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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.


