



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�

احلجاب.. احلجاب.. 
عادة أم عبادةعادة أم عبادة

 iموضو kلساحة �لعاملية بني فينة &�خر� o Jُيثا
�حلجاs �إلسالمي، �ألمر �لذb يستقطب �هتما< 
&سائل �إلعال< ملناقشة جو�نبه &9&�عيه &مشر&عيته 
فُتعد بر�مج &ند&�0 تلوw تا�J مبشكك فيه &�خرk بطاعن. 
�ملو�ضيع   yهذ تأث#   kمد  cJيد �حلمال0   yذ| �ملشاهد   *+&
 sتسجيل موقف على حسا kل� � يكن �لقصد منها سو�
تعاليم �لدين �حلنيف �لذb �كر< �ملر�� &صا* كر�متها &عّفتها 
مبا يصو�ا من شر&J �ملُْهِلَكا0 من _&b �لقلوs �ملريضة �لذين 

يستبيحو* �حلرما0 &�ألعر��.
 yحية &مثا` &�ضح |ذ �Jثقافة �ملجتمعا0 �لغربية صو o لعل&
�ملهلكا0 حيث ُينظر للمر�� كما�9 لإلثا�J &�لدعاية &�لتسويق 
&���9 إلشباi �لغر�ئز. فبالرغم من ��ا قد �Jتقت ما9يا &علميا 
&تتمتع �قوP مدنية +ال ��ا � تتطوJ J&حانيا مبا يساعدها على 
�لتخلص من �أل9نا� &�ألJجا� �ل� ما فتئت ُتلو� منظومتهم 
�الجتماعية &هذ� من �خطر �لعلل &�عظم �لزال0. &� �َف 
عن �لن� � &صف حا` �ملر�� o هذy �ألCمنة �ألخ#� حيث 
 sا. قو< معهم سيا� كأ_نا�J� � Jقا`: "صنفا* من �هل �لنا
�لبقر يضربو* ֲדا �لنا�. !نسا� كاسيا� عا
يا�، مميال�، 
�ملائلة، ال يدخلن �جلنة،  �لبخت  مائال� 
,!سهن كأسنمة 
&ال �د* �Jها. &+* �Jها ليوجد من مس#� كذ� &كذ�." 

(صحيح مسلم، كتاs �للبا� &�لزينة)
 b� كالشمس  َجِليٌّ  عاJيا0  كاسيا0  نسا¢  من  &�ملقصو9 
يظهر*  &لكنهن  جزئيا  �جسا9هن  &يغطني  سيكُسّن  ��ن 
عاJياJ 0غم كسوִדن. &ال �فى على �حد ما �بتدi من فنو* 
 iCيا¢ �ل� يطلق عليها "�ملوضة" نو�Cمللبوسا0 &عر&� �أل�
قو< مالو� +( +ظهاJ �ملفاتن &حتفيز �لسفوJ &نشرy بني �لنسا¢ 
o كل �ألمم &�لشعوs &�لثقافا0. فإ* كا* �للبا� o �صله 
&حقيقته ستر �جلسد &�لعو�J على مرِّ �لتاJيخ �إلنسا� +ال �نه 

o عصرنا قد جتر9 عن هذ� �ألصل &�ملقصد +( ما يناقضه.

 فلما علم �لقو< �* �حلجاo s تعاليم �إلسال< يضمن للمر�� 
�ملسلمة عليا¢ها &تقو�ها &يؤكد +ميا�ا &+خالصها لرֲדا شهر&� 
عليها �قالما شرسة &حرضو� �هل �لتمكني &�لساسة. &+* �ملتابع 
لساحة �ألحد�� �د على سبيل �ملثا` 9&لة كفرنسا �ل� حتمل 
شعاJ �حلرية &�ألخو� &�ملسا&�� تنوb سن قانو* مينع �لسيد�0 
�ملسلما0 من حقهن J� oتد�¢ �حلجاo s �ملؤسسا0 �لتعليمية 
&�لعامة &جعلو� هذy �ملسألة على هر< برنا¬هم �النتخا» بل 
 o ساستها حتيز� &شططا �ز� &ملز� Jتعالت تصر�ا0 كبا&
Jجعيا  تعليما  �لقر*  تعليم   Jعتبا�& �ملسلمة  �ملر��  �ص  �مر 
�تقر �ملر�� على حد Cعمهم. &يتذJعو* �نه من �لرموC �لدينية 
باملؤسسا0  �لصلة   0�_ �ألماكن   o +بر�Cها  عد<  �ب  �ل� 
�لعامة باعتباJها تتنا® &�لقو�نني �لعلمانية �ل� تأسست عليها 
�لد&لة. &ال يكا9 �ملتابع لألحد�� يستفيق من هو` �لصدمة 
�إلسالمية  �ملؤسسا0  �حد  من   Jصد مبا   kخر� تلحقه  ح° 
فاJتضت  بالباطل  �حلق  �لبست  �ل�  �لعربية  �لبال9   o �لعريقة 
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لنفسها �لتكتم مبعرفتها &علمها �لدي± &�جلمت نفسها بلجا< 
�لقومي  �لطريق  عن  فعَدلْت  �سيا9ها  هاِجُس  ليصفو   Jنا من 
&تتمسك  به   iتصد *� عليها  �لذb كا*  �ملستقيم  &�لصر�� 
به، لكن لألسف فقد �ختا0J �* يكو* صوִדا ُعْجَمًة بلسا* 
�Jجع  �ألمر  هذ�   *� موقفها   �Jdم &مو�ال�،  �سترضا¢  غ#ها 
 o حني �ننا جند o .عاياهاJ #تقرير مص o لفرنسا &حدها
|ا  منصفة  عديد�  لفرنسا كdيطانيا شخصيا0   �J&ا¬  `&9
� o &جه �لغال� �لعلمانيني  من �ملو�قف �لسديد� �ل� تقف سدًّ
�ملتطرفني منبهني +ياهم �نه لو µحنا مبنع �حلجاs �ليو< فهذ� 
من  �لقسيس   ¶ عمامته  من  �لسيخي  غد�  سنحر<  �ننا  يع± 

 .yJتد�¢ �لصليب على صدJ�
&� تكن  فرنسا �لسباقة o هذ� �ملضماJ بل +ننا µعنا �لكث# 
من  �فريقيا  ·ا`   o �إلسالمية  �لد&`   kحد+ تشنه  ما  عن 
�جل  من  قانونا  تسن   � ��ا  Jغم  �ملتحجبا0  على  &يال0 
&لعل   ،�9Jبا  sحر مبثابة  هي  �لعنيفة  &لكن 
الִדا  _لك. 
ما   _+ �لغ#،  إلمال0�¢  خضوعا  يكو*  �اJبته   o +فر�طها 
�لد�عي لكل هذ� �إلفر�� �9J o �لفعل هذy ضد �حلجاs؟ 
&نرk �* _لك جتا&C على حق من حقوP �إلنسا* o �العتقا9 
&�ملماJسة �لدينية. &ºن ال ننكر �* �حلجاs قد مت �ستغالله 
�صولية  سياسية  9ينية  حركا0  طريق  عن  فاحشا  �ستغالال 
�ملتعصب  &فكرها  لdنا¬ها  للتر&يج  �لسلطة،   )+ متعطشة 
�حلزبية  تنظيماִדا   o للمنخرطني �لكب#  بالعد9  ُيوحي   bلذ�
�& حركاִדا �لسرية �ملسلحة �مللطخة بدما¢ �ألبريا¢، مبا �عل 
�ألجهز� �ألمنية تتوجس من تلك �حلركا0 ملسلكها �ملريب 
فتسعى للتدخل o شأ* �حليا� �الجتماعية لألسر �مللتزمة �ل� 
لتسد  �هللا  ألمر  �متثاال   sحلجا� �ألخت   &� �أل<  فيه   bترتد
�لطريق �ما< خطر �9هم �ترP �ملجتمع &يهد9 كيا* �لوطن 
&�ملو�طن.. فلوال �* قطعة �لقما½ �لبيضا¢ �لصغ#� �ل� �يط 
ملن  تركوها   sحلجا� &�لتفج#  �لتكف#  فكر   sصحا� منها 

 Cإلسالمي إلبر�� iJفق �لشا� o wيصنع منها علما �بيضا يلو
من هبَّ  لكل  �ألمر  �ملأل، التضح  على  �حلنيف  �لدين  سلم 
. &لكن &لسو¢ �حلظ �صبحت قطعة �لقما½ هذy 9اللة  َّs9&
على �إلJهاs �لذb ُنسب ظلما &عد&�نا للدين �إلسالمي. 
لن  &بر�هني  �9لة  من  قدمنا  مهما  �حلملة   yهذ ِخضم  ففي 
نتمكن من +ثبا0 �* �حلجاs عبا�9 ال عا�9 ما � يdئه من 

يرتديه من جنس �إلJهاs، سّلم �هللا منه �لعا� �5ع.
 yJنه ُينظر +ليه باعتبا� sلعله من �ملغالطا0 �لسائد� عن �حلجا&
من �لعا0�9 �إلسالمية ال باعتباyJ عبا�9، كما �قتصر0 نظر� 
كث# من �لنا� عن +c�J9 فلسفته &مقاصدy ظاهر� فحسب 
 wلر&حية إلصال� yينت مبقاصدCُ كو� �* �لشريعةJ9&* �* يد
�لنفس. فقد بينت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية معناo y ضو¢ 
�ملوعو9 � &خلفائه  �لقر* &�لسنة &�قو�` �ملسيح  تعاليم 
ما   Jبقد  sللحجا �لتأصيل  معر�   o هنا &لسنا   .Jألطها�
 sحلجا� هي  �ل�  �لر&حية   &� �لباطنة   yمقاصد بيا*  يهمنا 
�لر&حي قبل �حلجاs �خلاJجي &�لذb ال غ¿ ألحد�ا عن 
�آلخر �ا` من �ألحو�`. كما نو9 �لتأكيد �* �حلجاs �لباط± 
ُفر� على كل مسلم &مسلمة َ_كر� كا* �& �نثى بدليل ما 
�مر �هللا به كال �جلنسني مؤمنني &مؤمنا0 بغض �لبصر صيانة 
 sللنفس &تطه#� للقلب كأ&` مدخل للحديث عن �حلجا

�لظاهرb �لتعبدb �ملخصوÃ بالنسا¢.
+* �جلماعة �إلسالمية �أل
دية تتمسك باحلجاs �إلسالمي 
�لظاهرb &�لباط± عقيد� &مسلكا   yبتأصيله �لصحيح &مغز�
&�إلما<  �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا  �قو�`  طيا0  بني  &جتد&* 
&ضر&Jته  ��يته  ُيبني  ما   Jألطها� &خلفائه   �  bملهد�
&حقيقته، &فقنا �هللا تعا( للحفاÄ على قيمنا o هذ� �لزمن 

انا من �إلجنر��J& Å¢ �لدجا` &�فكاyJ �لز�ئفة حو` حرية &
&صلى   .� �لكرمي  �لن�  نسا¢  به  قامت  مبا   bلنقتد& �ملر�� 

�للهم على سيدنا �مد &على له &صحبه �5عني.
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 حضر� مر�C بش# �لدين �مو9 �
د
�ملصلح �ملوعو9 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهدb &�ملسيح �ملوعو9 �

:�&J9 من

في �حا� �لقر��

(سو
2 يوسف)

القرآن الكرمي ي�ئ ساحةالقرآن الكرمي ي�ئ ساحة
يوسف الصديق من  أي تقص�يوسف الصديق من  أي تقص�

ا  ْجُن َ>َحبُّ 8َِليَّ ِممَّ 
Aِّ �لسَِّ Bََقا﴿
َعنِّي   Dَْتْصِر َ!8ِّال  8َِلْيِه  َيْدُعوَنِني 
ِمَن  َ!َ>ُكْن  8َِلْيِهنَّ  َ>ْصُب  َكْيَدُهنَّ 

�ْلَجاِهِلَني﴾  (يوسف: ٣٤) 

شرO �لكلما�:
 Èُصُبّو& َصْبًو�  يصبو  صبا  >صُب: 
 b� ِصًبا &ِصباً¢: ما` +( �لصبو�&
َجْهِل �لفتوِ�، &منه �* نفسه تصبو 
 Éمعا  )+ يصبو  &هو  �خل#،   )+
&ُصْبَوً�  َصبَوً�  +ليه  صبا   .Jألمو�

.(sألقر�) حّن +ليه :Èُصـُبّو&
ثالثة  على  �جلهُل  �جلاهلني: 
�لنفس  �أل&`: &هو خلو   :sٍضر�
�لشي¢  �عتقا9  &�لثا�:  �لعلم؛  من 
ÌالÅ ما هو عليه؛ &�لثالث: فعُل 
ُيفعل   *� حقُّه  ما   ÅالÌ �لشي¢ 

(�ملفر0�9).

:Rلتفسـ�
�لسابقة  �آلية   o �هللا  �كد  لقد   
�لعزيز،  �مر��  بلسا*  يوسف  بر�¢� 
&هنا  �كدها بلسا* يوسف نفسه 
 ِّsJ يا قائًال:  Jبه   )+ يبتهل  &هو 
 Åفسو مكرهن  ع±  تر9َّ   �  *+
يكن   � �نه  يع±  مما  +ليهن.  �ميل 
قد ما` +ليهن من قبل هذ�، ناهيك 

tΑ$s%Éb>u‘ßôfÅb¡9 $#�=ymr&¥’n<Î)$£ϑÏΒûÍ_ tΡθããô‰tƒÏµ ø‹s9 Î)(�ωÎ) uρô∃ Î�óÇs?Íh_ tã

£èδy‰ø‹x.Ü=ô¹r&£Íκö s9 Î)ä.r&uρzÏiΒtÎ=Îγ≈ pgø:$#*z>$yftFó™$$sù…çµ s9…çµ š/u‘t∃ u�|Çsù

çµ ÷Ζtã£èδy‰ø‹x.4…çµ ¯ΡÎ)uθèδßì‹Ïϑ¡¡9 $#ÞΟŠ Î=yèø9 $#*¢Ο èO#y‰t/Μçλm;.ÏiΒÏ‰÷èt/$tΒ(#ãρr&u‘

ÏM≈ tƒFψ$#…çµ ¨ΖãΨàfó¡uŠs94®Lym&Ïm*Ÿ≅yzyŠuρçµ yètΒzôfÅb¡9 $#Èβ$u‹tFsù(tΑ$s%

!$yϑèδß‰tnr&þ’ÎoΤÎ)ûÍ_1u‘r&ç�ÅÇôãr&#\� ôϑyz(tΑ$s%uρã� yzFψ$#þ’ÎoΤÎ)ûÍ_1u‘r&ã≅Ïϑômr&s−öθsù

Å›ù&u‘#Z”ö9äzã≅ä.ù's?ç�ö�©Ü9 $#çµ ÷ΖÏΒ($uΖø⁄Îm;tΡÿ Ï&Î#ƒÍρù'tGÎ/($¯ΡÎ)š�1t� tΡzÏΒtÏΖÅ¡ósßϑø9 $#*

......Ät<Ås9|Á≈ tƒÇôfÅb¡9 $#!$¨Βr&$yϑä.ß‰tnr&’Å+ó¡uŠsù…çµ −/u‘#\� ôϑyz($¨Βr&uρã� yzFψ$#

Ü=n=óÁ ãŠsùã≅à2ù'tFsùç�ö�©Ü9 $#ÏΒ Ïµ Å™ù&§‘4zÅÓè%ã� øΒF{$#“Ï%©!$#ÏµŠ ÏùÈβ$u‹ÏGø�tGó¡n@*

tΑ$s%uρ“Ï%©#Ï9£sß…çµ ¯Ρr&8l$tΡ$yϑßγ÷ΨÏiΒ’ÎΤö� à2øŒ$#y‰ΨÏãš�În/u‘çµ9|¡Σr'sù

ß≈ sÜø‹¤±9 $#t� ò2ÏŒ Ïµ În/u‘y]Î7n=sù’ÎûÇôfÅb¡9 $#yì ôÒ Î/tÏΖÅ™*
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�&ليس  معها.  �لفاحشة  يرتكب   *�
 � �نه  تعلن  نفسها  �ملر��   *� غريًبا 
+ليها، كما يؤكد _لك يوسف  ميل 
 Ïلال� �لنسو�   *+  ¶ �يًضا،  بلسانه 
J�ينه شهْدَ* �* صد&J �ملعصية من 
مثل هذ� �ملَلك �لكرمي �مر مستحيل، 
 Åملفسر&* بعد �حلا�9 بآال� Ïيأ&
�لسنني لكي يعلنو� �* يوسف كا* 
�لفاحـشة   sتكاJ�  )+ ما`  قد 
بعد  فيـما  تنبه  &لكـنه  �&ًال، 

!sتـا&
من  عديًد�  �آل*   )+ _كرنا  لقد 
يوسف  سيدنا  بني  �ملشاֲדا0 
�لسال<،  عليهما  �لكرمي  &�لرسو` 
&لكن هذy �آلية توضح �لفاPJ بني 
�لن�  فضل  &تبني  �لكرميني،  �لنبيني 
&عظمته �. _لك �* سيدنا يوسف 
يستغيث �هللا تعا( بأ* ينقذy من تلك 
 ،kألخر� �ملصيبة   o بإلقائه  �ملصيبة 
&لكن من سنة �لرسو` �لكرمي �مد 
� �نه كا* يسأ` Jبه �لعافية &�خل# 
 9ّJ على J9ألنه عّز &جل قا ،Ò�9ئم

�ملصيبة بإعطا¢ �لنعمة.
  

َعْنُه   Dََفَصَر 
بُُّه َ َلُه   Aََفاْسَتَجا﴿
�ْلَعِليُم﴾  ِميُع  �لسَّ ُهَو  8ِنَُّه  َكْيَدُهنَّ 

(يوسف: ٣٥)

 شرO �لكلمـا�:
&له   Òفالن �هللا   sستجا�  :Aستجا�  
حاجته  &قضى   y¢9عا قِبل  &منه: 

 .(sألقر�)

:Rلتفسـ�
 �b �* �هللا تعا( خّيب ما|ن �لشرير� 
o يوسف &جعلهن َيْيأْسن منه، كما 

9�C قلبه قو� &ثباًتا.
                 

 �!ُ<َ
َ َما  َبْعـِد  ِمْن  َلُهْم  َبَد�  ﴿ُثمَّ 

َلَيْسُجـُننَُّه َحـتَّى ِحني﴾  �آلَياِ� 

(يوسف: ٣٦)

شرO �لكلمـا�:
 bٌ�J ألمر: نشأ له فيه� o َبد�: بد� له 

.(sألقر�)
 

 :Rلتفسـ�
�ستجابة  �لسجن  9خوله  يكن   �
لدعائه، أل* �لدعا¢ لدخو` �لسجن 
فيه،  هو  ملا   Òحقيقي حًال  يكن   �
�هللا   *� �لسابقة  �آلية  _كر0  &قد 
�ستجابة  عنه كيدهن   Åَتعا( صر
 � يوسف   *� شك  ال  لدعائه. 
كا* قد 9عا Jّبه �* ُيدخله �لسجن، 
لدعائه   sستجا� تعا(  �هللا  &لكن 
�فضل  خر  بطريق   y¢ََبال 9فع  بأ* 
9&* �* ُيدخله �لسجن. ¶ +نه بعد 
 Å&فترٍ� من �لزمن طر�0 ظر Jِ&مر
Öتلفة �09 +( 9خوله �لسجن، كما 
من  |م  بد�  تعا(:﴿¶  �هللا   wيصر
لَيسُجُننَّه ح°  �آليا0   �&�J ما  بعد 
حني﴾. &�kJ �* �ملر�9 من �آليا0 
�ملذكو�J هنا هو �لفضيحة �ملتز�يد� 
�ل� تعرضت |ا �مر�� �لعزيز.. فر�&� 

وأرى أن املراد من اآليات املذكورة هنا هو الفضيحة 
املتزايدة ال^ تعرضت _ا امرأة العزيز .. فرأوا من 
األنسب أن يسـجنوه ليتوهم الناس أن يوسف هو 
اجلـاq وأن امرأة العزيز بريئة، وذلك Eاولًة منهم 
السـتعادة ما فقدته هذه املرأة من عزة واحrام.
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ليتوهم   yيسجنو  *� �ألنسب  من 
 *�& �جلا�  هو  يوسف   *� �لنا� 
�ا&لًة  &_لك  بريئة،  �لعزيز  �مر�� 
منهم الستعا�9 ما فقدته هذy �ملر�� 

من عز� &�حتر�<.
سجن  �لعزيز  بأ*   ��Jلتو� تقو` 
سيدنا يوسف �&` ما نشب �خلصا< 
(�لتكوين ٣٩: ١٩). &لكن �لقر* 
Cعمها   o  ��Jلتو�  �Jيعا �لكرمي 
بعد.  فيما  ُسجن  �نه   kير& هذ� 
بيا*  فإ*  بينُت   *� سبق  &كما 
ما  على  بناً¢  ح°  مرفو�   ��Jلتو�
فمثًال   ،kُ�خر �ماكن   o فيها  9J&
فرعو*  "فسخط  فيها:  جا¢  قد 
�لسقا� &Jئيِس  َخِصيَّيه Jئيِس  على 
�خلّباCين، فوضعهما o حبس بيت 
�لسجن  بيِت   o َر�  �لشُّ Jئيِس 
�بوًسا  يوسف  كا*   bلذ� �ملكاِ* 
يوسَف  �لشر�  Jئيس  فأقا<  فيه. 
 .(٢-٤ (�لتكوين٤٠:  عند�ا". 
 kير كا*  �لعزيز   *� جلًيا  فثبت 
يوسف � صا9ًقا o قوله حو` 
بد�ية   o يسجنه   � &�نه  �حلا�9، 
�ألمر، &+منا �ضطر لسجنه فيما بعد 

.kألخر� Øلبعض �ملصا

 Bََقا  ِ̂ َفَتَيا ْجَن  �لسِّ َمَعُه  ﴿َ!َ�َخَل 
َخْمًر�  َ>ْعِصُر  
�ِني َ<َ 8ِنِّي  َ>َحُدُهَما 
 bََفْو َ>ْحِمُل  
�ِني َ<َ 8ِنِّي  �ْآلََخُر   Bََقا!َ
َنبِّْئَنا  ِمْنُه  ْيُر  �لطَّ َتْأُكُل  ُخْبًز�  
ْ>ِسي َ
�ْلُمْحِسِنَني﴾  ِمَن   eََنَر� 8ِنَّا  ِبَتْأِ!يِلِه 

(يوسف: ٣٧).

شرO �لكلمـا�:
 yُوº& �لعنَب  عصَر  fًر�:  >عِصُر   
عَصَر   .y¢ما  Úَستخر� عصًر�:  يعصُر 
&عصَر  ِبَليِّه.   y¢ما  Úَستخر�  :sَلثو�
�لدّمل: �ستخرÚَ ِمّدته.عصر �لركُض 
عنه:  �لشيَ¢  عصر  عّرقه.  �لفرَ�: 
�لعطيَة.   yعطا� فالًنا:  &عصر  منعه. 

.(sألقر�) حبسه :yعصر

:Rلتفسـ�
�لسجن  معه  ﴿&9خل  تعا(  قوله   
فتيا*﴾ ال يع± بالضر&�J ��ما 9خال 
 bنفس �ليو< �& �لوقت �لذ o لسجن�
9خل فيه يوسف. نعم، ال بّد �* يكونا 
 bملكا* �لذ� o لسجن� o قد ُ�سكنا
ما  �. &هذ�  كا* يسكنه يوسف 
تؤكدy �لتو��J �يًضا، حيث جا¢ فيها: 
Jئيس  خصّييه  على  فرعو*  فسخط 
فوضعهما  �خلباCين؛  &Jئيس  �لسقا� 
o حبس بيت Jئيس �لشر� o بيِت 

يوسف  كا*   bلذ� �ملكاِ*  �لسجن، 
�لشر�  Jئيس  فأقا<  فيه.  �بوًسا 

يوسف عند�ا(�لتكوين٤٠: ٢). 
سفر   o موجو9  هذ�  �لفتيني  &ُحلم 
&لكن  �كثر  بتفصيل   (٤٠ (�لتكوين 
�ملع¿ &�حد. &�حلق �* سؤ�|ما سيَدنا 
يوسف� عن تأ&يل �حللم +منا يد` 
على �نه كا* شهً#� بني �هل �لسجن 
&+ّال  صالحه،  &عظيم  س#ته  �سن 
ملا َسأَلُه �لنا� عن تفس# �ألحال< +_� 
 *+ ¶ .b9لعا� wلصال� b&_ كا* من
بعظيم صالحه  يعترفا*  �يضا  �لَفَتيني 

قائلني: ﴿+نا نر�c من �ملحسنني﴾.
              

8ِال  ُتْرَ�َقاِنِه   hٌَطَعا َيْأِتيُكَما  ال   Bََقا﴿
َيْأِتَيُكَما   ْ̂ <َ َقْبَل  ِبَتْأِ!يِلِه  َنبَّْأُتُكَما 
َتَرْكُت  8ِنِّي  
بِّي َ َعلََّمِني  ا  jَِلُكَما ِممَّ
َ̂ ِباهللا َ!ُهْم ِباآلِخَر2ِ  ِملََّة َقْوhٍ ال ُيْؤِمُنو

﴾  (يوسف: ٣٨)  َ̂ ُهْم َكاِفُر!

شرO �لكلمـا�:
 :dباخل&  dخل�  yأÜنب نبnأتكما: 
خّبرy، &يقا`: نبأC 0يًد� �مًر� منطلًقا 
 o &قا`   .dخل� �لنبأ:  �علمته.   b�
 o ير9   � &�ألنبا¢  �لنبأ  �لكليا0: 
عظيم  &شأٌ*  &قٌع  له  ملا  +ال  �لقر* 

   .(sألقر�)
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 :Rلتفسـ�
�لفتيني   yنتبا� يوسف  سيدنا  لفت  لقد 
 *� Åعة.كا* �اJنفسه بطريقة با )+
�&ًال  طمأ�ما  فلذ�  تبليغه  من  يتضايقا 
بل  كثً#�،  &قتكما  من  خذ  لن  بأن± 
سوÅ �قضي حاجتكما قبل �* يأتيكما 
�لطعا<. &يبد& من _لك ��م o �لقدمي 
�يًضا كانو� مينحو* �لسجنا¢ قبل موعد 
�لطعا< فسحة يرّ&حو* فيها عن �نفسهم 
هي  كما  �حلديث   Åطر��َ &يتجا_بو* 

�لعا�9 �لشائعة o هذ� �لعصر.
�يًضا  هنا  عشر2:  �لثانية  �ملماثلة 
&بني  يوسف  سيدنا  بني  تشاֲًדا  جند 
نبينا �ملصطفى عليهما �لسال<، +_ +* 
يبد&-  -كما   � يوسف  سيدنا 
 )+ لدعوִדما  فرصًة   �د  ال  كا* 
�هللا فلذ� َ&َجَد o سؤ�|ما +ّياy فرصًة 
ساºًة للتبليغ مدJكÒ ��ما ال بد �* 
 iلسما  ÈJنتظا� حديثه    )+ يصغيا 

تأ&يل �ألحال<.
هكذ� كا* يفعل Jسولنا �لكرمي  �، 
تبليغ   9�J� عندما  9عوته  بد�ية  ففي 
�لرسالة &� يسمعه �عيا* مكة. 9عاهم 
ملأ9بة طعاٍ<، &بعد �* فرغو� من �لطعا< 
�9�J 9عوִדم +( �إلسال<، &لكنهم � 
يستمعو� له، &خرجو� من عندy. فأقا< 
|م مأ9بة �خرk، &لكنه o هذy �ملر� 
قبل   y9عو� |م   wشر& حيطته  �خذ 

لإلصغا¢  فاضطر&�  �لطعا<،   Jحضا+
+ليه &هم o �نتظاJ �لطعا<.   

فهذy �آلية تبني لنا سنة �نبيا¢ �هللا عليهم 
&علينا  �لدعو�،  تبليغ  �لسال< o ¬ا` 
ح°  &عظنا   o �9ئًما  ֲדا  نتأّسى   *�
نتمكن من قو` ما نريد من حيث ال 

نثقل على �لنا�.
&بقوله ﴿_لكما مما عّلم± J»﴾ برهن 
�لدين �حلق، أل*  �تبعه هو  على �* ما 
�لدين �حلق هو ما يؤÞ Ïاo yJ كل حني 

&يوصل �إلنسا* Ìالقه عّز &جل.
            

 bََباِئي 8ِْبَر�ِهيَم َ!8ِْسَحاr تََّبْعُت ِملََّة�!َ﴿
ْ̂ ُنْشِرeَ باهللا ِمْن  َ̂ َلَنا َ> َ!َيْعُقوAَ َما َكا
َشْيٍ� jَِلَك ِمْن َفْضِل �هللا َعَلْيَنا َ!َعَلى 
 ﴾ َ̂ �لنَّاvِ َ!َلِكنَّ َ>ْكَثَر �لنَّاvِ َال َيْشُكُر!

(يوسف: ٣٩)

 :Rلتفسـ�
ساعد  قد  �تبعه   bلذ� �لدين   *�  b�
�لنا� 9&مÒ على �لوصا` باهللا تعا(، 
�نه  علينا  �هللا  من  كب#  َلفضٌل  &�نه 
مهَّد هذ� �لطريق للعبا9 لكي يصلو� 
 *&Jِّليه، &لكن �ملؤسف ��م ال يقد+

هذy �ملنة �إل|ية حق قدJها.
&&ضح بقوله  ﴿_لك من فضل �هللا 
علينا &على �لنا�﴾ �* �لنبو� ال متثل 
بل  فحسب،  ֲדا   Åيتشر ملن  نعمة 
5يًعا،  �ملؤمنني  على  +|ي  +نعا<  ��ا 
 b&ينتفعو* من هذ� �ملعني �لسما _+
على قدJ مر�تبهم &جهو9هم، كما 
Jغم  به  ينتفعو*  �يًضا   Jلكفا�  *�
Jفض   o يبد�&*   _+ للن�،  Jفضهم 
عـقائد  من  لديـهم  مما  �لعديد 
تَأثًر�  ضالة   Jفـكا�& فاسد� 

بتعـاليمه.

كان wاف أن يتضايقا من تبليغه فلذا طمأنهما أوًال 
أقضي  كث6ًا، بل سوف  وقتكما  آخذ من  لن  بأن} 
الطعام. ويبدو من ذلك  يأتيكما  أن  حاجتكما قبل 
أنهم ! القدمي أيًضا كانوا مينحون السجناء قبل موعد 
الطعام فسحة يرّوحون فيها عن أنفسهم ويتجاذبون 
َأطراف احلديث كما هي العادة الشائعة ! هذا العصر.
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التقوى

 Aٌَبا
ْ<َ<َ ْجِن  �لسِّ َصاِحَبِي  ﴿َيا 
�ْلَو�ِحُد  �هللا   hِ<َ َخْيٌر   َ̂ ُمَتَفرُِّقو

�ْلَقهَّا
﴾ (يوسف: ٤٠)

 شرO �لكلمـا�:
 �لقّهاُ
: قهَرy قهًر�: غلبه فهو قاهر. 
غ#  من   b� قهًر�  �خذُتهم  &تقو` 
Jضاهم. �لقّهاJ فّعا` للمبالغة &هو�سم 

 .(sألقر�) ¿ا¢ �حلسµمن �أل
  

:Rلتفسـ� 
�لدنيا  �هل   *+ يوسف  يقو` سيدنا   
بكثر�  �آلخرين  على  ينتصر&* 
 &_  «J ملساعدين، &لكن�& �ألعو�* 
&مع  �حد  &�حد  فإنه  عجيب،  شأ* 

_لك غالب يقهر �جلميع. 
يوسف  من  �لشديد  �لتركيز  هذ�   *+
� على هذy �لصفا0 �إل|ية لدليل 
على كماله �لر&حا�، مما �د9 +ميا* 

.yملر¢ &يزيد�

 �َ>ْسَماً 8ِّال  ُ�!ِنِه  ِمْن   َ̂ َتْعُبُد! ﴿َما 
ْيُتُموَها َ>ْنُتْم َ!rَباُ,ُكْم َما َ>ْنَزBَ �هللا  َسمَّ
ِ̂ �ْلُحْكُم 8ِّال هللا َ>َمَر  8ِ ٍ̂ ِبَها ِمْن ُسْلَطا
يُن �ْلَقيُِّم  َ>الَّ َتْعُبُد!� 8ِّال 8ِيَّاjَ xُِلَك �لدِّ
  ﴾ َ̂ َيْعَلُمو ال   vِلنَّا� َ>ْكَثَر  َ!َلِكنَّ 

(يوسف: ٤١)

 شرO �لكلمـا�:
مقوِّما  ثابًتا   b� قـّيًما  9يًنا  �لقّيم:   
ألموJ معاشهم &معا9هم (�ملفر0�9). 
�لقـّيمة:  متولّيه.  �ألمر:  على  �لقيِّم 

.(sألقر�) لديانة �ملستقيمة�

 :Rلتفسـ�
يقو` سيدنا يوسف �: ما �لفائد� 
من عبا�9 �شيا¢ ال 9ليل على &جو9ها، 
عند  من  �خترعتموها  �µا¢  هي  بل 
 b� &جو9ها  على  اليقو<  �نفسكم، 
 b� )برها* &ال يصحبها من �هللا تعا

تأييد.
للغاية  لقد �شاJ بذلك +( مبد� ها< 
نبـيًّا  تعا(  �هللا  يبعثه  من   *� &هو: 
البدَّ �* يأÏ مصحوًبا بdها* &تأييد 
�هل   *� &�لو�قع  تعا(.   yعند من 
�أل9يا* �ملختلفة �تصمو* فيما بينهم 
عبًثا. عليهم �* يلتفتو� +( هذ� �ملقيا� 
�لصاP9  &ير&� ما هو  �ليقي± ملعرفة 
من  �ملّدعي  به هذ�  �تى   bلذ� �لدليل 
�لعقل ال يستسيغ  عند �هللا. _لك �* 
�بدÈ �* يرتكز �لدين �حلق على �أل9لة 
 .b&اµ تأييد b� #لعقلية فقط من غ�
�لسما¢  من   Ïيأ  bلذ�  *+ بل  كال، 
بّد �* يأÏ مصحوًبا بأ9لة µا&ية  ال 

�يًضا. 
�لقّيم)  �لدين  (_لك  بقوله:  بني  &قد 

يسّد  ما  هو  +منا  �حلق  �لدين   *�
مًعا  &�ملعا9  �ملعا½  لإلنسا* حاجا0 
&يقد< تعليًما ُيصلح حالتيه �لر&حانية 

&�جلسمانية. 
كما �شاJ بـ”_لك“ +( �نه لن �قق 
 bلذ� �لدين  _لك  +ّال   Åألهد��  yهذ
 yهذ& .cينقذ �لنا� من �لوثنية &�لشر
 *� جر<  &ال  للغاية،  عظيمة  حقيقة 
�لشرc عقبة كأ�9¢ تعتر� سبيل Jقي 
�إلنسا*، +_ كيف ميكن لقو< يعبد&* 
&�|و�¢   Jكالنا �لكو*  عناصر  ش° 
لتحطيمها  يهّبو�   *� &غ#ها  &�جلبا` 
+منا  &تطوJهم.  خلدمتهم  &تسخ#ها 
ينتفع من �لنو�ميس �لطبيعية من يؤمن 
بأ* كل ما o �لكو* هو من صنع �هللا 

تعا( َخَلَقه لنفع �إلنسانية.

َ>َحُدُكَما  َ>مَّا  ْجِن  �لسِّ َصاِحَبِي  ﴿َيا 
�آلَخُر  َ!َ>مَّا  َخْمًر�  
بَُّه َ َفَيْسِقي 

ْ>ِسِه َ ِمْن  ْيُر  �لطَّ َفَتْأُكُل  َفُيْصَلُب 
 ﴾ ِ̂ َتْسَتْفِتَيا ِفيِه   yلَِّذ� �َألْمُر  ُقِضَي 

(يوسف: ٤٢) 

شرO �لكلمـا�:
كَضَرَبه  �لقاتَل   b� صَلبه  فُيصلب: 
لسا*   o& مصلوًبا.  جعلُه  صلًبا: 
�ملعر&فة  �لقتلة   yهذ �لصلُب   :sلعر�
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 .cُ9لو� &هو  �لصليب  من  &�صله 
 cَ9لو� b� فأساله yَصَلَب �للحَم: شو�
&طبخها  5عها  �لعظا<:  َصَلَب  منه. 
&�ستخرÚ &9كها ليؤتَد< به. &�لصليب: 
(�لصليب) هو   :wلصحا�  o& .c9لو�
ملا   sملصلو� ُسّمي  &به  �لعظا<،   cُ9&
يسيل من &9كه، &�لُصلب- هذy �لِقتلة 
�ملعر&فة- مشتق من _لك، أل* &9كه 

&صديدy يسيل (تاÚ �لعر&�).

 :Rلتفسـ� 
سيدنا  كا*  يقو`:  سؤ�`  ينشأ  هنا 
يوسف � ¬ر9 معّبر للرáيا، فكيف 
 bلذ� �ألمر  ُحسم  قد  بأنه  �9ّعى 
للتفس#   *+  :sجلو��& عنه؟  تسأالّني 
�يضÒ عالقة &ثيقة مبا سيتحقق &�د� 
يكو*  ال  �نه  &�لو�قع  �حللم.  نتيجة 
يقصها   *� قبل  كب#�  ��ية  للرáيا 
فُعبِّر0  ُحِكَيت   �_+ �ما  صاحبها. 
كما  &�ققها  |ا   Jيغا تعا(  �هللا  فإ* 
ُعبِّرo 0 معظم �ألحيا*. &لذلك قا` 
 bحلديث �لنبو� Jلصوفية، بل &قد �شا�
�ب   �Jملنذ� �لرáيا   *�  )+ �لشريف 
_كرها  عن  يتجنب   *� �ألنسا*  على 
لآلخرين (�لبخاbJ، �لتعب#).  &لذلك 
جند �* �لسجيَنْين ملا َ_َكر� حلميهما، 
 Èا يوسف � بتعب#�ا مؤكد�dخ�

�* �حللمني سوÅَ يتحققا* حتًما.

ِمْنُهَما  َناٍ{  َ>نَُّه  َظنَّ   yِللَِّذ  Bََقا!َ﴿
 ُ̂ ْيَطا �لشَّ  xَُفَأْنَسا 
بَِّك َ ِعْنَد  �jُْكْرِني 
ِبْضَع  ْجِن  �لسِّ ِفي  َفَلِبَث  
بِِّه َ jِْكَر 

ِسِنَني﴾ (يوسف: ٤٣)

شرO �لكلمـا�:
بضع: �لبضُع ما بني �لثال� +( �لتسِع 

.(sألقر�)

 :Rلتفسـ�
 bلتمس يوسف � من �لف° �لذ�
 yيذكر  *�  sلعقا� من  بنجاته  �يقن 
 *� yd�& عند �مللك عندما يرجع +ليه
يوسف موo i9 �لسجن 9&منا _نب. 
&لكن �لف° نسَي �لتما� يوسف &� 
النشغاله  &_لك  �مللك،  عند   yيذكر
َيْسقي  كا*  حيث  �لشرير�  مبشاغله 

�خلمر للنا� o �لبال�.
 yلقد فّسر �لبعض قوله تعا( ﴿فأنسا  
�لشيطا*  بأ*  Jبه﴾  _كر  �لشيطا* 
 b� � ّبهJ نسى يوسف �* يذكر�
�* يقو`: +* شا¢ �هللا. &�حلق �نه � 
يوسف:  ليقو`   iٍ�9 هناc من  يكن 
+* شا¢ �هللا، كما � �د� منه هذ� 
 (sJ) لتقص#. بل قد جا¢0 كلمة�
�مللك  مبع¿  Jبه“  ”_كر  قوله:   o
قوله:(عند   o  Òيض� جا0¢  كما 

 (sJ) بك). فال �9عي ألخذ كلمةJ
هنا مبع¿ �لرs �، لنستد` بذلك 
َ�*َّ يوسف � تغافل عن _كر �هللا 
هو  �لبسيط  �لو�ضح  �ملع¿  بل   ،�
�لسجن  من  �لناجي  �لف°  هذ�   *�
عند  يوسف  _كر  �لشيطا*   yنسا�
بسبب  �نه  مبع¿  �مللك،   b�  ،yسيد
�ألعما` �لشيطانية مثل شرs �خلمر 
&توCيعها �C` عن �لف° �لتأثُ# �لطيب 
�لذb تركته فيه ُصحبُة يوسف �، 
 �& يـوسـف   o يفـكر  فلم 
كـما  �مللـك  عـند   yيـذكـر

&ّصـاy بـذلـك.
فبالرغم من هذ� �ملع¿ �لو�ضح لآلية، 
مثل  من  يوسف  ساحة   ãُdي  bلذ�
 bهذ� �لتقص#، ال �9عي �* نأخذ بأ

معً¿ خر يسي¢ +ليه �.
قوله   o  ( (ظنَّ كلمة  �ستخد<  &قد 
 ﴾Úٍنا �نه  ظّن   bللذ ﴿&قا`  تعا( 
 Òليس نبّيـ bيا �إلنسا* �لذáJ *أل
+ّال  �ليقني  طابع  حتمل  كانت  مهما 
��ا ال äلو من شائبة �لشك، فلذلك 
يعبَّر عنها بالظن. +منا هم �ألنبيا¢ فقط 
�لف   *� �إلنسا*  يستطيع  �لذين  
�نه حق &صدP. &هذ�  عن &حيهم 
�حد �لفر&P �|امة بني &حي �ألنبيا¢ 

&غ#هم.
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التقوى

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 2مد املصطفىسيدنا 2مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ِ̀ �ْلُعُمِر  _َJْ�َ&َ ِهللا   �   َكاَ* َيْدُعو:  َ�ُعوُ_ ِبَك ِمْن �ْلُبْخِل َ&�ْلَكَسِل� َ̀ ��    �ََنِس ْبِن َماِلٍك  �   َ�*َّ Jَُسو ���
ِ̀  َ&ِفْتَنِة �ْلَمْحَيا َ&�ْلَمَما0ِ. (صحيح �لبخاbJ، كتاs تفس# �لقر*) ا َ&َعَذ�sِ �ْلَقْبِر َ&ِفْتَنِة    �لدَّجَّ

َ̀ �لنَِّبيُّ �:    َمَثُل �لَِّذb َيْذُكُر Jَبَُّه َ&�لَِّذb ال َيْذُكُر Jَبَُّه َمَثُل �ْلَحيِّ َ&�ْلَميِِّت.  : َقا َ̀ �ْ�    �َِبي ُموَسى �    َقا ���
(صحيح مسلم، كتاs �لدعو�0)

:   َ�ال َ�9ُلُُّكْم َعَلى َ�ْهِل �ْلَجنَِّة ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضعٍَّف  ُ̀ َ̀ : َسِمْعُت �لنَِّبيَّ  �   َيُقو ��     َحاJَِثَة ْبِن َ&ْهٍب  َقا ���
َلْو َ�ْقَسَم َعَلى �هللا   َألََبرyَُّ.    َ&َ�ْهِل �لنَّاJِ ُكلُّ    َجوÄٍ�َّ    ُعُتلٍّ    ُمْسَتْكِبٍر. (صحيح �لبخاbJ، كتاs �إلميا* 

(J&لنذ�&

 َ̀ ْ̀ �9ًَ¢ ِ+الَّ �َْنَز ُ̀ �ِهللا �:   ِ+*َّ �هللا � َلْم ُيْنِز َ̀ Jَُسو َ̀   َقا َلِميِّ   َعْن    َعْبِد �هللا  َقا �َعْبِد �لرَّْحَمِن �لسُّ �� ���
َلُه ِشَفاً¢. َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه َ&َجِهَلُه َمْن َجِهَلُه. (مسند �
د بن حنبل)



١١

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((٨٨))

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. 

œÁÅ flë’\;Ö“d;Èd^;◊]ï…;∫;ápÊŸ;‹˜—

xضا

ضي �هللا عنه !> 

كا* � عاJفا تا<َّ �ملعرفة، حليم �خللق Jحيم �لفطر�، &كا* يعيش bّC o �النكساJ &�لغربة، &كا* كث# �لعفو &�لشفقة 
 Jغشيه من �لنو& ،kJخ# �لو w&حه بر&J جلبهة. &كا* شديد �لتعلق باملصطفى، &�لتصقت� Jبنو Åة، &كا* ُيعر
&�لر
�بوs �ملو(، &�ختفى حتت شعشعا* نوJ �لرسو` &فيوضه �لعظمى. &كا* ممتا�Cً من سائر �لنا� o فهم  yما غّشى مقتد�
�بة سيد �لرسل &فخر نوi �إلنسا*. &ملا جتلى له �لنشأ� �ألخر&ية &�ألسر�J �إل|ية، نَفض �لتعلقا0 �لدنيوية،  o& *لقر�
&نَبذ �لُعلق �جلسمانية، &�نصبغ بصبغ �ملحبوs، &ترc كل ُمر�9 للو�حد �ملطلوs، &جتر09 نفسه عن كد&0�J �جلسد، 
 Jنفسه، &جذ P&إل|ي من 5يع عر� P9لعاملني. &+_� متكن �حلبُّ �لصا� sّJ مرضا� o تلونت بلو* �حلق �ألحد، &غابت&
قلبه &_0�J &جوy9، &ظهر0 �نو�o yJ �فعاله &�قو�له &قيامه &قعوy9، ُسّمي صّديًقا &ُ�عطي علًما غضا طرّيا &عميقا، من 
حضر� خ# �لو�هبني. فكا* �لصدP له ملكة مستقر� &عا�9 طبعية، &بد0 فيه ثاyJ &�نو�o yJ كل قو` &فعل، &حركة 
 sضني. &+نه كا* ُنسخة +5الية من كتاJلسما&�0 &�أل� sJ ملنعمني عليهم من� o سكو*، &حو�� &�نفا�، &ُ�9خل&

�لنبو�، &كا* +ما< �Jباs �لفضل &�لفتو�، &من بقية طني �لنبيني.
�ل�  �حلقيقة  هو  بل  �ملحبة،  عني   Jفو من  &ال   ،Cلتجو�& �ملسا�ة  قبيل  من  &ال  �ملبالغة  من  نوًعا  هذ�  قولنا  حتسب  &ال 
ظهر0 عليَّ من حضر� �لعز�. &كا* مشربه � �لتوكل على sJ �ألJباs، &قلة �اللتفا0 +( �ألسباs، &كا* كظٍل 
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مناسبة  له  &كانت   ،s�9آل� � o 5يع  &سيدنا  لرسولنا 
 o لفيض� من  له  &لذلك حصل  �لdية،  �Cلية �ضر� خ# 
�لساعة �لو�حد� ما � �صل لآلخرين o �ألCمنة �ملتطا&لة 
�حد   )+ تتوجه  ال  �لفيو�   *� &�علم  �ملتباعد�.   Jألقطا�&
�لكائنا0،   o �هللا  عا�9  جر0  &كذلك  باملناسبا0،  +ال 
&�ألصفيا¢،  باأل&ليا¢  مناسبة   �J_ �لقّسا<  ُيعطه   �  bفالذ
فهذ� �حلرما* هو �لذb ُيعبَّر بالشقو� &�لشقا&� عند حضر� 
عا0�9  �حا�   bلذ� هو  �ألكمل  �ألمت  &�لسعيد  �لكdيا¢. 
&�ألساليب.  &�لكلما0   Äأللفا�  o  yضاها ح°  �حلبيب 
ال   bلذ� كاألكمه  �لكما`  هذ�  يفهمو*  ال  &�ألشقيا¢ 
+ال من جتليا0  للشقي  �أللو�* &�ألشكا`، &ال حظ   kير
�لعظمو0 &�|يبة، فإ* فطرته ال ترk يا0 �لر
ة، &ال تشم 
 ،wلصال�& �ملصافا�  ما   bJتد &ال  &�ملحبة،  �جلذبا0  Jيح 
&�ألنس &�النشر�w، فإ�ا ممتلئة بظلما0، فكيف تنـز` ֲדا 
�نو�J بركا0؟ بل نفس �لشقي تتموÚ متوÚَُّ �لريح �لعاصفة، 
&تشغله جذباִדا عن áJية �حلق &�حلقيقة، فال �ي¢ كأهل 
�لسعا�J �9غبا o �ملعرفة. &�ما �لصّديق فقد ُخلق متوّجها 
+( مبد� �لفيضا*، &مقِبال على Jسو` �لر
ن، فلذلك كا* 
�لنبو�، &�&( بأ* يكو* خليفة  �لنا� �لو` صفا0  �حق 
 ،Pية، &يتحد مع متبوعه &يو�فقه بأمت �لوفاdحلضر� خ# �ل
 cلس# &�لعا�9 &تر�& P5يع �ألخال o يكو* له مظهًر�&
 Åبالسيو cال يطر� عليه �النفكا& ،Pتعلقا0 �ألنفس &�آلفا
&�ألسنة، &يكو* مستقر� على تلك �حلالة &ال يزعجه شي¢ 
�لد�خل  �ملصائب &�لتخويفا0 &�للو< &�للعنة، &يكو*  من 
o جوهر J&حه صدقا &صفا¢ &ثباتا &�تقا¢، &لو �Jتد �لعا� 

كّله ال ُيباليهم &ال يتأخر بل يقد< قدمه كل حني.
&قا`:  �لنبيني،  بعد  �لصّديقني  ِ_كر  �هللا  َقفَّى  _لك  &ألجل 
 َ يِقني دِّ ﴿َفُأ&لَِئَك َمَع �لَِّذيَن �َْنَعَم �هللا َعَلْيِهْم ِمَن �لنِبيَِّني َ&�لصِّ

اِلِحني﴾ *. &o _لك +شا0�J +( �لصّديق  َهَد�ِ¢ َ&�لصَّ َ&�لشُّ
من  �حًد�  µى  ما   � �لن�  فإ*  �آلخرين،  على  &تفضيله 
فانظر   ،yّياJَ& مقامه  لُيظهر   ،yيا+ +ال  صّديًقا  �لصحابة 

كاملتدبرين.
لقو<  &�هلها  �لكما`  مر�تب   )+ عظيمة   �Jشا+ �آلية   o&
سالكني. &+نا +_� تدبرنا هذy �آلية، &بّلغنا �لفكر +( �لنهاية، 
�لصّديق،  كماال0  شو�هد   dك� �آلية   yهذ  *� فانكشف 
على  يتمايل  من  كل  على  ينكشف  عميق  سّر  &فيها 
�لرسو`  لسا*  على  صّديًقا  ُسّمي  بكر  �با  فإ*  �لتحقيق. 
�فى  ال  كما  باألنبيا¢  �لصّديقني  �َْلحَق  &�لفرقا*  �ملقبو`، 
 sللقب &�خلطا� �لعقو`، &ال جند +طالP هذ�   b&_ على
على �حد من �ألصحاs، فثبت فضيلة �لصّديق �ألمني، فإ* 

�µه ُ_كر بعد �لنبيني.
فانظر باإلنابة &فاPْJِ غشا&� �الستر�بة، فإ* �ألسر�J �خلفية 
كل  فابتلع  �لقر*  قر�  &من  �لقر*،   0�Jشا+  o مطوّية 
 yلو ما �حستها �اسٍة �لوجد�ُ*. &تنكشف هذ& ،ÅJملعا�
�حلقائق متجر9ً� عن �أللبسة على نفو� _&b �لعرفا*، فإ* 
فتمّس J&حهم 9قائَق  �لعز�،  �ملعرفة يسقطو* �ضر�  �هل 
ال متّسها �حٌد من �لعاملني. فكلماִדم كلما0، &من 9&�ا 
 *&C&ح° يتجا �Jخر�فا0، &لكنهم يتكلمو* بأعلى �إلشا
نظر �لنّظا�J، فُيكّفرهم كل غ� من عد< فهم �لعبا�J. فإ�م 
&ال  �حًد�،  ُيشاֲדو*  &ال  �حٌد  ُيشاֲדهم  ال  منقطعو*  قو< 
�ملتالعبني. كَفلهم �هللا  ينظر&* +(  �حًد�، &ال  يعبد&* +ال 
كرجل كَفل يتيما، ففّوضه +( مرضعة ح° صاJ فطيما، 
¶ Jّباy &عّلمه تعليما، ¶ جعله &�J& �Jثائه، &منَّ عليه مّنا 

عظيما، فتباcJ �هللا خ# �ملحسنني.

* �لنسا¢:٧٠

----------------
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xعاِ� َمن عا��! xَمن !�ال Bِ�! للهم� 

كا* � تقيًّا نقيًّا ِمن �لذين هم �حب �لنا� +( �لر
ن، 
&ِمن èب �جليل &سا0�9 �لزما*. �سد �هللا �لغالب &ف° 
شجاعا  &كا*  �جلنا*.  طيب  �لكف   bّند �حلّنا*،  �هللا 
&حيًد� ال ُيز�يل مركزo y �مليد�* &لو قابله فوÚ من �هل 
�لنهاية C oها�9  �لعد&�*. �نفد �لعمر بعيش �نكد &بلغ 
نوi �إلنسا*. &كا* �&` �لرجا` o +عطا¢ �لنشب &+ماطة 
�لشجب &تفقُّد �ليتامى &�ملساكني &�جل#�*. &كا* �ّلي 
�نو�i بسالة o معاcJ &كا* مظهر �لعجائب o هيجا¢ 
فصيح  �لبيا*   sعذ كا*  _لك  &مع  &�لسنا*.  �لسيف 
به  &�لو   sلقلو�  Jجذ  o بيانه  ُيدخل  &كا*  �للسا*. 
 �Jً9ها*. &كا* قاdل� Jصد� �أل_ها*، &�لي مطلعه بنو
 Jليه �عتذ�+ Jمن ناضله فيها فاعتذ& ،sألسلو� iعلى �نو�
�لبالغة   Pطر  o& خ#  كل   o كامال  &كا*   .sملغلو�
&�لفصاحة، &من �نكر كماله فقد سلك مسلك �لوقاحة. 
�لقانع  بإطعا<  &يأمر  �ملضطّر،  مو�سا�   )+  sيند &كا* 

&�ملعتّر، &كا* من عبا9 �هللا �ملقربني.
�لفرقا*،  �Jتضاi كأ�   o لسابقني� من  _لك كا*   &مع 
&ُ�عَطي له فهم عجيب إلc�J9 9قائق �لقر*. &+� J�يته &�نا 
يقظا* ال o �ملنا<، فأعطا� تفس# كتاs �هللا �لعال<، &قا`: 
 bآل* ُ�&لِْيَت َفُهّنيَت مبا ُ�&ِتيَت. فبّسطُت يد�& ،b#هذ� تفس
&�خذ0 �لتفس#، &شكر0 �هللا �ملعطي �لقدير. &&جدُته _� 
 .�Jَخْلٍق قومي &ُخلٍق صميم، &متو�ضعا منكسر� &متهّلًال منّو

&�قو` حلًفا +نه القا� ُحبًّا &�ُْلًفا، &�ُلقي J o&عي �نه يعرف± 
&مشر»،  مسلكي   o �لشيعة  �خالف  ما  &يعلم   ،Ïعقيد&
�نًفا، بل &�فا�  ُعنًفا، &ما نأé kانبه  بأنفه  &لكن ما ·خ 
كاملصافني  �ملحبة  &�ظهر  �ملخلصني،  كاملحبني  &صافا� 
�لصا9قني. &كا* معه �حلسني بل �حلسنِني &سيد �لرسل خامت 
�لنبيني، &كانت معهم فتا� 5يلة صاحلة جليلة مباJكة مطّهر� 
معّظمة ُمَوقر� باهر� �لسفوJ ظاهر� �لنوJ، &&جدִדا ممتلئة من 
�لزهر�¢  ��ا  J&عي   o &�ُلقي  كامتة،  كانت  &لكن  �حلز* 
فاطمة. فجا¢ت± &�نا مضطجع فقعد0 &&ضعت J�سي على 
فخذها &تلطفت، &J�يُت ��ا لبعض �حز�� حتز* &تضجر 
 �� فُعّلمُت  �لبنني.  مصائب  عند  كأّمها0  &تقلق  &تتحنن 
قل�   o &خطر  �لدين،  ُعَلق   o �البن  مبنـزلة  منها  نزلُت 
�* حز�ا +شا�J +( ما سأkJ ظلما من �لقو< &�هل �لوطن 
�ملعا9ين. ¶ جا¢� �حلسنا*، &كانا يبديا* �ملحبة كاإلخو�*، 
&&�فيا� كاملو�سني. &كا* هذ� كشًفا من كشوÅ �ليقظة، 

&قد مضت عليه ُبْرهة من سنني.
 sJ مناسبة لطيفة بعلّي &�حلسني، &ال يعلم سّرها +ال É&
من   b9عا�&  ،yبنا�& عليا  �حّب   �+& &�ملغربني.  �ملشرقني 
�ملتعسفني. &ما كا*  �جلائرين  لسُت من  عاy�9، &مع _لك 
، &ما كنت من �ملعتدين.  É �* �عر� عما كشف �هللا عليَّ
&+* � تقبلو� فلي عملي &لكم عملكم، &سيحكم �هللا بيننا 

&بينكم، &هو �حكم �حلاكمني.



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

١٤

التقوى

خطبة �لجمعة

تر5ة: �ملكتب �لعر» 

ال   yحد& �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
 yمًد� عبد�شريك لـه، &�شهد �* 
من  باهللا  فأعو_  بعد  �ما  &Jسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا sJَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو< �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   cَيَّا+&َ َنْعُبُد   cَيَّا+
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (مني) َ&ال �لضَّ

حتقق نبوءةحتقق نبوءة
ع مكانك“ ع مكانك“”وسِّ ”وسِّ

خطبة �جلمعة
�ل� >لقاها >مR �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر!
 >�د 

>يدx �هللا تعا� بنصرx �لعزيز
� yملهد� hخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�

يو<  ٢٠٠٩/٦/١٢
o مسجد بيت �لفتوw  بلند*

يتعامل �هللا � مع مقربيه &�نبيائه على 
ºو عجيب &غريب، فهم �تفو* عن 
�لنا� للعكوÅ على عبا�9 �هللا تعا(، 
&�µى   ،Ú&باخلر يأمرهم  �هللا  لكن 
 ،� �هللا  Jسو`  هو  _لك  على  مثا` 
 o بهJ كر_ )+ Åينصر حيث كا* 
متو�صلة،  �يا<  عد�  منفر�9  غاJ حر�¢ 
&� يكن له �J bغبة o �موJ �لدنيا، 
 ¢�9� o مع �نه � &لن يكو* �حد مثله
�ملسئوليا0 �لدنيوية o بيته &خاJجه، 
 Pالستغر�� �لشاغل  شغله  كا*  لكن 
على   Åلعكو�& تعا(  �هللا  حب   o
 Úهللا �* �ر� yعبا9ته �. &حني �مر
من �لغاJ &يدعو �لعا� +( �هللا �لو�حد 
�ألحد فإنه قد سجل o ميد�* �لدعو� 
+( �هللا �i&J �ألمثلة �ل� ال نظ# |ا. 
تعا(  �هللا  عند  �حلبيب  �إلنسا*  &هذ� 
�ل عتاs �لقو< نتيجة 9عوته +(  Jصا
�هللا تعا(، &قد ُجعل عرضة لكث# من 
�لفظائع &�العتد�¢�0. كا* قلبه عامر� 
�ب �هللا &�لشفقِة على خلق �هللا. كا* 
يبد& كل حلظة o شأ* جديد 9&* �* 
&بسبب  &�عتد�¢،  عد�¢   bأل يكتر� 
9عوته � كانت 5اعته تكd كل يو< 
بانضما< شخص �& شخصني +( صفه 
�جلزير�   ÚJخا Jسالته  �نتشر0  ح° 
قيا<  �لعا�  �لعربية o حياته. ¶ شهد 
9&` +سالمية o سيا &�فريقيا &�&J&با. 
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على  يصّلي  يبقى   *�& �ألحد،  �هللا 
�لد&�<  على   � �مد  &مطاعه   yسيد
لعبا9ته  &نتيجًة  &عشقه.  �به  نشو�َ* 
هللا تعا( &حبه �لشديد للن� � كا* 
ترb9ّ حالة �ملسلمني �لدينية &�لدنيوية 
 iقلًقا شديًد�. فكا* يتضر له  ُيسبب 
+( �هللا � من �جلهم. &نتيجة 
اسه 
�لعا�   o �هللا  &حد�نية  إلJسا¢   �
يعكف  كا*   � للن�  �لشديد  &حبه 
على قر�¢� �لقر* �لكرمي بتدّبر &+معا* 
ليد�فع   kألخر� �أل9يا*  كتب  &قر�¢� 
عن �إلسال< من ناحية، &ُيثبت �فضلية 
    .kلقر* �لكرمي عليها من ناحية �خر�
عليها  �لكرمي  �لقر*   Pَُّتفو لُيثبت 
سنحت  كلما  عليها  �إلسال<   Pَُّتفو&
 b� حياته   o جند  &ال  �لفرصة.  له 
�ثًر�  &ال  �لصيت  لكسب  منه  �ا&لة 
ح°  _لك  على  &يشهد  للريا¢، 
�ألغياJ &�ألحباs. +* �هللا عا� �لغيب 
كا*  مبا  خب#  خ#  كا*  &�لشها�9 
&&فا¢  حب  من  يكّنه   � حضرته 
من   yعند كا*  &ما   � &لرسوله  هللا 
 *ِ�  yمر� حيث  لإلسال<،  مؤ�سا� 
تكتِف  فال  �خلمو`  �C&ية  من   Úْْخُر�
�أل9يا*  على  �إلسال<  �فضلية  ببيا* 
�ألخرk فقط &ال تغي# حالة �ملسلمني 
 ÅJملعا� wمن خال` +صال �Jملتدهو�
�ملشكلة   yهذ فإ*  فقط،  &�ألصدقا¢ 

بالكتابة  ُتَحلَّ  &لن  _لك  من   dك�
فقط، بل عليك �* تعِلْن o �لعا� كله 
&�خdكم  ظهر  قد  �ملنتظر  �ملسيح   *�
�نا  �ن±  تعا(  �هللا  &حي  على  بنا¢ 
 .bلك �ملسيح �ملوعو9 &�إلما< �ملهد_
هذ�   � حضرته  نشر   *� &مبجر9 
�إلعال* قامت ضدy معاJضة شديد� 
9فعْته +( �لتفك# o �|جر� من قا9يا*، 
�ملخلصني  مريديه  بعُض  عليه  فعر� 
�* يأÏ &يسكن عندهم &�كد&� ��م 
�يضا،  
ايته  مسئولية  سيتحملو* 
لكن _لك � �د� بفضل �هللا تعا(. 
فقد طمأنه �هللا تعا( o عا< ١٨٨٢ 
حني كا* يقو< بتأليف كتابه �لشه# 
"�ل�dهني �أل
دية" 9فاًعا عن �إلسال< 
&�خyd �* �ألموJ ستتحو` لصاحلك. 
هناc &حي طويل باللغة �لعربية سجله 
�ل�dهني �أل
دية،   o � حضرته  
 o yقّد< لكم �آل* جز¢� منه قد _كر�&
كتابه �آلخر "سر�Ú من#" حيث قا`: 
"هناc نبو¢� مسجلة o �لصفحة ٢٤٢ 
&هي:  �أل
دية  �ل�dهني   sكتا من 
عليك  !>لقيُت   ،�8 
�فعك   �8"
َّ̂ �م  ِر �لذين rَمنو� > �بًة م�، !َبشِّ
عليهم  !�تُل  
ֲדم،  عند   bٍصد hََقَد
ما ُ>!حَي 8ليك ِمن 
بك، !ال تصعِّْر 
 b�  "vلنا� ِمن   hْتسَأ !ال  �هللا  َخلْلِق 
سيعا9يك �لنا� &ُيبغضونك، &لكنهم 

¶ ترk9 �ملسلمو* J&حانًيا +( �قصى 
�سب   � �لن�  لنبو¢�  حتقيًقا  حد 
�الºطا�  &هذ�  تعا(،  �هللا  مشيئة 
�ملسلمني  حكوما0   o �ّثر  �لر&حا� 
�لبلد�* فز�` حكمهم فيها.  o بعض 
�لوعد  منه  قد سبق  تعا(  �هللا   *� &مبا 
�* �إلسال< هو �لدين �لوحيد �لكامل 
 *� بد  ال  فكا*  �لنا�،  لكافة  &�نه 
هذ�  �إلسال<، &كا*   iضا&� تتحسن 
�لتحسن مقد�J على يد �ملسيح �ملوعو9 
للن�   P9لصا� �ملحب   bملهد� &�إلما< 
�، &_لك ليتغلب �إلسال< على 5يع 
�9يا* �لعا� بشأ* جديد، &لكي تصل 
Jسالته �حلقيقية +( �Jجا¢ �ملعمو�J �ل� 
� تكن قد &صلْتها من قبل. &لتحقيق 
نشر  &إلكما`   yهذ  � �لن�  مهمة 
9ينه �ألخ# o �لعا� قد بعث �هللا تعا( 
سيدنا مر�C غال< �
د �لقا9يا� � 
+( �لعا� مسيحا موعو�9 &+ماما مهديا 
�ّتباعه  بdكة  &_لك   iمشر غَ#  &نبيا 
نستعر�  &حينما   .� للن�  �لكامل 
لقطا0  فيها  جند   � حياته  �&�ئل 
 yحيا� سيد  o )&أل� للمر�حل  مماثلة 
�للقطا0  نفس  جند  بل   ،� &مطاعه 
ح° o �ملر�حل �لتالية من حياته. كا* 
� �Cهد� o �لدنيا فما كانت �لدنيا 
�ه مطلًقا. � تكن �منيته &طموحه �& 
عبا�9  على  عاكًفا  يظل   *� +ال  عمله 
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سُيَر9ُّ&* فجأ� +( �بتك، &هو من 
يا0 صدP �ملهدb �ملوعو9. ¶ قا` 
ر �لذين يؤمنو* بك ��م حائز&*  بشِّ
على قد< صدP عند Jֲדم، &َ�ْسِمْعهم 
�لوحي �لذb �ُنزُله عليك، &ال ُتعر� 
لقائهم.  من  َتَملَّ  &ال  �هللا  خلق  عن 

&بعدها تلقيُت +|اًما: 

ْع مكانك". "َ!سِّ

 yهذ  o تعا(  �هللا   dخ� فقد   
لقائك   o �لر�غبني   *� éال¢  �لنبو¢� 
لقاُ¢  سيز9
و* ح° يصعب عليك 
�جلميع، فال ُتبِد |م �مللَل عندئذ، &ال 

َتتعْب من لقائهم.
"سبحا* �هللا! ما �عظَم هذy �لنبو¢�! 
تلقيتها o &قت � يكن �ضر  فقد 
على  ثالثة   &� Jجال*  +ال  ¬لسي 
ْع  "&سِّ &حي  �ما  �حيانا.  �ألغلب 
عليه  �لناِ�  تو�ُفد   �ُJبشا& مكانك" 
 &� شخصا*  كا*  حني  تلقاها  فقد 
ثالثة فقط �ضر&* ¬لسه بني حني 
&خر. &+_� �ستعرْضنا �&ضاعه � 
قبل بضعة �عو�< من _لك �لوقت � 
جند o حياته شيئا يذكر من �لناحية 
�ملا9ية حيث كا* &�لدy يتكفل معاشه، 
ِعمل؛   o يشتغل   *� ينصحه  &كا* 
�ين سيأكل &يطعم �ألهل بعد  فمن 
�لز&�Ú +_� � يعمل؟ لكنه � كا* 

�يب &�لدy مبنتهى �ألs9: سأشتغل 
لكن  Jغبتك،  عند  نز&ال  بعمل 
�حكم  عند  توظفت  قد  �ن±  �لو�قع 
مشاغل   o É غبةJ &ال  �حلاكمني، 
هذ�   iاµ عند   yلد�& فكا*  �لدنيا. 
كا*  لكنه  �لصمت،  يلتز<   sجلو��
 y�J9� &ما  9&ًما.  مستقبله  على  قلقا 
�* �هللا تعا( قد حتمَل مسئولية تأمني 
�ملعا½ له بسبب حبه &عشقه له � 
&لرسوِله. &� يقتصر هذ� �ألمر على 
 y9ال&�& لز&جته  �لعيش  لقمة  تأمني 
 kما* يرC Ïفحسب، بل كا* سيأ
�لنا�  من  مؤلفة  �لوفا   *� فيه  �لعا� 
عندما   .� مائدته  على  يأكلو* 
 ydحانت &فا� &�لد حضرته � �خ
فقلق حضرته  سلًفا،  بذلك   � �هللا 
مبقتضى �لطبيعة �لبشرية حو` تأمني 
 yلقمة �لعيش ألهله حيث كا* &�لد
لديه  تولد0   *ْ+ ما  لكن  يتكفلهم، 
تعا(  �هللا  �&حى  ح°  �لفكر�   yهذ

:�Jفو

 ">ليس �هللا بكاD عبدx"؟ 

 �b �لن يكو* �هللا كافيا عبدy؟ يقو` 
 Jفو"  � �ملوعو9  �ملسيح  سيدنا 
�لفكر�  تلّقي هذ� �إل|ا< �Cلت تلك 
 ،"Jلنو�  Jبظهو �لظال<  يز&`  مثلما 

فصَنع خامتا حَفر عليه هذ� �إل|ا<. 
يقو` سيدنا �ملسيح �ملوعو9 � +* 
�هللا بعد &فاته �b &فا� &�لدy جعل± 
مشهوo �J مئا0 �أللوÅ بعز�، ففي 
حيا� &�لدb � �كن �ملك �b حرية 
بينما  �ملا`،   Pنفا+  o  Åلتصر�  o
 yنصر� �هللا � بعد &فاته لدعم هذ
لد�J&يش  �لطعا<  &لتأمني  �جلماعة 
�جلماعة &�لفقر�¢ &�لضيوÅ �لباحثني 
عن �حلق �لذين يتو�فد&* +É من كل 
 Åال  É هيأ  كما  باملئا0،  جهة 
&�لنشر،  �لتأليف  ألعما`  �لر&بيا0 
�لد&�<.  على   É يهيئ  يز�`  &ال 
 Åفتحقيقا |ذ� �إل|ا< "�ليس �هللا بكا
عبدy" �ثبت �نه كاÅٍ &�جنز �لوعد، 

 فقد أخ< اهللا تعا� ! هذه النبوءة �الء أن الراغبني 
! لقائك سيزد"ون ح� يصعب عليك لقاُء اجلميع، 
فـال ُتبـِد _م امللـَل عندئـذ، وال َتتعْب مـن لقائهم.
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ْع مكانك" &فَّر &حقق  بل بأمرy "&سِّ
بنفسه 5يع لو�C< �تساi �ملكا* من 
هذ�  حتقُّق  &نالحظ  �لنو�حي.  كل 
�ليو< �يضا بشأ* جديد، &�  �إل|ا< 
يتلقَّ حضرته هذ� �إل|ا< مر� &�حد� 
 o& ،مر�0 عديد� yفقط بل قد تلقا
كل مر� تلقى هذ� �إل|ا< �9�9C شأ* 
�لتوسع، &هذ� ما قا`: +* �ملر�9 من 
�نه  عديد�  مر�0  �إل|ا<  هذ�  نز&` 
سيز9�9 شأُ* �لتوسع، |ذ� فاسَعو� �نتم 
 ¶ bيضا |ذ� �لتوسيع بشكل ظاهر�
فوِّضو� �ألمر +( �هللا. &هذ� ما كا* 
 P9يفعله +ميانا منه � بأ* �هللا صا
تلقَّى  فحني   .yعد& سينجز  �لوعد 
بأنه  +عالنه  قبل  �إل|ا<  هذ�  حضرته 
هو �ملسيح �ملوعو9، � يكن حضرته 
ميلك شيئا من �لناحية �لدنيوية، لكن 
 k�فر yمبا �* �هللا تعا( كا* قد �مر
َ̀ له لز�ما عليه، فكيف �متثل  �المتثا
له، ففي هذ� �لصد9 قد سجل حضر� 
حضر�  J&�ية   � 
د � بش#   �Cمر
حيث   �  bJسنو �هللا  عبد  ميا* 
+|ا<   � تلقى حضرته  قا`: حني 
ْع مكانك" قا` É حضرته: +ننا  "&سِّ
ال منلك �لد�Jهم لبنا¢ �لبيو0 &ميكن 
�* نستجيب |ذ� �حلكم �إل|ي �يث 
سقيفا0  ثال�   &� سقيفتني  نب± 
(من �ألعشاs &�حلشيش &غ#y من 

 yسل± حضرته أل�9¢ هذJفأ �ملو�9)، 
�حلكيم  �لقدمي  صديقه   )+ �ملهمة 
�مد شريف o �مرتسر -�لذb كا* 
 )+ CياJته  �ثنا¢   yعند يقيم  حضرته 
لكي   - �ألحيا*  �غلب   o �مرتسر 
من  &ُ�حضر  �لسقيفة   >Cلو�  bشتر�
 cهنا (فكا*  طريقه  عن  ينصبها 
 )+ فذهبت  �لعمل)،  هذ�   o  ¢�dخ
�مرتسر &�حضرُته مع �للو�C<، فطلب 
 o 0بنا¢ ثال� سقيفا منه حضرته 
بيته فبقيت هذy �لسقائف لعد� �عو�< 
¶ ��دمت. يقو` حضر� ميا* بش# 

د � +* �ملر�9 من توسيع �ملكا* �
�يضا.  قا9يا*   > �لضيوÅ &تقدُّ كثر� 

.sهو صو�&
 ١٣١  Ã `&� ¬لد   bملهد� (س#� 
�جلديد�  �لطبعة   ١٤١ �لر&�ية  Jقم 

Jبو�)
 � حيث   iأل&ضا� كانت  هكذ� 
يكن يتوفر �ملبلغ لبنا¢ �لبيو0، فكا* 
�لسقائف  يقِدJ على نصب  حضرته 
فقط. كا* حضرته &�ثقا بأ* �هللا � 
�إل|ا<   o �ملكا*  بتوسيع   yمر� حني 
 sألسبا� لدنه  من  يهيئ   Åفسو
تعا(  حلكمه  �المتثا`  لكن  �يضا. 
كا* ضر&Jيا  �يضا  �إل|ا<  هذ�  بعد 
بتنفيذ  قا<  قد  |ذ�  قدJته،  حسب 
مبا  لكن   ،yعند يتوفر  مبا كا*  �ألمر 

مر�0  حضرته   yتلقا �إل|ا<  هذ�   *�
ش°   o& Öتلفة  �ماكن   o& عديد� 
�ملناسبا0، لذ� كلما كا* يتلقى هذ� 
�إل|ا<  هذ�  بأ*  يقينا  ميتلئ  �إل|ا< 

سيتحقق �آل* o شأ* جديد.
 kحد+  o _لك  عن   sعر� &قد 
نشر�ته كالتاÉ حيث يقو` حضرته: 
قبل مد� تلقيت +|ا< "!سع مكانك، 
يأتو^ من كل فج عميق" فقد J�يت 
 É+ تو�فد  حيث  �لنبو¢�   yهذ حتقق 
�نا� من بيشا&J +( مد��J، لكن± 
تلقيت بعد _لك �يضا نفس �إل|ا< مما 
يبد& �* تلك �لنبو¢� ستتحقق بكثر� 
يشا¢ ال  ما  يفعل  �كd، &�هللا  &بقو� 
 o حضرته  يقو`   ¶  .9�J� ملا  مانع 
+|اماته  بيا*   o موضع   o  ١٩٠٧
على لسا* �هللا تعا( كما &9J فيها 
فقا`: "لكم �لبشر� � �حليا2 �لدنيا، 
�هللا   �8^ شا !�لفتح  !�لنصر2   Rخل�
 yلذ�  e
�! عنك  !ضْعنا   ،�تعا
 ،eكرj لك  
فعنا !  eظهر >نقض 
ع  !سِّ فاjُكْر�  jكرُتك  معك   �8
بني  !ُترَفع  تعا^   ^< حا^  مكانك 
�لناv �8 معك يا 8بر�هيم �8 معك 
!مع >هلك 8نك معي !>هُلك �8 >نا 
 b� ".هللا� eلر�ن فانتظْر قْل يأخذ�
&قل   ،Ïنصر فانتظر  
ن J �نا   ...

."cهللا سيؤ�خذ� *+" c&لعد
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 yر �b قبل &فاته مبد� قص#� حني بشَّ
 *�  yمر� &تقدُّ< 5اعته  بنجاحه  �هللا 
كما   - �هللا   *+& مكانك"  "&سْع 
قلت - حني يبشر �حبا¢y &يأمرهم 
�يضا  �لوسائل  يهيئ  فهو  بشي¢ 
 Pصد نشاهد  نز�`  &ال   ،yCإلجنا
�هللا  نصر�  نز&`  &مشاهد  +|اماته 
&تأييدy � له +( هذ� �ليو<. فكا* 
�لسقائف  حضرته  ب¿  حني  يوما 
 ¶ �لظاهر،   o �هللا  أل&�مر  لالمتثا` 
 9�C& ع مكانه �لوقت حني &سَّ جا¢ 
 J�9 o بيته o Åعد9 �لبيو0 &�لغر
قا9يا* o حياته، &ظل   o& ملسيح�
قا9يا*   )+ �لو�فدين   Åلضيو� عد9 
يز9�9 بانتظا< &ظل يدبر |م �لطعا< 
&�لسكن &ظل هذ� �لنظا< يتوسع. ¶ 
o عهد �خلليفة �أل&` &�لثا� Jضي 
�هللا عنهما حصل �لتوسع o �لبيو0 
&�ملساجد، ¶ بعد تقسيم �|ند Jغم �* 
�&ضاi �أل
ديني o قا9يا* سا0¢ 
نوعا ما غ# �* J�9 �ملسيح &�ألماكن 
ظلت   � �ضرته  �ملتعلقة  �لقدمية 
�و�C �جلماعة. ¶ o ١٩٩١ حني 
�هللا  
ه J �لر�بع  �خلليفة  سيدنا  قا< 
 �Jلزيا� تلك  &بعد  قا9يا*   �Jبزيا
"&سع  لتحقيق  �جلديد  �لعهد  بد� 
هائل  توسع  حيث حصل  مكانك" 
o بيو0 �أل
ديني &بنايا0 مركزية 

 o *لقا9يا ÏJياC للجماعة، ¶ بعد
�كثر  �جلماعة   � �هللا  ٢٠٠٥ &فَّق 
�جلماعة  بنايا0  مساحة  فاتسعت 
حيث بنْت فر&i �جلماعة o �ستر�ليا 
&ماJيشيو�  &+ند&نيسيا  &�مريكا 
&غ#ها من �لبالJ&9 9 ضيافة كب#� 
�لبنايا0   )+ باإلضافة   cهنا &�سعة 
�ملركزية للجماعة، كما ُشيد0 بناية 
�لفضائية �إلسالمية �أل
دية &مكتب 
�لطباعة &�لنشر حيث بنيت قاعا0 
كمستو9عا0  ُتستخد<  ضخمة 
 bحتتو قاعة  بنيت  كما  للكتب، 
على طابقني للمعر�، &هناc بناية 
كب#� لثال� طو�بق للمكتبة �ملركزية 
للجماعة، &ُبنيت مطبعة فضل عمر، 
كما َبنت جلنة +ما¢ �هللا قاعة äصها، 
بثال�   bمركز ضيافة  بيت   cهنا&
 o #توسع كب &قد حصل  طو�بق. 
 � �ملوعو9  للمسيح  �لضيافة   J�9
�جلديد�،  �ألجنحة  �ضيفت  حيث 
هائل  توسع  حصل  قد   Jباختصا&
o �لبنايا0 &شيد0 بنايا0 جديد� 
ع  ُ&سِّ قد  هذ�  كل   Pفو& عديد�، 
بناية  بنيت  حيث  �ألقصى  �ملسجد 
مبحا_��  طو�بق  ثال�   0�_  kخر�
تتسع  �جلديد�  �لبناية   yهذ& باحته، 
، كذلك شيد0  خلمسة الÅ مصلٍّ
o قا9يا* مساجد �خرk �يضا &ال 

كلها،  تفاصيلها   o �خلو�  يسع± 
�لعني  áJية   *&9  – ميكن  ال  كما 
– تقدير �لتوسع �حلاصل o قا9يا* 
 *+ �جلديد�.  �لبنايا0   yهذ بسبب 
هذy �لبنايا0 �لقليلة �ل� _كرُتها قد 
ُبنيت o غضو* ثالثة �& �Jبعة �عو�< 
ماضية فقط. فبهذy �لطريقة يفي �هللا 
تعا( بوعوy9 �يث نرk حتقق هذ� 
�لوحي بشأ* جديد كل يو<، &ليس 
o قا9يا* فحسب، بل o كل مكا* 
o �لعا� ح° o باكستا* �يضا Jغم 
�جلماعة  �هللا  يوفق  �ملعا9ية   Å&لظر�
�هللا  سيؤ�خذ  كيف  �ما  لذلك. 
بذلك.  �علم  فهو  معاJضينا  تعا( 
�لقائل:  بوحيه  يتعلق  فيما  &لكن 
تعا(  �هللا  ف#ينا  مكانك"،  ع  "&سِّ
حتققه بشأ* جديد o كل يو<. &ال 
يقتصر �ألمر على باكستا* �& �|ند 
فحسب، بل +* �لصو0 �لذb �نطلق 
عندها  بد�   bلذ�&  - قا9يا*  من 
�ميا`  بضعة   )+ ح°  يصل  لن  �نه 
�نتشر  قد  نئذ-   Å&لظر�  )+ نظًر� 
تعا( كما  �هللا  بعو*  �لعا� كله   )+
&عد. ¶ � يصل �لصو0 فقط +( 
�ºا¢ �ملعمو�J، بل +ننا نرk كل يو< 
ع مكانك".  مشاهد حتقُِّق &حي "&سِّ
 -  wلفتو� بيت   - �ملسجد  هذ�   *+
�يضا حلقة من سلسلة تلك �ملشاهد. 
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منلك مسجد� صغ#�.. مسجَد  كنا 
فيه  �لنا�  �جتمع   �_+  bلذ� �لفضل 
لنصب  �ضطرJنا  قليال   dك� بعد9 
فيصلي  �آل*  �ما  للصال�،  خيمة 
�لنا� كلهم �9خل هذ� �ملسجد بكل 
سهولة &يسر. كذلك هناc مساجد 
�خرk كث#� قيد �لبنا¢ o بريطانيا، 
حتقق  مظاهر  +ال  ليست   yهذ فكل 

ْع مكانك".  �لوحي: "&سِّ
�هللا  ينصر  �يضا  �أليا<   yهذ ففي 
 P9ته �خلا9< �لصا
J& تعا( بفضله
للن� � &يرينا o كل مكا* حتقق 
يقو`  مكانك".  ع  "&سِّ �لوحي: 
�ملسيح �ملوعو9 � عن هذy �لنبو¢� 
 ¶ ،"dققها � بقو� &بكثر� �ك�"
�لوحَي  علّي  �هللا   `ìي حينما  يقو` 
 dّققه بقو� &كثر� �ك� Jنفسه بتكر�

من _b قبل. 
�جلماعة  مساجد  عد9  بلغ  لقد 
&مر�كزها o �لعا�  ١٤٧١٥، &ال 
مستمر  �9Cيا9   o �لعد9  هذ�   `�C
 )+ ننظر  حينما  تعا(.  �هللا  بفضل 
مساعينا &جهو9نا جند هذ� �ال9Cيا9 
�مر� مستحيال، &لكن مبا �* �هللا تعا( 
قد �مر بتوسيع �ملكا* فهو �لذb يهيئ 
&فيما   .Jباستمر� لتحقيقه   sألسبا�
فيها  �ُنشئت  �ل�   Å&بالظر يتعلق 
 kألخر� &�لبنايا0  �ملساجد  بعض 

للجماعة فأقد< لكم بعض �ألحد�� 
ֲדذ� �لشأ* َبْدً¢� با|ند.

مدينة   "yكانغر" �افظة   o ند|�  o
فيها  س  ُ�سِّ &قد  "غّجن"،  �µها 
 9�J� &عندما  مؤخر�.  �جلماعة   iُفر
�ملسجد  بنا¢  �أل
ديو*  �ملسلمو* 
�آلخر&*  �ملسلمو*  عاJضهم  فيها 
نسمح  لن  &قالو�  مرير�،  معاJضة 
�نضم   ¶ هنا،  مسجد  ببنا¢  لكم 
يعاJضو*  �يضا  �|ند&�  +ليهم 
 o �لشرطة  موظف  كا*  �أل
دية. 
فقا`  شريًفا،  هند&سيا  �ملنطقة   yهذ
لأل
ديني: ال تعملو� لتشييد �ملسجد 
&سأJسل  ليال،  �عملو�  بل   �Jا�
فْأتو�  ملساعدتكم،  �لشرطة  Jجا` 
برجالكم فابنو� �ملسجد ليًال. &هكذ� 
�للياÉ &بنو�   o فر�9 �جلماعة� عمل 
على  غرفة  بنو�  �لبد�ية   o �ملسجد. 
بَنو� منا0�J �ملسجد  غر�J قاعة، ¶ 
 *� �هللا   Jقّد فهكذ�  ليلة &�حد�.   o

شخص  مبساعد�  �ملسجد  هذ�  يب¿ 
با0¢ �ا&ال0  غ# مسلم، &هكذ� 
لعرقلة  �ملعاJضني  �ملسلمني  هؤال¢ 
 bبنا¢ �ملسجد بالفشل. فاهللا تعا( ُير

مشاهد تأييدy ֲדذ� �لشكل �يضا. 
 o مسجد�  �جلماعة  بنِت  كذلك 
�افظة "فتح باo "9 &الية "هريانه". 
 iفر ُ�سس  �يضا  �ملدينة   yهذ  o&
بد�0  &حني  حديثا،  �جلماعة 
�جلماعة ببنا¢ مسجدها قا< �ملسلمو* 
�آلخر&* مبعاJضتهم بشد� &حتاَلف 
¬لس  فعقد  �يضا.  �|ند&�  معهم 
 yهذ  o جلستهم  �أل
دية  خد�< 
بالد<،   idللت &�قامو� Öيما  �ملدينة، 
تأث#�  �|ند&�   o  cتر  bلذ� �ألمر 
�ملعاJضة  عن  فتر�جعو�  جد�،  طيبا 
�أل
ديني،  �ملسلمني  لتأييد  &قامو� 
"�ملسلمو*"  يتر�جع   � &لكن 
هذ�  بنا¢  معاJضة  عن  �آلخر&* 
�ملسجد. عندها قا< �|ند&� ضدهم 

ففـي هـذه األيـام أيضا ينصـر اهللا تعـا� بفضله 
ور"ته اخلادم الصادق للن� صلى اهللا عليه وسـلم 
ـع مكانك".  ويرينـا ! كل مكان حتقـق الوحي: "وسِّ
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التقوى

&ساعد&نا o بنا¢ �ملسجد معاJضني 
�ملسلمني غ# �أل
ديني &هكذ� ُب± 
�هللا  بفضل  �يضا  &�ملركز  �ملسجد 

تعا(. 
&o مدينة شنائي ُب± o هذy �لسنة 
"مسجد �|اb9" _& طابَقني &مكاٌ* 
Ìمسة   Jَّتقد بنفقا0  �يضا  للسكن 
 y0 هذJC بية. &كنُت قد&J ماليني
�ملدينة &�فتتحُت هذ� �ملسجد خال` 
هذ�  �قض  &قد  �ألخ#�،  جول� 
معاJضًة   �&9�9Cفا �ملشايخ  مضاجع 
�خلطبة   o _كر0ُ  &قد  للجماعة. 
�ملاضية �* �ملعاJضني o هذy �ملدنية 
نبشو� قd سيد� �
دية، &كنت قد 
�لغائب، &كا*  صليت عليها صال� 
سببه �يضا عائد� +( هذy �ملعاJضة، 
أل* �ملشايخ �افو* غلبة �أل
ديني 
o تلك �ملنطقة. &Jغم معاJضتهم قد 
 Jفتح �هللا تعا( فاقا جديد� النتشا
9عوتنا حيث +* نبشهم لقdها جعل 
عد�9 كب#� من شرفا¢ عامة �ملسلمني 
كما  �أل
ديني.  �ملسلمني  يؤيد&* 
ممثلني  �ملحلية  �لتلفز�  قنا�  �ستدعت 
&غ#  �أل
ديني  �ملسلمني  من 
�خذ0  مقابلة  &�جر&�  �أل
ديني 
شكل مناظر� &�ستغرقت قر�بة ساعة 
�ملقابلة   yهذ ُسّجلت  &قد  &نصف. 
كما  قريًبا  �لقنا�  تلك   o &سُتبّث 

قا` �ملسؤ&لو*. &هكذ� سوÅ ُتفتح 
فاP جديد� لنشر 9عوتنا. +ً_� فاهللا 
�ملعاJضة  خال`  من  لنا  يفتح  تعا( 

�يضا طرقا جديد�. 
ِبِنني  9&لة   o &قع  حا�9   cهنا  ¶
حيث يقو` �م# �جلماعة هناc كنا 
بنا¢ مسجد o قرية، فقا<  قد بد�نا 
 �Jمتكر  0�Jبزيا �ملحليو*  �ملشايخ 
نشط  &قد   - ¬تمعني  �لقرية   yذ|
خاصة،  �ألخ#�  جول�  بعد  هؤال¢ 
 yند هذ|� o علًما �نه حيثما _هبُت
�يًضا   cهنا �ملعاJضة  �شتد0  �لسنة 
+( حد كب#، مما فتح سبًال جديد� 
 o لنشر 9عوتنا - يتابع �م# �جلماعة
�ملشايُخ  هؤال¢  &هد9  &يقو`:  َبِنني 
�ملبايعني �جلد9 &طلبو� منهم �الJتد�9 
Jئيس  من  &طلبو�  �أل
دية.  عن 
�جلماعة  يهجر   *�  cهنا �جلماعة 
للجماعة،  ببنا¢ مسجد  &�ال يسمح 
&عرضو� عليه �* يأخذ منهم ما شا¢ 
له  سيبنو*  ��م   y&عد&& �ملبالغ  من 
هذ�  &لكن  �يضا.  جديد�  مسجد� 
�ملخلص   bد
�أل �جلديد  �ملبايع 
Jفض عرضهم كل مر�، &قا` |م: 
 Åننا سو� لكم غ#  ما �لو  �فعلو� 
�إلسالمية  للجماعة  مسجًد�  نشّيد 
�ألحو�`،  كل   o حتًما  �أل
دية 
 yهذ  o �إلسال<  9عو�  &ستنتشر 

فحسب.  �أل
دية  بو�سطة  �ملنطقة 
Jغم  �ملسجد  هذ�  ُب±  قد  &هكذ� 

�ملعاJضة �لشديد�. 
تعا(  �هللا  يوّجه  كيف  �نظر&�   ¶
خال`  من  �جلماعة   )+ �آلخرين 
حتقيق &حيه للمسيح �ملوعو9 �: 
 o �9عيتنا  يقو`  مكاَنك".  ْع  "َ&سِّ

نيج#يا: 
 AGOI WOYE جامعة   o �ستا_�   *+
�ملسجد   wفتتا� فعاليا0  شاهد 
فضائيتنا.   dع فرنسا   o  cJملبا�
للكتب:  ملعرضنا  CياJته  عند  &قا` 
 yֲדذ ُيرفع  تعا(  �هللا  �سم  "+_� كا* 
بريطانيا &فرنسا  ��Jضي   o لطريقة�
يوما  �هللا  �سم  ُيرفع   *� ُيستبَعد  فال 
�ملر�0   Åال &�مريكا  �&Jشليم   o
 yدية، أل* �هللا مع هذ
بو�سطة �أل

�جلماعة. 
 ،Úلعا� من ساحل  هناc حا�9   ¶
ساحل   o �جلماعة  �م#  يقو` 

 :Úلعا�
مدينة   o مسجًد�  بنينا   *� بعد 
"بنغر&" قد توّجه �لنا� +( �جلماعة 
تقريبا   iسبو� فقبل   .Ãخا بشكل 
&هو   - بكر"  �بو  "ِ&تر�  �لسيد  قا< 
مركزنا   �Jبزيا  - كلية   o �ستا_ 
بعد  عا9   ¶ �لكتب.  بعض  &�خذ 
قر�¢ִדا &قا`: قبل قر�¢� هذy �لكتب 
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فتر� طويلة  �هللا  �ستخر0  قد  كنت 
&9عوته قائال: sJِّ هناc ِفرP كث#� 
�لصر��   )+ فاهد�  �إلسال<،   o
 )+ �ملنا<   o فُأJِشد0ُ  �ملستقيم. 
حيث  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�مر   o ��ْث  �لرáيا:   o  É قيل 
�مركم  عن  فبحثُت  �جلماعة.   yهذ
فهد��  كتبكم  &قر�0ُ  &�عمالكم، 
يوَمني  قبل  فبايَع  +ليكم.  تعا(  �هللا 

&�نضم +( �جلماعة. 
�ألمثلة   yهذ من  لكم   sضر�  �
�ملتعلقة ֲדذ� �لوحي للمسيح �ملوعو9 
 cهنا  _+ جًد�  يسً#�   �Jًنز +ال   �
 .sلبا� هذ�   o كث#�   kخر� �مثلة 
+*َّ صْدPَ &حي �ملسيح �ملوعو9 � 
ع مكانك" ظاهر بيِّن o �لعا�  "&سِّ
من  �أل
دية  خرجت  حيث  كله 
�ºا¢   o &�نتشر0  قا9يا*  حد&9 
�هللا  ع  &سَّ كلَّما  كلها.   �Jملعمو�
تعا( نطاP �لتبليغ �تَّسعت �ألماكن 
فا09�9C بنايا0 �جلماعة �يضا. كما 
فاقا  فتحت  قد  �لفضائية  قناتنا   *�
مع  &لكن  �لدعو�،  لنشر  جديد� 
تتفاقم  &�لدعو�  �لتبليغ  �9ئر�   iتسا�

�ملعاJضة �يضا. 
حتقيق   o تعا(  �هللا  �ساليب  &من 
باجلماعة  ُ�حلقت  حيثما  �نه   y9عو&
 &� &�ألمو�`   w�&Jأل�  o خسائر 

 Pحيثما متت �ملحا&ال0 لذلك �غد
نعمه  �جلماعة  �فر�9  على  تعا(  �هللا 
سبال  &فتح  قبل،   b_ من  �كثر 
 .Jباستمر� �جلماعة  لتقد<  جديد� 
 yعطا� bٍد
فمثال +_� ُ�حرPَ بيُت �
بيته  من  &�&سَع  �فضل  بيًتا  �هللا 
�حدهم  �ل   Pحِر�ُ  �_+&  ،P&ملحر�
&هبه �هللا تعا( �ال �فضل �& �لَّني، 
 �Jجتا تدم#  �ملعاJضو*  حا&`   �_+&
�فضل   �Jجتا له  �هللا  &هب   bد
�
&�&سع جز�¢ على صyd &�ستقامته. 
&+_� ُ�غلق مسجد &�حد o باكستا* 
�عطانا �هللا عشر� �& عشرين مسجد� 
معاملة  هي   yهذ باكستا*.   ÚJخا
�هللا �ل� نر�ها o كل مكا*. &لكن 
+( جانب _لك تقع علينا مسؤ&لية 
�يضا أل* نظل منيبني +( �هللا تعا( 
&نكو* عبا�9 حقيقيني له لكي ُيسبغ 

 .Jعلينا ِنعمه باستمر�

لقد قا` �هللا تعا( o &حيه +( �ملسيح 
�ملوعو9 �: 

"8نك معي !>هُلك"، 

&علينا �* نسعى جاهدين لنكو* من 
س#ته  متبعني  �ملوعو9  �ملسيح  �هل 
فلم  &+ال  لنا،  قدمها  �ل�  &�سوته 
من   �  wنو �بن  تعا(  �هللا   dيعت
�هله Jغم &جو9 قر�بة 9موية بينهما. 
ندعو �هللا تعا( �* �علنا خاضعني له 

�9ئما، مني.
جلماعتنا  �لسنوية  �جللسة  تبد�  �ليو< 
�لكباب# &�ل� يشترc فيها +خو�   o
من فلسطني &بال9 �خرk �يضا. لقد 
�بدk �م# �جلماعة o �لكباب# Jغبته 
 yخلطبة ֲדذ� o كر 5اعتهم_� *� o
ه +ليهم Jسالة &جيز�.  �ملناسبة &�&جِّ
|م  &سأ&جه  _كرهم  فسأتنا&` 

Jسالة &جيز�. 

وعلينا أن نسعى جاهدين لنكون من أهل املسيح 
املوعود متبعني سـ6ته وأسـوته ال^ قدمها لنا، 
وإال فلـم يعتـ< اهللا تعا� ابن نوح عليه السـالم 
مـن أهله رغم وجود قرابة دمويـة بينهما. ندعو 
اهللا تعـا� أن �علنا خاضعني لـه دائما، آمني.
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�ملسيح  &حي  عن  �حتد�  كنت 
مكانك"،  ع  "&سِّ  :� �ملوعو9 
&o هذ� �لصد9 �&9 �* �_كر 5اعة 
قد  تعا(  �هللا  بأ*  &�قو`  �لكباب#، 
عهدها  بد�ية   o �جلماعة   yهذ &فق 
لبنا¢ مسجد 5يل جد�. +نه ملسجد 
 sذ� 5يلة  منطقة   o &يقع  قدمي 
&جدته  لقد   .wلسيا�&  J�&لز� +ليه 
�لر&عة &�جلما` من خال`  o غاية 
�لصوJ �ل� J�يتها، &هو ما �كد عليه 
&بو�سطته   .y&J�C �لذين  �إلخو� 
لنشر  جديد�  سبال  تعا(  �هللا  يفتح 

9عوتنا. 
o عا< يوبيل �خلالفة �ظهر0 5اعة 
بنا¢ قاعة &�سعة   o غبتهاJ #لكباب�
&بنايا0 �خرk - متس �حلاجة +ليها 
حو`  فاJغة  �Jضية  قطعة   o  -
&لكن  بذلك.  |م  فأ_نُت  �ملسجد، 
هذ�   o yقدمو  bلذ� �لبنا¢   i&مشر
�لصد9 كا* &�سعا &كب#� جد� &كا* 
يبد& o �لظاهر �نه يفوP +مكانياִדم 
+( حد كب#. &لكن �هللا تعا( حقق 
 �dخ�& �يضا،  �ملناسبة   yֲדذ  yعد&
�م# �جلماعة �* �ملشر&i قد &صل 
بصو�J +عجاCية +( �ملر�حل �ألخ#� 

الكتماله. 
نعمة جديد�  �* كل  تذكر&� جيد� 
من �هللا تعا( �ب �* متأل قلب كل 


دb بعو�طف شكرy � &جتعله �
تعا(.  �هللا  عتبا0  على  خاضعا 
 mta بو�سطة  تعا(  �هللا  &ّسع  لقد 
�لعربية نطاPَ تبليغنا o �لبال9 �لعربية 
�جلماعة  &ألفر�9  كب#،  حد   )+
جد�  &ها<   CJبا  J&9 �لكباب#   o
يقومو*  منهم   sلشبا�  *+  _+ فيه؛ 
�صعد�  عد�  على  باملساعد�  �9ئما 
كما  &�ألساليب،   Pلطر� &مبختلف 
 kخر� عربية  بال9  من  �إلخو�   *�
هذ�   o ا  مهمًّ  �J&9 يلعبو*  �يضا 

�خلصوÃ، فجز�هم �هللا 5يعا. 
 *� �9ئما  تتذكر&�   *� �ب  &لكن 
جناحاتكم �لباهر� هذy ليست نتيجة 
�لشخصية،  قد�Jتكم   &� مساعيكم 
تعا(  �هللا  فضل  بسبب   Ïتأ &+منا 
�ملوعو9  �ملسيح  مع   �  y9عو&&
�، &Þر� أل9عية سيدنا Jسو` �هللا 
� o حق +ما< خر �لزما* &حتقيقا 
على  فإّ*  لذ�  حقه.   o  � لنبو¢�ته 
�هللا  &فَّقهم  �لذين  �أل
ديني  5يع 
تعا( لقبو` +ما< هذ� �لعصر &�إلخو� 
عر&بتهم  �علو�   � �لذين   sلعر�
بل   ،Jالستكبا�& للتفاخر  مدعا� 
عند  &�طعنا"  "µعنا   Ú_منو �بَد&� 
µاعهم ند�¢ +ما< �لزما*، على 5يع 
 *� عليهم   *� يتذكر&�   *� هؤال¢ 
يز9�9&� تقدما o �إلميا* مع كل يو< 

 � �ملوعو9  �ملسيح  يقو`  جديد. 
 o *تتقدمو +_� كنتم ال   :y9ما مفا
تفكر&�   *� فعليكم  يو<  �إلميا* كل 
o _لك &�* حتاسبو� �نفسكم. &من 
 *� عليكم  �لتقد<  هذ�   Cحر�+ �جل 
 � �ملوعو9  �ملسيح  قو`  جتعلو� 
تكونو�   *�& �9ئما  �عينكم  نصب 
ممن يقضو* �اJهم خائفني &لياليهم 
 *+  .kلتقو�  sبأهد� متمسكني 
�لتقد< o �لتقوk هو �|دÅ �ألسا� 
من &�J¢ هذy �جللسا0. فعليكم �* 
حتقيق  &�ضعني  �جللسة  �يا<  تقضو� 
هذ� �|دÅ نصب �عينكم ¶ تعو9&� 
�نفسكم  على  قاطعني  بيوتكم   )+
عهد� �ننا سُنحد� حتما o �نفسنا 
تغي#�0 حسنة &سنجعلها جز¢� من 
 o نتقد<   Åلسو& يتجز�  ال  حياتنا 

 .kلتقو�
تذكر&� �9ئما �* تقدمنا منو� بالدعا¢ 
نشر  جانب   )+ تعا(  �هللا  &بنصر� 
�لدعو�. لذ� عليكم �* تد�&مو� على 
&خرJمت  عليها  Jّكزمت  فلو  �أل9عية. 
�لديَن  له  Öلصني  �هللا  عتبا0  على 
 o �Jثو& �9عيتكم ضجة  ألحدثت 
كل  سيجمع   bلذ� �ألمر  �لسما¢، 
معاند لإلسال< &�ملسلمني عند قدَمي 

�مد Jسو` �هللا �. 
�ملسيح  Cمن   *� �9ئما  تذكر&� 
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 Åلسيو� Cمن  ليس   �  bملهد�&
 �Jمن +حد�� �لثوC لسها< بل هو�&
قو`  من  يتبني  ما  &هذ�  بالدعا¢. 
�ملوعو9  �ملسيح  حق   o  � �لن� 
لقد   ."sحلر� "يضع  قا`:  حيث 
&هب �هللا تعا( للعرs قد�J خاJقة 
للتبليغ &�خلطاs، فلو �ستخدمتموها 
&�سوتكم  بأ9عيتكم  +يا�ا  مزيِّنني 
�فضا`   Jمطا� نز&`  لر�يتم  �حلسنة 

ته �لو�سعة عليكم، &لر�يتم J& هللا�
تنمو  �حلقيقي  �إلسال<   b� �أل
دية 
فمن   .sلعر� عا�   o &تز9هر 
للمسيحيني  نسبب   *� �ليو<  &�جبنا 
�ليهو9  +Jشا9  &ºا&`  حقيقية  جنا� 
�نطالقا من  �يضا +( طريق صحيح 
تعليمهم &تا�Jهم، &نسعى خل#هم 

�ا&لني 5عهم عند قدَمي �لن� �. 
 kألخر� �أل9يا*   sصحا�  bد�&
تعا(،  �هللا  مرضا�  سبل   )+ �يضا 
باهللا  �ملؤمنني  غ#  ننقذ   *� &ºا&` 
مهمة   yهذ  .� بطشه  من  تعا( 
�ملؤمنني   )+ لت  ُ&كِّ جد�  عظيمة 

  .� bباملسيح �ملحمد
 o �لقاطنو*  �أل
ديو*  �يها  فيا 
�لكباب# &فلسطني �نتم �جلماعة �ألكثر 
 o �لعر»  �لعا�   o &تنسيقا  تنظيما 
 �Jفهّبو� &كونو� �نصا ،Éلوقت �حلا�
ِمئزJكم   �& &ُشدُّ �لعصر  هذ�  إلما< 
إليصا` 9عوته +( كافة �ºا¢ �لعا� 
�هللا﴾.   Jنصا� شعاº﴿ :Jن  �Jفعني 
 o �ليو<  تكمن  �ملسلمني  جنا�   *+
 cJ9� فلو  �لزما*.  بإما<  +ميا�م 

 sُلعر� �أل
ديو*  �ملسلمو*  �ليوَ< 
لعب  كما  �نه  فاعلمو�  مسؤ&ليتهم 
 �J&9 �أل&(  �لقر&*  من  �ملسلمو* 
باo �CJ نشر 9عو� �إلسال<، كذلك 
&� �ليوَ< من �آلِخرين  ميكنكم �* ُتَعدُّ
بأJ&9 ¢�9كم  باأل&لني  ُ�ِحلقو�  �لذين 
نشر 9عو�  �لعصر o سبيل  o هذ� 
�ملخلص  &�خلا9<   P9لصا� �ملحب 
للن� �. ندعو �هللا تعا( �* يوفقكم 
&+ياb إلc�J9 هذy �ملسؤ&لية. جعل 
�هللا 5يع �ملشتركني o �جللسة &Jثة 
 .� �ملوعو9  �ملسيح  �9عية  لكافة 
&تكو* هذy �جللسة ¬لبة لdكا0 ال 
ُتَعدُّ &ال ُتحصى، &نر�J kية سيدنا 
 o  Åترفر تعا(  �هللا  Jسو`  �مد 

�لعا� كله قريبا، مني. 

�خلطأ: ينبغي عليك فعل كذ�.  �لصو�s: ينبغي لك فعل كذ�، أل* هذ� �لفعل يتعدk بالال< ال بـ على.

�خلطأ: تر99 على �ملكتبة. �لصو�s: تر99 +( �ملكتبة، أل* فعل تر99 يتعدk بـ +(.

�خلطأ: نو�ياy حسنة. �لصو�s: نياته حسنة. جتمع ”�لنية“ على ”�لنيا0“ كما o �حلديث ”+منا �ألعما` بالنيا0“.

�نا متلهِّف لرáيتك. �لصو�s: �نا مشتاP لرáيتك، أل* �لتلهف هو �حلز* &�لتحسر ال �لشوP &�حلنني.

Ï¬]å;Ô]Ş|^
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جهلك   o& فاضًال،  نفسَك   o تُعد  �لصمَت  �لز<   *
عاقال، &+ياc &فضو` �لكال< فإ�ا ُتظهُر من عيوبك ما 

بطن &ُتحرcُ من عدّ&c ما سكن.

&�لرجا¢   Åخلو� �لتوحيد،  عقد  من  �شيا¢  ثالثة   *
&�ملحبة. فزيا�9 �خلوÅ من كثر� �لذنوs لرáية �لوعيد.  
&Cيا�9 �لرجا¢ من �كتساs �خل# لرáية �لوعد. &Cيا�9 
�ملحبة من كثر� �لِذكر لرáية �ملّنة. فاخلائف ال يستريح 
من �|رs، &�لّر�جي ال يستريُح من �لطلب، &�ُملحب 

 ،�Jُمنّو Jٌنا Åفاخلو ،sال يستريح من _كر �ملحبو
.Jألنو�� Jُملحبة نو�& ،Jُمنّو Jٌلّرجا¢ نو�&

* �لقناعة كنـز ال يف¿.

   :Aمن طر�ئف �لعر
على  بسرعة  يأكل  كا*  ألعر�»   Úحلجا� قا` 

مائدته:  �Jفق بنفسك..
.cفقا` له �ألعر�»: &�نت.. �خفض من بصر

bعد�9:  مصطفى �ملزكلد+

(�ململكة �ملغربية) 

 >بيـا� �ا معـا^:    

�لطُّــُرP شــّتـى &طـرP �حلّق مفر�9 
ال ُيـعَرُفو*  &ال ُتــدkJ مقاصدهــم 

   

&�لســالكو* طريق �حلــّق �فــر�9ُ
فهـم  علــى َمـهـل ميشو* ُقّصـا9ُ
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� مثل ضحى هذ� �ليو< من 
عا< ١٩٩٨ قلُت o نفسي: 
 �C#شهد �آل* �* حضر� م�
هو  &�نه   Pٌ9صا 
د � غال< 
حني  _لك  كا*   .bملهد�
 Jملنا� تفس#   o �قر�  كنُت 
�لتالية:   �Jلعبا� Jضا  لرشيد 
 o &موته  �|ند   )+  yJففر�"
ببعيد عقال  ليس  �لبلد  _لك 
 Ã ،ملجلد ٦�) نقال".  &ال 

(٣٦
�ملسيح  بوفا�  قا`   *� فبعد 
�لسما¢   )+  y9صعو &عد< 
&جد هذ� �ملفسر نفسه �ما< 
شبهة بد0 عويصة، &هي: 
"+_� كا* �ملسيح قد جنا من 
خاصة،  +|ية  بعناية  �عد�ئه 
يْقُف   � &ملا_�  _هب؟  فأين 

له �حٌد على عني �& �ثر؟"
� من تلميحه  &� �د Jضا بدًّ
+( +ميانه بإغما¢ �ملسيح على 
�لصليب، &+* كا* _لك من 

خال` نقل �قو�` خرين. 
على  �يب  ال  هذ�  &لكن 
بعد  _هب  "�ين  سؤ�`: 
_لك؟" فما كا* من �ملفّسر 
خاصا  عنو�نا  �فر9   *� +ال 
باملسألة، &هو: "�لقو` ֲדجر� 

َنكر o كشم#"..   bبلد� ِسر  o ند، &موته|�  )+ �ملسيح 
 dحتديد ق o د
&حتت هذ� �لعنو�* _كر قو` م#�C غال< �
عيسى عليه �لسال<، ¶ _كر تفس#y لآلية ﴿َ&َجَعْلَنا �ْبَن َمْرَيَم 
&كا*  َ&َمِعٍني﴾.   Jٍَقَر�  0ِ�_َ Jَْبَوٍ�  +َِلى  َ&َ&ْيَناُهَما  َيًة  َ&ُ�مَُّه 
&�ضحا �نه يؤمن مبا ينقل؛ ليس لدقته &+سهابه o نْقل _لك 

�أل9لة  لنْقله  بل  فحسب، 
�لتفس#،  هذ�  على  �لقرنية 
 ¶ خر.  J�يا  نْقله  &لعد< 
 )+  yJففر�" �لشه#  تعليقه 
�لبلد  _لك   o &موته  �|ند 
ليس ببعيد عقال &ال نقال". 
Jشيد   *� &�ضحا  &كا* 
غال<   �C#م قو`  يتب¿  Jضا 
�خطر  من  مسألة   o 
د �
�ملسائل.. &كا* &�ضحا �نه 
شبهة  على  �لر9ّ  يستطع   �

�لنصاkJ +ال باللجو¢ +ليه.
فإ_� كا* �ملسيح عيسى عليه 
�لسال< قد ما0، &+_� كا* 
كا*   �_+& كشم#،   o  ydق
من  هو  
د � غال<   �C#م
&+_� كا* كب#  بذلك،  قا` 
�لقر*   o  sلعر�  bمفسر
�لر9ّ  عن  عجز  قد  �لعشرين 
على �خطر شبهة +ال باللجو¢ 
�لرسو` �  +ليه، &+_� كا* 
�ملسيح،  بنـز&`  بشر  قد 
�ملسائل   yهذ بني  يوفِّق   �&
فال  
د، � غال<   �C#م غ# 
قاله  ما  كّل  يكو*   *� بّد 
فهو   Éبالتا& صحيحا، 
صاo P9 ما �علنه، ألنه � 
 o خر  �حتما`   cهنا َيُعد 

Á‚·ŸÑ–W6ÈÄÃ~–WÁ‚·ŸÑ–W6ÈÄÃ~–W

4‚W|16ÊÄáXΩ–W4‚W|16ÊÄáXΩ–W

كتبه �ألستا_ ها� طاهر

 ٢٢-٩-٢٠٠٨  o
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�ملسألة. 
�ملز9
ة  �للحظة  تلك   o  
ֲדذy �خلو�طر منت باملسيح 
 � �لسال<.  عليه  �ملوعو9 
 *&9 من  �للحظة   yهذ تكن 
كانت  &لكنها  مقدما0، 
مفّصل  لبحٍث  تتويج  حلظة 
o كتب �جلماعة �إلسالمية 

�أل
دية. 
��ث   *�  0ُJقر عندما 
 bملهد� �إلما<  مسألة   o
&�ملسيح �ملوعو9 &ما تؤمن به 
�جلماعة �أل
دية كا* يبد& 
&غريبا.  جديد�  شي¢  كل 
&لكن �جلّد� &�لغر�بة � تكن 
عائقا o طريقي يوًما بفضل 
�هللا؛ فاملهم هو �حلّق &�لدليل 
يأمرنا  &ما  &�لعقل  &�ملنطق 
_لك  &مع  سبحانه.  �هللا  به 
فكيف  صعوبة،  �ألمر  ففي 
 Úر�  �& �ملسيح  ينـز` 
 Úيأجو &�ين  بعد؟  �لدجا` 
ما  &لكن   ...&& &مأجوÚ؟ 
�لدجا`   *� جتد   *�  iسر�
&قد  خر،  شي¢  عندهم 
خرÚ! &سرعا* ما يتبني لك 
 Úلتفس# �ملتد�&` ليأجو� *�
�خلر�فة   )+ هو   Úمأجو&

قد  �أل
ديني   *�&  ،sقر�
�حكموy +حكاما. كما كا* 
�لتساá` �أل&`: كيف يكو* 
&نبيُّنا  نبيًّا  
د � غال<   �C#م
&لكنك  �لنبيني؟  خامت   �
شأنه  من  يرفع  تفس#�  جتد 
 Pلسيا� مع  &ينسجم   �
�لتفس#  تناقض  &يثبت 
 iيقو` برجو bملتد�&` �لذ�
 y#تفس مع  �لسما¢  من  ن� 
�خلامت باآلخر o �آلية. &مع 
 o �لكث#  بقي  فقد  _لك 
�لزمن.  مع   wلُيطر �لذهن 
باجلديد،  نفاَجُأ  &َظَلْلنا 
�لسلسة..  بأ9لته  &لكن 
فاملرتد ال يقتل، &�لقر* ال 
9فاعي،  &�جلها9  فيه،  نسخ 
&ليس  Jجل  �سم  &�|دهد 
&غ#   ،Å&ملعر�  Jلعصفو�
 o حلسم� _لك كث#. كا* 
هذy �ملو�ضيع كلها ال يبد& 
�لعنا9  مع  خصوصا  سهال، 
 o ظّل  فقد  �لظّن،  &سو¢ 
_هننا لفتر�: لعّل هناc �شيا¢ 
�خرk خاطئة، فلننتظر ح° 
نعرÅ كّل شي¢ &نقر� كل 
�إلميا*  كا*  فقد  �لكتب!! 
�نه  تبّين  &لكن  صعًبا، 

�لسخرية   *� &Jغم  لذيذ.. 
كنا  لكنا  تنتظرنا،  كانت 
�لفكر  هذ�  µّو  من  &�ثقني 
�لقسو�  فكر  على   yJنتصا�&

&�خلر�فة.
&+_� كانت عباJ �Jشيد Jضا 
قصمت  �ل�  �لشعر�  هي 
ظهر بع# عد< +ميا� باملسيح 
فإ*  �لسال<،  عليه  �ملوعو9 
�لتالية   b9&9ملو�  �Jعبا
�إلسفني  &ضعت  �ل�  هي 
عنو�*:  َفَتْحَت  فيه..  �أل&` 
�لثالثة  �ألساسية   sألسبا�"
 b9&9ملو� بّين   "iللنـز�
�أل
دية،  معا��9  ��ية 
فكا* سببه �أل&` عندy هو: 
�لنحلة   yهذ  iتبا� "نشا� 
للدعو�  &حتمسهم  �جلديد�، 
+( فكرִדم، &مثابرִדم على 
�ملجا9لة &�ملناظر�، مما جعل 
ُيْحِد�  منهم  Jجل  كل 
صر�عا عنيفا o بيئته &&سطه 
هي  (ما  فيه".  يعيش   bلذ�

.(١٠٧ Ã ،لقا9يانية�
 dك�  �Jعبا  yهذ كانت 
&�خل#  �أل
دية؛  خصو< 
�خلصو<..  به  شهد0  ما 
فتسا¢لُت: هل ميكن لعمال¢ 

يكونو�   *� عميل   iتبا�  &�
نشطا¢ 
سني مثابرين على 
�ملناظر�، &ُيحد� كلٌّ منهم 
�يطه؟ كال  o صر�عا فكريا
�لبحث  من  بّد  ال  كال،   ¶
ليست  فاملسألة  &�لتدقيق، 
كما يلخصو�ا لنا بكلمة. 

5اعة   o �لبحث  &بد� 
كنُت �kJ �* كل ما فيها 
 0Jباطل، &يوما فيوما صا
�لصو�J تضعف على   yهذ
مساحة  توسع   sحسا
بطال* �لفكر �ملقابل.. ح° 
جا¢ كب# �ملفسرين &خصم 
م#�C غال< �
د فشهد له 
بأخطر مسألة &�9ّقها &�ل� 
عليه  �نه  تثبت  &حَدها 
�لسال< هو �ملسيح �ملوعو9، 
عليه  لعيسى  &�نه ال عو�9 

�لسال<. 
جعل   yلذ� �هللا  فسبحا^ 
 Rبد�ية هد�ي� على يد كب
�خلصوh � ��ند، !تّوجها 
 hخلصو�  Rكب يد  على 
هللا  &�حلمد   .Aلعر�
 kلذكر�  yهذ جعل   bلذ�
�ليوبيل  متّر o سنة  �لعطر� 
من  �أل&�خر  �لعشر   o&
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تعريف �لعنف
معقد�  مشكلة  �لعنف   *+
&�سع،  بشكل  &منتشر� 
علمًيا  �مًر�  ليس  &تعريفه 
هو  ما   Jبقد �ًضا 
�لبعض  فعرفه   .b9جتها�
غ#  �الستخد�<  بأنه 
�لتهديد   &� للقو�  �لشرعي 
 k_أل� Pباستخد�مها إلحلا
&�لضرJ باآلخرين.  &يعرفه 
 cلسلو� علما¢  من  عد9 
 cبأنه منط من �منا� �لسلو
�لذb ينبع عن حالة +حبا� 
�لتوتر  بعالما0   sمصحو
 Pسيئة إلحلا نية  &يتضمن 
�_kً ماb9 �&معنوb بكائن 

حي �& ما ينوs عنه.

�لعنف ظاهر2 عاملية
�لكث#  حيا�  �لعنف  يهد9 
كما  �لعا�،   o �لنا�  من 
 &�  �Jفينا 5يًعا بصو يؤثر 
بأخرk. ال يوجد بلد &ال 
بالعنف،  يتأثر   � ¬تمع 
&+* صوJ �لعنف &قصصه 
قد عمت Öتلف �أل&سا�، 
بال¢  �لعنف  �صبح  لقد 
�ملجتمعا0   Pميز عامليا 

 yJبسبب �نتشا& .Òيهد9 حياتنا &صحتنا &سعا9تنا 5يع&
�لو�سع، كث#È ما ينظر للعنف �نه جز¢ ال يتجز� من �حلالة 
�إلنسانية �& �نه حقيقة حياتية ميكن مو�جهتها &ال ميكن 

توّقيها. 

 لقد �نقضى �لقر* �لعشر&* 
هائًال   Òث&Jمو  y¢�J& Öلًفا 
 �  sخلر��&  Jلدما� من 
قبل،  من  �لبشرية   yتشهد
 )+  ٦٠ ºو  قضى  فقد 
حياִדم   Òتقريب مليو*   ٧٠
�لثانية  �لعاملية   sحلر�  o
من  نصفهم  من  &�كثر 
 �&Jمو  cهنا& �ملدنيني، 
&لكنه  &ضوحا  �قل  خر 
 �&Jنه مو+ �Jًألكثر �نتشا�
تز9�9  �ل�  �لفر9ية  �ملعانا� 
ال<  +�ا  يو<.  بعد   Òيوم
 kيعتد �لذين  �ألطفا` 
�ب  من  قبل  من  عليهم 
&�لنسو�  
ايتهم،  عليه 
بعنف  يؤَ_ْيـن   Ïلال�
قرنائهن.   &� �C&�جهن 
&�لشيوí �لذين ُيَعقُّو* من 

قبل �&ال9هم...
مانديـال:  نيلسو*  يقو` 
 �&Jمو �ملعانا�   yهذ  *+"
تتعلم  حيث  نفسه،  �د9 
�ألجيا` �لالحقة من عنف 
&حيث  �لسابقة،  �ألجيا` 
تتعلم �لضحايا من �جلنا�... 
ºن نريد ألطفالنا – &هم 
 b� o ألكثر تأثر� بالعنف�

العنفالعنف
 ضد األطفال ضد األطفال


و9 s9. +يها



٢٩

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

من  خالية  حيا�   – ¬تمع 
&لتحقيق   .Åخلو�& �لعنف 
ºد9   *� علينا  �ب  _لك 
 kنتصد& �لعنف   J&جذ
 *� ميكننا  فقط  عندئذ  |ا، 
�ملاضي  �لقر*  عب¢  ºو` 
 �J9 )+ من م#�� مدمر

فيه ع�d &عظة"
�لبشرية   *� يبد&  ال  لكن   
من  يكفي  ما  �خذ0  قد 
�لقر*  �خطا¢  من   dلع�
تقرير  �ظهر  فقد  �ملاضي، 
عا<  �لعاملية  �لصحة  ملنظمة 
�لذين  عد9   *�  ٢٠٠٢
فقد&� حياִדم بسبب �لعنف 
 yحد&  ٢٠٠٠ عا<   o
نسمة.  ماليني  ستة   C&جتا
&îسـهم  بالقتل  ثلثهم 
�لعسكـريـة  باألعما` 
عـن  فضًال  هذ�  �حلربية، 
 sخلــر��& �أل_يـا0 
يصعب   bلذ� �لو�سـع  

.yتقـدير

>شكاB �لعنف
�سب  �لعنف  يقسم 
�لصحة  ملنظمة  تقرير 
فئا0  ثال�   )+ �لعاملية 

يقو<  من  �سب  &�سعة 
للذ�0  �ملوجه  �لعنف  به: 
 Ãألشخا� بني  &�لعنف 
&�لعنف �جلماعي. &يقسم 
 Åألصنا�  yهذ من  كل 
Cمر   )+ �لو�سعة  �لثالثة 
�ملوجه  فالعنف  �صغر، 
 cلسلو� يتضمن  للذ�0 
�لذ�0  &+يذ�¢   bJالنتحا�
&�لعنف  &�لبتر.  كالتشويه 
 )+ يقسم   Ãألشخا� بني 

¬موعتني:
&عنف  �لعائلي  �لعنف 
�حلميمني، &�د�  �لقرنا¢ 
o �لبيت عا�9. &من �مثلته 

�العتد�¢ على �ألطفا`.
�ملجتمعي:  &�لعنف   
�ملنـز`   ÚJخا &�د� 
عنـف  مثل  عموًما. 
 sالغتـصا�& �لعصابا0 
�جلنسي &غ#ها من �شكا` 
�ملؤسسا0  ضمن  �لعنف 
�لعمل  &مو�طن   �Jكاملد�

&�لسجو* ...
فهو  �جلماعي  �لعنف  �ما 
�لذb يقو< به �نا� ينتمو* 
Cمر�  ضد  معينة  لزمر� 
�غر��  لتحقيق   kخر�

 &� �قتصا9ية   &� سياسية 
كاألعما`  �جتماعية: 
�لعسكرية &�لقتل �جلماعي 
&�لعنـف   sهـاJإل�&

�ملنظم..
�ملقالة   yهذ  o &سنركز 
على  �العتـد�¢  على 

�ألطـفا`:

على   ��العتد� هو  ما 
�لطفل

على  �العتد�¢   Åيعر
 &� فعل،   b� بأنه  �لطفل 
يعر�  فعل،  عن   iمتنا�
حيا� �لطفل &�منه &سالمته 
&صحته �جلسدية &�جلنسية 
للخطر  &�لنفسية  &�لعقلية 
 o  i&لشر�& كالقتل،   –
&�إل�ا`  &�إليذ�¢،  �لقتل، 
�العتـد�0�¢  &كافـة 

�جلنسية. 
تعريف  حسب   &�لطفل، 
كل  هو  �ملتحد�،  �ألمم 
عشر�  �لثامنة   *&9 +نسا* 
ينص   � ما   ،yعمر من 
 yJقانو* 9&لة ما على �عتبا
هذ�   ïبلو قبل   Òناضج

�لسن. 

خلفية تا
�ية
على  �العتد�¢   �Jمو لقد 
�ألطفا` منذ �Cمنة سحيقة، 
على  �صل   � �نه  +ال 
 ÒيµJ ֲדا   Åمعتر تسمية 
�مثلة  &من  مؤخًر�.  +ال 
_لك صد&J قانو* فرنسي 
عشر  �لسابع  �لقر*   o
 y9ال&� بقتل   sلأل يسمح 
�لطفل   *� على  يد`  مما 
_� ��ية   Òيكن موضوع �
�لقتل  +باحة   *+ خاصة. 
باألطفا`  تتعلق  كانت 
 &� �ملعاقني   &� �لشا_ين 
كما   ،íلصر��  b#كث
كانت ظاهر� بيع �ألطفا` 
�حلصو`  مقابل  لألغنيا¢ 
منتشر�،  Þنهم  على 
�ستغال`  ظاهر�  &كذلك 
كما  �لعمل.   o �ألطفا` 
�لبنا0   9�& عا�9  كانت 
 sلعر� جزير�   o مماJسة 

قبل �إلسال<.
 �Jلقد �حد� �إلسال< ثو 
�لقيم �ألخالقية   o عظيمة
�ألسـرية  &�لعالقـا0 
&�الجتماعية، +ال �* �ا&لة 
�ألطفا`  &ضع   o �لتغي# 
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تعو9  �ملتأخر�   Jلعصو�  o
�لثامن  �لقر*  �اية   )+
عشر &بد�ية �لقر* �لتاسع 
عشر. فقد سنت �حلكومة 
 ١٨٧٢ عا<  �لdيطانية 
قانونÒ ֲדذ� �لشأ*، &يظهر 
عا< ١٨٩٩   Cجنا+ �&ضح 
�الحتا9   iستطا� عندما 
&الية  لسيد�0   bلنسو�
�لينوb �ألمريكية �حلصو` 
�حلكومة  مو�فقة  على 
�كمة  +نشا¢   o �ملحلية 
 o& باألحد��.  خاصة 
طبيب  بد�   ١٩٦٤ عا< 
باألشعة  Öتص  �مريكي 
بالتحد�  "كافيه"  يدعى 
�جلسدية  �إلسا¢�  عن 
لألطفا` من خال` &صف 
حاال0 من نزيف 9ماغي 
يقو<  &كسوJ عظا< كا* 

بتصويرها �ثنا¢ عمله. 
�لقو�نني  سنُّ   dيعت&  
 Òحتقق بذلك  �خلاصة 
لنبو¢� قرنية تتعلق بالزمن 
�ألخ# كما يقو` �ملصلح 
 o ضي �هللا عنهJ 9ملوعو�
تفس# ية ﴿&+_� �ملو¢&�9 
"&ككل  سئلـت...﴾ 

 �9Jلو��  kألخر� �لنبو0�¢ 
o هذy �لسو�J قد حتققت 
�يضo Ò هذ�  �لنبو¢�   yهذ
�هللا   dخ� حيث  �لعصر، 
تعا( هنا �نه سيأC Ïما* 
 9�& على  �حلظر  فيه  يتم 
�لقانو*،  بسـن  �لبنا0 
&سيعاقب �لو�ئد مبوجبه". 
+* �ألطفا` �لذb يتعرضو* 
بعو�قب   *&dيك لالعتد�¢ 
 Òتؤثر سلب  *� بد  سيئة ال 
كل  فتكا9  �يطهم،  على 
ضحية له تنقله +( ضحية 
�لذين  &�ألطفا`   .kخر�
 o لالعتد�¢  يتعرضو* 
ملماJسة   sقر� صغرهم 
�لشائن   cلسلو� هذ� 
هم  �لذين  �طفا|م  ضد 
بد&Jهم �ملو* ثاJ هذ� 
بو�طنهم   o `لعضا� �لد�¢ 
 �_+ جـامه،  فيصّبو* 
صغاJهم..  على   ،�&dك
بأسقا<  �ملجتمع  ليمتلئ   .
  >áلتـشـا�& �لسلبـية 
&�لغضب &�لعنف &�جلرمية 
&�ملـر�.   0�Jملخد�&
�ملعضلة  تستمر  &هكذ� 
o حلقة مفرغة ال بد من 

كسر طوقها.  
 Jثا تكو*  ما   Òغالب& 
�لضحايا  على  �العتد�¢ 
&ليس  &مزمنة.  مدّمر� 
معّد`  قيا�  �لسهل  من 
 o `ألطفا� �العتد�¢ على 
�ألسف  مع  ألنه  �ملجتمع 
 �Jًظهو �لعنف   iنو�� �قل 

.Úعرضة لالحتجا&
Jئيسية   iنو�� �Jبعة   cهنا
 : �ألطف̀ا على  لالعتد�¢ 
�العتد�¢ �جلسدb، �العتد�¢ 
�لعاطفي  �العتد�¢  �جلنسي، 

. &�إل�̀ا
�العتد�¢  منها  سنتنا&` 

�جلسدb فقط.

 ��العـتد� هـو  ما 
�جلسدy؟

سو¢   &� �العتد�¢  يش# 
عامًة  �جلسدية  �ملعاملة 
 bلذ� bجلسد� k_أل� )+
يد  على  بالطفل  يلحق 

_&يه.    &� &�لديه  �حد 
 �J&بالضر ينجم  ال  &هو 
 Pحلا+ o غبة متعمد�J عن
 o بالطفل، بل +نه k_أل�
عن  ناتج  �حلاال0  معظم 

 &� قاسية  تربوية  �ساليب 
 09ّ� بدنية صاJمة  عقوبة 
 b9ما  Jضر  Pحلا+  )+
ير�فق  ما   È#بالطفل. &كث
على   bجلسد� �العتد�¢ 
�لطفل �شكا` �خرk من 
سو¢ �ملعاملة. &من �ألمثلة 
على  &�لشائعة  �ملؤسفة 
_لك ضرs �حد �لو�لدين 
لطفله بقبضة �ليد �& بأ��9 
�لوقت �لذb ينها`   o ما
�إلهانا0  من  بسيل  عليه 
&�لشتائم. &o هذy �حلالة، 
يعتd �لطفل ضحية �عتد�¢ 
 *  o &عاطفي   bجسد

&�حد. 
�لبد�  �العتد�¢  &يشمل 
�لرضو�  �لطفل  على 
 w&جلـر�&  Jلكسـو�&
&�خلد&½ &�لقطع &�لعض 
 .kخر� بدنية  +صابة   &�
بأ��9  &يشمل �يضÒ ضربه 
&�للطم  �ليد  بقبضة   &�
&�حلرP &�لسفع &�لتسميم 
&�خلنق &�إلغر�P &�لرفس 
على   sلضر�& &�خلض 
مناطق حساسة من جسم 
�لطفل، كما تشمل +عطا¢ 
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من  كب#�  كميا0  �لطفل 
ح°  �ملهدئا0   &� �أل9&ية 
 yهذ فكل   .  Òنائم يبقى 
تسفر   �  *+& �ملماJسا0 
 Jكسو  &�  w&جر عن 
 dتعت &لكنها  بدنية ظاهر� 

�عتد�¢ �د _�ִדا.

�ملشكلة !مد� شيوعها
 bجلسد� �العتد�¢   *+
�ºا¢   o متفشية  مشكلة 
�ملعطيا0   *� &مع  �لعا�، 
+ال    ،Èجد  �J9نا  Pملوثو�
�نه يقدJ �نه قر�بة ٥٧٠٠٠ 
 ،٢٠٠٠ عا<  قتلو�  طفًال 
بكث#  _لك  من  &�كثر 
غ#  �العتد�¢  ضحايا  هم 
�إل�ا`.   &ضحايا  �ملميت 
 ٪٢٠  *� �أل�ا�  &تش# 
 ١٠  –  ٥& �لنسا¢  من 
عانو�  قد  �لرجا`  من   ٪
كانو�  عندما  �العتد�¢  من 

�طفاًال.
�لعـو�مل  بعـض   *+
 o ÈJ&9 الجتماعية تلعب�
�9Cيا9 خطر مماJسة �لعنف 
�ألطفا`.  ضد   bجلسد�
&من تلك �لعو�مل: �ألسر� 

�لو�لدين  ألحد  �لفاقد� 
&تد� مستوk �ملعيشة.

تdهن  عا<،  &بشكل 
�جريت  �ل�  �لد�Jسا0 
�العتد�¢  9&�فع  حو` 
 Å&ظر �ية   *�  ،bجلسد�
�لضغو�  تفاقم  معيشية 
 &� عائلها   &� �ألسر�  على 
تصعب �لتفاعل بني �لطفل 
�حتماال0  ترفع   yلد�&&
�ألسر�   yهذ طفل  تعر� 
&تشمل   .bجلسد� للعنف 
�ألطفا`   Å&لظر�  yهذ
 &� �لصحية  �ملشاكل   b&_
&�ألطفا`  �لنمو،  بطيئي 
غ# �ملرغوs ֲדم &�ألطفا` 
&�ألطفا`  �حلركة   b#كث
من  _&&هم  يعا�  �لذين 
ضغو� معيشية �& يتوقعو* 
 0�Cجنا+ �طفا|م  من 
ال  سلوًكا   &� &�قعية  غ# 

يتناسب مع سنهم.

�لتعرD على �ملشكلة
هو   bجلسد� �العتد�¢ 
 &� �العتد�¢  �شكا`  �كثر 
 Òفتضاح� �ملعاملة  سو¢ 
�لظاهر�  مؤشر�ته  أل* 

تد` عليه. &�خلطو� �أل&( 
مشكلة  على  �لقضا¢   o
على   bجلسد� �العتد�¢ 
 Åالعتر�� هو  �ألطفا` 
�لتالية  &�خلطو�  بوجو9ها. 
 Åلتعر� كيفية  تعّلم  هي 
&�عر�ضها  مؤشر�ִדا  على 
كا*   �_+ ما  لتحديد 
لالعتد�¢  يتعر�  �لطفل 
�لعديد   cهنا& بالفعل. 
ينبغي  �ل�  �لعو�مل  من 
&ضعها بعني �العتباJ عند 
تعر�  باحتمالية  �لتفك# 
 ،bطفل ما العتد�¢ جسد
&�&` هذy �لعو�مل: مكا* 
 kطبيعة &عمق �& مستو&
على  �لظاهر�  �إلصابة 
�لطفل &هل تطابق &صف 
�لسبب �ملزعو< �لذb يقا` 
�نه �k9 +( هذy �إلصابة �< 
تتناسب �إلصابة  ال. &هل 
�& مرحلة  �لطفل  مع عمر 
 P&حلر� فمثال  تطوyJ؟. 
مكو��  قاعد�  شكل  على 
�& مشو�� �& لفافة �لتبغ من 
�لطفل  يكو*   *� �لصعب 
قد �حلقها بنفسه خاصة +_� 
ما كانت o منطقة يصعب 

&كذلك  +ليها.  &صوله 
خد&½   &� �لعض   Jثا
 �Jًثا  cتتر �ل�  �ألظافر 
متو�Cية &غ#ها من  طولية 
�ل�  �خلد&½   &�  w&جلر�
تّد` على �ستخد�< ���9 ما. 
 kالعتد�¢ �ألخر� Jمن ثا&
�لطفل  على  تظهر  قد  �ل� 
 �Jمكسو  &� مفقو�9  سن 
�& بقع صلعا¢ o �لر�� قد 
تد` على شد �لشعر &نزعه 
 w&خد&½ �& جر Jثا &�

o طريقها لالندما`.

�لوقـاية
�ألمريكية  �لكلية  قدمت 
 ٣٠  o �ألطفا`  ألطبا¢ 
&ثيقة    ٢٠٠٥  �Jما
�جل  من  �ملتحد�  لألمم 
ֲדا  يقو<  �ل�  �لد�Jسة 
�لعنف  حو`  �لعا<  �ألمني 
ضد �ألطفا`، هذy �لوJقة 
 Å&معر هو  ما  خلصت 
عن &سائل تقليل �العتد�¢ 
�جلسدb على �ألطفا` &ما 
هو معر&Å عن �ألشكا` 
&سائل  من  جدًال  �ألكثر 
�لتأ9يب �لبدنية o �ألسر�. 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثالث - رجب وشعبان ١٤٣٠ هـ  - متوز / يوليو  ٢٠٠٩ م

٣٢

التقوى

باختصاJ لقد متت مر�جعة 
�ملجر��  �لد�Jسا0  كل 
حو` �شهر �ل�dمج �ملطبقة 
ملنع �العتد�¢ على �ألطفا` 
منذ ١٩٩٥ &لغاية ٢٠٠٤ 
 yهذ من   Òي�   *� فتبني 
نتائج  �ية  �قق   � �ل�dمج 
�لو�قع   �J� ملموسة على
o �لتقليل من نسبة �العتد�¢ 
على �ألطفا`. &عزb _لك 
�سس  �عتما9  عد<   )+
علمية من قبل هذy �ل�dمج 
مبنية  معظمها  كانت  &+منا 
&�حلما�،   iالندفا� على 
�ل�dمج  بعض  &كانت 
يكتشف   ¶ لفتر�   Ú&ُْتر
¬دية  غ#  ��ا  مد�  بعد 
 �& خر.   برنامج   Úَّ&#ف
يكن �لوضع �فضل بالنسبة 
�ملعتدين على  �آلبا¢   Úلعال
 ،Jباخـتصا& �ألطفا`. 
على  عقو9   ٤ مضي  Jغم 
من  للتقليل  �لو�سع  �لدعم 
لألطفا`  �لبدنية  �إلسا¢� 
فإنه � تثبت فعالية �b من 
�ل�dمج �لوقائية �& �لعالجية 
�ألطفا`.  على  لالعتد�¢ 
بفشل  _لك  &يذكرنا 

 o �لكحو`  حظر  قانو* 
عا<  �ملتحد�  �لواليا0 
من  �لتقليل   o  ١٩١٩
حني   o �لكحو`.  تعاطي 
جند �* �إلسال< قد �حد� 

ثوo �J هذ� �مليد�*...

Bلتأ�يب �لبد� لألطفا�
هنالك +5اi �& على �ألقل 
�لثقافا0  بني   i5ا+ شبه 
Jفض  على  &�ملجتمعا0 
�ألطفا`،  ضد   �لعنف 
 cلسلو� معاي#   *� +ال 
�ألفر�9  بني  تتباين  �لعنيف 
&�لثقافا0  &�ملجتمعا0 
  *�Jخليز� فعصا  �ملختلفة،  
 Òساسي�  È¢جز كانت  مثًال 
مألوفÒ من &سائل �لتأ9يب 
o مد��J بريطانيا �لعظمى، 
 sلطال� sتستخد< لضر&
�قد�مهم   &� �&�Jكهم  على 
�& �يديهم.  �ما o �لوقت 
�اكم   *� فيمكن  �حلاضر 
يستخد<   bلذ�  �Jملد�
من  �خف  بدنية  عقوبا0 
  .sلطال� لتأ9يب  _لك 
 cيا هناJية كوJ5هو o&
٦٧٪ من �آلبا¢ يقبلو* جلد 

لتأ9يبهم،  بالسو�  �بنائهم 
&قد �بلغ ٤٥٪ منهم بأ�م 
يضربو�م �& يركلو�م  �& 

.Òحdيضربو�م ضربا م
تصبح  �لعلمية  �لقضايا   *+
يكو*  عندما   Èتعقيد �كثر 
ثقافية  �ختالفا0   cهنا
يتعلق  فيما  جوهرية  
باحلد&9 �لنهائية &�لوسطية.  
بالنسبة  �حلا`  هو  &هذ� 
�لبدنية  �لتأ9يب  لوسائل 
�ملؤخر�  (على  كالصفع 
|ا  �ل�  &�لتقييد،  مثًال) 
تاJيخ طويل من �الستخد�< 
كب#�.  ثقافا0   o �لو�سع 
  Òحديث �لعا<   Jلتيا�  *+
من  �لتخلص  ºو  يتجه 
 *� +ال  �ملماJسا0،   yهذ
�لقضايا  من  �لعديد   cهنا
�الختالفا0  منها  �ملتد�خلة 
�لثقافية &�لدينية &�حلساسية 
�لقيم  فر�  عن  �ملترتبة 
�ملجتمعا0  تتبناها  �ل� 
هي  �ل�   ،Òتقدم �ألكثر 
&�على  �فضل  بشكل  ممثلة 
�ملجتمعا0  على   ،Òصوت
�ألقل   kألخر� &�لثقافا0 

..Jحظا من �لتطو

غ#   sلضر� تأث0�#   *+
 s9أل� o قد نوقش b_ملؤ�
�لعلما¢  &ينقسم  �لعلمي. 
 )+  iملوضو�  o �لباحثو* 
 �Jملعا� �لفريق  فريقني:  
للعقاs �لبد� يرk �* كل 
�شكا` �لضرs هي مسيئة 
�لدعم  عن  �لنظر  بغض 
بعض  قبل  من  �ملوجو9 
كانت  مهما   &� �لثقافا0 
خفيفة.   �لعقوبا0   yهذ
�ملوقف  هو  �لثا�  �ملوقف 
 *�  kير  bلذ� �لشرطي 
يكو*   *� ميكن   sلضر�
سليمÒ �& ح° مفيدÈ حتت 

شر&� �د�9. 
�لتسع  �لسنو�0  &خال` 
 È9فإ* عد للوثيقة،  �لسابقة 
من �لد�Jسا0 قد فحصت 
 o �لبد�   sلعقا� نتائج 
�لعائال0 �ألمريكية من �صل 
بالعائال0  مقاJنة  +فريقي 
 ،«J&� ألمريكية من �صل�
&جد0 كل هذy �لد�Jسا0  
�Jتبا�   o هامة  �ختالفا0 
�لعقاs �لبد� لألطفا` مع 
للمجتمع   b9ملعا�  cلسلو�
 Åباختال �ألطفا`  عند 
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ففي  �لعرقية.  �ملجموعة 
�ألمريكية  �لعينا0 
 k9� +فريقي  �صل  من 
تقليل   )+ �لبد�   sلعقا�
 b9ملعا�  cلسلو�& �لعنف 
�لنتائج   yهذ  *+ للمجتمع. 
 sعمومية �* �لعقا kتتحد
مع  يتو�فق  لألطفا`  �لبد� 
�لعنف،  من  �على  نسبة 
��ية  تؤكد   Òيض� &هي 
�حتر�< �الختالفا0 �لثقافية  
لدk &ضع سياسا0 تتعلق 
 b_لبد� غ# �ملؤ� sبالعقا

لألطفا`.
 ٢٠٠٧  �Jما  o  Òحديث&
 Robert Jقا< كل من �لدكتو
جامعة  من    E. Larzelere

�لواليا0   o �&كالهوما 
 Brett  Jلدكتو�  & �ملتحد� 
ن�dسكا  من جامعة   Kohn

علمية  مر�جعة   `&� بنشر 
�جريت  �ل�  للد�Jسا0 
على تأ9يب �ألطفا` �لبد�، 
&سائل  &بني  بينه  &قاJنت 
�ملستخدمة  �لبديلة  �لتأ9يب 
من قبل �ألبوين.  &مبر�جعة 
على  �لبحث  من  سنة   ٥٠
تأ9يب �ألطفا`، حد�9 ٢٦ 

بتأث0�#  �J9سة _�0 صلة 
على  �لفيزيائي   sلعقا�
�لنتيجة  كانت  �ألطفا`. 
نتائج   *� +ليها  توصال  �ل� 
�لتأ9يب �لبد� تكو* �سو� 
�لتأ9يب  بوسائل  مقاJنة 
يكو*  عندما  فقط  �لبديلة 
�لتأ9يب �لبد� هو �لوسيلة 
يكو*  عندما   &� �أل&لية 
 sكضر)  Èجد  Èشديد
�لوجه &�لر��).  +* نتائج 
�لتأ9يب �لبد� �العتيا9ية � 
من  �سو�  &ال  �فضل  تكن 
باستثنا¢  بديلة،  &سيلة   b�
�ظهر0  &�حد�  �J9سة 
 o �لبد�  للتأ9يب  �فضلية 
 .0�Jملخد� تعاطي  منع 
 Òمثالي  Òمنط عَرفو�  كما 
 Åِّعر �لبد�،   sللعقا
 bملشر&�، &�لذ� sبالضر
من  �فضل  نتائًجا  �عطى 
تأ9يب  &سائل   ١٠ نتائج 
بديلة من �صل ١٣، &نتائج 
�لثالثة  للتقنيا0  مماثلة 
 sلضر� &عرفو�  �لباقية. 
غ#   sضر بأنه  �ملشر&� 
ال  عندما  يستخد<  مؤ_، 
�لتأ9يب  &سائل   bجتد

�لعز`  مثل  �ألخف  �لبديلة 
 ÚJخا �لطفل  (يبقى 
�د�9)  Cمنية  لفتر�  �لغرفة 
 bجر� �ث  على  (بنا¢ 
 ٦  -٢ بعمر  �طفا`  على 
 sلضر�  Åعر& سنة).  
صفعتني  بأنه   b_ملؤ� غ# 
على  مفتوحة  بيد   Òتقريب
�َألْلَيَتْين بشر� �* ال يكو* 
�ألs عندها فاقد �لسيطر� 
على نفسه نتيجة �لغضب. 
يعلم  �ملشر&�   sلضر�  *+
مع   s&يتجا  *� �لطفل 
�ألخف،  �لتأ9يب  &سائل 
للجو¢  �حلاجة  يقلل  مما 

للضرs مستقبًال.

�لتطبـيقا�
 *� )+ Éيش# �لبحث �حلا
 b9العتيا� �لبد�  �لتأ9يب 
سيئة  نتائج   bبأ يتر�فق  ال 
عن  Cيا�9  �ألطفا`  على 
خر.   تأ9ي�   sسلو�  b�
فإ*  _لك  عن  &فضًال 
ضربتني غ# مؤ_يتني  هي 
�لوسائل  �كثر  من  &�حد� 
�لتأ9يبية  جد&k عندما ال 
يستجيب �ألطفا` بعمر ٢-

٦ سنو�0 للوسائل �لتأ9يبية 
من   Úكاإلخر� �ألخف، 
�لوقت...   لبعض  �لغرفة 
 sهذ� يع± �* حظر �لضر&
نتائج  له  سيكو*  بالكامل 
هذ�  يدعم  &مما  عكسية.  
سجال0   *� �ملوقف، 
مثًال  �لسويد   o �جلرمية 
تش# +( �* �العتد�¢ �لبد� 
على �ألطفا` &�العتد�0�¢ 
�إلجر�مية  قد �î �9�9Cسة 
 ٪٤٨٩ بنسبة  �ضعاÅ؛ 
عا<   )+  ١٩٨١ عا<  من 
١٩٩٤ �b خال` �لـ ١٥ 
 bسنة �ل� تلت �حلظر �لذ
فر� o �لسويد على كل 
 o) `ألطفا� sشكا` ضر�

عا< ١٩٧٩).
+* خالصة هذ� �لبحث ال 
 *� �لو�لدين  على   *� تع± 
�لبد�  �لتأ9يب  يستخدمو� 
 *+   .*&Jتا� طريقة   bبأ
 sلضر� حظر   Åهد
من  �لتقليل  هو   wملقتر�
لألطفا`  �إلسا¢�  معدال0 
�لبد�  �لتأ9يب  &�شكا` 
�لشديد�.  &بقدJ ما يتمكن 
�لو�لد�* من �ملحافظة على 
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طفلهم،  مع  +�ابية  عالقة 
&يشجعو� �لسلوc �لطيب، 
 cللسلو &يستجيبو� 
تأ9يب  بوسائل  �لسيئ 
ما   Jبقد &فعالة،  خفيفة 
الستخد�<  حاجتهم  تقل 
 i9لر� &سائل   &�  sلضر�
�ألخرk. �ب �* يستخد< 
�لضرs &فقÒ لنتائج �لبحث 
ال  عندما  فقط  �لعلمي 
لوسائل  �ألطفا`  يستجيب 
من   &� �ألخف،  �لتأ9يب 
مؤ_   cسلو  Åيقا+ �جل 
  .(iJلشا�  )+ (كالركض 
 Òب عد< �ستخد�مه مطلق�
�لسنة  خال`  �لرضيع   kلد
يكن   �  *+  ÈJ9نا& �أل&( 
مطلقا قبل سنة &نصف من 
�ألهل  على  �ب  �لعمر.  
�طفا|م   *� من  �لتأكد 
+جر�¢   b�  *� يدJكو*  

 ،sلك �لضر_ o تأ9ي� مبا
يكو* �9فعه هو حب �ألهل 
فإ*   È#خ�& &�هتمامهم.  
 Ò�9ئم �لبد� �ب  �لتأ9يب 
تقلل  بطريقة  يستخد<   *�
الستخد�مه  �حلاجة  من 
 sلضر�  *+ مستقبًال.  
من  _لك  �قق  �ملشر&� 
�الستجابة  تعزيز  خال` 
للوسائل �لتأ9يبية �ألخف.  
�ألطفا` Öتلفو*، فالوسيلة 
ال  قد  �لو�حد�  �لتأ9يبية 
�ألطفا`  كل  مع   bجتد
ال  قد  نفسها  &�لوسيلة 
 o نفسه  �لطفل  تناسب 
كل �أل&ضاi، &ينبغي على 
�نكة  يستعملو�   *� �ألهل 
طيفÒ من خيا0�J �لتأ9يب 
للوصو`  �طفا|م  ملساعد� 
ما ميكنهم &فق  �قصى   )+
من  بدًال  �لكامنة،  قد�Jִדم 

 0�Jنقيد خيا  &� �* ºظر 
.�J&فعالة من غ# ضر

�حد�  خالصة  هي   yهذ
 iملوضو� o أل�ا� �لعلمية�
ما  نأخذ  �ال  �ب  �ننا  +ال 
يقدمه �لعلما¢ بتقليد �عمى 
+منا نأخذ منه ما يتناسب مع 
قيمنا &�خالقنا &9يننا، فالعلم 
�م#  يقو`  كما  �حلقيقي، 
�ملؤمنني نصرy �هللا، ال ميكن 
�* �صل عليه �إلنسا* ما 
فاملؤمن   ،kبالتقو يتحل   �
يرk بنوJ �هللا �للطيف �خلب# 
 Jألبصا� تدJكه  ال   bلذ�
 yهذ  *� +ال  يدJكها.  &هو 
حو`  تساáًال  تث#  �لنتائج 
حلظر  �جلهو9   k&جد
 Òمطلق  sلضر� �ستخد�< 
&هل  �ألطفا`،  لتأ9يب 
سلبية  لتأث0�#  _لك   k9�
كا* من شأ�ا Cيا�9 �لعنف 

ضد �ألطفا`؟!.
عد9   o بقية  &للحديث 
موقف  فيه  نتنا&`  قا9< 
 *+ �ألمر  هذ�  من  �إلسال< 

شا¢ �هللا.

:
�ملصـا�
�لعنف  �لعاملي حو`  �لتقرير   .١
منظمة  عن   J9لصا� &�لصحة 

�لصحة �لعاملية ٢٠٠٢
�لكلية  من  �ملقدمة  �لوثيقة   .٢
عا<  �ألطفا`  ألطبا¢  �ألمريكية 
لألمم  �لعا<  �ألمني   )+  ٢٠٠٥
ضد  �لعنف  لد�Jسة  �ملتحد� 

�ألطفا`.
 Robert E. Larzelere ٣.�J9سة 
نتائج  مقاJنة   :Brett Kohn  &
�لعقاs �لبد� مع طرP �لتأ9يب 

.٢٠٠٧ �Jلبديلة. ما�
٤. �ملوقع �إللكتر&�:

http://www.be-free.info/parents/

/Ar/emoabusepa.htmAr

الوحدة خير من جليس السوء
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 �J0 �حلضاCمتا�
�لعربية �إلسالمية 
مثل  �لعلو<،  من  بالعديد 
�لعلو< �لدينية &علو< �للغة 
�لعربية &غ#ها، &o مقدمة 
�لطب.  كا*  �لعلو<   yهذ
�إلنسا*  &جد   *� فمنذ 
�لكوكب &جد  على هذ� 
9فع  &قد  �يًضا،  �ملر� 
�لطب.  +نشا¢   )+ �ملر� 
 09� �ل�  �لعو�مل  &من 
�لعر»  �لطب   Jتطو  )+
هو تشجيع �إلسال< على 
 ،iملوضو� هذ�  �J9سة 
�حلديث   o جا¢  حيث 
�لنبوb �لشريف: "يا عبا9 
 � �هللا   *+ تد�&&�،  �هللا 
�نز`  +ال   ¢�9 ينـز`   �
له شفا¢، علمه من علمه 
&جهله من جهله". &قا` 
�إلما<  �لشافعي: "ال �علم 
علما، بعد �حلال` &�حلر�<، 
&من  �لطب".  من  �نبل 
�هم �لعو�مل �ل� ساعد0 
على �9CهاJ �لطب �لعر» 
تر5ت  �ل�   Jألمو� هي 

+( �لعربية o ¬ا` �لطب 
 kألخر�  0�Jحلضا� من 
مما  �ليونانية،  &خاصة 
من   Jلكبا� �ألطبا¢  جعل 
�لعرs &�ملسلمني �معو* 
�لطب  بني   علمهم   o
&�لفلسفة مما �k9 باألطبا¢ 
نظر�  �إلنسا*   )+ للنظر 
تشمـل  شاملة  كلية 
&كا*  &�لنفس،  �جلسد 
&ضع   o ساهم  قد  هذ� 
�لطبية  &�لنظريا0  �ملناهج 
�ملتكاملة. &|ذ� فقد كا* 
�لعر»  �لطب  مميز�0  من 
�* على من يو9 �* يكو* 
يكو*   *� ناجًحا  طبيًبا 
ميز  &قد  �يًضا  فيلسوًفا 
&هو  �لطبيب  بني   sلعر�
�لطب  يتقن  كا*   bلذ�
�ملتطبب  &بني   &�لفلسفة 
�لطب  يتقن  كا*   bلذ�
فقط. &هذy �لسمة حققت 
لألطبا¢ �لعرs &�ملسلمني 
سينا  &�بن    bCلر�� مثل 
 o فيعةJ شد مكانةJ بن�&
تاJيخ �حلضا�J �إلنسانية.

من تاريخ من تاريخ 
الطب العر:الطب العر:

بقلم: هديل فضل عو�2

ُنشر o ¬لة "�لبشرk" �لصا�J9 بالكباب#
 عدJ 9جب &شعبا* ١٤٢٩ هـ
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التقوى

&من مميز�0 �لطب �لعر» 
�الهتما<  &هي  �لشمولية 
باجلسد &�لنفس على حد 
 cهنا  *+ حيث  سو�¢، 
 Jألمو� بني  قوية  عالقة 
&بني  (�جلسد)  �ملا9ية 
(�لنفس).  �ملعنوية   Jألمو�
�هتم  �ليونا�  فالطب 
 sجة �أل&( باألسباJبالد
&�لطب  للمر�،  �ملا9ية 

 sباألسبا �هتم   bند|�
�لنفسية. �ما �لطب �لعر» 
فإ_�  مًعا.  باجلانبني  فاهتم 
كشف   o �لطبيب  فشل 
للمر�  �ملا9ية   sألسبا�
 sيتجه مباشر� +( �ألسبا
�لنفسية، &قد b&J �لكث# 
�لطب  تاJيخ  كتب   o
 sألطبا¢ �لعر� �Jحو` مها

o �لعالÚ �لنفسي.

يعد �لتسامح µة �ساسية من 
µا0 �ملجتمع �إلسالمي ما 
�k9 +( &جو9 هذy �لسمة 
o ¬ا` �لطب �يضا حيث 
مقتصر�  �لطب  يكن   � +نه 
على 9ين �& عرP �& جنس 
&ماJسها  J9سها  بل  معني 
 o يعيش  كا*  من  كل 
�لنظر  بغض  �لعربية  �لد&لة 
جتلى  &قد  هويته.  عن 

 o �يضا  �لدي±  �لتسامح 
&متثل  �لعر»  �لطب  ¬ا` 
_لك o �لقو�نني �ل� سنت 
�لد&لة  مستشفيا0   o
حيث  �إلسالمية  �لعربية 
على  �لقو�نني    yهذ نصت 
عد< �لتمييز o �ملعاجلة بني  
&بني  �ملسلم  &غ#  �ملسلم 
&بغض  �لعر»  &غ#  �لعر» 
.Pلنظـر عن �لدين &�لعر�

يُحكى أن رجًال من بالد الفرس جاء برسالة من كسرى ملك الفرس إلى اخلليفة عمر بن 

اخلطاب، وحينما دخل املدينة سأل عن قصر اخلليفة، فأخبروه بأنه ليس له قصر فتعجب 

الرجل من ذلك، وخرج مع أحد  املسلمني ليرشده إلى مكانه. وبينما هما يبحثان عنه 

في ضواحي املدينة. وجدا رجال نائًما حتت شجرة، فقال املسلم لرسول كسرى، هذا 

هو أمير املؤمنني عمر بن  اخلطاب. فازداد تعجب الرجل من خليفة  املسلمني الذي 

خضعت له ملوك  الفرس والروم، ثم قال الرجل: حكمَت فعدلَت، فأمنَت فنمَت يا عمر.



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

http://www.mta.tv




