



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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�أل	دية
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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك �2 كل تضحية تتضمن �سالة عظيمة. 
+بالتا� فإ2 
لباحث 
ملنصف � 
لتا�يخ ينعم 
معانيها  +يغو� �  
ألبعا0  
ملتعد0�  بنفحاִדا 
ال  بأ�ا   كم   2� علينا  يفر¡  
حلق  +لكن  +�هد
فها، 

لعظمى  
إلميانية +
لر+حانية  �
ملعا تصل � جوهرها �� 

كالتضحيا� 
ل§ �ث¥ عليها 
لدين 
حلنيف. 

لنفس  تضحية   �� 
حليا�،  َيَهُب  موٌ�  
ألضحى.. 
باالستسال7 هللا تعا� 
ستسالما كامال ال �يب فيه، لد�جة 

الستسال7 مبثابة 
ملو�.. Dلك 
ملو� 
لذ�  
�2 يصبح هذ
+هب 
حليا� لسيدنا �بر
هيم � حيث سّلم عنقه هو قبل 
�2 يسّلم ُعنق 
بنه �²اعيل عليهما 
لسال7. فما كا2 له �2 
 �D &0 غ
ُيقد7 على تسليم عنق 
بنه +
لتضحية بنسله � +
�µ´ لوال يقينه 
لتا7 � 
هللا عز +جل. فهو 
لعاشق 
لوKا2 


لذ� 
منحت جذ+� نفسه بنا� 
ملحبة 
إلKية.

لعالقة 
ل§ كانت بني سيدنا �بر
هيم 
خلليل +�به قا0ته  2� 

الستسال7 + 
لعزمية  +بنفس  لديه..  ما  بأعز  
لتضحية   ��

لتاº ،7ثنا 
لتعليم 
لكامل 
لذ� جا¹ به 
ملصطفى � لتقدمي 
 � يتغ&  ال  تعا�  
هللا   2� +مبا  +ما0يا.  �+حانيا  
لتضحية 
+بني  بيننا  
لزم«  
لبعد  من  +بالرغم  +ال � صفاته،  
ته D

لعهد 
إلبر
هيمي +من بعد¾ حفيد¾ خ& خلق 
هللا �، فإ2 

حلكمة 
لبالغة من تد+ين هذ¾ 
لتضحيا� +Dكرها �`اال 
+تفصيال يد= بالد�جة 
أل+� على �2 
هللا تعا� يؤكد علينا 
�2 تكو2 بيننا +بينه نفس 
لعالقة 
ل§ كانت مع �بر
هيم 
+حفيد¾ � 
خلصا= 
إلميانية +
الستسال7 
لكلي +
خلضو´ 


ملحبة..+
�2 شو^ 
ملؤمن 
ملحب �2 تكو2 له مع 
هللا خلة، +ال يهد� 

¿ قلبه � حب 
هللا تعا� �كثر من �D قبل D 
D� له با= �ال

Áيث يكو2 مستعد
 لتلبية 
لند
¹ "لبيك 
لّلهم لبيك". فكما 
�2 �بر
هيم � Â يترD � 00بح 
بنه تنفيذ
 ألمر 
هللا كذلك 
 Ãيكتر +�ال  تعا�  هللا  كله  يكو2   2� 
إلنسا2  على  ينبغي 
بالتضحية بنفسه +�+ال0¾ +كل ما ميلك �ما7 �مر 
هللا تعا�.. 
لقد ُقّدمت تضحيا� عظيمة � µمن 
لرسو= � 
لذ� كا2 

جلال�  
ملظهر + 
Kد
ية،  ُسبل  كل   � كاملة  حسنة  �سو� 

لتضحيا�  Åملؤمنو2 به يقدمو2 ش
للذبح 
لعظيم �D كا2 

ملا0ية +
ملعنوية لد�جة ��م �ضو
 بأ2 ُيقطعو
 ��ًبا ��ًبا � 
سبيل 
هللا تعا� بصو�� Â يشهد Kا تا�يخ 
لديانا� مثيال.. 

لعصو� فقد نسي  Oألضحى ع
 Ç+� يا حسرتا¾ على تبخر+
كث& من 
لنا/ �سالته +
كتفو
 بذبح كبش كشعا� للكبش 


لذ� �نز= من 
لسما¹، حسب 
عتقا0هم.

لفهم 
لتقليد� 
لبعيد  

ملسيح 
ملوعوK � 0ذ Êقد تصّد+
 Ç+�+ هيمية +مقاصدها
كل 
لبعد عن حقيقة 
ألضحية 
إلبر

حلرفيني 2�ََّ عليهم  Ëִדا +فلسفتها ُمذّكر
D لتضحية � حد


=;”Ëe’;€‚
fl
÷’\;”Ëe’;==;”Ëe’;€‚
fl
÷’\;”Ëe’;=
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�2 تضطر¿ ��+
حهم +تذ+¿ +ُتذبح �+حيا كي يتولد فيها 

لتضحية 
حلّقة هذ¾  Ç+� ل§ جتلبها

الستسال7، +�2 
لفو
ئد 
تكو2 شبيهة للفو
ئد 
لظاهرية 
ل§ يستفيد منها 
لنا/ عقب 
كو2  
ملضحية بالسُّ Ç+لر
Dبح قر
بينهم 
ملا0ية حيث حتظى 

لرِّضى +
الطمئنا2 من 
حلضر� 
ألحدية، فينبع منها كل ما +

لت ينبوعا فياضا µ ل§ ما
هو خ&. هذ¾ هي 
لتضحية 
حلقة 
 =
+مقدسا بفضل بذ�� 
لذبح 
ملحمد� 
لعظيم حيث ال تز

لنبو�  Ç+� لسالكني على �ج
�� يومنا هذ
 تسقي بفيوضها 
أل�ا �+Çٌ تدفع �� 
لرقي +ليست Ôر0 عاطفة �+ َقصص..


لصلة  ֲדذ¾  للشعو�  ماسة  حاجة   � 
إلسالمية  
ألمة   2�

لر+حية � بعث 
لر+Ç ببذ�� 
لتضحية 
إلبر
هيمية 
ملتمثلة 
من  
ألمة  �ليه حا=   =Ö ما  � أل2  
هللا  � شخص �سو= 
ر ليس  
 ر
× عن 
ملقاصد 
لر+حانية +تقهقُر +تشويه +حتجُّ
Ôر0 مظهر، بل هو نتيجة قحط �+حي لعد7 ��0
� حقيقة 
نظر�   2� 
لطاهر�.  0+حته  +سليل  �بر
هيم  سيدنا  تضحية 


هللا  �Kمه  مبا  +فلسفته  
ألضحى   ��  � 
ملوعو0  
ملسيح 
تبا�� +تعا� من لب معد�ا 
إلسالمي 
ألصيل � 
خلطبة 

ل§ ترسم  Ç+لر

إلKامية 
ملبا�كة هو Dلك 
لسبيل �� تلك 
لنا معاÂ مغالبة 
لنفس +Ôاهدִדا حÅ يتم  ر 
لنفس 
ألما�� 
 
باأل0نا/ +
أل�جا/. فكم حر� مبسلمي 
ليو7 �2 يد�كو

حلقيقة 
ل§ تتجلى � 
ملنعم  

ألضحى +معانيه حÅ يستر0+

لصاحلني، +  ¹

لشهد+ 
لصديقني + 
لنبيني  حلل  من  عليهم 
 Åح �صالته،   �� للوصو=  
ملشقة + باجلهد   
كابد+ +ليتهم 
+ال  �صاֲדم.  
لذ�  
لشقا¹ + 
لبؤ/ + 
لفتو�  من   
يتحر�+

لفتو� +
لسبا� 
لر+حي سهال +ال  
يكو2 
لتحر� من هذ
بد+Ù 2ن، فنحن نعتقد �2 ال سبيل لذلك ما Â يستسلم 
ملر¹ 
 � 
لرسو=  يريد¾ 
هللا منه +�+جبه عليه  ملا  
ستسالما كليا 
بتصديق +قبو= 
إلما7 
ملهد� +
ملسيح 
ملوعو0 � 
لذ� 

لدين +�قامة عمائد¾، فما Â تكن صفة  له �حيا¹  قّد� 
هللا 

الستسال7 
لكامل مظهر هذ¾ 
ألمة كال§ 
نصبغ ֲדا �بر
هيم 

متثاله ألمر 
هللا فلن يصل �حٌد �� ��0
� تلك 
حلالة  � �


جلدير� به، 
لالئقة بصفة خ& �مة، +بوعد 
ملنعم عليهم.

ملجاهد� + بالتطهر  
إلميا2  هو  
لعملي  
ألضحى  فتعب&   
+مقصد  غاية  هو  
لذ�   Êلتقو
 +تاجه  
لكامل،  
النقيا0 +
تذكر�   Êسو ليس  
ألضحى   2� 
لبعض  +يظن  
لشريعة. 
بَقصص µمن مضى +هذ
 هو 
لشائع  +
ملطبق عند 
لكث&ين، 
 Ç+بالر 
لسالكني   �� بالنسبة  
ألضحى  حني  �2   �
بعثة  غاية  بل   
عابر حدثا  ليس  
إل²اعيلية + 
إلبر
هيمية 

ملصطفى � 
لذ� Üسد 
لتعب& 
لعملي للتضحية +
لذ�  ر 
ناقة نفسه +تّلها للجبني لَِيَهَب 
حليا� للعاملني فطوÝ لكل من 

لذبح 
لعظيم +سلك سبيله +تأّسى به ��  
���0 حقيقة هذ
يو7 
لدين، +صلِّ 
للهم على سيدنا "مد +على Öله +صحبه 

�`عني.

األضحـى ... ليس حدثـا عابرا بل غاية 
بعثة املصطفى � الذي dسـد التعب� 
العملي للتضحية والذي hر ناقة نفسه 
 jوتّلها للجبني ِلَيَهَب احلياة للعاملني فطو
لكل من أدرك حقيقة هذا الذبح العظيم 
وسلك سبيله وتأّسى به إ= يوم الدين ... 
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التقوى


 بش& 
لدين "مو0 �دµمر �حضر 

ملصلح 
ملوعو0 �


خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو0 +
إلما7 
ملهد� �

من �0+/:

في �حا� �لقر��

(سو�� 
حلجر)

ـَماِ� ُبُر�ًجا  ﴿َ�َلَقـْد َجَعْلَنا ِفي �لسَّ
َ�َحِفْظَناَها   * ِللنَّاِظِريـَن  َ�َ�يَّنَّاَهـا 
ِمْن ُكلِّ َشـيَْطاٍ: َ
ِجيـٍم * 7ِالَّ َمِن 
َفَأْتَبَعُه ِشَهاCٌ ُمِبٌني﴾ ْمَع  �ْسَتَرHَ �لسَّ

(١٨، ١٩-٢٠) 

 :Jلكلما� Lشر

فتعا= ِمن سَرقه +منه 
لشي¹َ:  :Hَستر�
�خُذ  
لسرقة +  .µٍِحْر ِمن  خفيًة  �خذ¾ 
 َ̂ 
ستر+ +حيلة.  خفا¹   � 
لشي¹ 
 َ̂ 
ستر+ مستخفًيا.  
ستمع  
لسمَع: 
 .¾µOُِي  Â 
ملحاسبة:  بعَض  
لكاتُب 


ألقر¿))
²ًعا:  يسَمع  
لصوَ�  ²ِع  �لسمع: 
حسُّ  
لسمع:   .2Dأل
 Áاسة  ��0كه 

أل2D؛ ما +َلج فيها من شي¹ تسمع؛ 
للو
حد  +يكو2  
ملسمو´.  
لذِّكر 
مصد�  
ألصل   � ألنه  
جلمع، +

حد، + بلفظ  
لكثرَ� + 
لقلَة  فيحتمل 

+`عه �²ا´ (
ألقر¿).
ُيد��  به   2Dأل
  � قوٌ�  
لسمع: 

ألصو
�، +فعُله يقا= له 
لسمُع �يًضا. 
 و:   2Dأل
 عن  بالسمع  تا�ً�  +يعبَّر 
²عهم،  +على  قلوֲדم  على  
هللا  خَتم 
��م   و:  ما´  كالسَّ فعله  عن  +تا�ً� 
عن 
لسمع ملعز+لو2، +تا�ً� عن 
لفهم 
كقوKم: Â تسمع ما قلت، +تا�ً� عن 

.(�

لطاعة (
ملفر0

ô‰s) s9uρ$uΖù=yèy_’ ÎûÏ !$yϑ¡¡9$#%[`ρã� ç/$yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρšÌ� Ïà≈̈Ψ=Ï9∩⊇∠∪

$yγ≈ uΖôà Ï� ym uρÏΒÈe≅ ä.9≈sÜ ø‹ x©AΟŠ Å_ §‘∩⊇∇∪�ω Î)ÇtΒs− u�tI ó™$#

yìôϑ¡¡9$#… çµyèt7 ø? r' sùÒ>$pκ Å−×Î7 •Β∩⊇∪

نفحات مـن تفس� آيةنفحات مـن تفس� آية
﴿﴿;;شهاب مبنيشهاب مبني;;﴾﴾;;



٥

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

�ثر¾.   � سا�  
لشي¹َ:  تِبع  Oَتبَعه: 
+تِبعه: مشى خلَفه، �+ مر به فمضى 

 كا2 سَبقه D� لكD+ معه. +�تبعه: تِبعه

فلِحقه (
ألقر¿).
 +� ساطعة،  نا�  من  شعلة   :Cِشها
 Êُير ما  
لنا�؛  متولد من  كل مضي¹ 
؛ +قد ُيطَلق على  كأنه كوكب 
نقضَّ

لكو
كب  من   ��

لد�  +� 
لكوكب 
فالًنا شهاُ¿   2� +يقا=  ملعا�ا.  لشد� 
+ُتطَلق  فيها.  ماضًيا  كا2   
D� حر¿، 

لشهر  من  ليا=   Ãثال على  
لشهُب 

+هي 
لليا� 
لِبيض (
ألقر¿).

ألشيا¹  على   
µًاÔ ُيطَلق  فالشها¿ 

ملضيئة، +كذلك على 
لنا/ 
لنشيطني 


ملاضني � 
ألعما=.

لشعلُة  ها¿:  
لشِّ  :�

ملفر0 +جا¹ � 
+ِمن  
ملوقد�،  
لنا�  ِمن  
لساطعة 


لعا�¡ � 
جلو.

:Pلتفسـ�

ل§ مفر0ها برå تع« - كما  å+Oل
 

لنجو7   =µمنا  - 
لقو
ميس   �  0�+
هذ¾  فيها  تتحر�  
ل§   �
�

ملد  ��

لقصو�  �يًضا  تع«  كما   .7

ألجر
مبا  
ملفسرين  بعض  +لكن  
لقال´. +

لå+O" هنا مبع¥ " 2� 
فيهم قتا0� قالو

لكو
كب (
لبحر 
ملحيط، 
لد� 
ملنثو�، 

للغو�  
إلما7  �يد  +قد  كث&).  
بن +


لعر+/).   åتا) 
لر�َ�   
هذ  åلزّجا

+0ليل 
ملفسرين هو قو= 
هللا تعا� � 

لدنيا  
لسما¹َ  µّيّنا  ﴿�ّنا  Öخر:  مكا2 

بزينٍة 
لكو
كِب﴾ (
لصافا�: ٧).
قوله  من   
هذ 
ستدالKم  +لكن 
بزينٍة  
لدنيا  
لسما¹  µّيّنا  ﴿�ّنا  تعا� 
به،  
جلز7  ليس مما ميكن  
لكو
كِب﴾ 
﴿+µّيّناها  تعا�  قوله  يكو2  قد   D�
للناظرين﴾ حو= موضو´ Öخر، +هو 
مناµ= كما  
لسما¹  قد جعلنا �  �ننا 
جعلنا فيها 
لنجو7 
ل§ تتحر� � هذ¾ 

ل§ تتسبب � µينة 
لسما¹. + =µملنا

 å+Oل
فما 0منا ال نستطيع 
جلز7 بأ2 
هي سبب 
لزينة، فليس هنا� ما يدفع 

�� �خذ 
لå+O مبع¥ 
لكو
كب.
 å+Oل
  
�خذ+  ¹
فسو �ية حا=،  على 

لنجو7 �7  =µملتعا�× +هو منا
مبعناها 

لذ�  =
مبع¥ 
لنجو7 نفسها فإ2 
لسؤ

لعالقة بني  يفر¡ نفسه هو: ما هي 

ألسفا� 
لسابقة +بني  +� 2Öلقر
اية 

هللا   ×0��  
Dملا+  ،�

لسما+ حفظ 
حفظ  بذكر  
لوحي  حفظ   َ́ موضو


لسما¹؟

لشأ2   
هذ  � 
ملفسرين   ¹
�Ö  2�
متضا�بة، +بعضها ال éرå عن كونه 
قصًصا +�ساط& ال يقو7 عليها 0ليل، 
+ال عالقة Kا مطلًقا بكال7 
هللا تعا�. 

لر+
يا�  +على  عليها  �عّلق  +سو× 

بعد  
لصد0   
هذ  �  �0�

لو  Êألخر

قليل، �ما 
آل2 فأ+0 بيا2 ما فهمُته من 
 .�Öلقر
هذ¾ 
آليا� � ضو¹ 
لسيا^ 
�نه  
لكرمي   2Öلقر
 �0
سة  من  نعر× 
يؤكد بكل قو� +جو0َ مماثلة كب&� بني 
+بني  ألنظا�نا  
لبا�0  
ملا�0  
لنظا7 
ينفك  ال  +لذلك   ،�
لر+حا 
لنظا7 
 Çلشر 
ملا�0   Âلعا
 من  �مثلة  يسو^ 

لوحَي  يشّبه  فتا�ً�   .�
لر+حا  Âلعا

تأث&
ִדما،  بني  
لتشابه  لبيا2  باملا¹ 
+تا�ً� �خرÊ يتحدÃ عما يوجد بني 
ليسّلط  صال�  من  
أل�¡ + 
لسما¹ 
بني  
ملوجو0�  
لعالقة  على  
لضو¹ 

جلسم +
لر+Ç، +حيًنا يستد= بالعالقة 
 2� على  
لعني + 
لضو¹  بني  
ملوجو0� 
 2� بد+2   
�حًد ينفع  ال  +حد¾  
حلق 

لنفس   � 
لكامنة   �ِ

لقد� يستغل 
 2Öلقر
 فإ2  +باالختصا�..  
لبشرية. 

لد�+/  لتلّقي   Êبعد �خر �ينّبهنا مر

ملا�0.   Âلعا
 ظو
هر  من  
لر+حانية 
+� هذ¾ 
آلية �يًضا يلفت �نظا�نا �� 

مماثلة كهذ¾.
�2 �هل 
أل�¡ ير+2 فو^ �ë+سهم 
²ا¹ فيها 
لكو
كب 
ل§ تعمل Áسب 
Kا.  
ملحد0�   =µملنا
+ 
ملو
عيد  نظا7 
 
+ليس هنا من قو� تستطيع تبديل هذ

لنظا7، أل2 
هللا � قد تو� حفظه. 

ملا0ية  
لسما¹  نظا7  مثا=  +قد ُضر¿ 
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التقوى


لقر2Ö مر� بعد �خرÊ تدليال  � 
هذ
 2� Ê��+ .لر+حانية
على نظا7 
لسما¹ 
هذ¾ 
آلية �يًضا تش& �� 
ألمر نفسه.. 
حيث يوضح 
هللا تعا� �2 نظا7 
لسما¹ 

لر+حانية قائم على �سس متينة شأ2 
�نه مقسو7  
ملا0ية، كما  
لسما¹  نظا7 

لطبقا�   2�+ طبقا�،  عد�   �� مثله 
"فوظة  
لر+حانية  
لسما¹  من  
لعليا 
بطبيعة 
حلا= من +صو= �يد� 
لعابثني 
فهنا�  منها  
لدنيا  
لطبقة  +�ما  �ليها، 

حتما= للعبث ֲדا، فحفظناها بتزيينها 
بالنجو7. �� كما �2 
لطبقة 
لدنيا من 
+عن  نظا7  عن  عبا��  
ملا0ية  
لسما¹ 
كذلك  له..  +حامية  له  تابعة   7
�جر

حلا= بالنسبة للطبقة 
لدنيا من 
لسما¹ 

لر+حانية.. فإ�ا �يًضا عبا�� عن نظا7 
+عد� جنو7 تابعة له +حامية له. +كما 

لسما¹ 
ملا0ية قائمة بسبب 
لنجو7  2�

ملا0ية ..كذلك فإ2 
لسما¹ 
لر+حانية 
بل  
لر+حانية،  
لنجو7  بسبب  قائمة 
+كما �2 
لسما¹ 
ملا0ية 
لدنيا ال تع« 
تزينها..  
ل§  +هي  جنو7  Ôموعة  �ال 

لدنيا  
لر+حانية  
لسما¹  فإ2  كذلك 
�+حانية  جنو7  Ôموعة  �ال  تع«  ال 

لنجو7   2� تزينها. í كما  
ل§  +هي 

ملا0ية  
لسما¹  حلماية  +سيلة  
ملا0ية 

لدنيا، �D هي جز¹ منها +فسا0ها يع« 
فسا0 نظا7 تلك 
لسما¹.. كذلك فإ2 


لنجو7 
لر+حانية سبب حلماية 
لسما¹ 

لر+حانية 
لدنيا، +فسا0ها يع« فسا0 
تلك 
لسما¹، +لذلك حني ينو� �حد 
ير`ه  تعا�  
هللا  فإ2  فيها  يفسد   2�
باألحجا� +
لنا�.. كما تش& �� Dلك 

كلمتا (�جيم) +(شها¿). 

لناَ�  
لكرمي   2Öلقر
 
ستعمل  +قد 

لسما+�   ¿

لعذ مبع¥  
ألحجاَ� +

لناَ� 
ل§ +قو0ها  
بكثر�، فقا= ﴿فاتقو
للكافرين﴾  ُ�عّدْ�  
حلجا�� + 
لنا/ 

لسبب   2�  ��  ..(٢٥ 
لبقر�: )
هم  
لنا�  تلك  إلشعا=   �
لر+حا

آلÙو2 من 
لنا/، +�ما 
لسبب 
ملا�0 
صنم  من  
ملا0ية  
ألحجا�  فهي  Kا 
 ¿
عذ عن  هنا  عّبر  كذلك  ++ثن. 

لر+حانية  هؤال¹ 
ملفسدين � 
لسما¹ 

بكلم§ ﴿�جيم﴾ +﴿شها¿﴾. 
 2Öلقر
  2� على  
أل0لة  �سو^  
آل2 +
 Âبالعا 
ملا�0   Âلعا
 شبه  قد  
لكرمي 
 ïلن

لر+حا�. يقو= 
هللا � ﴿يا �يها 
 * 
��سلنا� شاهًد
 +مبشًر
 +نذيًر �ّنا 
 ﴾
منً& +سر
ًجا  بإDنه  
هللا   �� 0
عًيا +
+مع¥   ..(٤٦-٤٧  :¿

ألحز)

ملشرقة.  
لشمس  هو  
ملن&   å

لسر
+كما هو بّيٌن من 
آليا� 
ألخرÊ فإ2 

لنï � هو مبثابة 
ملركز لنظا7 
لنبو� 
شأ2َ 
لشمس 
ل§ ُتعتO مركز
 لنظامنا 
بتسمية   � 
هللا  نّبه  فقد  
لشمسي. 

جنو7  +جو0   �� بالشمس   �  ïلن

+�قما� �خرÊ تد+� حوله � 
لسما¹ 

ألقما� + 
لنجو7  +هذ¾  
لر+حانية، 

لذين  
آلخر+2  
لرسل + 
ألنبيا¹  هم 
لبعثه   
+متهيًد ��هاًصا  نبو
ִדم  كانت 

لشمس  حو=  يطوفو2  
لذين +  ،�


ملحمدية. 
òس  مبثابة  كا2   �  ïلن
  2� +كما 
جنومها  
لكونية  
لر+حانية  
لسما¹   �
 � كا2  كذلك  
آلخر+2،  
ألنبيا¹ 
من  �صغر  هي   Êخر� ²ا¹ٍ  òَس 

لنجو7  هم  صحابُته  +كا2  
أل+�، 

حلديث  Dلك   �� يش&  كما  فيها، 
بأيِّهم  كالنجو7   óصحا�" 
لشريف: 
 ،¿

آل0 
ملشكا�: ) 
هتديتم"  
قتديتم 
 2�  �� 
لصحابة).  مناقب  با¿ 
حو=  
لنجو7  مبنـزلة  هم   óصحا�

لشمس، +كما �2 
لنجو7 ִדد� 
لنا/ 

لشمسي،  بنظامها  مرتبطًة  0
مت  ما 
سيظلو2  
لذين   óصحا� فإ2  كذلك 
مرتبطني بنظامي سيعملو2 لكم عمل 

لنجو7، +ستهتد+2 باتبا´ �� +
حد 
فيما  
Kامشي  
الختال×  �غم  منهم، 

بينهم.
+مما يؤكد �2 
لنظا7 
لر+حا� قد ُشّبه 
 ¾Ö� لشمسي ما
� لغة 
لوحي بالنظا7 
سيدنا يوسف � � �ëيا¾ حيث جا¹ 
﴿�D قا= يوسف ألبيه يا �ََبِت �� ��يُت 
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لقمَر + 
لشمَس + كوكًبا  َعَشَر  َ�َحَد 
 í .(يوسف:٥)﴾يُتهم � ساجدين��
 :ôيا كاآلëلر
Dكر 
لقر2Ö تعب& هذ¾ 
له   
+َخرُّ+  õِلعر
 على  �ََبَويه  ﴿+�َفع 
ًد
 +قا= يا �ََبِت هذ
 تأ+يُل ë�ُيا�  ُسجَّ
ِمن قبُل قد جَعلها �ó حقًّا +قد �حَسَن 
D� ó �خَرَج« ِمن 
لسجِن +جا¹ بكم 
ِمن 
لَبْدِ+ ِمن بعد �2 نَزَ÷ 
لشيطا2ُ بي« 
+بني �خوó� 2� ô لطيٌف ملا يشا¹ُ �نه 

حلكيُم﴾(يوسف:١٠١).  
لعليُم  هو 
بّينه  
لذ�  تعب&ها  مع  
لرëيا،  هذ¾ 

لقر2Ö، توضح جليًّا �2 
لنظا7 
لعائلي 
 � 
لشمسي  بالنظا7  يشبَّه  
لدي«   +�
لغة 
لوحي. +هذ
 هو 
ملر
0 عند� من 


آلية 
ل§ هي قيد 
لتفس&.
�قو=:  
لتمهيد�  
لكال7   
هذ بعد 
�نـزله  ملا  ايته   � 
هللا  �كد  حني 
على �سوله من 
لوحي، �تَبَعه بتمثيل 
كيف  لنا  ليبني  
لشمسي..  
لنظا7 
ستتم ايته. فقا=: كما تر+2 هنا� 

ملا�0 ²اÔ �� ¹ًموعة من   Âلعا
  �
 Âلعا
  � توجد  كذلك  
لنجو7.. 
+هي  
لنجو7  من  Ôموعة   �
لر+حا
 � يشكل  
لنجم   2� +كما  
ألنبيا¹. 
+سبًبا  
ملا0ية،  للسما¹  µينًة  
ته D حد 
حلمايتها عO قانو2 
جلاDبية +غ&¾ من 

لبشر  عليها  يطلع   Â 
ل§  
لنو
ميس 
µينة  هو   ïن كل  فإ2  كذلك  بعد.. 

حلمايتها.  +سبٌب  
لر+حانية  للسما¹ 
فما من نï �ال +قد جا¹ عند 
حلاجة، 
ما  معينة  +بغاية  
ملناسب،  
ملوعد   �+
كانت لتتحقق �ال مبجيئه؛ +قد ساهم 
عامًال  
لر+حانية،  
لسما¹  اية   �
+موّضًحا  تعا�،  
هللا  نشر كال7  على 

لوحي  حقيقَة  +بأتباعه  بشخصه 

لشيطا2  2
+فضَله +تأث&¾، +َهَز7َ �عو

هللا  كال7   
يفسد+  2�  
+0
�� 
لذين 
+�Dّلهم +�خز
هم؛ +كأنه سقط عليهم 

كالنا� +
ألحجا�.
هذ¾   � تعا�  
هللا   Oخ� +قد   ،
هذ
 2� فيه  شك  ال  مما  �نه  �يًضا  
آلية 
ميلكو2  
لسو¹..  �هل   �� 
لشياطني 

لتصر×  بعض  
ملا�0   Âلعا
  �

لسلطة � 
أل�¡، +لكن ال سلطة +
Kم � 
لسما¹؛ فتجد+�م � 
أل�¡ 
+يستولو2  �هلها  +يظلمو2  يفسد+2 

ال  ��م  بيد  +خ&
ִדا،  نعمها  على 
يقد�+2 على حرما2 
لنا/ من 
لنعم 

ل§ تنـز= من 
لسما¹ من هو
¹ٍ +ضو¹ٍ 
+تأث& لألجر
7، كما ال سلطة Kم � 
òسها   � Kم  تصر×  +ال  
لسما¹ 
 � 
حلا=  كذلك  +جنومها.  +قمرها 
+ال  سلطة  ال   D�  ،�
لر+حا  Âلعا

تأث& للشياطني على 
ألنبيا¹ +�تباعهم 
 � � 
هللا  �كد¾  ما   

لكاملني، +هذ
نفسها  
لسو��  هذ¾   � Öخر  موضع 
عليهم  لك  ليس  عبا�0   2�﴿ بقوله 
�نه  كما   .(٤٣ 
حلجر: ) سلطا2﴾ 
من 
ملستحيل �2 يتصرفو
 فيما ينـز= 
بركا�  من  
لر+حانية  
لسما¹  من 
بل   ،�

ملعجز+ 
آليا� + كالوحي 

لر+حانية ��  
لسما¹َ   � يصو2 
هللا 
ل 
لشياطني  
ألنبيا¹َ +تأث&
ִדم ِمن تدخُّ
لقوله   Çشر 
آلية  هذ¾  +كأ2  كليًة. 

 

فإن النu � هو مبثابة املركز لنظام النبوة شأَن الشمس 
الـy ُتعتw مركزا لنظامنا الشمسـي. فقد نّبه اهللا � 
بتسمية النu � بالشمس إ= وجود جنوم وأقمار أخرى 
تدور حوله > السماء الروحانية، وهذه النجوم واألقمار 
هم األنبياء والرسل اآلخرون الذين كانت نبواتهم إرهاًصا 
ومتهيًدا لبعثه �، والذين يطوفون حول الشمس احملمدية. 
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التقوى

تعا� ﴿�نا  ن نـزلنا 
لذكَر +�نا له 
حلافظو2﴾. 


آلية  هذ¾  من  بالرغم   - �نه  
لغريب 
بني   =
µ ال   - 
لصرºة  
لقرÖنية 

ملسلمني من يعتقد �نه Â ينُج �حد من 
مرمي!  +�مه  عيسى  �ال  
لشيطا2  مس 
�عيذها   ��+ 
آلية:  حتت   ،ïلقرط
)
تعا�  
هللا   2� مع  +�Dيَتها…)؛  بك 
يعلن هنا اية 
لسما¹ 
لر+حانية 
ل§ 
 70Ö من  
لرسل + 
ألنبيا¹  تشمل `يَع 
�� �سولنا 
لكرمي - عليهم 
لسال7 - 

+�تباَعهم 
لكاملني.

ستر^  
لتالية: ﴿�ال من  
آلية  +تقو= 
+هي  مبني﴾..  شها¿  فأتبعه  
لسمع 
 Ãهللا تعا� �منا يتحد
�يًضا تؤكد �2 
هنا عن 
لسما¹ +
لنظا7 
لشمسي على 

حلقيقة،  +جه  على  ال  
لتمثيل  سبيل 
+بني  
ملا0ية  
لسما¹  بني  عالقة  ال   D�
كما  +خفيًة؛   
سرًّ 
لكال7  
ستما´ 
هنا  
لشها¿  كلمة  لو�+0  +جَه  ال 
كا2  لو  (مبني)،  بصفة  موصوفة 

لشها¿  أل2  ما0يا،  شهاًبا  
ملقصو0 
 +� ساطعة؛  نا�  من  شعلة  "هو  لغًة: 
 Êلنا� +ما ُير
 كّل مضي¹ متولد من 
كأنه كوكب 
نقّض". ++صف هذين 

لشيئني بصفة 
ملبني هنا غ& مستسا÷ 
على  
لكال7  �خذنا  لو  "له  غ&   �+

ظاهر¾.

²ا¹  
لسما¹) ) 
عتOنا  لو  +لكن 
 ïلن
�+حانية +�خذنا (
لشها¿) مبع¥ 

لسما¹ باآليا�  
لذ� يأô مؤيًَّد
 من 
يريد+2  
لذين  µيف  +يكشف  
لبينة، 

لعبث بكال7 
هللا تعا�.. لوجدنا صفة 

لسيا^،   
هذ  �  
 جدًّ مالئمة  (مبني) 

آلية  عندئذ  يع«  
ملبني  
لشها¿  أل2 

لبينة، +سيكو2 مفهو7 هذ¾ 
آلية �2 

لوحي 
إلKي يكو2 مصوًنا +"فوًظا 

لسما¹ �+ حينما ينـز=  � 7
متاًما ما 0
 �� 
لر+حانية..  
لسما¹   7
�جر على 
 �� ينـز=   2� بعد  +لكن  
ألنبيا¹.. 

لبشر،  على  +ُيعَر¡  
لدنيا  
لسما¹ 
حيز   �� 
لغيب  غطا¹  من   åرé+
كالًما  +يص&  
ملشهو0،  
حلاضر 
فإ2  
لنا/..  �لسنُة  تتناقله  مسموًعا 

ألنبيا¹ يسرقونه..  ¹ُ

لشياطني �� �عد
مبع¥ ��م يتلقونه بغ& حق �� يأخذ+نه 
مأخذË غ& حقيقي +ºّرفونه، فعندئذ 
ينـز= عليهم 
لعذ
¿ بو
سطة 
ألنبيا¹ 

ألنبيا¹   2�  +� جرميتهم،  على  عقاًبا 
هؤال¹  µيف  يكشفو2  +�تباعهم 

حلقيقي   0

ملر بتوضيح  
لدنيا  �ما7 
مهني   ¿
عذ فيقعو2 �  
لوحي،  من 
+يهتك  
حلقيقة  نو�  يفضحهم  حينما 

سترهم.
فاملر
0 من سرقة 
لكال7 هنا �2 هؤال¹ 
شأ2  حق  بغ&  
هللا  +حي  يأخذ+2 

بد+2  غ&¾  ما=  يأخذ  
لذ�  
لسا�^ 
حق.. مبع¥ ��م ال يتلقونه بقصد فهمه 

ستخد
مه،   
ليسيئو بل  به،  
إلميا2 +


لنا/ عن 
حلق.  
+ºّرفو¾ ليصّد+
 2� �يًضا  
لوحي  سرقة   �معا +من 
تعاليم  بعض  éتا�+2  
ملعا�ضني 
�يهاًما  �نفسهم   �� +يعز+�ا  
ألنبيا¹ 
للنا/ ��م �يًضا قا�0+2 على 
إلتيا2 
��م  بل  
لعلو7، + 
ملعا�×  تلك  مبثل 
 
قامو 
لذين  هم  ��م  
ألنبيا¹  يتهمو2 
 2� كما  +لكن  هم.  تعاليمهم  بسرقة 
 D� لفو�

لثو¿ 
ملسر+^ ُيعر× على 

لسا�^..  مع جسم  متاًما  ينسجم  ال 
تعاليم  من  يسرقونه  ما  فإ2  كذلك 
 Êألخر

ألنبيا¹ ال يتفق مع معتقد
ִדم 

ألنبيا¹  يكشف  +حينما  
خلاطئة، 
ُيفتضح هؤال¹  
ألمر  +�تباعهم حقيقة 

�ما7 
لنا/.
+لطاملا تعرضت تعاليم 
ألنبيا¹ �� 
لسرقة 
بنوعيها 
ملذكوَ�ين �عال¾. فانتقى 
لنا/ 
تقدميها   

ألنبيا¹ +حا+لو تعاليم  �فضل 

لدنيا على ��ا من عندهم، ساعني  ��
+عظمتهم.  
ألنبيا¹  شأ2  من  
حلطَّ 
�كثر   � 
لكرمي  
لرسو=  تعليم  +كا2 
عرضًة Kذ¾ 
حلملة 
لشعو
¹ من تعاليم 

ألنبيا¹ 
آلخرين. فكم من مر� ºا+= 

لكّتا¿ 
ملسيحيو2 +
آل�يو2 
Kند+/ 
عرَ¡ تعاليم 
لقر2Ö على 
لنا/ بصو�� 
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مبتو�� لُيثبتو
 ��ا مسر+قة من كتبهم 

لسما+ية، +لكنهم ير+2 خيبة 
آلما= 

لنو�  +ُيفتضحو2 حينما نكشف Kم 

لذ� �تى به نبينا 
لكرمي �، +ُنثبت 
حلقة  هو  عليه  يعترضو2  ما   2� Kم 
من سلسلة طويلة من 
ملعا�× 
لقرÖنية 

لو
سعة 
لكث&� 
ل§ û Âطر Kم على 
صاحب  +كا2  
حللم.   �  Åح با= 
"ينابيع 
إلسال7" 
ملسيحي �حد هؤال¹ 
بكل  
ختطف   D� 
لشرسني  
ملها`ني 

ملعا�×  من   
كثً& ++قاحة  جسا�� 
��ا  للنا/  ُيثبت  لكي  
لقرÖنية، 
مسر+قة من كتب 
لديانا� 
لسابقة. 

حلق �2 تلك 
ملعا�× ُ�خذ� مبتو�ً� +
عن 
لسيا^، +كانت جز¹ً
 من كلٍّ ال 
ميكن �2 يتجز�، +حلقاٍ� منسلكة � 
ها منها +تركيبها �  سلسلة ال ميكن فكُّ

لتأكد من قو�  0
شيÖ ¹خر. +من ��
فل&جع �� تفس&� لسو�� "
لفاحتة" 

ل§  
لبسملة  معا�×  فّصلُت  حيث 
��ا  
إلسال7"  "ينابيع  صاحب  يزعم 
مسر+قة من 
لكتب 
لز�
0شتية. (
نظر 
 � 
خلامس  
لفصل  
إلسال7:  ينابيع 

(٢١٩

لنو´ 
لثا� من سرقة 
لوحي، كما +

ملعا�ضني   2� هو  قبل،  من  بينت 
éتطفو2 منه �جز
¹ مبتو�� عن 
لسيا^ 
"رَّ×  مبفهو7  
لدنيا  على  لَيعرضوها 

تعر¡  +قد  متاًما..   0
للمر معاكس 
�يًضا +حي سائر 
ألنبيا¹. فما من  له 
على  +حيه   ¹

ألعد +عر¡  �ال   ïن
 
ليث&+ "رفة،  مشوهة  بصو��  
لنا/ 
+حيه  éتطفو2  ضد¾.  
لقو7  مشاعر 
كاللصو� +ينشر+نه بني 
لنا/ مبفهو7 
 � 
هللا   ôيأ  2�  �� فاسد،  "ر× 
 �

ملعجز+ 
لبينة  باآليا�  نبيه  لنصر� 

ملعترضني  مطاعن  فيبطل  
خلا�قة، 
 Êلساطعة، +من جهة �خر
 
هني Oبال
يؤيد �سوله باآليا� 
لد
لة على قد�ته 
+قهر¾، فُيهلك 
ألعد
º+ ¹مي كالمه 

.�
�نفسهم   ïلن
 �تبا´  ينحر×  +�حياًنا 
عن 0ينه +تُسو0هم 
لال0ينية، فُيفسد+2 
 �
لدين 
ألصلي.. حيث ºّرفو2 معا
ما نز= على نبيهم من كال7 
هللا تعا�، 

لتفاس&  غبا�  حتت  "اسنه  +ُيخفو2 

خلاطئة. +حينئذ ينـز= �حد من �تبا´ 

لنï كـ"شها¿ ثاقب" �+ "شها¿ 
مشرًَّفا  
لر+حانية  
لسما¹  من  مبني" 
بالوحي +مؤيًَّد
 باآليا� 
لبينا�، لكي 
ُيهلك هؤال¹ 
لشياطَني، +يعيد 
ألمو� 
�� نصاֲדا؛ فيعو0 بالوحي 
لسابق �� 
مقامه 
ألصلي؛ +هكذ
 ºمي 
هللا � 
للضيا´  عرضًة  �صبح  
لذ�  كالمه 
للدنيا مفاهيمه  
لتحريف، +يكشف +


حلقيقية ثانيًة.

من   0

ملر  2� بيانه  سبق  مما  يتضح 

ألنبيا¹،  هم  
آليا�  هذ¾   � 
لنجو7 

لشها¿ 
ملبني �+ 
لشها¿ 
لثاقب  2�+

لعصر 
لذ� يقع فيه 
لتحريف.  ïهو ن
 =
Dلك �2 كل نï جنٌم �+حا� ال يز

لر+حانية،  
لسما¹  µينة   � يتسبب 
+فاته  بعد   ïن كل  يبقى  ال  +لكن 

لشياطني  هال�   � سبًبا   �� شهاًبا، 

لذين يعيثو2 فسا0ً
 � حديقة 
لدين، 

ملوجو0  ُّïلن

لو
جب  
+�منا يقو7 ֲדذ

لذ�   ُّïلن
  +� 
لتحريف،  عصر   �
جا�يًة  حيًة  +فاته  بعد  نبوته   =
تز ال 
فلو  للعمل،  صاحلًة  سا�يًة  +شريعته 
عند  له  تابع  Öخر   ïن �مته   � ُبعث 
يبقى  فإنه  تعاليمه   �� 
لفسا0  تطر^ 
مع Dلك "شهاًبا"، أل2 قوته 
لقدسية 
له.  
لتابع   ïلن
  Oع عاملة   ÇOت ال 
موسى  فإ2   Çلشر
  
هذ على  +بنا¹ 
+عيسى +غ&ýا من 
ألنبيا¹ 
لسابقني 
جنو7َ  يز
لو2  ال   - 
لسال7  عليهم   -

آل2  

لسما¹ 
لر+حانية، +لكنهم ليسو
يستخدمهم  ال  تعا�  
هللا  أل2  ُشُهًبا، 
 2� غ&  
لشياطني،  إلهال�  
ليو7 
"مًد
 �سو= 
هللا � ال يز
= ِشهاًبا، 
سو×  �تباعه  من  +نّو
به  �ظالله  أل2 
يستمر+2 � �سد
¹ هذ¾ 
خلدمة جتا¾ 

هللا 
أل�¡  Ãلكرمي �� �2 ير
 2Öلقر


+من عليها. 
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�ألسو� �لحسنة


2ٍ َ+َال ِ�َقاَمٍة. (مسند �د بن حنبل)Dَ�َ ْلِعيَد ِبَغْيِر

ْبِن َعبَّاٍ/  � 2�ََّ َ�ُسوَ= 
هللا �   َصلَّى     ‡ِ¬̌<< 

َالِ�.  ى َخاٌ= ِلي ُيَقاُ= َلُه  �َُبو ُبْر0ََ�    َقْبَل 
لصَّ >>̌¬‡ł  َعاِمر  َعن   
ْلَبَر
¹ِ ْبِن َعاµِ¿  َ�ِضَي 
هللا َعْنُهَما  َقاَ=:  َضحَّ

َفَقاَ= َلُه َ�ُسوُ= 
هللا �  َشاُتَك َشاُ� َلْحٍم. َفَقاَ=: َيا َ�ُسوَ= 
هللا 2�َِّ ِعْنِد�   0َ
ِجًنا  َجَذَعًة  ِمَن 
ْلَمَعِز َقاَ=: 

َالِ� َفَقْد َتمَّ  َالِ� َفِإنََّما َيْذَبُح لَِنْفِسِه َ+َمْن Dََبَح َبْعَد 
لصَّ 
Dَْبْحَها َ+َلْن َتْصُلَح ِلَغْيِرَ�. ُثمَّ َقاَ= َمْن Dََبَح َقْبَل 
لصَّ

 ُنُسُكُه  َ+َ�َصاَ¿ ُسنََّة 
ْلُمْسِلِمَني.   (صحيح 
لبخا��، كتا¿ 
ألضاحي)

 >>̌¬‡    ُعْرَ+َ�    َعْن    َعاِئَشَة َ�ِضَي 
هللا َعْنَها   2�ََّ َ�ُسوَ= 
هللا   �    َكا2َ    ُيَكبُِّر ِفي 
ْلِفْطِر َ+
ْألَْضَحى ِفي 

0
+0 كتا¿ 
لصال�) ó� لثَّاِنَيِة َخْمًسا . (سنن

ْألُ+َلى َسْبَع َتْكِبَ&
ٍ� َ+ِفي 

ا 
ْنَصَرَ× �ََتى ِبَكْبٍش   >>̌¬‡  َجاِبِر ْبن َعْبِد 
هللا    َقاَ=:   َصلَّْيُت َمَع َ�ُسوِ= 
هللا    � ِعيَد 
ْألَْضَحى َفَلمَّ

ْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن ُ�مَِّتي. (مسند �د بن  َفَذَبَحُه َفَقاَ=:   ِبْسِم 
هللا َ+
هللا َ�ْكَبُر، 
للَُّهمَّ 2�َِّ َهَذ
 َعنِّي َ+َعمَّ

حنبل، باقي مسند 
ملكثرين)

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا #مد املصطفىسيدنا #مد املصطفى ��
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �


هللا +فكر+
 كالذ� ما þل +ما  

تقو  í ،Ê0

فا� +فر
Ê0 فر�µ هللا 

لنا/ قومو Oيها 

لوقت +قت �حم 
هللا على 
لعبا0، ++قت 0فع 
لشر +تد
�� عطش  
عاÊ0، �ليس هذ

ألكبا0 بالعها0؟ �ليس سيل 
لشر قد بلغ 
نتهاD+ ،¾¹يل 
جلهل طو= ��جا¹¾، +فسد 
مللك 
�ضاعه،  +ما  0ينكم  +تذكر  تذكركم  
لذ�  
هللا   
فاشكر+ �بليس جهال¹¾؟  +شكر  كله 
لدفع  مسيحه  +بعث  �بضاعه،  +�كمل  
ملطر  +�نز=  +لعاعه،  +�µعكم  حرثكم  +عصم 


لض&، +مهديه إلفاضة 
خل&، +�0خلكم � µما2 �مامكم بعد µما2 
لغ&.
�يها 
إلخو
µ 2� ..2ماننا هذ
 يضاهي شهرنا هذ
 بالتناسب 
لتا7، فإنه Öخر 
ألµمنة +�2 

لشهر Öخر 
ألشهر من شهو� 
إلسال7، +كالýا قريب من 
الختتا7، � هذ
 ضحايا  
هذ
+� Dلك ضحايا، +
لفر^ فر^ 
ألصل +عكس 
ملر
يا، +قد سبق منوDجها � µمن خ& 

يا، +
ألصل ضحية 
لر+Ç يا �+� 
ألبصا�، +�2 ضحايا 
جلد
يا كاألظال= +
آلثا�، Oل


لصحابة. +�نكم 
آلخر+2 منهم  بعد  فافهمو
 سر هذ¾ 
حلقيقة، +�نتم �حق ֲדا +�هلها 
�حلقتم ֲדم بفضل من 
هللا +
لرة، +�2 سلسلة 
ألµمنة ختمت على µماننا من حضر� 

ألحدية، كما ختمت شهو� 
إلسال7 على شهر 
لضحية، +� هذ
 �شا�� ÿفية ألهل 

لر�� +
لرëية، +�� على مقا7 
خلتم من 
لوالية، كما كا2 سيد� 
ملصطفى على مقا7 

خلتم من 
لنبو�. +�نه خامت 
ألنبيا¹، +�نا خامت 
أل+ليا¹، ال +� بعد�، �ال 
لذ� هو م« 
+على عهد�. +�� ��سلت من �ó بكل قو� +بركة +عز�، +�2 قدمي هذ¾ على منا�� 

هللا �يها 
لفتيا2، +
عرفو� +�طيعو� +ال متوتو
 بالعصيا2... 
ختم عليها كل �فعة، فاتقو

األصـل ضحيـة الـروح يـا أولـي األبصـاراألصـل ضحيـة الـروح يـا أولـي األبصـار

 (١٦ � ٦٦ - ٧٠ å لر+حانية

خلطبة 
إلKامية، 
خلز
ئن )
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التقوى

 óلعر
تر`ة: 
ملكتب 

ال  +حد¾  
هللا  �ال  �له  ال   2� �شهد 
شريك لـه، +�شهد �2 "مًد
 عبد¾ 
من  باهللا   Dفأعو بعد  �ما  +�سوله. 

لشيطا2 
لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن 

لرَّحيم * 
ْلَحْمُد هللا َ�¿ِّ 
ْلَعاَلمَني * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو7 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ+�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 

لَِّذيَن   �
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   �َ
َر 
لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو¿ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Öمني) َ+ال 
لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل` Oلقاها سيدنا مر�� مسر�
 O^د OيدZ �هللا تعا\ بنصرZ �لعزيز

� aملهد� cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� ��إلما�
يو7 ٧ /٢٠١١/١١

� مسجد بيت 
لفتوÇ بلند2

لقد 
جتمعنا هنا 
ليو7 لنحتفل بعيد 

لعيد  
�ضحى Öخر � حياتنا. هذ
يسمَّى عيد 
لقربا2 �يضا �� 
لعيد 

لذ� عّلم 
إلنسا2 �ساليب جديد� 
لتقدمي 
لقر
بني، تلك 
لقر
بني 
ل§ 
تعا�  
هللا  برضا   µللفو كانت 
+إلقامة +حد
نية 
هللا تعا�. فليس 

ليو7  للعيد  
جتماعنا  من  
Kد× 
 Çفقط. ال شك �ننا نفر åالبتها


هللا  حكم  Áسب  
ليو7   
هذ  �

لعيد  مبناسبة   åالبتها
+ +�سوله، 
 2� Üب  +لكن  تعا�،  هللا  طاعٌة 

لعظيمة   ×

ألهد  ��  
جيد ننتبه 

ألعيا0، +نسعى جاهدين  ¹
من +�
خللق هذ¾ 
لر+Ç � �جيالنا �يضا 
قلت  +كما  بالدعا¹.  مستعينني 
قد  
لتضحية  هذ¾   2� قبل  من 
+فتحت  جديد�  �ساليب  عّلمتنا 
للتضحية،  جديد�  Öفاقا  علينا 
قّدمها  
ل§  
لتضحية  تلك  �ع« 

لسال7  عليهما  +�²اعيل  �بر
هيم 

هللا  لطاعة  مثا=   ´+�� هي  
ل§ +
عن طيب خاطر. لقد قّدما �فضل 
لنيل  
ملتتالية  للتضحيا�   åDمنو

لتوحيد.  +�قامة  تعا�  
هللا  �ضا 
تضحية  تكن   Â 
لتضحية  +هذ¾ 

ÏŸ]Õ¸;;Ï÷ËàÂ;Ìuî¯\;ÅË¡ÏŸ]Õ¸;;Ï÷ËàÂ;Ìuî¯\;ÅË¡

%]¬’\;∫;∞]¬h;!\;ÏË›\ÅtÂ;%]¬’\;∫;∞]¬h;!\;ÏË›\ÅtÂ;
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حضرg مر�� مسر�
 O^د OيدZ �هللا

فيها  
شتركت  بل  
حد + شخص 

لعائلة كلها. فعلينا 
ليو7 �2 ندعو 
+نسعى جاهدين لكي تبلغ �جيالُنا 

لتضحية  
ملستوÊ من  �يضا Dلك 
هي  تعا�  
هللا   �
D تصبح  Áيث 
 Ãمّنا مببعوÖ . لقد�ملنشو0
غايتنا 
 �  ïللن 
لصا0^  
ملحب + 
هللا 

هللا  خاطبه  
لذ�  
لعصر،   
هذ  �
”�بر
هيم“،  باسم   
�
مر تعا� 
 �� 
النتما¹  حق  نؤ�0  فلكي 

لعصر، علينا �2 جنعل  
�بر
هيم هذ
نصَب �عيننا تلك 
لغايَة 
ألساسية 

+عائلته  ”�بر
هيم“  سعى  
ل§ 
لتحقيقها، +تلك 
لغاية هي تقدمي 
كل تضحية بطاعة كاملة � سبيل 

.Âلعا
�قامة +حد
نية 
هللا � 
�بر
هيم   2� 
لكرمي   2Öلقر
 Oéنا   
من  �ëيا¾  على  بنا¹ً  طلب   �

بنه �²اعيل � 
لتضحيَة بنفسه، 
طيب  عن  لتقدميها  
البن  فاستعد 
خاطر، +لكن 
هللا تعا� مَنع �بر
هيم 
منها � حينها قائال لن ºقق ÁDه 
بنفس  �+ تضحيته  بالسكني  +لد¾ 
�منا  
ملنشو0�،  
لغايَة  منفوسة 

 
D� 
لعظيمة  
لغاية  تلك  تتحقق 
لتقدمي  +�جياله  �+ال0¾  بتربية  قا7 
+يستحيل   ،�
باستمر 
لتضحيا� 

لتضحيا�  تقدمي  
ملر¹  على 

هللا  لطاعة  يستعّد   Â ما  
ملتو
صلة 
�حكامه،  �ميع  عامًال  
لكاملة 
+عندها فقط ميكن 
لسعي إل�سا¹ 
هو   
هذ 
خلالصة.  
هللا  +حد
نية 

لذبح 
لعظيم 
لذ� �+صى �بر
هيم 
+�²اعيل عليهما 
لسال7 �+الý0ا 
به  بالقيا7  
لصاحلني  +�حفاý0ا 
مثاKما  خال=  من  
نقطا´،  0+منا 

فلكي نـؤدي حـق االنتماء 
إ= إبراهيـم هـذا العصر، 
علينا أن جنعل نصَب أعيننا 
 yتلك الغايَة األساسـية ال
سـعى ”إبراهيـم“ وعائلته 
الغاية هي  وتلك  لتحقيقها، 
تقـدمي كل تضحية بطاعة 
إقامـة  سـبيل   < كاملـة 
العـا:.  < اهللا  وحدانيـة 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

١٤

التقوى


ألعلى للتضحيا�. فالذبح 
لعظيم 

حد، + شخص  بذبح  يتحقق  ال 

 عسى �2 تنتفع 
لبشرية من Dفما
 
D� لبشرية

لذبح؟ �منا تستفيد  
هذ
مرضا�  
بتغا¹  
لتضحية  ُقدِّمت  ما 
 ،Âلعا
  � 
لتوحيد  +�قامة  
هللا 
+حد
نية  إل�سا¹  
جلهو0  +ُبذلت 
عالقة  +توطيد  
لدنيا،   � 
هللا 
+لتعليمهم  
ألحد  بر�هم  
لبشرية 
تعا�  
هللا  قا=  لقد  
لعبا0�.  طر^ 

لعظيم:  
لذبح  عن  
حلديث  بعد 

آلِخرين﴾،   � عليه  ﴿+تركنا 

ألجيا=   � صيته  �بقينا  �ننا   :��
Öباëكم  هؤال¹  Kم  +قلنا  
لقا0مة 
 µلفو
  
جعلو 
لذين  +�جد
0كم 
 
برضا 
هللا نصب �عينهم +Â يقصر+
� تقدمي �ّ� تضحية ل&ثو
 حـب 

جـب �قامة + 

هللا تعا�، بل �0+
على   Âلعـا
  � 
هللا  +حـد
نية 

.7
�حـسن ما يـر
 كل �نسا2 عرضة للمو�، +لكن 

مليتة 
لناجحة هي تلك 
ل§ ميوִדا 

إلنسا2 � سبيل 
لفوµ مبرضا� 
هللا 
 
+�قامة +حد
نيته � 
لعاÂ.  +هذ

ملضّحني  Kؤال¹  
حلسن  
لذكر 
بلغ �D+ته  تعا� قد  � سبيل 
هللا 
عصر¾،   �+  �  ïلن
 � شخص 

�بر
هيم  تضحيا�  Öتت  حيث 
+�²اعيل Ùرִדا � صو�� 
لنï �؛ 
Ôيًبا 0عا¹ �بر
هيم: ﴿�بنا +
بعث 
عليهم  يتلو  منهم  �سوًال  فيهم 
Öياتك +يعلمهم 
لكتا¿ +
حلكمة 

لعزيز  �نت  �نك  +يزكيهم 

حلكيم﴾، +بَعث 
لنïَّ � شخص 
على  
لدنيا   ��� 
لذ�   � "مد 

لذبح 
لعظيم، بل  åDيد¾ ��+´ منا
قد ��ْ� على �يد� 
لذين بايعو¾ 
�مثلة من 
لتضحية +
لطاعة 
لكاملة 
+��سا¹ 
لتوحيد Â يسبق Kا نظ&. 
 ïبن ن
كا2 �²اعيل عليه 
لسال7 
+كا2 قد ترّبي � بيت 
لنبو� +قد 
كاملْين  كانا   2
�بو بتربيته  قاما 
عليه  
لتوكل + باهللا  
إلميا2   �
 2� له   
مقدً� +كا2  +توحيد¾، 
ينا= مقا7 
لنبو�، فيمكن 
لقو= �2 

هللا تعا� هو 
لذ� قد قا7 بتربيته، 
للتضحية  
ستعد  Dلك  �جل  +من 
بنفسه عن طو
عية +طيب خاطر.. 
�ما �صحا¿ 
لنï � فكانو
 قبل 
�سالمهم �مو
ًتا �+حانيني، +لكن 

لقدسية  بقوته  �حياهم   �  ïلن

للتضحية  مستعدين   
�صبحو  Åح
بنفوسهم  
لتوحيد  �قامة  �جل  من 
+�مو
Kم +�+قاִדم +مناصبهم كل 


ملسيح  قا=  كما   +� +2Ö؛  حني 
  �  ïُلن
 جعل  قد   � 
ملوعو0 
�ناًسا،  
جلاهلني  
ألميني  هؤال¹ 
 í متحضرين،  �ناسا  صّيرهم   í
هؤال¹   Ç
�  í �ّبانيني،  جعلهم 
عليا  مستويا�  يبُلغو2  
لربانيو2 

لعبا0� + 
لتضحية + 
لطاعة   �
 

لعاÂ. لقد ضحو  
Áيث �0هشو
بأنفسهم من �جل �قامة 
لتوحيد، 
فقد  
لتضحيا�  هذ¾   �� +�ضافة 
 
حتّلو
 بالشجاعة +
لبسالة، +حتّد+
Öֲדني  غ&  لوجه  +جها  
ملو� 
لألجيا=   
سجلو قد  +بذلك  به، 
 � نفخت  عليا  ُمثًال  
لقا0مة 
عا�0  غ&  اًسا  
ملسلمة  
ألمة 
ألحقا¿ طويلة. +ظلو
 Üتهد+2 

ضعني 
Kد× من خلقهم نصب +
�عينهم +ما برحو
 ساعني للتقر¿ 
 �� 

هللا تعا�. +لكنهم ملَّا مالو ��
 
+نسو قر+2،  بضعة  بعد  
لدنيا 
يتحلى   2� 
ل§ Üب   Ç+لر
 تلك 
0عا¹   
+نسو 
حلقيقي،  
ملسلم  ֲדا 
�بر
هيم � 
لذ� 0عا به من �جل 
جا¹  
لذ�   � 
ملوعو0   ïلن
 بعثة 
إلقامة ��+´ مثا= للذبح 
لعظيم، 
 ،�  ïلن
 بعثة  ِمن  
Kد×   
+نسو
+�بو
 �خضا´ �عناقهم ألحكا7 
هللا 
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عنقها  
لذبيحة  ûضع  كما  تعا� 

إلسال7   2�  
+نسو  ،�

جلز �ما7 

لنفس  ¹
يع« 
لتخلي عن كل �هو
بصو��  تعا�  
هللا  برضا  
لرضا +
يع«  
إلسال7   2�  
+نسو كاملة، 

هللا تعا� +قبو= 
ملو�  � �
لتفا

لنفس   ¹
�هو +حلَّت  سبيله،   �
عندها  تعا�،  
هللا  مرضا�  "ّل 

لنتائج 
ل§ +عدهم  توقف ظهو� 
 

هللا تعا� ֲדا، +�صبح 
لذين كانو
 � "كومني  كله   Âلعا
 ºكمو2 

بال0هم هم.

ملوعو0  
ملسيح  سيدنا  يقو=   

:�

لنظر، هل  

ليو7 +�مِعنو 
”فانظر+
 
هذ  � شي¹  
لر+حانية  من  بقي 

للهو +  Çملر
+  Çلفر
 غ&  
ليو7 
 
هذ 
ألضحية  عيد   2� 
للعب؟ +

+يسّميه  
أل+=،  
لعيد  من  �فضل 

لكب&“،  
لعيد ” �يضا  
لعامة 
كم  
لتأمل:  بعد   �َ�ْخِبر+ +لكن 

لعيد بتزكية  
منهم يهتّمو2 � هذ
نفوسهم +تصفية قلوֲדم، +ينالو2 
+يسعو2  
لر+حانية،  من  ا  حظٍّ
لالقتبا/ من Dلك 
لنو� 
لذ� ُ+ِضَع 

لُضَحى؟ �2 عيد �مضا2  
� هذ

حلقيقة Ôاهد� بل هو Ôاهد�  �
 

تية تسمى بذ= 
لر+Ç، �ما هذD

لكب&  بالعيد  يسمى  
لذ�  
لعيد 
فينطو� على حقيقة عظيمة 
لشأ2 
Â يتم لألسف 
لتركيز عليها. لقد 
تظهر  
لذ�   – تعا�  
هللا  �نز= 

ألمة  على   –  Åش بطر^  ته �

ملحمدية �ة عظيمة �D كشف 
+ُلّب  حقيقة  
ملرحومة  
ألمة  Kذ¾ 
مذكو��  
ل§ كانت  
ألمو�  تلك 


ألمم 
ألخرÊ كالقشو� فقط  �

للب. 2+0

 
فاحلق �2 
ملسلمني 
ليو7 قد نسو

لتعليم  
لتعاليم كلها، ناهيك عن 


ملتعلق بالعيد فقط.

لعيد 
لذ� 
حُتفل به � 
لسعو0ية  �

ألمس، قد �لقى �ما7 
ملسجد  =+�

لد+َ=  +نبه  للحج،  
حلر
7 خطبته 

ألمر  

إلسالمية +
ملسلمني �� هذ
نفسه، حيث نبههم �� +
جباִדم، 
صفوفهم.  توحيد  على  +حّثهم 
لُبُّها.   
+هذ طويلة  خطبة  كانت 
"ا=  
لوحد�  حتقيقهم   2� 
حلق +

آل2 بالعمل مببا0ئهم. +Dلك �+ًال 
كما  شي¹  كل   
نسو قد  أل�م 
فيهم  تبق  فلم  قبل،  من  Dكرُ� 

لدنيا   
ففقد+ 0ين،  +ال  غ&� 

ألمة  توحيد  �جل  من  
آلخر�. +

كل إنسان عرضة للموت، ولكن امليتة الناجحة هي تلك الy ميوتها اإلنسان 
> سـبيل الفوز مبرضاة اهللا وإقامة وحدانيته > العا:.  وهذا الذكر احلسن 
�ؤالء املضّحني > سـبيل اهللا تعا= قد بلغ ذروته > شـخص النu � و> 
 ...� uعصره، حيث آتت تضحيات إبراهيم وإسماعيل �رتها > صورة الن
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التقوى


لطريق  
ّتبا´  من  
آل2  Kم  بد  ال 

لذ� �²ه 
هللا Kم. لن ينفعهم �� 
طريق مصطنع Öخر يقترحه بعض 
�ئمتهم، �منا ينفعهم 
لطريق 
لذ� 

هللا  بعثه  
لذ�  
إلنسا2  Dلك  بّينه 
+ال  
لعصر.   
هذ  � �ماًما  تعا� 
منا� Kم من 
ال�تبا� َمبن �+حى 

هللا �ليه قائال: ”
`ْع كل 
ملسلمني 

ملوجو0ين على +جه 
لبسيطة على 
يتمسكو2  فالذين  
حد.“ + 0ين 
هم  
لعصر   
هذ �ما7   ¿
بأهد

Kد×   
هذ سيحّققو2  
لذين 
+�²اعيل  �بر
هيم  �0عية  +يرثو2 
عند  ֲדا  قاما  
ل§  
لسال7  عليهما 

هللا  Dلك أل2  
لبيت.  قو
عد  �فع 

لكرمي   2Öلقر
  � �علن  قد  تعا� 
�نه تعا� كما بعث 
لنï � لتال+� 
+تزكيتهم  
لنا/  على  
هللا  Öيا� 
Öيًة  
حلكمة + 
لكتاَ¿  +تعليمهم 
�بر
هيم  أل0عية  تعا�  الستجابته 
�بانيا   
قدً� 
لو
قع   � كانت  
ل§ 
حتّقَق بكل عظمة، كذلك قد قّد� 
”Öخرين   � يبعث   2� تعا�  
هللا 
Öيًة   �  ïللن صا0ًقا  "بًّا  منهم“ 
على �جابة �0عيته �، ليحّقق تلك 

لغاية 
لعظمى 
ل§ قد ضّحى ِمن 

�جلها �بر
هيم +عائلته كلها، +
ل§ 

= �بر
هيم ºث �+ال0¾ على µ ما

لتضحية من �جلها، +
ل§ كانت 
�ال  
لكعبة،  لبنا¹  
لعظمى  
لغاية 
 ،Âلعا
+هي ��سا¹ +حد
نية 
هللا � 
 � ïلن
+هي 
لغاية 
ل§ قد ُبعث 
 ´+�� فضر¿  حتقيقها،  �جل  من 
�مثلة لِلذبح 
لعظيم �Dهلت 
لعقوَ= 
بتقديس  تنطلق  
أللسنَة  +جعلت 


هللا +حتميد¾ من تلقائها.
عيد  حقيقة   �
�0� ��0نا   
Dفإ
كل  على  فينبغي   
هذ 
ألضحى 
يرتد�   2� 
ليو7  د� � مسلم 
من  تعا�  
هللا   �  �
لتفا  ¹
0�
"مد  حب   �  �
لتفا خال= 
 
هذ �+طاعته، أل2  
هللا   �سو= 
 2� ﴿قل  قا=   D� به  
هللا  �مرنا  ما 
ºببكم   �فاتبعو 
هللا  حتبو2  كنتم 

 كنتم تريد+2 �2 D� :�� ..﴾هللا


هللا تعا� فاعملو
 كما يعمل  
حتّبو
 
+�طيعو بسّنته،   

ستّنو+ "مد، 

ّتباًعا  شريعته   

ّتبعو+ 
مر¾، +�

ألمثلة   ´+��  

ضربو+ كامال، 

هللا   
﴿�طيعو بقولنا  
لعمل  على 

لرسو=﴾، +
بلغو
 �على  
+�طيعو
تد=  Áيث   �

لعبا0  �  Êمستو

على  +سكناتكم  حركاتكم  كل 

 بلغ 
ملر¹ D�+ .هللا تعا�
+حد
نية 

ملقا7 توال¾ 
هللا تعا� +�كرمه  
هذ
 � ïلن
 Oًما عظيًما. فقد �خ
�كر
من  
ملقا7   
هذ يبلغ  �منا  
ملر¹   2�
قر¿ 
هللا تعا� ما 0
7 حريًصا على 
فَمن  
لفر
ئض،  مع  
لنو
فل   ¹
0�
فعل Dلك فإ2 
هللا تعا� يص& +لًيا 
�Dَنه   ،� قا=  كما  فيصبح،  له، 
 Êير 
ل§  +عيَنه  ֲדا،  يسمع  
ل§ 
ֲדا، +يَد¾ 
ل§ يبطش ֲדا، +ِ�ْجَله 


ل§ ميشي ֲדا. 
�ننا 
ليوÁ 7اجة ماسة �� 
لتضحية 
 
بنفوسنا بد+2 
نقطا´ لبلو÷ هذ

ملستوÊ من حب 
هللا تعا�، أل2 

ملتو
صلة هي  جهو0نا +تضحياتنا 

ل§ ستخلق فينا ��0
ًكا لوحد
نية 
ستنجينا  
ل§  +هي  تعا�،  
هللا 
 2� تعا�  
هللا  �سأُ=  �عد
ئنا.  من 
لكي   Êملستو
  
هذ لبلو÷  يوفقنا 

لعقباُ�  هذ¾  �عيننا  �ما7  تز+= 

0µها�  لعرقلة  
لعد+  
ل§ +ضعها 
 2� شك  ال  µعمه.   � 
ألدية 
+لكن  +عقبا�،  عر
قيل  هنا� 
متضى   =
تز ال  
ألدية  قافلة 
تعا�.  
هللا  بفضل   �
باستمر قدًما 



١٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

يضعها  
ل§  
حلو
جز  هذ¾  �ما 

ملناهضو2 � طريق 
ألدية من 
 
حني آلخر +
ل§ تسبب قلقا عابًر
تعا� سيزيلها  
هللا  فإ2  بال شك، 
ماسة  هنا� حاجة   2� �يًضا، غ& 
من  عبا0
تنا   Êمستو �فع   ��

لة هذ¾ 
لعقبا�. ال جر7 µ� جل�

ألديني  
ملسلمني  �كثرية   2�
بالنفس  تضحيا�  
ليو7  يقّدمو2 
+قد  
لعّز�، + 
لوقت + 
لنفيس +
 
بلغ بعضهم مستوÊ �على � هذ

ملجا=، +لكن +كما قلت من قبل 
هنا� حاجة ماّسة لرفع مستويا� 
عبا0
تنا. �سأُ= 
هللا تعا� �2 يوفقنا 
+يعيننا  عبا0
تنا،   Êمستو لرفع 
على خلق هذ¾ 
لر+Ç � �جيالنا، 
ألننا لن نز0هر �بًد
 من 0+2 �نشا¹ 
Üب  تعا�.  
هللا  مع  متينة  عالقة 
�جيالنا   �  �

إل�0  
هذ �لق   2�

إلسال7  2� �يًضا. ال شك  
لتالية 
جر7  +ال  حتًما،  غالًبا  سيكو2 

لعصر   
هذ  � 
ألدية  غلبة   2�
هذ¾  لرëية  ليس  +لكن  حتمية، 
�ال سبيل +
حد،  
لغلبة � حياتنا 

هللا  ¿
�ال +هو �2 نتمسك بأهد
نسمع   Åح باكني  مبتهلني  تعا� 

قريب﴾،   �� ﴿ 
جلال�:  صوته 
﴿�ال �2 نصر 
هللا قريب﴾. 

`اعة   2� 0+ًما  نتذكر   2� Üب 

ملسيح 
ملوعو0 � هي 
لوحيد� 
 2� ميكن   +� تد��،  
ل§  
ليو7 
تعا�،  
لبا��  توحيد  تد��، 
 2� �يًضا.  +هي تضّحي � سبيله 
هذ¾  يقدمو2  �بنائها  من   
كث&
فر�0،  صعيد  على  
لتضحيا� 
كما �2 هذ¾ 
جلماعة هي 
لوحيد� 
على  
لتضحيا�  هذ¾  تقد7  
ل§ 

 كا2 �حد Dفإ 
صعيد `اعي، لذ

هللا   ¹
ند 
ليو7  يسمع   2� يستطيع 
فهو  قريب﴾  
هللا  نصر   2� ﴿�ال 
 

ملسلم 
ألد� فقط ال غ&. لذ
Áاجة  �ننا  قبل،  من  قلت  فكما 

�شد من �D قبل لتقوية صلتنا باهللا 
بنظر
� حب  لكي  ظى  تعا�، 
يد  على   Âلعا
 +جنمع  �لينا،  
هللا 

هللا  �سالة +حد
نية  بتبليغ  
حد� +
تعا� � 
لعاÂ. +ّفقنا 
هللا لذلك. 

 

آل2 سنقو7 بالدعا¹ مًعا. فاDكر+
 ¹
شهد عائالِ�  �0عيتكم   �

ألدية بأº 2فظهم 
هللا تعا� � 
تضحيا�  بثما�   ôيأ  2�+ كنفه، 
أل2  يوفقنا   2�+ عاجًال،  �حبتهم 
�ضعاًفا  تز0هر  
ألدية   Êنر

مضاعفة. 

لسجنا¹ � سبيل 
هللا  
í ال تنسو
 2� تعا�  
هللا  
فا0عو من `اعتنا، 

ألسباَ¿ إلطال^  عند¾  من  éلق 
سر
حهم عاجًال. علًما �نه قد بد� 

فالذبح العظيم ال يتحقق بذبح شخص واحد، فماذا 
عسى أن تنتفع البشرية من هذا الذبح؟ إمنا تستفيد 
مت التضحية ابتغاء مرضاة اهللا  البشرية إذا ما ُقدِّ
وإقامة التوحيد > العا:، وُبذلت اجلهود إلرسـاء 
وحدانيـة اهللا > الدنيا، وتوطيد عالقة البشـرية 
بربهـم بربهـم األحـد ولتعليمهم طـرق العبادة.
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التقوى

 Êجلماعة من بال0 سو

آل2 �بنا¹ُ 
ملعانا�  يتعرضو2  �يًضا  باكستا2 
مصر  من  
إلخو�  فكا2  
لسجن. 

لسنة  هذ¾  بد
ية   �  
ُسجنو قد 
+لكنهم  
ألدية،   �� النتمائهم 

النقال¿  قبل  ُ�طلَق سر
حهم  قد 

حلا�. كما ُسجن � هذ¾ 
أليا7 

لشا�قة،  � 
�� عرÿ óلص جًد
0
خل  
لعيد   
ֲדذ 
حتفل  +هو 
 � +حيد  د� � �نه  
لسجن. 
منطقته +لكنه ÿلص +قو� 
إلميا2 

هللا  نسأ=  تعا�.  
هللا  بفضل   
جًد

ألسبا¿ إلطال^  يهيئ   2� تعا� 

سر
حه عاجًال.
معّلمينا  �حد   

ختطفو قد  كذلك 

لسنوية  
جللسة  قبل  
Kند   �
مع  قا70  +هو  بقا0يا2  
ملاضية 

ملبايعني 
جلد0 �� 
جللسة،  بعض 

آل2،  Åهوًال حÔ =
+مص&¾ ال يز
�لينا  يعيد¾  بأ2  تعا�  
هللا   
فا0عو

ساملًا بأسر´ ما ميكن. 
í هنا� بعض 
ألديني 
ملختَطفني 
� �ماكن ÿتلفة � باكستا2، +ِمن 
بينهم طفٌل عمر¾ ما بني 
لعاشر� 
مع  
خُتطف  +قد  عشر�،  
لثانية +

إلطال^  تعا�  
هللا   
فا0عو �بيه. 
�هلهم   �� +عو0ִדم  سر
حهم 

ساملني.

0عو
 للذين يضّحو2 باملا= �  í
سبيل 
جلماعة 0عا¹ً كثً&
. جز
هم 
�مو
Kم   � +با��  كلهم  
هللا 
Kا.  �اية  ال  بركا�  +�نفسهم 

هللا تعا� للمقصرين �  
كما 
0عو

لتضحيا� 
ملالية بأé 2ّلصهم من 
لإلنفا^  توفيًقا  +يزيدهم  كسلهم 

� سبيله. 
حياִדم   
+قفو قد  للذين   

0عو  í
بعضهم  فإ2  
جلماعة،  خلدمة 
 � جسيمًة  تضحياٍ�  يقّدمو2 
ظر+× صعبة جًد
 "افظني على 
جز
هم  +فا¹.  بكل  
لوقف   Ç+�

هللا `يًعا +حفظهم حفًظا خاًصا، 
+�Ùر جهو0َهم +مساعيهم بأفضل 

.�
Ùر

0عو
 لكل 
ملرضى بأ2 يشفيهم  í
ال  عاجًال  كامًال  شفا¹  تعا�  
هللا 

يغا�0 سقما. 

لكر+¿   Åبش للمبتَلني   

0عو  í
 
بأ2 يزيل 
هللا كر+ֲדم. +ال تنسو

لباليا  +�صحا¿  
حلاجا�   �+D


لشد
ئد 
ملختلفة بأé 2لصهم 
هللا +
منها. 

ÿتلف   � 
جلماعة  ألبنا¹   

0عو+
� ا¹ 
لعاÂ بأº 2ميهم 
هللا من كل 

ضيق +هم. 

ألمَة  0عائكم   �  
تنسو +ال 

هللا  يلهمهم  بأ2  كلها  
إلسالمية 
µما�م  �ما7   
ليعرفو  ¿

لصو

+يستر0ّ+
 Ôدهم 
لغابر. 
بأ2  كلها  لإلنسانية   

0عو  í
ºميهم 
هللا تعا� من 
لدما� 
لذ� 
تعا�،  
هللا  ناسني  �ليه  يسا�عو2 
خالقهم،  ملعرفة  يوفقهم   2�+
هذ¾  لنشر  �يًضا   ن  يوفقنا   2�+
 Âلعا
  � 
لتوحيد  �سالَة  
لرسالة 

على �حسن +جه.
 

بعد 
خلطبة 
لثانية 
ملسنونة +
لدعا¹ 

لسال7  حضرته:  قا=  
جلماعي 
عيد  +بركاته.  
هللا  ة �+ عليكم 

ألديني   ¹
سو للجميع،  مبا�� 

حلاضرين هنا �+ � �� بقعة من 
فيه  لكم  
هللا  با��   .Âلعا
 بقا´ 
عليكم  
لسال7  
لنو
حي.  من كل 

ة 
هللا. �+
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�ليـك حقائق ِمن قلـِب ِحبٍّ  
حكيـم   ¿� �Kنـا  فـإ2 

ألنـا7  خـ&  نبينـا   2�+
 ó� فرقـا2  كتابنـا   2�+
+�2 صالتنـا 	ـس فـر+¡ 
+�µ 2كاتنـا مـن كل شـي¹ٍ

+�2 صيامنـا � شـهر خـٍ& 
 �+�2 حجيجنـا  ـو 
ليمـا
+ �2 مسـيحنا قـد قـا7 فينا 
صديقي  يـا  
ألدية  فهـذ� 
 
فيـا مـن قلتمـو فيهـا كث&


لبـال0ِ يريـد 
خلـ& � كل 
عليـم صـا0^ كاٍ× + ها�0

لعبا0ِ فخـر  "مـد سـيد� 

لنـو� من �جل 
لرشـا0ِ ففيه 
تليهـا 
لنافـال� كمـا 
ملها0ِ
0ِ
µ + هللا من �كـب
عطايـا 
0ِ

لسـد 
لنا/ من �جل  طريق 
0ِ
�ليـه 
لنا/ مـن فـج + +
عليـه 
لنـو� مـن �¿ 
لعبا0ِ

لرقا0ِ  + جنـا� مـن سـبا� 

لتنا�0 يـو7   � 
هللا   
فخافـو

0. "موò 0يط 


מ�א���������
א�א������
מ�א���������
א�א������
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٢٠

التقوى

7ِْبَر�ِهيَم   cُمََّقا Jٌَبيِّـَنا Jٌَياi ِفيِه﴿
 jَِ�هللا َعَلى �لنَّا lِمنi :ََ�َمن َ�َخَلُه َكا
ِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن �ْسَتَطاnَ 7َِلْيِه َسِبيًال 
َ�َمن َكَفَر َفِإ:َّ �هللا َغِنيٌّ َعِن �ْلَعاَلِمنيَ﴾ 

 (٩٧ : 2
(Ö= عمر

شع&�  +تعا�  سبحانه  
هللا  فر¡ 
 Êملسلمني +جعلها �حد

حلج على 

لركائز 
خلمس 
ل§ �قيم عليها بنيا2 

إلسالÁ ،7يث من 
ستو
 شر
ئطها 
+Â يقم Áقها يكو2 قد هد7 �كنا 

لذ� + 
إلسال7.  ��كا2  من  هاما 

ل§  
إلسالمية  
لشعائر   � يتأمل 
 2� لعباÜ ¾0د  تعا�  
لبا��  شرعها 
 Ç+للر  2ّ� كما  نصيب  فيها  للبد2 


لر+حي  
جلانب  +لعل  حظا،  فيها 
فيها �عظم ملا له من �ýية قد ûفى 
ْطحيني 
لذين ليس  على كث& من 
لسَّ
حتقق  +ال  
²ه  �ال  
إلسال7  من  Kم 
 Ç�

جلو على  
ملقتصر�  عبا0
ִדم 
للسمو  مقصد   �0� 
حلركا� +

لر+حي أل2 
لعبا0� 
ل§ يغفل 
لقلب 
عن 
ستحضا� �+حها هي صو� ميتة 
خللوها من Ùر� 
لتقوÊ. قا= تعا�:

ْم َشَعاِئَر 
هللا َفِإنََّها   ﴿Dَِلَك َ+َمن ُيَعظِّ

ْلُقُلوِ¿﴾ (
حلج : ٣٢) Êِمن َتْقَو


النتقا=  ظاهر¾  كا2   2�+ 
حلج +

جلسد� من 
لوطن �� مكة 
ملكرمة 
 2ِّD�َ+﴿  :� �بر
هيم  0عو�  +فق 
ِ�َجاًال  َيْأُتوَ�  ِباْلَحجِّ  
لنَّاِ/  ِفي 
ُكلِّ  ِمن  َيْأِتَني  َضاِمٍر  ُكلِّ  َ+َعَلى 

فهو   .(٢٧  : 
حلج ) َعِميٍق﴾  َفجٍّ 
من   �
فر �ليه،   �
+فر 
هللا   �� َسَفر 

ألعلى  
أل²ى  
مللكو�   �� 
لدنيا 

هللا  
لذ� جعله   7

حلر 
لبيت  حيث 
 �

ألنو جتليا�  +مهبط  +�منا  مثابة 

لOكا� لتعظيم شعائر¾ 
ل§ حتقق +

لتربوية + 
لعقدية  
ملقاصد  من  `لة 

لر+حية. +ûصيص 
هللا تعا� هذ¾ +

لشع&� بزما2 +مكا2 "د0 فيه من 

لعظيمة  
حلكم + 
ملقاصد +  �
ملعا
Öخر  حج   �� �ليها  يرقى  ال  
ل§ 
فكل   ..Êألخر
 
مللل + 
أل0يا2   �

حلجاå يطوفو2 حو= مكا2 +
حد، 
+يلبسو2 لباسا غ& ÿيط، +يسعو2 

ملز0لفة،   � +يبيتو2  مكانني،  بني 
+يرمو2   ،7

حلر باملشعر  +يقفو2 

vغز�O vاw

ÏË›]tÂÖ’\;‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;;;ÏË›]tÂÖ’\;‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;;;
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من  بالتحلل  +يتمتعو2   ،�

جلمر
+ال  
Kد�..  يذÁو2   í  ،7

إلحر
شك �2 مفر0
� شعائر 
حلج Kا من 

لرمزية +
لرسالة 
لسامية 
ل§ ترتبط 
+�²اعيل  +µ+جه  �بر
هيم  بسيدنا 
عليهما 
لسال7، +ليست Ôر0 طقو/ 
شكلية حرفية ال +جه 
عتبا� فيها..

فالطو
× حو= 
لكعبة ºقق مقصد 
باهللا  
لتعلق + 
لدنيا  عن  
النقطا´ 
من  +فيه  +"بته،  +تفريد¾  +توحيد¾ 

لوصا= به +
لسجو0 على عتبته  �معا
 �
سبحانه � كل 2Ö +حني، +��0
�2 غاية 
لوجو0 
لبشر� حتقيق تلك 

لعبو0ية 
ل§ مد
�ها 
ملحبة +
لعشق 
حو=  
لطائف  يستحضر¾  ما   
+هذ

لكعبة بعاطفة جياشة عمال بأمر 
هللا 
 
َ+ْلُيوُفو َتَفَثُهْم   
ْلَيْقُضو ﴿ُثمَّ  تعا�: 

ْلَعِتيِق﴾  ِباْلَبْيِت   
ُفو وَّ َ+ْلَيطَّ ُنُذ+َ�ُهْم 


حلج : ٢٩) )
 
ֲדذ  � 
ملوعو0  
ملسيح  يقو= 

لكعبة  ُجعلت  كذلك  
لصد0: 
للمحبني  ما0يا   
�مز 
ملشرفة 

لصا0قني، +كأ2 
هللا تعا� يقو= Kم: 

حلجر  

لبيت بي§، +هذ 

نظر+
، هذ

هللا  0

ألسو0 حجر عتب§. +لقد ��
تعا� بذلك �2 يتمكن 
إلنسا2 من 
 

لتعب& عن مشاعر حّبه 
جلياشة تعب&

لبيت  
ما0يا، فاُحلجاå يطوفو2 ֲדذ

طو
ف� جسمانيا، ֲדيئة تشبه هيئة من 

شتياقهم  فر�  من  
جلنو2  �صاֲדم 

لزينة،  فيتركو2  تعا�،  هللا  +"بتهم 
ببيت  +يطوفو2   ،/+ëلر
 +ºلقو2 

لو
Kني،  
ملجذ+بني  هيئة   � 
هللا 

حلجر متمثلني �نه عتبة  
+يقبلو2 هذ
 �
لوَله 
جلسما 
بيت 
هللا تعا�. هذ
فاجلسم  �+حانية.  +لوعة  حب�  يوّلد 

لعتبة،  +يقّبل حجر  بالبيت  يطو× 

حلبيب  حو=   Ç+لر
 تطو×  بينما 

حلقيقي، +تطبع 
لُقُبال� على عتبته. 
باهللا  للشر�  �ثر  +ليس � Dلك �� 
�سالة  ُيقّبُل  
لصديق   2�  D� تعا�. 
يتسلمها.  عندما  
حلميم  صديقه 
فاملسلم ال يعبد 
لكعبة 
ملشرفة، +ال 
يستغيث باحلجر 
ألسو0، +�منا يتخذ¾ 
�مز
 ما0يا �قامه 
هللا تعا�...(ينبو´ 
Ôلد٢٣  
لر+حانية  
خلز
ئن ، 
ملعرفة 

(٩٩-١٠١�
فهو  فعله:  من  مشتق    7

إلحر+  

للبـا/،  من   Ç�
للجـو تعطيل 
 � +كذلك  
لنسا¹، + 
لطيب، +

لصال� ºرK 7ُا �� يعّطُل جو
�حه 

حلج للحكيم  �
عن كل شهو� (�سر
يرتديه  
لذ�   .(٣٤  � 
لترمذ� 

حلجيج +
لذ� يشبه 
لكفن، فيه من 
0اللة 
لبساطة +
لتجر0 من 
لتكلف، 

ملحّتم على  باملص&  �نه تذك&  كما 

كل نفس منفوسة +هو 
ملو� 
لذ� 
 Êلتقو
 0
µ 0
Üب 
الستعد
0 له بإعد
..Âلعا
  
هذ +مغا�0�  
لرحيل  قبل 


العتبا�ية  
لرسالة  من  �يضا  +فيه 

جلديد�  
لر+حية  كالوال0�   Êألخر

+بّر   Êبتقو حجه  من  �جع  للذ� 
مناسبة  �مه..باعتبا�¾  +لدته  كيو7 
لتطه& 
لنفس 
ألّما�� +منعها بسعي 

لفسو^ + 
لرفث  من  +Ôاهد� 
تعا�:  قا=  كما   Êلتقو
 لتحصيل 

ْلَحجُّ َ�ْشُهٌر مَّْعُلوَماٌ� َفَمن َفَرَ¡ ﴿
َ̂ َ+َال  ِفيِهنَّ 
ْلَحجَّ َفَال َ�َفَث َ+َال ُفُسو
ِجَد
َ= ِفي 
ْلَحجِّ َ+َما َتْفَعُلوْ
 ِمْن َخْيٍر 
 0ِ

لزَّ َخْيَر  َفِإ2َّ   
َ+َتَز+0َُّ+ْ 
هللاُّ  َيْعَلْمُه 

َألْلَباِ¿﴾  ُ�ْ+ِلي  َيا  
تَُّقو2ِ +َ  Êلتَّْقَو

 � ïلن

لبقر� : ١٩٧) +Kذ
 مّثل )


ملقصو0:  
من حّقق � حّجه هذ
من حّج 
لبيت فلم يرفث +Â يفسق 
�مه.   +لدته  كيو7  Dنوبه  من   åخر
 ïلن
(�خرجه 
لبخا��) ، كما عّد 
َثَنا َعْبُد  
حلج �فضل 
جلها0:  َحدَّ �
َخاِلٌد  َثَنا  َحدَّ 
ْلُمَباَ�ِ�  ْبُن  
لرَّْحَمِن 
"َعْن  َعْمَرَ�  �َِبي  ْبُن  َحِبيُب  َ�ْخَبَرَنا 
 ِّ7�ُ َعاِئَشَة  َعْن  َطْلَحَة  ِبْنِت  َعاِئَشَة 

ْلُمْؤِمِنَني َ�ِضَي 
هللا َعْنَها �َنََّها َقاَلْت: 
َ�ْفَضَل  
ْلِجَها0َ   Êَنَر 
هللاَِّ  َ�ُسوَ=  "َيا 
َلِكنَّ  َال  َقاَ=  ُنَجاِهُد  َ�َفَال  
ْلَعَمِل 
َ�ْفَضَل 
ْلِجَها0ِ َحجٌّ َمْبُر+ٌ�"  (�خرجه 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

٢٢

التقوى


لبخا��)
جند  �ننا  
هللا  �لطا×  عجائب  +من 

لديا�  بتلك  
ملوجو0�  
ألماكن 
قد  
هللا  بشعائر  
ملرتبطة  
ملقدسة 
من  مشتقة  بأ²ا¹  عليها  
صطلح 
فعلها مثل " ِمًنى" 
ملشتق من 
ألمنية 
�� Dلك 
ملقصد 
لذ� تتمنا¾ 
لنفس 
 �+�D  2� غر+  +ال  �ليه،  +تتشو^ 
يز+�  
لذ�  
لسالك   åحلا
  ��ما

ملكا2 هو لقا¹ 
هللا +
لتجر0 من  
هذ

لذنو¿. �ما "عرفا�" فهو + �
µ+أل


شتقا^ من 
ملعرفة �� �ننا قد عرفنا 
لنا  لينجز  مبعرفته  +ظفرنا  تعا�  
هللا 

+عد¾ +يغفر لنا ما سلف. 

لزُّلفى  من  مشتقة  فهي  +"ُمز0لفة" 
لقر¿  �شا��  +فيه  
لُقر¿،  +مع¥ 

ملشعر " �ما  
ملنشو0�،  
لغاية  حتقيق 
بعو
طف   åحلا
 فُيلهم   "7

حلر
+يذّكر  �بر
هيم  سيدنا   و  جياشة 
لشعو�  
لدعا¹  من  
إلكثا�  بأýية 
"�مي   2� كما  تعا�.  بربه  
لقلب 
من   �¹
بر  ¹
�بد فيه   "�

جلمر

لشيطا2، +تذكٌ& بوجو¿ 
لتخّلص 
من تأث&
ته +حتصني 
لنفس منه، +من 
ُسمي  +فيه  
حلبس  
لتجم&:   �معا

لنا�  ºبس  ألنه   (ËمرÔ) 
ملجمر 

 فعل Dلك Dلثو¿ فإ
عن �2 ُتحر^ 
0ُعي  +ما  عليه  ما +جب   Ê0� فقد 


حلكيم- للترمذ�  
حلج   �
(�سر له 
" ر   �  í  .(٣٤� 
لعقبة  `ر� 

لتضحية +تزكية   �� �شا��  
Kد�" 

لّنفس + ر ��جاسها +سفك 0ما¹ 

خلضو´ + +�هو
ئها،  ��جاسها 

هللا  سبيل   � للتضحية   0

الستعد+


الستسال7 إل�
0ته . +
+هنا� فائد� �خرÊ +هي �2 
لكعبة 
 ×
طو  �
مد  Êلقر
  7� 
ملشرفة 

حلجيج، Kا عمق � 
لتا�يخ +
لِقد7 
`عا¹،  للبشرية  مثابة  Üعلها  ما 
+"ط  +حتّضر¾.  متدنه  عتبة  فكانت 
�بر
هيم  يرفع   2� قبل   
�نظا�¾. +هذ
مبعية  +هو   
جتديد قو
عدها   �

لسنني.  بآال×   � �²اعيل  
بنه 
عن  
لقدمية  
ألسفا�  حتدثت  كما  
 Êألخر
عظمتها +قد
ستها، +
لنكتة 
حوKا   ×

لطو  2� 
إلطا�   
هذ  �

ال ر
× عن  �µمنة  �غم  ينقطع   Â

 D� ،لوثنية

لشر� + ´

لتوحيد +
بتد
قدسيتها  على  "افظة  
لكعبة  ظّلت 
قبل  
لعصو�  كل   Oع +مكانتها 
قبل  
لعر¿  �ليها  +نظر  
إلسال7 
من  +تقديس  تقدير  نظر�  
لبعثة 
له   2ّ�+ ºميه،  �با  
لبيت   
Kذ  2�

ملأثو�  +من   ،� بإبر
هيم  +صًال 
��سل  ملا  �برهة   2� 
لس&  كتب   �
�سوله مبشر
 قريشا بعزمه على هد7 

لبيت قا= له عبد 
ملطلب:"+
هللا ما 
نريد حرَبُه، +ما لنا بذلك من طاقٍة، 
خليله  +بيت   7

حلر 
هللا  بيت   
هذ
�بر
هيم �، فإ2 ميَنْعُه منُه فهو بيُته 
فو  +بينه،  بينه  ُيَخلِّ   2�+ +َحَرُمه. 

هللا ما عندنا 0فٌع عنه.. +�2 للبيت 
هشا7).  
بن  (س&�  سيمنُعه"  �ّب� 
�عاK 0ا  
نبالå فجر 
إلسال7  +عند 
 � 
إلبر
هيمية "مد  
لد+حة  سليل 

لوثنية   µبتطه&ها من �مو 
عتبا�ها 

وهناك فائدة أخرى وهي أن الكعبة املشـرفة أم القرى 
مدار طواف احلجيج، �ا عمق > التاريخ والِقدم ما dعلها 
مثابة للبشرية �عاء، فكانت عتبة متدن اإلنسان وحتّضره. 
و'ط أنظاره، وهذا قبل أن يرفع إبراهيم � قواعدها 
جتديدا وهو مبعية ابنه إسـماعيل � بآالف السـنني. 



٢٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م


ملبتدعة لتحقق مقاصدها 
لتوحيدية 
بوهج  +تألقت  �ֲדا  بنو�  فأشرقت 

نو� 
لتوحيد 
خلالص.

لنا/   ¹
ند من  كذلك  +ُيستفا0 

ملوسم  

حلج +توجههم � هذ ��

ملسلمني  
جتما´  ضر+��  
ملحد0، 
�+حية  +قيا0�  
حد� + كلمة  على 
هو  منهم،  �جل  على  
حد� +
بد  ال   D� 
أل�¡،   � 
هللا  خليفة 
`اعة  تكو2   2� 
لو
حد�  لألمة 
 � 
ملنشو0  
Kد×  ليتحقق  
حد� +
عمائد¾  +�قامة  
إلسال7   Çصر بنا¹ 
سيا0ته  +حتقيق  كلمته  +�عال¹ 
�ال +كل  يتأتى  ال   
+هذ  ، 
ملجيد� 

ملسلمني حتت جناÇ خليفة 
ملسيح 

ملوعو0 +
الما7 
ملهد� � 
لذ� 
يزكيهم +يبني Kم شعائرهم +يوطد 

عظمة 
ملصطفى � � �فئدִדم ..
من  له  عظيمة  عبا0�  
حلج   2�

ملقاصد 
جلليلة ما يصعب حصرها، 
+هو DكرÊ لتلك 
لتضحية 
لعظيمة 

ل§ قّدمها سيدنا �بر
هيم � بتر� 

هللا  بيت  عند  هاجر  +�مه  �²اعيل 

0 غ& ý+ ´�µ �Dا � + � 7

حلر
 åحلا
حالة 
فتقا� �� 
ألسبا¿. .. +
�منا يستحضر كل هذ¾ 
ملشاهد �مامه 
حقيقة  مد�كا  قلبية  +حرقة   Âبأ
كيف �2 
هللا تعا� ينجي من 
Kال� 

 � éلص  من 
للتضحية  عزمه 
+ميجد  +يعّز¾ 
Ôّد  كما  Dكر¾ 

لبذ��  تلك 
هيمية  
 بر إل 


ل§  
لطاهر� 
منها  تفّتقت 

لرسو=  0+حة 
"مد  
ألعظم 
 � 
ملصطفى 
 Êبشذ 
لفيحا¹ 
 � لتضحيا 


جلسا7 � سبيله 

تعا�. 
لقد حّذ� 
ملسيح 


حلج  خطو��  من   � 
ملوعو0 

لظاهر� 
ملجّر0 عن مقاصد¾ +�ّكد 

إلنسا2  ير00ّ   2� 
ملقصو0  ليس   2�
يرجع   í 
لنا/  ير00ّ  ما  بلسانه 
حضرته  +بّين   .åحلا
 بأنه  +يفتخر 

لشع&� هي من Öخر  �2 هذ¾   �
مر
حل 
لعبا0� +
لسلو� 
ل§ تقتضي 
�2 يكو2 
إلنسا2 منقطعا عن نفسه، 
+يعشق �ّبه، +يغر^ � حّبه، +يكو2 
Kذ¾   
�مز  7

حلر 
هللا  ببيت  طو
فه 

لفد
¹، +�2 ال ينسى  

لتضحية +هذ

حلاå �نه كما يوجد بيت هللا تعا� 

على 
أل�¡ فكذلك يوجد بيت هللا 
 Â ما Dْ� ،²ا¹  عليائه +عظمته  �
طو
فه.  يصحُّ  ال  
إلنسا2  به  يُطف 
سنة  
لسنو�  
الجتما´  (خطبا� 

(١٩٠٦
فهم  
حلجيج  ُيد��   2� 
هللا  نسأ= 
تتجّلى   Åح 
حلج  مقاصد   �
�0�+
Kم عظمة 
هللا +جالله، فمن �حا� 
حّجه   � +حّققها  
لفـو
ئد  ֲדذ¾ 
على  
هللا  .+صلى  
ملقصـو0  بلـغ 
+صحبه  Öله  +على  "مد  سـيدنا 

�`عيـن .
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ته �+ 
هللا  بفضل 
�يا7  بعد  علينا  سيطل 

ألضحى  عيد  قالئل 

ملبا��. +نرجو من 
هللا �2 يتقبل منا 

`يع 
لتضحيا�.

y يوc �لعيد: 
+يلبس  +يتطّيب  
ملسلم  يغتسل   *
َكا2َ  
ملتوفر�.  
جلديد�  
ملالبس 

ْلِفْطِر  َيْو7َ  َيْغَتِسُل   � 
هللا  َ�ُسوُ= 

َ+َيْو7َ 
ْألَْضَحى. 
بعد عو0ته  يأكل   2� 
ملفّضل  من   *

لفطر  عيد  �ما �  
لعيد،  من صال� 

لذها¿ �� صال�  قبل  فيأكل شيًئا 

لعيد. َكا2َ َ�ُسوُ= 
هللاَِّ � َال َيْغُد+ 

َيْو7َ 
ْلِفْطِر َحتَّى َيْأُكَل َ+َال َيْأُكُل َيْو7َ 
ِمْن  َفَيْأُكَل  َيْرِجَع  َحتَّى  
ْألَْضَحى 

ُ�ْضِحيَِّتِه. 
* كا2 
لنï � � عيد 
لفطر عندما 

لعيد يكّبر حÅ يصل  éرå لصال� 
�� مكا2 
لصال�. +
لتكب&
� هي: 

zُكO هللا� zُكO هللا�"
ال 7له 7ال �هللا

 zُكO هللا�  zُكO هللا��
�ِهللا �حلمد" 


ִדا D �
�ما � عيد 
ألضحى فالتكب&
بعد  
حلّجة   �D  ٩ من  +قتها  لكن 

حلجة بعد  �D ١٣ Åلفجر ح
صال� 
صال�  كل  بعد  ُتر00ّ  
لعصر،  صال� 

ألقل  على   �
مر  ٣ 
لتسليم  بعد 

بالضر+��  -ليس  جهر�  بصو� 
مرتفعا جد
- كما ُتر0َّ0 عند 
لذها¿ 

إليا¿ لصال� عيد 
ألضحى، +كلما +
تسّنى � غ& �+قا� 
لصال� �يًضا � 

هذ¾ 
أليا7. 
مكا2  من  
ملسلم  يعو0  عندما   *
 2� Öخر  طريًقا  يسلك  
لعيد  صال� 
�مكن. +�0 َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َقاَ= 

 َخَرåَ َيْو7َ 
ْلِعيِد ِفي Dَ�ِ � ُّلنَِّبي
َكا2َ 

َطِريٍق َ�َجَع ِفي َغْيِرِ¾. 

لنسا¹ +
أل+ال0 �يضا  å+ُيحّبذ خر *
+�0 � حديث  
لعيد.  ملكا2 صال� 
 åَُنْخِر  2ْ�َ �ُِمْرَنا  َقاَلْت  َعِطيََّة   ِّ7ُ� َعْن 

ْلُخُد+ِ�  �ِ
+َDَ+َ ْلِعيَدْيِن

ْلُحيََّض َيْو7َ 
َفَيْشَهْد2َ َجَماَعَة 
ْلُمْسِلِمَني َ+0َْعَوَتُهْم 

;;Ìuî¯\;ÅË¡Ìuî¯\;ÅË¡


لد
عية م& �جنم بر+يز  
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ُهنَّ َقاَلْت  َ+َيْعَتِزُ= 
ْلُحيَُّض َعْن ُمَصالَّ
َلَها  لَْيَس  ِ�ْحَد
َنا   ِ 
هللاَّ َ�ُسوَ=  َيا  
ْمَر�ٌَ� 
ِمْن  َصاِحَبُتَها  لُِتْلِبْسَها  َقاَ=  ِجْلَباٌ¿ 

ِجْلَباِبَها. 

تnzّ �لعيد
بد� "تبـّر´ 
لعيد" منذ µمن 
ملسيح 

ملوعو0 �، +كانت 
لغاية منه �2 
 Çلفر

إلنسا2 حيث ُينفق � مناسبة 
يتذكر   2� Üب  +�هله  نفسه  على 
 ¡
ألغر +يدفع  
ملحر+7، + 
لسائل 

خلا�  
لصند+^   
هذ  � 0ينية 

 .´Oملت
+مقد
�¾ Áسب �غبة 

صالg �لعيَدين: 
 í ،ًال+� باجلماعة  * صالُ� �كعتني 

لعيد  صال�   ¹
0�  µوÜ +ال  
خلطبة. 

فر0
. +ال قضاK ¹ا. 
* يبد� +قت صال� 
لعيد بعد طلو´ 
 =
+µ قبل  ما   Åح بقليل  
لشمس 
ُتصّلى   2� 
ملستحب  +من  
لشمس. 

� �+= +قتها. 

 Â يستطع 
لنا/ � مكا2 ما D� *
�2 يصلو
 صال� 
لعيد � 
ليو7 
أل+= 
من 
لعيد قبل 
لز+
= فيمكن Kم �2 
 �يصلو
 صال� عيد 
لفطر � 
ليو7 
لثا

ألضحى  عيد  +صال�   =

لز+ قبل 

 .=

ليو7 
لثالث قبل 
لز+ Åح
 .
* ُتصلى صال� 
لعيد جهر

 :gكيفية �لصال

2 +ال �قامة � صال� 
لعيد. D� ال *
+�0 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد 
هللا � َقاَ= 
َالَ�  
لصَّ  � 
ِهللا  َ�ُسوِ=  َمَع  َشِهْدُ� 

ْلُخْطَبِة  َقْبَل  َالِ�  ِبالصَّ َفَبَد�َ  
ْلِعيِد  َيْو7َ 


2ٍ َ+َال �َِقاَمٍة. Dَ�َ ِبَغْيِر

�لركعة �أل�\:
 تكب&� 
إلحر
í ،7 ُتوضع 
ليد 
ليم¥ 
معر+×.  هو  كما   Êليسر
 فو^ 

+يقر� 
لثنا¹:
"سبحانك �لّلهم ��مد� 

 �َ �تبا
� �ْسمك �تعا\ َجدُّ
 "�Pال 7له غ�

* í يكO ٧ تكب&
� مع �فع 
ليدين 
لألعلى مع كل تكب&� +�سباKما �� 
 .Êليسر
 فو^  
ليم¥  +ضع   2+0
يضع  
لسابعة  
لتكب&�  
نتها¹  +عند 
هو  كما   Êليسر
 فو^  
ليم¥  يد¾ 

معر+×. 
 í 
لفاحتة + 
الستغفا�  
إلما7  يقر�   *
شيًئا من 
لقر2Ö +قد قر� �سو= 
هللا � 

لركو´  í . سو�� 
ألعلى �+ سو��̂ 


لسجو0 كما هو معر+×.+

�لركعة �لثانية:
 �
 بعد �2 يقف 
إلما7 يكO ٥ تكب&

لسجو0  من  
لقيا7  تكب&�  غ& 
بالطريقة نفسها 
ملذكو�� � 
لركعة 

خلامسة  
لتكب&�  �اية   �+ 
أل+�، 
يضع يد¾ 
ليم¥ فو^ 
ليسرÊ +يقر� 
قر�  +قد   ،2Öلقر
 من  +شيًئا  
لفاحتة 
 +� 
لغاشية  سو��   � 
هللا  �سو= 
هو  كما  
لركعة  +يكمل  
لقمر. 

معر+× +يسّلم. 
* ال ير00ّ 
ملصلو2 
لتكب&
� لسبعة 

لركعة 
أل+� +
خلمسة � 
لثانية  �

إلما7 بصو� عاٍ= بل بصو�  ¹
�+

خفي. 

إلما7 +
ملقتد+2 بعد 
لتسليم  Oيك *

لتالية بصو� جهر� (�  �

لتكب&

ُهللا  Oُُهللا �ك
عيد 
ألضحى فقط): (
 Oُُهللا �ك
 Oُُهللا �ك
�كOُ ال �له �ال 
هللا +

+ِهللا 
حلمد) 

�خلطبة: 
يلقي 
إلما7 � 
لعيَدين ُخطبَتني مثل 
�لو/  بينهما  يفصل  
جلمعة  صال� 

كما هو معر+×. 
* +ميكن 
لدعا¹ 
جلماعي بعد 
خلطبة 

لثانية برفع 
ليدين بطلب من 
إلما7، 
+ُيعمل بذلك � 
ملركز. +لكنه ليس 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

٢٦

التقوى

فال  بذلك  �ما7  يقم   Â  
Dفإ 
جبا، +
 .åحر

* ُيحّبذ �2 تكو2 خطبُة عيد 
ألضحى 
ليذبح   
باكر 
لصال�  +موعد  قص&� 
�ضاحيهم  من   
+يأكلو  
باكر 
لنا/ 

 .� ïلن
Áسب سنة 
* بعد 
لصال� يسلم 
حلاضر+2 على 
بعضهم فرحا بالعيد +يهنئو2 بعضهم 
بعضا بالقو=: تقّبل �هللا منا �منك. 
"كا2  قا=:  نف&  بن  +�0 عن جب& 
 � 

لتقو 
D� � هللا
�صحا¿ �سو= 
يو7 
لعيد يقو= بعضهم لبعض: تقبل 


هللا منا +منك". 

�ألضحية: 
* تكو2 
ألضحية من 
جلمل +
لبقر 


خلر+× +
ملاعز +
لشا�. +

حلجة  �D لقربا2: من ١٠
* +قت 

حلجة  �D ١٢ Åلعيد ح
بعد صال� 

قبل غر+¿ 
لشمس. 

عمر �لذبيحة �شر�طها: 

لذبيحة:   لعمر  
لدنيا  
حلد+0   *

لبقر سنتا2، + ،�

جلمل ثالÃ سنو
+غ&ها  
لشا� + 
ملاعز + 
خلر+× +

خلر+×  كا2   
D�) 
حد�. + سنة 
َسميًنا +بصّحة جّيد� ميكن ÁDه +�2 

كا2 عمر¾ �قل من سنة بقليل) 

ألضحية   � يكو2   2� ينبغي  ال   *
سليمة  تكو2   2� Üب  عيب.   ��
+ال تكو2 مريضة. +من 
لعيو¿ �2 
 ،2Dأل
يكو2 
حليو
2 �عرå، مقطو´ 

مكسو� 
لقر2، �عو� �عمى. 
يشا��   2� ميكن  
لبقر   +� 
جلمل   *
مثل  
لصغ&�  �ما  �شخا�،  فيها ٧ 
شخص  ِقبل  من  فتكو2  
خلر+× 

حد +ميكن �2 يشر� شخص �هله +

� نّيته. 
من   :� 
ملوعو0  
ملصلح  قا=   *
 �� -�ضافة  
ألثريا¹  من  يستطيع 
 ¹

لفقر عن  يضّحي   2� �ضحيته- 
. +يضّحي كّل سنة عن �حد  فليضحِّ


لفقر
¹ باإلضافة �� �ضحيته هو. 

تو�يعها: 
فيمكن  ليس صدقة،  
لقربا2  حلم   *
لإلنسا2 �2 يأكل منه +يطعم �صدقا¹¾ 

+Üب �2 يعطي 
لفقر
¹ �يضا.
 ٣  �� يقسم   2� 
ملفضل  من   *
+ألهله،   لنفسه  حصة  حصص، 

.¹
+حصة لألقربا¹، +حصة للفقر
 

 +� مالحظة هامة: جلو0 
ألضاحي 
+تتصّر×  للجماعة،  ُتدَفع  قيمتها 

كل `اعة "لية مبا ُيجَمع من 
ملبلغ 

لصعيد  على  
ألضاحي  جلو0  من 


ملحلي. 

جتمع  
جلماعة  كانت  قا�يا:   y
حلم 
لقر
بني يو7 
ألضحى +توصله 

لت µ +ما  فق&.  د� � كل   ��
بعض 
جلماعا� � باكستا2 تأخذ 

ألضاحي  حلم  من   ¹

لفقر حصة 
يسـتطع   Â من  على  +توµعـها 


لذبح. 

بعض �ألمو
 �ملتنوعة: 
من  
لتاسع  يوc عرفة: هو   cصو  *

حلجة، +�0 � حديث: َ+ُسِئَل  �D

لنï �) َعْن َصْو7ِ َيْو7ِ َعَرَفَة َفَقاَ= )
َنَة 
ْلَماِضَيَة َ+
ْلَباِقَيَة، +لكن  ُيَكفُِّر 
لسَّ
عرفا�.   � +هو  يصو7  ال   åّحلا


+صو7 عرفة نفل +ليس فرضا. 
* Oياc �لتشريق: هي ١١، ١٢، ١٣ 

لصيا7 � هذ¾  µوÜ حلجة، ال
 �D من
 �D لنحر �� ١٠

أليا7، +ال � يو7 

ألضحى.  عيد  �يا7   =+� +هو  
حلجة 
َنَهى   �  ïلن
  2� 
حلديث   �  0�+

ْألَْضَحى  َ+َيْو7ِ  
ْلِفْطِر  َيْو7ِ  َصْو7ِ  َعْن 

لتَّْشِريِق  �َيَّا7ِ  َصْو7ِ  َعْن  َنَهى  +كذلك 

أل2 �َيَّا7َ 
لتَّْشِريِق �َيَّا7ُ َ�ْكٍل َ+ُشْرٍ¿. 
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�لتضحية: 
يقو= 
ملسيح 
ملوعو0 �: "�2 
لسر 

ليو7 (عيد 
ألضحى)  

لكامن � هذ
سيُدنا  بذ�  
ل§  
لتضحية   2� هو 
�بر
هيم � بذ�َتها خفيًة قد جعلها 
 Â  .¹
ُحقوال خضر  � سيُدنا "مد 
 
يتر00 �بر
هيم � � Dبح 
بنه تنفيذ
ألمر 
هللا تعا�، +� Dلك �شا�� خفية 
�� �2 على 
إلنسا2 �2 يكو2 كلُّه ِهللا 
بنفسه  بالتضحية   Ãيكتر +�ال  تعا� 
تعا�.  
هللا  �مر  �ما7  +�قا�به  +�+ال0¾ 

لتضحيا�  تلك  
ئعة � كانت  كم 

ل§ ُقدِّمت � µمن 
لرسو= � 
لذ� 
من  نو´  كل   � كاملة  �سو�  كا2 
 ��
Oل
 ملئت  Áيث  
لطيبة،  
Kد
ية 
لقد   .
��اً� 
لد7   Êجر  Åبالدما¹ ح
Öبا¹هم.  
ألبنا¹ُ + �بنا¹َهم  
آلبا¹ُ  َقَتل 
كا2 
جلميع يفرحو2 ��م لو ُقتلو
 ��با 
��با � سبيل 
هللا +
إلسال7ِ لكانت فيه 

 
+�مِعنو  
فانظر+ 
ليو7  �ما  سعا0ִדم. 

لر+حانية شي¹  بقي من  
لنظر، هل 

للهو + Çملر
+ Çلفر

ليو7 غ&  
� هذ

للعب؟ �2 عيد 
ألضحية هذ
 �فضل +
من 
لعيد 
أل+= +يسميه 
لعامة �يضا 
 �+Oلكب&"، +لكن �خ
بـ " 
لعيد 

ينتبهو2  
لذين  هم  كم  
لتأمل،  بعد 
نفوسهم  تزكية   �� 
لعيد  بسبب 
+تصفية قلوֲדم، +ºصلو2 على حظٍّ 
لالقتبا/  +يسعو2  
لر+حانية،  من 
 
هذ  � +ِضع  
لذ�  
لنو�  Dلك  من 


لُضَحى؟   

ما �جلزn مما ال بد منه؟ �ما �لطمع y ما ال ُيرجى؟ �ما �حليلة y ما سيز�v؟. عمر بن عبد 
لعزيز
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يقو7   “2+�
0” كا2 
Kا  كا2  
ل§  برحلته 

لفكر   � تأث& خط& 

إلنسا� متز
منا مع 
لرحلة 
لر+حية 

هللا  2µ+ ملهد� �. لقد
لإلما7 

ألمو�، +قر�� حكمة 
هللا تعا� 
بعث 
ملسيح 
لذ� تنتظر¾ 
لبشرية 

`يعا.. نص& "مد �. 
 � Dلك 
لوقت كا2 
هللا فيه يهب 

إلنسانية +عيا جديد
 عن 
لكو2، 
+يوحي  ما0ية،  علوما  +Üد0 
فهم   � 
عقد تفك  
ل§  باألفكا� 
+يلهم  +كيما+ية،  فيزيائية  �مو� 

ملتفرغني  
لفكر  لرهبا2  شا¹  ما 

لعلمية،  
الهتماما�  صو
مع   �
كي تصلح ֲדا حيا� 
لنا/ 
ملا0ية، 


آل2 +
لنا/  ¾
+لينتهي 
ألمر ملا نر
يتصلو2 ببعضهم، +
لنفو/ تتناظر 
Kم  يفتح  مبا  +تتعا�×   ،å+
+تتز

لتعا�× من Öفا^ �+حية، �قو=: 
يهب  نفسه  
لوقت   � 
هللا  +كا2 
 �+
+Üد0 
لعلو7 
لر+حية، كي يد

آلثا� 
جلانبية للتقد7 
لعلمي، +كي 
ال éد´ 
لنا/ من يستغل 
لعلو7 

هللا   Â
عو عن  ليصرفوهم  
ملا0ية 

لر+حانية. +نز= +حي من 
لسما¹ 
 
+هذ 
لعلمي،  
لوحي  مقابل 

لوحي نز= على عبد 
هللا 
ملتفر÷ 
هللا +Dكر¾ +حتميد¾، ليجذ¿ �ليه 
معا20  من  شاكلته  على  هو  من 
 ¿

لنا/ 
ملخلصني،  +ليزيل 
لتر
على  
لدين  علما¹  �هاله  
لذ� 

تأ+يل 
لت�يل، +تتضح حقيقة 0ين 
جذ
بة  
جلما=  بالغة  ناصعة  
هللا 

للقلو¿.  
+بصر× 
لنظر عما � 
ستنتاجا� 
+�خطا¹،   �
ثغر من  0
�+ين“ ”

لباحثني  بعض  عليها  ب¥  +عما 
من  0+كي�“  ”�يتشا�0  �مثا= 
فكر +�حلا0، فقد عمل 
هللا حسابا 

لبشر  يساعد  كي  شي¹،  لكل 

جلانبية  
آلثا�  من   
يتخلصو  2�

لذ�  
لعلم،   �
�سر النكشا× 

أللبا¿،  تبهر  كشوفه  كانت 
فتضل بعض 
لعقو= من شد� 
لنو� 


ملبهر.

حلديث  
لعلم  كشو×   2� 
حلق 

0 من سطو´ +جو0 
هللا، لكن µ

cفتحي عبد �لسال 

‰ÄÊpÂ;!\;jel^;‹ÊË’\Â‰ÄÊpÂ;!\;jel^;‹ÊË’\Â

��;;ÍÅ‚∏\;n¬ed;\ÄÅ§;ÍÅ‚∏\;n¬ed;\ÄÅ§;
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هللا  �2 شد� سطو´ +جو0  يبد+ 
- نتيجة آليا� 
لعلو7 -  تعمى 

لعيو2 
ملحدقة � هذ¾ 
آليا�، مما 
ة 
ألشعة،  +تظلم µ ميلؤها من
يدýها من µخم  ملا  
لسبل  عليها 


لنو�. 
لقد كا2 من عجائب �ة 
هللا   
�نه بالتو
�µ مع موهبة �+ مع فتنة 
معلما  
هللا  +ضع  
لعلمي،  
لتقد7 
على +جو0¾ مع عبد صا�، معلم 
يوجب تفس& كل شي¹ � نطا^ 

هللا  فعل  فكيف  +متجيد¾.  د¾ 

Dلك؟!
��سل 
هللا 
ملسيح عيسى بن مرمي 
+يرشدهم  عقلهم  للنا/  ليكمل 
 
Dما Kم  +ليقو=  
لعلو7،  حلقيقة 
+ما  
لعلو7،   نعمة  جتا¾  ֲדم  يليق 

هو 
لتقد7 
حلق.

خللق +ال ºر7  من  
هللا ال éا× 

لنا/ 
لعلم، بل 
هللا يعلم �2 
لعلم 
�غلفة  ل�´  +يقو0  �ليه،  يؤ�0 
عن  
لعمى  جلو0  +سلخ  
خلر
فة 

هللا  هيأ  لذلك  
لعاملني،  عيو2 
للعلما¹ جناحا تتكامل به ��كانه، 
+هيأ تعا� لد
�+ين �حلته 
لبحرية 
بينما  ساملا  منها  +�عا0¾  
لبحثية، 
+لقد  �مثاله،  من  كث&  يعو0  ال 
كشف له بعض معاÂ بد¹ 
خللق، 

�شعة  بعض  لنيوتن  كشف  كما 
 Oيعت  Åح 
لفيزيا¹،   حقائق  من 
 �Oلع
 أل2  مكث،  على  
لنا/ 
بنهايا� 
ألمو� +كلياִדا، +مآالִדا 

ل§ تبقى � 
أل�¡، ال �زئياִדا 

ملوقوتة، فهو Áث علمي يتضمن 
للتسر´  للبنا¹ عليها، ال   �
�شا�

لعصو�  ÃوÁ حلماقا�، تثر�
+

لكر�  سكا2   �
+تطو� 
أل�ضية 

أل�ضية، متناغما مع Áث مقابل 

لبنية 
لكونية،  =
له عن تطو� �حو
+تطو�
� �جيا= 
لبنية 
لسما+ية، 
 �
�
+ما نتج عنه من علو7 بنا¹ مد


لذ�
� +تكوين 
لعناصر.
يدفع  قبل  من   2Öلقر
 جا¹  لقد 

لعليا،   �

لقفز 0فعا  و  
لبشرية 
+يقو= Kا 
قتحمي 
لعقبة، +لطاملا 

من  
إلنسا2  لتحرير  
لنظر  لفت 
مع  بد
هة   2D�  2Öفالقر 
لعبو0ية، 

هللا  ألمر  يفي¹  بشر�  جهد  كل 


لسبيل. 
� هذ

حلركا�  Çمن هنا نفهم سر جنا+
غر¡  مع  
ملتو
µية  
إلنسانية 

لقر2Ö، مثل حركة حترير 
لعبيد، 
بصر× 
لنظر عن غر¡ 
ملتقاتلني 
Öلة �   

لعبيد، فهم كانو لتحرير 
فيه  ºيا  عصر   ôليأ تعا�  
هللا  يد 
بOكة +جو0   ،
�
�حر 
لعبيد  �بنا¹ 


ملسيح بينهم.
+جا¹ 
لقر2Ö لنشر 
لفكر +
لتأمل، 
+لطاملا لفت 
لنظر للد�
سة +عمق 

لطبيعة. لقد جا¹   �
تأمل معجز

لقر2Ö +لطاملا لفت 
لنظر لتحرير 

جلمو0، + 
لتقليد  من  
لعقو= 

وجـاء القرآن لنشـر الفكـر والتأمـل، ولطاملا لفت 
النظـر للدراسـة وعمق تأمـل معجـزات الطبيعة. 
لقـد جاء القرآن ولطاملا لفـت النظر لتحرير العقول 
مـن التقليـد واجلمود، فالقـرآن إذن بداهـة مع كل 
جهد بشـري دراسـي حتريري. ألنه يفتح للناس آفاق 
الفـرص لتحرير ملكاتهـم وإبراز كنوزهـم الداخلية. 
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التقوى

فالقر2D� 2Ö بد
هة مع كل جهد 
بشر� �0
سي حترير�. ألنه يفتح 
للنا/ Öفا^ 
لفر� لتحرير ملكاִדم 

+�بر
µ كنوµهم 
لد
خلية. 

لوقت 
لذ� كا2 ”0
�+ين“  �+ 
يقو7 برحلته،  +
ملر
صد تأخذ � 
لرصد  +�صفى   Oك� مر
يا  صنع 

لتحكم  
خلا�جي، +علو7  
لكو2 
حني  
ألمتتة،   و  +تتقد7  ستنمو 
 2+0 �+توماتيكيا  
ملصانع  تعمل 
سبحانه  
هللا  كا2  عامل،  �ëية 
ستثو�  
لشبها�   2� يعلم  +تعا� 

لنا/   Êير عندما  +جو0¾  حو= 
�+عة 
ألمتتة � بنا¹ 
لكو2، +هو= 
 Ã

ألحد ÊرÔ � لال�ائي

لتنظيم 

لكونية، +�2 هذ¾ 
لشبهة ستضل 
يبحثو2  من  خاصة  
لكث&ين، 
مبا  "تفظني   
ليظلو 
لشبهة  عن 

لقليل،  
لدنيا  متا´  من   

ختطفو
+�بنا¹هم  
لنا/   
خدعو +مبا 
سبحانه  فقا7  
لتخييل،    2
بألو

لتكنولوجيا  تقد7  مع   �µ
بالتو

أل�كيـولوجيا + 
لبيولوجـيا +
+جو0¾،  حلقيقة  كامل  بإثبا� 
+�نز= �0لة +جو0¾ 
حلي مع عبد 
صا� هند�.   +عندما نقر� قصة 

لطاعو2 
لذ� 
نتشر � 
لبنجا¿ 
لغاية 7١٩٠٦  عا7 7١٨٩٨  منذ 


لتطعيم  
لنا/ �غم  +كيف هلك 

ملسيح  `اعة  
هللا  حفظ  +كيف 

ملوعو0 �غم 
المتنا´ عن 
لتطعيم، 
+0قائق   Êلتقو
 
تبا´  بسبب 

لتعليم، عندما نقر� 
لقصة نعلم �2 
 2+0 بالشفا¹  �علن  موجو0،  
هللا 
يأمرها  
جلر
ثيم،   ¿�  2� تطعيم 

ألسبا¿  خال^  +هو  فتطيعه، 
+عند¾ �سبا¿ �خرÊ +سنن لعمل 


لبد2 ال يعلمها 
لبيولوجيو2. 
+توقف  
حلا=،  جتمد  من  بدال   
+بالغة  
لقا=، + 
لقيل  �ما7  
لعقل 
فقد قطعت   ،=

جلد 
مللحدين � 
خطيب،  كل  قو=  
هللا  حكمة 
+جو0¾  عن  +�فصح  
هللا  +تكلم 
Ôد0
، +�ثبت نفسه �Kا حيا ²يعا، 

ختا� �جال متو
ضعا طيبا +�نشأ +

 ��) مستحيال  يبد+  مشر+عا  به 

لفكر  نظر   � 
لصعوبة   � غاية 
معه خلق  +�عا0  
لعا�0)، ++فقه 
+��ضه،  بسما+
ته  جديد  كو2 

+بد�¾ كونا جنينيا بسيط 
لبد
ية.
 �
كنو 
ملهد�  
هللا  ��سل   
للمشر+´، ليبني عن نفسه �2 
هللا 
هو  0ينه   2�+ 
حلي  
لقد+/  هو 


لدين 
حلي.
حدثت  
ل§  
لتو
�يخ  Ôمو´   2�
منذ بعث 
هللا 
ملسيح 
ملوعو0 � 
كو2  خلق  جال=  عن  يقل  ال 

جديد.
 �
لقد جند 
هللا معه جنو0 
لسما+

لعبد   
هذ فيزيا¹  ºمي  كي 
+كيميا¹¾، ملا قامت 
لبيئة 
ملحيطة 
به  
الستهانة + +تكف&¾  بتحديه 

بدال من جتمد احلال، وتوقف العقل أمام القيل والقال، 
وبالغة امللحدين > اجلدال، فقد قطعت حكمة اهللا قول 
كل خطيـب، وتكلم اهللا وأفصح عـن وجوده  ددا، 
وأثبت نفسه إ�ا حيا سميعا، واختار رجال متواضعا طيبا 
وأنشأ به مشروعا يبدو مستحيال (أي غاية > الصعوبة > 
نظر الفكر العادي)، ووفقه وأعاد معه خلق كون جديد 
بسـماواته وأرضه، وبدأه كونا جنينيا بسـيط البداية.
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بنيانه  ִדد7  كي  تدم&¾،  +"ا+لة 
فقد  
لر+حي.  عن  فضال  
ملا�0 
 

لعلما¹ بكفر¾ +شجعو �فÅ كل 
له   
+لفقو قتله،  على  
لغوغا¹ 

لقضية تلو 
لقضية، +
ختا�+
 �ثقل 
نصر¾  
هللا  لكن  +�بشعها،  
لتهم 

هللا  +جو0  �ال  له  تفس&  ال   
نصر
تعا� بصفاته 
ملذكو�� � كتا¿ 

ل§  
حلس¥  +�²ائه   ،2Öلقر
 
هللا 

.2
عملت +جتلت � Dلك 
مليد
+مما �ثبت 
هللا به +جو0¾ �2 علمه 

لبكر،  
ألصلي   óلعر
 
للسا2 
لغة  ألعظم  عميقا  تعليما  +كا2 
 .Âلعا
+�صعب لغة +��قى لغة � 
بالغ   
نثًر
 +شعر ֲדا  يكتب  فصا� 


لرقي.
 óلعر
 باإلنشا¹   كا2 عد7 علمه 
حقيقة ملموسة، +كانت تآليفه ֲדا 
بعد 
لتعليم حقيقة ملموسة تد�� 

بسهولة.
 +�2 �+عة �نشائه 
لعرó، +كتبه 

ل§ التقل �+عة عن حد
ئق +��ا� 

لدليل على �2 
هللا جا¹ هنا +مر� 

لد�+¿،  هذ¾  على  كلماته 
سحابا�  من  
ألمطا�  +هبطت 
ته على تلك 
حلقو= 
ملخضر�.   �
+ها هو ينشر فهم 
لنï "مد �  
كيو7  
هللا  0ين  +Üد0  للتوحيد، 
نز=، ليغد+ 0ين 
إلسال7 هو 
لدين 

جلدير  
آل2  
أل�¡   � 
لوحيد 

باالتبا´. 
إلله  حقيقي  د  هللا،  فيه  
حلمد 
متعا= � ت�هه، +ها هي شريعته 
مظلمة   ��D عن  متعالية  تعا� 
عن  م�هة  لإلنسا2،  +مهانة 
سيمفونية  
حد، + تناقض  حر× 
متر
بطة الئقة به متناسبة مع `اله 
"مد  هو  +ها  +جالله،  +كماله 
� � كتابا� 
ملهد� � يتألق 
� س&ته 
ملكتوبة من جديد +قد 

ل§   �
¹

الفتر كل  من  جتر�0 

ملفسر+2 + 
ملؤ�خو2  به  �لصقها 
 

ستعملو ممن   ،�

لر++ 
لفقها¹ +
 � 
لسابقة  
لعصو�  +سائل  نفس 


ملحصن،  
لطاهر، +قذ×  تلويث 

تبا´ كل + ،¹�Oلظن بال
+سو¹ 


عة.   D� لغنا¹ مع كل
�شاعة +
يعلن 
هللا عن نفسه مع عبد¾ +0عا¹ 
عبد¾ 
خلالص بعد �2 �خلص 
لعبد 
`اعة   2� +تو
ضعه.  عبو0يته 

ملهد� � هي كخلق كو2 تا7 
++لد  كاجلنني  +تكونت  
لصنع، 

+منا حÅ شب +يبلغ  �شّد¾.
 � 
هللا  +جو0  على  آلية  +��ا 
حتديها للمحا= +جناحها � ûطي 
كل 
حلو
جز 
لبيئية، +�2 صمو0ها 
مائة سنة بعد �مامها لبيا2 من 
هللا 

لصمد �نه موجو0 هنا بصمديته، 

لعد=  
ملنصف  على  يوجب  مما 

لعلمية  بالطريقة  �2 يفسر 
ألمو� 

لعا0لة، فها هو 
هللا بصفاته يتجلى 
مع   
هكذ يتجلى   2� +الميكن 
 
�جل ظاÂ فاجر فاسق، فأحسنو

ألمو�  
به 
لظـن �2D +فسـر+
صـفاته  بكل  يلـيق  نطا^   �


لعلى.

 

  "!!Jُال َيُمو aَخْذنا ِعْلَمَنا عن �َحلّي �لذOَ�  !َخْذُتْم ِعْلَمُكْم َمْيًتا عن َميٍِّتOَ"

�بو يزيد 
لبسطامي �0ًّ
 على مشايخ عصر¾       
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٤٦.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. حدثت« 

لدô +قالت: كا2 للمسيح 
ملوعو0 +
كانت   .�

خو+ �خو�  ��بعة   �
تز+جت  
ل§  هي   ÊOلك
 شقيقته 

Kوشيا�بو��،  Ãغال7 غو 
µمن مر
+كانت   ó  ó  0
مر 
²ها  كا2 
يصغرها  +كشو×،   Êë� صاحبة 
 ïلذ� كا2 بعد¾ ص

 غال7 قا�0 µمر
تو� � صغر¾. كانت بعد¾ شقيقته 

ل§ +لد� معه � تؤ�ًما +توفيت 
+كا2  ”جنة“،  
²ها  كا2  سريًعا، 
 ôلد
+ تقو=  `يًعا.  �صغرهم   �
بأنه � كا2 يقو= Kا: لقد �عطى 
 �  ÊOلك
 لشقيقتنا  
لصلحا¹  �حد 

ستيقظت كا2  فلما  تعويذً�  �ëياها 

بيدها سو�� مرمي مكتوبة على 
جلريد 

جلريد   
هذ ��يت  قد  (�قو=: كنت 

لز+جة   Êلد "فوًظا   =
يز ال  
لذ� 
 
µمر �لد
+ �� Oألك

لكÊO ألخينا 

�شيد �د).

٤٧.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: 
للمسيح  
لوحي  سلسلة  بد��  قد 

ملوعو0 � منذ �مد طويل �ال �2 

هللا  من   � فيه  ُ�مر  
لذ�  
لوحي 
تامة  بصر
حة  
خللق   Çإلصال تعا� 
 ١٨٨٢ ما�/   �  � تلقاها  قد 
�� حني كا2 يؤلف 
جلز¹ 
لثالث من 

هني Oل
  

نظر+) 
ألدية.  
هني Oل

 (٢٣٨� 
لثالث  
جلز¹  
ألدية، 

بل  
لبيعة  �خذ  يبد�   Â  � +لكنه 

نتظر لذلك �مًر
 �Kًيا Öخر، فلما نز= 
�خذ  عن  �علن  تعا�  
هللا  �مر  عليه 

لبيعة � 0يسمO ١٨٨٨ +0عا 
لنا/ 
 í .¾لك من خال= �عال2 نشرD ��
�ال  
لبيعة  �خذ  بد�  بد
ية ١٨٨٩   �
�نه  �ال  
حلني  Dلك   �� يعلن   Â �نه 
Ôد0 +مأمو� من 
هللا مع �نه منذ بد
ية 
�عالنه Â يصّرÇ فقط �نه مأمو� من 
 �
�شا� على  ºتو�  +حيه  بل  
هللا 
صرºة �� �نه 
ملسيح 
ملوعو0 +لكنه 
بأنه  يعلن   Â تعا�  
هللا  قد�  +فق 

ملسيح 
ملوعو0 +
قتصر على �نه ُبعث 
من 
هللا تعا� مصطبًغا بصبغة 
ملسيح 
خلق   Çصال� �جل  من  
لناصر� 


لقسط 
لسا0/) )

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي
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ملسيح  مع  مماثلة   �  2� +قا=:  
هللا، 
عا7  بد
ية   � �علن   í 
لناصر�. 
�نه  +�علن  
ملسيح  +فا�  عن   ١٨٩١
هو 
ملسيح 
لذ� +عد مبجيئة � هذ¾ 

لعامة  معا�ضته  بد��  +لقد  
ألمة. 

 .
بسبب �عالنه هذ
كما كانت هنا� �شا�
� صرºة � 
+حيه 
لبد
ئي �� �نه نï +�سو= �ال �2 

ملشيئة 
إلKية منعته من 
إلعال2 بذلك 

مليال�0  
لعشر+2  
لقر2  بد�   2�  ��
حني 
ستخد7 � عن نفسه كلما� 
ينشر   Â+ صر
حًة،  
لرسو= +  ïلن

�عالنه عن كونه مثيال لكرشنا � 
 .١٩٠٤  �  �� بكث&   
هذ بعد  �ال 
 Â+ هللا تعا�
+كا2 هذ
 كله مبشيئة 
يكن له � 0خل فيه. +نالحظ � 
 å�ّلتد
 
حيا� 
لنï � �يضا مثل هذ

لذ� ºتو� على كث& من 
ِحلَكم 
ل§ 

ال يسع 
ملقا7 لسر0ها.


لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٤٨
 
µمر  �� نا  جدِّ جدُّ  كا2  �قو=: 
+"بًّا  +تقيًّا  +�ًعا  �جال  "مد  كل 
 
للعلم، كانت قا0يا2 � عهد¾ مركًز
للعلما¹ 
لصاحلني، +لكن تعرضت � 
�جد
0نا  من  
ملتو
�ثة  عقا�
تنا  عهد¾ 
خسا��   ��  �0�+ 
لسيخ  Kجما� 
بعض 
لقرÊ �ال �نه ظل "افًظا على 

جز¹ كب& من هذ¾ 
لعقا�
�، +تو� 
على 
ألغلب � ١٨٠٠، í تو� 
بنه 

لعائلة +�ب  
 عطا "مد �ئاسة µمر
غرهـ“   7
�” منطقة  من  
لسيخ 
 
`يع عقا�
ته +
ضطر للعيش "صوً�
سو�  ºيطه  كا2  
ل§  قا0يا2   �

لسيخ  سيطر  
لنهاية   �+ خا�جي. 
مكتبتنا   
+�حرقو 
لبلد�  على  خد
ًعا 

 عطا "مد للخر+å من µضطر مر
+
 �� فتوجه  +�قا�به  عائلته  مع  
لبلد� 
ثّله“  ”كفو�  +الية   �  “=
”بيغو+
حيث ُ�كِر7 من قبل 
لرئيس 
لسيخي 

لذ� �حله ضيًفا عند¾.  
لوالية  Kذ¾ 
عطا   
µمر ُسّمم   �
سنو بضع  بعد 
"مد مبكيد� من 
ألعد
¹ فما�، كا2 

لسن.  صغ&  
لوقت  Dلك   � جدنا 
بأ2 جد� على صغر   :ôلد
+ تقو= 
قا0يا2   �� 
لد¾ +  �µنا� جا¹  سنه 
جاֲדه  لقد  
لعائلة.   �Oمق  � ليدفنه 
 2� �ال  قا0يا2   � 
ملقيمو2  
لسيخ 

لعاملة �  
لفئة  
لنا/ +السيما  عامة 
ֲדم  +بلغ  جدنا  مع   
تكاتفو 
لبيو� 
من  
لسيخ  خا×   Åح �0جة  
ألمر 

لتمر0   �� +حتوله  
ألمر  
ستفحا= 
بعد  بذلك. �جع جّدنا  له   
فسمحو
 � 
لسيخ  كا2  قا0يا2.  من  Dلك 

 على `يع +Dستحو
Dلك 
لعصر قد 
مساجدنا   
+حولو +بيوتنا  عقا�
تنا 

 í .إلقامة للمسافرين
0+�
 للسكن +
� عهد 
لر
جا �جنيت سنغ ُكسر� 

7 غرهـ“ +خضع �” سيِخ  شوكة 

لبلد كله لسيطر� 
لر
جا �جنيت سنغ 

لذ� 
ستعا0 منه جد� بعض عقا�
ته 
+بعد  قا0يا2،   �� +�جع  
لعائلية 
 
µألصغر مر
Dلك قّد7 جّدنا +�خو¾ 
عسكرية  خدما�  
لدين  "يي  غال7 
�جنيت  
ملها�
جا  حكم   � متعد0� 
مذكو��  كلها  
ألمو�  +هذ¾  سنغ. 
 Punjab Chiefs :¿بالتفصيل � كتا
(µعما¹ 
لبنجا¿) للمؤلف 
لس& ليبل 

لسيخي  
حلكم  
نتهى  فلما  غريفن. 
+تعرضت  
لبال0   � 
لفوضى  عّمت 
+لعل  للمصائب،   Êخر� مر�  عائلتنا 
فيه جدنا  ُ�سر  
لذ�  
لعصر  هو   
هذ

 غال7 "يي 
لدين ++ضعا µخو¾ مر�+
� قلعة ”بسر
+í .“2 جا¹ 
إلجنليز 
 
+�جر+ عقا�
تنا،  على   
+Dفاستحو
مقابل Dلك تقاعدية فخرية مقد
�ها 
هذ¾  +ظلت  سنوًيا،  �+بية   ٧٠٠
 �� +صلت   Åح تتناقص  
لتقاعدية 
١٨٠ �+بية سنوًيا عند +فا� جد�، 
+بعد +فا� عمي توقفت هذ¾ 
لتقاعدية 
فبسبب  Dلك   �� �ضافة  
نتهت. +

لفوضى   �� 
لعظيمة   �

لتغ& هذ¾ 
 ¹

حلاصلة � �اية عهد 
لسيخ í جر
تغ& 
حلكومة نشأ� �سئلة +نز
عا� 
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لعصر كث& من حقوقنا بتملك بعض 
لقرÊ حو=  
كث&� حو= حق متلكنا لعقا�
تنا � ضو
حي قا0يا2، فأتلفت � هذ

مللحقة ֲדا. قيل  Êلقر
قا0ياÂ+ ،2 يستطع جّدنا مع بذ= �مو
= طائلة �ال 
ستعا0� حقو^ 
لتملك على قا0يا2 +بعض 
�2 جّدنا قا= ألقا�به قبل �فع 
لقضية: ��يد �فع هذ¾ 
لقضية فإ2 كنتم تريد+2 �2 تشتركو
 فيها فاشتركو
. +لكن ملا 

 حصلت على شي¹ D�+ ميكنك �2 تقو7 بذلك 

 �فض 
جلميع 
الشتر
� فيها بل قالو كا2 جناÇ هذ¾ 
لقضية ضئيال جدًّ
فهو لك. فلما 
ستعا0 جد� `يع حقوقه كتب 
ملحامي جلد� �²ا¹ `يع �قا�به � خانة 
مللكية. مع كل Dلك ظلت 

لعقا�
� كلها حتت سيطر� جد� +ظل 
ألقا�¿ ينالو2 جز¹ً
 من مدخوKا. �2 شجر� عائلتنا � عا7 ١٨٦٥ تقريًبا 

كانت كما يلي:


ألعلى Ãملو�

 ها�0 بيك µمر


 "مد �سلمµمر


 "مد قائم µم& "مدمر 
µمر


 فيض "مدµنو� "مدمر 
µمر


 كل "مدµمر�
 تصد^ جيالµمر


 قاسم بيكµعطا "مد       مر 
µمر

Ãغال7 غو 
µمر

ملعر+× باألصم 


لسيد� سند2

 غال7 �سو=µملة مر��


لسيد� سكينة
�

 غال7 صمدµملة مر��


 غال7 مصطفىµمر

      �
 غال7 جيالµمر   �

 غال7 صمدµغال7 �سو=        مر 
µمر


 غال7 مرتضىµغال7 "مدمر 
µلدينمر

 غال7 "ي µنظا7 حيد�مر 
µمر


 غال7 قا�0µدمر
 غال7 �µمر �حضر

ملسيح 
ملوعو0  


 غال7 حسنيµمر

ملعر+× Áسني بيك


 �ما7 
لدينµلدينمر

 نظا7 µلدينمر

 كما= µمر
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أل²ا¹ � 
ملربعا� Kي �²ا¹  2�
 � شركا¹   
كانو 
لذين  �+لئك 
عا7  قا0يا2   �
عقا� متلك  حق 
 �
عقا� ُجّل  ُ+µعت   .١٨٦٥
قا0يا2 � 	س حصص؛ حصتا2 

 �جيال تصد^   
µمر أل+ال0 
"مد  كل   
µمر أل+ال0  +حصتا2 
حصة  مرتضى  غال7   
µمر +ُ�عطي 
على  +مشرًفا   
مديًر لكونه  
حد� +
هذ¾ 
لعقا�
� +ُ+µعت هذ¾ 
حلصة 

بعد Dلك على �+ال0¾.
�قو=: بعد +فا� جّدنا �فع بعض 
لشركا¹ 

 �ما7 
لدين، µمن مر �ملتملكني، بإثا�
غ& 

ملحكمة لنيل حق 
لتملك على  � Ê0عو

 غال7 قا�0 µلعقا� ضد عمنا مر
حّصتهم � 
 �
قر 
لعليا  
ملحكمة  من  
لنهاية   � فصد� 
�عظم   
µمر  Êشتر
 Dلك  بعد  عمنا.  ضد 
 �
 تصد^ جيالµلالهو�� حصة مر
بيك 

 قاسم بيك +فق µبن مر
 Ãغال7 غو 
µمر+

لسابق +مبوجبها قد  بينهم �  
تفاقية متت 
هذ¾  نفقا�  `يع  بيك  �عظم   
µمر حتمل 
فقد  
لدين  "يي  غال7  �+ال0  �ما  
لقضية. 
متلكو
 حصتهم � 
لعقا�
� بأنفسهم. +مبا 

 غال7 حسني Â ينجب �Dية لذلك µ2 مر�

 غال7 مرتضى µنتقلت حصته �� �+ال0 مر



 غال7 "يي 
لدين.µال0 مر+�+
من  
حليا�  قيد  على  �حد  يبق   Â �قو=: 
 
µمر+  �جيال تصد^   
µمر عائلة  فر+´ 
فر´  من  �حد  يبق   Â كما  بيك،  قاسم 
 
µغال7 حيد� �يضا. تو� �عمامي مر 
µمر

 كما= µلدين +مر

 �ما7 µغال7 قا�0 +مر
�ال  
آل2  يبق   Â+  .
éلفو  2�  2+0 
لدين 

 نظا7 
لدين 
لذ� µبن مر

 كل "مد µمر
بانضمامه �� 
ألدية قد 0خل � 
لذ�ية 

هللا  قا=   .� 
ملوعو0  للمسيح  
لر+حانية 
تعا�: ينقطع Öبا�ë +يبد� منك. (
لتذكر�، 
تلقى  لقد   ،(٢٠٠٤ عا7  طبعة   ،٣٩٧�

إلKا7 ملا كانت  

ملسيح 
ملوعو0 � هذ  �  �
 غال7 �د 
لقا0ياµسيدنا مر
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.¹
`يع فر+´ شجر� عائلته خضر

٤٩. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. حدثت« 

لدô قالت: +

عندما كا2 
ملسيح 
ملوعو0 عليه 
لسال7 
شاب� Dهب الستال7 
لر
تب 
لتقاعد� 
 .(� 
ملوعو0  
ملسيح  
لد +) جلد� 

 �ما7 
لدين. +عندما µ&هب خلفه مD+

ستلم 
لر
تَب �خذ¾ �ما7ُ 
لدين þد
عه 

لتحايل عليه � مشو
� خا�å قا0يا2 +
بد= �2 يأô به �� قا0يا2، +ظّل يتنّقل 
به من مكا2 �� مكا2 حÅ بّد0 (�ما7ُ 
+Dهب  تركه   í 
لنقو0،  كل  
لدين) 
�� مكاÖ 2خر. فشعر 
ملسيح 
ملوعو0 
باخلجل +Â يرجع �� 
لبيت. +حيث 
�2 جّد� كا2 يرغب 0+ًما � توظيفه 
سيالكو�  بلد�   �� توجه   � فإنه 
+عمل موظف� � مكتب نائب 
ملفو¡ 
مد�  هنا�  يعمل  فظل  ضئيل.  بر
تب 
í ملا مرضت جدتك ��سل �ليه جّد� 

لوظيفة  ليتر�  شخص  مع  �سالة 
+يعو0، فعلى 
لفو� سافر. فلما +صل 
للوصو=  عربة  
ستأجر + �مرتسر   ��
هنا�   �� +صل  قد  كا2  قا0يا2   ��
+�خذ¾  الستقباله  قا0يا2  من  شخص 

لشخص  
سريًعا �� قا0يا2. +�خذ هذ
يقو= � �ثنا¹ 
لطريق لصاحب 
لعربة 
 í كانت خط&�،  حالتها  أل2   ْ́ �سِر

حالتها خط&�  كانت  قليل:  بعد  قا= 

 فأسر´ ألن« �خشى �2 تكو2 قد  جدًّ

توفيت �� 
آل2.
تقو= +
لدô: كا2 � يقو=: كنت 

لدô قد + 2� 
قد فهمت من كالمه هذ
توفيت أل�ا لو كانت على قيد 
حليا� 

لكال7. فلما +صل  
ملا تكلم مبثل هذ

�� قا0يا2 عر× ��ا توفيت حقًّا. 
تقو= +
لدô: قا= �: عندما ترك« 
هنا  يتجو=  صا�  
لدين  �ما7   
µ&م
ُمحّملًة  قافلًة  هاجم   
+�خ& +هنا�، 
بالشا� لينهبها، +ُقبض عليه، í ُ�طلق 

سر
حه � 
ملحكمة. 
تعا�  
هللا   2� يبد+  يقو=:   � كا2 
ألنه  �جلنا  من  
لسجن  من  �نقذ¾  قد 
لو بقي � 
لسجن - فبغّض 
لنظر عن 
لقا=  
لشرير�-  
لشخص   
هذ س&� 


لنا/ عنا: �2 
بن عّمه كا2 سجينا.
 �  � توظفه  مرحلة   2� �قو=: 
 ��  ١٨٦٤ من  كانت  سيالكو� 

.١٨٦٨
 2� 
لر+
ية  هذ¾  من  يفهم  �ال  (Üب 
 � توظف  قد   � 
ملوعو0  
ملسيح 
قد  
لدين  �ما7   
µمر أل2  سيالكو� 
مبلغ  عليه  
لتحايل + þد
عه  منه  �خذ 
أل2  +Dلك  جلد�،  
لتقاعد�  
لر
تب 
 �  Çصر قد   � 
ملوعو0  
ملسيح 
بعض مؤلفاته �يضا �2 
لسبب 
لرئيس 

� توظفه هو �2 +
لد¾ كا2 يلّح عليه 
بذلك، +�ال فإنه � كا2 �
غًبا عن 
 ¹
�+ 
لرئيس  
لسبب  +هو  
لتوظف، 
تركه 
لوظيفة ألنه كا2 يكر¾ 
لتوظف 
 2Dلد¾ يستأ
+كا2 يكتب 0
ئًما �� +
بتر� 
لوظيفة +لكنه Â يكن يسمح له 
 ôجد مرضت  عندما  +لكن  بذلك، 

لعو0� + 
لوظيفة  بتر�  جد�  له  ²ح 


لبيت.) ��

٥٠.  بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: 
�2 عائلتنا معر+فة بشغفها بعلم 
لطب 

لطب   � 
لبا´  طويلة  عائلتنا  +ظلت 
طبيًبا  جدنا  كا2  
لدهو�.   Êمد على 

ئع 
لصيت. كا2 عمي D ًقاDحا+ 
ماهًر
للمسيح   2� كما  
لطب،   /�0 �يضا 
فيه،  عميقة   �Oخ �يضا   � 
ملوعو0 
Ôموعة  
لبيت   � عند¾  يضع  فكا2 
يعطيها  
أل0+ية +كا2  بأ/ ֲדا من  ال 

 سلطا2 �د µللمرضى، كما �2 مر

خلليفة  حدث«  
لطب.   /�0 �يضا 

لثا� للمسيح 
ملوعو0 � +قا=: لقد 
بد�
سة   � 
ملوعو0  
ملسيح  نصح« 


لطب. 
�قو=: مع �2 عائلتنا قد متيز� مبها�ִדا 
 Â  0ها
� علم 
لطب َيْيَد �2َّ �يًّا من �فر
 Â+ لعلم مهنة �+ مكسًبا له
 
يتخذ هذ

يقبض قط من �حٍد مقابًال لعالجه.
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