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كلمة �لتقو�٢

ال  �إلسالمي    nلعا� من   ��كث �ماكن   p
  ،cملعنو�"  c6ملا� بالتشجيع   ��لتفك rظى 
ال   hأل6با�"  hلعلما� tعل   cلذ� �ألمر 
 ��كث شر�ئح  لد5   xوy ةz" �لكافية.  بالرعاية  rظو& 
"يقمعو}ا  يعا6"}ا  حيث  �لفكر  حرية  من  �لنا@  من 
ككل،  باملجتمع  يلحقوها  �ل�   Aباألضر� مبالني   �غ
 ��لتفك  %( �مليل  يزيل  باألحر5   "� يضعف   cلذ� �ألمر 
تدtAيا   �Aنو ينطفئ   &�  %( �6خله   p صاحبه  فيحبسه 
�لفكر  "مستقلو  �لناقد"&  �ملفكر"&  "يتعر�  "يتالشى. 
�لذين لديهم �جلر�� على �إلعر�� �رية عن نتا� فكرهم 
"�حلرما&.  5Eأل�" "�ملالحقة  للمضايقة   ��كث �ماكن   p

"قد ينشأ p �لوطن �إلسالمي �6يب �" مفكر عظيم تكو& 
"يقضي  "�إلبد��  "�لعبقرية  �لنبو�  على  �6لة  كتابا-  له 
حياته بني ظهر�نينا p هذ� �لدنيا r &� &"6ظى باالهتما> 
�لكاp �" �لتكرمي �لو�جب �" �إلقر�A من جانب �صحا� 
"عبقريته.  �"فكر علمه  بقيمة   �بلد "�فر�6  �لسلطا- 
"yتلف هذ� �حلالة p �لبلد�& �لغربية "Eلك بسبب كثر� 
مؤسسا- �ملجتمع �ملد�، �لعلمية "�لثقافية "�أل6بية "غ�ها 
�ا  يكفل   cلذ� �ألمر   ،Lالستقال�" باحلرية  تتمتع  �ل� 
�ال�6هاA. "يبد" �& ظاهر� )غفاL �لشخص �ملفكر �ملبد� 
�ماكن   p هي  مما  �لغر�   p شيوعا  �قل  تكو&  قد  �لفذ 
�خر5 تقل فيها هذ� �ملؤسسا- "yضع للرقابة. "بالتا� 
حكومية  مؤسسا-  �إلسالمي  �لوطن   p تنشأ   &� tب 
"غ� حكومية،  تقّوc  "سائل �التصاL �جلماه�c، �ل� 
�اال-   p ملبدعني�" �إلبد��  تشجيع  مهامها  من  يكو& 

�أل�6 "�لعلم "�لفكر.
"تشجيعه  �ملبد�  �سم  بإشاعة  �نه  فيه  شك  ال  "مما 
"�لثقة  باالعتز��   cقو  Aشعو لديه  ينشأ   cملعنو�"  c6ملا�

 �Aفكا�  nعا بني  جتا"با  �لق   cلذ� �ألمر  بالنفس، 
معنويا  يكافئه  �ملجتمع  tعل  مما  حوله   cلذ� "�ملجتمع 
.�hعطا  Aيقد"  cلنقد�"  cلفكر�  ��هو6 على  "ما6يا 

�لعلمية  �إلنتاجا-  من  به  بأ@  ال   Aقد  Lا ( "بسبب 
بعض  "�ضطها6  مالحقة   "� �ملبدعة  "�لنقدية  "�أل6بية 
ُمنِتجيها ُ�صيب كث� من �ملفكرين "�لعلماh "�أل6باh ¢يبة 
�يضا  "ُ�صيب  �إلبد�عي  �ندفاعهم  "قلَّ   Gإلحبا�" �ألمل 
 Gباإلحبا مبدعني  يكونو�   &� �لذين كا& ميكن  قسم من 
 cلعلمي "�لفكر� xميا6ين �الستكشا L6خو p 66لتر�"

"�لفلسفي.
"ال شك �& �هم ما تتميَّز به �متنا هو حيويتها "�ستجابتها 
لألحد�¥ حو�ا "لكن p عصرنا �حلا� تفاعل قمع حرية 
�لفكر مع غيا� �لقد"� �لفعالة "�نتشاA �لقد"�- �لفاسد� 
للموضة،  �حلجا� �ضع  �صبح  �ملو��ين؛ ح§   Lختال�"
"�لصال� ُتَؤp 5َّ6 �"قا- �لفر�� نقر� كنقر �لدجا� �جة 
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غريبة  )فر�� حالة   %(  56�  cلذ� �ألمر  عبا�6،  �لعمل   &�
�لتفاعل مع  �ألحد�¥ ح§ �صبحت �لالمباال�  من عد> 
�لسمة �ألساسية p معظم تعامالتنا "طبعت ¢اَتمها على 
 L"اr منصبا  �حد  يتو%   &� فبمجر6  �ألفر�6.  تصرفا- 
� من كل Aقا� من حوله "�ألخذ بثأA بكل �لسبل قطع
من �ساh"� �أل�6 معه. فتجد� يريد للدين �& ينتصر "لكن 
ليس من خالله "Eلك بتقدمي �لتضحيا- "خدمة �إلنسانية 
كما يعلمنا �لكتا� �حلكيم، بل تتسم تعامالته بالغلظة "ال 

�اL لإلخاh "�لر
ة.
"ال يفوتنا �& نذكر p هذ� �ملقا> �& من �هم �سبا� عد> 
مباال� �لنا@ مبا rد¥ حو�م، هو �&  هم �لشاغل هو 
�جلرh�A" c لقمة �لعيش، �يث �صبح �نشغا�م بأc �مر 
Fخر ُيعد ترفا ال يطيقونه "ال يبالو& به. "بالطبع ليست 
مشكلة �ألمة �ليو> – على عكس ما يشيع �لبعض – �لنقص 
�ملاp c6 �ألمو�L "�لعتا6،  بل ُجل �ملشكلة هي �لضعف 

�ملعنوc �لذc �صا� �ملسلمني. فاملسلمو& �ليو> منهزمو& 
6ينهم  بتعاليم  �لتمسك  يعو�هم  لغ�هم،  منقا6"&  نفسيا 
من  �ألمة  على  ُيخشى  ال  �نه  معلو>  بقيمهم.  "�العتز�� 
�لفقر )�E َطُهر- نفو@ �بنائها.. كما قاL �لصاT6 �ألمني 
�: "َفَو �هللا ال �ْلَفْقَر َ�ْخَشى َعَلْيُكْم، َ"َلِكْن َ�َخَشى َعَلْيُكْم 
ْنَيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَ& َقْبَلُكْم،  َ�ْ& ُتْبَسَط َعَلْيُكُم �لدُّ
َ�ْهَلَكْتُهْم".  َكَما  َ"ُتْهِلَكُكْم  َتَناَفُسوَها،  َكَما  َفَتَناَفُسوَها 
 cجوهر ³و  على  مرتبطة  �لسعا�6   Aعتبا� �خلطأ  ملن  )نه 
 Lملا� من  �ملطلو�  أل&   ،Lملا� من  �ملزيد  على   Lباحلصو
سيظل باستمر�A �كثر من �ملعر"�، "من µ فإ& مشاعر 
�حلرما& ستظل مسيطر� على �عد�6 هائلة منا على ³و ما 

نلمسه �ليو> �ينما �جتهنا.
 "p هذ� �خلضم جند �& ما يزعز� كيا& صاحب �ملوقف 
"�لر�c، ""�لرسالة" عموًما هي �لالمباال�.. خصوًصا من 
�لنا@ �لذين يستهدفهم برسالته، "يفتر� �}م معنيو& ֲדا. 
�لعذ�� �ألشد، حينـما tد  فالالمباال� هي ما يعذبـه 
�نه "صـوٌ- صـاp ºٌA �لBيـة" .. لسـا& حالـه 

!!"c6ال حيا� ملن تنا"
�لالمباال�   &�  xيعر بتمعن  �لتاAيخ   @A6 من  &� "ال شك 
�ُملستحكمة كانت �لسبب p هزمية �" yلف �مم، قبل �& 
حالة  فالالمباال�  معلو>  هو  "كما  �لغز��.  عصف  يد� ها 
Eهنية  تتلبَُّس �ألفر�6، �" �جلماعا-، �" �ألمم، لفتر� �" حلقبة 
طويلة..  فتصبح �لطابع �ألساسي لشخصية �لفر6. "عندما 
 �"�النتبا فقط  ليس  تستوجب،  "�"ضا�   Lبأحو� �ألمُم  مترُّ 
" "�ليقظة"، بل �لتعب� بالقوL "�لفعل عن مو�قفها ")�6�Aִדا 
� مانًعا بينها "بني هذ� ��دx �لنبيل فتحكم  تقف �لالمباال� سدًّ
�ألمة على نفسها – قبل �& rكم عليها غ�ها- باإلعد�>. 

�ألمر �لذc تدمي له �لر"À "يبكي له �لقلب.. 

فالالمباالة هي ما يعذبه العذاب األشد، 
حينما \د أنه "صوٌت صارٌخ � ال�ية".. 
لسـان حالـه "ال حيـاة ملن تنـادي"!!
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما> �ملهدc "�ملسيح �ملوعو6 �

:@"A6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

َعَلى  ُكْنُت   #ْ%ِ 
َ'ْيُتْم َ'َ َقْوِ*  َيا  ﴿َقاَ- 

َحَسًنا  
ْ�ًقا ِ ِمْنُه  
َ�َقِني َ4َ 
بِّي َ ِمْن  َبيَِّنٍة 

َ'ْنَهاُكْم  َما  ِ%َلى  ُ'َخاِلَفُكْم   #ْ'َ 
يُد ِ'ُ 4ََما 

َعْنُه ِ%ْ# ُ'ِ
يُد ِ%الَّ �إلصالAَ َما �ْسَتَطْعُت 

ْلُت 4َِ%َلْيِه  4ََما َتْوِفيِقي ِ%الَّ ِباهللا َعَلْيِه َتَوكَّ

ُ'ِنيُب﴾ (هو6: ٨٩)

:Lلكلمـا� Aشر
'خالف: خاَلفÅ )% كذ�: َقَصد� "�نت 

ُمَوLٍّ عنه (�ألقر�)

 :Qلتفسـ�
ليست  "�ملر�6:   ،x"ذ� كال>   dهنا
 cلذ� ÇA ل� تأمر� ֲדذ� ")منا هو� Éصال
لو كنت  قو>،  يا   �"Bفأخ به.   يأمر� 
مقر"ًنا  �هللا  ِمن  "حًيا  �تلقى  �لو�قع   p
بأ6لة على صدقه، "�Aًقا حسًنا من فضله 
�عظكم   &�  �Eً(  � rق  �فال  
ته، A"

"�}اكم عما �ثبتُّ بطالنه بأ6لة �6مغة؟
 xلتصر� عن  تنهانا   �Eملا قو�م:  �ما 
قائال:   6ّA فقد  �مو�لنا،   p رية مطلقة�
�ال  �نا؛   É�"س سلوكي   %( �نظر"� 
"ما  به،  �نصحكم  مبا  �عمل   Åن� تر"& 
�نÌ Åلص  فال شك  �ألمر كذلك   <�6
 Åكنتم تظنو& �ن �E(" .فيما �عظكم به
فهو  بذلك سلطة "حكًما عليكم  �Aيد 
�يضا ظن باطل، أل& �إلنسا& ميكن �& 
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غ�ُة شعيب � 
على حرمات اهللا 
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يكو&   &�  &"6 ألحد  �لنصح   cُيسد
هذ�   <�6 "ما  عليه،  "حاكما  سيًد� 
ما  �ستعمله   xفسو  � مشر"ًعا  حًقا 
�لنتائج  �ما  سبيًال.  Eلك   %( �ستطعت 
فليست بيدc، ")منا هي p يد �هللا تعا%، 

"ما علّي )ال �لبال�.
ما �Aَ"َعه "ما �لَطَفه ِمن شرÀٍ ملقا> �لنبو�! 
تعا% بل كل  فكل مأموA من عند �هللا 
 p �ملشاكل.  نفس  يو�جه  "�6عية  مبلغ 
 E( ،لنا@ من نصحه ""عظه� <Bّلبد�ية يت�
 .�يعتB"& نصحه نوًعا من �جلB "�إلكر�
"يعتB"نه  "يتنا�لو&  قليًال  يهد�"&   µ
مسا"ًيا �م p �لدAجة، "يأEنو& له �& 
يقوL ما عند�، 6"& �& يصدقو� قوله. 
�لنÐ ال يبدc� c سخط عليهم  "لكن 
�لثانية،  �ملر�   p "ال  �أل"%  �ملر�   p ال 
")منا يهتم بأh�6 "�جب �لتبليغ p �حلالتني 
 �غ �هللا   %( )ال  ينظر  "ال   ،hسو� على 

.�مكتر¥ بكل من سو�

 #ْ'َ ِشَقاِقي  َيْجِرَمنَُّكْم  ال  َقْوِ*  ﴿4ََيا 

 4ْ'َ  Aٍُنو َقْوَ*   Tََصا'َ َما  ِمْثُل  ُيِصيَبُكْم 

 Yٍَقْوَ* ُهوٍ� َ'4ْ َقْوَ* َصاِلٍح 4ََما َقْوُ* ُلو

ِمْنُكْم ِبَبِعيٍد﴾ (هو6: ٩٠)

:Lلكلمـا� Aشر
ال \رمّنكم: َجَرَ> ألهله: َكَسَب، "منه 

قوٍ>  َشَنئاُ&  tرمّنكُم  ﴿"ال   :&Fلقر�  p
على �ّال تعِدلو�﴾، �c ال يكسبّنكم، "قيل 
"�صُل  (�ألقر�).  rملّنكم  ال   :Ñيض�
 ��جلر>: قطُع �لثمر� عن �لشجر، "�سُتع
 Òمع"  ،�مكر" �كتساٍ�  لكل  Eلك 

َجَرَ>: َكَسَب �" جÒ (�ملفر�6-).

 :Qلتفسـ�
 Àيتضح من �آلية �& شعيًبا ُبعث بعد نو
"لكن   Gلو" ")بر�هيم   Ôصا" "هو6 
جند  ال   E( �لسال>،  عليهم  موسى  قبل 
هنا �E cكر ألمة موسى، مع �& موسى 
 p �لوقت  بعض  "�قا>  قومه  مع  هاَجَر 
نفس هذ� �ملنطقة �ل� كا& يسكنها قو> 

شعيب.

 َّ#%ِ ِ%َلْيِه  ُتوُبو�  ُثمَّ  
بَُّكْم َ ﴿�4َْسَتْغِفُر�4 


بِّي َ
ِحيٌم 4�ُ4ٌَ�﴾ (هو6: ٩١)َ

:Lلكلمـا� Aشر
 Lفعو �حلب،   ��لكثُ �لو6"6:   :�4�4
"هي   6"6" هو   :Lيقا فاعل،   Òمبع
 :�"6"6. �لوp 6"6 �ألÕاh �حلسÒ معنا
�ملحب �" �ملحبو� من �"ليائه، فيكو& 

مبعÒ مفعوL (�ألقر�).

:Qلتفسـ�
يطعنو&  �إلسال>   hعد��  Lيز� "ال  كا& 

فيه بأنه قد فتح با� �إلµ على مصر�عيه 
 p �لتوبة   &� ظانني  بالتوبة   Àبالسما
�إلسال> تعÅ تر6يد �إلنسا& بضَع كلما- 
باللسا& فقط، "هذ� يكفيه لغفر�& معاصيه 

.(٦٦٩ × Øبركا ¥Aستيا)
�بًد�،  Eلك  يعّلم  ال  �إلسال>   &� "�حلق 
")منا �لتوبة p �إلسال> شيF hخر متاما. 
ألنه يرA &� 5جو� �ملرh عن �ملعصية )% 
A"حانية  A6جا-   %( تقّدمه   µ �حلسنة 
عليا ال يتأتى 6فعًة "�حد�، ")منا يتم على 
 6�A� �E( - مر�حل عديد�. فعلى �ملذنب
�اسبة  p به- �& يبد� �"الA %( لرجو��
نفسه مبعÒ �& يدA@ �حو�L نفسه "يتنّبه 
"هذ�   ،hخطا�" عيو�  من  فيه  ما   %(
 �Eباالستعا يقو>   µ �لند�مة.  فيه  سيولد 
باهللا  لتد�dA �خطائه مستعينا  �c يسعى 
تعا%. µ تأÉ مرحلة �الستغفاc� A يدعو 
ما  تأث��- "عو�قب  �& rفظه من  Aبه 
تقد> من Eنبه p �ملاضي. µ تأÉ مرحلة 
�لتوبة �c يبد� p )نشاh عالقة حب مع 

�هللا تعا% بكل ما ُ�"É من قو� "طاقة.
)E& فليست �لتوبة �إلسالمية �بًد� ثرثر� 
من  مرحلة  هي  ")منا   ،�"حد باللسا& 
مر�حل عديد� ال بد للعبد من �جتيا�ها 
ح§ يستطيع �لعو�6 من �حلالة �لسيئة )% 
�حلالة �حلسنة �" يتقد> من A6جة A"حانية 
متدنية )% A6جة �خر5 �على منها. "لن 
�لذc هو  )ال  �لتوبة   �مثل هذ  p يطعن
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٦

جاهل متاًما �ال- �لنفس �لبشرية.
 �Aمد� من  هنا   �Eكرنا ما   &� �لعلم  مع 
A"حانية كلها مذكوp �A �لقرF& �لكرمي، 
بل فيه �كثر من Eلك، "لكّنا n نفصلها 

.Aبغية �الختصا

ا  ِممَّ  �Qًَكِث َنْفَقُه  َما  ُشَعْيُب  َيا  ﴿َقاُلو� 

4ََلْوال  َضِعيًفا  ِفيَنا   bََلَنَر� 4َِ%نَّا  َتُقوُ- 


ْهُطَك َلَرَجْمَناbَ 4ََما َ'ْنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيز* َ

َقاَ- َيا َقْوِ* َ'َ
ْهِطي َ'َعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن �ِهللا 


�jَُكْم ِظْهِريًّا ِ%#َّ َ
بِّي ِبَما َ4َ kُ�4َتََّخْذُتُمو

َتْعَمُلوَ# ُمِحيٌط﴾ (هو6: ٩٢ - ٩٣)

:Lلكلمـا� Aشر

هط: �لرهط: قو> �لرجل "قبيلته؛ "عد6ٌ 
ُيجمع من �لثالثة )% �لعشر� "ليس فيهم 
�مر��، "ال "�حد من لفظه، "2عه �Aُهَط 
"�AهاG. "منه p �لقرF&: ("كا& p �ملدينة 

تسعُة Aهط) �c ِتسع �نفٍس (�ألقر�)
�لقليُل  �لقوcُ؛  �لشريُف؛  �لعزيز:  عزيز: 
"2عه:  �ملكّرُ>،  يوجد؛  يكا6  ال   A6لنا�
من  �يضا  "�لعزيز   .hعز��" "�عز�  ِعز�� 
 Lُينا ال   cلذ� �ملنيع  "هو  تعا%،  �Õائه 
"ال   ،hشي  �ُيعجز "ال  يغاَلب،  "ال 
�هل  على  لغلبته  �ملِلُك  "�لعزيز  له.  مثَل 
مملكته؛ "�لعزيز لقُب َمن َمَلَك مصر مع 

�إلسكندAية (�ألقر�).

�لعزيز،   &� �لكرمي   &Fلقر� من  "يتبني 
 p  Lملا� "�ير  على  �يًضا  ُتطلق  كانت 

�من �لفر�عنة.
 dظهر h�A" جتعله cلذ� :cِظهريًّا: �لِظهر

"تنسا� "تغفل عنه (�ألقر�)

:Qلتفسـ�
 ���نظر"� )% ما يكنه �لنÐ من 
ية "غ
�حد   dهنا لو كا&  تعا%.  �هللا  p سبيل 
 p Lلقا" hشعيب لُسرَّ بكال> هؤال �غ
�لقو�  من  قبيل�   p ما  �كثر  ما  نفسه: 
"�ملنعة ح§ ليهاֲדا �لقو> فال يتعرضو& � 
بسوh، "لرمبا �ستغل Eلك "هد6 �ملعاAضني 
بقوله: تعالو� )% ساحة �لنـز�L لتعرفو� 
سيدنا  "لكن  قومي.  بكم  سيصنع   �Eما
 Ñال �سًفا "سخط( cُيبد شعيًبا � ال 
 :��على قو�م هذ� "يقوL بكل 
اٍ@ "غ
�هللا  من  عندكم  "�عز   Bك�  É�هل عش
 .Aلقها� �هللا  yافو&  "ال  فتهابو}ا  تعا%، 
"�لعجيب �نكم ال متسونÅ بالسوh خوًفا 
�هللا  تر6عكم خشية  ال  بينما  قومي،  من 

عن خد�� �لنا@ "}ب �مو��م بالباطل. 
ُيعر�  يكتر¥ حني  ال   � شعيًبا   &(
تعا%..  �هللا  عن �حلمية "�لغ�� p سبيل 
هذ�  قوله   &"Bيعت  xسو عش�ته  بأ& 
)هانة �م "قد يسخطو& عليه "يتخلو& 
عنه. كال، بل تستو� عليه عندئذ فكر� 
"�حد� هي �لنظر )% عظمة �هللا "�لدفا� 

عن �Õه �لعلي �لشأ& عّز "عال.
من  لعديٍد   � �مد  نبينا  تعر�  "قد 
�ملو�قف �ملماثلة لذلك، "عّبر فيها عن حبِّه 

يته هللا تعا%، مبا يليق مبقامه �لسامي. "
ُ�حد  غز"�   p حد¥  ما  Eلك   Lمثا"
 Lحو يبَق   n" �ملسلم  �جليش  تشتََّت  ملا 
�لنÐ � )ال حفنة من �صحابه �لفد�ئيني، 
ُقتل.  قد   Lلرسو�  &� �لقو>  بني  "ُ�شيع 
فصاÀ �بو سفيا& قائد جيش �ملشركني: 
�يها �ملسلمو& قد قتلنا Aسولكم. )ّال �ّ& 
عليه  �لر6ّ  من  �صحابه  منع   �  Lلرسو�
خلطو�A �ملوقف، ح§ ال ينتهز �لعد" تشّر6 
�خر5.  
لة  عليهم  فيحمل  �ملسلمني، 
�بو  �لقو>   p� �ملشركني:  µ صاÀ �عيم 

إن شعيًبا � ال يكdث حني ُيعرب عن احلمية والغ�ة 
� سـبيل اهللا تعاi.. بأن عش�ته سوف يعت�ون قوله 
هذا إهانة jم وقد يسـخطون عليه ويتخلون عنه...
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بكر؟ فكّف �لنÐ �صحابه عن �لر6 عليه. 
 p� :Àصا µ .يًضا�  �قتلنا فقاL: ها قد 
�لقو> عمر؟ فلم ميِلك عمر نفسه لشد� 
�حلما@ "�لغ�� فر6َّ عليه: نعم، يا عد" 
A�سك؛  لضر�  ملوجو6  عمر   &( �هللا، 
"لكن �لنÐ كّفه عن �لكال>. فهتف �بو 
 c� ..سفيا& مرجتًز�: ُ�ْعُل ُهُبل، ُ�ْعُل ُهُبل
 � Ðلعظمُة ِلُهُبل َصنمنا. فلم ميلك �لن�
نفسه "قاL ألصحابه: n ال تر6"& عليه 
�آل&؟ قولو�: �هللا �على "�جّل، �هللا �على 

"�جّل (�لبخاcA، �جلها6).
�اصًر�  كا&   � �نه  كيف  فانظر"� 
مشّتتني  �صحابه  "كا&   ،hألعد�� بني 
مشّر6ين، "لكن غ�ته �لشديد� على �سم 
�ل�  �لكلما-   �لدÕ 5ا� هذ  Aتثو �هللا 

يته  cمتّس بعظمة �هللا عّز "جل، فيبد

"غ�ته "على هذ� �لنحو �لعجيب.
�يط﴾  تعملو&  مبا   ÇA  &(﴿ قوله  �ما 
 &"�تث بأنكم  قومه  شعيٌب  به   Aفيحّذ
غضب �هللا عليكم، عندما تعتA &"Bهطي 
�عّز من �هللا تعا% فأخاx �& يسحقكم 
بعذ�به "يدّمر جتاAتكم، "يضيع جهو6كم 

"ال ُيبقي p �يديكم شيًئا.

ِ%نِّي  َمَكاَنِتُكْم  َعَلى  �ْعَمُلو�  َقْوِ*  ﴿4ََيا 

 Tٌَعَذ� َيْأِتيِه  َمْن  َتْعَلُموَ#   qََسْو َعاِمٌل 

ِ%نِّي  
َتِقُبو� ْ�4َ  Tٌrَِكا ُهَو  4ََمْن  ُيْخِزيِه 

ْيَنا  َنجَّ َ'ْمُرَنا   jََجا ا  4ََلمَّ  * 
ِقيٌب َ َمَعُكْم 

ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة  َمَعُه  sََمُنو�  �4َلَِّذيَن  ُشَعْيًبا 

ْيَحُة َفَأْصَبُحو�  4ََ'َخَذLِ �لَِّذيَن َظَلُمو� �لصَّ

ِفي ِ�َياِ
ِهْم َجاِثِمَني * َكَأْ# َلْم َيْغَنْو� ِفيَها 

َثُمو�﴾   Lَْبِعَد َكَما  ِلَمْدَيَن  ُبْعًد�  َ'َال 
(هو6: ٩٤ - ٩٦).

:Lلكلمـا� Aشر
مكانة: �ملكانة: �ملنـزلة؛ "�ملكا&.

يلتمسو& من �قو�مهم �& يفوِّضو� �ألمر هللا 
تعا% منتظرين حكمه، "لكن �لنا@ �6ئًما 
"�بًد� يأخذ"& �ألمر بيدهم "ال ينتظر"& 

حكم �هللا، فيعاَقبو&.
 c� ﴾قيبA ملر�6 من قوله ﴿)� معكم�"
�نا �لذt cب �& ُيصيَبه �لقلق لتأخر حكم 
�هللا فينا، "Eلك لكو� �نا "�صحاÇ هدًفا 
لتعذيبكم "�ضطها6كم، "لكن �لغريب �ننا 
صابر"& Aغم �لعذ��، "�نتم على ظلمكم 

 �"Bتص  &� ينبغي  �فال  صBكم.  نِفد  قد 
معنا ح§ يقضي �هللا بيننا "بينكم؟

ظلمو�  �لذين  ﴿"�خذِ-  تعا%  "قوله 
�لصيحُة فأصبحو� p 6ياAهم جاzني﴾.. 
منطقًة  كا&  شعيب  قو>  موطن   &� �علْم 
 &� �ملمكن  فمن   .Lلزال�� فيها  تكثر 
كما   Lلزلز�� بعذ��  ُ�هلكو�  قد  يكونو� 
قد   "� �لكلما-.  ظاهر  Eلك  على   Lّيد
�اً��،  "جاzني)  (�لصيحة  كلمتا  تكو& 
"�ملر�6 �نه حل ֲדم عذ�ٌ� َقَصم ظهوAهم 
بال6هم   p فأصبحو�  شوكتهم،  "كسر 

�Eلًة مهانني.


قيب: Aقَبه "�Aتقبه: �نتظر�. "�لرقيب: 
�لعم.  �بُن  �حلاAُ@؛  �ملنتظُر؛  �حلافُظ؛ 
"�لرقيب: من صفا- �هللا تعا%. "Aقيب 

�جليش: طليعتهم (�ألقر�).

 :Qلتفسـ�
�c �عملو� ما rلو لكم، "لسوx �ستمر 
"منـزلتـي،  مبقامي  يليق  مبا  �لعمل   p
منا  �لفريقني   ُّc� �لنتائج   cُتبد  xسو"
كا&  "�يُّنا  تعا%،  �هللا  برضى  عامًال  كا& 

يأÉ مبا يتناÛ مع مشيئته عّز "جل.
)& �نبياh �هللا تعا% p كل �ما& ما فتئو� 

لـعديـٍد مـن   � نبيـنـا #ـمـد  تعـرض  وقـد 
املواقـف املماثلـة لذلـك، وعـّ� فيهـا عـن حبِّـه 
السـامي.  يليـق مبقامـه  تعـاi، مبـا  وTيتـه هللا 
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�ألسو� �لحسنة٨

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا ,مد املصطفى �

َفْيِل َ"�ََنا  َفْيِل َ�ْخَبَرُ� َقاAَ :Lَ�َْيُت �لنَِّبيَّ � َيْقِسُم َلْحًما ِباْلِجِعرَّ�َنِة، َقاLَ �َُبو �لطُّ عن ُعَماAَُ� ْبُن َثْوَباَ& َ�&َّ �ََبا �لطُّ
� َفَجَلَسْت َعَلْيِه. ُhَ�6َAِ ْقَبَلِت �ْمَرَ�ٌ� َحتَّى 6ََنْت )َِلى �لنَِّبىِّ � - َفَبَسَط َلَها�َ Eْ(ِ - A"َيْوَمِئٍذ ُغَالٌ> َ�ْحِمُل َعْظَم �ْلَجُز

َفُقْلُت :َمْن ِهي؟ َفَقاُلو�: َهِذِ� ُ�مُُّه �لَِّتى َ�Aَْضَعْتُه. (�بو �6"6، كتا� �أل�6، با� p بر �لو�لدين)

عن �َِبى ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبىِّ � َقاAَ :Lَِغَم �َْنُف ُثمَّ Aَِغَم �َْنُف ُثمَّ Aَِغَم �َْنُف. ِقيَل َمْن َيا AَُسوLَ �ِهللا؟ َقاLَ: َمْن 
َ�dَAَ6ْ �ََبَوْيِه ِعْنَد �ْلِكَبِر َ�َحَدُهَما َ�ْ" ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل �ْلَجنََّة. (صحيح مسلم،  �لB "�لصلة "�أل�6)

� َ�&َّ AَُسوLَ �ِهللا � َقاLَ: َما َنَحَل َ"�ِلٌد َ"َلًد� ِمْن َنْحٍل َ�ْفَضَل ِمْن َ�6ٍَ� ِ عن �َيُّوِ� ْبِن ُموَسى َعْن �َِبيِه َعْن َجدِّ
َحَسٍن. (�لترمذ5، �بو�� �لB "�لصلة، با� p ��6 �لولد)

ْدTَ َيْهِد5 )َِلى �ْلِبرِّ َ"ِ)&َّ �ْلِبرَّ َيْهِد5 )َِلى �ْلَجنَِّة َ"َما َيَز�Lُ �لرَُّجُل  ْدTِ َفِإ&َّ �لصِّ  قا� AَُسوLُ �هللا � : َعَلْيُكْم ِبالصِّ
 َّ&(ِ"َ Aِيًقا، َ")ِيَّاُكْم َ"�ْلَكِذَ� َفِإ&َّ �ْلَكِذَ� َيْهِد5 )َِلى �ْلُفُجو ْدTَ َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هللا ِصدِّ َيْصُدTُ َ"َيَتَحر5َّ �لصِّ
�ًبا. (صحيح  ِعْنَد �هللاَِّ َكذَّ ُيْكَتَب  �ْلَكِذَ� َحتَّى  َ"َيَتَحر5َّ  َيْكِذُ�  �لرَُّجُل   Lَُيَز� َ"َما   Aِلنَّا� )َِلى  َيْهِد5   Aَْلُفُجو�

مسلم، كتا� �لB "�لصلة �أل�6)
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�من كال" �إلما" �لمهد

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

املسيح املوعود واإلمام املهدي  �

"ال 6يَن لنا )ال 6ين �إلسال>، "ال كتا� لنا )ال �لفرقا& كتا� �هللا �لعّال>، "ال نÐ لنا  )ال �مٌد 
 ،&Fمن �مللعونني. �شهد"� �ّنا نتمّسك بكتا� �هللا �لقر �hجعل �عد�" dَAَخامت �لنبيني � "با
"نّتبع �قو�A LسوL �هللا منبِع �حلق "�لعرفا&، "نقَبل ما �نعقد عليه �إل2ا� بذلك �لزما&، ال 
 Lلشريعة مثقا� �نزيد عليها "ال ننقص منها، "عليها ³يا "عليها منو-، "من ��6 على هذ

�AّE �" نقص منها، �" كفر بعقيد� )2اعّية، فعليه لعنة �هللا "�ملالئكة "�لنا@ �2عني.

هذ� �عتقا�w، "هو مقصوc6 "مر�c6، "ال �خالف قومي p �ألصوL �إل2اعية، "ما جئُت 
 �مبحَدثاٍ- كالِفرT �ملبتدعة، بيد �� ُ�Aِسلُت لتجديد �لدين ")صالÀ �ألّمة، على A�@ هذ
 Åّكرهم بعض ما نسو� من �لعلو> �ِحلَكمّية، "�لو�قعا- �لصحيحة �ألصلية. "جعلEملائة، فُأ�
ÇA عيسى �بن مرمي على طريق �لB"��- �لر"حانية ملصلحٍة �6�A لنفع �لعامة، "إلمتا> �حلّجة 

على �لَكَفر� �لَفَجر�، "لُيكمِّل نبَأ� "لُينِجَز "عَد� "ُيتّم كلمته، "ُيفِحم قوًما �رمني.

هذ� �عو�w "تلك 6الئلي، "لن جتد"� َ�ْيًغا p 6عو�c "مسائلي، ")& كتاÇ هذ� لبالٌ� لقو> 
طالبني. ففّكر"� يا علماh �لقو>، "فّتشو� �ألمر قبل �لَلو>. يا عبا6 �هللا �Õعو�، "�تقو� �هللا µ �تّقو�، 
 .hيتها �لسما� cشهد�" ،�Aعي �يتها �ألÕفا .hما بقي �إلخفا" ،ÇA بّلغُت ما �مر به �("

"ما �خشى �َخللق "مكائدهم، "�ّتبع �حلق "ال �ّتبع �"�ئدهم، ")� "�ثق مبا "عد ÇA، "هو 
َموئُل كلِّ َ�َملي "َ�ÇAَ. )& �أل�A "�لسماh تتغ��&، "�لصيف "�لشتاh ينقلبا&، "لكن ال 

يتغ� قوL �لر
ن، "ال ينقلب مشيئته مبكر �إلنسا&، ")& ُمحاAبيه من �خلاسرين.

(مكتو� �
د، × ٣٩ "٤٠ طبعة �ململكة  �ملتحد� ٢٠٠٧)

اإلنسـان مبكـر  مشـيئته  ينقلـب  وال 
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خطبة �لجمعة١٠

ال   �"حد �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
 �عبد �مًد�   &� "�شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Eفأعو بعد  �ما  "Aسوله، 
�لشيطا& �لرجيم، ﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحمِن 
�ْلَعاَلِمني*   ِّ�Aَ هللا  �ْلَحْمُد   * �لرَِّحيمِِ 
َيْوِ>  َماِلِك   * �لرَِّحيِم  �لرَّْحمـِن 
 * َنْسَتِعني   dَِيَّا(" َنْعُبُد   dَِيَّا( يِن*  �لدِّ
 Gَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   Gََر� �لصِّ �هِدَنا 
�ملَغُضوِ�   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت  �لَِّذيَن 

الِّني﴾. Fمني. َعَليِهْم َ"َال �لضَّ

يقوL سيُدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 
"p �يا> �البتالh "�ملحن تظهر لأل6عية 
 &� "�حلقُّ  عجيبٌة.   -ٌ��"تأث خو�× 
�ستجابة   Lخال من   xُيعر )�نا 

�أل6عية."
tب   cلذ� �ألسا@  �ألمر  هو  "هذ� 
يدAكه   &� حقيقي  مؤمن  كل  على 
باإلمياِ&   hِلال6عا  Òمع "ال  بعمق. 
6"& �لدعاhِ "�خلشوِ� "�خلضوِ� �ما> 
�ملسيح  سيدنا   Lقا "كما  تعا%.  �هللا 
من   xُيعر )�نا   &(  :� �ملوعو6 
هي   �فهذ �أل6عية،  �ستجابة   Lخال
�أليا>   �هذ  p ֲדا  يتميز  �ل�  �مليز� 
ֲדا،  يتحلى   &� بد  كلُّ �
دc، "ال 
 p فحسب، بل hيا> �البتال� p ليس
�يضا.  "�ألمن  "�لرفاهية  �لر�حة  �يا> 
تعا%  �هللا  �ما>  �ضعو&  �لذين   &(
 �Aقد" طاقة  كلِّ   Aمصد "يعتB"نه 
"يكّنو& p قلوֲדم خشيته �حلقيقية هم 
�ملؤمنو& حقا. "عندما حتل ֲדم �ملحن 
فإ}م يز6�6"& )ميانا به سبحانه "تعا% 
�كثر من cE قبل. "ال يز6�6"& )ميانا 
 �"A6 على  يتقدمو&  بل  فحسب، 
�إلميا& مسرعني، "ينشطو& �كثر من 
تعا%.  �هللا  Aضو�&  نْيل   p قبل   cE
�لعاAضة  "�لعقبا-   -�hالبتال�  &(
جتعلهم  )}ا  بل  �قد�مهم،  تزعز�  ال 
ُيكثر"& من �لعبا�6- "�البتهاL �ما> 

خطبة �جلمعة 

د "�يد� �هللا بنصر� �لعزيز"� A"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�
 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما> �ملهدc "�ملسيح �ملوعو6 �

 p مسجد بيت �لفتوÀ - لند& p ١٥ ف�Bير ٢٠٠٨

� �

تر2ة: �لقسـم �لعرÇ باجلمـاعـة
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�هللا تعا%.
فهذ� هو �النقال� �لذc �حدثه سيدنا 
�أل
ديني.   p  � �ملوعو6  �ملسيح 
 �هذ على  "³افظ  ند�">  6منا  "ما 
 xفلسو "�الستقامة   Bبالص �حلالة 

نظل جنذ� �فضاL �هللا تعا%. 
يقوL سيدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 

 hٌل باإلنسا& �بتالr ��"p �حياٍ& كث
 hلدعا� بني  ما  فتر�   p  hٍبتال� تلو 
"�ستجابته. "p بعض �ألحيا& تكو& 
للظهر،  قاصمة   -�hالبتال� تلك 
 �هذ على  "�لصابر  �لسعيد  "لكن 
�ثنائها   p يشتمُّ  "�ملصاعِب  �ملحِن 
�يضا شذ5 �فضاL �هللا تعا%، "ير5 
بعدها   -ٍF �لنصر   &� �لفر�سة  بعني 
 p �لكامنة   Aألسر�� "من  حتما. 
 hلدعا� %( hا تدفع �ملر{� -�hالبتال�
يز6�6  ما   Aبقد ألنه   ،Gمفر �ما@ 
ما   Aبقد "�الضطر�ُ�   Aُالضطر��
من  ُيَعدُّ   cلذ� �ألمر   ،À"لر� تذ"� 
6"�عي �ستجابة �لدعاt ،�Eً( .hب �ال 
�لظن   hيسي "ال  �بد�  �إلنساُ&  يقلق 
 .Bلص� "قلة  �لقلق  نتيجة  تعا%  باهللا 
� ال hب �ال يظن �حد �بد� �& 6عاt
يستجا�، �" لن يستجا�. )& هذ� 
�لنو� من �لوهم ُيعتA Bفضا لصفة �هللا 
 ٤� (�مللفوظا-  �لدعو�-".  "�يب 

(٤٣٤×

كال>  من  �ملقتبس  هذ�  من  لنا  يتبني 
سيدنا �ملسيح �ملوعو6 � �& �خلشو� 
"�خلضو� p حضر� �هللا تعا% tب �& 
 &�" .cد
يكو& ميز� متميز� لكل �
 �هذ تزيد  �ملؤقتة  "�ملحن   -�hالبتال�
 Lقو� �ملنطلق  هذ�  فمن   .hجال �مليزَ� 
 dهنا "كأ&  �أليا>   �هذ  p "يبد )نه 
�لبال6  �لوطيس p بعض  
لة حامية 
 Tحلا(" إل�عاجهم  �أل
ديني  ضد 
خطٌط   dُتحا حيث  ֲדم،   Aألضر��
ملضايقتهم.  مباشرٍ�   �"غُ مباشرٌ� 
�ل� تدفع تلك  لَناA �حلسد  �}ا  �حلق 
"�حلكوماِ-  "�جلماعاِ-  �ألحز�َ� 

)% �yاE هذ� �خلطو�-.
"كا& من �ملقدA �& تشتعل ناA �حلسد 
هذ� بشد� �كثر p �من �ملسيح �ملوعو6 
�، من �لد�خل "من �خلا�A �يضا، 
�c من ِقبل �ملسلمني "غ� �ملسلمني: 
�ملسلمني، أل}م ال rتملو&   �ِمن غ
� p �من �ملسيح Aتقد> �إلسال> "��6ها
áAية  يستطيعو&  "ال   ،� �ملوعو6 
ظهوA �إلسال> على �أل6يا& �ألخر5. 
 hلزعما� "بعض  �ملشايخ  ِقبل  ِمن  �ما 
 &� ِمن  فِلخوفهم  "قا6ִדم  �ملسلمني 
"لو  "سلطاִדم.  منابرهم  �سر"� 
�ضطر"� للخضو� �ما> غ� �ملسلمني 
 n مصاحلهم  على   âحلفا� �جل  من 

ير"� عيبا E pلك �يضا.

نسأL �هللا �& يهبهم �لعقل "ير
هم! 
�لتصرفا-   �هذ مبثل  بقيامهم  أل}م 
�ملشينة يهلكو& �نفسهم "يبحثو& عن 
حتفهم بيدهم. "ال يفعلو& Eلك )ال 
من �جل معاAضة �أل
دية، "لكنهم 
)�E كانو� يريد"& �اAبة قدA �هللا تعا% 

لفَنو� "�لكو� حتما.
�ملو�سا�  علينا �& ندعو �م من �6فع 
�إلسال>  بشها�6  ينطقو&  أل}م  �م 
 p "لو  مسلمو&  "هم  �ألقل،  على 
�لظاهر، لذ� tب علينا ³ن �أل
ديني 

�& ندعو �م.
�ملسيح  بعثة  تعا%  �هللا  �علن  عندما 
�ملوعو6 � من خالL قوله تعا%: 
ِبِهْم﴾  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ"Fَخِريَن 
�نه: ﴿ُهَو  نفسها  �آلية   p يضا�  Lقا
تعا%  �علن  فبذلك  �ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز 
"قاL )نÅ �نا مرسُل هذ� �ملبعوَ¥ "�نا 
تعا%  فاهللا  "�حلكيم.  "�لغالب  �لعزيز 
غالب "حكيم، "ال يسع �حٌد �& مينع 

 .�Aقد
ميكن  ال  �نه   Aقر "قد  حكيم،  )نه 
�حلصوL على آللئ �لتعليم �إلسالمي 
ֲדذ�   GتباAال�  Lخال من  )ال  �حلكيم 
 &� نريد  كنا   �Eفإ  .cملهد�" �ملسيح 
كلِّه،   nلعا�  %( �لرسالَة   �هذ نوصل 
حسد  من   Àٍبنجا ãُر�   &� "نريد 
�حلاسدين "من هذ� �البتال�hِ- �يضا 
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على  �لتركيز   %( حاجة  بأمسِّ  فإننا 
�أل6عية.

tب على �أل
ديني �لذين يتعرضو& 
حيثما   - "�الضطها6   hلالعتد�
ليثّبت  تعا%  �هللا  يدعو�   &�  - كانو� 

�قد�مهم. 
تعا%  �هللا  بعتبا-  يتشبثو�   &� "tب 
ح§  "جل  عز  �مامه  "�ضعو�  بقو� 
�ستجابة   AَثاF" �لفتوحاِ-  تلك  ير"� 

�لدعو�- بأسر� ما ميكن. 
ال  �لذين  �أل
ديني  على  "كذلك 
يتعرضو& للمصاعب بصو�A مباشر�، 
بل يعيشو& p �من "سال> �& يدعو� 
َمثل  أل&  �ملضطَهدين.  إلخوִדم 
�ملؤمنني هو كَمثل جسد، فإ�E �شتكى 
منه عضو تد�عى له سائر �جلسد. لذ� 
 5Eديني لأل
فإ& تعّرَ� �حٌد من �أل
p بلد من �لبال6 فيجب �& يشعر به 
�أل
ديو& كلُّهم. بل )& قلب �ملؤمن 
 nأل  nيتأ �نه  لدAجة  حساسا  يكو& 

كل )نسا& �يا كا&.
فإْ& تضرْعنا )% �هللا تعا% "�بتهْلنا من 
بسرعة   -ِ�hالبتال�  �هذ }اية  �جل 
 cفإ& �هللا �لذ ،Àخلر"ِ� منها بنجا�"
سيستجيب  �لدعو�-  �يب  هو 
عن  "سيفرِّ�  حتما  بفضله  �6عيَتنا 
)خوتنا �أل
ديني "سوx يزيل عنهم 

كر"ֲדم. 

 �هذ شأ&  من   &� �ملعاند"&  يزعم 
 &� "�ملصاعب  "�ملضايقا-  �لعقبا- 
�أل
دية.  �جلماعة  تقد>   &"6  Lحتو
فأقوL: لو كا& هذ� من صنع �إلنسا& 
منذ  ִדب  �ل�  �لعد�"�   ÀياA لقضت 
مائة عا> على �جلماعة منذ �مد بعيد.  
فهل من �
دc ال يعرx �& معاAضة 
�أل
دية p باكستا& هي �ل� هيأ- 
 Aال�6ها�" "�لتقد>  �لنمو  ُفَر×  لنا 
بسرعة �كB من cE قبل. n نكتر¥ 
�آل&  نظن  "ال  قبل  من  باملعاAضة 
 Aعلى �& تعرقل ��6ها Aيضا �}ا تقد�

�جلماعة "تقدِمها.
 p �أل
دية  مبعاAضة  يتعلق  فيما 
مستمر�  فهي  عا>  بشكل  باكستا& 
�ما  عهدها،  بد�ية  منذ   dهنا" هنا 
�آل& فقد �ث�- هذ� �ملعاAضة بشد� 
 ��س "من  جديد.  "بأسلو�  �كثر 
فرصة  "جد"�  كلما  �}م  �ملعاAضني 

Aفعو� قضايا ��ئفة ضد �أل
ديني.
�لشرطُة  سجلت  �يا>  بضعة  فقبل 
قضية ضد طفل عمر� ١٣ سنة فقط، 
عليه  للشرطة  �ملشايخ  �شتك  حيث 
مّدعني �نه ضر� �حد �لشيوº ضربا 
 �Aقا�  &� �ألمر   p �لغريب  مBحا. 
 �هذ ينكر"&  �ملزعو>  �ملضر"� 
�لتهمة بينما هؤالh قد سجلو� �لقضية 
�& �لطفل �لذc عمر� ١٣ سنة فقط 

ضر� هذ� �لشيخ ضربا مBحا ح§ 
�لغريب  من  �ليس  �ملستشفى.  ُ�6خل 
 cلقو� �لضخم  �لرجل  هذ�   &� جد� 
 n" ظل يتحمل ضربا- هذ� �لطفل

يقا"مه "n يظهر �6A فعل.
�حلق �}م من خالL تصرفاִדم يهدفو& 
)% �& يبّثو� �لرعب "�لذعر p �جليل 
�جلديد لأل
دية، �يث )}م )�E ظّلو� 
على حد   - Eلك  بعد كل  
ديني �
�عم �ملعاAضني - فيجب �ال يكونو� 


ديني نِشطني.�
بفرضهم  �}م  �لنا@   hهؤال يزعم 
)يانا  "منعهم  �جتماعاتنا  على  �حلظر 
كانت  �ل�  �لتربوية  نشاطاتنا  من 
معاقني  جعلونا  قد  Aبو�   p ُتعقد 
�جليل   &� يزعمو&  كما  مقيدين. 
�جلماعة  عن  يبتعد  لأل
دية  �جلديد 
تدtAيا، "�}م لو جعلو� �جليل �جلديد 
عرضة العتد��hִדم �كثر لتخّلفو� عن 

�أل
دية تلقائيا. 
"ال  يدAكو&  ال  �لعميا&   hفهؤال
يفهمو& �& �ملصابيح �ل� �ضاhها �هللا 
بأفو�ههم.  ُتطفأ   &� ميكن  ال  تعا% 
"�حلب   hبالوفا �لفياضة  �لرسائل 
�لشبا�  من  �تلقاها  �ل�  "�إلخال× 
بكل  "تBهن  تشهد  باكستا&   p
جالh على �& هؤالh �لشباَ� يوفو& 
بعهو6هم حيث قالو�: )ننا مستعد"& 
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"�A"�حنا  بأمو�لنا  للتضحية  �6ئما 
�خلالفة  على   âللحفا "شرفنا 
�لتضحية   �هذ نقد>  ")ننا  �أل
دية، 
�لد"�>،  على  نقدمها   Lنز� "لن  �آل& 

"ال ميكن للعد" �& يزعز� �قد�منا.
)�Eً فإ& سبب قو� �لعالقة باخلالفة هو 
 .� �ملوعو6  باملسيح  �لعالقة  قو� 
لة باملسيح �ملوعو6 نابعٌة عن  ")& �لصِّ
�لذc هو   � بسيدنا �مد   GتباAال�
�هللا   %(  Lللوصو �لوحيد�  �لوسيلة 
 hجلوفا� �لتهديد�-   ��ذ فأّنى  تعا%. 
�& yيف �"لئك �لذين عالقتهم باهللا 
قوية ")ميا}م به متني؟ كال! µ كال! 
�ملسلمو&!  �أل
ديو&  �لشبا�  فأيها 
َقوُّ"� )ميانكم باهللا تعا% �كثر فأكثر. 
 ،cد
�أل �لشا�  به  يتميز  ما  فهذ� 
ما  "هذ�   cد
�أل �ملسلم  "�لرجل 
تتميز به �ملر�� �ملسلمة �أل
دية "يتميز 

.cد
به �لطفل �ملسلم �أل
 p rد¥  ما  هذ�  عن  �تلف  "ال 
�أليا>.   �هذ  p ��ند  مناطق  بعض 
�ملسلمو&  يسكنها  �ل�  �ملناطق  ففي 
�ملشايُخ  فيها  يضايق  باألكثرية 
Eلك  "يفعلو&  �أل
ديني.  �ملسلمني 
باسم �إلسال>، p حني �}م �نفُسهم 
يعرفو&  ال  فقط،  باالسم  مسلمو& 
قر�hَ� �لقرF& "ال كلماِ- �لصال� "ال 
كلمَة �لشها�6، "كلُّ ما يعرفونه هو 

�& �أل
ديني ليسو� مسلمني، "بالتا� 
يهد6"& مبشرينا "6عاَتنا. 

 cد
"كما قلت، )& من "�جب �أل
ֲדا.  ُكّلفنا  �ل�  �عماله   p يستمر  &�
 -ِ�hالعتد��  �هذ يقا">   &� "tب 
"�خلضو�   hبالدعا "�الضطها�6ِ- 
�هللا  حفظ  تعا%.  �هللا  �ما>  "�خلشو� 

تعا% 2يع �أل
ديني! 
لنا،  عد�"�  يز6�6"&  �ملعاAضني   &(  
"هم عاقد"& �لعز> على Eلك لسبب 
حسدهم   Aنا  &� "هو  �يضا  Fخر 
تدفعهم )% Eلك ألنه قد مر- �آل& 
بعد  �خلالفة  تأسيس  على  سنة  مائة 
 Lفيقو  .� �ملوعو6  �ملسيح  "فا� 
�2عنا  قد  )ننا كنا  �ملعاAضو&   hهؤال
على �لقضاh عليهم "لكنهم �ططو& 
 A"على مر cباليوبيل �ملئو  Lلالحتفا
مائة سنة على خالفتهم. فهذ� �لعد�"� 
�إلسالمية  �جلماعة   &� لنا  تBهن 
�أل
دية بفضل �هللا تعا% تتقد> على 

A6"� �لرقي "�لتقد>. 
معاAضة  فإ&  خلت  سنني  بضع  منذ 

على  �يضا  )ند"نيسيا   p �جلماعة 
�شدها، حيث ُنهبْت بيو- �أل
ديني 
ُ�حرقت  كذلك  "ُ�حِرقت،  "هدِّمت 
"هدِّمت.  �أل
ديني  مساجد 
�لبد�ية   p �يضا  �ملركزية  "�حلكومة 
 c�"مث معاAضينا  حتالف  كانت 
�ملشايخ،  من  خوفا  "�لفتنة  �لشغب 
�قاليَم   p �حلكوما-  كانت  Aمبا   "�
كانت  حيث  �ملشايخ  تدعم  Ìتلفٍة 

�لفتنة شديد� �لوطأ�.
�لزمن  من  فتر�  بعد   ،Lحا �ية  على 
- نظر� )% �ملظاn �ل� كانت ُتصبُّ 
على �جلماعة منذ فتر� طويلة، "نتيجًة 
للفتنا �نتبا� �حلكومة )% هذ� �ملشاكل 
�حلكومة   -Aقر  -  Tلطر� مبختلف 
 �هذ حّل  )ند"نيسيا   p �ملركزية 
�لقضية، "قد ُعقد- معاهد� َنشر- 
مشوهة،   �Aبصو عنها   �Bخ �جلريدُ� 
منها  �لكلما-  بعض  قد عرضت   E(
تتضح  فلم  �خر5  كلماٍ-  "تركت 
صو�A �ملعاهد� جيد�. "هذ� ما Eكرُته 

p )حد5 �خلطب �ملاضية �يضا. 

أj vّـذه التهديدات اجلوفـاء أن sيف أولئك الذين 
عالقتهـم باهللا قويـة وإميانهم به متـني؟ كال! w كال! 
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على كل حاL، ُنقل �خلB من �جلريد� 
�الطال�  "بعد  �يضا.  �إلنترنت   %(
Aمبا   "� �إلنترنت،   p  6A" ما  على 
بعد �الستما� )% خطب� فإ& بعض 
�أل
ديني �لذين n يعرفو� �ألمر على 
 p حر�  ال  �نه   � �ظهر"�  حقيقته 
 hلقضا� بغية  شر"طهم  بعض   Lقبو
 xعلى �لفتنة. "كتبو� �يضا �ننا ال نعر
�أل"ضا� بالتفاصيل فقد يكو& �ألمر 
"ضر�  هكذ�.  يكو&  "قد  هكذ� 
 Lلرسو�  &� مثاال  Eلك  على  �حدهم 
 Gألكر> � �يضا كا& قد قبل شر�
 &� "قِبل  �حلديبية،  صلح   p  Aلكفا�
 Lهللا. فأ"ال �قو� LسوA ُتشطب كلمة
�6A على Eلك �نه من �لذc شطبها؟

شطبها.  قد  نفسه  هو   �  Ðلن�  &(
فقد  عنه  �هللا  Aضي  عليٌّ  سيدنا  �ما 
Aفض ِفعل Eلك "قاL يا سيدc �نا ال 

�ستطيع �& �فعل Eلك.
نفسه  هو   �  Ðلن�  &( قلُت  فكما 
 ،�بيد  � �هللا   LسوA كلمة  شطب 
 Aلكفا� مع  ُتعَقد  �ملعاهد�  بأ&   Lقا"
�هللا،   LَسوA بكو�  يؤمنو&  ال  "هم 
�لكلمة.   �هذ �شطب   &�  Åميكن لذ� 
بأنه نÐُّ �هللا  يؤمنو&  �لذين كانو�  �ما 
على  يتجاسر"�  فلم  "Aسوُله  تعا% 

Eلك. 
"�لنÐ � �يضا �dA6 عو�طفهم، فلم 

يأمرهم �& يشطبو� كلمة AسوL �هللا. 
فال يليق بنا �& نلجأ )% �ملد�هنة، �" 
�ملسيح  مقا>  من  بتصرr xطُّ  نقو> 
 .�  Ðللن  Tِ6لصا� �لعاشِق  �ملوعو6، 
�لقا6يا�  
د � غال>  مر��   Bنعت )ننا 
عليه �لصال� "�لسال> مسيحا موعو�6 
"مهديا معهو�6، "ال قيمة "ال حقيقة 

لنا بعد �لتخلي عن هذ� �ملوقف.
 p تكمن  )منا  "�ينتنا  2النا   &(
�ملوعو6  �ملسيح  2اعة   %( �نضمامنا 
 cمؤمنني بأنه هو �ملسيح �ملوعو6 �لذ

 .Aبني �لظلمة "�لنو Tَّقد فر
)& موقَفنا "6عو�نا هو �& هذ� �إلما> 
�لشها6ِ�  كلمِة  حقيقَة  لنا  بني  قد 
قلوبنا   Aنّو" هذ�،  �لظلمة  عصر   p
بالنوA �حلقيقي �ذ� �لكلمة. ")& هذ� 
 Tَعّلمنا طر cهو �لذ cَملسيَح "�ملهد�
�لوصوLِ )% �هللا تعا% حسب تعاليم 
�لقرF&. ")& �ملسيَح "�ملهدcَ "�لعاشَق 
عّلمنا   cلذ� هو   �  Ðللن  Tَ6لصا�
"�لغو×   Aلإل�ا �جلديدَ�  �ألساليَب 

.� Çلعر� Lعشق �لرسو p
 ِّcملهد� �إلماِ>  نتخلى عن Eلك  فهل 

"مهديا  مسيحا   �  Ðلن�  �Õا  cلذ�
من  للتخلص  "مهدينا"،   :�"نا�6
Aضا  "لكسب  �ملؤقتة  �ملشاكل 
عن  "نتخلى  "�ملشايخ،  �حلكوما- 

)مياننا بكونه �ملسيح �ملوعو6؟
�ل�  "�آلياُ-  �لعالماُ-  حتققت  لقد 
�سبها،   Éسيأ �ملوعو6  �ملسيح  كا& 
")& هذ� �لدعو5 ماثلٌة �مامنا، "�لزما& 
�يضا قد حقق 2يَع �ملقتضياِ- �لد�عيَة 
 Aألمو� �لبعثته، فهل بعد áAيِة كلِّ هذ
ميكن لنا Aغم �نضمامنا )% 2اعته �& 
نسعى، )Aضاhً للنا@ �" خوفا منهم، 
  �  Ðغم �& �لنA خرF لتسميته باسم
قد Õا� مسيحا "مهديا؟ "هل ميكن 
يؤEَينا  �ال  ملجر6  بذلك  نقو>   &� لنا 

�ملعاAضو&؟ 
 xِلكسو� Fيَة  نطّبق   &� ميكن  فهل 
بعد   ��غ شخص  على   xِخلسو�"
�إلما>  حق   p تعا%  �ُهللا  �ظهرها   &�
�ملهدA" � c�ينا حتققها بأ>ِّ �عيننا؟ 
�" هل لنا �& نكذَِّ� شها�6 �هللا تعا%، 
 -�hباهللا؟ �" هل نكّذُ� نبو Eلعيا�"
"ننكر حتقَقها p هذ�  �لكرمي   &Fلقر�

هذا اإلمام قد بني لنا حقيقَة كلمِة الشـهادِة � عصر 
الظلمـة هذا، ونّور قلوبنا بالنور احلقيقي jذه الكلمة. 
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�لزمن؟
�" هل ميكن �& نبايعه � من ناحية 
�صطفاهم  �لذين  من  بكونه  "نؤمن 
�هللا تعا%، "من ناحية �خر5 نكّذ� 
قائال:   �ر بشَّ )ليه حني  �هللا  �"حى  مبا 
يرقبوَنه،   cلذ� �ملوعو6َ  �ملسيَح   &("
ينتظر"نه هو   cلذ� "�ملهدcَّ �ملسعو6َ 

�نت." 
""ال   :Lفقا )ليه  تعا%  �هللا  �"حى   µ

تكونن من �ملمترين."
 �E( ديني
"هل ميكن �& ُنَعدَّ من �أل
قمنا بكل هذ� �لتصرفا-، �ل� Eكرִדا 
من قبل، من �جل مصاحلنا فقط؟ ففي 
�ملسيِح  )& Aفَض منصِب  �حلالة   �هذ
بعينه.  �أل
دية  Aفض  هو  �ملوعو6ِ 
 cد
� ُّc� هذ� ما ال ميكن �& يقبله"

�بد�. 
 �ُAملذكو� �جلريدُ�  نشرته   cلذ�  Bخل�
�ل�  �ملعاهد�   Lحو مشوهٍة   �ٍAبصو
"�أل
ديني،  �حلكومة  بني  عقد- 
من  �لالهوAيو&  "جد  قد   Bخل� هذ� 
"نشأ  �لضجة،   �Aإلثا فرصَة  خالله 
 �Bخ "نشر"�  جديد،  
ا@  فيهم 
موقفهم.   �"�غ قد  �أل
ديني   &�
 c�) Eلك   h�A" من  يهدفو&  "كانو� 
�لالهوAيني، �" غَ� �ملبايعني للخالفة) 
}اية   p �نتصر"�  �لذين  هم  �}م 
 Eديني، "�لعيا
�ملطاx، �يث )& �أل

باهللا، قد �عترفو� بأ& سيدنا مر�� غال> 

د �لقا6يا� � ليس نبيا ")منا هو �

�د6 "مرشد فحسب.
من  مكونة  جلنًة   &� هو   L"أل� �ألمر 
)ند"نيسيا   p �أل
ديني  �ملسؤ"لني 
مسئو�  مع   Aللحو� Eهبو�  �لذين 
�حلكومة n تكن p با�م �å6 شائبة 
�" فكر� �ننا ال نؤمن بسيدنا حضر� 
 � �لقا6يا�  
د � غال>   �Aمز
ال  كما   ،Ðكن  "� موعو6  كمسيح 

دc �& يتصوA بذلك. � cميكن أل
)& 2اعة )ند"نيسيا بفضل �هللا متقدمٌة 
كث�� p �إلخال× "�لوفاh "هي من 
 xلصفو�  p تصنف  �ل�  �جلماعا- 
"تضحيا-   .Lملجا� هذ�   p �أل"% 
من  يقدمو}ا  �ل�   À�"Aأل�"  Lألمو��
�نه  على  شاهد   �خل �جلماعة  �جل 
)خالصهم   p نقص   c�  dهنا ليس 
""فائهم. فإ}ا لتهمة �ُلصقت æماعة 
 �E( ִדمة،  �}ا  شك  "ال  )ند"نيسيا، 
�جل  من  ضعفا  �بَد"�  قد  بأ}م  قلنا 
"قَّعت  �ل�  �ملعاهد�  مؤقتة.   Ôَمصا
عليها �حلكومة n حتتِو على كلما- 
صرrة كهذ� بل كانت حتتوc على 
 Tتلفة، "بقبو�ا ال ميكن )لصاÌ 6بنو
�نه  
دp c )ند"نيسيا � cلتهمة بأ�
�ظهر   "� )ميانه  مع   Ûيتنا شيئا   Lقا
ضعفا p )ميانه، �ألمر �لذc صرحت به 

2اعة )ند"نيسيا A pسالتهم �ملوجهِة 
)�. "لكن مبا �& �لكلما- ”�ملسيح 
تكن   n  “cملهد� "�إلما>  �ملوعو6 
مذكو�A صر�حة p نص �ملعاهد� لذ� 
سا³ة  �لفرصة  �جلريد�  "جد-  فقد 
 n �Bلصحفي، "نشر- خ� TEللتحا

دå6� c شائبة � c� هنE p يكن
هذ�  �لالهوAيو&  تلّقف   µ قط.  منه 
"�سع.   Tنطا على   �"��Eعو  Bخل�
حُت �ألمر p )حد5  "لكن عندما "ضَّ
�جلريد�  "نشرْ-  �لسابقة  �خلطب 
 cلذ� �ألمر   - Àبوضو موقفنا  �يضا 
 Lعلى نز�هة �جلريد� على �ية حا Lيد
"تصلبهم  �لالهوAيني   Aصر�( فإ&   -
"�تصاَ�م  �لضجة  ")ثاAִَדم  ملوقفهم 
هاتفيا p مكتبنا لإلعال> هنا "قوَ�م 
بأ& �ألمر n يتضح بعد ليس )ال تعنتا 
صاAخا منهم. "ال ميكن )قناعهم )ال 
لر�يه  �حد  فلو تصلب  �هللا،   hيشا  &�
"n يكن جاهز� لقبوc� L شيh فال 
�ما  يقنعه.   &� Fخر  إلنسا&  ميكن 
³ن فقد قلنا ما كنا قائلني ""ضحنا 

موقفنا بصر�حة.
ح �ألمر �ليو>  على �ية حاL فإنÅ �"ضِّ
 �مر� �خر5 ألقوL لالهوAيني �" غِ
 �"áملبايعني للخالفة �ِ& �تقو� �هللا، "�قر�
نبو�hِ- سيدنا AسوL �هللا �، "تأملو� 
 µ  ،�  cملهد� �إلما>  )�اماِ-   p
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حاسبو� �نفسكم. تفكر"� فيما )�E كا& 
 56� قد  �ملوعو6  �ملسيح  موقفكم عن 
بكم )% �c تقد> "��6هاA؟ هل �لذين 
�خلالفة  على  حاكمة  �ألجنمن   �"Bعت�
 p "�أل
دية  �إلسال>  �Aية  Aفعو�  قد 
�لعاn �" حا"لو� لذلك مكابدين �حلرقة 
من  Eلك  �> كا&  قلوֲדم؟   p <آلال�"
نصيب �"لئك �لذين Fمنو� �ضر� مر�� 
موعو�6ً  مسيًحا  �لقا6يا�  
د � غال> 
 �"نبيا صا6قا "Fمنو� باخلالفة �حلقة بعد
للخالفة  �ملبايعو&  �"صل  لقد  �؟ 
�حلقيقَي  �إلسالَ>   c� �أل
دية  6عوَ� 
 cلكن ما �لذ" ،nلعا� p ١٨٩ بلد� %(
�جنزمتو� �نتم؟ هل شها�6- �هللا �لفعلية 
هي مع �لذين يعتB"نه نبيا �> مع �لذين 
ال يعتB"نه )ال ناسكا "مرشد� "�د�6 
فحسب؟ فاتقو� �هللا "َ�}و� هذ� �لُفرقة 
"�النفصاL. "تأملو� فيما يقوله �ملسيح 
�ملوعو6 � عن نفسه. ال شك �نكم 
تعا%  �هللا  ندعو  "لكن  كتبه  تنشر"& 
�يضا.  "فهمها  ملطالعتها  يوفقكم   &�
�فتحو� �لقرFَ& �لكرَمي "�قرá"� ما يقوله 
ببعض  يؤمنو&  �لذين  عن  تعا%  �هللا 

"يكفر"& ببعض. 
يقوL سيدنا �ملسيح �ملوعو6 �: 

 Ðلن� يكو&   &� �ملفر"ِ�  من  "ليس 
)ال موهبة  ليست  فإ}ا  مشرِّعا حتما، 
فما  غيبية.   Aٌمو� من خال�ا  تنكشف 

6مُت قد تلقيت )% هذ� �أل"�& حو�� 
حتققها  "A�يُت   �ًhنبو "éسني  مائة 
بأ>ِّ عيÅ فكيف ميكن �&   hبكل جال
 Lِلرسو� "� Ðتسميِة �لن Tفض )طالA�
على نفسي. "ما �6> �هللا تعا% بنفسه 
 &�  � فأّنى  �الÕني  ֲדذين  Õا�  قد 
سبحانه   ��غ  xخا�  "� �Aفضهما 
 ،ÅسلA�  cلذ� باهللا  �حلف  "تعا%؟ 
�مللعونو&  )ال  عليه   cيفتر ال   cلذ�"
موعو�6.  مسيحا   ÅسلA� قد  هو  �نه 
"كما �نá� Åمن بآيا- �لقرF& �لكرمي 
 cلذ� بالوحي  �áمن  متاما  كذلك 
)ميا�  بني   Tفر  å6�  &"6  -  Lُنز�
 Lلوحي �لصريح �لنا��" &Fبآيا- �لقر
 Lتبني � صدقه من خال cعلي- �لذ
�آليا- �ملتو�تر� �ل� حتققت. "�ستطيع 
�& �حلف باهللا p بيت �هللا �حلر�> �& 
�لوحَي �لطاهر �لذc ينـزL علي )منا 
هو كال> Eلك �إلله �لذc �نزL كالَمه 
"سيدنا  "عيسى  موسى  سيدنا  على 
شهدْ-  لقد   .� �ملصطفى  �مٍد 
كذلك  �يضا.   hلسما�"  �Aأل�  �

نطقْت من �جلي �لسماhُ "�ألAُ� بأ� 
خليفُة �هللا. "لكن كا& مقد�A �سب 
 Aإلنكا�" �لرفض  �القي   &�  -�hلنبو�
غشا"�  قلوֲדم  على  �لذين  أل&  �يضا 
تعا%  �هللا   &� يقينا  "�علم  يؤمنو&.  ال 
 �hنبيا� يؤيد  سيؤيد� حتما كما ظل 
�6ئما. ال يسع �حٌد �& يقف p طريقي 

أل& تأييد �هللا ليس معهم. 
)منا  �لرسالة   "� �لنبو�  �نكرُ-  "حيثما 
فعلُت Eلك مبعÒ �نF n Å- بشريعة 
 Åلك مستقال.  نبيا  "لست  مستقلة 
شريعة   �بغ "لكن   -  Ðن"  LٌسوA
�لفيو�  نلُت   Åن�  Òمبع  - جديد� 
باÕه  �، "ُسميُت  �ملقتد5   Ðلن� من 
تعا%  �هللا  من  �لغيب  بعلم  "حظيت 
بو�سطته �. "A� nفض كو� نبيا من 
هذ� �ملنطلق قط. بل ֲדذ� �ملعÒ نفِسه 
نا��6 �هللا تعا% نبيا "Aسوال. فال �نكر 
ֲדذ�  "Aسوال  نبيا  كو�  �يضا  �آل& 

 “.Òملع�
()��لة خطأ، �خلز�ئن �لر"حانية �١٨ 

(٢١٠-٢١١×

قد أوصل املبايعون للخالفة دعوَة األTدية أي اإلسالَم 
احلقيقَي إi ١٨٩ بلدا � العاS، ولكن ما الذي أجنزمتوه أنتم؟ 
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فهل يبقى �c )ֲדا> بعد هذ� �يضا فيما 
نفسه  عن   �  ُّcملهد� �إلماُ>   Lيقو
 � �علن  فقد  تعا%؟  �هللا  من  بأمر 
فبكل   .Ðن  Åن�  :Lقا"  Àضو" بكل 
 hإلخو�ننا هؤال Lقو�  Lحتر�> ")جال�
�لذين ضلو� �لطريق: تعالو� "�شتركو� 
 cهذ� �النقال� �لر"حا� �لذ p معنا
من �جله بعث �هللا تعا% حضرَ� مر�� 
مسيحا   � �لقا6يا�  
د � غال> 
ظليا،  "نبيا  معهو�6  "مهديا  موعو�6 
كا&   cلذ�  ُّcملهد�" �ملسيُح  Eلك 
 "� �أل
دية  ينشر 6عو�   &� له   �Aمقد
 T6صا كخا6>   - �حلقيقي  �إلسال> 
 h³ا� 2يع   p  -  � �ألكر>   Ðللن
"هو  بالضبط،  فعله  ما  "هذ�   ،nلعا�
َمن قاL له �هللا تعا% بكلماٍ- صرrٍة 
 xبأ� سأبلغ 6عوتك )% �قصى �طر�
�ملعاAضة.   �هذ كل  Aغم  �ألAضني 
)ال  �لوعَد  هذ�  حتقَق  ير5  ال  "�ليو> 
"�ملتمسكو&   Ðكن به  يؤمنو&  �لذين 
 ��. )& هذ  �بعد بأهد�� �خلالفة 
�لدعوَ� تصل �ليو> عB ��و�h )% 2يع 
�³اh �لعاn. فإ& �النتصاA "�لفوَ� �ليو> 
)منا هو من نصيب �"لئك �لذين يؤمنو& 
به مسيحا "مهديا "نبيا. ")& �هللا تعا% 
 p �ملعجز�ِ-   cُير" نبيه  يؤيد  بنفسه 
قوٌ�  �لدنيا   p "ليست  �لدعو�،  تبليغ 
تقدA على عرقلتها. )& قوL �هللا تعا% 

 6�A� من  ُمعني   �(" )هانتك   6�A� من 
 ،cسر  dُّسر"  ،Åم �نت  )عانتك. 
 p "جيه  �نت  "معي.   c6مر� "�نت 
حضرÉ. �خترتك لنفسي. (�لتذكر�: 

 (١٦١- ١٦٢
 xطمأنه �هللا تعا% من كل خو cفالذ
�نه  "�علن  تأييد�ته،  على  له  "�كد 
�نه  "�علن  )عانته،   6�A� من  سيعني 
سيهني من �6�A )هانته ""ْضَع �لعر�قيِل 
 p تعا%  �هللا   �عّد  cلذ�" سبيله،   p
 xا� &� �6عي  فال  �خلو�×  �صفيائه 
بسبب  لقلقهم   ABم "ال  �يضا  �تباعه 

�لعر�قيل �ملؤقتة �لعاAضة.
�قد�>   Lِتزلُز Aغم  �حد  غز"�  ففي 
تعرضهم  "Aغم  مؤقتا،  �ملسلمني 
 n  À�"Aأل�"  Lألمو��  p  �Aللخسا
”�هللا  كلما-:   &( بل  �لعد"،  ينتصر 
 p على "�جّل“ هي �ل� كانت غالبة�

 .xاية �ملطا{
فما �6> �هللا تعا% �ألعلى "�ألجل قد 
�علن �ليو> �يضا تأييد� "نصرته للعاشق 
لنا ³ن  �6عي  فال   � حلبيبه   T6لصا�
�ملؤمنني به للقلق "�الضطر�� بسبب 

هذ� �لعر�قيِل "�ملصاعِب �ملؤقتة. 
تعر�  �ملاضية  �لقليلة  �أليا>   Lخال
�إلخو� �لعر� �يضا مبن فيهم �أل
ديو& 
"غ�هم ممن يو�سوننا "يتعاطفو& معنا 
"�الضطر��،  للقلق  �إلسال>  "مع 

سـأبـلـغ دعوتك إلـى
أقصى أطـراف األرضني

 �Aسأبلغ 6عوتك“ يتضمن )شا �(”
عر�قيُل  هنالك  ستكو&   �نه   %( لنا 
عو�صُف  "ستهب  �لسبيل  هذ�   p
�ملعاAضة "ترتفع �يُب �لناA من �ليمني 
�حلكوماُ-   L"ستحا"  ،Lلشما� "من 
�إلله   ..Åلكن" �لعر�قيل،  "ضع  �يضا 
 ..hعلى كل شي A6لعزيز �لغالب "�لقا�
 ،cملهد�" �ملسيح  �يها  يا  �َطْمئنك 
 Åَطْمئن �تباعك �يضا يا َمن �نت م�"
فقد  لذ�   É6عو لنشر  جاهد�  "تسعى 
قرAُ- �& تأييد�É ستكو& معك �6ئما 
"�بد�، "�نا سأبلغ 6عوتك )% �قصى 

�Aجاh �ألAضني.
ففي )حد5 �ملر�- �"حى �هللا تعا% )ليه 

يطمئنه فقاL ما نصه: 
مع   Øٍما" معك.   Åن( yف.  ”ال   
يعلمها  ال  مبنـزلة   Åم �نت  َمْشِيك. 
�َخلْلق. "جدُتك ما "جدُتك. )� ُمهٌني 

إ� ُمهٌني من أراد إهانتك 
وإ� ُمعني من أراد إعانتك.
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 ��"Eلك أل& بعض �لد"L �لعربية �لكب
قد �غلقت قناتنا �لفضائية MTA3 �ل� 
كانت تبثُّ عNile Sat B �لذc متلكه 
�لعربية. �حلق �}م فعلو� Eلك   L"لد�
خلوفهم من بعض �ملشايخ "�لقسا"سة 
�ملسيحيني، "الحتر�قهم p ناA �حلسد 
 &� شك  ال  �أل
دية،  تقد>  بسبب 
هذ�   %( 6فعتهم  �ل�  �ألسبا�  �حد 
كا& حسدهم. "مبا �}م �غلقو� قناتنا 
ضاAبني æميع �لِقيم �ألخالقية ُعر� 
لذ�  مسبق   Aشعا( "بد"&  �حلائط 
�أل
ديو&  �لعر�  �إلخو�  بعث  فقد 
على  �ملشرفني   %("  َّ�( "غُ�هم 
عن  فيها  �عربو�   �ً�كث Aسائَل  قناتنا 
هذ�  ظلم   c� قائلني:   Gملفر� قلقهم 
�لقنا�   Tغال( مت  "كيف  "قع!   cلذ�
فقلنا �م  فجأ� "6"& )شعاA مسبق. 
�ِ& �صB"� فلسوx ³ا"L )عا�6 بثها 
�ليو>  �ما  �هللا.   &Eبإ "قت  �قر�   p
بعد Õا� خطب� فيكونو& قد علمو� 
 �هذ  &( �لقنا�.   Tغال(  h�A" �لسبب 
على  �قدمت  �ملد�ِهنَة  �حلكوماِ- 
)غالT قناتنا خوًفا من �لنا@ "حسًد� 
معاAضٌة   dهنا كانت  �نه  Eلك  لنا؛ 
�يضا؛  �ملسيحيني  �لقسا"سة  قبل  من 
)E كنا نُر6ّ عليهم p قناتنا، فشّد6"� 
على )غالقها، أل}ا تترd تأث�� سلبيا 

(على حد قو�م) على �ملسيحيني. 

�مرهم �آل& p يد   &( Lية حا� على 
�هللا  �هل  عا6َ"�  �لذين  �"لئك  �هللا. 
ميلكو&  �}م  ظانني  تعا%  �هللا  باسم 
�لقو� "�لقد�A كلَّها. "لكن �هللا �لعزيَز 
يعلن  �لقد�A- "�لقو5  "مالَك 2يِع 
"�هللا  �هللا  "مكر  ﴿"مكر"�   :Lيقو"

خ� �ملاكرين﴾.
ضد  قبُل  من  �ملكائد  حيكت  لقد 
 َّcلناصر� �ملسيَح   c�  L"أل� �ملسيح 
�ملسيح  ضد   dُحتا "�ليو>   ،�
تعا%  �هللا  "لكن   ،�  cملحمد�
يضعو&  فالذين  �6ئما،   �عبا6 يَطْمئن 
مطلقا  ãافهم  ال  سبيلنا   p �لعر�قيل 
أل& �ألمر p يد �هللا "هو �لذc بعث 
يوصل  "هو   ،� �ملوعو6  �ملسيَح 
�إلنسا&  يتصوAها  ال   Tبطر �لدعو� 

قط. 
مقابل  �هللا  �عطانا   �Eما نر  فتعالو� 
لبضع  �لقنا�  ُ�غِلقت  لقد  Eلك!  كل 
 &� قبل  "�حد  ليو>  Aمبا   "� ساعا- 

مؤقتة.   �Aبصو بديلة  بترتيبا-  نقو> 
"لكن مقابل )غالقهم قناتنا "فقنا �هللا 
تعا% لالتصاL بشركة �"A"بية متلك 
 ��كث حا"لنا  "لقد  صناعيا.  قمر� 
 n "لكن  �يضا  سابقا  ֲדا   Lلالتصا
توفر  لعد>  �ملاضي   p �ا"لتنا  ُتفلح 
�لصناعي.  �لقمر  Eلك  على   Lملجا�
�لعر�قيَل   hهؤال "ضع   &� بعد  "لكن 
 Lَملجا� لنا  تعا%  �هللا  "ّفر  �ملر�   �هذ
على هذ� �لقمر بفضله �خلا×. �لقمر 
ُتَبثُّ  �طتنا  كانت   cلذ� �لصناعي 
� قبل )غالقها كا& يغطي مساحة Bع
 %( يصل  �لبث  "كا&  نسبيا،  �ضيق 
بعض �لبال6 �لعربية فقط،  �ما �لقمر 
مساحًة  بّثه  فيغطي  �حلا�  �لصناعي 
كانت  سابقه.  من   �بكث �"سع 
من  �لرسائل  تصلنا   - سبق  فيما   -
�ملغر� "�لبال6 �ملجا"�A �ا �& �لنا@ 
ال يستطيعو& مشاهد� MTA3 �لعربية 
يرجو&  فكانو�  )ليها،  حاجتهم  Aغم 

بعض الـدول العربيـة الكبـ�ة قد أغلقـت قناتنا 
 Nile Sat الـ� كانـت تبـثُّ عـ� MTA3 الفضائيـة
الـذي متلكه الـدول العربية. احلق أنهـم فعلوا ذلك 
خلوفهم من بعض املشـايخ والقساوسـة املسيحيني، 
والحdاقهم � نار احلسـد بسـبب تقـدم األTدية، 
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"�آل&  �يضا.  مشاهدִדا  �م  نوفر   &�
�لصناعي  �لقمر   %( "صولنا  بسبب 
 �Eً( .جلديد فقد ُسدَّ هذ� �لنقص �يضا�
 T6هو صا cهللا تعا% �لذ� Lفعا� �فهذ
عابر�  عر�قيل   &� شك  ال  �لوعد. 
�يضا،  �ملستقبل   p "ستظهر  ظهر- 
هجما-  "�حلسا6   hألعد�� "سيشّن 
 َّc� لكE ب �ال يدفعt خر5، "لكن�
"بسبب   .Gقنو  "� يأ@   %(  cد
�
هذ� �لعر�قيل - كما قلت من قبل - 
ينيب �ملؤمن )% �هللا تعا% �كثر، أل& 
ز"� على  هذ� هي س�� �ملؤمنني. فركِّ
 �"ُّ6�" صلو�تكم،  نو�  "حسِّ  ،hلدعا�
فر�ئضكم "توّجهو� )% �لنو�فل، أل& 
�أل6عية "�لعبا�6- هي �ل� ستساعدنا 
على حتقيق �هد�فنا. �كِثر"� ِمن Eِكر 
علينا  سيفتح  هذ�  أل&  تعا%،  �هللا 
 �فهذ �هللا.   &Eبإ  -�Aالنتصا� �بو�� 
على  tب  �ل�  �ملركزية  �لنقطة  هي 
عينيه  ُنْصَب  tعلها   &�  cد
� كل 

�6ئما.
�ل�  �أليا>   �هذ ففي  قلت:  "كما 
 A"مج مبناسبة مر�Bديو& �ل
ُيعِّد �أل
مائة عا> على تأسيس �خلالفة يسعى 
باجلماعة   Aلضر�  Tحلا(  %( �حلسا6 
من  Eلك  فعلو�  "قد  قبل،  من  �كثر 
بنا   Aلضر�  Tحلا( "سيحا"لو&  قبل، 
حسد� منهم أل& �خلالفة قد �نُتزعْت 

منهم، بينما يتمتع ֲדا �أل
ديو& "هم 
�افظو& على "حدִדم. 

يقولو&  �ملسلمني  من  معاAضينا   &(
Eلك علنا )ننا لن ننجح 6"& �خلالفة 
�بد�. ")& جر�ئدهم "�الִדم مكتظٌة 
 p" �ملوضو�.  هذ�   Lحو باملقاال- 
كل يو> جديد ُينشر خطاٌ� �" مقالٌة 
�م p هذ� �ملوضو�. "قد �حضرُ- 
معي مقاال "�حد� كنمو�E "�قر� منه 

على مسامعكم. 
�لر
ـن  حبيـُب  �ملفـ�   Lيقـو

Aْ6َخاْس�:
نظا>  من  �فضَل  نظاٌ>   dهنا ”ليس 
�خلالفة �إلسالمية على منها� �لنبو�. 
�لعظيم   xد�� "ال ميكن حتقيق هذ� 
6"& �جتما� �هل �حلق على "جهة 
"�حد�. p هذ� �حلالة �ل� �بُتليْت ֲדا 
 cهذ� �لعصر �لذ p ألمة �إلسالمية�
كل  من  حلرما}ا  �ا"ال-  فيه  تتم 
شيh بش§ �لطرT، ال بد من حتقيق 
عظيمة  تضحية  �جله  من  ُقدِّمت  ما 
من ِقبل �ألمة �إلسالمية ح§ حصلت 
على 6"لة باكستا&. )& هذ� �لتضحية 
�ننا سنناL بلد� مستقال  كانت بأمل 
(�Õعو�  �إلسالمي،  �لنظا>  فيه  لنقيم 
فيه  سنقيم   :Lيقو  E( جيد�  تعليقه 
�حللم  هذ�  "لكن  �إلسالمي)  �لنظا> 
قد حتقق بصو�A �لغش "�خلد��.... 

بلد  على  حصلو�  قد  كانو�   c�)
مستقل إلقامة �لنظا> �إلسالمي "لكن 
"�خلد��،  �لغش  )ال  فيه  rد¥   n
�سب �عتر�فه هو، µ يقوL:) )& سر 
 p ها يكمن�بقاh �ألمة �ملسلمة "خ
�الحتا6 "�التفاT ")قامِة نظاِ> �خلالفة 

�إلسالمية على منها� �لنبو�.“  
عد6  �حلق  ضربة  �لشهرية،  (�ملجلة 

يناير ٢٠٠٤ ×٢)
بأ&  "يؤمنو&  تعنتهم  يتركو&  ليتهم 
ينتظر"نه  �لذc كانو�   cملهد� �إلما> 
تصريح   p  6A" (حيث  ظهر.  قد 
 Éسيأ  cملهد� �إلما>   &� �م  Fخر 
"بعد� ستقو> �خلالفة). �ال فليعلمو� 
ينتظر"نه   cلذ�  cملهد� �إلما>   &�
�يضا  �خلالفة  قامت  "قد   ،hجا قد 
�خر5  خالفة  ُتقا>  "لن  بو�سطته 
حا"لو�  مهما  �لنبو�  منها�  على 
لذلك. فاليو> حني يدعو �أل
ديو& 
من  تعا%  �هللا  ينقذهم  بأ&  ألنفسهم 
"يوفَقهم  �قد�مهم  "يثبَت  شر  كل 
 cملهد� 2اعة  بأهد��  للتمسك 
 -�hنبو جاh حسب   cلذ� "�ملسيح 
 &� عليهم   ،� �هللا   LسوA سيدنا 
�ملسلمني   hؤال� �يضا  تعا%   �يدعو
�لز�ئغني عن جا�6 �حلق بأ& يوفقهم 
هذ�  2اعة   %( لالنضما>  تعا%  �هللا 

، Fمني.   ِّcملسيِح "�ملهد�
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حيا� محمد � (٢٢، �ألخير�)٢٠

)& حيا� نÐ �إلسال> � كتا� مفتوÀ كلما �ثت c� p جزh منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما> "yلب �للب. "r nد¥ �& مت تسجيل "قائع حيا� نÐ �" حيا� َمعلم Fخر 
تسجيًال 6قيًقا "متاًحا للد�Aسني، مثل حيا� �لرسوL �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�p �A �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا6 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
� فينا حيا� �لرسوL � من �إلميا& �تتم �A6سة �النتقا�6- بعناية، "يتم �لر6 �حلاسم عليها، فإ& ما تث

"�حلب �لغامر "�لتقَو5، ال مياثلها فيه حيا� �c شخص Fخر.

 p لنا@ شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� xحليا� �لغامضة �ل� ال يعر� &( 
 ،��بث �إلقنا� "��A �لثقة p قلو� من يتبع �صحاֲדا. )E تظل صعوبا- �لغمو�، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة p �لقلو�. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسوL �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من µ تثّبت �القتنا�. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�6- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�h عليها، فمن �ملحتم �& جتذ� حيا� �لرسوL � منَّا كل 

حب ")عجا� "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباA "توق�، بشكل كامل "�6ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاëA �هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذ5 ستطالعه عB حلقا- p هذ� �لز�"ية. 
 Lهذ� �ملقا> �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو p جلدير بالذكر�"
�، �ل� كانت "�ضحة كالكتا� �ملفتوÀ، "شديد� �لثر�h مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¥. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح§ هذ� �للمحة �ا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& مياA@ ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياAسه؛ ")�E عرفته فقد عرفت �لقرF& �ملجيد، ")�E عرفت �لقرF& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّرx عليه.

لقد حصل شرx نقل هذ� �لكتا� )% لغة �لضا6 لألستاE �لفاضل فتحي عبد �لسال>.

 حضر� مر�� بشQ �لدين |مو� '}د �

� cخلليفة �لثا� حلضر� �إلما> �ملهد�

شخصية رسول اهللا � وأخالقه

معاملة �مليت �4حتر�مه 
 &� كل شخص   �  Lلرسو� حّض 
�لترتيبا-  فيها  يبني  "صّية   dيتر
"شئو&   Aألمو� تنظم  �ل�  �لال�مة 
�حليا� من بعد� �يث ال يسّبب �ملعانا� 
ألبنائه �" �قاAبه بعد موته. "�علن �نه 
ال rق إلنسا& �& يتحد¥ عن مّيت 
 �E(  Lلفعا� ُحسن  نذكر  بل   ،hبسو
حتدثنا، فال فائد� من Eكر �لسيئا- 
لَد5 من ما-،  �لضعف  �" مو�طن 
�ما Eكر �ملحاسن فيشجع �لنا@ �& 

.(cAلبخا�) يدعو� له
"كا& rّض �يًضا على سد�6 6يو& 
�مليت قبل 6فنه، "غالًبا ما كا& يقو> 
بسد�6ها بنفسه، فإn �E يستطع Eلك 
 å6أل� �Aثة "�ألقاAفإنه يشّجع �لَو
)% �مليت �& يقومو� بذلك، �" rث 
�ملسلمني �آلخرين �& يتحّملو� سد�6 
�جلنا��  بصال�  يقو>  "ال  �لديو&، 

على مّيت ما n ُتقَض 6يونه عنه.

#�Qمعاملة �جل
كا& � يعامل ج��نه باحتر�> ""6ّ 
 Lبالغْين )% �قصى حد، "كا& يقو
 Aباجلا يوصيه  ظل   � )& جBيل 
 AE 5 �بو"َA" .ثهAّح§ ظن �نه سيَو
� �& �لرسوL �لكرمي � قاL لـه: 
")�E طبخت ألهلك فزp 6 �ملرT ح§ 
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تعطي منه جاdA". "ليس معÒ هذ� 
�& �جلاA ال يشترp d غ� Eلك من 
�لطعا>، "لكن ملا كا& طعا> �لعر� 
لذلك كا&  �للحم،  �ملفضل هو من 
 Lذ �لرسوy� شأ& فيه. "لقد Tللمر
� من طبق �ملرT ُمنطلًقا ليضر� به 
 hملر� يقتصر فكر  �& ال  يعلمنا  مثًال 
على �الستمتا� مبذ�T �لطعا> فقط، 
 �Aجا  p �يًضا  ُيفكر   &� عليه  بل 
فيشركه معه p طعامه، "بذلك يتم 

�لتو��& بني �لرغبة "�لو�جب.
 �  Lلرسو�  &� هرير�  �بو   5"َA"
يؤمن،  ال  ""�هللا  قائًال:  يوما  �علن 
"�هللا ال يؤمن، "�هللا ال يؤمن". فسأله 
�هللا"؟   LسوA يا  هو  "من  �صحابه: 
 �Aجا يأمن  ال  "من  قائًال:  فأجا� 
قائًال  مر�   hلنسا� "خاطب  بو�ئقه" 
�ملرh سو5  )t n �Eد  �نه   �معنا ما 
كاA "� �Aجل ماعز فطبخها فعليه 

.�Aمعه جا dيشر &�
 p �أل"تا6  يدّقو�  �ال  �لنا@  "�مر 
يغرسو�  بيو- �جل��&، "ال   &�Aجد
 p �لسقف  حتمل  �ل�  �ألخشا� 

حو�ئطهم.
 :Lهللا قا� LسوA &ّ� 5 �بو هرير�"َA"
�آلخر  "�ليو>  باهللا  يؤمن  كا&  "من 
�، "من كا& يؤمن باهللا Aفليكر> جا
"من  ضيفه،  فليكر>  �آلخر  "�ليو> 

كا& يؤمن باهللا "�ليو> �آلخر فليقل 
خً�� �" ليصمت" (مسلم).

T
معاملة �ألقا
�لنا@،  �غلب   p شائع  عيب   dهنا
"هو �}م يبد�"& p ) اL "�لديهم 
لإلقامة  "ينتقلو&  يتزّ"جو&  عندما 
p بيوִדم �خلاصة ֲדم، "لذلك �ّكد 
�لرسوL � على �ستحقاT �لو�لدين 
 p "حقهما  "Aعايته،  �البن  خلدمة 

نو�L �لتوق� "�ملعاملة �لعطوفة.

لقد ما- "�لد� قبل مولد�، "ما- 
بعض  "لكن  نشأته،  بد�ية   p  �جّد
"�مها-   hباF �ن  كا&  �"جاته 
 ��حياh، فكا& يعاملهم باحتر�> "توق
عظيمني. "Û )حد5 �ملناسبا- عند 
قائًد�   � بعد �& 6خلها  فتح مكة، 
بأبيه   � بكر  �بو   hجا منتصًر�، 
�با   � فعاتب   ،�  Lلرسو� ليلَقى 
)ليه،   Éيأ ح§  �بيه  إل�عاجه  بكر 
"قاL )نه كا& من �ألْ"% �& يذهب 
هو )ليه بنفسه. (�لس�� �حللبية �٣ 

(٩٩×
"من �قو�له �: ""يل ملن �dَA6 �بوْيه 
�جلنَة".   �ُيْدِخال  n"  �عند �لِكبìُر 
عند  �لو�لدين  خدمة   &� هذ�   Åيع"
�إل�ية  �لBكة   L"لُنز  xكا  Bلك�
�تيحت  فمن  "فضله،  �هللا  "Aضو�& 
�ملسّنني  "�لديه  ليخد>  �لفرصة  له 
)ليهما "n يفعل Eلك على  "rسن 
�كمل "جه، فالويل له. "لقد تظلم 
Aجل مر� )% �لرسوL � �نه كلما 
 �
ة )% �قاAبه ��6"A" 6�6 )حساًنا��
عد�h، "كلما عاملهم بلطف "عطف 
)ليهم  �نبسط  "كلما   ،hفاæ  �عاملو
 Lجهه "عبسو� لـه. فقا" p جتّهمو�
�لرسوL �: "لو كا& ما تقوL حقًّا 
فكأمنا تسّفهم �ملّل (�c تقيم عليهم 
من  عليهم  معك   Lيز� "ال  �حلجة) 

"ويل ملن أدرَك أبوْيه الِكَ�ُ 
عنده وS ُيْدِخاله اجلنَة". 

 %( hجال جاA &� 5 �بو هرير�"َA"
�لنا@  �حّق  عن  يسأله   �  Lلرسو�

�سن صحبته؟
 Lفقا "�مك".   :�  Lلرسو�  Lفقا
  � Lلرسو� Aمن"؟ فكر µ" :لرجل�
للمر�  �لرجل   Lفسأ "�مك".  قوله: 
 Lلرسو� فأعا6  من"؟   µ" �لثالثة: 
�لرجل  فأعا6  "�مك".  جو�به:   �
سؤ�له للمر� �لر�بعة فقاµ" :L من"؟ 
 µ ،dبو�" :� Lلرسو� Lحينئذ قا"

�ألقربو&؛ �ألقر� µ �ألبعد".
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 :c� ."لكE ما 6مت على ��هللا ظه
 ،�)�E كا& حقًّا ما يقوL فما �سعد
 p %يتو� xأل& فضل �هللا تعا% سو
Eلك  على  �ستمر  طاملا  عليه   Lلتَنّز�

(مسلم، كتا� �لB "�لصلة).
�ملسلمني  rث   �  Lلرسو� "كا& 
مر� على �لصدقة "�لزكا�، فجاh �حد 
 cAألنصا� طلحة  �بو  "هو  صحابته 
من  "كا&  صدقة،  بستاًنا  "عر� 
 Lحب ماله )ليه. فتهلل "جه �لرسو�
فعله  عن حسن  للصحابة   Bع"  �
 Lما d�E ،عليه قائًال: "بخ بخ Òث�"
 &�  5A�  �(" لـه:   Lقا  µ �Aبح". 
جتعلها p �ألقربني". �c تو�عها على 
كتا�   ،cAلبخا�)  hلفقر�� �قاAبك 
 Àجل مر� "صّرA �hجا" .(��لتفس
�هللا  سبيل   p �جلها6   p برغبته  له 
 Lضا �هللا تعا%، فسأله �لرسوA Lلينا
"�لديه  من  �حد  كا&   �E( عما   �
كليهما   &ّ� عليه  فر6  حيًّا؟   Lيز� ال 
ال ��L حيًّا، "لقد تركهما يبكيا&. 
 �فأAشد� �لرسوt &� � Lعل جها6
p خدمتهما "مؤ�نستهما "Aضا ا، 
"�& ُيضحكهما كما �بكا ا، فهذ� 
هو Aضو�& �هللا عليه p حالته تلك.

"لقد حّد6 بوضوÀ قاطع للمسلمني 
�& �لو�لدْين غ� �ملسلمني �ما نفس 
�حلق كالو�لدْين �ملسلمني p �لرعاية، 

"جاh- �"� ألÇ بكر تز"A �بنتها 
 �هذ تكن   n" �ملدينة،   p  "hاÕ�"
�بنتها   -hفجا �سلمت،  قد  �ملر�� 
تكرمها  هل  تسأله   �  Lلرسو�  %(
قائًال:  باإلtا�  فأجاֲדا  "تصلها؟ 
(�لبخاcA-كتا�  �ّمك"  ")}ا 

�أل�6).
"n يعامل � باحلسÒ �قاAبه �ملقربني 
"حدهم، بل عامل باالحتر�> �لو�فر 
 íكّل من يّتصل ֲדم من صال- قر
يرسل  كا&  يذبح،  فحني  "صد�قة. 
�"جه  لصديقا-  �للحم  من  نصيًبا 
"كا&  خدtة؛  �لسيد�  �ملتوفا�، 
يوصي ��"�جه �ألخريا- �ال يغفلن 
 �صديقا- �لسيد� خدtة p مثل هذ
�ملناسبا-. "بعد سنو�- عديد� من 
مو- �لسيد� خدtة، جاh- �ختها 
 �  Lلرسو� على   &Eتستأ "هالة" 
لقد  �صحابه.  بعض  معّية   p "هو 
بصو-  شبيًها  �Eنيه   p صوִדا   &ّA
 Lع �لرسوÕ ة، "حنيtلسيد� خد�
"يا  قائًال:  تستأE& هتف  � صوִדا 
خدtة".  �خت  هالة   �هذ  ،�Aبا
�لصا6قة  �حلقيقية  �لعاطفة   &( حقًّا، 
فيشعر  نفسها،  عن  "تعلن  تتجلى 
�ملرh باحلب "�الحتر�> جتا� كل من 

تربطه صلة مبن rب "rتر>. 
 p كا&  �نه  مالك  بن  �نس   5"َA"

�هللا،  عبد  بن  جرير  مع  سفر  Aحلة 
فوجد جريًر� �دمه "يعامله كما لو 
�نه سيد�. كا& جريًر� �كB سنًّا من 
�نس، لذلك �عتر� �نس على جرير 
�& يضع نفسه 6"& مقامه �لو�جب. 
 A5 �ألنصا�A لكن جريًر� �جا� بأنه
فتأثر  �هللا،   Ðّلن "خدمتهم  "حبهم 
 &� نفسه  على   %F"  ،��كثً بذلك 
Aفقة   p يكو&   cAنصا� كل  �د> 
ألَنس  ¢دمته  "�نه  له،  كخا6>  معه 
فإمنا يفي لنفسه مبا عز> عليه؛ لذلك 
عزمه  عن  يثنيه   &� ألنس  ينبغي  ال 
 &� تؤكد  �لو�قعة   �"هذ (مسلم). 
�ملرh حني rب )نساًنا حبًّا حقيقيًّا، 
فإّ& مشاعر� متتد )% �لذين �دمو& 
من  فإّ&  "هكذ�،  بإخال×.  �بوبه 
"�مهاִדم،  Fباhهم  "rترمو&  tّلو& 
فإ}م ينظر"& لكل من يكو& صديًقا 
�لرعاية  بنفس عني  آلبائهم  قريًبا   "�

"�الحتر�>.
"�E- مر� شّد6 �لرسوp � L خطابه 
فضيلة  باعتباAها  �ملسألة،   �هذ على 
عليا "�}ا من �عماL �لB. "كا& ممن 
Õع هذ� �لتشديد �حد صحابته "هو 
عبد �هللا �بن عمر Aضي �هللا عنهما. 
Eلك،  على  مّر-  عد�  سنني  "بعد 
بد"ًيا  Aجًال  عمر  بن  �هللا  عبد  لقي 
عليه  �هللا  عبد  فعر�  �حلج،   hثنا�
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�Aحلته ل�كبها �لبد"c، كما �هد5 
ما  له  عمامته. "شاهد صاحب  )ليه 
 p يبالغ  �هللا  عبد   &� فوجد  rد¥، 
 �)كر�> �لرجل، بينما �لرجل p نظر
�هللا  فقاL عبد  �قل من Eلك.  يكفيه 
بن عمر: ")نه كا& صديًقا لُعمر �، 
 &(" :Lيقو � Lعت �لرسوÕ �("
 hيصل �لرجل �صدقا &� Bمن �بر �ل

�بيه".

��4* �لصحبة �لصاحلة
� rب 6"�> صحبة   Lلرسو� كا& 
�لفضالh "�لصاحلني، ")A �E�5 ضعًفا 
 p نصحه  �صحابه  �حد   p عيًبا  "�
لطف "على �نفر�A" .6َ"5 �بو موسى 
�ألشعرc � �& نÐّ �هللا ضر� مثًال 
على  تعو6  �ل�  �لفو�ئد  به  يوّضح 
�إلنسا& من �لصديق �لصاÔ "�جلليس 
�لطيب �لفاضل، "يشرÀ �ملصائب �ل� 
ميكن �& تصيب �إلنسا& من �لصديق 
�لسيئ "�جلليس �خلبيث، فقاL: "َمَثُل 
َكَحاِمِل   hِْو َ"�لسَّ اِلِح  �لصَّ �ْلَجِليِس 
�ْلِمْسِك َ"َناِفِخ �ْلِك� َفَحاِمُل �ْلِمْسِك 
ِ)مَّا َ�ْ& ُيْحِذَيَك َ"ِ)مَّا َ�ْ& َتْبَتاَ� ِمْنُه َ"ِ)مَّا 
 �َ�ْ& َتِجَد ِمْنُه rًAِا َطيَِّبًة، َ"َناِفُخ �ْلِكِ
َتِجَد   &ْ�َ َ"ِ)مَّا  ِثَياَبَك   Tَُيْحِر  &ْ�َ ِ)مَّا 
"�لرَُّجُل   :Lيقو "كا&  َخِبيَثًة".  rًAِا 
َمْن  َ�َحُدُكْم  َفْلَيْنُظْر  َخِليِلِه  6ِيِن  َعَلى 

ُيَخاِلُل" (�لبخاcA "مسلم).

�جتناT سوj �لظن
كا& نÐ �هللا � شديد �حلر× على 
�& tتنب �لنا@ سوh �لظن. "حد¥ 
�& جاh- �"جه �لسيد� صفية يوًما 
 .�لتر� معتكف  "هو  �ملسجد   %(
كا&  عو6ִדا  "قت  حا&  "عندما 
 �  Lلرسو�  Aفقر �ظلم،  قد  �جلو 
�صطحاֲדا )% بيتها. "Û �لطريق مر 
أل&  تفا6ًيا  فأ"قفهما  Aجال&،  عليه 
مير p خيا�ما �c خاطر بسوh �لظن 
صحبة   p ليًال   �يس  �A�يا حينما 
ِبْنُت  َصِفيَُّة  )ِنََّها  َتَعالََيا   :Lقا" �مر��، 
. فقاL �لرجال&: يا AسوL �هللا!  ُحَييٍّ
فأجا�  �& نظن بك شيًئا.   dحاشا
 (µلفكر �آل� c�) &َْيَطا �: "ِ)&َّ �لشَّ
ِ> َ")ِنِّي  َيْجِرc ِمَن �ِإلْنَساِ& َمْجَر5 �لدَّ
َخِشيُت َ�ْ& ُيْلِقَي ِفي �َْنُفِسُكَما َشْيًئا." 

.(xكتا� �العتكا ،cAلبخا�)

�لتجا�4 عن 'خطاj �آلخرين
n يفضح � �بًد� عيو� �آلخرين �" 
�ال tهر"�  �لنا@  تقص�هم، "حّض 
 :Lيقو "كا&  �خلاصة،  مبعاصيهم 
 c�) �ْلُمْسِلِم  َ�ِخيِه   �َAََعْو َسَتَر  "َمْن 
�ْلِقَياَمِة".  َيْوَ>  َعْوAََتُه  �هللا  َسَتَر  عيبه) 
ِ)الَّ  ُمَعاًفى  ُ�مَِّتي  "ُكلُّ  �يًضا:   Lقا"

 &ْ�َ �ْلُمَجاَهَرِ�  ِمَن   َّ&(ِ"َ �ْلُمَجاِهِريَن، 
ُيْصِبَح  ُثمَّ  َعَمًال  ِباللَّْيِل  �لرَُّجُل  َيْعَمَل 
ُفالُ&  َيا   Lََفَيُقو َعَلْيِه  �هللا   �َسَتَرُ َ"َقْد 
َعِمْلُت �ْلَباAَِحَة َكَذ� َ"َكَذ� َ"َقْد َباَ- 
َيْسُتُرُ� Aَبُُّه َ"ُيْصِبُح َيْكِشُف ِسْتَر �ِهللا 

َعْنُه" (�لبخاcA "مسلم).
 xيظن بعض �لنا@ خطأ �ّ& �العتر�
"�لتطهر  �لتوبة  على  يساعد   µباإل
 µباإل  xالعتر��  &� "�حلقيقة  منه، 
"�جلر��.  �لتمّر6  على  )ال  يساعد  ال 
فاإلµ خطيئة، "من يْنزلق )ليها يصبح 
فريسة لإلحسا@ باخلجل "�لند>، "له 
فرصة �& يفّر عائًد� )% طريق �لطهر 
"�لتقَو5 من خالL ممر �لتوبة. "مثله 
كمثل شخص �غرته �خلطيئة، "لكن 
 hفيستجيب للند� ،�ند�h �لتقَو5 يدعو
عليه.   µإل�  �تأث فيتالشى  "يعو6، 
بآثامهم  �لذين tاهر"&   hلكن هؤال
"يفخر"& ֲדا يفقد"& كل )حسا@ 
للند>  قابليتهم  "يفقد"&   ،Àبالصال

"�لتوبة.
 %( Aجل   hجا  &� مر�  "حد¥ 
 ،å� قد  )نه  له   Lقا"  �  Lلرسو�

"إن ِمن أّبِر ال�ِّ أن يصل 
الرجـل أصدقـاَء أبيه".
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("هذ� جرمية )�E ثبتت بدليل "�ضح 
�لشريعة  حسب  �جللد  عقوبتها  فإ& 
 � Lع �لرسوÕ إلسالمية)، "حاملا�
�عتر�x �لرجل �عر� عنه )% ناحية 
"كا&  Fخر.  بأمر  "�نشغل  �خر5 
قصد� من Eلك �& �لتوبة هي �لطريق 
 .xالعتر�� "ليس  �ملوقف  ملعاجلة 
 Aلك، "تصّوE يفهم n لكن �لرجل"
فذهب  يسمعه،   n  �  Lلرسو�  &�
 �Aًمكر "خاطبه   �  Lلرسو� ""�جه 
"لكن  ثانية،  عنه  فأعر�  �عتر�فه. 
 �  Lلرسو� ""�جه  Eهب  �لرجل 
ليكرA نفس �العتر�x. "عندما فعل 
عن   Lلرسو�  Bع مر�-،  �Aبع  Eلك 
غرضه من )عطاh �لفرصة له. µ �مر 
فالعقوبة  �نكر-  فإ&  �ملر��،   Lبسؤ�
�عترفت   �E("  ،�"حد �لرجل  على 
 Lعوقبت معه. "كانت عا�6 �لرسو
 n فيما   ��Aلتو� حكم  ينفذ   &�  �
يْنزL فيه �لقرF& �ملجيد، "كا& نّص 
ح§  �لرْجم  هو  �لز��   p  ��Aلتو�
على  باحلكم   Lلرسو� فنطق  �ملو-، 
تنفيذ  "عند  Eلك.  على   hبنا �لرجل 
"لكن   ،Aلفر�� �لرجل   L"حا �حلكم 
�حلكم.  فيه  "نّفذ"�   �الحقو �لنا@ 
 n ،باألمر  �  Lلرسو� "عندما علم 
ير� عما فعلو�، "�فهمهم �نه حكم 
هو،  �عتر�فه  على   hبنا �لرجل  على 

�عتر�فه  تعÅ سحب   Aلفر�� �ا"لته "
يعد  فلم  عليه   hبنا" عنه،  "�لعو�6 
ُعرضة للعقوبة �ل� "جبت بناh على 

�عتر�فه.
 p �لعقوبة   &�  �  Lلرسو� "�علن 
 Lألعما� على  )ال  جتو�  ال  �لدنيا 
ما  على  "ليس  �لو�ضحة،  �لظاهر� 
حد¥  "قد  قلبه.   p �إلنسا&  يكّن 
 LجاA �حد   &ّ�  Lلقتا�  Lخال مر� 
�ملسلمني،  بعض  يتتبع  كا&  �لعدّ" 
"يكمن �م، فإA �E�5 مسلًما منفر�6ً 
عن صحبه قتله. "p هذ� �ملر� �A6كه 
�سامة بن �يد "�مسك به، µ �ستل 
 &� �لرجل   5�A فلما  ليقتله،  سيفه 
�ال  بشها�6  نطق  �مامه،  مهر�  ال 
قبوله   Åيع Eلك  "كا&  �هللا،  )ال  )له 
 %( باًال  �سامة  ُيلق  فلم  �إلسال>. 
 �هذ Aُ"يت  "عندما  "قتله.  Eلك 
 ،�  Lلرسو� مسامع  على  �لو�قعة 
�حلملة،  قصة  من   c"Aُ ما  بني  من 
فلما  عنها،  "سأله  �سامة   %( �Aسل 
 Lلرسو� Lّكد له صحة �لو�قعة، سأ�
� �سامة عما سيفعله )�E جاh هذ� 
�لرجل يو> �لقيامة rمل شها6ته معه؟ 
فأجا� �سامة: "يا AسوL �هللا! لقد 
 Lقتل هذ� �لرجل �ملسلمني، ")منا قا
�لعقا�".  من  لينجو  خدعة  �لكلمة 
 �Eما" :Aظل يكر � Lلكن �لرسو"

تصنع بال )له )ال �هللا )�E جاh- يو> 
�لقيامة"؟ "معE Òلك �& �هللا سُيحّمل 
ألنه  �لرجل،  مو-  مسئولية  �سامة 
")& كا& قتل �ملسلمني )ال �& تال"ته 
تا�  �نه  على  6ليًال  للشها�6 كانت 
عن فعله �لسيئ. "ملا �عتر� �سامة 
)الَّ  بالشها�6  ينطق   n �لرجل  بأ& 
خوًفا من �ملو- "ليس بسبب �لتوبة، 
قاL له �لرسوL �: "َ�َفال َشَقْقَت َعْن 
"ظل  ال".   <ْ�َ َ�َقاَلَها  َتْعَلَم  َحتَّى  َقْلِبِه 
 �E( تصنع بال )له )ال �هللا �Eما" :Aيكر
جاh- يو> �لقيامة". "يقوL �سامة: 
 n �� ها ح§ متنيتAيكر L�� فما"
(مسلم،  يومئذ"  )ال  �سلمت  �كن 

كتا� �إلميا&).
على   � �لكرمي   Lلرسو� هذ�  كا& 
�ستعد�6 �6ئًما للعفو عن �خطاh �لنا@ 
�ألشخا×  �حد  كا&  "جتا"��ִדم. 
 Lلرسو�  �"�  xقذ  p  GAّتو قد 
 p لسيد� عائشة، "كا& يعتمد� �
 Ç� من  صدقة  على  معيشته  نفقا- 
ثبتت  "عندما  عائشة.  "�لد  بكر، 
�يف  "تبني  عائشة،  �لسيد�   �hبر�
معونته  بكر  �بو  �"قف  �الִדاما-، 
�ذ� �لرجل. "كا& Eلك ُيعتB ضبًطا 
�مو�6ً للنفس من جهة �Ç بكر؛ أل& 
�لرجل �لعاE p c6لك �ملوقف كا& 
جديًر� �& يتَوّغل p �لنقمة )% �قصى 
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مد5 ضد فق� عالة قا> بتشويه Õعة 
 �  Lلرسو�  xعر ملا  "لكن  �بنته. 
 %( Aما صنعه �بو بكر كلَّمه، "�شا
)ال  �خطأ،  قد  ")& كا&  �لرجل   &�
�نه ال ُينتظر من Aجل مثل �Ç بكر 
�& يقطع عنه "سائل معيشته بسبب 
بكر  �بو  Aجع  Eلك  "عند  خطئه. 
)% كفالة �لرجل (�لبخاcA، كتا� 

.(��لتفس

jلص� عند �لبال�
�ملؤمن  يقوL: "عجًبا ألمر   � كا& 
)ال  Eلك  "ليس   ،�خ كله   ��مر  &(
للمؤمن، )& �صابته سر�h شكر فكا& 
خً�� له، ")& �صابته ضر�h صB فكا& 
"فاته،  �قتربت  "عندما  لـه".   ��خً
كا& يتأّ"� من شد� �ألn" ،n تتحّمل 
يعا�  "هو   �مشهد فاطمة  �لسيد� 
 E( ا� Lفقا ."�فقالت: ""� كر� �بتا
d�E: ال كر� على �بيك بعد �ليو>". 
 p �Aصو��ّ& متاعبه  "كا& يقصد 
�ليو>  منذ  "لكنه   ،nلعا� هذ�  حد"6 
 p ليدخل  �حليا�   �هذ من  سينطلق 
يكو&  "لن  خالقه،  �هللا  مع   Aحضو

ُمعرًَّضا بعد �ليو> ألcّ كر�.
 n  ،hبا"  cّ� ينتشر  كا&  "عندما 
يكن يقبل �& ينتقل �لنا@ من �لبلد� 
�ملوبو�h )% �خر5، أل& Eلك يعمل 

"كا&   ،hلوبا� Aقعة  توسيع  على 
 p من ميكث &� %( �يقوL ما يش
بلد� "قت �لطاعو& "rجم عن نقل 
 ،�hموبو ��ملر� )% منطقة �خر5 غ
 ،hميو- هذ� �إلنسا& بسبب �لوبا µ
تعا%.  �هللا  عند  شهيًد�   Bُيعت فإنه 

(�لبخاcA، كتا� �لطب).

�لتعا4# �ملتبا�-
"كا& من تعليمه � �& من ُحسن 
 &�" يعنيه،  ال  ما  تركه   hملر� )سال> 
بنقد  ينشغلو�   &� يصح  ال  �لنا@ 
�آلخرين �" يتدّخلو� p شئو}م �ل� 
ال تعنيهم. "هذ� قاعد� �ساسية، لو 
أل6ّ-  "تنفيذها  "Aعايتها  تبّنيها  مت 
هذ�  �مر  "�نتظا>  �لسال>  )% ضما& 
من   Éتأ مشاكلنا  معظم   &ّ(  .nلعا�
�الستمتا�   %( �لنا@  �غلبية  مْيل 
بالتطفل "�لتدّخل p �موA �آلخرين، 
"p نفس �لوقت ميتنعو& عن مّد يد 
�ملساعد� ملن rتا� منهم للمعونة، "ال 
يتقدمو& إلغاثة �مللهوx حني يقتضي 
 � Lلك. "قد حّث �لرسوE ملوقف�
�لتعا"&   L6تبا  �A"ضر على  مشّد�6 
بني �لنا@. "جعلها قاعد� ساAية: �نه 
 Aطولب �حد �ملسلمني بدفع قْد �E(
من �ملاL بسبب عقوبة موّقعة عليه، 
"كا& عاجًز� عن �لوفاh بكل �ملبلغ، 

�هل   "� ج��نه   "� عائلته  �فر�6  فإ& 
 hللوفا مساعدته  عليهم  tب   ،�بلد
بالباقي عن طريق �ملسا ة �ملشتركة. 
يتركو&  �ملسلمني  بعض  "كا& 
 Lَمو�طنهم ليسكنو� قريًبا من �لرسو
�، ليكّرسو� كل "قتهم "جهدهم 
فكا&   ،Tلطر� �إلسال> بش§  خلدمة 
�لرسوL � ينصح �قاAֲדم �& ميّد"هم 
�اجاִדم �لضر"Aية. "c"Aُ عن �نس 
هو  �سلم  قد  كا&  شخًصا   &�  �
 Lفمكث �حد ا مع �لرسو ،�"�خو
� متفّرًغا، "ظل �آلخر p مشاغله 
�لعا6ية، فجاh هذ� بعد مد� يشتكي 
للنÐّ � �& �خا� يضّيع "قته متبطًال، 
فقاL له )نه ُير�T بسببه. �c �& عليه 
�& يعطي �خا� ليتفّر� خلدمة �لدين 
�خيه  �جل  يعطيه من  تعا%  �هللا  أل& 

.(cلترمذ�) هذ� قصًد�
"p �حد �ألسفاA، عندما بلغ Aكب 
فيه،  ليعسكر"�  مكاًنا   �  Lلرسو�
 h�6بأ  Aلفو� على  صحابته  �نشغل 
�ملعسكر  بتجهيز  �خلاصة  "�جباִדم 
 L5 �لرسو�A" .لليلة� hستعد��6ً لقضا�
� �}م n يتركو� له عمًال، فأعلن 
�حلطب  ليجمع  �نه سيذهب  بالتا� 
قائلني  �لصحابة  فاعتر�  للطهي، 
فأخBهم  �لعمل،  هذ�  يكفونه  )}م 
�ّ& "�جبه هو مشاAكتهم فيما tب 
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"فعًال  كا&،  مهما  عمله 
tمع  �لBية   p Eهب 
(�لزAقا�  للطبخ  �حلطب 

.(٤ ×٣٠٦�

��لصــد
 ،�Eكر سبق  "كما 
شديد   �  Lلرسو� كا& 
بأعـلى   dالستمسـا�
 ،Tلصـد� مـستويا- 
�لنا@  بني   xُعر ح§ 
بالصاT6 "�ألمني. "بنفس 
حريًصا  كا&  �ألسلو�، 
�ملسلمو&  يّتخذ   &� على 
�لتمسك   p �لسبيل  نفس 
 Tلصد� مر�تب  بأعلى 
 Tلصد�  Bيعت "كا&  مثله، 
�لفضائل  لكل  قاعد� 
"�لصـاحلا-،   -��"�خل
�لشخص   &ّ� �لنا@  "عّلم 
 ،Tيصد cهو �لذ T6لصا�
"يؤّكد   ،Tيصد "يظل 
عند  ُيكتب  ح§  صدقه، 

�هللا صّديًقا.
"مر� جيh بسجني مذنب 
)% �لرسوL � كا& يقتل 
"حشي،  بشكل  �ملسلمني 
�خلطا�  بن  ُعمر  "كا& 

"كا&  �يًضا،  موجو�6ً   �
مستحق  �لرجل   &ّ� ير5 
"�خذ  �لقتل،  لعقوبة  متاًما 
 �Aًمر�  Lلرسو�  %( ينظر 
 &� �ية حلظة   p منه يتوقع 
عفا   &� "بعد  بقتله.   �يش
�لرجل،  عن   �  Lلرسو�
قاL ُعمر للنÐّ � )نه كا& 
يستحق �ملو- عقوبة على 
 Lلرسو� له   Lفقا جر�ئمه. 
 Lفقا تقتله؟   n فلم   :�
لو  �هللا!   LسوA "يا  ُعمر: 
عينيك   xبطر لنا  غمز- 
لفعلنا". فقاL � عند Eلك: 
"ما كا& لنÐّ �& تكو& له 
خائنة �ألعني." (�بن هشا> 

.(٢ ×٢١٧�
 Lلرسو�  %( Aجل   hجا"
يعا�  �نه  له   xعتر�"  �
�لكذ�  �EAئل:  ثال¥  من 
"شر� �خلمر "�لزنا، "�نه 
"لكنه  تركها   L"حا قد 
"سأله  Eلك،   p فشل 
فأ"ضح  للمشكلة.  عالًجا 
لو  �نه   �  Lلرسو� لـه 
"�حد�  يد�   &� له  ضمن 
لـه  يضمن  فهو  منهن 
عال� �لبقية، فوعد �لرجل 

Eكر  منه  "طلب  بذلك 
�لو�حد�، فقاL لـه � �& 
فتر�  "بعد  �لكذ�.  يد� 
 Ðّلرجل للن� hمن �لزمن جا
 pنه عو� � "صّرÀ لـه 
من �لر�Eئل �لثال¥ ملا �تبع 
نصيحته بأمانة. فطلب منه 
� �& ير"c تفصيل Eلك. 
 &�  -6A� �لرجل:   Lفقا
�شر� �خلمر يوًما، "عندما 
تذكر-  �فعل  كد- 
"عدc لك، "A�يت �نه لو 
 Åسأل Ðحًد� من صح� &ّ�
هل شربت، فإنÅ سأضطر 
 xعتر�" �حلق   Lقو  %(
 Åيع مما  فعلت،   �� له 
خبيثة  Õعة  �كتسب   &�
فيهجر"�،   Çصحا� بني 
بتأجيل  نفسي  فأقنعت 
Fخر،  "قت   %( �لشر�� 
صر-  �لزمن   A"مر "مع 
 .hعلى مقا"مة �إلغر� �Aً6قا
حد¥  �لطريقة  "بنفس 

نفسي  من  "جد-   &�
فحاججت  �لزنا،   %( ميًال 
�الستمتا�  بأ&  نفسي 
 Åسيعّرض �خلطيئة   �ֲדذ
 E( �صدقائي؛  �حتر�>  لفقد 
عليهم  �كذ�   &� )ما   Åن�
 "� معك،   cعد" فأخلف 
"هكذ�   .Ðبذن  xعتر�  &�
 cAستمر �لصر�� بني )صر��
 cلذ� بالوعد   hلوفا� على 
Aغب�  "بني  لك،  قطعته 
"�لزنا.  �لشر�  متعة   p
"مبر"A �لوقت فقد- ميلي 
"�نقذ�  �خلطايا،   �هذ  %(
 Tلصد� على   cAصر�(
من  �لكذ�  عن  "�لبعد 
�خلطيئتني �ألخريني �يًضا. 

�لتحسس �4لتجسس
�لكرمي   Lلرسو� كا& 
نبذ  على  �6ئًما  rث   �
كّل  يظن   &�" �لتجسس، 
باآلخر ظنًّا حسًنا. "كا& 

"ما كان لنّ� أن تكون له خائنة األعني." 
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نَّ َفِإ&َّ  يقوL: ")ِيَّاُكْم َ"�لظَّ
نَّ َ�ْكَذُ� �ْلَحِديِث َ"ال  �لظَّ
ُسو�  َتَجسَّ َ"ال  ُسو�  َتَحسَّ
َ"ال َتَناَفُسو� َ"ال َتَحاَسُد"� 
َتَد�َبُر"�  َ"ال  َتَباَغُضو�  َ"ال 
ِ)ْخَو�ًنا.  �ِهللا  ِعَبا6َ  َ"ُكوُنو� 
ال  �ْلُمْسِلِم  َ�ُخو  �ْلُمْسِلُم 
َ"ال  َيْخُذُلُه  َ"ال  َيْظِلُمُه 
ُهَنا،  َها  �لتَّْقَو5   .�َيْحِقُرُ
َثالَ¥   �ِAَِصْد )َِلى   �َ"ُيِشُ
 ëٍْمِر� َ�ْسِب  َمرَّ�ٍ-. 
 �َ�َخاُ َيْحِقَر   &ْ�َ رِّ  �لشَّ ِمَن 
�ْلُمْسِلَم. ُكلُّ �ْلُمْسِلِم َعَلى 
َ"َماُلُه  6َُمُه  َحَر�ٌ>  �ْلُمْسِلِم 
َيْنُظُر  ال  �َهللا   َّ&(ِ َ"ِعْرُضُه. 
َ"َ�ْمَو�ِلُكْم  ُصَوAُِكْم  )َِلى 
ُقُلوِبُكْم  )َِلى  َيْنُظُر  َ"َلِكْن 
(مسلم،  َ"َ�ْعَماِلُكْم." 

كتا� �لِبّر "�لصلة).
 

�لوضـوA �4لشـفافية 
�4لتعامل �ملستقيم

 ��كثً يهتم   � كا& 
 h�6 من  �ملسلمني  �ماية 
شكل   c�  p �النغما@ 
 "� �لظلم   Lشكا� من 
 L6تبا p خلد�� �" �لغش�
حد¥   .�Aلتجا�" �لسلع 

يوًما   Tلسو�  p ّمر   &�
حبو�  من  كْومة  فر�5 
فيها   �يد فأ6خل  ُتبا�، 
�لطبقة  حتت  بلًال  فوجد 
عن  �لبائع   Lفسأ �جلافة، 
 hلسما� &( Lلسبب، فقا�
فأصاֲדا  فجأ�  �مطر- 
"�فال  له:   Lفقا �لبلل. 
"كا&  للنا@"؟  �ظهرته 
 cAلشا� xغرضه �& يعر
�حلقيقية،  �لبضاعة  حالة 
فليس  غّشنا  "من   :Lفقا
ليس   c� (مسلم).  منا" 

عضًو� نافًعا p �جلماعة.
 &� على  حريًصا  "كا& 
 �Aلتجا�  Tسو تكو& 
 AثاF كل  من  متاًما  حر� 
�ملاكر�  �ملماAسا- 
"كا&  "Aيبها،  �ملحتالة 
rّث �لشاcA على فحص 
� من بضاعة hما يريد شر�
"�6"�-، "}ى �ملسلم �& 
 hشي  hشر� على  يفا"� 
Fخر  شخص   dهنا بينما 
يفا"� عليه، "حّر> على 
�لسلع   Aحتكا�  Aلتّجا�
�سعاAها،  Aفع  بغر� 
"�"صى بأ& يستمر )مد�6 

 &"6 بالسلع   Tلسو�
�نقطا�.

�لتشـا�*
عد"ًّ�   �  Lلرسو� "كا& 
 &( Lكا& يقو" .<áللتشا
من كا& مسؤ"ًال عن نشر 
À"A �ليأ@ "�لتشاá> بني 
�لنا@ يكو& مسؤ"ًال �ما> 
هالكهم،  عن  تعا%  �هللا 
�ليائسة   Aألفكا� أل& 
من  حتط  "�ملتشائمة 
 %(  c6تؤ" �لنا@  عزمية 
من  "حترمهم  خذال}م 

�لتقد> (مسلم).
 Lلرسو� Aكذلك فقد حّذ
 hقومه �يًضا من �خليال �
"من  ناحية،  من  "�لفخر 
�لتشاá> "�ليأ@ من ناحية 
على  "حّضهم  �خر5، 
بني  �لوسط  طريق   Eاy�
فعلى  �لطرفني.  هذين 
بكّد  يعملو�   &� �ملسلمني 
"جّد كاملني، "�& يكونو� 
على ثقة تامة �ّ& �هللا تعا% 
"يؤتيهم  سعيهم   dAسيبا
"على  �لثمر�-،  �حسن 
من  يسعى   &� منهم  كل 

�جل �لتقد>، ملتمًسا فعل 
فيه  ما  "يعمل   ،-���خل
�إلنسانية  �جلماعة  تقد> 
�يًضا  عليه  "لكن  كلها، 
�& يتحّرA من كل مشاعر 
�لفخر "�cّ نز"� �" ميل 

.h³و �خليال

�لقسو� على �حليو�#
 Aحّذ  � فإنه  كذلك 
على  �لقسو�  من  �لنا@ 
برفق  "�مر  �حليو�&، 
 c"ملعاملة معه. "كا& ير�
�ل�  �ليهو6ية  �ملر��  قصة 
حبست  أل}ا  �هللا  عاقبها 
ماتت،  ح§  قطتها 
"كذلك كا& ير"c قصة 
كلًبا  "جد-  �ل�  �ملر�� 
�لعطش  شد�  من  يعا� 
عميق،   hما بئر  من  قريًبا 
"نزلت  حذ�hها  فأخذ- 
 hملا� بعض  "�خذ-  �لبئر 
"سقت �لكلب �لعطشا&، 
غفر   &� �لنتيجة  فكانت 
من  سبق  ما  كّل  �ا  �هللا 
�لعمل  Fثامها بسبب هذ� 

.Ôلصا�
"Aَ"5 عبد �هللا بن مسعو6: 
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مع  سفر   p ³ن  بينما 
AسوL �هللا )A E�ينا فْرخي 

ا> p عش فأخذنا ا، 
فجاh- �مهما فلم جتد ا 
حتو>  فأخذ-  �لعش،   p
 hفجا "حتو>.  حو�ما 
AسوL �هللا "A�5 �حلمامة 
 %( �لفرخني  بإعا�6  فأمر 

عشهما (�بو �6"6).
"Aَ"5 عبد �هللا بن مسعو6 
�يًضا �}م A�"� مر� جحر 
بعض  عليه  فوضعو�  منل 
�حلطب "�شعلو� �لناA فيه، 
 Lلرسو� لتأنيب  فتعّرضو� 
هذ�.  عملهم  على   �
 �Aًا
  �  5�A مر�   p"
(موسوًما) قد ُكِوcَ على 
�لسبب  "جهه فسأL عن 
تلجأ  �لر">   &( له  فقيل 
)% هذ� �لفعل ح§ تتميز 
من  �جليد�  �لسالال- 
 &ّ( �م   Lفقا �حليو�&. 
من  حسا@   hجز �لوجه 
�لكائن، ")& "سم �حليو�& 
p "جهه عمل قبيح، ")& 
على  فليكن  بد،  ال  كا& 
(�بو  �ملؤخر�   p مكا& 

.(c�6"6 "�لترمذ

�حلـني  Eلك  "منـذ 
يِسمîو&  "�ملسلمو& 
مؤخرته،  على  �حليو�& 
 p �أل"A"بيو&  "�ّتبعهم 
نفس  على  �لعا�6   �هذ

.Lملنو��

�لتسـامح � �لقضـايا 
�لدينية

� ية  على   � يؤكد   n
 p �لتسامح   �A"ضر"
فحسب،  �لدينية   Aألمو�
هامة  مقاييس  "ضع  بل 
 p قّد> بنفسه مثاًال غاية"

�لرقي p هذ� �لشأ&.
� باملدينة "فد من A�� فقد
 h�Aآل� L65 جنر�& لتباAنصا
�ملسائل   Lحو "�ملناقشة 
يضم  "كا&  �لدينية، 
عد� AجاL من �صحا� 
�لكنيسة.   p �ملقاما- 
 p �ملحا6ثا-  "ُعقد- 
عد�  "طالت  �ملسجد، 
ساعا-. "Û مرحلة من 
طلب   ،Øلنقا� مر�حل 
�م   Àلسما� �لوفد  �عيم 
�ملسجد  من  باخلر"� 
 p صالִדم  يؤ6"�  لكي 

فأخBهم  مناسب.  مكا& 
�لرسوL � �ال حاجة �م 
)% �خلر"� من �ملسجد، 
 Åأل& �ملسجد نفسه قد ُب
 h�6� "ميكنهم  �هللا،  لعبا�6 
فيه  "تعبدهم  صالִדم 

(�لزAقا�).

�لشجاعـة
لقد سبق �حلديث عن عّد� 
 � Lمثلة لشجاعة �لرسو�
�لسابق   hجلز�  p ")قد�مه 
هنا  "يكفي   ،���لس من 
ال  "�حًد�  مثاًال   c"نر  &�

.�غ
�ملدينة  �إلشاعا-  مأل- 
p "قت من �أل"قا- �ّ& 
 �Aًلر"> ُيعّد"& جيًشا جّر��
�ملسلمو&  لغز"ها، "كا& 

يبيتو&  �آل"نة   �هذ  p
مسّهدين ليًال. "p )حد5 
�لليا�، ُسمعت ضّجة من 
فأسر�   ،hلصحر�� ناحية 
بيوִדم،   %( �ملسلمو& 
 p بعضهم  "�جتمع 
 LسوA ينتظر"&  �ملسجد 
�هللا �& يأÉ ليخBهم باألمر 
�لتعامل مع  �لذc يناسب 
�ملفاجئ،   ëAلطا� هذ� 
"للتّو A �"�AسوL �هللا على 
من  Fتًيا  حصا&  صهَو� 
"عندها  �لصو-،  جهة 
 Lلرسو�  &� �كتشفو� 
عاAًيا  فرسه  �متطى   �
Õاعه   Aفو �لسر�  من 
باخلطر،   Aملنذ� �لصو- 
جهة  طريقه  "�yذ 
�ألمر،  ليتحّر5   �Aمصد

ومنــذ ذلـك احلـني واملسـلمون 
يِسـم�ون احليوان علـى مؤخرته، 
هـذه   � األوروبيـون  واّتبعهـم 
املنـوال. نفـس  علـى  العـادة 
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"n ينتظر �& tتمع �لنا@ 
مًعا ليخر� p صحبة معه 
"قد  �خلطر.   Aمصد ³و 
 xهم � �نه ال خوBخ�
عليهم   �"A "ال   dهنا
Fمنني  �لنو>   %( لينصرفو� 
(�لبخاcA، با� �لشجاعة 

p �حلر�).

مر�عاته لغQ �ملتحضرين
Aعاية  يوّجه   � "كا& 
أل"لئـك  خاصـة 
tهلو&  �لذين   xألجال�
لنقص  �ملناسب   dلسلو�
 Çعر�� dلتحّضر. كا& هنا�
باإلسال>  عهد  حديث 
 Lلرسو� صحبة   p tلس 
فنهض  �ملسجد،   p  �
"ساA بعيًد� عد� خطو�- 
µ جلس يبوA p Lكن من 
فنهض  �ملسجد.  �Aكا& 
 Lلرسو� �صحا�  بعض 
فحجزهم  ملنعه،   �
 �يزAمو ال  ح§  عنه   �
له ضرA صحي،  فيحد¥ 
 hملا� يصبو�   &� "نصحهم 
ليطهر"ها  �لبقعة   �هذ  p

بعد Eلك.

�لوفاj بالعهو�
شديد   �  Lلرسو� كا& 
 hموضو� �لوفا p ×حلر�
 &� "حد¥  بالعهو6. 
من  مبعو¥   LسوA  �hجا
ÕAّية  مهمة   p  �Aخلا�
مكث   &� "بعد  خاصة، 
6خل  بصحبته،  �يا>  عد� 
باإلسال>،  �إلميا&  قلبه   p
 �  Lلرسو� على   Àفاقتر
لإلسال>.   �hال" يعلن   &�
�ألمر  هذ�   &�  �  �Bفأخ
هنا  �نه   �E( مناسب،   �غ
له صفة متثيلية، "ينبغي له 
 &"6 قيا6ته   %( يعو6   &�
 hلوال� هذ�  يكتسب   &�
 %( عو6ته  "بعد  �جلديد. 
نفسه  من  Fنس   &( �هله، 
�القتنا� �لتا> بأ& �إلسال> 
 &� حينئذ  فيمكنه  حق، 
ليعلن  حر،  كفر6  يعو6 
لإلسال>  ""الئه  قبوله 
 hلوفا� كتا�   ،6"�6 (�بو 

بالعهد).

على  �لعاملني  %جال- 
خدمة �إلنسانية

)جالًال  يو�   � "كا& 

خاًصا أل"لئك �لذين يهبو& 
حياִדم "ما�م خلدمة نو� 
�إلنسا&. كانت قبيلة طّي 
�لعد"�&  بد�-  قد  �لعربية 
"ملا   ،�  Lلرسو� على 
�صيبت  �ملعركة  �حتدمت 
منكر�،  ֲדزمية  طّي  قبيلة 
 p منهم  �لبعض  ""قع 
�ألسر، "كانت منهم �بنة 
كا&   cلذ� �لطائي؛  حامت 
�ملثل  به  يضربو&  �لعر� 
 -Bلكر>. "عندما �خ� p
بنسبها،  �هللا   LسوA �البنة 
جم،  باحتر�>  عاملها 
صنعه  ما  كل  عن  "عفا 
تقديًر�  عد"�&  من  قومها 
ألعماL �بيها (�حللبية �٣ 

.(٢٢٧×
 �  Lلرسو�  dسلو  &(
متعد�6  �لكرمية  "�خالقه 
فإنه  لذلك  �جلو�نب، 
 p �ستيفاáها  يصعب 

صفحا- معد"�6. 

 Tكتـا �لرسو-  حيا� 
Aمفتو

�إلسال>  مؤسس  حيا�   &(
�لكتا�  مثل   � �لعظيم 

ميكنك   cلذ�  ،Àملفتو�
 �تث تفاصيل  فيه  جتد   &�
�للب،  "yلب  �الهتما> 
 hجز  c�  p �ثت  كلما 
منه، "تعّمقت �A6 pسته. 
�& مت تسجيل  "r nد¥ 
حيا�   "�  Ðن حيا�  "قائع 
جيًد�  تسجيًال  Fخر  معلم 
مثل  للد�Aسني،  "متاًحا 
حيا� �لرسوL �لعظيم �. 
 �Aلغز��  �هذ  &� "صحيح 
"�ملر"يا-  �حلقائق   p
�لنقا6  �عطت  قد  �ملدّ"نة، 
�ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، 
�يًضا  �لصحيح  من  "لكن 
�A6سة  تتم  حني  �نه 
"يتم  بعناية،  �النتقا�6- 
�لر6 �حلاسم عليها، فإ& ما 
 � Lفينا حيا� �لرسو ��تث
�لغامر  "�حلب  �إلميا&  من 
فيه  مياثلها  ال  "�لتقَو5، 
Fخر.  شخص   c� حيا� 
�ل�  �لغامضة  �حليا�   &(
�لنا@ شيًئا عن   xيعر ال 
من  تسلم  قد  تفاصيلها 
 p لنقد، "لكنها ال تفلح�
 p لثقة� �A�" بث �إلقنا�
�صحاֲדا.  يتبع  من  قلو� 
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صعوبا-  -ظل   E(
"ظلما-  �لغمو�، 
�حل��، "خيبة �ألمل، قابعة 
�حليا�  "لكن  �لقلو�.   p
�ملدّ"نة،  بالتفاصيل  �لغنية 
 �مثل حيا� �لرسوL �، تث
 µ لعميق "من� �لتأمل  فينا 
تثّبت �القتنا�. "عندما يتم 
�خلاطئة  �حلسابا-  تصفية 
"�ملفاهيم  لالنتقا�6- 
�حلقائق  بكشف  �لز�ئفة، 
عليها،   hألضو�� "تسليط 
فمن �ملحتم �& جتذ� حيا� 
�لرسوL � منَّا كل حب 
 �"تث "تقدير،  ")عجا� 
 Aكبا(" )عز��  كل  فينا 
كامل  بشكل   ،�"توق

"�6ئم ")% �ألبد.
�جللّي  فمن  Eلك،  "على 
�لبّين �نه من �لصعب تقدمي 
ملخص كامل متو��& حليا� 
�ل�   ،�  Lلرسو� كحيا� 
كالكتا�  "�ضحة  كانت 
�ملفتوÀ، "شديد� �لثر�h مبا 
"قائع "مو�قف  حتتويه من 
هنا  "�ملمكن  "�حد�¥. 
 hعطا(  L"³ا &� فقط هو 
 ��ّر6 ملحة، "لكن ح§ هذ

�للمحة �ا "�& "ثقل. 
�ل�  �جلاEبية   &� نر5  )ننا 
6ين  كتا�  �A6سة  yلقها 
جاEبية  هي  �أل6يا&  من 
تصحب   n ما  �د"�6، 
معرفة  �لد�Aسة   �هذ
 cلذ� �ملعلم  عن  "�ضحة 
"تلك  �لكتا�.  هذ�  
ل 
هي �لنقطة �ل� غابت عن 
فالديانة  عديد�.  �6يا& 
تقد@  مثًال  ��ند"سية 
"لكن  "�لفيد�"،  كتا� 
�لُعّبا6 من AجاL (�لريشى) 
�لذين تلقو� كتا� "�لفيد�" 
 Bخ يوجد  ال  �هللا،  من 
"ال   .Tإلطال� على  عنهم 
��ند"سية   Aنصا�  &� يبد" 
"ُشّر�حها قد �A6كو� مد5 
ُتستكمل   &�  %( �حلاجة 
 Lلرسو� ببيا& عن  �لرسالة 


لها.  cلذ�
 hعلما �Aّكذلك، ال يتو"
�ليهو6 "�ملسيحية عن �نتقا6 
عالنية  "�ّتهامهم  �نبيائهم 

 &� "ينسو&  ُيشينهم.  مبا 
 p يفشل   cلذ� �لوحي 
 cلذ� �لشخص  تقومي 
�آلخرين  يفيد  ال   ،�تلّقا
كثً��. ")�E كا& �لشخص 
�لذc يتلقى �لوحي �الف 
 �Eفلما منه،  �هللا  يطلبه  ما 
كا&  "هل  �هللا؟   �Aختا�
Eلك؟  يفعل   &� �هللا  على 
)& كال من �لفرضني يبد" 
 &� "فكر�   .Lمعقو  �غ
�لوحي �إل�ي قد عجز عن 
 Lلذين نز� hألنبيا� Àصال(
تعا%  �هللا   &�  Åتع عليهم، 
سو5  بديل  لديه  يكن   n
�& �تاA Aسًال غ� مؤهلني 
ليحملو� "حيه، "هذ� كله 
َ"َجَد-  لقد   .Lمعقو  �غ
طريقها   Aألفكا�  �هذ مثل 
Aمبا  �أل6يا&،  Ìتلف   %(
�ل�  �ملد�   Lطو بسبب 
�نقضت منذ تأسيسها، �" 
بسبب �& �لفكر �إلنسا�، 
ïس   T"شر ح§ 

 �Aً6قا يكن   n �إلسال>، 
 p جه �خلطأ" d�A6( على
كا&  "كم   .Aألفكا�  �هذ
بل  مبكا&،   �A"لضر� من 
 &� �لفو�ئد،  �عظم  "من 
�ملجيد   &Fلقر� حفظ  يتم 
�ملعلم  حيا�  "قائع  "حفظ 
"قت   p مًعا،  له   L"أل�
لقد  �إلسال>.  من  مبكر 
عائشة  �لسيد�  كانت 
)حد5  عنها  �هللا  Aضي 
��"�� �لرسوL �، "كا& 
ُعمرها قد بلغ �لثالثة عشر� 
مت  حني  عشر  �لر�بعة   "�
 ،�  Lلرسو�  %( �فافها 
حو��  له  �"ًجا  "عاشت 
"عندما  سنو�-،  zا� 
�نتقل � )% �لرفيق �ألعلى 
�ثنني  حو��  عمرها  كا& 
كانت  عاًما.  "عشرين 
فقد  Eلك  "مع  �ّمية،  فتا� 
�A6كت �& �لتعليم ال ميكن 
�ملعلم.  عن  ينفصل   &�
"حني ُسئلت مر� عن ُخلق 
�لرسوL �، �جابت على 
 "&Fكا& ُخلقه �لقر" :Aلفو�
كا&  لقد  
د). � (مسند 
كل ما يعمله � يتفق متاًما 

ـــرآن" ـــق ــه ال ــق ــل "كـــــان ُخ
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�ملجيد،   &Fلقر� تعليم  مع 
Eلك  تعاليم  تكن   n"
 p yتلف  �لعزيز  �لكتا� 
شيh عما كا& يعمله �. 
"ال شك �نه مما يضيف )% 
�ملجيد   �  Lلرسو� Aصيد 
من  �ّمية  شاّبة  �مر��   &�
�تباعه �ستطاعت �& تفهم 
�ل�  �حلقيقة  "تستوعب 
غابت عن علماh �لديانا- 
"�ليهـو6ية  ��ند"سـية 

"�ملسيحية.
عائشة  �لسيد�  عّبر-  لقد 
عن  عنها)  �هللا  (Aضي 
 p "عظيمة،  هامة  حقيقة 

2لة صغ�� باAعة حا�مة؛ 
على  �ملستحيل  ملن  )نه 
 &� �ألمني   T6لصا� �ملعلم 
يفعل   µ شيًئا  �لنا@  يعلِّم 
 Lلرسو� كا&  "قد   .��غ
صا6ًقا  حقيقًيا،  معلًما   �
 -6�A� ميًنا، "هذ� هو ما�"

لقـد كان يعمـل مبـا يعظ بـه، وكان 
يعـظ مبـا كان يعمل بـه؛ وإذا عرفته 
فقد عرفت القرآن اجمليد، وإذا عرفت 
القرآن اجمليد فيمكنك أن تتعّرف عليه.

تقوله   &� عائشة  �لسيد� 
مبا  يعمل  لقد كا&   .hالæ
مبا  يعظ  "كا&  به،  يعظ 
كا& يعمل به؛ ")�E عرفته 
فقد عرفت �لقرF& �ملجيد، 
�ملجيد   &Fلقر� ")�E عرفت 
فيمكنك �& تتعّرx عليه.

هكذ� عزيزc �لقاëA بنشر هذ� 

�لقسط �ألخ�  من كتا� حيا� 

�مد �،  نكو& قد "ضعنا بني 

�هم  يغطي  معرفيا   �6ً�� يديك 

�حد�¥ حيا� �عظم )نسا& عرفته 

حني  نبالغ  ال  ")ننا  �إلنسانية. 

�لقّيم هو  �لكتا�  �& هذ�   Lنقو

 ���حسن "�T6 ما ُصنف p س

.� hألنبيا� �خ

 �هذ منا  يتقبل   &� �هللا  ندعو�   

�لتعريف   p �ملتو�ضع  �ملجهو6 

شأ&  "علو   Lخصا" مبناقب 

يوفق   &�"  � حبيبه   Tخال�

2اعتنا p �ملضي قدما  p خدمة 

�لدين "�إلنسانية. "�لتقو5"

تتقدم أسـرة التقوى بالشـكر ملكتب الوكيل األعلى مبركز اجلماعة بربوة، باكسـتان، الذى لفت انتباهنا إلى 

أن صـورة غـالف العدد السـابع من اجمللد العشـرين، شـوال وذو القعدة ١٤٢٨هـ   ليسـت لبيت الدعاء في 

قاديـان بـل إنهـا للحجـرة التي دعا فيها سـيدنا املسـيح املوعود واإلمام املهـدي � لكي  يهبـه اهللا  آيًة 

جديـدة علـى صدق اإلسـالم ليقيم احلجة علـى األعداء خاصة علـى الهندوس الذين طالبـوا مبثل هذه 

اآليـة. فأوحـى اهللا إليه أنه سـيهب لـه ابنًا باًرا. فتحققت هذه النبوءة في شـخص حضـرة املصلح املوعود �، 

اخلليفـة الثانـي للمسـيح املوعود �. واجلديـر بالذكر أن هذه احلجـرة كانت في مدينة هوشـياربور بالهند.
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�ملثل،  من  به  �لشَّ قريبُة  بليغ موجز،  �حلكمُة كال> 
نها صاTَ6 جتربته،  تصدAُ عن �حلكيم �ملجرَّ�، ُيَضمِّ
 ،��تفك "سليم  Aْ�يه،  "سديد  نظرته،  "ثاقب 
"�عمق  "ضوًحا،  "�كثر  6اللة،  َ�ْحسَن  بأسلو� 
 cعم فائد�، فيها �ملوعظة �حلسنة تستهو�" ،��تفكً
 p cللب، فيكو& �ا �ثرها �لقو� Tلسمع، "تستر�

�لنفس. 
"�حلكمة �يضا مظهر من مظاهر ثقافة �ألمة تنبع من 

جتربة �فر�6ها، "نظرִדم )% �ُألموA مبنظاA سليم. 
"�ملَثل قوLٌ موجز يشُ� )% قصة �" حا6ثة معينة، 
بالذ�كر�  "يعلُق  �لقلوُ�،  "تعيه  �لنا@  فيتناقُله 
 Lألحو�� p 6اللته، "ُيسَتشَهُد به Tلطر�فته "صد
�ملشاֲדة للحاL �ل� قيل فيها 6"& تغي� �" تبديل. 

 ،c�ْملثل )ال عن �رِّ� حكيم سديد �لر� Aال يصد"
"بيئتها  ثقافتها  مظاهر  من  مظهٌر  ُ�مة  "�مثاLُ كل 

�لعرُ�  عنه   Bيع �ملجر�   ��خلب فالرجل  "حياִדا، 
بقو�م (َيْعِرxُ ِمْن �ين ُتؤَكُل �لكتُف). 

قوًال،  "�بلغها  حكمًة،  �ألمم  �كثر  من  "�لعرُ� 
"َ�فصحها بياًنا، "�سلسها ُ�سلوًبا، ملا عرx عنها من 
 Tصد" ،c�جاحة �لعقل، "ُبْعد �لنظر، "سد�6 �لرA

�لعاطفة، "نذكر فيما يأÉ طرًفا من ِحكمهم.
١. مصاAُ� �لرجاL حتَت بر"Tِ �لطمع. 

٢. �لعتاُ� قبل �لعقا�. 
٣. �لتوبُة تغسل �حلوبة.
 .�Aْحلز> �ملشو� Lُ"�َ .٤

 .Lَنَفُذ ِمن صو� Lٍقو َّ�A .٥
٦. �ْنـَجَز حرٌّ ما "عد. 

٧. �ترd �لشرَّ َيـْتُرْكـَك. 
٨. �لقناعُة كنـز ال يفنـى.

٩. من تعرََّ� للمصاعب ثبت للمصائب.

أدب احلكمة واألمثال عند العرب

)عد�6: 2اL �غز"L (�ململكة �ملغربية)
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من �ِحلكم � صد
 �إلسال*: 
قاL �بو بكر �لصديق Aضي �هللا عنه: 

 .hِلسو� �َAَتِقي َمصا x"صنائُع �ملعر (�)
(�) �ملوُ- َ�هوُ& مما بعَد� "�شدُّ مما قبله. 

(�) ثالٌ¥ من كنَّ فيه كنَّ عليه... �لبغي "�لنُّْكث 
"�ملكر.

"قاL عمر Aضي �هللا عنه: 
 .�(�) من كتم سرَّ� كا& �خلياp Aُ يد

"ال   �"A"يتـز�  &� �لقر�بـاِ-   c"ِE ُمـْر   (�)
 .�"A"يتجـا

ضـلَّ �لنَّصـا5A "�ليهـو6ُ فـال تكْن

"�لـُمدَُّعـو �لتثليـِث قـوٌ> َسـوَّغو�

.cشكو )% �هللا ضعَف �ألمني "خيانَة �لقو� (�)

لكل مثل �اللة:
AمتÅ  بد�ئها "�نَسلَّت..

� ما ُيعاُ� به هو).�(يقاL ملن يعيُب على غ

حكمتا#
�لعد"،  "ضحك   ،dمللو� )كر�>  �Aبعة:  يغرّنك  ال   *

.hَحـرُّ �لشتا" ،hمتلُّـق �لنسا"

�Aحة،   p منُه  "�لنا@  تعٍب   p نفُسه  َمْن  �لعاقل   *  
"�أل
ق مْن نفُسه �A pحة "�لناُ@ منه p تعب. 

 c�'بيـاL �ا معـا#:    شرx �لدين �لبوص

وال َد5 َمْدلـُ  ֲِדـم علـى ُسـبل ��ـُ

"�ملَْعقـوال  Lَملنقـو� خالـَف  مـا 

ِحـكٌم ونـوادرُ

)عد�6: 2اL �غز"L (�ململكة �ملغربية)
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�لليلي   Lلبو��  Bيعت
�ل�  �ملشاكل  من 
منها  "يعا�   Lألطفا� تصيب 
�ا  يكو&  "قد  خاصة.  �ألهل 
�نعكاسا- على نفسية �لطفل 
بشكل  �ألهل  معها  تعامل   &(
مر�  "هو  صحيح.   �غ
من  �كثر   Aلذكو� يصيب 
�إلنا¥ )E �& ٦٠٪ تقريبا من 

.AكوE ملصابني هم�
�لنهاAية  �لليلية  �لسيطر�  تتم 
 Lعلى �ملثانة عند معظم �ألطفا
بعمر ٥ سنو�-، "بالتا� يتم 
 Lحا p لليلي� Lتشخيص �لبو�
 p �ألقل  على  مرتني  حد"ثه 
�شهر  ثالثة  Fخر   p �ألسبو� 
 �عند �لطفل �لذc جتا"� عمر

éس سنو�-.
)& نسبة حد"¥ �لبو�L �لليلي 
بعمر ٥ سنو�- هي ٧٪ عند 
�إلنا¥  عند   ٪٣"  Aلذكو�
بعمر  �لنسبة   �هذ "تنخفض 
عند  لتصبح ٣٪  ١٠ سنو�- 
�إلنا¥،  عند   ٪٢"  Aلذكو�
 ٪١ dعمر ١٨ سنة هنا p"
هذ�  من  يعانو&   Aلذكو� من 
نا�A6 جد�  بينما يكو&  �ملر� 
عند �إلنا¥. "تظهر �لد�Aسا- 

 dهنا &� Lحلقيقي هي ٦٨٪ مما يد� <hَتو�فق �إلصابة عند �لتو &�
 p ابيةt( )E تكو&  �يضا مهمة  �لعائلية  "�لقصة  عو�مل جينية. 
 �قد عاå من هذ �ألبوين  �حد  ")�E كا&  �حلاال-.  ٥٠٪ من 
�إلصابة فإ& خطر )صابة كل طفل �ما ٤٤٪ ")�E كا& كال ا 
ليبلغ ٧٧٪.  يرتفع  فإ& خطر �إلصابة   �قد عاå منها p صغر

يتحسن كل سنة ١٥٪ من �ألطفاL �ملصابني بشكل تلقائي.
يقسم �لبو�L �لليلي )% نوعني:

 dستمسا�" نظافة  بفتر�  مر  �لطفل  يكو&  "فيه ال  �لبدئي؛   .١
بو� p فتر� �لليل.

�لتر�جعي؛   "�  wلثانو�  .٢
"فيه يكو& �لطفل قد مر بفتر� 
تقل  ال  ليلي  بو�   dستمسا�
 Lعا"6 �لتبو µ عن ستة �شهر
p فر�شه ليال. معظم حاال- 
هي   (٪٩٠) �لليلي   Lلبو��

حاال- بدئية.
من مسببا- �لبو�L �لليلي عند 

:Lألطفا�
- تأخر نضج �آلليا- �لقشرية 
�لدماغية �ل� تسمح بالسيطر� 

.Lعلى منعكسا- �لتبو
 hلنو> عند هؤال� - �ضطر�� 
نومهم  يكو&   E( �ألطفاL؛ 
 p  Lلبو�� rد¥  "قد  عميقا 
�لنو>.  مر�حل  من  مرحلة   c�
 Lألطفا� âيقا( &� x"من �ملعر
 L"لثلث �أل� p عموما يصُعب
من �لليل "يكو& �كثر سهولة 
 âيقا( لكن   ،��ألخ ثلثه   p
�ألطفاL �ملصابني بالبو�L �لليلي 

.�يكو& �صعب بكث
- يفر� عند �إلنسا& �لطبيعي 
هرمو& يدعى ”��رمو& �ملضا6 
يعمل  "هو   ADH  “A�A6لإل
على   cلكلو� �ملستو5  على 
�لتقليل من ضيا� �لسو�ئل �ل� 
تطرÀ بالبوL؛ ")& نقص )فر�� 

الُبوال الليلي 
عند الطفل
Nocturnal Enuresis

بقلم �لدكتوA: "سا> �ل�Bقي (سوAيا)
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 Lألطفا� عند  ��رمو&  هذ� 
�ملصابني بالبو�L �لليلي tعلهم 
 ��كب بكمية  فرشهم  ُيغرقو& 

.Lمن �لبو
يكو&  فقد  Eكرنا  "كما   -
"عائلية  جينية  عو�مل   dهنا
حد"¥   p تساهم  �يضا 

�إلصابة.
فغالبا  �لنفسية  �لعو�مل  �ما   -
 "� ثانويا  ليليا  بو�ال  ما تسبب 

تر�جعيا.
�لعضوية  �لعو�مل   Bتعت  -
 "� �لبولية   cAملجا� كالتها� 
�النسد�6ية  �لبولية  �ألمر�� 
 Lلبو�� حلد"¥   �A6نا �سبابا 

.Lلليلي عند �ألطفا�
�لتنفس  "توقف   ��لشخ  -
�لناجتة عن ضخامة  �لنو>   hثنا�
(�ملوجو�6   Adenoids �لناميا- 
قد  �ألنفي)  �لبلعو>  منطقة   p
عند  �لليلي   Lبالبو� يتر�فق 

�لطفل.
 -�hالستقصا�  hبد  p بد  ال 
من )جر�h فحص بو�A" Lسب 
�للذ�& ميّكنا& من   Lبو �A�"
 hلد��" �النتا�  �لسببني  نفي 
 hلد��  p (تكو&   cلسكر�
 p  Lلبو� �"Õولية   cلسكر�

لوجو6  عالية   Lلبو� فحص 
 p عالية  بكميا-  �لسكر 
سلبية   Lحا  p"  .(Lلبو�
"فحص   cلسرير� �لفحص 
�6عي  فال   Lلبو�  �A�"  Lلبو�
�ثا  �كثر   -�hالستقصا عا�6 
�لبولية.   Tلطر�  p )صابة  عن 
"ُيستحق )جر�h )يكو (فحص 
�لصوتية)   Tفو باألمو�� 
 Bألك�  Lألطفا�  p للكليتني 
 Lنسبيا "�لذين يعانو& من �لبو�
�ملستجيبني   ��" عند غ �لليلي 

للعال�.

�ملعــاجلـة
  tب �& تبد� �ملعاجلة بالعال� 
تلخيص  "ميكن  �لسلوكي. 
 �للتدب �لرئيسية   Gخلطو�

بالتا�:
�لطفل  تعا"&  من  بد  ال   .١
"Eلك   ،��لتدب  p ")شر�كه 
 Lمبكافأته على �أليا> �ل� ال يبو
جعله  "ميكن  فر�شه   p فيها 
باأليا>  �سبوعيا  جد"ال  ميأل 
 Øلفر��  p فيها   Lيبو ال  �ل� 
بتعليمها بعالمة خاصة "عالمة 
فيها  يفشل  �ل�  لأليا>  �خر5 

p �الستمساd �لليلي.

قبل  �لطفل   Lيبو  &� ٢. tب 
�لنو>.

 p Aلطفل �ملتكر� â٣. )& )يقا
�لليل ألخذ� للحما> ال يكو& 
عا�6 �ديا بل قد يولد �" يزيد 
�نزعا� �لطفل "�ألهل، "لكن 
ليوقظ  منّبه  ُيربط   &� �ملفيد 
�لطفل مر� "�حد� p �لليل بعد 
ساعتني �" ثال¥ ساعا- من 

بدh نومه.
٤. ال tب �& يعاقب �لطفل 
 "� �هله  قبل  من  يها&   "�

�آلخرين.
تطبيق   &� �لد�Aسا-  تبني 
تدAيب   p لسابقة� �لتوصيا- 
 Çاtإل� �لتعزيز  مع  �لطفل 
 (Àلنجا� عند  �ملكافأ�  (مبد� 
 ٪٨٥  %( تصل  فعالية  يعطي 
�ستخد�>  �ما  �كثر.   "�
)شر�طا  حتد¥  �ل�  �أل6"�- 
(جر@ ير& عندما يبلل �لطفل 
ينا> عليه) فقد  شرشفا خاصا 
تكو& مفيد� p تدAيب �لطفل 
على ضبط مثانته، "تصل نسبة 
تقريبا   ٪٧٥  %( فيها   Àلنجا�
�لد"�ئية  �ملعاجلا-  عن  "تتميز 
معا"�6   c�) فيها  �لُنكس  بأ& 

.��ملر�) يكو& �قل بكث

 p للمعاجلة  �لثا�  �خلط  �ما 
 Lألطفا� عند  �لليلي   Lلبو��
"tب  �لد�4ئي،  �لعال�  فهو 
�& يستخد> فقط عندما تفشل 
 h�"لد�" �لسلوكية.  �ملعاجلة 
 Imipramine هو  �ملستخد> 
�الكتئا�  مضا�6-  من  "هو 
 ٢٥ هي  �ملستخدمة  "�جلرعة 
عند  �لنو>  قبل  باليو>  ملغ 
سنو�-   ٦-٨ بعمر   Lألطفا�
سنة   ٩-١٢ بعمر  ملغ   ٥٠"
 Bألك�  Aباألعما ملغ   ٧٥"
�ملعاجلة تصل )%   �"فعالية هذ
٥٠٪ مع نسبة نكس تصل )% 
�شهر   ٦ بعد  �كثر   "�  ٪٣٠
�لثا�   h�"لد� �ما  �ملعاجلة.  من 
 Desmopressin Acetate فهو 
باسم  جتاAيا   xيعر ما   "�
�حلبو�  بشكليه   Minirin

"�لبخاº �ألنفي. ُيعطى فمويا 
æرعة ٠,٢مغ قبل �لنو> "تز�6 
�ملطلو�   ��لتأث  %(  Lللوصو
٠,٦مغ،  جرعة  جتا"�   &"6
"tب  �لثمن  غا�   h�"6 "هو 
ستة   %( ثالثة  ملد�  �ستخد�مه 
جرعته  yفيض   µ  Aشهو
تدtAيا ح§ "قفه، "لكن نسبة 

�لنكس عالية جد� بعد "قفه.
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�بنائها   Lحتفا� �لعاملي  �لصعيد  على  �جلماعة  مر�كز  شهد- 
p ٢٠ ف�Bير بيو> �ملصلح �ملوعو6 حيث �ُقيمت �لند"�- �ل� 
�ُلقي من خال�ا �لضوh على جو�نب Ìتلفة لنبو�h سيدنا �ملسيح 
�ملوعو6 "�إلما> �ملهدc � عن "ال�6 �بن باA له يلقب �ملصلح 
 ٢٠ p من �هللا نشرها �hملوعو6. "مبا �& حضرته بعد تلقي �لنبو�
 hلذلك يعكف �بنا .hير سنة ١٨٨٦ "حتققت بعظمة "جال�Bف
�جلماعة على )حياh هذ� �لذكر5 �خلالد� حتديثا بتكرمي �هللا عز 

"جل حلضر� م��� غال> �
د �لقا6يا� �.

نيو�يلنـد�
 B6يسم  ٧  p عشر  �لتاسع   cلسنو� مؤمترها  �جلماعة  عقد- 
٢٠٠٧ �ستمر ليومني. حصل شرx متثيل حضر� �م� �ملؤمنني 
 p  hخلطبا�  L"تنا �ستر�ليا.  2اعة   ��م 
د � �مو6   Eلألستا
كلماִדم موضوعا- تربوية هامة.. مثل "�إلنفاp T سبيل �هللا" 
" "َمب يتميز �أل
ديو& عن غ�هم من �ملسلمني؟" " "�لدفا� عن 
شرA xسوL �هللا �" باإلضافة )% موضوعا- تربوية �خر5. 
"p �ليو> �ألخ� "كما هو معتا6 "�َّ� �ألستاE �لكرمي �جلو�ئز 
"�مليد�ليا- على �لطال� �أل
ديني �لذين تفوقو� �A6 pساִדم 

�لعليا. 

�لباكستـا#
p ٧ 6يسمB ٢٠٠٧ �سُتشهد على يد �حد خصو> �جلماعة 
�لنشيطني،  �ملخلصني  �بنائها  �حُد  �أل
دية،  �إلسالمية 
�لسيد  ايو& "قاA �بن �لسيد سعيد �
د من سكا& مدينة 
�له لبيع �ملالبس حني  p باكستا&. كا& �لشهيد �Aشيخوبو
6خل �بو& "تظاهر �نه يريد شر�h بعض �ملالبس لكن بعد 
 &�  &"6 �ملحل  من  خر�  ما  سرعا&   Aألسعا� عن   Lلسؤ��
 Aلنا� يشترc� c شيµ .h بعد بضع 6قائق عا6 "فتح عليه 
باملسد@ "هر�، ُنقل على )ثر� �لسيد  ايو& )% �ملستشفى، 
 ���ألخ �نفاسه  لفظ  �لال�>   xإلسعا� تقدمي  من  "بالرغم 

شـهيد�.  )نـا هللا ")نـا )ليه �Aجـعو&.        

'4غنــد�
 p غند� �جتماعا تربويا إلقليم مساكا"� p عقد- �جلماعة
٢٦ يناير ٢٠٠٨ �شترd فيه �كثر من ستمائة شخص مبن فيهم 
�ملسؤ"لني �حلكوميني  باإلضافة )% بعض  مبايعا جديد�   ٨٩
�أل
دية،  �خلالفة   Lكلمة حو  hخلطبا� �حد  "�لقى  �ملحليني 
بينما سلط �خلطيب �لثا� �لضوhَ على موضو� ”حب سيدنا 


د � لسيدنا �مد �ملصطفى �. �

أخبار اجلماعة اإلسالمية األ�دية � العا�

�مد �
د نعيم  cد
)عد�6: �لد�عية �إلسالمي �أل








