹: فال تُك q مريٍة 
 ،jهؤال يعبدهم  �لذين  من  #شٍك 
من  فاملر�9   .jؤال� عبا9ִדم  من   #

�جلملة:
كيف  نه  من  تستغر¨  ال  8Iًال: 
 jشي 	عبا9 q حدميكن ' يشر} 
�إلنسا'   ' `لك  تعا&.  �هللا   Lسو
 jآلبا� يرثه عن  فيما  يفكر  �لذc ال 
من عقائد #نظريا0، ال ُيستبعد منه 
#نظًر�  �حلماقة.   rهذ مثل  �Jتكا¨ 
�لتسليم  من  بد  ال  �ملع¹  هذ�   &+
' �آلية ال «اطب من عاشو� Cمَن 
«اطب  #+منا  �لكرمي،   '��لقر  a#نز
 dلشر� فيه  ّميحي  سو�  Cمٍن  هل 
ُيكتب  #سو�  �لنا�  عني  عن 
�خلالص،  للتوحيد  #�لغلبة   Jالنتشا�
ح� يستغر¨ �ملرj عندئذ متسائًال: 
هل ميكن ' يعبد �إلنسا' شيًئا ما 
 rهذ متّثل  #هكذ�  تعا&.  �هللا   Lسو
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#�لذين  �لتوحيد.  غلبة  نبًأ عن  �آلية 
 q ?مركز �إلسال q 'كانو� يعيشو
#� بأ? عينهم حتقَُّق J من غلبته قدC
هذ� �لنبأ �لقر�¦، بل +' هل عصرنا 
يًضا ليعجبو' من �لعديد من عقائد 
عنها  حتد³   xل� �ملشركني   Jلكفا�

�لقر�' �لكرمي.
يها  �ملع¹:  يكو'  #قد  ثانًيا: 
�ملخاطب، ال حتَسَبّن ' هؤالj سو� 
يقتد#'  فإ�م  �لعذ�¨،  من  ينجو' 
 À �أل#لو'   ?�9 #ما  �أل#لني،   Jبآثا
 rستحقو�  cلذ� �لعذ�¨  من  ينجو� 
 q  jهؤال يكو'   ' ميكن  فكيف 

مأمن منه.
ثالًثا: #قد تعÂ �آلية: ' ال تظّن بأ' 
شركاjهم �لذين يعبد#�م هم �لذين 
 .dلشر�  &+ ֲדم   L9ّ مبا  مر#هم 
كال، بل À يأمرهم حد بشيj من 
#ها? # Jفكاهذ� �لقبيل، #+منا هي 
�ختلقوها  �لذين  �بائهم  #Jثوها عن 

من عند نفسهم.
#كلمة (غ� منقوµ) حاa مؤّكد	 
لقوله تعا& ﴿+نا ملوّفوهم نصيَبهم﴾، 
#�فًيا   jً�9  Âتع نفسها  �لتوفية  أل' 
 ﴾µمنقو �قوله ﴿غ jكامًال، فجا
�أل#لو'  بأنه ال  �ملع¹  لنفس  تأكيًد� 
جنو� من �لعذ�¨ كجز�j #فاQٍ على 

ما فعلوr، #ال هؤالj سينجو' منه.

 Mَْلِكَتا� ُموَسى  3َتْيَنا  ﴿8ََلَقْد 

َسَبَقْت  َكِلَمٌة  8ََلْوال  ِفيِه  َفاْخُتِلَف 

َلِفي  6ِ8َنَُّهْم  َبْيَنُهْم  َلُقِضَي  
بَِّك َ ِمْن 

َشكٍّ ِمْنُه ُمِريٍب﴾ (هو9: ١١١)

�لتفسيـر:
 Jلفت �ألنظا 	Jآل' عند �اية �لسو� 
 cلذ� �ملوضو}   &+  Lخر مر	 
`كرq r مستهلها #قاa: +' �لوحي 
�هللا  ينـزa من عند   aيز� كا' #ال 
به.  ينتفعو'  �لنا� ال  تعا&، #لكن 
لقد نزلنا على موسى كتاًبا تضمن 
�خر،   c#اÃ كتا¨   a#نز عن  نبًأ 
#لكن �لنا� نسجو� حوa هذ� �لنبأ 
سياًجا من �لشكوd #�لشبها0 غ� 
#�حلق  جرميتهم،  بفد�حة  مكترثني 
جانبـنا  من  سـَبَق   Jٌقر� لوال  نه 
 jلنكر�� جرميتهم  على  لدّمرناهـم 

.rهذ
 rليه هو نفُس ما `كر+ Jملشا� Jلقر��#
q �آليتني �لتاليتني #ما شاֲדهما: ﴿#ما 
خلقُت �جلنَّ #�إلنَس +ال ليعبد#ِ'﴾ 
 x�J#﴿ :قوله# (�لذ�Jيا0: ٥٧) 
(�ألعر��:   ﴾jشي كّل  #سعْت 
' �هللا تعا& قد خلق  c ..(١٥٧
J#حانًيا،   jتقاJ� ֲדم  ل�تقي  �لعبا9 
#قد قضى ' يعاملهم برفٍق #J�ٍة، 

على  عقاَبهم  يتعجل  ال  #لذلك 
خطائهم ح� ال ُيحَرمو� من �لرقي 

.Lلر#حا¦ بل لينالو� ��د�
منه  شك  لفي  ﴿#+�م  تعا&  #قوله 
 :a#أل� مرين،   &+  	Jشا+ مريب﴾ 
�لنا�  لتطه�   aنز �لكتا¨  هذ�   '+
#لكنهم  #�لوسا#�،   dلشكو� من 
بسبب  فيه  يشكو'   �##بد عا�#9 
�م  #�لثا¦:  �لباطنة.  مر�ضهم 
+ليهم  نزلنا  ممّا  ينتفعو�   ' من  بدًال 
لنا  عبا�9ً  #يكونو�  �لو�سعة  بر�تنا 
نو�}  فريسًة لش�  يقعو'  شاكرين 
�لشبها0 حوa ما نزa +ليهم، ظانني 
نه لو كـا' هذ� كتابÆ صـا9ًقـا 
Jفضنا  على  �هللا  يعّذبنا  ال  فلمـا`� 

+ياr؟


بَُّك َ َلُيَوفَِّينَُّهْم  ا  َلمَّ ُكالَّ   َّ76ِ8َ﴿
 ﴾Dٌَخِب َيْعَمُلو7َ  ِبَما  6ِنَُّه  Iَْعَماَلُهْم 

(هو9: ١١٢)

�لتفسيـر: 
مع¹  بيا'   q Èتلفو'  ال  �ملفسر#' 
منهم  �للغويني  #لكن  �آلية،   rهذ
يتعلق  فيما  شّتى  مذ�هب  `هبو�  قد 
ببيا' تركيبها. #يرجع �ختالفهم +& 
�سُتخدمت  قد  أل�ا  (َلّما)،  كلمة 
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هنا خالَ� �الستخد�? �لشائع. فهي 
#جٍه:  ثالثة  على  عموًما  ُتستخد? 
فتجزمه   {Jباملضا «تص   ' #�ا 
تعا&:  كقوله   Æماضي #تقلبه  #تنفيه 
ֲדم﴾  يلحقو�  ملا  منهم  �خرين #﴿

(�جلمعة: ٤).
#ثانيها: ' «تص باملاضي فتقتضي 
5لتني ُ#جَد0 ثانيُتهما عند #جو9 
كرمته،   ¦jجا ا  َلمَّ °ُو:  #ال�ا 
عندئذ  تكو'  +�ا  جّني:  �بن   aقا#
مالك:   aقا# (حني)،  مبع¹   Æظرف

مبع¹ (+`).
 ،jستثنا� حر�  تكو'   ' #ثالثها: 
°و:  �الÃية  �جلملة  على  فتدخل 
عليها حافظ﴾  ا  َلمَّ نفٍس  ﴿+ْ' كلُّ 
على  تدخل  كـما   ،(٥  :QJلطا�)
 dُنِشُد °ُو:  مع¹ً  ال   Æلفظ �ملاضي 
+ال  سألك  ما   c فعلَت  ا  َلمَّ �هللا 

ِفعَلك. (مغÂ �للبيب).
#نظرÊ الستخد�مها غ� �لشائع هذ� 
 aملشاكل ح� قا� q 'قع �لنحويو#
�لكسائي:   aقا# حلٌن".  "+�ا   :9gمل�
 "	jلقر��  rهذ #جُه  ما   cJ9 "ما 

(J#� �ملعا¦ حتت �آلية).
ا) �Cئد	، #لكنه  #قاa �بن جÂّ: (َلمَّ
 Lيقد? على قوله 9ليًال. بينما ير À
�آلخر#': "�ا مركبة من (ِملن ّما)، 
�لنو' ميًما #ُ9ِْغَمْت، فلّما  فُأبدلت 

كثر0ْ �مليما0ُ ُحذفت �أل#&. #هذ� 
 rضعيف، أل' حذ� مثل هذ aلقو�

�مليم �ستثقاًال À يثبت".
�خر: +' �ألصل  aضَعُف منه قو#"
مَّ يلّم مبع¹  ا) مبع¹ 5ًعا، من لـَ (َلمَّ
5َع، كقوله تعا& (#تأكلو' �لتر�³َ 
 jًا)، ¶ ُحذ� �لتنوين +جر� كًال َلمَّ
 aلوقف، أل' �ستعما� LرË للوصل
#حذ�  بعيد،  �ملع¹  هذ�   q ا)  (َلمَّ
�لوصل   q �ملنصر�  من  �لتنوين 

بعد". (مغÂ �للبيب).
�بن   rير� ما   j�Jآل� فضل   '  LJ#
ا)  (َلمَّ "+�ا   :aيقو حيث  �حلاجب 
#�لتقدير:  فعلها،  ُحذ�  �جلاCمة 
 Âا ُيتركو�". (مغ ا ُيهَملو�، # َلمَّ َلمَّ

�للبيب).
 (À)  QJتفا ا)  (َلمَّ  ' �لعلم  مع 
 Jمو Ìسة   q  {Jللمضا �جلاCمة 
َمنفيَّ (À) ال ªوC حذُفه   'منها: 
 aا) كقو بينما ªوC حذُ� منفّي (َلمَّ

�لشاعر:

فجئُت قبوJَهم بد�jً #لـّما   

           #نا9يُت �لقبوJَ فلم ُيجبَنْه

كن  À# سيا9 قومنا J0ُ قبوJCُ c
�لقو?  #لكن  سيًد�)،   c)  بدً بعد 

خذ#� يعتg#نÂ كبً�� �م.
�بن   cJ هشا?   �بن  َل  فضَّ #قد 

' �ملحذ#�  Lنه ير�حلاجب، +ال 
#�لتقدير  يتركو�)   # (يهملو�  هو 
�م +&  cا يوفَّو� عما�م)  هو: (َلمَّ
#يتفق  #سيوفَّو�ا.  يوفَّوها   À �آل' 
�لعالمة �مد �بن حيا' �ألندلـسي 
 Lلكـنه ير# ،cيًضا مع هذ� �لر
ا ينقْص  ' �لتقـدير (#+ْ' كًال  َلمَّ
�لبحر  (تفس�  عمله)   jجـز� من 

�ملحيط).
�بن �حلاجب   rير� #�لرc عندc ما 
فإنه ثابت من �للغة #مطابق للقو�عد 
�لعربية، #ما �آلj�J �ألخرL فإننا ال 
ملا §تّله صحاֲדا  نظًر�  متاًما  Îطئها 
#لكنها  مرموقة،  علمية  مكانة  من 

بعيد	 عن �ملألو� #با9ية �لتكّلف.
مسألة  فهي  �ملحذ#�  مسألة  ما 
هامشية #بسيطة، أل' �لقاعد	 q مثل 
�ملحذ#�  يكو'   ' �لظر#�   rهذ
مالئًما للسياQ. #�ملحذ#فا0 �لثالثة 
متقاJبة   jهؤال �للغة  ئمة  بيََّنها   xل�
 Æّي Jتا» '�ملعq ¹ �حلقيقة، #ميكن 
 rما `كر  '  LJ منها، #+' كنت 
ملطابقته  بالترجيح  حقُّ   هشا?  �بن 
 'ّ+#)  :rتقدير# �لقر�نية  للكلما0 
ليوّفينَّهم  عما�م  يوفَّو�  ا  َلمَّ كًال 
 'Jبك عما�م)، #�ملع¹ هو ªب 
مهلٍة  من  نعطيهم  مبا  حد  يغتر  ال 
�لعقا¨.  من  سينجو'  �م  فيظن 
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لدينا،  مسجلة  عما�م  فإ'  كال، 
كما ' �ملهلة ليست +ال ملد	 �د9#	 
فيه  تنتهي  يوٌ?  يأ�  #سو�  معينة، 
�ملهلة فينالو' فيه جز�jً #�فًيا على ما 

�Jتكبوr من �لسيئا0.

 Mََتا 8ََمْن   َ̂ Iُِمْر َكَما  ﴿َفاْسَتِقْم 
َتْعَمُلو7َ  ِبَما  6ِنَُّه  َتْطَغْو�  8ََال  َمَعَك 

َبِصD﴾  (هو9:١١٣)

شرb �لكلمـا^:
 ،aعتد� �ألمر:  �ستقا?  �ستِقْم: 
 :'�#يقاa: �ستقا? له �ألمر، #q �لقر
+ليه  �لتوجه   q  c +ليه)  (فاستقيمو� 
#�ستقامة  (�ألقر¨).  �آل�ة   '#9
�ملستقيم  �ملنهَج  لز#ُمه  �إلنسا': 

(�ملفر0�9).
ال تطغو�: طغى يطغى طًغى #ُطغياًنا 
طغى   . #�حلدَّ  Jَلَقْد�  Cَ#َجا #ِطغياًنا: 
#�لظلم  �ملعاصي   q سرَ�  فال': 

(�ألقر¨).

�لتفسيـر:
 تعلن هذr �آلية ' �لرسوa � ليس 
من  بل  #حدها،  َنفسه  عن   a#مبسؤ
+صال�  على  �لعمل  يًضا  #�جبه 
تقع  �ملسؤ#لية   rهذ #نفس  تباعه. 

 'على خلفائه #�ملؤمنني به. #�حلق 
 &+ بالنظر   aبا�و يصا¨  �إلنسا' 
ا #كيًفا.  �ملسؤ#لية كمًّ  rضخامة هذ
تعا&  قوله   q  	Jمذكو فكّميتها 
معك﴾.  تا¨  #﴿#َمن  ﴿فاستِقم﴾ 
' ثبا0 �إلنسا' على  q شك c#
#�مر �هللا تعا& 9#' �نقطا} مصطحًبا 
صحابه ليس بأمر هّين بًد�. # rjمالC
 	Jفمذكو #نوعيتها  كيفيتها  ما #
مر0َ﴾. ُ ﴿كما  تعا&  قوله   q
ألنه  �ملسؤ#لية   rهذ تتعاظم  #هكذ� 
 &+ �ستقامتنا  تكو'   ' يأمرنا  تعا& 
شدَّ #ما  يريدr. #ما   cلذ�  Lملستو�
 ' �لضعيف  �إلنسا'  على  صعب 
بأ#�مر  �لعمل   q Lملستو� §قق هذ� 

.«Jلسما#�0 #�أل� ¨J
�الستقامة   ' �آلية  من  يتضح  كما 
#+منا  �إلنسا' شيًئا،  تنفع  #حدها ال 
تنفعه �الستقامة �لx تتفق مع �ملشيئة 

بعض  يظّن  كامًال.  �تفاًقا  �إل�ية 
على  مو�ظبو'  �م  جهًال  �لنا� 
عليهم.  خو�  فال  #�لصو?  �لصال	 
�لصو?   # �لصال	   ' �لو�قع  #لكن 
#ال  مطلوبا  شيًئا  ليس  `�ته  حد   q
�حلقيقي  ��د�  #+منا  منشو9	،  غاية 
�هللا  مطيًعا أل#�مر  �إلنسا'  يعيش   '
 ' �حلق  بل  ملشيئته.  #منقا�9ً  تعا&، 
 ' ميكن  نفسه  �لصو?   # �لصال	 
قا?   �`+ مريًد�  شيطاًنا  �إلنسا'  ªعل 
 aبه خالًفا حلكم �هللا تعا&، فمثًال قا
حدكم.. فيصّلي  Lال يتحر" � Óلن�
عند طلو} �لشمس #ال عند غر#ֲדا" 
(مسلم، �لصال	). كما �ى عن صو? 
 aيومني يو? �لفطر #يو? �ألضحى #قا
فاحلق  �لشيطا'.  +ال  فيهما  يصو?  ال 
لإلنسا'  ميكن  ال  +نه   :aقو #�حلق 
' ير³ فضاa �هللا تعا& ما À يكن 
متاًما،  �إل�ية  للمشيئة  تابًعا  سلوكه 

Yـب أن ال يغـb أحد مبا نعطيهم مـن مهلٍة فيظن 
أنهـم سـينجون مـن العقـاب. كال، فـإن أعماfم 
مسـجلة لدينا، كما أن املهلة ليست إال ملدة 'دودة 
معينة، وسـوف يـأk يوٌم تنتهي فيـه املهلة فينالون 
فيه جـزاًء وافًيـا على مـا ارتكبوه من السـيئات.
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هو  #جل  عّز  Jضو�نه  يكن   À #ما 
�حلافز لكل عمل يصدJ منه.

كما تبّين �آلية نه ال مناµ ملن كا' 
من   � �لكرمي  #Jسوله  باهللا  يؤمن 
تعا&  �هللا  �حلسنة، أل'  سوته  �ّتبا} 
مر0َ ُ كما  ﴿فاستِقم  هنا  يأمر 
 '  Âيع #هذ�  معك﴾.  تا¨  #من 
عمل   c لصحة  �حلقيقي  �ملقيا� 
بّينه  #ما  لرسوله  �هللا  #ضعه  ما  هو 
يوّجه   À #+ال  �حلسنة،  بأسوته   �
 q Æملؤمنني مع�# aخلطا¨ +& �لرسو�
كلمة #�حد	 ﴿فاستقم كما مر0َ 
ما من  :aمن تا¨ معك﴾، بل قا#
 q# #كذ�.  كذ�  فعليه  معك  تا¨ 
 'هذ� تنبيه ' من #�جب �ملؤمنني 
يتأسو� �9ئًما بأسو	 �لرسوa �لكرمي. 
#�لو�قع ' حتقيق هذ� ��د� صعب 
نه مهما سعى �ملرj #كد� # ،Êجد
q سبيل `لك فإنه ال يز�Õ aاجة +& 
نستطيع  ال  ألننا  �جلهد،  من  �ملزيد 
مستو�نا  سنسعى Õسب   :aنقو  '
#فق  يسعى   aلرسو�# J9#جتنا، 
�هللا   'ّ+ بل  كال،  #منـزلته،  مقامه 
يًضا  �ملؤمنو'   a#ا§ 'يأمر  تعا& 
�لثبا0َ على نفس �ملقا?   ¶ aَلوصو�

�لذc هو مأموJ للثبا0 عليه.
�ملسلمني قد   ' �ملؤسف هو  #لكن 

ساj#� �لفهم #�لعمل #�°طو� لدJجة 
 aللوصو بأنفسهم  يسعو'  ال  �م 
#�لثبا0 على هذ� �ملقا?، #+`� ما منَّ 
�هللا على عبد من عبا9 �هللا ֲדذ� �ملقا? 
�ألÃى Ãّوr كافًر� #9ّجاًال. فإّنا هللا 

#+ّنا +ليه �Jجعو'.
#قوله تعا& ﴿كما ُمر0َ﴾ يوّضح 
+ال  عماله  من  �إلنسا'  ينفع  ال  نه 
 �`+ للموقف. فمثًال  ما كا' مالئًما 
حد يرفع `كر �هللا باللسا' عالًيا  بد
 #q موعد �لصال	 بدًال من �9ئها، 
 q �لصو?   '#9  aحتو  aبأعما قا? 
 aقت �لقتا# q ?صا #يا? �لصيا?، 
 rهذ تغنيه  فلن  �جلها9،  #«لف عن 
�إلنسا'  لذلك على  �ألعماa شيًئا. 
 aألعما�  c  Lير# �9ئًما  يفكر   '
`لك   q# �لوقت  `لك   q فضل 
يالئم  مبا  للعمل  #يسعى  �ملوقف، 
يتفق   cلذ� �لعمل  أل'  �ملو�قف، 

مع مقتضى �حلاa هو �لذc ُيكسبه 
Jضو�' �هللا تعا&.

من  حًد�   '  x9هش يث�  ملا  +نه 
�لفطنة   c#` �لعصريني  �ملفسرين 
 rهذ  jضو على  فّسر  قد  �خلامد	 
ُيِطِع  ﴿#من  تعا&  �هللا   aَقو �آلية  
�َهللا #�لرسوaَ فأ#لئك مع �لذين نعم 
#�لصّديقني  �لنبيني  من  عليهم  �هللا 
#�لشهد�j #�لصاحلني #َحُسَن #لئك 
 :aحيث قا  (٧٠ :jلنسا�) ﴾ÆفيقJ
ألحد  ميكن  ال  �لصحابة   ' كما 
منهم ' يصبح "خامت �لنبيني" عمًال 
كذلك  هو9،   	Jسو من  �آلية   rֲדذ
 aينا  ' �ألمة  من  ألحد  ميكن  ال 
من  �آلية   rֲדذ عمًال  �لنبو	  J9جة 
�جلماعة  تزعم  كما   ،jلنسا�  	Jسو
 ،'��لقر (بيا'  �أل�دية.  �إلسالمية 

�آلية).
 Âتع هنا  "مع"   '+  :aقو  Âلك#

 r ما sإنه ال ميكن لإلنسـان أن يرث أفضال اهللا تعا
يكن سلوكه تابًعا للمشـيئة اإلfية متاًما، وما r يكن 
رضوانـه عّز وجل هو احلافـز لكل عمل يصدر منه.
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�ملعّية q عمل �لتوبة #ليس q "ختم 
�لنبو	". فهل يوجد هناd مّدٍ} #�حد 
�هللا  Jضو�'   - �لصحابة  بأ'   aيقو
تائبني،  كانو�  ما   - 5عني  عليهم 
�لتائب  هو   �  aلرسو� كا'  #+منا 
صحابه # aلرسو� فإ`� كا'   .rحد#
كلهم نالو� J9جة �لتائبني، #+' كا' 
بني توبته #توبتهم َبو' شاسع جًد�، 
 jلنسا� 	Jية سو�فلما`� ال نقوa عن 
�لنبو	   aينا �لفريقني سو�  بأ' ِكال 
#+' كا' بني J9جاִדما تفا#0 كب� 

9#' شك.
 Óلن� قلب   q آلية�  rتركْت هذ لقد 
 :aما جعله يقو �من �لوقع #�لتأث �
�لشيب"  قبل   Âشّيبت خو�ִדا # "�ُ�و9 
`لك  هو9).   	Jسو  ،Jملنثو�  Jلد�)
معه  �لتائبني   jهؤال  ' فّكر   � نه 
Cمنه   q هم  فيمن  مشمولني  ليسو� 
مته  q 'فحسب، بل سو� يكونو
 ' ميكن  فكيف  �لقيامة،  يو?   &+
يًضا.  تربيتهم  عن  �ملسؤ#لية  §مل 
َيُقضُّ  كا'   cلذ� �لتفك�  هو  هذ� 
 '+ليه �لشيب. غ�  مضجعه فعّجل 
�هللا عّز #جل قد َفِر� لقلقه #خشيته 
هذÕ rيث كفل له �ملهمة ##عدr بأنه 
تعا& ال يز�a يبعث q هذr �ألمة ناًسا 
 Óظو' بقربه التباعهم خطو�0 �لن§

�ملباJكة #يقومو' بإصال� �ألمة.
نفسنا  q 'نفّكر �آل 'هذ�، #ªب 
 rهذ  j�9أل  rفعلنا  cلذ� ما   Lلنر
 aلرسو� فعله  مبا  مقاJنًة  �ملسؤ#لية 
فر»  قد  تعا&  �هللا  �، أل'  �لكرمي 
Jسوله  على  فر»  كما   - علينا 
يًضا  #�الهتما?  نفسنا،  +صالَ�   -
بإصال� �ملؤمنني �آلخرين. #يستطيع 
 ' تدبر  بأ9×   dJيد  ' +نسا'  كل 
 '�لربا¦ ال ميكن  �لعمل ֲדذ� �ألمر 
�ملؤمن  أل'  كامل،  نظا?  بد#'  يتم 
�ملؤمنني  +خو�نه  ينصح   ' يستطيع 
عليه  يستحيل  #لكن  حوله،  �لذين 
#توجيه  5يًعا  �ملسلمني   aحا تفقُّد 
�لقاطنني q �تلف  للمؤمنني  �لنصح 
 dيكو' هنا 'Jجاj �لعاÀ، �للهم +ال 
نظا? متكامل �ذr �ملهمة #يكو' هذ� 
سو�  #عندئذ  منه،   �jًجز  a#ملسؤ�
يتحقق له `لك #هو جالس q بيته. 
هذ�  من   �jًجز يصبح   ' ميكن  #+نه 
 # #قته   # مباله  9عمه   �`+ �لنظا? 
 q Æمعرفته مسا� #قلمه # لسانه 
�لنظا?.  كل خدمة تتم q +طاJ هذ� 
5اعتنا  هي  +منا  �حلاضر  �لوقت   q#
 rֲדذ  Cمتتا  xل� �أل�دية  �إلسالمية 
 xل� �لوحيد	  �جلماعة  فهي  �مليز	، 
�إلسال? q ش�  تبليغ  بو�جب  تقو? 

قائم. #عندما  نظا?  �لعاÀ حتت  بال9 
من  فر�9ها  من  بسيط  فّال�  يرسل 
Jجل   # بنجا¨    q نائية  قرية 
#هو  فغانستا'   aجبا يقطن  كا�9 
 jمثل هؤال '+ aقوªهل جغر�فيتها 
�لنا� �لبسطاj حني يرسلو' شيئا من 
9َخلهم +& صند#Q �جلماعة فإ�م ال 
يؤ9#' بذلك #�جبهم �لشخصي °و 
�لتبليغ فيما حو�م فحسب، بل +�م 
 aُتبَذ xجلهو9 �ل� q يًضايشتركو' 
#سومطر	  جا#�   q �إلسال?  لنشر 
�لبال9  من  #غ�ها  #+فريقيا  #J#با #
 - يؤ#9'  فإ�م  #هكذ�   ،0�Jلقا�#
 cلو +& حدٍّ ما - هذ� �لو�جب �لذ#

يفرضه �هللا عليهم q هذr �آلية.
كما ' �آلية توجه نظاJنا +& �ية 
 ' �ألسف  #لكن  �أل#ال9،  توعية 
كما  �ألمر  ֲדذ�  يهتمو'  ال  �لنا� 

ينبغي.
يت J :قوله cعلّي �لسّر Úc#Jُ عن 
يا  فقلت:   ،�  Óلن� �ملنا?)   q  c)
 Âنك قلَت: شّيبْت c#Jُ ،هللا� aسوJ
 cلذ� ما  فقلت:  نعم.   :aقا ُهو9؟ 
شّيَبك، قَصُص �ألنبياj #هالdُ �ألمم؟ 
﴿فاستِقْم  قوله:  #لكن  ال،   :aقا
�لبيهقي، ُشعب  مر0َ﴾ (ُسنن ُ كما 

�إلميا').
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١٠

التقوى

 q  9#�9 بو # �لد�Jمي   L#J #قد 
مر�سيلهما #�لبيهقي q شعب �إلميا': 
قاJ aسوa �هللا �: "�قر#� هو9َ يو? 

�جلمعة" (�لبيهقي، شعب �إلميا').
�آلية   rهذ عالقة  يؤكد  يًضا  #هذ� 
�جلمعة  يو?  أل'  #�جلماعة،  بالنظا? 

يضا يو? �جتما} #نظا?.
فليس عجيًبا +`' ' ال تذ#¨ قلوبنا 
 q بلغ #قعها xل� 	Jلسو� rهذ �من تأث
 &+ - rجَلد# rgغم صJ - Óقلب �لن
حد �ا شّيبته قبل #�' �ملشيب، مع 
ننا حق منه Ûشية �هللا تعا&.. لكي 
�لثقيل  �لو�جب  هذ�   j�9 على  ُيعيننا 

لقاr على عو�تقنا �لضعيفة. cلذ�

للنجا�  يقيم  �إلسال? ال   ' #�لو�قع 
#لذلك  قيمة،  #ال   'C#  c  c9لفر�
+`� À ننهض بالقو? كلهم #q 5يع 
 c �حلقيقة   q °قق  فلن  �ملجاال0 
فال�، #+& `لك يش� �هللا بقوله ﴿ال 
بباقي   jالعتنا� عد?   '  c تطغو�﴾ 
�لتها#'  أل'  #طغيا'،  ظلم  �لقو? 
للسيئة كي  �لفرصة  يتيح  ֲדم سو� 
 Cحر�+  '+ جديد.  من  سها J ترفع 
�لفر9 �لو�حد Jقًيا كب�Ê #مقاًما عالًيا 
�لظلمة  أل'  فتيًال،   Àلعا�  cدª ال 
فوJَ #فاته. #+منا   Lخرسُتخّيم مر	 
�جلميع  يسلك   ' �حلقيقي  �لنجا� 
سبل �خل� ح� يتم �لقضاj على �لشر 

�ملسلمني   ' �ألسف  #لكن  كليًة. 
�لصريح   ¦��لقر �لتعليم  - Jغم هذ� 
�لعلو?   aاË  q �ليو?  يتخلفو�   À  -
 Jمضما q Æيض�لدينية فحسب، بل 
�لدنيوية.  #�لترقيا0  �ملا9ية  �لعلو? 
�لنهو»  عملية   q يسا�و'  فال 
باإلنسانية من �لناحية �ملا9ية +ّال قليًال، 
 Lألخـر� �ألمم   jبنا يسعى  بينما 
 Cحر�+  q بسـالة# بكل شجـاعة 
�ملجاال0  كل   q �لسبق  قصـب 

�لعلمية.
ّما قوله تعا& (+نه مبا تعملو' بص�) #
نه ينظر +& جهو9كم �جلماعية  Âفيع

كما ينظر +& جهو9كم �لفر9ية.

* ُسِئل حكيم: ِصف لنا التقوى. فأجاب: إذا دخلت أرًضا بها شوٌك.. فماذا تفعل؟

قال: أتوقى وأحترز.. فقال: فافعل في الدنيا كذلك.. فهي التقوى.

* أربعة خصال متيت القلب: كثرة الضحك، كثرة األكل، كثرة النوم  وكثرة الكالم.
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا ,مد املصطفىسيدنا ,مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ََنس ْبِن َماِلٍك قاa: َقاJَ aَُسوaُ �ِهللا �: َيْتَبُع �ْلَميَِّت َثالَثٌة َفَيْرِجُع �ْثَناِ' َ#َيْبَقى َمَعُه َ#�ِحٌد. َيْتَبُعُه َْهُلُه  ‡¬
(Qكتا¨ �لرقا ،cJصحيح �لبخا) .ْهُلُه َ#َماُلُه َ#َيْبَقى َعَمُلُهَ#َماُلُه َ#َعَمُلُه، َفَيْرِجُع َ

ْنَيا َنفََّس �هللا َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن  ِ̈ �لدُّ َِبي ُهَرْيَرَ	 َقاaَ: َقاJَ aَُسوaُ �هللا �: َمْن َنفََّس َعْن َِخيِه ُكْرَبًة ِمْن ُكَر ‡¬
َر �هللا َعَلْيِه ِفي  َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ ْنَيا َ#�ْآلِخَرِ	. َ#َمْن َيسَّ ِ̈ َيْوِ? �ْلِقَياَمِة. َ#َمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرrُ �هللا ِفي �لدُّ ُكَر
ْنَيا َ#�ْآلِخَرِ	. َ#�هللا ِفي َعْوِ' �ْلَعْبِد َما َكاَ' �ْلَعْبُد ِفي َعْوِ' َِخيِه. َ#َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل  �لدُّ
ِكيَنُة  َ̈ �هللا َ#َيَتَد�Jَُسوَنُه َبْيَنُهْم ِ+الَّ َنَزَلْت َعَلْيِهْم �لسَّ �هللا َلُه َطِريًقا +َِلى �ْلَجنَِّة. َ#َما َقَعَد َقْوٌ? ِفي َمْسِجٍد َيْتُلوَ' ِكَتا

(0�jكتا¨ �لقر� ،Lسنن �لترمذ) .َُغِشَيْتُهْم �لرَّْحَمُة َ#َحفَّْتُهْم �ْلَمَالِئَكة#َ

َِبي ُهَرْيَرَ	  َعِن �لنَِّبيِّ � َقاaَ: لَْيَس �ْلِمْسِكُني �لَِّذc َتُرrُُّ9 �ْألُْكَلَة َ#�ْألُْكَلَتاِ' َ#َلِكْن �ْلِمْسِكني �لَِّذc لَْيَس  ‡¬
َلُه ِغًنى َ#َيْسَتْحِيي َْ# ال َيْسَأaُ �لنَّاَ� +ِْلَحاًفا. (صحيح �لبخاcJ، كتا¨ �لزكا	)

ِمْنُه   Qَ َفَيَتَصدَّ  rَِظْهِر َعَلى  َفَيْحَتِطَب  َحُدُكْم َ َيْغُدَ#  َألَْ'   aَُيُقو  � �هللا   aَُسوJَ َسِمْعُت   aََقا ُهَرْيَرَ	  َِبي   ‡¬
ْفَلى  َِ̀لَك. َفِإ'َّ �ْلَيَد �ْلُعْلَيا َْفَضُل ِمَن �ْلَيِد �لسُّ ْ# َمَنَعُه َ rُْعَطاَفَيْسَتْغِنَي ِبِه َعْن �لنَّاِ� َخْيٌر َلُه ِمْن َْ' َيْسَأJَ aَُجًال َ

َ#�ْبَدْ ِبَمْن َتُعوaُ. (سنن �لترمذc، كتا¨ �لزكا	)
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التقوى

واعلميبنسي
من كال� �إلما� �لمهد�

بسم �هللا �لرhن �لرحيم 
lمدk 8نصلي على 
سوله �لكرمي

كلمة  الـنـاشر

�إلما?  �لقا9يا¦،  �د  غال?   �Jمز حضر	  لَّف  لقد 
�لعظيم  �لكتا¨  هذ�   ،� �ملوعو9  #�ملسيح   cملهد�
بلسا' عرq Ú سلسلة كتبه �لعربية �لبالغ عد9ها °و 
حضرته  كتب  ما  Jبع  #هي  كتابا  #عشرين  Ìسة 

حضرته،  به  §كم  #�لفاJسية..  #�أل9Jية  بالعربية 
هم خال� نشب   q ،9ملوعو�  aلَعْد� �َحلَكم  بصفته 
بني �ملسلمني؛ #هو �خلال� بني �لشيعة #�لسنة. #قد 
' يكتبه بالعربية متوجها  Jنه �ختاكد حضرته فيه 
به +& �لعر¨ �سنا �لظن ֲדم #بصلحائهم #تقيائهم، 
#�Jجيا ' يقبلوr ملا يتوخاr منهم من +خالµ #حب 
للصدQ #الّتباعه. فقد كا' حضرته �با للعر¨ بسبب 
حبه �لعظيم لسيدr #مطاعه �مد �ملصطفى �، #كا' 
 Qّمؤلفاته بكلما0 تر q ينتهز كل فرصة للتوجه +ليهم

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١١))

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

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

 آملًة أن يستنير القارئ العربي  بالتحليل املوضوعي والبيان البالغي للَحكم العدل. 
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�ا �لقلو¨ #تفيض حبا صا9قا خالصا.
#قد نشأ0 فكر	 تأليف هذ� �لكتا¨ +ثر توجه بعض 
بني  �خلال�   q ليحكم  يسألونه   � +ليه  �لشيعة 
هل �لسنة،  q حضرته قد نشأ '�لشيعة #�لسنة. #مع 
+ال نه كا' q صباr قد تعر� +& �لشيعة عن كثب 
حيث كا' حد مشاÈهم ستا`� له، فتسّنت حلضرته 
� �لفرصة لالطال} على فكاJ �لشيعة #حو��م، 
�لصاحلني قد L9# ֲדم  �لظن #شتم   jسو ' dJ9فأ

#قّسى قلوֲדم. 
 jخللفا� تفسيق  على  تقو?  �لشيعة   L9عو  ' #مبا 
#غالبية  #عثما'،  #عمر  بكر   Ú �لثالثة،  �لر�شدين 
�لصحابة - Jضو�' �هللا عليهم - فلم يشأ ' §كم 
مبا متيل +ليه نفسه؛ بل فّضل ' يسأa �هللا تعا& عن 
نبأr �هللا تعا& بفسا9  'حقيقة تلك �لدعوL، فكا' 
 Jألبر�� jهم حيث عا9#� هؤالJفكاهل �لشيعة # cJ
#�لكافرين،  �ملنافقني  Cمر	   q #�عتg#هم  #فّسقوهم 
�هللا  عند  #كانو�   Jألخيا� خ�	  هم  �لصحابة   ' مع 
فيهم Ãا0 �خلالفة  �ملقبولني #كانو� من حتققت  من 

#+ما�Jִדا.
 فبد بتأليف هذ� �لكتا¨ متوكال على �هللا تعا& جامعا 
�لباطلة  فيه �أل9لة #�ل�gهني على بطال' هذr �لعقيد	 

�لسخيفة �لx حتملها �لشيعة.
#قد كا' �ملبد �أل#a �لذc �ستند +ليه حضرته � 
 dملسألة جانبا #تر� rهذ q 0يتم نبذ �ملر#يا 'هو 
تشويه.  من  يشوֲדا  #ملا  لظنيتها  نظر�  فيها   aجلد��
#هكذ� فقد جلأ +& �لقر�' �لكرمي #�ستخرy منه �أل9لة 

�لقاطعة #�ل�gهني �لناصعة +& جانب �أل9لة �لعقلية على 
' مسلك هل �لشيعة كا' �الفا متاما للقر�' �لكرمي. 
 cلذ�  cلفكر� منهجـه  على  Ëد�9  كد  فقد  #ֲדذ� 
 'َ��لقر فيه  يقـد?   cلذ�# عمـاله،  كل  عليه  تقو? 
على  �ليقـينيـا0  فيه  #يقد?   rسـو� ما  كل  على 

�لظـنيا0.
#صلت  xة �لÃقد تلمس حضرته � �لنقطة �حلا#
حاa �لشيعة +& ما هم عليه، #هي تضخيم فئة #حتق� 
 c�لر  q �خلال�  بسبب  �آلخرين  #تكف�   Lخر
بصاJهم  عمت  قد  �لكر�هية   ' #بيَّن  #�لعقيد	. 
#جعلتهم مائلني +& �إلنكاJ #�لتطر� q �لرc. #قد 
بيَّن حضرته ' �لقر�' �لكرمي À ينـز} صفة �إلميا' 
على  +حد��ا  بغت   '+# متقاتلتني  فئتني  من   c عن 
�ملختلفني  Ãى  قد   '��لقر  ' كما  #طغت.   Lألخر�
 q #قع  ما  #Jغم  خالفهم  Jغم  +خو�نا  �ملؤمنني  من 
صد#Jهم من غل جتاr بعضهم بعضا، كما تكفل هو 
� بنـز} �لغلِّ من صد#Jهم. #بيَّن حضرته � 
' �خلال� قد يقع نتيجة �الختال� q �الجتها9 بني 
 '#9 فئة  نيا0  فسا9  نتيجة  يكو'  �ألتقياj #ال  كابر 
خرL، #لكن ينبغي ' يكو' �ملنهج q تلك �حلاa هو 

طي هذr �ملخاصما0 ال J#�يتها #+`�عتها.
 � �لصديق  بكر   Ú عن   � حضرته  �9فع  #قد 
#قّد? �أل9لة �لساطعة على نه � كا' من حتققت فيه 
عماله # مناقبه  #`كر  كامال.  حتققا  �الستخال�  �ية 
 aمته للرسوCلياته #صحبته #مال#ّ�لعظيمة لإلسال? #
بن  عمر  عن  �9فع  كما  �ملما0.   q# �حليا	   q  �
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مناقبه #عماله  � #بّين  �خلطا¨ 
كما  #`يا  �ما  كد # �لعظيمة. 
عليهما  #جر0   jألنبيا�  c`#
سنتهم #هذr عالمة م��ثهما �م. 
� #بّين  #كذلك �9فع عن عليٍّ 
 rليه مبا نسبو+ �#jسا' �لشيعة قد 
#مقامه  مبكانته  يليق  ال  مما  +ليه 
عن  حضرته  �9فع  كما  �لعظيم. 
�هللا  �لصحابة Jضي  عثما' #سائر 
�م  يشهد   '��لقر  ' #بّين  عنهم 
كلمة  لزمـهم  قد  تعا&  �هللا   '
�هللا  عبا9  خ�	  #كانو�   Lلتقو�

�لصاحلني.
#q �لبا¨ �أل#a من هذ� �لكتا¨ 
#متهيد  مقدمة  من  يتكو'   cلذ�
#ثال³  Jسالة   &+ +ضافة  #بابني 
قصائد، تنا#a حضرته � مسألة 
حقيقتها  #بّين  #ناقشها  �خلالفة 
#9لل عليها. كما تنا#q a �لبا¨ 
#حقيقة   cملهد� مسألة  �لثا¦ 
بعثته، #تنا#a �حلاa �لذc #صلت 
�لفنت  بسبب  �إلسالمية  �ألمة  +ليه 
�لد�خلية #�خلاJجية. #بني حضرته 
' �هللا Jسله +ماما مهديا إلصال� 
#مسيحا  �لد�خلية  �ألمة   aحو�
�لنصر�نية  �لفتنة  ملقا#مة  موعو�9 
 rأل9لة على هذ� Qجية، #ساJخلا�

.Lلدعو�
#À يقتصر هذ� �لكتا¨ على تقدمي 
فحسب،  #�لعقلية  �لنقلية  �أل9لة 
يضا  حتليلية  فيه صبغة   0Cبر بل 
�متاC ֲדا حضرته، #بّين من خال�ا 
 Jألفكا�#  j�Jآل�  jنشو كيفية 
�لفاسد	 #�ثاJ تلك �آلj�J على من 
يعتقد#' ֲדا +ضافة +& مآa تلك 
�آلj�J #مؤ�9ها #نتائجها. كذلك 
#له   q �لشيعة  9عا حضرته  فقد 
حجته،  يقبلو�   À  '+ �ملباهلة   &+
 rخر�  q #�لشيعة  �لسنة  #9عا 
+ليها +' À يقبلو� 9عوته #عرضو� 
 jفجا #هكذ�  مستكgين.  عنها 
�لكتا¨ �كًما شامال لأل9لة  هذ� 
 q �لوحي   &+ مستند�  #�لتحليل 
بد�يته #مشفوعا بدعو	 +& �ملباهلة 
 .rخر�  q# #له   q للحق  +ثباتا 
كل `لك q قالب Ú9 عرÚ فريد 
Jصني مليح ممتع متيز0 به كتابا0 

حضرته.
+ليها،  �لتنويه  من  بد  ال   Jمو �ة 

#هي:
هذ�   yخر�+  q �عتمدنا   -١
�ُأل#&  �لطبعة  على  �لكتا¨ 
�د  سيدنا  Cمن   q  	J9لصا�
�، #�ملحفوظِة حالًيا q مكتبِة 

"�خلالفة" �ملكتبِة �ملركزية للجماعة 
بربو	، باكستا'. 

سيدنا  #ضعها  هو�مش  �ة   -٢
 - #َكَتَب  بنفسه،   � �د 
 cعموًما - عند �ايتها: "ِمنه" 

من �ملؤلف. 
قد   Lخر هو�مش   dهنا#  -٣
على  �لعاملة  �للجنُة  ضافتها 
ُميِّز0  #قد  �لطبعة،   rهذ  yخر�+
باخلط  �ألصلية  ��و�مش  عن 

�ملائل. 
مت  قد  �لكلما0  تشكيل   '+  -٤
فيما  +ال  �أل#&،  �لطبعة  Õسب 

.Jشذ #ند
Jقا? #  Jلسو�  jاÃ  ' كما   -٥
�آليا0 �لقر�نية À ترq 9 �ألصل بل 
ضيفت من قبل �لناشر q ��امش. 
 Jباعتبا  تبد Jقامها   ' علًما 

.	Jمن كل سو &#�لبسملة �ية 

هذ�  ªعل   ' تعا&  �هللا   aنسأ
للطالبني،  للحق  فيصال  �لكتا¨ 
' ªعله سببا # ،r9ينفع به عبا '#
�ملستقيم،   Þلصر��  &+ �د�يتهم 

�مني.
 �لناشر
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معيا
 �د�ية �لعّيابني 8معرفة �خلط*

�ملستعجلني،  �لعّيابني  معظم   '+"
حسني  �مد  �لشيخ  #باألخص 
�لبطالوc، �لذين ال يتصفحو' ُكتبنا 
فيها،   jألخطا� عن  Õًثا  +ال  �لعربية 
�لتعصب  ظلمة  بسبب   - يُعّد#' 
ضمن  يًضا  �لناسخ  سهَو   - فيهم 
نه ال  �حلق  قائمة �ألغالÞ. #لكن 
 Þلينا من تلك �ألغال+ Lُيعز 'ميكن 
يِر9   À ما  +ال  #�لنحوية  �لصرفية 
صحيُحه q موضع �خر من كتبنا. 
 # لفظ  ما  مكا'   q  9J#  �`+ ما 
تعب� خطًأ على طريق �لصدفة بينما 
�لصحيحة  بصوJته   9J# قد  يكو' 
q عشر�0 �ألماكن �ألخرL.. فال 
مناµ �م +ال ' يعز#� `لك �خلطأ 
 r#gيعت '+& سهو �لناسخ بدًال من 
غلًطا منا، +' كا' فيهم شيj من 
�إلميا' #�إلنصا�. #لو �م خذ#� 
ֲדا  ّلفنا   xل� �لعجلَة   Jالعتبا� بعني 
باقتر�فهم  العترفو�  �لكتب   rهذ

تأليفا0ٍ  #لعّد#ها  عظيًما،  ظلًما 
خاJقًة للعا9	.

 rحد# �لكرمي   '��لقر  ' #�حلق   
#�خلطأ،  �لسهو  عن   rٌمنـز
حد  كال?  يسلم  فلم  �لبشر  ما #
�لسيد  فإ'  �لعيب.  هذ�  من  منهم 
�لنا�  بأ'  يعتر�  �لبطالوc نفسه 
شعر  من  ح�  غالًطا  �ستخرجو� 
�مر¬ �لقيس #كال? �حلريرc. فهل 
خطٍأ  على  صدفًة  عثر  ملن  ميكن 
ُيَعّد   '�لقيس  # �مر¬  cللحرير
مبكانتهما؟ كال. #�لو�قع ' �إلتيا' 
ما  صعب،   �Jملعا�# بالدقائق 
�لطعن #�لقد� فيمكن ' يقو? به 
شخص `# كفاj	 عا9ية بل يتس¹ 

�ض يضا. Óلك لشخص غ`
قبلنا  من  �ملحد9	   Lلقصو� �ملد	 
لتأليف كتا¨ بإj�C كتابينا "�امة 
�لبشرL" #"نوJ �حلق" كانت +& 
فانقضت   ،?١٨٩٤ يونيو  �اية 
حد  يبعث   '  '#9 �ملد	  تلك 
على   aللحصو طلبه  �ملشايخ  من 
تأليف  سا�  على  منا  �جلائز	 
كتا¨ +j�C كتاÚ، #�آل' فقد فا0 
�أل#�'. ال شك �م سعو� للطعن 
#�حلسا9،   jألغبيا� شأ'  #�لقد� 
قد  منهم   yلسذ� بعض   '+ ح� 

حصلت   xل�  jألخطا� ببضعة  تو� 
 Âم بتغافل   # �لناسخ  سهو  من 
�جلائز	  طالبني  �لصدفة،  طريق  عن 
مÂ. غ� �م ما فتحو� عينهم قط 
ل�#� ' #عد �جلائز	 على كل خطأ 
بأ' يكتب مثل هذ�  كا' مشر#طا 
�لشخص ّ#ًال كتابا بإj�C كتاÚ؛ #+ال 
�لذين ليس  �لطاعنني �حلاسدين  فإ' 
q جعبتهم شيj من �لثر#	 �لعلمية، 
بل  �آلال�  �لدنيا   q عد9هم  يبلغ 
 '  Âيع هذ�  فهل  �آلال�،  مئا0 
كال،  هؤالj؟  جلميع  �جلائز	  نقد? 
 j�Cًال كتابا بإ#ّبل ªب ' يكتبو� 
كتابنا هذ� "سر �خلالفة" مثًال، ¶ +`� 
 من �ألخطاj #كا' ًgكا' كتاֲדم م
يضاهي كتابنا q �لبالغة #�لفصاحة، 
فيمكنهم ' ينالو� منا على كل خطأ 
 &+ باإلضافة  J#بيتني  عليه  يعثر#' 
تأليف  على  ֲדا  #عدنا   xل� �جلائز	 
كتا¨ مماثل لكتابنا. #+ال فإ' �لطعن 
لك بعيد عن �حلياj. #�لسال?  بد#'̀ 

 .Lعلى من �تبع ��د

�لعبد �ملتو�ضع

غالhI sد
(يتبع)

 q �أل9Jية  باللغة   9Jلو�� �لنص  تر5ة   rهذ  *

�لصفحة �لتالية من صفحة �لغال�. (�لناشر)
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ال   rحد# �هللا  +ال  +له  ال   ' شهد 
 rمًد� عبد� 'شريك لـه، #شهد 
من  باهللا  فأعو`  بعد  ما  #Jسوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ̈ �ْلَعاَلمَني *  Jَ لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   dَيَّا+#َ َنْعُبُد   dَيَّا+
�لَِّذيَن   Þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Þََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو¨ َعَلْيهْم 

الِّنيَ﴾. (�مني) َ#ال �لضَّ

خطبة �جلمعة
�لI vلقاها IمD �ملؤمنني سيدنا مر��مسر8
 hIد Iيدk �هللا تعاu بنصرk �لعزيز

sعليه �لسال wملهد� sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 8 �إلما�
يو?   ٢٧ يونيو ٢٠٠٨
q ”توJنتو“، كند�.

الطابع الـُموحد للجماعة..الطابع الـُموحد للجماعة..
التسابق � اخل�ات واحلسناتالتسابق � اخل�ات واحلسنات

تر5ة: �لقسـم �لعرÚ باجلمـاعـة

خطبة �لجمعة

Ûطبx هذr تبد �جللسُة �لسنوية للجماعة 
�هللا  بفضل  بكند�.  �أل�دية  �إلسالمية 
�لغاية  جيًد�  �جلماعة  فهمت  قد  تعا& 
من عقد هذr �جللسا0 #تقاليدها نتيجة 
بلد  كل   q طويلة  فتر	  منذ  �نعقا9ها 
توجد فيه �جلماعة بصوJ	 ÃJية. بل +' 
�لفضائية �إلسالمية �أل�دية (MTA) قد 
سلك   q �أل�ديني  �ملشاهدين  َنَظَمت 
للجلسا0  حية  مشاهد  بنقلها  �لوحد	 
 ،Àلعا� بلد�'  ش�   q �ملنعقد	  �ملختلفة 
مزجة # قو�?  من  لأل�ديني  #جعلت 
د�، حيث تتجلى على  �تلفة طابعا موحَّ
 Lلصال�. #نتحد�# gل� Jثا�#جوههم 
�لعاÀ ֲדذ� �ألمر #نقوa +' هذ� هو طابع 
�جلماعة بشكل عا?. ُعِقد0 #a �ألمس 
 cملئو� �ليوبيل  مبناسبة   aالستقبا� مأ9بُة 
#نتاJيو“ ” مدينة  عمد	  #قد حضرها 
 ' خgته  �حلديث   jثنا  q# يضا، 
 Àلعا� طابع �أل�ديني q كل بقعة من 
�لدنيا موّحد متماثل،  بلد من  #q كل 
�خل��0   q �لتسابق  هو  �لطابع  #هذ� 
إلحد�³  �ملساعي   aبذ# #�حلسنا0 
 ?�9 فما  نفوسهم.   q �لطاهر  �لتغي� 
��د�  هذ�  لنيل  يسعْو'  �أل�ديو' 
�جلماعة   q نشيطني   jعضا فسيظلو' 
+ياها  �لx #هبنا �هللا  بالنعمة  #سينتفعو' 
بو�سطة �ملسيح �ملوعو9 �. #سو� 
 xل�  Jآلثا� تلك  #جوههم  على  تتجلى 
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تعلو، #ªب ' تعلو #جوr �لسّباقني +& 
�لعابد#' هللا.  هم   jهؤال  '+ تعا&.  �هللا 
#حيثما �Jحتلو� #حّلو� q �لعاÀ جتد#�م 
�جلماعة،  جل  �لتضحيا0 من  يقدمو' 
 aيقو عبا9ִדم.   Lمستو لرفع  #يسعو' 
 q  jهؤال مثل  #صف   q تعا&  �هللا 
ًد�  ُسجَّ ًعا  Jُكَّ ﴿َتَر�ُهْم  �ملجيد:  كالمه 
َيْبَتُغوَ' َفْضًال ِمَن �ِهللا َ#Jِْضَو�ًنا ِسيَماُهْم 
ُجو9ِ﴾ (�لفتح  ِفي ُ#ُجوِهِهْم ِمْن ََثِر �لسُّ

 (٣٠
هذr هي عالمة #لئك �ملؤمنني �لذين قد 
�مد � ##صفهم  Óهبهم �هللا تعا& للن#
q �لقر�' �لكرمي. #لكي Èُلق �هللا عبا�9ً 
قد  �لعصر،  هذ�   q jهؤال مثل  للر�ن 
�لقا9يا¦  �د  غال?   �Cمر سيَدنا  بعث 
 cلذ�  ،�  Óللن  Q9لصا� �ملحبَّ   �
ّسس 5اعة طاهر	 نتجْت عبا9 �لر�ن 
�لذين ضربو� J#} �ألمثلة على جد�Jִדم 
 aبلحوقهم باملسلمني �أل#لني. #من خال
 � لفت  �ملستمرْين  #�لنصح  �لتعليم 
يكو'   '  	J#ضر  &+ 5اعته   Jنظا
معرفَة  ªعلو'  �9ئًما   Jطها نا�  فيها 
خالقهم #�خلشوَ} له غايَة حياִדم. فقد 
#ّجه � �نتباr �جلماعة +& ' يكونو� 
q نظر �هللا مؤمنني حقيقيني يستهدفو' 

 :� a. فيقو	لعبا9� Lفع مستوJ
"+' �ملؤمنني �لصا9قني عند �هللا، #�لذين قد 
 ،rجتباهم �هللا تعا& لنفسه، #طهرهم بيد�

�ملخلصني ##صفهم  Cمر	   q 9خلهم#
بقوله: ﴿ِسيَماُهْم ِفي ُ#ُجوِهِهْم ِمْن ََثِر 
ُجو9ِ﴾ (�لفتح ٣٠)، ªب ' توجد  �لسُّ
فيهم �ثاJُ �لسجو9 #�لعبو9ية فعًال، أل' 

�هللا ال Èلف �مليعا9.“ 
بإما?  �مّنا  ننا  #نّدعي  نعلن  كنا  فإ`� 
سجو9نا  يشهد   ' فيجب  �لعصر 
 ' بد  ال  �إلميا'.  هذ�  على  #عبا9تنا 
 &+ تقرِّبنا   xل� �ملستويا0   âلبلو جنتهد 
�ملوعو9  �ملسيح  لفت  لقد  تعا&.  �هللا 
ش�  مو�ضع   q#  �Jمر� �نتباهنا   �
`لك  نبلغ   '  &+ عديد	  #بأساليب 
 r9عبا Cمر	  من  ªعلنا   cلذ�  Lملستو�
 ،jحلقيقيني، ح� ال تبقى عبا�9تنا جوفا�
#ال يكو' +مياننا +ميانا ظاهريا فحسب، 
 rيرتقي ح� يكو' �هللا لعبد 'بل ªب 
لساَنه �لذc يتكلم به، #يدr �لx يبطش 
ֲדا #ينجز ֲדا شؤ#نه، #قَدمه �لx ميشي 
 q هللا� rֲדا #يتقد? +& �حلسنا0، فينصر
�نة. #كما قلت سابقا، +' # QCكل مأ
سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � قد نصحنا 
 ،Jهذ� �ملعيا Cخطبه #كتبه لكي °ر q
�الجتما}   � حضرته  سس  #قد 

�لسنوc لتحقيق ��د� نفسه. 
يقوa حضرته q موضع �خر:

�لد�خلني  �ملخلصني  جلميع  ”فليتضح   
��د�   ' �لضعيف  �لعبد  هذ�  بيعة   q
حبُّ  يفُتر   ' هو  �لبيعة  من  �حلقيقي 

�هللا  حبُّ  �لقلو¨  على   ãيستو# �لدنيا 
�ألكر?   aلرسو� - عز #جل - #حبُّ 
�، #تتيسر �م حالة من �النقطا} عن 
�آلخر	   &+ �لسفر  يعو9  ال  ح�  �لدنيا 
 c فيصله  �Ãا¦ ) لديهم.  مكر#ًها 
 y خلز�ئن �لر#حانية� ،c#حلكم �لسما�

(٣٥١ µ ،٤
على  يتغلب   '  &+ �لسبيل  ما  #�آل'، 
�لقلب حب �هللا؟ #كيف ªب ' تكو' 

عبا9تنا؟ يقوq � a هذ� �لصد9: 
�لتو�ضع  سجو9  �لقلب  يسجد   À ما 
�لسجو9  �ألمل على  فإ' عقد  �لكامل، 
منه.   L#ال جد عبث   rحد#  cلظاهر�
 aلقر�بني #حلومها ال تنا� j9ما 'فكما 
ال  كذلك   ،Lلتقو� يناله  #+منا  �للـَه 
فائد	 من �لسجد	 #�لركو} �لظاهريني 
ما À يسجد �لقلب #À يركع #À يقم. 
' يعمل �ملرj بأ#�مر  Âقيا? �لقلب يع '+
�هللا تعا&، #�ملر�9 من �لركو} ' ينيب 
+ليه �، #�ملر�9 من �لسجو9 ' يضحي 

نفسه q سبيل �هللا تعا&.
 ¶ يقوa حضرته:

 jبنا قلو¨  ُيطهِّر   ' تعا&  �هللا  9عو 
لُيميل  J�ته،  يد  +ليهم  #ميّد   ،x5اع
نو�}  كل  منها  #ينـز}  +ليه،  قلوֲדم 
 a9لشر #�حلقد، #يولِّد فيها �حلب �ملتبا�
9عائي   ' يقني  على   Âن+#  .Q9لصا�#
هذ� سيستجا¨ يوما بإ`' �هللا، #' �هللا 
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التقوى

“.x9عيلن يضيِّع 
تلك   Lنتحر  ' ªب  �أليا?   rهذ  q  
�لتذلل  سجد�0  هي   xل� �لسجد�0 
�جللسة   jجو�  q Õثنا   �`+# #�لتفا¦. 
تلك  عن  #�لgكا0  بالر#حانية  �ملليئة 
�لسجد�0 #�لعبا0�9 �لx تقرُِّبنا +& �هللا 
مستفيضني بغيث فضاa �هللا #مستفيدين 
بدعو�0 �ملسيح �ملوعو9 � �لx 9عا 
 &+ yֲדا ملن §ضر �جللسة، فسو� °تا
كثر ليثبِّتنا �هللا عليها #ال ينقطع  jلدعا�
#تظل  �لغزير	،  �هللا   aفضا  a#نز عنا 
على   Jباستمر� ترتفع  عبا9تنا  معاي� 
يستجيبو'  �لذين  من  #نكو'  �لد#�?، 
تعا&  �هللا   aنسأ  .� �هللا  #�مر  جلميع 
' يستجيب 9عاj �ملسيح �ملوعو9 � 
قلوبنا  #يزّكي  منا،  #�حد  كل  حق   q
لتخضع مللكو0 �هللا #Jسوله #حد�ا، 
 Jَجيالُنا �لقا9مة �لثما#ِمن َثّم ْجنÂ °ن #
�حللو	 �ذr �لعبا0�9، #ُنطِعمها يضا َمن 
من  حًظا  قلوُبنا   aتنا# #غ�هم،  حولنا 
J�ة �هللا، #تسعى 9#ًما ألj�9 حقوQ �هللا 
 cلذ� Àنشعر باأل '�لعبا9، #  Qحقو#
عّبر عنه �ملسيح �ملوعو9 � جلماعته، 
#بالتاã ُنَعّد من �لذين يعبد#' �هللا حق 
�لعبا9	، #نتمتع °ن #جيالنا �لقا9مة من 

بركة 9عيته � +& �ألبد. 
حني  �لكرمي   '��لقر  q �هللا  يأمرنا  مبا`� 
 '��لقر `كر  قد  �لدعاj؟  على  §ّثنا 

�لكرمي هذ� �ألمر q مو�ضع عديد	 من 
بيَّنه   jشي هم  لكن  �تلفة،  منطلقا0 
�إلنسا'  متَّع  قد   تعا&  نه  هو  لنا  �هللا 
بعقل  �ملخلوقا0  شر�  جعله   cلذ�
كما  �ملخلوقا0،  من   r�لغ يعطه   À
 À خاصة   0�Jقد# مو�هب   rعطا قد 
�هللا   rبّشر فقد   .rسو�  Qملخلو يعِطها 
تعا& - #9' c �لوQ سو�Õ - rيا	 
جديد	 غ� فانية بعد �ملو0 يتلقى فيها 
فالذين  عماله.  Õسب  عقابا   # ثو�ًبا 
فأ#لئك هم  ��امة  �لنقطة   rيفهمو' هذ
�ملفلحو'. لقد حد9 �هللا تعا& لكم سبًال 
Jضو�نه  نلتم  سلكتموها  فإ'  #مناهج، 
#ما هي  يضا.  #�آلخر	  �لدنيا   rهذ  q
�لx تضمن لكم Jضاj �هللا  �لسبل  تلك 
تعا&؟ +منا هي ' يصبح �إلنسا' عبًد� 
هللا تعا&، #يعمل �لصاحلا0. فقد بني �هللا 
 xل� �هللا  عظم �ألعماa عبا9ُ	  ' تعا& 
ُخلق �إلنسا' من جلها. قاa �هللا تعا& 
�ْلِجنَّ  َخَلْقُت  �لكرمي: ﴿َ#َما   '��لقر  q
َ#�إلْنَس ِ+ال لَِيْعُبُد#ِ'﴾ (�لذ�Jيا0:٥٧). 
 � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aيقو#

مفسر� هذr �آلية:
لقد ُخلق �إلنسا' مفطو�Jً على ' يص� 
هللا تعا&، #`لك كما قاa �: ﴿َ#َما 
لَِيْعُبُد#ِ'﴾.  ِ+ال  َ#�ِألْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
شيئا  �إلنسا'  فطرَ	  �ُهللا   {9# فقد 
 � هو  لنفسه  #خَلقه   � هو  لنفسه 

 ' على   aيد مما   ،� جدًّ خفية  بأسبا¨ 
�هللا تعا& قد جعل عبا9ته هي �لغاية من 
خلق �لنا�. #لكن �لذين ينحرفو' عن 
غاية خلقهم، #يعتg#' �ألكل #�لشر¨ 
حياִדم،  من  �لغاية  هو  كالبهائم  #�لنو? 
يبتعد#' عن فضل �هللا تعا& فيصبحو' 
�ر#مني من `مة �هللا. #+منا §ظى بذمة 
�هللا َمن يعمل Õسب قوله تعا&: ﴿َ#َما 
لَِيْعُبُد#ِ'﴾،  ِ+ال  َ#�ِإلْنَس  �ْلِجنَّ  َخَلْقُت 
#يغ� مساJ حياته Õسبه، أل' �إلنسا' 
�علمو�  جله....  يفاجئه  م�   cJيد ال 
تعبد#�   ' هو  خلقكم  من  �لغر»   '
�هللا #تكونو� له #حدª .rب ال تكو' 
مر	  لكم هذ�   aقو كg �كم.  �لدنيا 
' هذ� هو �ألمر  LJ Âألن ،Lخربعد 
#هو  جله،  من  �إلنسا'  ُخلق   cلذ�
 aقو�ألمر �لذc �بتعد عنه �إلنسا'. ال 
 '�لدنيا، #  aعمالكم ' تتخلو� عن 
�لفلو�0 #�جلباa معرضني عن  تقصد#� 
�إلسال?   '+ بل  كال!  #�أل#ال9.  �ألهل 
ال ªيز `لك، #ال يهد� +& �لرهبانية، 
بل يريد ' ªعل �إلنسا' نشيطا يقظا، 
عمالكم  Cلكم: عليكم +جنا aقولذلك 
بسعي #جّد. #q 9J �حلديث: من عّطل 
على  يؤ�خذ  فسو�  يعمرها   À# Jًضا 
 '  Âنع ننا  يظن  من  فمخطئ  `لك. 
بل  فيها.  #ما  �لدنيا  عن   jملر� يتخلى 
عمالكم،  5يع  تفحصو�   ' عليكم 



١٩

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، العدد الثالث - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٩ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٨ م

�هللا  Jِضى  يكو'   ' على  #�حرصو� 
#�Jئها.  من  �حلقيقي  ��د�  هو  تعا& 
على  #مشاعركم  هد�فكم  مو�  تقدِّ فال 
"�حلكم"  (جريد	  #+9�Jته.  �هللا  مشيئة 
غسطس/   ١٠ عد9   ٢٩ Jقم   ٥ Ëلد 

(٢ µ ?١٩٠١ ¨�
يضا: � aيقو#

لقد خلق �هللا تعا& �إلنسا' ليناa معرفة 
يتذكر  فالذc ال  بقربه....  �هللا #§ظى 
 q هذ� ��د� �حلقيقي بل يظل منغمًسا
 jلكسب حطا? �لدنيا.. مثل شر� �لتفك�
 #قطعة J» كذ� # تعم� بيت كذ�، 
يلقى   ' متلُِّك عقاJ كذ�، فما`� عسى 
 rميهله أليا? قليلة ¶ يدعو 'من �هللا +ال 
�إلنسا'  قلب   q يكو'   ' ªب  +ليه. 
 cلذ� �ألمر  تعا&،  �هللا  لنيل قر¨  لوعة 
 À �`+ ماªعله عند �هللا `� قدJ #قيمة. 
كا'  #+منا  قلبه   q  Àأل� هذ�  مثل  يكن 
يلقى  فسو�  فيها  #ما  �لدنيا  هّم   rميلؤ
مهلة #جيز	 ¶ يهلك. (جريد	 بدË Jلد 
٤ Jقم ٣ عد9 ٢٠ يناير/ كانو' �لثا¦ 

(٢ µ ١٩٠٥
�ملسيح  شرحها  #قد  خلقنا،  غاية   rهذ
 ' #بني  #�فًيا،  شرًحا   � �ملوعو9 
�هللا تعا& قد #ضع مر عبا9ته q فطر	 
تظهر  �إلنسانية  �لفطر	   rإلنسا'. #هذ�
للعيا' عندما يتعر» ملصيبٍة شخٌص قد 
�لدنيا، # §يطه   q نسي �هللا النغماسه

غصًبا   jلسما� °و   rنظُر فيّتجه  طوفا' 
عنه، #لكن  مثل هؤالj �لقو? ينسو' �هللا 
�. لقد بني  بعد �لنجا	 لكو�م ما9يني جدًّ
ماكن عديد	  q {هللا تعا& هذ� �ملوضو�
عبا9  هم  �لذين  ما  �لكرمي.   '��لقر من 
�ملصائب  من  �لنجا	  بعد  فإ�م  �لر�ن 
تعا&،  �هللا  ما?  خضوًعا  يز#9�9' 
 Cللفو #كفا�jִדم  مو�هبهم  #يسخر#' 

بقر¨ �هللا تعا& كثر من `c قبل.
 ¶ بني �هللا تعا& ' 5يع �لوقاته #كل 
شيj يعلمه �إلنسا' q هذ� �لكو' يزيد 
عبا9َ �هللا معرفًة بوجوr9 � #عبا9ً	 له. 
يز9�9  �هللا  خلق   q �لعابد  يفكر  فعندما 
ِفي  تعا&: ﴿ِ+'َّ  قاa �هللا   .� له  `كًر� 
َ#�ْخِتَالِ�   «ِJَْأل�#َ َما0ِ�#َ  �لسَّ َخْلِق 
 *  ِ̈ �َألْلَبا ُأل#ِلي  آلَيا0ٍ   Jِلنََّها�#َ �للَّْيِل 
َ#َعَلى  َ#ُقُعو�9ً  ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر#َ'  �لَِّذيَن 
َما0ِ�#َ  ُر#َ' ِفي َخْلِق �لسَّ ُجُنوِبِهْم َ#َيَتَفكَّ
�a عمر�': ١٩١-١٩٢)) ﴾«ِJَْأل�#َ

 cهبه �هللا لإلنسا' #�لذ# cلعقل �لذ� '+

عندما  �ملخلوقا0،  شر�  بسببه  جعله 
�هللا  خلق   q �لعابد  �إلنسا'  به  يفكر 
#لكن   .� منه  قرًبا   rيزيد فإنه  تعا& 
مع �ألسف ' بعض �ملتعلمني #�ملثقفني 
�َخللق  هذ�   q يتفكر#'  عندما  �ليو? 
يظنو' ' عقو�م ال ميكن ' «طئ بًد�، 
�ملستقيم. #لكن   Þلصر�� فيحيد#' عن 
�لعابدين #�ملؤمنني باهللا يستخدمو' 5يع 
�إل�ي  �لعرفا'  لنيل  #قد�Jִדم  مو�هبهم 

#�الستفاضة بفيض #حد�نية �هللا.
نظريته  �لسال?  عبد   Jلدكتو� ثبت  لقد 
بآية  #مسترشًد�  تعا&  باهللا  مستعيًنا 
قر�نية. لذ� ªب ' يتذكر �لشبا¨ �لذين 
�لبال9 �م كلما Jكز#�   rهذ q �#نشأ
على عبا9	 �هللا تعا&، #صقلو� مو�هبهم 
�خلفية مستعينني به �، �9�9C#� معرفًة 
�لعلو?   aاË q تفوقو�# تعا&  �هللا  Ûلق 
يعرفو'  ال  �لذين  �آلخرين  على  �ملا9ية 
 xلذ�0 �إل�ية. +' �ملو�ضيع �لكونية �ل�
سلط �هللا عليها �لضوq j �لقر�' �لكرمي 

أما الذين هم عباد الرzن فإنهم بعد النجاة من املصائب 
يزدادون خضوًعا أمام اهللا تعاs، ويسخرون مواهبهم 
وكفاءاتهـم للفوز بقرب اهللا تعـاs أكثر من ذي قبل.
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التقوى

من  كثر  يفهمها   ' ألحد  ميكن  ال 
مسلم �دc طاهر �لقلب #عابد� هللا. 
�هللا   '+  � �ملوعو9  �ملسيح   aقا لقد 
تعا& قد خلق �إلنسا' لنفسه بأسبا¨ 
 'حد معا¦ قوله � # ،� خفية جدًّ
�هللا تعا& ُيطِلع �لعابَد على سر�J خلقه 
q �ألJ» #�لسماj #�ألكو�'، ال ميكن 
' يّطلع عليها شخص غ� عابد، أل' 
 �gًك rملسلم تزيد� �لباحث غ� Õو³ 
+ميانه   &+ c9تؤ ' بدًال من   ،�Jً#غر#
 Lير عندما  �لعابد  #لكن  تعا&،  باهللا 
عجائب خلق �هللا يز9�9 خضوعا له. +' 
كل شيj خلقه �هللا تعا& يزيد �ملؤمن 
#عبا9	 هللا  كثر خضوًعا  +ميانا #ªعله 

تعا&.
 q  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aيقو

شر� هذr �آلية:
قياما  �هللا  يذكر#'  �لذين  �ملؤمنو'  +منا 
 q '#مضاجعهم، #يفّكر q# �9قعو#
كل ما q �ألJ» #�لسماj من صنائع 
 Jسر� عليهم  تنكشف  عندما  عجيبة. 
صنع �هللا تعا& يقولو' Jبنا ما خلقَتها 
' �خلو�µ من �ملؤمنني ال  cباطال.. 
يقصد#' مبعرفة �لصنائع �لكونية #علو? 
��يئة ' يعرفو� شكل �ألJ» #ُقطَرها 
بالشمس  #عالقتها  جا`بيتها  #كيفية 
#�لقمر كما يفعل ُعّبا9 �لدنيا، بل +�م 
�لكونية  �لصنعة   aكما �كتشا�  بعد 

#خو�صها يرجعو' +& صانعها، #هكذ� 
يز9�9#' +مياًنا مع +ميا�م. (سرمه جشم 
�خلز�ئن   - �Jيا  عني  كحل   - �Jيا 

(١٤٣-١٤٤ µ  ٢y لر#حانية�
#لئك  عالمة  عن  تعا&  �هللا  #gÈنا 
﴿+ِنََّما   :aفيقو +مياًنا،  يز#9�9'  �لذين 
ُر#� ِبَها َخرُّ#�  َ̀� ُ̀كِّ ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا �لَِّذيَن ِ+
ال  َ#ُهْم  Jَبِِّهْم  ِبَحْمِد  َ#َسبَُّحو�  ًد�  ُسجَّ

َيْسَتْكِبُر#َ'﴾ (�لسجد	: ١٦)
كلما  نه  �حلقيقي  �ملؤمن  فعالمة   'ْ`+
ناa معرفة حقيقية بآيا0 �هللا خضع هللا 
تعا&. #�ملر�9 من �يا0 �هللا هو تعاليم 
على  تظهر   xل� #�ملعجز�0   '��لقر
�هللا  َخْلق  كل   '+ بل   ،jألنبيا�  cيد
يتدبر  فكلما  �هللا.  �يا0  حتت   yJيند
�لقر�'، #يتدبر q ما  تعليم   q ملؤمن�
حوله #يتأمل q ش� نو�} خلق �هللا، 
 aاË مامه#يتفكر q �لكو'، فال يبقى 

+ال ' يز9�9 عبا9	 خلالقه. 
ªب   � �ملوعو9  �ملسيح  كال?   '+
�أل�ديني  °ن  لنا،  حتذيًر�  يكو'   '

خاصة، حيث يقوa حضرته: "+' �لذين 
 '#gيعت# خلقهم،  غاية  عن  ينحرفو' 
هو  كالبهائم  #�لنو?  #�لشر¨  �ألكل 
فضل  يبتعد#' عن  من حياִדم،  �لغاية 
`مة  فيصبحو' �ر#مني من  تعا&  �هللا 

�هللا."
مسلم  لكل  شديد  حتذير  Jسالة  +�ا 
ننا  ناحية،  من  ندعي،  ألننا   ،cد�
�ملوعو9  �ملسيح  5اعة   &+ �نضممنا 
�، +ماِ? هذ� �لعصر البتغاj مرضا	 
 rفضاله �، #�ذ� �لسبب #حد�هللا #
 Àلعا� من  �ملرير	  للمعاJضة  نتعر» 
معاJضة  منا  بعض  يو�جه  كما  كله، 
شديد	 من ِقبل قاJֲדم غ� �أل�ديني، 
#لكننا +`� À نتوجه +& عبا9	 �هللا كما 
#�بتعدنا  �لنا�  ملعاJضة  تعرضنا  ينبغي 
فيجب  لذ�  يضا.  تعا&  �هللا  عن فضل 
 ' �لصلو�0   q منا  �لكسا&  على 
 '§اسبو� نفسهم جيد�. من #�جبنا 
نشعر باألÀ �لذc كا' يشعر به �ملسيح 
�ملوعو9 � من جلنا، بل من جل 

احلق أننا �اجة ماسة للخضوع هللا تعاs ولعبادته � 
مـن أجل التقرب إليه. وإن أفضل عبادٍة هي الصالة. 
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 :� aلبشرية كلها. #لكن حني يقو�
ال بد ' يكو' q قلب �إلنسا' لوعة 
من جل �لتقر¨ +& �هللا، فإنه Èاطبنا 
غ�نا.  قبل  �أل�ديني  �ملسلمني  °ن 
هللا  للخضو}  ماسة  Õاجة  ننا  �حلق 
�لتقر¨  جل  من   � #لعبا9ته  تعا& 

+ليه. #+' فضل عبا9ٍ	 هي �لصال	. 
صلو�تنا؟   c9نؤ  ' ªب  كيف  ما 
 q  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا   aفيقو

هذ� �لصد9: 
"+' ملخص �لعبا9	 هو ' يقو? �إلنسا' 
# كأ' �هللا �  ،rبه #كأنه ير�J ?ما
�لشو�ئب  كل  عن   rيتنـز  '#  ،rير�
نو�} �لشرd، #ينتبه جيد�  #من 5يع 
من  #ُيكِثر  #Jبوبيته،   � عظمته   &+
 	Jملأثو� باأل9عية  حضرته   q  aالبتها�
#غ�ها، #يستغفرr #يتو¨ +ليه بكثر	، 
#يعتر� بضعفه مر	 بعد خرL، لكي 
له  تنشأ  #لكي  �لنفس،  بتزكية  §ظى 
حبه   q #يف¹  �هللا،  مع  صا9قة  عالقة 

تعا&، #هذ� هو ملخص �لصال	." 
 :� aيقو ¶

به  ندعو   j9عا �حلقيقة   q "�لصال	 
�إلنسا'  يقف   c ُعلِّمناها،  بطريقة 
#يسجد  #يركع  حينا  �لصال	   jثنا

".Lخرحيانا 
�هللا   &+ �لتقر¨  يكو'   ' ªب   ،'`+
معه  �لصا9قة  �لعالقة   jنشا+# تعا& 

تتوطد  #عندما  5يعا.  عيننا  نصب 
فإنه   rعبد# �هللا  بني  �لصا9قة  �لعالقة 
كلها.  �لدنيا  مصاعب  من   rJر§  �
+' عبا9 �هللا ال يبقو' �ر#مني من ِنعم 
�هللا، #لكن ال تكو' تلك �لِنعم غايَتهم. 
+�م  يشّكلو' - على �لصعيد �جلماعي 
يضا - قوً	 يرتعب منها �لعد#  c9لفر�#
�9ئما. هذr هي �ملعاي� �لª xب على 
لنيلها 9#ًما.  منا ' يسعى  كل #�حد 

يقوa سيدنا �ملسيح �ملوعو9 �: 
Õما�   � �هللا   &+ يأ�   cلذ�  '+"
صاQ9، #صدQ طوية #+خالµ كامل، 
ال يضيع بد�. �لقوa �حلق #�ليقني هو 
�م،  �هللا  يكو'  هللا  يكونو'  �لذين   '
#ينصرهم #يعينهم q كل موطن، بل 
بكثر	  فضاله # ِنعمه  عليهم   aُِّينـز

ح� يتdَّg �لنا� بثياֲדم."
بعد بعثة �ملسيح �ملوعوq � 9 هذ� 
حق  يعبد#نه  �لذين  �هللا   #عد  �لعصر 
نعمة  #هي  ال  عظيمة،  بنعمة  �لعبا9	 
�خلالفة. #+' هذ� �لوعد خاµ بالذين 
ً̀� فاليو? تقع على  يؤ9#' حق �لعبا9	. +
�جلماعة،   jبنا من  #�حد  كل  عاتق 
Jجاال #نساj صغا�J #كبا�J، مسؤ#لية 
 Lمستو يرفعو�   ' #هي  ال  كب�	، 

عبا9ִדم. ال +' فيو» بركا0 �خلالفة 
لن تصل +ال +& �لذين يعبد#' �هللا حق 
 q �لر#�   rهذ ينفخو'  كما  �لعبا9	، 
نعمة  يستفيد من  يضا. #لن  #ال9هم 
�هللا تعا& هذr +ال �لذين ال يشركو' به 
شيئا. #q هذ� �لعصر �لذc هو عصر 
"�آلَخرين* - حني ُ#ِجد0 طرQ كث�	 
 	ُJلتجا� #�تُِّخد0   ،dلشر� على  حتّث 
إلبعا9  #سيلًة  #�للعب  �للهو  سبا¨ #
�لنا� عن �هللا تعا&، #تنّشَط �لشيطاُ' 
قبل   c` من  كثر  �إلنسا'   jغو�+  q
�هللا   &+ للتقر¨  �لسعي  من  بد  ال   -
كثر  يضا  بعبا9ته  #�الهتما?  تعا& 
قاa سيدنا  قبل. #كما   c` من �بكث
�ملسيح �ملوعو9 �: "�لذc يأ� +& 
�هللا � Õما� صاQ9، #صدQ طوية 
فإ'  بد�"،  يضيع  ال  كامل   µخال+#
�لقائمني بالعبا9	 لن يضيعو� بد� بإ`' 
ستكو'  يضا  `Jياִדم   '+ تعا&.  �هللا 
9عية   '+# �لشيطا'،  شر  من  مصونة 
 q 9عيتهم # حقهم   q �لوقت  خليفة 
على  مستجابة  ستكو'  �خلليفة  حق 

�لد#�?. 
من فضل �هللا تعا& #منته نه قد #هب 
جلماعة �ملسيح �ملوعو9 � ناًسا يعبد#' 

* يش� حضرته +& قوa �هللا تعا& q سوJ	 �جلمعة: ﴿#�خرين منهم ملا يلحقو� ֲדم﴾ (�ملترجم)



اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثالث - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٩ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٨ م

٢٢

التقوى

من  يستفيد#'   ãبالتا# عبا9ته،  �هللا حق 
بركا0 �خلالفة. #لقد #عد �هللا تعا& نه 
سو� يهب على �لد#�? عباr9 �لعابدين 
�خلالفة.  بو�سطة  �لدين  لتمكني  سبابا 
كل  على  ªب   :aقو#  Jكر #لكن 
#�حد منا ' يسعى جاهد� ليكو' �9ئما 
قيم  لقد  �نفا.  �لذين سبق `كرهم  من 
 q كب�   aحتفا� �خلالفة  يوبيل  مبناسبة 
 Jيالند' q �لسابع #�لعشرين من مايو/
فر#}  كافة  به  �حتفلْت  كما  �ملاضي، 
فرّتبو�   Àلعا�  jا° �تلف   q �جلماعة 
#كا'  �لصد9.  هذ�   q �لفعاليا0  ش� 
ضمن تلك �لفعاليا0 j�9 صال	 �لتهجد 
 q �جلماعة  فر#}  �تلف   '+ 5اعًة. 
�لتهجد  صال	   j�9بأ قامت  ش�  بال9 
 aسالة من كند� قاJ 5اعًة. لقد تلقيت
فيها صاحبها +ننا خرجنا من �لبيت +& 
�ملسجد q �لسياJ	، #�لسفر من بيتنا +& 
�ملسجد يستغرQ ٤٥ 9قيقة عا9	، #لكن 
 {Jلشو��# جد�  مبكر�  �لوقت  كا'  ملا 
 q غة، فقد #صلنا +& قر¨ �ملسجدJفا
 &+ #صلنا  #لكن حني  9قيقة.  عشرين 
 0�Jللسيا طويلة  طو�ب�  #جدنا   dهنا
�ستغرقت  ح�  �ملسجد   &+ �ملتجهة 
نصف   Jألمتا� من  مئا0  بضع  مسافة 
 &+ #صولنا  فتأخر  كثر،   # ساعة 
�ملسجد، فلم نلحق +ال Jكعة # Jكعتني 

خ�تني من �لنو�فل. 

 rهذ  &+  aللوصو سعيكم  فإ'   ،'`+
#�ضح  برها'  للعبا9	  �لسامية  �ملعاي� 
�لقائمة  �لر�شد	  للخالفة  حبكم  على 
 '+ �أل�دية.  �إلسالمية  �جلماعة   q
جذ#	 هذ� �حلب ملوجو9	 ح� q قلب 
تأكَد  #قد  يضا،  �أل�ديني  ضعف 
 L9 cلك �ليو?، �ألمر �لذ` q ها�تأث
�هللا  عبا9	   &+ 5يعا  �إلخو	  توجه   &+
� ليتضرعو� q حضرته تعا& من جل 
 ' عليكم  #�ستحكامها.  �خلالفة   jبقا
ملتهبة  شعلة   &+ �جلذ#	   rهذ حتوِّلو�  
بد�.  «مد  تَدعوها  #ال  �لد#�?،  على 
 rهذ aيصا+ a#ا§ ' cد�#على كل 
�لشعلة +& �لسماÕ jرقة #لوعة q قلبه، 
فهذr هي �لوسيلة للتقر¨ +& �هللا تعا&، 
بالفيو»  للتمتع  �لوسيلة  هي   rهذ#
لالنضما?  �لوسيلة  هي   rهذ# �لربانية، 

+& حز¨ �هللا �ملحظوظني. 
#لقد هيأ �هللا تعا& لكم �ليو? - بتوفيقه 

+ياكم لالشتر�q d هذr �جللسة - فرصًة 
للتقد? Ë qاa �لر#حانية #�لعبا0�9. +' 
�جللسا0  من  �ية  كثر  �جللسة   rهذ
�خلالفة.  يوبيل  جلسة  لكو�ا   Lألخر�
لقد قطعتم على نفسكم عهد� قبل شهر 
عطاكم  #قد  �جللسة،   rهذ من  تقريبا 
`لك  لتجديد   Lخر مر	  فرصة  �هللا 
 q بَّهJ لعهد. فليعاهْد كل #�حد منكم�
' يسعى جاهًد�  Lخر�لسجد�0 مر	 
�لسابع   q ضربه   cلذ� �ملثَل  ليجعل 
 ،?٢٠٠٨  Jيا مايو/  من  #�لعشرين 
#�هتماَمه بالعبا0�9 #�أل9عية �لx قا? ֲדا 
حياته  من   يتجز ال   �jًجز  ،� بفضله 
+& �ألبد، لُيَعدَّ �9ئما من عباr9 �لصا9قني 
باخلالفة. #فَّق  تعا&  �هللا  �لذين #عدهم 
�هللا  ندعو  لذلك.  �أل�ديني  5يع  �هللا 
مدعا	  �جللسة   rهذ تكو'   ' تعا& 
�لعبا9	،  حق   j�9  &+ �جلميع  لتوجيه 

�مني.

 sأال إن فيـوض بـركات اخلالفـة لـن تصـل إال إ
الذيـن يعبدون اهللا حـق العبادة، كمـا ينفخون هذه 
الـروح ? أوالدهـم أيضـا. ولن يسـتفيد مـن نعمة 
اهللا تعـاs هـذه إال الذيـن ال يشـركون بـه شـيئا. 
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.�Jًا فقد القيَت +عصا§ًJ كنَت '+ *
ُ̈ للُمدّلِل  بنفسه +`� ُمِنَي مبن هو 9هى منه. - ُيْضَر

* +ِنك ال جت¹ من �لشوd �لِعنب.
- +ِنك لن جتد عند منبت �لسوjِ شيًئا 5يًال #لذيًذ�.

* JمتÂ  بد�ئها #�نَسلَّت.
ُ̈ به هو. - ُيقاa من يعيُب على غ�r ما ُيعا

.Âلصاحبها 9ع aكلمة تقو َّ̈ Jُ *
ُ̈ هذ� �ملثُل q �لنْهي عن �إلكثاJ من �لكال?  - ُيْضَر

�افَة ' يعو9َ `لك على قائله بسوjِ �لعاقبة.

* َقْبَل �لرمي ُير�çُ �لسهم.
ُ̈ لالستعد�9ِ لألمر قبل #قوعه. - ُيضَر

.Jمن مأمنه ُيْؤَتى �حلِذ *
- يضر¨ ملن يأتيه �أل`L ممن ال يتوقعه منه.

* كأّ' على èJ#سهم �لط�
- يقاq a حالة ��د#j #�لسكو' حني ªلس 5اعة 

من �لنا� q سكو' #سكو0 تا?.

* Jجع ِبـُخفَّي �حلنني
- يقاq a �لرجو} من مر ما بالفشل. 

املثل قوٌل موجز يشيُر إلى قصة أو حادثة معينة، فيعلُق بالذاكرة لطرافته وصدق داللته،

 ويُسَتشَهُد به في األحوال املشابهة.

 وأمثاُل كل أُمة مظهٌر من مظاهر ثقافتها وبيئتها وحياتها.

من أمثال العرب

+عد�9: عماJ �ملسكي  (�ململكة �ملتحد	)
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التقوى

                            
     

                           

 ' شك  ال 
موضو} �خلالفة 
موضو}  �إلسال?،   q
#سو�  #ها?،  #�سع 
 &+ rهذ xكلم q Qتطر
ال  �ملتعد9	  جو�نبه  حد 
 q �خلالفة  نظا?   – #هو 
�إلسال? – نظا? J#حي. 

#مبا ' هذ� �ملوضو} على 
�أل�ية،  من  كب�  جانب 
فمن �لضر#cJ لنا ' نفهم 
�خلليفة  �هللا   JتاÈ كيف 
#خاصة °ن فر�9 �جلماعة 
�أل�ـدية،  �إلسـالمية 
 yمنها على  �خلالفة  أل' 
تأسيسها  عيد  قد  �لنبو	 
بعد  �ملباJكة،  5اعتنا   q
' بعث �هللا تعا& q هذ� 
�لعصر سيدنا �د �ملسيح 
�ملعهو9   cملهد�# �ملوعو9 

عليه �لصال	 #�لسال?. 
#مما يؤسف له ' �لكث�ين 
 q �إلسال?  9خلو�  ممن 
بعد  �أل#&  �خلالفة  عهد 
 À� �مد  سيدنا  #فا	 
تعا&  �هللا   ' يدJكو� 
�خلليفة،   JتاÈ  cلذ� هو 
هذ�  جهلهم  #بسبب 

 � عفا'  بن  عثما'  سيدنا  �لثالث  �خلليفة  على   �#Jثا
#كذلك �خلليفة �لر�بع سيدنا علي بن Ú طالب كر? �هللا 
�ملسلمني، #بسبب `لك فقد   cبأيد ُقتال  �للذيِن  #جهه 

Jفع �هللا تعا& عنهم نعمة 
�خلالفة على منهاy �لنبو	. 
#بذلك �نتهت هذr �خلالفة 
�م  #لو  �أل#&.  �لر�شد	 
فهمو� حقيقة مقا? �خلالفة 
تعا&  �هللا   ' J9كو� #
�خلليفة   JتاÈ  cلذ� هو 
مما  `لك،  على   �#جتر ملا 
مأسا#ية حليا	  �اية  #ضع 
#�لر�بع  �لثالث  �خلليفة 
Jضي �هللا عنهما #صا¨ 
 éبشر �ملسلمني  #حد	 
#�تساعا  عمقا  يز9�9  ظل 

ح� يومنا هذ�. 
#يتعمق  يتدبر  من  كل 
�حلنيف  �لدين   Jمو  q
يعر� ' هناd نوعني من 
�لربانية  �خلالفة  �خلالفة – 
 JتاÈ مبوجبها xل� 	ملباشر�
مباشر	.  �خلليفة  تعا&  �هللا 
 &+ ينسب  �خلليفة  #هذ� 
�هللا تعا& فيقاa +نه خليفة 
فإ'  �هللا. #بناj على `لك 
 q هو aسوJ # Óكل ن
 c#�قع �ألمر خليفة �هللا، 
�لنبو	 هي q حقيقتها   '
 JتاÈ 	بانية مباشرJ خالفة
�خلليفة  فيها  تعا&  �هللا 

بقلم: �ألستا` فضل يونس عو9	*

* كاتب من �لدياJ �ملقدسة

نظام اخلالفة � اإلسالم..نظام اخلالفة � اإلسالم..
نظام روحينظام روحي
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مباشر  بطريق   (Óلن�  c)
من  حد   dيشتر  '  '#9
 Jالختيا� عملية   q �لنا� 
 ْ̀ +ِ#َ﴿ تعا&  لقوله   rهذ
+ِنِّي  لْلَمَالِئَكِة  Jَبَُّك   aََقا
َجاِعٌل ِفي �ْألJَِْ» َخِليَفًة﴾ 
(�لبقر	: ٣١) #كذلك ﴿َيا 
َخِليَفًة   dََجَعْلَنا +ِنَّا   9ُ##ُ�9َ
َبْيَن  َفاْحُكْم   «ِJَْْأل� ِفي 
 (٢٧:µ)  ﴾ ِباْلَحقِّ �لنَّاِ� 
 #  Óلن�  Jختيا�  '+  c
صفة  مبوجب  يتم   aلرسو�
�هللا "�لر�انية" حيث تكو' 
 Óلن� `لك  لوجو9  �حلاجة 
متتلئ   ' بعد  �لنا�  �د�ية 
 Jفيختا �Jظلما #جو «Jأل�
�هللا تعا& نبيا ليمألها قسطا 
بطبيعته  فيتجلى  #عدال 
 Óانية #يرسل `لك �لن�لر�
ليخرجهم من �لظلما0 +& 
 Óلن� JتاÈ ֲדذ� فهو# .Jلنو�
مباشر�   �Jختيا�  aلرسو�  #
�لصفة   rهذ  aخال من 

�لربانية. 
ما �لنو} �لثا¦ فهو �خلالفة 
�ملباشر	. #هي  �لربانية غ� 
�خلالفة �لÈ xتاJ �هللا تعا& 
غ�  بطريق  �خلليفة  فيها 

 rهذ على  #ُيطلق  مباشر 
�سم  �إلسال?   q �خلالفة 
#هي   " �لر�شد	  "�خلالفة 
 Óلن� بعثة  تلي   xل� �خلالفة 
فهي  #لذلك   aلرسو�  #
 #  Óلن� `لك   &+ تنسب 
�خلليفة  عن   aفيقا  aلرسو�
# "خليفة  "Óنه "خليفة �لن+
"خليـفة   #  "aلرسـو�

�ملسيح". 
  

 rهذ  xكلم  q  Qسأتطر#
�لنو} من �خلالفة  عن هذ� 
 dJيشا  xل�  c) �لبشرية 
�ملباشر	  #غ�  �لبشر)  فيها 
#قد  نفسه.  �لوقت   q
 � �مد  سيدنا  #صف 
"خالفة  بأ�ا  �خلالفة   rهذ
حيث  �لنبو	"   yمنها على 
 À "+نه   :� حضرته   aقا
#تبعتها  +ال  نبو	  من  تكن 

يقو?   ' فبعد  خالفة". 
�لنÓ مبهمته #يؤسس 5اعة 
�ملؤمنني ¶ ينتقل +& �لرفيق 
تعا&  �هللا  فإ'  �ألعلى، 
يتجلى على هؤالj �ملؤمنني 
بصفته �لرحيمية #ÈتاJ �م 
�ية   q  jجا كما  �خلليفة 
�هللا  ﴿َ#َعَد   : �الستخال� 
َ#َعِمُلو�  ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحـا0ِ  �لصَّ
�ْسَتْخَلَف  َكَما   «ِJَْْأل� ِفي 
َننَّ  َ#لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 
�Jَْتَضى   cلَِّذ� 9ِيَنُهُم  َلُهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ#لَُيَبدِّ َلُهْم 
ال  َيْعُبُد#َنِني  ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
َ#َمْن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَ' 
َِ̀لَك َفُأ#لَِئَك ُهُم  َكَفَر َبْعَد 
 .(٥٦ :Jلنو�) ﴾'ْلَفاِسُقو�
#هكذ� فال بد من ' §قق 
نبيه  لسا'  على   rعد# �هللا 
�منو�  �لذين   r9لعبا �لكرمي 

فهذ�'  �لصاحلا0  #عملو� 
�لو�جـب  من  شـرطا' 
�هللا  يقيم  لكي  تو�فر�ا 
غ�  �لربانية  �خلالفة  تعا& 
�آلية  حسب  �ملباشـر	 

 .	Jلكرمية �ملذكو�
ل    مبا ' نظا? �خلالفة مكمِّ
لنظا? �لنبو	 #تتمة له، فقد 
بيدr، كما  قيامه  �هللا  جعل 
ألمر  بالنسبة  �ألمر  هو 
يتو&  كي  #`لك  �لنبو	، 
يكو'  من  �خلالفة  منصب 
q علم �هللا سبحانه #تعا& 
 Jألجد�# �ألصلح  هو 
من  �ألمانة   rهذ حلمل 
#قت  �ملوجو9ين  �لنا� 

�النتخا¨. 
 cهللا تعا& هو �لذ� '#مبا 
غ�  بطريق  �خلليفة   JتاÈ
 jهؤال طريق  عن  مباشر، 
�م  يبد#  �لذين  �لنا� 

أمـا النوع الثا� فهـو اخلالفة الربانية غ< املباشـرة. وهي 
اخلالفة ال� �تار اهللا تعاs فيها اخلليفة بطريق غ< مباشر 
وُيطلق على هذه اخلالفة ? اإلسالم اسم "اخلالفة الراشدة"...
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التقوى

 aينتخبو' �خلليفة، فالسؤ�
كيف  نفسه  يطر�   cلذ�
تعا&  �هللا  يكو'   ' ميكن 
هو �لذÈ cتاJ �خلليفة مع 
 '+  aيقو �ألمر  ظاهر   '
�ملجتمعني  �لنا�   jهؤال

هم �لذين ÈتاJ#نه. 
 aلإلجابة على هذ� �لسؤ�#
بعض   dهنا  '+  ،aنقو
ֲדا  يقو?   xل�  aألعما�
 rإلنسا' #لكن نتائج هذ�
فعل  من  تكو'   aألعما�
 dهنا  ' كما  تعا&،  �هللا 
تعا&  �هللا  ֲדا  يقو?  عماال 
#تظهر  تتجلى  #لكنها 
ففي  �لنا�.   cيد على 
فإ'  �خلليفة   Jختيا� حالة 
يقو?   cلذ� هو  تعا&  �هللا 
�إلنسا'   '#  ،Jباالختيا
+منا  بصوته   ãيد  cلذ�
 	9�Jإل تنفيذ�  `لك  يفعل 

�هللا تعا&. 
سبحانه  �هللا  #ضع  #قد 
خاصا  نظاما  #تعا& 
عد	  حد³#  يقتضي 
يأ�   ' #ال:  �ها   Jمو
تعا&  �هللا  من  مبعوثا   Óن
 yمنها على  �خلالفة  أل' 

 (rكر` سبق  (كما  �لنبو	 
 Óن بعثة  بعد  +ال  تقو?  ال 
 Óلن� هذ�  يتو&  حيث 
 xل� �ملؤمنني  +نشاj 5اعة 
تقو? على �إلميا' �لصحيح 

#�ألعماa �لصاحلة. 
 Jال يقو? �إلختيا 'ثانيا: 
على ' يرشح حد نفسه 
من  أل'  �خلالفة،  ملقا? 
يرشح نفسه ملنصب �خلالفة 

#يستخد? سلو¨ �لدعاية 
لنفسه كأنه يقوq a #�قع 
#ال  نا  "+نتخبو¦  �ألمر 
�آلخر  �لشخص  تنتخبو� 

فأنا خ� منه". 
تعا&  �هللا   aيسأ  ' ثالثا: 
 Jختيا� بنفسه  يتو&   '
حسب  #`لك  �خلليفة 
9عائه عز #جل بعد تو�فر 
 aألعما�# �إلميا'   Qصد

�لx ال بد من �«ا`ها فإ' 
عليه  يتفضل  تعا&  �هللا 
�خلليفة   Jباختيا #يقو? 
بعد ' ªعل �هللا للمؤمنني 
�نتخابه   q نصيبا  يضا 
صد#Jهم   q ªد#�  لكي 
 q #�نبـساطا  �نشر�� 
 aالمـتثا�# مؤ�JCتـه  
 ' فمع  #هكذ�   .rأل#�مر
من  يتم  �خلليفة  �نتخا¨ 
قبل 5اعة �ملؤمنني +ال نه 
ميتاC بصبغة J#حية خاصة، 
`لك ' �هللا سبحانه #تعا& 
 cلذ� هو  �لقلو¨  مالك 
يوجه بعنايته قلو¨ �لنا� 
°و �لشخص �ألنسب �ذ� 
�ملنصب �لرفيع Õيث تأ� 
نتائج �النتخا¨ متفقة مع 
سبحانه  #+9�Jته  مشيئته 

#تعا&. 
�لر#حية  �لصبغة   rهذ#
�لسهل  من  ليس  للخالفة 
لكن  فهمها   # +�J9كها 
ما  على  �أل#�ئل  �ملسلمني 
يبد# كانو� على #عي من 
J9كو�  #قد  �لناحية   rهذ
من  هي  �حلقة  �خلالفة   '
من  ال  تعا&  �هللا  صنع 

 sن� مبعوثا من اهللا تعا kأوال: أن يـأ
ألن اخلالفـة على منهـاج النبوة (كما 
سـبق ذكـره) ال تقـوم إال بعـد بعثة 
نـ� حيـث يتوs هـذا الن� إنشـاء 
Vاعـة املؤمنـني الـ� تقـوم على 
اإلميـان الصحيح واألعمـال الصاحلة.

من  فضل  نفسه   Lير
غ�r لشغل هذ� �ملنصب، 
كذلك ªب ' ال يتنافس 
 aللحصو  r�غ مع  حد 
على هذ� �ملنصب، أل' من 
 aللحصو r�يتنافس مع غ
�لناخبني  صو�0  على 

له  باإلستجابة  �لصاحلة 
 :aقا  cلذ� سبحانه  فهو 
َ̀� َسَأَلَك ِعَباc9ِ َعنِّي  +ِ#َ﴿
9َْعَوَ	  ِجيُب ُ َقِريٌب  َفِإنِّي 
َ̀� 9ََعاِ'﴾ (�لبقر	:  +ِ {ِ� �لدَّ
�إلنسا'  قا?  فإ`�   .(١٨٧
�لو�جبة  �خلطو�0  بكل 
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صنع �لبشر. #مما ال شك 
�خلليفة   Jشعو  ' فيه 
حترسه  �إل�ية  �لعناية  بأ' 
شأنه  من  فذلك   rترعا#
بنفسه  ثقته  من  يزيد   '
لتحمل  عزميته   cيقو#
�لكب�	،  �ملسؤ#لية   rهذ
لك �لشعوJ يزيد   ̀'كما 
من  #خوفه  خشيته  من 
خشية  فيجعل  تعا&  �هللا 
حني  عينيه  نصب  �هللا 
بو�جباته °و 5اعة  قيامه 
�ملؤمنني. #كذلك بالنسبة 
�ملشتركني   # للمؤمنني 
�النتخا¨،  عملية   q
�هللا  بأ'  شعوJهم  فإ' 
يرعى  #تعا&  سبحانه 
 q Èلق  خليفتهم،  #يعني 
نفوسهم �الطمئنا' #�لثقة 
من  `لك  #يزيد  باخلليفة 
تعلقهم به #�العتما9 عليه 
تعا&  �هللا  من  مؤيد  ألنه 

�ر#� من قبله. #
كما  �خلليفة   ' #مبا    
`كر0 يتم �نتخابه بتوجيه 
#تعا&  سبحانه  �هللا  من 
 �J9ته فهو ميا�J+ حسب#
#ال  �حليا	   Lمد منصبه 

 # Èلعه   ' ألحد   Cوª
يعزله، #`لك أل' �خلالفة 
�لنعم �إل�ية فال  من Ãى 
' ينشأ �لسؤ�a عن  Cوª
شكل   cبأ �خلليفة   aعز
من  #ليس   aألشكا� من 
 aحد من �لعبا9 +بطاحق 
#كأ�م  �خلليفة،  #ظيفة 
�هللا  مشيئة  يلغو'  بذلك 
تعا& q هذ� �ألمر ��ا?. 

ينا كما `كر0 J #قد    
q �لبد�ية كيف ' �خلليفة 
سيدنا  �لثالث  �لر�شد 
 � عفا'  بن  عثما' 
سبيل   q Õياته  ضّحى 
 q #قف  حني   �ملبد هذ� 
#جه �لثائرين على خالفته 
#Jفض ' ينصا} لطلبهم 
حياته،  `لك  فكلفه 
#كذلك �ألمر مع �خلليفة 

علي  سيدنا  �لر�بع  �لر�شد 
بن Ú طالب بعد ' ُبويع 
 Jقر� يقبل   À# باخلالفة 
 cخلال� �لذ� q لتحكيم�
شجر بينه #بني معا#ية بن 
Ú سفيا' فضا} منصب 
+ما?  هو   cلذ� �خلالفة 
فاJغا  صبح # �ملسلمني 
 cلذ�  Âلدي� من مضمونه 
صبح # ساسه  على  قا? 
9Jيفا  �خلليفة  مسمى 
ملسمى "�مللك" عند �ألمم 

 .Lألخر�
فقد  �لزما'  هذ�   q#    
�ألمة  تعا&  �هللا  كر? 
�إلما?  ببعثة  �إلسالمية 
�ملوعو9  #�ملسيح   cملهد�
#�لسال?  �لصال	  عليه 
�لر#حية  للسلطة  كممثل 
�ملصطفى  �مد  لسيدنا 

� ليجمع هذr �ألمة على 
�إلميا' مر	 خرL. فأعا9 
Àّ �ل 5اعة �ملؤمنني مر	 
�ملنهج  نفس  على   Lخر
#نبيه   rسيد خطه   cلذ�
 .� �ملصطفى  حضر	 
�لصال	  عليه  #فاته  #بعد 
�خلالفة  عا09  #�لسال? 
 aخال من   «Jأل�  q
 cلذ� "cخليفة �هللا �ملهد"
#سيدنا   rسيد به  بّشر 
�، #بذلك عا09  �مد 
مر	  �لر�شد	  �خلالفة 
خرL +& �ألمة �إلسالمية 
�لنبو	.   yمنها #على 
�إلسالمية  �جلماعة  #تّتبع 
سسها   xل� �أل�دية 
حضرته نظاما �افظا على 
ليل  #تعمل  �خلالفة  نعمة 
#ال  صيانتها.  على   Jا�

وذلـك ألن اخلالفة من أسـمى النعم اإلfيـة فال Yوز أن 
ينشـأ السـؤال عن عزل اخلليفة بأي شـكل من األشكال 
وليـس من حـق أحد من العبـاد إبطال وظيفـة اخلليفة، 
وكأنهـم بذلك يلغون مشـيئة اهللا تعاs ? هذا األمر اfام.
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التقوى

يكو'  ال  عليها   êحلفا�  ' شك 
+ال بااللتز�? مبا مر به �هللا تعا& من 

�إلميا' #�ألعماa �لصاحلة. 
�لر�شد	  �خلالفة  تعرضت  #كما    
 q مد � #خاصة� Óأل#& بعد �لن�
Cمن �خلليفة عثما' بن عفا' #علي 
 &+ �هللا عنهما  بن Ú طالب Jضي 
ما �لت  مشاكل #قالقل #�لت +& 
 a#حا فقد   .rكر`  jجا كما  +ليه 
بعض �ملعاJضني بعد #فا	 سيدنا �د 
منصب   jلغا+ #�لسال?  �لصال	  عليه 
�خلليفة، +ال ' �خلليفة �أل#a لسيدنا 
�د عليه �لسال? موالنا نوJ �لدين 
�لقرشي � قا#? تلك �ملحا#لة بكل 
�ملعاJضني  #خاطب   Jصر�+# عز? 
لف   َّã+ تعز#�   ' : ميكنكم  بقوله 
تكو'  لن  �لتهم   rهذ #لكن  ִדمة، 
موجهة ضدc بل ضد �هللا سبحانه 
#تعا& �لذc عينÂ خليفة، #ال ميكن 
ألحد ' يصبح خليفة ما 9مت على 
قيد �حليا	، #لكن بعد #فا� سيعهد 
لرجل ÈتاrJ هو، #لن  باخلالفة  �هللا 
`لك  متنع   ' Jضية  قو	  تستطيع 

 .(١٩١٢ Cمتو "Jلة "بدË)
   #قد كد هذr �حلقيقة يضا حضر	 
�خلليفة �لثا¦ لإلما? �ملهدc #�ملسيح 
#�لسال?  �لصال	  عليه  �ملوعو9 

�د  �مو9  �لدين  بش�  موالنا   –
 :aقا حيث   � �ملوعو9)  (�ملصلح 
عليه  �خلليفة  ملنصب  �نتخب  "من 
لترقية شعبه  كلها  حياته  ُيكر�   '
خالفته  تكو'  #ال  مته،  #+سعا9 
�جلمـهوJيا0   jسـاèكر �د9#	 
#ال  حياته   Lملد تكو'  بل  �لغربية، 
 Lميكن ألحد عزله عن منصبه سو
 ." �لوفا	  طريق  عن  #`لك  خالقه، 

(�أل�دية c �إلسال? �حلقيقي). 
�إلسالمية  �جلماعة  فإ'  #هكذ� 
�إلسالمية  ألمتها  تقد?  �أل�دية 
بشكلها  �لنبو	   yمنها على  خالفة 
�خلالفة  عليه  قامت   cلذ� �ألصيل 
�ملسلمني  °ن  علينا  #ªب  �أل#&. 
 µحلر� كل   µر°  ' �أل�ديني 
�منو�  �لذين  من  نكو'   ' على 

تستمر  كي  �لصاحلا0  #عملو� 
تاJيخ  شهد  #قد  فينا.  �لنعمة   rهذ
�جلماعة بفضل �هللا سجال حافال من 
�ملؤمنو'  ֲדا  فر�   xل�  0�Jالنتصا�
خلف خلفاj �جلماعة #�لذين حتققت 
فيهم ما0�J �خلالفة #ها °ن نعيش 
�خلامس  �خلليفة  قيا9	  حتت  �ليو? 
#�لسال?  �لصال	  عليه  �د  لسيدنا 
 rيد�د –  J#مسر �C�موالنا م -
#ندعو  �لعزيز.   rبنصر تعا&  �هللا 
�لسلسلة   rهذ تستمر   ' تعا&  �هللا 
 '�ملباJكة من �خلالفة �إلسالمية +& 
 'ير³ �هللا �ألJ» #من عليها بعد 
 aقق �إلسال? هدفه �ملنشو9 كما قا§
Jَْسَل َ cسبحانه #تعا&: ﴿ ُهَو �لَِّذ
 rُلُِيْظِهَر �ْلَحقِّ  َ#9ِيِن   Lِباْلُهَد Jَُسوَلُه 

يِن ُكلِِّه﴾. َعَلى �لدِّ

ميكنكم أن تعزوا إ�َّ ألف تهمة، ولكن هذه التهم لن تكون 
موجهة ضدي بل ضد اهللا سبحانه وتعاs الذي عين� 
خليفة، وال ميكن ألحد أن يصبح خليفة ما دمت على 
قيد احلياة، ولكن بعد وفاk سيعهد اهللا باخلالفة لرجل 
�تاره هو، ولن تسـتطيع قوة أرضية أن متنع ذلك. 
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في رحاب العربية  في رحاب العربية  ( ( ٢٢ ) )

"رحم اهللا رجالً أصلح من لسانه"

بقلم �لدكتوJ: #سا? �ل�gقي

لغتنا   q �لشائعة   jألخطا� موضو}  تابع 
�هللا  كرمها   xل� �جلميلة  لغِتنا  �لعربية، 
 Jخر شريعة #9ستو�عزها ëعلها لغة �لقر�' �لكرمي #
�نتشر0   jخطا #هي  �لقيامة.  يو?   &+  ?9�  Âلب
#تسللت +& ما نسمع #ما نكتب ح� �عتدنا عليها 
#بتنا ال ننتبه لوجو9ها #سريا�ا، #من تعو09 عينه 
`نه على èJية �خلطأ #Ãاعه �عتا9 عليه، #من شّب #
شيو}   '+  aقو# عو9 # عليه.  شا¨   jشي على 

خطأ ال ªعل له حق �الستمر�J #�لوجو9 مع نسيا' 
 jجاJ كلي# .Jكاملهجو r`لصائب #�«ا� �لصحيح 
' يستفيد من هذr �لفقر�0 كg عد9 من �لكاتبني 
تعا&  �هللا  بالضا9، #' نكو' ممن يرحم  #�لناطقني 
إلصالحنا من لسانـنا مصـد�قا لقوJ aسوa �هللا 

حـم �هللا 
جـًال Iصلـح من لسـانه." " :�
(شعب �إلميا' للبيهقي)، #' ªـعلنا من �ملرحومني 

#�ملغفـوJ �م.
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التقوى

عـلى �لرْغـم
كث�Ê ما يساj �ستخد�? كلمة (�لرغم) q قولنا #كتاباتنا، 
#(�لرغم) كلمة تستخد? للتعب� عن �لكرr #عد? �لرغبة 
(�ملعجم   q  jجا #قد  �ملعانا	.   # �ملغالبة   # �لقسر   #
فعله   :aيقا# �لتر�¨).   c) �لرَّغا?  «�لرَّْغم:  �لوسيط): 
على  ْنِفِه:  Jغم  #على  منه،  �لرغم  #على  Jغمه،  على 

ُكْرrٍ منه.»
#�لتر�كيب �لx تستخد? فيها كلمة �لرغم q �لعربية هي 

�لتالية:
 (على Jغم كذ�، #على �لرغم ِمن كذ�، #برغم كذ�، 

#بالرغم من كذ�).
تأخر، #لكÂ تأخر0  '#يقاa مثًال: (ما كنت حّب 


ْغًما).
فمن �خلطأ �لقو{:

 '* على �لرغم من ' �أل�دية هي �إلسال? �حلق +ال 
بو' #ُيضَطَهد#'. فر�9ها يعذَّ

* +' عمًر� على �لرغم من فقرr كرمي.
 ' +ال  #��ا  قبل  �لوال9	 حدثت   ' �لرغم من  * على 

.çلوليد عا�
:M�8لصـو�

فر�9ها   ' +ال  �حلق  �إلسال?  هي   �أل�دية   ' مع   *
يعذبو' #يضطهد#'.

* +' عمًر� على فقرr كرمي.
.çلوليد عا� '* مع ' �لوال9	 حدثت قبل #��ا +ال 

#من �الستخد�ما0 �لصائبة قوa �لشاعر:

 ما َسِلَم �لظÓُ على ُحْسِنه 
                          كّال #ال �لَبْدJُ �لذc يوصف

 �لظْبُي   فيه  َخَنٌس   َبيٌِّن  
                         #�لبدJ   فيه  َكَلٌف   ُيعر�

يقوa �ملسيح �ملوعو9 �:
Jَ ِلإلْسَالِ? �ْلِعزََّتْيِن  "...َفَحاِصُل �ْلَكَالِ? َ'َّ �َهللا َكاَ' َقْد َقدَّ
َلُهم   Jَ َقدَّ َقْد  َكاَ'  �لَِّذْيَن  �ْلَيُهْو9ِ  
ْغِم َ َعَلى  لََّتْيِن  �لذِّ َبْعَد 
ِفي   'َ#ْjَُتْقَر َكَما   rِعْنِد ِمْن  نَكاًال  �ْلِعزََّتْيِن  َبْعَد  لََّتْيِن  �لذِّ
َة �ْلَفاِسِقْيَن ِمْنُهْم َ#�لظاِلِمْيَن..."  ُسْوJَِ	 َبِني +ْسَر�ِئْيَل ِقصَّ
(�خلز�ئن �لر#حانية، y ٧، كتا¨ �امة �لبشرL، �لبا¨ 

�خلامس)
:� aيقو#

"#كذلك فعل Jبنا ليُقّم �ملتكgين من علماj �لسوj #ليظهر 
قدJته 
غم Iنف �ملتعصبني، #' مثل نز#a �ملسيح كمثل 
 q '+ ،مقامه î§ jيليا قد #عد �هللا نز#له ¶ جا+ a#نز
`لك �دL للمتفكرين، #+' كنت ال تعلم فاسأa �ليهو9 
#�لنصاLJ #قد تو�تر0 هذr �لقصة عندهم #ما �ختلف 
(�خلز�ئن  �ملتقاعسني."  من  تكن  #ال  ففتش  �ثنا'،  فيها 

�لر#حانية، y ٧، كتا¨ حتفة بغد�9)

 (كّلما) ال تتكر
 � �لة �8حد�
�إلجنليزية  من  �لتر5ة  عند  �خلطأ  هذ�   Lنر ما   Ê�كث
 aمنو� على  بالنسج  �خلطأ  فينتج  لغتنا   &+ �لفرنسية   #
ِعلُم   9�C «كلما  قو�م:  #مثله  �ألعجمي،  �لتركيب 
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�ملرj، كلما قلَّ �عتر�ضه» 
#�لصو�¨ حْذ� (كلما) 

:aلثانية، #�لقو�
* كلما 9�C علم �ملرj قّل 

�عتر�ضه 
 #q �لقر�' �لكرمي:

َعَلْيَها  9ََخَل  ﴿ُكلََّما   *
َ#َجَد   َ̈ �ْلِمْحَر� Cََكِريَّا 
 a�) CْJًِقا﴾.  ِعْنَدَها 

عمر�': ٣٨)
�َمُنو�  �لَِّذيَن  ِر  ﴿َ#َبشِّ  *
 َّ'َ اِلَحا0ِ  �لصَّ َ#َعِمُلو� 
ِمْن   cَتْجِر َجنَّا0ٍ  َلُهْم 
َتْحِتَها �ْألَْنَهاJُ ُكلََّما CِJُُقو� 
َقاُلو�  CْJًِقا  َثَمَرٍ	  ِمْن  ِمْنَها 
َقْبُل  ِمْن  CِJُْقَنا   cلَِّذ� َهَذ� 
َ#َلُهْم  ُمَتَشاِبًها  ِبِه  ُُتو� #َ
َ#ُهْم  َرٌ	  ُمَطهَّ  yٌ�#َCَْ ِفيَها 
(�لبقر	:  َخاِلُد#َ'﴾  ِفيَها 

(٢٦
* ﴿ِ+'َّ �لَِّذيَن َكَفُر#� ِبآَياِتَنا 
َسْوَ� ُنْصِليِهْم َنا�Jً ُكلََّما 
ْلَناُهْم  َنِضَجْت ُجُلو9ُُهْم َبدَّ
لَِيُذ#ُقو�  َغْيَرَها  ُجُلو�9ً 
َ̈ ِ+'َّ �هللا َكاَ' َعِزيًز�  �ْلَعَذ�

(٥٧: jلنسا�) ﴾َحِكيًما
يقوa �ملسيح �ملوعو9 � 
 a#أل� �خلليفة  #صف   q
�لدين   Jنو  yحلا� �حلكيم 

:�
قد  �حلكمة   LJ  ¦+..."
 Jنو�فاضت على شفتيه، #
لديه،  نزلت  قد   jلسما�
عليه  نز#�ا  تو�تر   LJ#
توجه  كلما  كاملتضّيفني، 
+& تأ#يل كتا¨ �هللا ëمع 
 Jفتح ينابيع �ألسر� Jألفكا�
�للطائف  عيو'  #فّجر 
 xل� �Jظهر بد�ئع �ملعا#
كانت حتت �ألستاJ #9ّقق 
##صل  �لدقائق   0�J`
تى # �حلقائق   Q#عر  &+
 jلعقال� ميّد  مبني،   Jبنو
 rيرJتقا #قت   q عناقهم 
كالمه   Cإلعجا متسلمني 
 "...r�تأث #عجائب 
 ،٥ y ،خلز�ئن �لر#حانية�)
كتا¨ �لتبليغ، `كر بعض 
�هللا  لنعمة  شكًر�   Jألنصا�

(Jلغفا�

ب)!  ال تُقل: (َيَتوجَّ
مؤخًر�  شـا}  لقد 
بدًال  ب)  (يتوجَّ  aستعما�
خطأ  #هو  (ªب)،  من 
�ستفحل #ال يكا9 حديث 
Èلو من هذ� �خلطأ �لشائع. 
 dمن َعِلَم مع¹ توجب تر#
هجر�   rهجر# �خلطأ  هذ� 
 aنزمليا #�لتز? �لصو�¨ #
منـزلـها؛  كلمة  كل 
(�ملعجم   q  jجا فقد 
ب فالٌ':  �لوسيط): «َتَوجَّ
كل q �ليو? #�لليلة كلًة 
#�حدً	.» #�لوجبة: �ألكلة 

�لو�حد	.
�لنا�  بعض   Qيفّر #ال   *
(�ب) #(ينبغي) من  بني 
#�لتعدية،  �ملع¹  حيث 
فيقولو': ينبغي علينا (!) 
 q jنفعل كذ� #قد جا '

(�ملعجم �لوسيط):
 ' ِلفالٍ'  ينبغي   :aيقا»
به  َيْحُسن  كذ�:  يعمل 
ينبغي  #ما  له.  #ُيْسَتحبُّ 
ال  كذ�:  يفعل   ' لفالٍ' 

يليق به #ال §ُسن منه.»
:aُيقا 'فالصو�¨ +`' 

8ينبغي  فال'،  على  �ب 
له

#q �لقر�' �لكرمي:
 'َْ لََنا  َيْنَبِغي  َكاَ'  ·﴿َما 
ِمْن  9ُ#ِنَك  ِمْن  َنتَِّخَذ 

ْ#لَِياjَ﴾ (�لفرقا': ١٩) َ

من  قتبس  #ختـاما 
�ملوعو9  �ملسيح  كال? 
�، 8ينبغي لنا ' منعن 
 � بكـالمه  �لنـظر 
�لبـالغة  فـيه   cلذ�

 :Lد��#
�جتنبو�  �لّنا�  ّيها  ”يا 
متصوفٍة...  قوٍ?  Ëالس 
#يقولو' +' �لgكا0 كّلها 
�ذ�  #ما  بالبيعة،  منوطة 
شيخ  بيعة  شر�  �لرجل 
بيعتهم  #ما  �ملشايخ،  من 
 'ْ+# �ملغبو'،  كصفقة  +ّال 
َنَحته   ٌ̈ كذ +ّال  قو�م 
حـسر	  يا  �لصّو�غو'، 
 'ّ يعلمو'  ال  عليهم 
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التقوى

 jمن �لسما aملسيح ينـز�
يأخذ  #ال  علومه،  ëميع 
شيئÆ من �ألJ» ما�م ال 
 'ّ يعلمو'  ال  يشعر#'، 
لد'  من  ُيرسلو'  �لذين 
 &+ §تاجو'  ال  Jّبهم 
بيعة حد، #هم من Jّبهم 
بر#حه  فهم  يتعّلمو'... 
 '#Jُينّو #به  يتكّلمو'، 

ُكلَّ من سلم نظم فطرته، 
#به يفيضو'، #به ُيطلعو' 
على كنوC �لعلم، #يقيمو' 
 ðّ حّجة �هللا على كّل من
 ،r9جحو# �حلق   Jبإنكا
ُيْو9}  ينصر#'،  �هللا  #من 
 �Jمعا صد#Jهم  �هللا 
على  #ُيظهرهم   ،'��لقر
�لزما'،  #قائع   J9نو�

ال  ما   Æشيئ #يعطيهم 
من  #هم  غ�هم  يعطى 
#يهب  ميّيز#'،  غ�هم 
ينبغي ألحٍد  ال   Æُملك �م 
بعناياته  #هم  بعدهم  من 
لكم  ّنى # Èصصو'، 
هذ� �لفضل يها �ملتمّر#9' 
 q كا'   '+# �ملكذبو'، 
مشائخكم  #بيعة  بيعتكم 

هذ�  فيها   ¦#Jفأ ثر 
�لكا`بو'..."  يها  �ألثر 
 y �لر#حانية،  �٠خلز�ئن 
Jسالة  �لتبليغ،  كتا¨   ،٥
+& مشائخ ��ند #متصوفة 
#غ�ها  #مصر  فغانستا' 

من �ملمالك).

                   (يتبع)

يهُجُر اهللا   خــال  مــا  جليٍس  ــلُّ  وك

محرَُّر؟ أأنــت   تخشى،   أن  يأن  ألم 

يصدُر ُحكٍم  عند   غـباًرا  ــرَن  أث

ـــَدوٌَّم مُ ــيء  ش اهللا  غير  ليس  أال 

بسبلِه الــعــارفــني  ـــاَء  دم ــر  ــَذكَّ تَ

ــٌة ــوّي ق ــاٌت  ــح ــاب س ــا  ــاي ــن امل وإن 

"Lامة �لبشـر�ملسـيح �ملوعـو9 عليه �لسـال?، "�# cـد �لقا9يـا¦ -  �إلمـا? �ملهد�مـن كتا¨ حضـر	 مر�C غـال? 
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 :rحد تالميذقاa �إلما? مالك موصيا 

 dصيك بطب �أل#لني #�آلخرين.. ال ترفع يد# *
من �لطعا? +ال #نت تشتهيه. 

ال  عما  ُسئلَت   �`+ #�آلخرين..  �أل#لني  #علم   *
..cJ9تعر� فقل ال 

 q كم �أل#لني #�آلخرين.. +`� كنتÕ صيك## *
Ëلس فكن صمتهم.

بيا' �ا معا' :
rمـن �لنـا� مْيـٌت #هـو َحـٌي بذكـر
فأمـا �لـذc قـد مـا0 #�لذِّكـُر ناشـٌر
rُِ̀كـُر مـا �لـذc ميشـي، #قد مـا0 #

+عد�9: مصطفى �ملزكلدc (�ملغر¨)

 :jحد �حلكما aقا

ُتَعدُّ q نفسك فاضال #q جهلك  �لز? �لصمت   *
عاقال. #+ياd #فضوa �لكال? فإ�ا تظهر من عيوبك 

ما بطن #ُتحرd من عد#d ما سكن.

 ،r9نيا مر  له  �هللا  صلح  �خرته  مر  صلح  من   *
#من كا' له من نفـسه #�عظ كا' عليه من �هللا 

حافظ. 

مّيـُت �لنـا�   q #هـو  سـليٌم  #َحـٌي 
فميـٌت لـه 9ِيـٌن بـه �لفضـل ُيْنَعـُت
ْمـَو0َُ #هـو  9ِيَنـُه،  فـ¹  فأ�ـق 

ِحـكٌم ونـوادرُ
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 * ترحب Ëلة �لتقوq L هذr �لز�#ية ”�لتقوL منكم #+ليكم“ ëميع �ملسا�ا0 من قر�ئها 

c �ملجلة.J عن 	J#صحاֲדا #ليس بالضر j�J� * تعg �ملسا�ا0 عن 

�لgيد �إللكتر#¦ altaqwa@islamahmadiyya.net ByBy  Air MailAir Mail

�ليومي  �سـتخد�منا   aخال
نتعر»  �إلنترنت  لشـبكة 
مثل  عديـد	،   Jألخطـا
�لف�#سا0 # �ستال? �لكث� 
�ملتطفلة.  �لgيد  Jسائل  من 
فبالرغم من �ا ال تشـكل 
 'ضـر�J على جهزتنا +ال 
مر مزعج  منهـا  �لتخلص 
#يسـتهلك كثيــًر� من 

�لوقت.

#ُيعـر� �ملسـؤ#لو' عن 
 "Cبـ"��اكر  Jألخطا�  rهذ
حيث  �لشبكة،  قر�صنة   c
من  نو�}  بتصميم  يقومو' 
هد�فا  «د?  �خلبيثة  �ل�gمج 
معينة �م، مثل �لتجسـس 

سرقة   # �ملسـتخد?  على 
�ذ�  حساسـة.  معلوما0 
عديد	  شـركا0  عكفت 
 	J9على تصميـم بر�مج قا
 Jعلى مو�جهة تلك �ألخطا
�ملضـا9	  �ل�gمـج  مثـل 
من  #غ�ها  للف�#سـا0، 

بر�مج �حلماية.
فبالرغم من ' هذr �ل�gمج 
بفاعلية  سـا�ت  �ملضا9	 
 cلذ� L`حلد مـن �أل� &+
يسـببه �لقر�صنـة +ال �م 
#�ظبو�  بل  يستسـلمو�   À
جديد	   Qطـر +ªا9  على 
خال�ا  مـن  يسـتطيعو' 
بشكل  �ملستخدمني  مها5ة 
�تلف عن سابقه. #سأ`كر 
 Jلسـطو� rهذ gلكم عـ

طريقتهـم �جلديد	 �ملعر#فة 
بتسـمية "Jسائل �لتصيد". 
 Lصبـح مألوفا لدفقـد 
�ملسـتخدمني ' تصلهـم 
�ا  ُيعتقد  +لكتر#نية  Jسالة 
 Qحد �ملو�قع �ملوثوقا9مة من 
ֲדا، كالبنك �لذc يتعاملو' 
على  �لطلب   cتو§# معه، 
حتديث معلوماִדم �لشخصية 
#كلمة �لسر #`لك بالضغط 
تتضمنه  معـني  �Jبط  على 
�لرسـالة، #غالبـا ما يتم 
 aحا q ضافة حتذيـر بأنه+
عد? مـأل �خلانا0 �ملطلوبة 

سيتم +غالQ �حلسا¨.
�لتصيد  #��د� من Jسائل 
هـذr هو �حلصـوa على 
معلوما0 خاصة من �ملستلم 

#�ستعما�ا لسحب  مو�له. 
#مبا ' �لرسائل تبد# قانونية 
حيث +�ا حتمل شعاJ �لبنك 
#عنو�نه (�ملنقولني من موقع 
�لبنك) �ألمر �لذc ال يبعث  
�ملستلم على �لشك، فيصبح 
�كتشا� خطر هذr �لرسائل 
 rالنتبا� من  +& كث�  Õاجة 

من ِقبل �ملستخد?.
مثل  تصلهم  مـن  #ننصح 
هذr �لرسـائل ' ال ينقر#� 
مطلقـا علـى �J cبـط 
�إللكتر#نية  �لرسائل  حتتويه 
�ملشـكوd ֲדا #CياJ	 موقع 
�ملعنية  �ملؤسسـة   # �لبنك 
بعملية  #+عالمهـم  باألمر 
�لغـش هذr كـي يأخذ#� 

�إلجر�0�j �لالCمة.


سـائـل �لتـصـيـد
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�لغا��^ �8نعكاسها 
على �لصحة

بأنه   éالنتفـا� ُيعـر� 
�الJتيا�  بعد?   Jلشـعو�
على مستوL �لبطن نتيجة 
 j0 #هو��Cجـو9 غـا#
 cلذ�# j�9خـل  �ألمعـا
يكـو' غالبـا مصحوبا 
باضطـر�¨ q حركتها. 
من   0�Cلغا� طر9  #ميكن 

�لفم   طريـق  عن  �ملعد	 
# مـن �ألمعاj عن طريق 
فتحـة �لشـرª# .yب 
جتنب �بتـال} ��و�j ألنه 
عا9	 يعـو9 �& �ضطر�¨ 
+& حد³#   c9يؤ  Óعص
#كلنا   .«Jلعـا� هـذ� 
متفا#تة من  نبتلع كميا0 
��و�j بطريقة ال +9�Jية مع 
�لطعا? # �لشر�¨، #لكن 
#�لشـا`	  �لغريبة   Qلطر�
 L9لألكل #�لشر¨ قد تؤ
+& �بتال} كمية كب�	 من 
��و�j تسبب حاال0 عسر 
 q بالضيق Jضم #�لشعو��

�لبطن. 
 jمن ��و� 	�نبتلع كمية كب#

عندما نلتهم �لطعا? #نرتشق 
مسمو}  بصو0  �لسو�ئل 
# شـرֲדا  مصها  عند   #
من �لزجاجة مباشر	. كما 
 jتشا� ��و�J� #يتم مص 
ال شعوJيا عند Jفع �لذقن 
# جذ¨  �لرقبـة  فر9   #
�حلنجر	 +& �ألما?، #ميكن 
 yحلـاال0 +خر�� rهذ q

  	Jصو q 	مباشـر jو���
جتشـؤ مرتفـع �لصو0. 
�بتال}   ' بالذكر   �جلدير 
��و�j §جب عر�» بعض 
�ألمر�» �لعضوية كالقرحة 
�ملعد	  ��ضمية #سـرطا' 
 .	Jملر��# �لقولو'  مر�» #
�لعا0�9  لذ� ªب تصحيح 
 jخلاطئة للطعـا? مثل مل�
�ملعـد	 #تنـا#a �ألطعمة 
# �ملشـر#با0 �ملحتويـة 
 a#0، #تنا�Cعلـى �لغـا
 xلوجبا0 �لنباتية �ملتّبلة �ل�
حتتوc علـى كمية كب�	 
عد?  #ªب  �لفضال0  من 
+�ـاa عـالy �ألمر�» 
كي  #��ضمية  �لعضويـة 
عر�» ال  q ال يتسـبب

§مـد عقباهـا.

�لتعر� �سن �لتنفس

 Qلتعر� 'بالرغـم مـن 
�لكثـ� مٌر مزعج +ال نه 
مر صحي، 9#' شـك. 
#تكمـن منافعه q طر9 
�ملو�9 �لسـامة من �جلسم 
 &+ حر�Jتـه  #تنظيـم 
�لتنفس.  جانب حتسـني 
#يش� �لباحثو' q جامعة 
 &+ �ألم�كية  "ميشيغن" 
' من يتعرQ قليًال #يتمتع 
بنشـاÞ +فر�cC ضعيف 
�لدمعية q �لعني  للغـد9 
�لفم   q للعابية� #�لغـد9 
 q قد يعا¦ من مشـاكل
 Þبنشا قيامه  �لتنفس عند 
كمماJسة  مرهق  Jياضي 
#�لت  هـذ�  �لرياضة. 
Ëموعة  �حلديثة  �لد�Jسة 
�ملصابني  �ملتطوعـني  من 
 jجر� من  �لربو   «Jبعو�
مشـكلة   rهذ# �لتعب، 
�لعديد  تصيـب  صحية 
 aمـن �لرياضيني #ما تز�
�لوضو�.  قليلة  سـباֲדا 
#Èتلف هـذ� �لنو} من 
�لربـو عن �لربـو �ملزمن 

9قائق  بعد  يظهـر  كونه 
 jفقـط على بد 	معد#9
�لتماJين �لرياضية. حللت 
�لد�Jسة 9J فعل �ملتطوعني 
على j�#9 يسـاعد على  
 .Qلعر�# �للعـا¨   Cفر�+
�ملتطوعو'  تعاطـى  كما 
 q  �J#9 خر يلعب� j�#9
�لتنفسية  �لقنو�0  تضييق 
#لئـك �ملصابني  Lلـد
بالربو مـن جر�j �لتعب. 
�ملتطوعني   فعل   9J �Jتبط 
بتفاعل  �لثا¦   j�#لد� على 
 j�#من �لد �بطأ بكثمنهم 

  .Qملنتج للعر� a#أل�
يذكـر �ا �ملـر	 �أل#& 
�لx يتم من خال�ا حتديد 
 Cفر�+ J9جـة  بني  عالقة 
من   ،Qلعـر�# �للعـا¨ 
�لتعر»   aحتما�# جهة، 
�لناجم  �لربو  من  لنوبا0 
مـن �لتعب، مـن جهة 

.Lخر

بتصر� عن �لشبكة �لعاملية

s.�.s :مسا�ة �لصديق
تونس
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للبيع  تعـر�  �ينة   
ٌ
�
فهل من مشتٍر؟

ُتعر» �ملجوهر�0 �لّنفيسة 
q �لكثـ� مـن �ملز�0�9 
سعاJها  فتكو'  �لعاملية.. 
 jباهظة حيث يسعى �ألثريا
القتنائها غ� مكترثني #ال 
مبالني للمبـالغ �لx تدفع 
مقابل �حلصوa عليهـا.  

#ال ينشـغل �ألثرياj فقط 
 j.. بل �لفقر�	لظاهر� rֲדذ
#لئك  Jخبايًضا يتناقلو' 
�ملترفني لدJجة ّنهم ميلئو' 
معظم #قا0 فر�غهم مبثل 

تلك �لقصص �ملث�	.. 

#يسـتمّر �حلاa على هذ� 
#قا0  فتضيع   ..aملنـو��
9#منا   Lًسد �لّطرفني  كال 
فائـد	.. #هذ� حاa تلك 
�لكنوC �ملا9ّيـة �لّدنيوية.. 
 rهذ q توجـد #لكـن 
�حليـا	 يًضا كنـوCٌ �ينٌة 
كثر  يكا9  فريـدٌ	   JٌJ9#

�لّنا� ال يع�#�ا �هتماًما.. 
�ألسـاط�  من  #يعتg#�ا 
#�أل#هـا?.. فينشـغلو' 
�لّسـعي  #يرفضو'  عنها 
فهم  عليهـا..   aللحصو
�لّذهب  بلمعـا'  يتأثر#' 
#يعمو'  #�ملرجا'  #�للؤلؤ 
عيو�م عـن كنوC �حلكم 

#�ملعا�J �لر#حانية..
�ملا9ّية   JJلّد�  ' ال شـك 
�د#9	 �لعد9.. فإ' �قتنيت 
 ..dحد�ها فلن ميلكها سو�+
�لّر#حانية   Cلكنـو� #لكن 
تتضاعف  �لرّبانية   �Jملعا�#
ألّنها  كثر 5اًال..  #تصبح 
تعتمد على جهد �إلنسـا' 
 jملر� سـعى  فكّلما  `�ته.. 
 rتا�#�9�9C علمـا #Õًثـا 
�هللا كثر #كثـر من تلك 
�لفيو» �لّطّيبة.. #كّلما نقل 
�ملرj فكرً	 طّيبًة #قوًال حسنا 
يشـر� �لّصـد#J.. يكثر 
�لّصال� #يزيد �خل� #ينتشر 

�لّسال? q كّل مكا'.. 

ناٍ�  ما Ãعنا عن  #كث�� 
ضّحو� Õياִדم #قضو� ّيا? 
عمرهم q سـبيل �لبحث 
 Cلكنو� تلك   q #�لّتحقيق 
#�لّر#حيـة..  �لفكريـة 
يعتر�  كّله   Àلعا� فأصبح 

بفضلهم على �لعاملني.. 
#q هذ� �لّزما' �لعجيب.. 
حيث  �ملا9ّيـا0..  Cما' 
 &+ مشد9#	  �لّنا�  عيو' 
ما هو �Cئٌف.. #ينأ#' عما 
ينفعهم #يفيدهم #ير9ّ#نه.. 
مثل   cيعتر مـرٍ»   cّفأ
هؤالj؟ يركضـو' للّدنيا 
#يسـعو' #j�Jها سـعًيا 
#j�Jهم  #يتركو'  حثيًثا.. 
يوًمـا ثقيـًال ال #C' فيه 
 À '+ لّدنيوّية� ألعما�ـم 
يكن ّ�هم �لّرئيسي تزكية 

نفوسهم.. 
فالدJJ �لثمينة ُتعر» على 
مـّر �لعصوJ #سيسـتمّر 
�لذين يعرضو�ا بسـعيهم 
هذ� ألّنهـم يقومو' ֲדذ� 

�لعمل بد�فـع �إلميا' باهللا 
 Âلب  µحلـبّ #�إلخال�#
يرغبو'  فهم  جنسـهم.. 
 q حّبتهم' يشركو�  q

 ..rهم هذCكنو
مثل   'ّ+ �هللا..  #سـبحا' 
 �`+ تنقص  ال   Cلكنو�  rهذ
تعد9 مالكوها.. بل تز9�9 
#يبـاdJ �هللا فيهـا كثر 

كثر.. #
�ملالكني  عـد9   9�C كّلما 
لعقاJٍ ما.. فإّ' كًال منهم 
قل  حّصٍة  على  سيحصل 

صغر.. #
#لكن تلك �لّنعم �لّر#حانّية 
تكثر #يباdJ فيها +`� تعد9 

مالكوها.. 
 rقنا من هذCJ فسبحا' من

�خل��0.. 
مـا  Jّبـي  سـبحانك 

عظمك.. 

�لصديق: مسـاهـمـة 
خالد �ل�gقي (سوJيا)
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