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التقوى

 ùة: �ملكتب �لعرIتر

ال  "حد   �هللا  (ال  (له  ال   '
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
' Tمًد� عبد  
من  باهللا   cفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا' �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�Ìِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"(يَّاَ}  َنْعُبُد  (يَّاَ} 
�لَِّذيَن   ÿِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   ÿََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوÌ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لc qلقاها سيدنا مر�� مسر#� pcد cيد� �هللا تعاo بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� #�إلما5 �ملهد^ �
يو� ٢١ /٢٠٠٨/٠٣

¬ مسجد بيت �لفتو� بلند'

  

u �خلطبة �ملاضية تنا"لُت بيا' صفة 
�هللا �حلليم، "
خ�ُتكم 
نه حليم، فال 
"معاقبة  بالنا�  �لبطش   ¬  ò�يسا
�عتد�·�ִדا   ¬ تتما��  �ل°  �ألمم 
"�نغماسها ¬ �ملعاصي، بل يتعامل مع 
هؤال· "فًقا لصفة ”�ِحللم“ "�لرفق، 
"لو � ير�هم هكذ� "� يرفق ֲדم 
بل عاقبهم سريعا "بطش ֲדم "�نتقم 
 Ñ�ملا بقي على سطح �أل ��منهم فو

v (نسا' "ال 
v كائن حي. %ذ� 
فإ' �هللا قد 
مر �ملؤمنني به 
' يتصفو� 
بصفاته "يصطبغو� بصبغته، أل' من 
عالما> �ملؤمن 
نه يسعى أل' يتصف 
بصفا> �هللا "يتخلق بأخالقه. "�هللا 
تعا) يعطي 
نبيا·  "�سله حظا "�فر� 
من صفاته ح� يتمكنو� من (صال� 
له.  
سو� " منوcجا  "يصبحو�  �لعا� 
"قد ُ
عطَي �سولُنا Tمٌد  �ملصطفى 
من  حظ  
ك�  �لرسل  بني  من   �
من  
كثر  فيه  فتجّلْت  �هللا،  صفا> 
يعا�"'  �لذين  لكن  �خر.   ûن  v

Tمد�  سيَدنا  "يبغضو'  �إلسال� 
"حقدهم،  بغضهم  
عماهم  قد   �
 ¬ �هللا  صفا>  �نعكا�  ير"'  فال 
شخص �سوf �هللا �، "ال يعرفو' 

سوته � "ال ما نصح به ُ
مّته ֲדذ� 
بعض  �ليو�  "سأقّد�   .Üخلصو�
�ألحا�يث �ملتعلقة بصفة ”�حلليم“.

€Ë÷¢\;!\;;Ï�ë’;#¯\;Ö‚æ∏\€Ë÷¢\;!\;;Ï�ë’;#¯\;Ö‚æ∏\

خطبة �لجمعة
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سيدنا مر�� مسر#� pcد cيد� �هللا تعاo بنصر� �لعزيز

 يقوf سيدنا �ملسيح �ملوعو� "�إلما� 
"هو  "�لسال�  �لصال�  عليه   vملهد�
يذكر حديثا نبويا 
نه �c> يو� جا· 
 ،� ûّحد� �لقبائل للقا· �لن) fُسو�
"جعل ميّد يد  () حليته �ملبا�كة مر� 
منعه  يد   مّد  "كلما  
خر�،  بعد 
فنها   بسيفه،  cلك  من   � عمر 
عمر:  له   fفقا cلك،  عن   �  ûلن�
يا �سوf �هللا، (نه يسي· (ليك (سا·� 

قتله   '
 
�يد   àجتعل لد�جة  كب�� 
بسببها. لكن �لرسوf � ص� على 
 Ü ٥ ³ <لمه. (ملفوظاö سا·ته)

' �لنû � بيَّن لعمر  v
 ..(٣٢٤

' على �ملر· 
' يتخلى عن �لقسو� 

"�حلّد�. 
"هنا} مثاf �خر على حسن ُخلق 
جا·  "قد  "ِ�فقه،  "ِحلمه   �  ûلن�
cكر  ¬ حديث طويل �"�  عبد �هللا 
 fتلخيصه، يقو f"بن سال� "سأحا
 fَسو�َسْعنة جا·  بن  ®يد   ')  :�
�ليهو�،  
حبا�  من  "كا'   � �هللا 
قاf: ما ِمن عالما> �لنبو� شي· (ال 
"قد عرفُتها ¬ "جه Tمد � حني 

خت�ðا   � �ثنتني  (ال  (ليه،  نظر> 
َجْهَله،  حلُمه  يسِبُق  (حد�ðا:  منه، 
�جلهل  تزيد  شد�  ال  
نه  "�ألخر� 
عليه (ال حلًما. فيقوf: فكنت 
لُطف 
به أل' 
خالطه فأعِرÚ ما (�c كا' 

متصًفا ֲדاتني �لعالمتني 
� ال؟ "هل 
مبجيئه؟  ُ"عد   vلذ�  ûلن� cلك  هو 
�هللا،   fسو� يا   :fفقا  ،ùٌعر�
 فأتا  
(' ُبصر� قريَة بà فال' قد 
سلمو� 
"�خلو� ¬ �إلسال�، "كنُت حّدثُتهم 

سلمو� �تاهم �لر®U �غًد�، "قد  'ْ)
من   ÿٌُقحو" "شّدٌ�  َسنٌة  
صابتهم 
�هللا   fسو� يا  
خشى  فأنا  �لغيث، 
�إلسال� طمًعا كما  
' ëرجو� من 
 '
 
يَت � فإ'  طمًعا،  فيه  �خلو� 
ترسل (ليهم بشي· ُتعينهم به فعلَت؟ 
 � علي   ()  � �هللا   fسو� فنَظر 
يا   :fفقا جانبه،   () كا'   vلذ�
 fقا شي·.  منه  بِقي  ما  �هللا   fسو�

أنبيـاءه  يعطـي   tتعـا واهللا 
ورسـله حظا وافرا من صفاته 
ح{ يتمكنوا من إصالح العا| 
ويصبحـوا منوذجا وأسـوة له. 
وقـد أُعطـَي رسـوُلنا @مٌد  
املصطفى � من بني الرسـل 
أكـX حـظ من صفـات اهللا، 
فتجّلْت فيه أكثر من أي ن� آخر. 
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التقوى

لك  هل  Tمد،  يا  َسْعنة:  بن  ®يد 
 àمتًر� معلوًما ِمن حائِط ب àتِبيع '

 :fفقا "كذ�؟  كذ�  
جٍل   () فال' 
متًر�  
بيعك  "لكن   ،vيهو� يا  «ال 
"ال  "كذ�،  كذ�  
جٍل   () معلوما 
فقلت:  فال'».   àب حائَط  
ýّي 
 Jِهْميا فأطلقُت   ،àفباَيَع نعم. 

v ِكيَس نقو�v)، فأعطيُته �انني )
 () معلو�  متر  cهٍب ¬  ِمن  مثقاال 
�لرجَل،  فأعطاها  
جل كذ� "كذ�. 
ֲדا.  
ِعْنهم َ" عليهم   fْعِد�  :fفقا
فقاf ®يد بن َسْعنة: فلما كا' قبَل 
َمِحلِّ �ألجِل بيومني 
" ثالثة 
تيُته، 
"���ئه،  قميِصه  َمبجاِمِع  فأخذُ> 
"نظرُ> (ليه بوجٍه غليظ، فقلت له: 
فو�هللا،  حقي،  Tمد  يا   àتقضي 
ال 
َسيُِّئ  �ملّطِلب  يا بà عبِد  ما عِلمتم 
جالًسا  عمر  "كا'  َمْطٌل.  �لقضاِ· 
هنا}، فلما ýع cلك � يتحمل هذ  
 fتقو
�لكلما>، فقاf: يا عد"َّ �هللا، 
به  "تصَنُع  
ýَُع  ما   � �هللا   fلرسو
لوال  باحلق  بَعثه   vفو�لذ 
��؟  ما 
بسيفي  لضربُت  ُقّوَته   �ُcحا
 ما 
 () ينظر   � �هللا   fُسو�" 
سك! �
ٍم،  "تبسُّ "ُتَؤَ�ٍ�  سكوٍ'   ¬ عمر 
 '
 ينبغي  كا'  عمُر،  «يا   :fقا  ï
تأمرö Jسن �أل��·، "تأمر  öسن 
فَأْعِطه  عمُر،  يا  به  �cهْب  �لتَِّباعة. 

ِمن  صاعا  عشرين    �ْ®ِ" حقَّه، 
 fعطا . فقا
متٍر». فذهب به عمر "
 :fيد: ما هذ  �لزيا�� يا عمر؟ قا®

®يد}   '
»  � �هللا   fسو�  Jمر

 àتعرف
 قلت:  نَقمُتك».  ما  مكا' 
يا عمر؟ قاf: ال، َمن 
نت؟ قلت: 
قلُت:  �َحلْبُر؟   :fقا َسْعنة.  بن  ®يد 
فعلَت   '
 �عا}  فما   :fقا �َحلْبُر. 
له  فعلَت "قلَت  � ما  برسوf �هللا 
ما قلَت؟ قلُت له: يا عمر، � يكن 
له من عالما> �لنبو� شي· (ال "قد 
عرفُته ¬ "جه �سوf �هللا � حني 
نظرُ> (ليه (ال �ثنني � َ
ْخِبْرðا منه: 
«هل يسبق ِحلُمه جهَله، "ال تزيد  
فقد  حلًما».  (ال  عليه  �جلهل  شدُ� 
�خت�ُتهما، فُأشِهُد} يا عمر 
J قد 
�يًنا،  "باإلسال�  �بًّا،  باهللا  �ضيُت 

"مبحمد � نبيًّا، "ُ
شِهُد} 
' َشْطَر 
 .� Tمد  
مة  على  صدقٌة  ما& 
 Ìكتا للحاكم،  �ملستدَ�}  (�نظْر 
(سال�  cكر   Ìبا �لصحابة،  معرفة 

®يد بن َسْعنة)
 vَحلْبر �ليهو�� {�c Úَفقد تشّر �cً)
حلم  من   �
� ما  نتيجة  باإلسال� 
مشاهد  معه  شِهد   ï  .�  ûلن�

كث��، "ُتو¬ ¬ غز"� تبو}.
"حلُمه،   �  ûلن� ُخلق  هو  فهذ� 
حيث كا' äسن () عد"  
يًضا. 

جل �لعقد � ينقِض بعد  '
فرغم 
"مع  
يا�،  عد�  هنا}  كانت  بل 
بلطٍف  ين  �لدَّ  �  ûلن� cلك سد�  
عندما طولب بسد�� ، بل قد 
عطى 

كثر من �ملستحق. "هذ  �لقصص 
"�ألحد�� � حتد� مر� 
" مرتني 

يا عمـر، | يكن له من عالمات النبوة شـيء إال 
وقـد عرفُته ! وجه رسـول اهللا � حني نظرُت 
هما منه: «هل يسـبق ِحلُمه  ْXِإليـه إال اثنني | َأْخ
جهَلـه، وال تزيده شـدُة اجلهل عليـه إال حلًما». 
فقد اختXُتهما، فأُشـِهُدك يا عمر أ� قد رضيُت 
ا، وباإلسـالم ديًنـا، ومبحمـد � نبيًّا.... بـاهللا ربًّ
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¬ حياته � بل حفظت لنا �لر"�يا> 

حد�ثا كث��، "لعل �آلالÚ منها � 

ل ¬ �لتا�يخ. ُتسجَّ
هنا} �"�ية 
خر� تكشف لنا حلم 
�لنû �، فعن 
ù هرير� قاf: كا' 
 ، حقٌّ  � �هللا   fسو� على  لرجل 
 ûلن�  Ìُْصَحا
َ ِبِه  فَهمَّ  َلُه،  َفَأْغَلَظ 
ِلَصاِحِب   َّ')ِ  :�  ûلن�  fََفَقا  ،�
َلُه  �ْشَتُر"�  %م:   fفقا َمَقاًال.  �ْلَحقِّ 
ِسنًّا َفَأْعُطوُ  (ِيَّاُ . َفَقاُلو�: (نا ال َنِجُد 
 :fََقا ِسنِِّه.  ِمْن  خ�  هو  سنًّا  ِ(ال 
َفِإ'َّ َخْيَرُكْم  (ِيَّاُ ،  َفَأْعُطوُ   فاْشَتُر"ُ  
 Ìكتا (مسلم،  َقَضاً·.  
ْحَسُنُكْم َ
شيئا  �ستسلف  من   Ìبا �ملساقا�، 

فقضى خ�� منه)
"من معاJ �ِحللم �لتحمُل "�لعطف 
 fخال من  لنا  تبّين  "قد  "�لر�ة، 
ِل �سوf �هللا  هذين �ملثالني مد� حتمُّ

� "شفقِته "��ِته. 
ï هنا} مثاf �خر يتعلق بالشؤ"' 
 ûملنـزلية "يبني لنا كيف كا' �لن�
� يكظم غيظه "كيف كا' يقو� 
بتربية �لنا� "شر� هذ  �ألمو� %م 
 () �للجو·   '"� 
سوته   fخال من 

قسو� "حّد�. 
 �َ
ففي �"�ية 
' �جال ِمْن َبِني ُسوَ
َعْن  
ْخِبِريِني َ ِلَعاِئَشَة:  ُقْلُت   :fََقا

َ"َما َ َقاَلْت:  �َهللاِ.   fُُسو�َ ُخُلِق 

ُخُلٍق  َلَعَلى  ِ﴿(نََّك  �لُقْر�َ':   
َتْقَرُ
َعِظيٍم﴾ َقاَلْت: َكاَ' َ�ُسوfُ �هللا � 
َطَعاًما،  َلُه  َفَصَنْعُت  
ْصَحاِبِه، َ َمَع 
َقاَلْت:  َطَعاًما،  َحْفَصُة  َلُه  َ"َصَنَعْت 
لِْلَجاِ�َيِة:  َفُقْلُت  َحْفَصُة.  َفَسَبَقْتِني 
َفَلِحَقْتَها  َقْصَعَتَها،  َفَأْكِفِئي  �ْنَطِلِقي 
 vَْيَد َبْيَن  َتَضَع   'ْ
َ ْت  َهمَّ َ"َقْد 
َ�ُسوfِ �هللا � َفَأْكَفَأْتَها، َفاْنَكَسَرْ> 
َقاَلْت:  َعاُ�.  �لطَّ َ"�ْنَتَشَر  �ْلَقْصَعُة 
َفَجَمَعَها َ�ُسوfُ �هللا � َ"َما ِفيَها ِمَن 
َعاِ� َعَلى �لنَِّطِع، َفَأَكُلو� ُثمَّ َبَعَث  �لطَّ
 :fَِبَقْصَعِتي َفَدَفَعَها (َِلى َحْفَصَة، َفَقا
َ"ُكُلو�  َظْرِفُكْم،  َمَكاَ'  َظْرًفا  ُخُذ"� 
cَِلَك  
َْيُت �َ َفَما  َقاَلْت:  ِفيَها.  َما 
ِفي َ"ْجِه َ�ُسوfِ �هللا �. (سنن �بن 
ماجه، كتاÌ �ألحكا�، باÌ �حلكم 

فيمن كسر شيئا)
 ûحلكيم قد عّلم �لن� Úُّفبهذ� �لتصر
 '
 بد  
نه ال  عائشَة "خا�مَتها   �
تظل �لغ�� بني �لضر�ئر ضمن حد 
معقوf، بل Åب 
' ال توجد بينهن 
فاألسو�  
صًال.  �لشكل  ֲדذ�  �لغ�� 
 � ûحلسنة �لعظيمة �ل° قدمها �لن�

هل  Ðص  تكن   �  ،fا¥ كل   ¬
لنا  هي  بل  فحسب،  �لعصر  cلك 

يضا "ستبقى () يو� �لقيامة ليتأسى 
هذ    
نقر  '
 يكفينا  ال  �لنا�.  ֲדا 
"نتمتع  (ليها  نستمع   "
 �لقصص 

äني  عندما  
ðيتها  "ننسى  ֲדا، 
�لعمل ֲדا. كث�� ما تصلà شكا"� 
 () يسيئو'  �لعمل   Ìصحا
 بأ' 
عليهم  "َيْقُسو'  "�ُألجر�·   fلعّما�
كما  �ألمو�.  
تفه  على  "يهينو�م 

' بعض �أل®"�³ يعاملو' ®"جاִדم 
بقسو� "ظلم حيث يضربو�ن ضرًبا 
 () نقلهن   () 
حياًنا   vيؤ� م�ًِّحا 

حيانا  
"�"با   ¬ "هنا  �ملستشفى. 
تتدخل �لشرطة "تلقي �لقبض على 
هؤال· �لظاملني "بالتا& يدخلو' ¬ 
سلسلة من �إلجر�·�> "�لقضايا ¬ 
�ملحاكم. فمعاشر� �لز"جا> برفق 
"حبٍّ "ُحسØ سّنٌة نبوية Åب علينا 

' نعمل ֲדا. "�ملؤسف 
' �لز"جة 
�ملسكينة ال تلقى �لظلَم من ®"جها 

هله  ظلمها   ¬ يشتر}  بل  فقط، 


خو�ته "
مه 
يًضا."
هذ   جتنُُّب  Åب  باختصا�،   
�ملسا"â، كما ينبغي �لسعي لكظم 
 �c) :� هللا� fسو� fلغيظ، فقد قا�
كا' 
حدكم قائما ¬ حالة �لغيظ، 
جالسا  كا'   �c)" Åلس،   '
 فعليه 
كثً��،  �هللا  "ليستغفر  فليضطجع، 
باهللا  (ال  قو�  "ال   fحو ال  "لَيُقْل: 
"جهه  على  "لُ��َّ  �لعظيم،  �لعلي 
علَّمنا  "قد  "ليتوضْأ.  با���،  ماً· 
هذ   كلها  �لغيظ  كظم  "سائل 
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التقوى

لنعمَل ֲדا "نتمسَك ֲדا ح� نتخلص 
من عا�� �لغضب.

عن   � صَفح  كيف  ننظر  تعالو� 
(ليهم،  
حسن " عد"�َنهم  
عد�ئه 
 ¬ ضرֲדا  �ل°  �لر�ئعة  �ألمثلة   ()"
¥اf �حللم. لقد جتلت لنا كل هذ  
�ألمثلة بشكل 
جلى حني ناf �لفتح 
مِلك  بصفة  ظهر  "حني  �لعظيم 
عظيم. ففي يو� فتح مكة قاf سيُدنا 
 Ìببا "�قف  "هو   � �هللا   fسو�
تر"'  ما  قريش،  معشر  يا  �لكعبة: 
 �ٌ
 ،õفاعٌل فيكم ؟ قالو�: خ� J

كرمي، "�بُن 
ٍ� كرمي. قاc� :fَهبو� 
�لنبوية البن  �لطَلقا·. (�لس��  فأنتم 

هشا�، �خوf �لرسوf � �حلر�)
"هنا} حا�� �خر حصل عند فتح 
 () 
مية  بن  صفو�'   Ìهر مكة. 
 () سفينة  هنا}  من  ل�كب  ِجّد� 
 ûُعم� بن َ"ْهب: يا ن fليمن، فقا�
�هللا، (' صفو�' بن 
مية سيُد قومه، 
 Úليقذ منك،   èب�ها خر³  "قد 
�هللا  صَلى  فَأمِّْنه،  �لبحر،   ¬ نفسه 
يا   :fقا �ِمٌن.  هو   :fقا عليك. 
 Úيعِر �يًة   àفَأْعِط �هللا،   fسو�
 � �هللا   fسو� .فأعطا   
ماَنك  ֲדا 
عمامَته �ل° �خل فيها مكَة. فخر³ 
 '
ֲדا ُعم� ح� 
��َكه، "هو يريد 
يركب ¬ �لبحر. فقاf: يا صفو�'، 


مي، �َهللا �َهللا ¬ نفسك " ù
ِفد�} 
 fسو� ِمن  
ماٌ'  فهذ�  ُتهِلَكها!   '

�هللا � قد جئُتك به. قاf: َ"ْيَحك! 
 v
  :fقا  .àتكلِّْم فال   àع  Ìْْغُر�

فضُل  
مي! "  ù
 فد�}  صفو�'، 
�لناِ�،  
حَلُم " �لناِ�،  
ََبرُّ " �لناِ�، 
"خُ� �لنا�، �بُن عمك، عزُّ  عزُّ}، 
ُمْلُكك.  "ُمْلُكه  شرُفك،  "شرُفه 
 :fقا نفسي.  على  
خافه   J)  :fقا
فرَجع  
كَرُ�. "  {�c ِمن  
حَلُم  هو 
معه ح� "قف به على �سوf �هللا 
يزعم  هذ�   'ّ) صفو�':   fفقا  .�
 .Uصَد  :fقا 
ّمْنَتِني، َ قد  
نك 
شهريِن؟  باخليا�  فيه   àفاجَعْل  :fقا

نت باخليا� فيه 
�بعة 
شهر.  :fقا
cكر  هشا�،  البن  �لنبوية  (�لس�� 
�خليا�  لك   v
 �ألصنا�)..  حتطيم 
 Jكثر مما تريد، "ال تظن بأ
"�ملهلة 

' تدخل  ÿعطيتك �ألما' بشر
قد 

¬ �إلسال�.
�ألسو�  هذ    �  ûلن� لنا  قّد�  "قد 
لنتأسى ֲדا "نعمل öسبها،  �حلسنة 

كما قلُت سابقا.
�لنبوية  
cكر �آل' بعض �ألحا�يث 
 ûكا' �لن �cألخر� �ل° تبني لنا ما�
� يتوقع من 
مته. فعن 
ù هرير� 

' �سوf �ّهللا � قاf: ”ليَس  �
�لشديُد  (منا  َرَعِة،  ِبالصُّ �لشديُد 
�لغضب."  عند  نفَسُه  ميِلُك   vلذ�
 Ìبا  ،Ìأل��  Ìكتا  ،v�لبخا�)

�حلذ� من �لغضب)
"عن سليماَ' بِن ُصَرٍ� قاf: كنُت 
جالًسا مع �لنû � "�جالِ' َيْسَتّباِ'، 
"�نتفخْت  "جُهه  ��رَّ  فأحدðا 

"��ُجه، فقاf �لنJ)" :� û ألعَلُم َ
َيِجُد،  ما  عنه  قا%ا cَهب  لو  كلمًة 
�لشيطا'،  من  باهللا   cعو
  :fقا لو 
 ،v�لبخا�) Åد“.  ما  عنه  cَهب 

فاألسوة احلسـنة العظيمة ال� قدمها الن� � ! كل 
eال، | تكن �ص أهل ذلك العصر فحسـب، بل 
هـي لنا أيضا وسـتبقى إt يوم القيامة ليتأسـى بها 
الناس. ال يكفينا أن نقرأ هذه القصص أو نستمع إليها 
ونتمتع بها، وننسـى أهميتهـا عندما �ني العمل بها. 
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كتاÌ بد· �خللق، باÌ صفة (بليس 
"جنو� )

فأخ� �لنا� هذ� �لشخص �ملتشاجر 
 ') (نك   fيقو  � �هللا   fسو� بأ' 
�ستعذ> باهللا من �لشيطا' cهب ما 

بك من غضب.

ù هرير�  "هنا} �"�ية 
خر� عن 
 ،àِص"
َ :� ûللن fجًال قا� '
 �
 ،õ�مر� فَر�ََّ�  َتْغَضْب“.  ”ال   :fقا
 ،v�لبخا�) َتْغَضْب“.  ”ال   :fقا
من  �حلذ�   Ìبا  ،Ìأل��  Ìكتا

�لغضب)
غضبا  يستشيطو'  �لنا�  بعض   ')
على 
تفه �ألمو�، "يضّر"' باآلخرين 
يتذكر"�   '
 عليهم  �حلالة.  هذ    ¬

هذ  �لنصيحة �لنبوية.

نه � يغضب  � ûعن �لن ��لقد "
لدين  غضُبه  كا'  "(منا   ، قطُّ لنفسه 
 .� "جالله  لعّزته   "
 تعا)  �هللا 
 :fََقا َ�ُجًال   َّ'
َ هرير�  
بو   v"ير

ِصُلُهْم َ َقَر�َبًة  ِلي   َّ')ِ �هللا   fَُسو�َ َيا 
َ"َيْقَطُعوِني، َ"ُ
ْحِسُن (ِلَْيِهْم َ"ُيِسيُئوَ' 
 ! َعَليَّ َ"َيْجَهُلوَ'  َعْنُهْم  
ْحُلُم َ"َ  ، (َِليَّ
َفَكَأنََّما  ُقْلَت  لَِئْن ُكْنَت َكَما   :fََفَقا
�لرماَ�  ُتْطِعُمهم   v
) �ْلَملَّ  ُتِسفُُّهْم 
�حلا�َّ)، َ"ال َيَز�fُ َمَعَك ِمن �هللا َظِه�ٌ 
َعَلْيِهْم َما ُ�ْمَت َعَلى cَِلَك. (مسلم، 
كتاÌ �ل� "�لصلة، باÌ صلة �لرحم 

"حترمي قطيعتها)
معيًنا  لنفسه  يطلب   '
 �ملر·  فعلى 
 '
 من  بدًال  تعا)  �هللا  من  "ظهً�� 
يأخذ بنفسه �لثأ�، فيسقط ¬ حضن 

�لشيطا'.
�بِن  َسْهِل  عن  
خر�  �"�ية   ¬"

َِبِيه عن  �ْلُجَهِنّي عن  
ََنٍس  بِن   cٍُمَعا
 èغْيظ َكَظَم  ”َمْن   :fقا  �  ûّلن�
�ُهللا  َ�َعاُ   ُيَنفَِّذ    'ْ
َ َيْسَتِطيُع  َ"ُهَو 
َيْوَ� �ْلِقَياَمِة َعَلى ُ�Ä"� �ْلَخَالئِق.“ 
 Ìل� "�لصلة، با� Ìكتا ،vلترمذ�)
كظم �لغيظ).. 
v سوÚ يدعو  �هللا 
تعا) على �Ä"� �خلالئق ليخ�هم 


نه ملن �ملقّربني.
 fُُسو�َ ِلي   fََقا  fََقا  � َعِليٍّ  "َعْن 
 �cَ)ِ َكِلَماٍ>  
َعلُِّمَك ُ 
ال َ  :� �هللا 
ُقْلَتُهنَّ ُغِفَر َلَك، َمَع 
َنَُّه َمْغُفوٌ� َلَك: 
(َِلَه  (َِلَه ِ(ال �هللا �ْلَحِليُم �ْلَكِرميُ، ال  ال 
�هللا  ُسْبَحاَ'  �ْلَعِظيُم،  �ْلَعِليُّ  �هللا  ِ(ال 

ْبِع َ"َ�Ìِّ �ْلَعْرِ�  َماَ"�ِ> �لسَّ َ�Ìِّ �لسَّ
�ْلَعاَلِمَني.   ِّÌ�َ ِهللا  �ْلَحْمُد  �ْلَعِظيِم، 
 ù
 بن  علي  مسند  
�د،  (مسند 

طالب)
(' هذ  �أل�عية %ي مما Åلب للمر· 

�لغفر�'.
 fُُسو�َ  fََقا 
خر�:  �"�ية   ¬"
 َّ')ِ” �ْلَقْيِس:  َعْبِد  ِألََشجِّ   � �هللا 
�ْلِحْلُم  �هللا:  ُيِحبُُّهَما  َخْصَلَتْيِن  ِفيَك 
�إلميا',   Ìكتا (مسلم،  َ"�َألَناُ�.“ 

باÌ �ألمر باإلميا' باهللا تعا))
 Jمعا ِمن   ') قبل  من  قلُت  فكما 
"�لتحمل  "�لعفو  �لر�ة  �حللم: 
"كلها  �لغيظ.  "كظم  "�للطف 
�ملجتمع،  ألمن  منها  بد  ال   fخصا
"ال غØ عنها للرقي �لر"حاJ، "ال 
�هللا   Ìقر سبيل   ¬ ألðيتها  (نكا� 
مسلم  كل  على  فينبغي  لذ�  تعا). 


' يتصف ֲדا.  vد�

 Uلألخال �لر�ئعة  �ألمثلة  هي  ما   ï
�لعصر  هذ�   ¬ قّدمها  �ل°  �لسامية 
 Uملسيح �ملوعوُ� � �خلا�ُ� �لصا��
منها:  بعًضا  لكم  
cكر  �؟   ûللن
حّثنا   � 
نه  كيف  
"ًال  
cكر "
على �حلفا	 على سكينة �لبيت "قد� 
�ملوعو�  �ملسيح   fقا �لنصائح.  لنا 
 () �إلحسا'  على  äّثنا  "هو   �

�لنسا·: 

َرَعِة، ”ليَس الشديُد ِبالصُّ
 إمنا الشديُد 

الذي ميِلُك نفَسُه 
عند الغضب.“ 

(�حلديث)
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 ”ينبغي 
' تتحملو� من �لنسا· كل 
نوò من سو· �ُخللق "�إلسا·� ما عد� 

�لفحشا·.“ 
 '
ï قاf: ”ليس من �ملر"·� مطلًقا 
نتشاجر مع �لنسا· "¹ن �جاf. لقد 
 vجاًال، �ألمُر �لذ�خلقنا �هللا تعا) 
هو ¬ �حلقيقة من (متا� �لنعمة علينا، 
"�لشكُر عليها يقتضي منا 
' نعامل 

�لنسا· بلطف "نرفق ֲדن.“
¬ (حد� �ملر�> �فعت له شكو� 
سريع  بأنه  �جلماعة  
فر��  
حد  ضد 
 ¬ ®"جته  على  "يقسو  �لغضب 
كالمه "معاملته. فتأ� � من هذ� 
”ينبغي ألحبابنا   :fقا"  ،� �خل� جدًّ


ال يكونو� كذلك“.
بأ'  طويلة  مد�  يعظهم  ظل   ï
(�مللفوظا>  برفق.  �لنسا·  يعاشر"� 
�ملجلد �أل"Ü f ٣٠٧ طبعة جديد� 

بربو�)

َما كيف كا' � يعامل خد�مه؟ َ
علي   Ìيعقو �لشيخ  كتب  لقد 

:Üֲדذ� �خلصو � Jعرفا
��ه   - علي  حامد  �حلافظ  كا' 
�هللا - 
حد �خلد�� �لقد�مى للمسيح 
حضرته  عند  "بقي   ،� �ملوعو� 
مؤسسُة  له  عّينْت  لقد  فتر� طويلة. 
معاَ�  
�دية“  
جنمن  ”صد� 
�ملوعو�  �ملسيح  "فا�  بعد  �لتقاعد 

به  يعيش  صغ��  Tال  ففتح   ،�
 Uُخال
 
ّثرْ>  لقد  قا�يا'.....   ¬
�ملسيح �ملوعو� � "معاملُته �حلسنة 
¬ �حلافظ حامد علي تأثً�� عجيًبا، 
فكا' يتحد� عنها كثً�� قائًال: � 
 �
، بل �  
َ� مثل هذ� �إلنسا' َقطُّ
¬ حياê كلها "ال بعد "فاته � 
شخًصا كمثل 
خالقه �. "كا' 
�ملسيح   Jيزجر  � 
يضا:   fيقو
�ملوعو� � قط "� ëاطبà بقسو� 
 J
 �لرغم  على  كلها،   êحيا  ¬
كنُت َكسوًال "كنُت ��ئًما 
تأخر ¬ 
تنفيذ 
"�مر . (س�� حضر� �ملسيح 
 Ìملوعو� � تأليف �لشيخ يعقو�

(٣٤٩ Ü � Jعلي عرفا
 Ñيا� �لصحة "�ملر
 �ملر·  يأê على 
 Ìيصا  Ñملر� حالة   ¬" 
يضا، 
 Uخال
 "(ليكم  �لضيق،  بالضجر 

مرضه،  
ثنا·   � �ملوعو�  �ملسيح 
تعا)  �هللا  بعثه   vلذ� �إلنسا'  cلك 
إلصال�   �  ûللن مطيعا  خا�ًما 
 () �ستِمعو�  �لزما'.  هذ�  مفاسد 
 � �لكرمي  عبد   vللمولو �"�ية 

يقوf فيها:
¬ (حد� �ملر�> كنت جالسا عند 
�الًما  يقاسي  "هو   � حضرته 
 fكا' �ألطفا .òلصد�� شديد� من 
 Ìبالقر كب��  ضجة  
ثا�"�  قد 
هذ�  من   �cتتأ 
ال  له:  فقلت  منه، 
�لضجيج؟ قاf: نعم، "
شعر بالر�حة 
لو سكتو�. فقلت: فلما�c ال متنعهم 
متنعهم   '
 ميكن   :fقا cلك؟  من 

برفق، 
ما 
نا فال 
ستطيع cلك. 
"هو  مرضه   �"�c  ¬  � 
يته �
"صمت  هد"·  بكل  غرفة   ¬ قابع 
يشكو  ال  ها�ئة،  نومة  ينا�  "كأنه 
 � "
بأ' 
حًد� � يسأله عن حاله، 
ينا"له �ملا· "� ëدمه ¬ هذ  �حلالة 

.Ñمن �ملر
 Ñٌصابه مر
 �c) ·ملر� '
لقد �
يت 
تأcَّ� �لذين يعو�"نه ِمن سو· ُخلقه 

تفه  على  غضبه  "�حتد��  "ضجر  
"يغضب  هذ�  يشتم  حيث  �ألمو�، 
 '
 فيبد"  ®"جته  
ما   ،{�c على 
ترتا�  ال  حيث  قامت،  قد  قيامتها 
�ا�� "ال تنا� ليال، "(�c غَفْت قليًال 

”ينبغي أن تتحملوا من 
النساء كل نوع من سوء 
اُخللق واإلساءة ما عدا 

الفحشاء.“ (�ملسيح �ملوعو�)
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من شد� �إل�هاU فإ' ®"جها �ملريض 
فتحتا� ¬  ُيقِعدها،  �لدنيا "ال  ُيقيم 
شديد   Uها�بإ تشعر  حيث  
مرها 
 ÚاÐ خر�
من ناحية، "من ناحية 
�لغضب  شد�  من  كبُد   ينفتق   '

هذ    ') باختصا�  �لغيظ.  "ثو�� 
�ملريض  يعانيها  �ل°  �ملُْزِ�ية  �حلاَلة 

حد،  على  خافية  ليست  مرضه   ¬
"ýعنا    � منه  
ينا  � ما  "لكن 
على  هو  طويلة  سنو�>  منذ  عنه 
 ¬ يكو'  فإنه  cلك،  من  �لعكس 
بنفس  متمتعا  
يًضا   Ñملر� حالة 
"عد�  "�لوقا�  "�لسكينة  �لطمأنينة 
 ¬ ֲדا  يتمتع  كما  �آلخرين  (®عا³ 
حالة �لصحة، "حاملا يفيق من مرضه 
 
"يبد َبُشوًشا،  َطْلًقا  "جُهه  يعو� 
 ¬ "�ملو��.  �حلب  عن  ينّم  بكال� 
 Uفا
مر�> كث�� "صلُت (ليه "قد 
للتّو من صد�ò شديد طويل، ففتح 

نا   :fقا" مبتسًما   &ّ) "نظر  عينيه 
�� �آل' بفضل �هللا تعا). فُيخيَُّل & 
برÄيِة لوِ' َبْشرِته "بريِق "جِهه "ما 
¬ صوته من فرحة  "حال"� كأنه 
قد عا� من ®يا�� حديقٍة َ®ْهر�َ· َغّناَ· 
َخّالبٍة. (س�� �ملسيح �ملوعو� � 
 êتأليف موالنا عبد �لكرمي �لسيالكو

( ٢٢-٢٣Ü �
 Jعلي عرفا Ìيتحد� �لشيخ يعقو"

معا�ضيه  مع   � حلمه  عن   �
:fفيقو


ثنا·   ¬ �لتالية  �لو�قعة  حدثت  لقد 
 ÌبوT” بيت   ¬ ُعقد>  جلسة 

cكر  ما  على   - "كا'  ��يو'“، 
ýا³  بر�ðو  طائفة  من  ®عيما   -
�%ند"سية، فكا' هذ� يستفسر "كا' 
حضرته � Åيب. "بينما هم ¬ 
cلك (c جا· 
حد معا�ضيه من بذيئي 
�للسا' "
خذ يصّب عليه � "�بًال 
�لنابية.  �لبذيئة  �ملُقِرفة  �لكلما>  من 
 àما� عي
"ال يز�c fلك �ملشهد ماثًال 
حيث ظل هذ� �ملعا�Ñ يث� صر�ًخا 
 '"� � جالس  شديًد� "حضرته 
يد   "�ضًعا  َشَفة،  ببنت  ينبس   '

على فمه كما كانت عا�ته ¬ مثل 
هذ  �حلاال> حيث كا' يضع على 
فمه طرًفا من عمامته 
" َيَد  فقط، 
كأ' 
مًر� قد شغله فا�مك فيه "كأ' 
شيًئا ال äد� حوله �، 
" كأ' 
حلو�  بكلما>  
مامه  يلقي  
حد� 
منع  �%ند"سي  �لزعيم  فأ���  ��ئعة. 
يسكت.   � "لكنه  �ملشاغب،  هذ� 
فقاf له حضرته �: َ�ْعه يقوf ما 
 vيشا· "ال تقل له شيئا. فظّل يهذ
"cهب.  قا�   ï تِعب،  "يهذ� ح� 
مبوقفه  �%ند"سي  �لزعيُم  فُأعجَب 
� (عجابا شديد� "قاf: ال شك 


�ا ملعجزُ� 
خالقك �لسامية.
ال شك 
' حضرته � كا' يستطيع 
ته، "ëرجه من �لبيت، "لو  
' ُيسكِّ

شا� 
�§ (شا�� ألمكن قطع لسا' 
�لقذ�،  كالمه  �رير�   âملجتر� هذ� 
"لكنه � قّد� منوcًجا عَمليًّا ِحللمه 
لنفسه.  �لكامل  "ضبطه  �لعظيم 
تأليف   � �ملوعو�  �ملسيح  (س�� 
 Ü � Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو�

(٤٤٣-٤٤٤
 Jعلي عرفا Ìيعقو �لشيخ  "يذكر 

:�
 Ñيعتر علّي“  عبا�  ”ِم�  كا' 
جالًسا   � �ملوعو�  �ملسيح  على 

مامه ¬ مدينة ”جالندهر“. "كا' 
موالنا عبد �لكرمي � 
يًضا موجو�� 
هو   �"� "قد  �ملجلس،  هذ�   ¬
 ��
بنفسه هذ  �لو�قعة فقاf: كنُت 
 Ñِم� عبا� علي“ كا' يعتر” '

على �ملسيح �ملوعو� � "حضرته 
Åيبه مبنتهى �للطف "�لرفق "�لر
فة، 
"لكنه كلما 
بد� ¬ جو�به "كالمه 
�لرفَق "�للطف "�لو��� كلما �شتد> 
 
�ّ�ُ� فعِل م� عبا� علي، ح� بد
سافر  بشكل  (ليه  "يسي·  يتوّقح 
�لقدمية  �لعالقا>  كل  ضا�ًبا  جد�، 
 Ñَُعْر "�لوقا�  �لنبل  "مقتضيا> 
�لُسوقي  كالمه   ¬  òشَر" �حلائِط، 
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�ملسيح   '
 
يت �  àلك" �ملنحّط. 
�ملوعو� � يقوf له ¬ هذ  �حلالة 

يضا: جناÌ ِم� �ملحتر�، تعاf معي 
�هللا  لك  "سُيظِهر   ،vعند "�مكْث 
"ما  بنفسه،  "يهديك  ما  �يًة  تعا) 
() cلك من كال� لني، "لكن م� 
عبا� � يزf يز��� غيًظا "�جتر�ً·. 
"برغم 
نà كنت 
الحظ ما يتحلى 
به حضرته من حلم "ضبِط �لنفس، 

ستطع �لص� على بذ�·�  � àن
(ال 
"بقيت  علي،  عبا�  م�  لسا' 
نفسي  
عت�  كنت  حيث  مضطربا 
¥رًما عدمي �لغ��؛ (c كا' هذ� يهاجم 
 Ìملسيح �ملوعو� � ֲדذ� �ألسلو�
�لَقِذ� "
نا جالس ¬ صمت تا� �"' 

حّر} ساكنا. فلم 
متالك نفسي،  '

به  "ِصْحُت  شديد  بكال�  فهاIُته 

.Ìغم مرضي، فقا� "هر�بشد� 
�ملسيح  قّدمه  ما  
cكر  كلما  كنت 
�ملوعو� � من منو³ٍc عاfٍ لضبط 
�لنفس "�حللم 
خجل على ما فعلُته، 
 �  Jبأ مسر"ً��  كنت   àن
 (ال 
 c) لغ��� �تكب جرمية عد� (ظها�

�لرجل  هذ�  يتكلم   '
 ميكن  كيف 
 � عن حضرته  الئق  غ�  بكال� 
له؟  مستمًعا  
بقى "  àم �
مر على 

��كُت فيما بعد 
' �أل")  àلك"
غالًبا   � له  �حتر�مي  يكو'   '


على ما بد� مà من �ندفاò "�ا�. 
(س�� �ملسيح �ملوعو� �، تأليف 
 Ü � Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو�

(٤٤٤-٤٤٥
عن   � �لكرمي  عبد   vملولو�  fيقو

�ملسيح �ملوعو� �: 

يًّا من  (نه � يكن يذكر ¬ ¥لسه 
�ملعا�ضني، "(�c تطرU �حلديث () 
يذكر   يكن  فلم  منهم  
حد  cِكر 

نه  على  بّين  �ليل  "هذ�  بسو·، 

نه  مع  حترقه؛  نا�  قلبه   ¬ ليس 
من  لقيه  مبا  �لدنيا  كأهل   �cتأ لو 
من  �ملشايخ  "من   �cأل� من  �لقو� 
�ملعاملة �لقاسية، الحترU كمًد� ليَل 
َ� عنه بطريق 
" �خر،  �اَ�، "لتحدَّ
"بالتا& ظل مضطرÌَ �لباf مشوََّ� 

�ألفكا�، "�ختّلت 
مو� . 
�ملوعو�  �ملسيح   fقا لقد   :fيقو  ï
من  متمكن   àن) مر�:   <�c  �
تعا)  �هللا  جعل  "قد  نفسي،  ضبط 
لو  
حًد�   '
 لد�جة  ُمْسِلَمًة  نفسي 
سبٍّ   òَقذ
 
مامي  جالًسا   àََّسب
 ¬ لَنِدَ�  كاملة  سنٍة  مّدَ�  "�ستمر 
يستطع   � بأنه   Úعتر�" �لنهاية، 
(س��  مكا�ا.  من  
قد�مي  ®عزعة 
عبد  ملوالنا   � �ملوعو�  �ملسيح 
 ،٥١-٥٢  Ü  êلسيالكو� �لكرمي 

�لناشر 
بو �لفضل Tمو�، قا�يا')

 � �لكرمي  عبد   vملولو�  v"ير  ï
"�قعة 
خر�:

�c> يو� جا· () مسجدنا شخص 
"يتظاهر  كثً��  بعلمه  يتباهى  كا' 
�لبلد�'  من  �لكث�   () سافر  بأنه 
 
"قد حّنكْته جتا�Ì �لزما'، ï �بتد
 � �ملوعو�  �ملسيح  مع  باحلديث 
 ،� جدًّ َ"ِقٍح   Ìٍبأسلو �عو�   بصد� 
�قائق  (ال  حو��ðا  على  مّر>  "ما 
"قاحة:  بكل  له   fيقو 
خذ  ح� 
(نك كذ�Ì ¬ �عو�}، "قد �
يُت 
"مثلي ال  
مثالك،  خّد�عني كث�ين 
ينخدò ֲדم، "جَعل يكّر� قوله هذ�، 
كالمه  من  يتضايق   �  � "لكنه 
"ملا  هد"·،  بكل  ýعه  بل  مطلًقا، 

جا· �"�  بد
 Åيبه مبنتهى �لرفق. 
��يًئا،  كالًما  
حد  من  ýع   �c)"
منظوًما 
" منثوً��، � ُيْبد كر�هته له 
"ال  سر�  ال  قط،  صاحبه  يذّ�   �"
�لكال�  هذ�  كا'  مهما  عالنية،  
 ¬ Tله.  غ�   ¬  "
 "سخيًفا  ��يًئا 
�ملستمعو'  كا'  �ألحيا'  بعض 
�آلخر"' يتضايقو' من هذ� �لكال� 
�لسخيف �جلا�� للقلب فيخرجو' 
متهامسني بسخطهم،  �ملجلس،  من 
ï بعد �نتها· �ملجلس كا' كل "�حد 
منهم يعبِّر بطريقته عما كا' ëتلج ¬ 
قلبه "cهنه (بأنه ما 
قبَحه ِمن كال� 



١٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد احلادي عشر- ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٣هـ  - آذار / مارس  ٢٠١٢ م

�ملوعو�  للمسيح  قيل   "
 هنا  cُِكَر 
 vلذ� �إلنسا'  هذ�  "لكن   ،(�
كا' مظهًر� لصفة �هللا �حلليم �لشاكر 
كا' ال يش� () cلك �حلديث 
بًد� 
�ملوعو�  �ملسيح  تلميًحا. (س��  "لو 
 êملوالنا عبد �لكرمي �لسيالكو �
Ü ٤٤، �لناشر 
بو �لفضل Tمو�، 

قا�يا')
 Jعرفا علي   Ìيعقو �لشيخ   v"ير

:fقعة "يقو�" �
¬ ٢٩ كانو' �لثاJ/ يناير �١٩٠٤ 
 ()  � ¥لسه   ¬ �حلديث   Uتطر
"�لشتائم   Ìلسبا� تنشر  جريد� 
بالص�،  علينا   :�  fفقا ضد ، 
كا'  �لشتائم.  هذ   تضرنا   �cفما
 �  fلرسو� 
يا�   ¬ �لكافر"' 
 cمعا  - مذمًَّما  "يسّمونه  يشتمونه 
 & ما  متبسًما:   fيقو فكا'  �هللا- 
  Jاýّ قد  تعا)  �هللا  فإ'  "ملذّمتهم، 

ًد� (�).  Tمَّ
كذلك   :� �ملوعو�  �ملسيح   fقا
 àبعث قد   vلذ� هو  تعا)  �هللا   ')
"قاä" :& fمد} �هللا من عرشه". 
"�ل��هني   ¬ ل  مسجَّ �لوحي  "هذ� 
�ملوعو�  �ملسيح  (س��  �أل�دية". 
علي   Ìيعقو �لشيخ  تأليف   �

(٤٥٠ Ü Jعرفا
(�c كانت ال َتِغيظه مثل هذ  �ألمو� 

فكا'  باحللم،  يتحلى  كا'  فألنه 

حتّمل  vحتلى باحللم �لذ
 àبأن fيقو
 '
به كل هذ  �ألقا"يل. كا' بوسعه 
 ،���
يرّ� على �لسباÌ "�لشتائم لو 
"لكنه كا' َمْظَهًر� لصفة �هللا �حلليم، 
فكا' يتمّسك بأهد�Ì �لص� �"ًما، 
"قد  
عرÌ عن هذ� ¬ بيت شعر 

له مبا معنا :

ýع منهم �لسب "�لشتم "
�عو  J)
"غيظنا  هيا³،   ¬ ��تنا  أل'  %م، 

¬ نقصا'.
 Jعلي عرفا Ìلشيخ يعقو� fيقو ï

:�
جا·   �١٩٠٣ ف��ير   /ÿشبا  ¬
طبيب من مدينة لكهناÄ، "كا' - 
�ألصل،   vبغد��  - قوله  حد  على 
منذ   Äلكهنا  ¬ مستوطًنا  "كا' 
بعض   '
 
يًضا  
خ� " طويلة،  فتر� 

صحابه قد بعثو  () �ملسيح �ملوعو� 
يوجه   
فبد 
حو�له.  ليستطلع   �
 ¬ كا'  �ألسئلة.  بعض   � (ليه 
"�ستهز�·،  ""قاحة  جسا��  كالمه 
"لكن �ملسيح �ملوعو� �� يكتر� 
بذلك مطلًقا، "ظل يُر�ُّ على 
سئلته. 
�لطبيب  هذ�  "جه  �حلو��  
ثنا·   ¬"
(نك   :êآل�  fلسؤ�� حضرته   ()
يقد�  
حد  هنا}  ليس  
نه  تدعي 
على 
' يكتب �لعربية 
فصح منك؟ 
فقاf �: نعم. فقاf �لرجل مبنتهى 
فإنك  عفًو�،  "�لسخرية:  �جلسا�� 
 Úلقا�  Úتنطق حر  '
 تستطيع  ال 
نطًقا سليًما. كنت موجوً�� ¬ هذ� 
مؤملة  ن�� كالمه  �ملجلس، "كانت 
ال ُتحَتمل، "مع cلك ظللنا صامتني 
بسبب حلمه �، "لكن صاحبز��  
 - � �لشهيد  �للطيف  عبد  موالنا 
"قتئذ -  هنا}  موجو��  �لذv كا' 
له:   fقا" فزجر   نفسه،  يتمالك   �
ال يص� على كالمك (ال حضرته! 
"كا��  "تشاجر�  �الثنا'  حتا"َ�   ï

وملذّمتهـم،   : "مـا 
قد  تعـا=  اهللا  فـإن 
 .(�) ًدا"  سّماE  �مَّ

"Hمدك اهللا من عرشه".
"حي للمسيح �ملوعو� 
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�ملوعو�  �ملسيح  "لكن  يتشابكا'. 
 Ñلتعر� من  صاحبز���  منع   �
 :� حلضرته  �لطبيب   fفقا له. 
من  هو  "�لشتائم   Ìلسبا�  òاý  ')
(نا  حضرته:  فأجابه  �ألنبيا·.  شيمة 
تر�  "لن  سبابك،  على  نسخط  ال 
هنا (ال �حللم "�لتو�ضع. "فيما يتعلق 
على   � قد�ته  عد�  على  بطعنه 

جاÌ �: (نà لسُت  Úنطق �لقا
من سّكا' لكهناÄ ح� تكو' %ج° 
(ناهيك  �لبلد�،  تلك  
هل  كلهجة 
عن %جة عربية) "(منا 
نا من سكا' 
�لبنجاÌ. "قد سبق 
' ُطِعَن موسى 
له:  قيل  حيث  �لعيب  ֲדذ�   �
 ¬ جا·  "قد  ُيِبُني﴾،  َيكاُ�  ﴿"ال 

نه سيكو' ¬  vحلديث عن �ملهد�

لسانه َلْكنٌة.
لقد cكر �لقر�' ما ُطِعَن به موسى 

ََنا َخْيٌر  �ْ
� )ِمن قبل فرعو'(: ﴿َ
َيَكاُ�  َ"ال  َمِهٌني  ُهَو   vلَِّذ� َهَذ�  ِمْن 

v كيف  ..٥٣):Úُيِبُني﴾ (�لزخر
�لشخص  هذ�   fقو 
قبل   '
 ميكن 
يتكلم   '
 يستطيع  ال   vلذ� �لرcيل 
 �
 منه  
نا خ�  بصو�� سليمة؟ هل 

هو؟
"تعليًقا على ما "قع بني هذ� �لرجل 
 fقا  � �للطيف  عبد  "صاحبز��  
�ملسيح �ملوعو� � ناصًحا Iاعته: 


حًد�  '

عمل به هو  vلذ� 
(' �ملبد
"بلغ ¬ كالمه حد  ضيًفا  جا·  لو 
�لسب "�لشتم فعلينا 
' نص� على 
cلك، ألنه ليس من مريدينا، فكيف 
äق لنا 
' نتوقع منه cلك �الحتر�� 
"�حلب �للذين يبديهما �ملريد"'. بل 
منه  مّنٌة  برفٍق  معنا  
' كالمه   ��

 ')  � �هللا   fسو�  fقا لقد  علينا. 

' �لضيف  ��
للز�ئر عليك حقًّا. "
قليًال،  "لو  مشاعر ،  جترحت  لو 
للضيف)   fقا  ï) معصية.  فهذ  
�لوقت،  بعض  عندنا  تقيم   '
  �"

ِكالنا   v
) "�حد�..  شها�تنا  أل' 
مسلم حيث ننطق بشها�� ال (له (ال 
�هللا Tمد �سوf �هللا. ï قاf «اطبا 

صحابه:) (' من حقه 
' يقوf ما 

يشا· ما � يفهم �ألمر.

يا�  بضعة  �لطبيب  هذ�  فمكث 
 () 
سئلته  فيها  يوجه  ظّل  
خر� 
 () "يستمع   � �ملوعو�  �ملسيح 

"كانت  "مساً·،  صباًحا  
جوبتها 
ُتنشر ¬ تلك �أليا� ¬ �جلر�ئد مثل 

جريد� "بد�" 
" "�َحلكم".
�لطبيب  هذ�  �أليا� طلب  
حد   ¬"
�لدعا· منه �، فقاf حضرته: 
ما 
للهند"�،  ح�  
�عو   Jفإ �لدعا· 
�هللا  عند   � جدًّ �ملستنكر  من  "لكن 

�عو  Úلعبد. سو� تعا) 
' ëت�  
لك، "ينبغي 
' تذّكرJ بذلك من 
بعد  شي·  ظهر   �c)" آلخر،  حني 
"لكن  
يًضا.  به  فسأخ�}  �لدعا· 
تعا)  �هللا  بل   ،ê�قد  ¬ ليس  هذ� 
(نه  شا·.   �c) 
مًر�   vيبد  vلذ� هو 
هو  بل  
حد،  مشيئة  يّتبع  ال  تعا) 
 'ّ) 
مر .  على  غالب  "هو  �إلله 
 ÿ"لشر� من   ÿٍبشر �إلميا'  �بَط 
ممنوòٌ، أل' �إلميا' �ملشر"ÿ يكو' 
(حر�®  على  
حد  يقد�  ال  ضعيًفا. 

v تقد� ¬ �خل� �هد  �لشخصي. 
أل'  ��عي  "ال  "�جبنا  �ملو�سا�   ')

وقـد سـبق أن ُطِعـَن موسـى � بهـذا العيب 
حيـث قيل لـه: ﴿وال َيـكاُد ُيِبُني﴾، وقـد جاء ! 
احلديث عن املهدي أنه سـيكون ! لسـانه َلْكنٌة.
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نضع %ا �لشر"ÿ، غ� 
نه ال بد لك 
�الستهز�·  ¥الس  عن  �البتعا�  من 
�لبكا·  �لوقت "قت   ') "�لسخرية. 
من  تسافر   Úسو �الستهز�ِ·.  ال 
"قت  
حد  يعلم  "ال  �آل'،  عندنا 
تعا)  �هللا  تدعو   '
 فعليك  موته، 
ثالثة   "
 ألسبوعني  صا�قة  بتقو� 
على �ألقل "تقوf: (%ي، 
نا ال 
علم 

مر   öقيقة  �ألعلم  
نت  (منا  شيًئا، 
فأخِبْرJ، ح� ال 
هلك بإنكا�  (' 
كا' صا�قا، "َجنِّْبà �تباعه (' كا' 
لك  �هللا  يكشف   Úسو" كاcبا. 

حقيقة �ألمر (' شا·.
 Jلك صدًقا بأ fقو
فقاf �لضيف: 
كي   � جدًّ شرير�  بنية  جئتك  قد 
"لكن  (ليك،  
سي· ُ" بك   âستهز

لقد  نويُت.  ما  غّير  قد  تعا)  �هللا 
توصلت �آل' () 
' �لفتو� �لصا��� 

ستطيع  ال   J) متاًما.  باطلة  ضد} 
�ملوعو�،  �ملسيح  لسَت  بأنك  �جلز� 
بل (' جانب كونك �ملسيح �ملوعو� 
 ()  fقو
  '
 "بوسعي  �ألقو�،  هو 
لقد  �ملوعو�.  �ملسيح  بأنك  ما  حد 
�كتسبُت �لفيوÑ منك بقد� عقلي 
فهمُت  ما  
بني   Úسو" "فهمي، 
(ليك.   Jسلو�
 �لذين  �لقو�  %ؤال· 
 v
باألمس كا' & �
v "�ليو� & �

�خر.

 ò�ُِملصا�  '
 تعلمو'  
نتم "  :fقا  ï
ُيعت�  فال  مقا"مة  بد"'   òَُصِر لو 
�ملناسب  من   �
  � "لذلك  �جًال، 
 .Ñبد"' �عتر� fما تقو Uصّد
 '

تأليف   � �ملوعو�  �ملسيح  (س�� 
 Ü  Jعرفا علي   Ìيعقو �لشيخ 

(٤٥١- ٤٥٣
حيث  منصًفا  �لضيف  هذ�  فكا' 
�عت� �حلق حقًّا، "برغم 
نه � يقبله 

(ال 
نه غّير 
فكا�  جتاهه �.
 J�َخ
يقوf مر®� بش� 
�د �: 

شو��v حاكم علي:
"�c> مر� كا' حضرته � يلقي 
Tاضر� 
" خطبة ¬ �ملسجد �لكب�، 
فاقتحم �ملسجَد 
حُد �لسيخ ""قف 
"Iاعته  يسبه  
خذ "  � 
مامه 
"ظل  توقُّف.   '"� من  فاحًشا  سبًّا 
حضرته � صامًتا يسمع سبه. فثا� 

نه لو كا' هنا}  بعض منا لد�جة 

أقـول لك صدًقـا بأ� قـد جئتك بنية شـريرة 
ا كي أسـتهزئ بك وأُسـيء إليـك، ولكن اهللا  جدًّ
تعـاt قد غـّ� مـا نويـُت. لقد توصلـت اآلن 
إt أن الفتـوى الصـادرة ضدك باطلـة متاًما...

َع �لرجل (�ًبا،  (cٌ' ِمن حضرته لُقطِّ
هيبًة  �لصمت  �لتزمو�  �جلميع  "لكن 
سبُّه  جتا"®  "ملا   .� حضرته  من 
قاf حضرته  �لفاحش �حلد"� كلها 
�ملسجد  من  �ثنا'  لُيْخِرْجه   :�
برفق "من �"' 
' يتعرضا له بسو·، 
"(�c � يذهب من هنا فليسّلما  () 
(س��  هنا}."  �ملوجو�  �لشرطي 
 ٢٥٧-٢٥٨ Ü f"
�ملهدv ¥لد 

�"�ية �قم ٢٨١)
�ألّمت  �َملْظَهر  هو   �  ûلن� كا'  لقد 
®مننا   ¬ "لكن  �حلليم،  �هللا  لصفة 
هذ� ُبعث �ملسيح �ملوعو� � ليقّد� 
�لصفة  هذ   تعكس  ُعليا   ³cمنا لنا 
بضعة  لكم  cكرُ>  "قد  �إل%ية، 

حد�� من حياته � 
يضا "هي 
ضر"�ية إلصالحنا. ندعو �هللا تعا) 

' يوفقنا 
يضا لنصطبغ بصبغته � 

"لنتخلق بأخالقه. �مني. 




