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التقوى

 ðتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد   �هللا  |ال  |له  ال   ^
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
^ Nمًد� عبد  
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطا^ �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوf �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"|يَّاَ�  َنْعُبُد  |يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Ñمني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل| 1لقاها 1م^ �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر2
 �1د 1يد� �هللا تعا` بنصر� �لعزيز
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �2إلما� �ملهد� �

٢٠١٠/١١/١٩  fيو

� مسجد بيت �لفتو¦ بلند^

2ََعِمُلـو�  -َمُنـو�  ﴿�2َلَِّذيـَن 

�ْلَجنَِّة  َئنَُّهْم ِمـَن  َلُنَبوِّ اِلَحـاِ&  �لصَّ

 
�َألْنَهاُ َتْحِتَهـا  ِمْن  ُغَرًفا َتْجـِر� 

�ْلَعاِمِلَني﴾ 1َْجـُر  ِنْعَم  ِفيَها  َخاِلِديَن 

 (�لعنكبو� ٥٩) 

لقد 
نشأ �سو� �هللا � قوما 
حر�"� 
�لتقدf � �إلميا^، "كانو� موقنني "على 
ثقة "طيد� بأ^ �لنÑ � çخر 
نبيا �هللا 
�لديُن، "هذ�  �كتمل عليه  تعا} "قد 
هو �لدين �لذ� |�� عمل �ملر بتعليمه 
بلغ  فحني   .� �هللا  برضو�^  فيفو� 
عمٍل  كل  صا�  قمته  �لصحابة  |ميا^ 
تعا}،  �هللا  "جه  �بتغا  %م   Àتصّر"
فالعمل �لذ� يقوf به �ملر لوجه �هللا 
�لعمل  يسمى  "حد   هو  فقط  تعا} 

ناسا  تْذكر  �آليا�  فهذ   �لصا�. 

حدثو� � نفوسهم �نقالبا عظيما بقو� 
كل  عن  متخلني  �لقدسية،   �  çلن�
خصا%م �لسيئة �لسابقة، "قّو"� |مياªم 

ªم سيبَقو^ مستعدين  
ثبتو�  لد�جة 
لتقوية  عظيمة  تضحية  كل  لتقدمي 
|مياªم "|حر�ِ� �ألعما� �لصاحلة، "|�� 
�أل��  يتحملو�   ^
 �لوضُع  �قتضى 
"قت   � ألنه  فيستحّملو^،  بصمت 

 ^�ِ
من �أل"قا� حني § يكن قد ُ

‡]¥¸\;flŸ;1ë’\

Åâ°\ flŸã^Ö’]—
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2ََعِمُلـو�  -َمُنـو�  ﴿�2َلَِّذيـَن 

َئنَُّهـْم ِمَن �ْلَجنَِّة  اِلَحـاِ& َلُنَبوِّ �لصَّ

 
ُغَرًفـا َتْجِر� ِمْن َتْحِتَهـا �َألْنَهاُ

َخاِلِديَن ِفيَها ِنْعـَم 1َْجُر �ْلَعاِمِلَني﴾

 (�لعنكبو� ٥٩) 

لقد 
نشأ �سو� �هللا � قوما 
حر�"� 
موقنني  "كانو�  �إلميا^،   �  fلتقد�
"على ثقة "طيد� بأ^ �لنÑ � çخر 
عليه  �كتمل  "قد  تعا}  �هللا  
نبيا 
 ��| �لذ�  �لدين  هو  "هذ�  �لديُن، 
برضو�^  فيفو�  بتعليمه  �ملر  عمل 
�لصحابة  |ميا^  بلغ  فحني   .� �هللا 
%م   Àتصّر" عمٍل  كل  صا�  قمته 

�بتغا "جه �هللا تعا}، فالعمل �لذ� 
فقط  تعا}  �هللا  لوجه  �ملر  به   fيقو
�لصا�.  �لعمل  يسمى  "حد   هو 
فهذ  �آليا� تْذكر 
ناسا 
حدثو� � 
 � çنفوسهم �نقالبا عظيما بقو� �لن
�لقدسية، متخلني عن كل خصا%م 
�لسيئة �لسابقة، "قّو"� |مياªم لد�جة 

ثبتو� 
ªم سيبَقو^ مستعدين لتقدمي 
|مياªم  لتقوية  عظيمة  تضحية  كل 
 ��|" �لصاحلة،  �ألعما�  "|حر�ِ� 
�أل��  يتحملو�   ^
 �لوضُع  �قتضى 
بصمت فيستحّملو^، ألنه � "قت 
 ^�ِ
ُ قد  يكن   § �أل"قا� حني  من 
للمسلمني ِبرّ� �لعد"�^ كانت تقوية 
�إلميا^ تقتضي 
^ يتحملو� �ملصائب 

بصمت. فكا^ �لعمل �لصا� يومذ�� 
فلما  بالعد"�^،  �لعد"�^  ُير�  ال   ^

فكا^  "طنهم  من  با%جر�  %م   ^�
ُ
"�لعمِل  �لقو�  �إلميا^  مقتضى  من 
 �
  ^"� �لوطن  يتركو�   ^
 �لصا� 
ملعاقبة  بالقتا�  
مر"� ُ ñ حني  تر��. 
�لعد" فكا^ مقتضى �إلميا^ "�لعمِل 
�لعد"َّ غR مبالني  يعاقبو�   ^
 �لصا� 
بأ� عو�قب �"^ �لنظر |} �متالكهم 
 {| �لنظر  
" عدمه، "�"^  �لسال¦ 
نسبة قوִדم |} قو� �لعد". باختصا� 
بعد  "حسنة  عمل  يكو^ كل  حني 
�إلميا^ تابعًة لرضا �هللا تعا}، حيث 
 - |%ية  
مانًة  �"َحه   ُ̂ �إلنسا يعت� 
 - �لك  حقَّ  �لصحابة   ��ّ
 كما 

فالعمـل الذي يقـوم به 
 Sاملـرء لوجـه اهللا تعـا
فقـط هو وحده يسـمى 
فهذه  الصـا�.  العمـل 
اآليات تْذكر أناسا أحدثوا 
! نفوسهم انقالبا عظيما 
بقوة الن� � القدسـية، 
متخلني عن كل خصاkم 
.... السـابـقـة  السيئة 

سيدنا مر�� مسر2
 �1د 1يد� �هللا تعا` بنصر� �لعزيز
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التقوى

 � هؤال  ُأل�خلّن   � �هللا  فيقو� 
ُغرفا  �جلنة   � ح�  "سينالو^  �جلنة 
فالفو�  �ألªا�.  حتتها  من  جتر� 
�خلالد�،  �حليا�  عالمة  �جلنا�  ֲדذ  
�ألجر  ֲדذ�  منتِّع  |ننا   � �هللا  "يقو� 
�لُكّمل � �إلميا^ "كلَّ عامٍل لوجه 
�هللا فقط. "هؤال �لفائز"^ باجلنا� 
�خلالد� جز�ً هم 
"لئك �لذين قّدمو� 
"حافظو�  �لص�  مبنتهى  �لتضحيا� 
على |مياªم، "كانو� "�ثقني بأªم |�� 
متوكلني  بص�  |مياªم  على  حافظو� 
كل  ُيحر�"^  "ظلو�  �ֲדم،  على 
عمل �بتغا "جه �هللا "لنيل �ضا  فإ^ 

�َهللا صا�َ� �لوعد سيجزيّنهم.
بتقوية   fالهتما� لديهم  نشأ  لقد 
�لصاحلة  �ألعما�  "|حر��  �إلميا^ 
نتيجة �لقو� �لقدسية للنç � "تربيِته 
%م، �ليوf سأقدf �نطالقا من �لص� 
�لضو  تسّلط  �ل�  �ألحا�يث  بعض 
بيَّنها  �ل�   �"�لطر �ألساليب  على 
 � �ُخللق  هذ�  َخللق   �  çُلن� لنا 
�لصحابة  �لصحابة، ñ كيف سّجل 
�إلميا^   � يتقدمو^  ظلو�  -�لذين 

�فَع معايR �لص�  -fبانتظا fكل يو
تعا}.  �هللا  برضا  للفو�  "�الستقامة 

ساليب   � �هللا  �سو�  علََّمنا  لقد 
�لص� � �حليا� �ليومية: من �لشئو^ 
�لعامة |} مقا"مة �ألعد�، "نصَحنا 

"�حلديث  "ْضع.   �ّ
 نعا�  كيف 
يتعلق  ال  
"ال   fليو� 
قدمه  �لذ� 
�حليا�   � بالص�  يتعلق  بل  بعد"، 
�لعائلية، "هو كيف ±ب 
^ يكو^ 
 rلتعامل بني �لز"جني � �لبيت، |ن�
�لنسا، هذ�  
تلقى �سائل كثR من 
شفوية  شكو�  من  ْمَنه  يقدِّ ما  عد� 

مامي حني يتسÁ %ن �للقا، فيقلن 
ينجنب   §" فقط  بنا�  
جننب  |ªن 
�لذكو�، "هن يتعرضن بسب �لك 
 f�"لد� على  
هِلهم " �أل�"�¼  لطعن 
عذ�با  �لبيت   � �حليا�  فصا�� 

حيانا  �لبنا�  تكتب  كما  ��ئما. 
لكوªن  |ليهن  áسن  ال  
باهن   ^

بناٍ� "
ªن يتعرضن لأل�� �لد�ئم، 
حديث  هنا�   ëخلصو� هذ�  ففي 
أل^  عليكم،  
عرضه   ^
  �"
 نبو� 
�لدين   fعلو ميلكو^  منكم  كثRين 

�جلماعة، "مع  "يساòو^ � شئو^ 

هل  جتا   معاملُتهم  تكو^  ال  �لك 
�لبيت جيد�، "
عتقد 
^ �لذ� عند  
 "
 بناته  ±عل  لن  �إلميا^  من  �مق 
بعد  |ناثا  لكوªن  طعن  Nلَّ  �"جَته 
َعْن  �حلديث.  هذ�   {| �الستما� 
َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَ� َ�ُسوُ� �ِهللا � َمْن 
�ْبُتِلَي ِبَشْيٍ ِمن �ْلَبَناِ� َفَصَبَر َعَلْيِهنَّ 
ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا ِمن �لنَّاِ�. (�لترمذ�، 
�ِهللا  َ�ُسوِ�  َعْن  َلِة  َ"�لصِّ �ْلِبرِّ  
بو�� 

(�
 فمن �� �لذ� ال تصد� منه 
خطا 

" �نو�؟ "من �� �لذ� ال  �Rصغ
|نسا^  فكل  باهللا؟  يستعيذ   ^
 يريد 
بشا�� ألصحا�  فهنا  �لك،   Áيتم
�هللا  مبال�  سيفو�  �ملؤمن   ^
 �لبنا� 
بسبب بناته. تظهر بعض �ملسائل � 
�ملجتمع بسبب �لبنا� ح� � هذ� 

اِلًطا النَّاَس َوَيْصPُِ َعَلى َأَذاُهْم َخْ~ٌ ِمن  ”اْملُْسِلُم ِإَذا َكاَن ُ�َ
اِلُط النَّاَس َوال َيْصPُِ َعَلى َأَذاُهْم.“ (احلديث) ِذي ال ُ�َ اْملُْسِلِم الَّ

ـِديُد  الشَّ َـا  ِإمنَّ َرَعـِة  ِبالصُّ ـِديُد  الشَّ ”َلْيـَس 
(احلديـث) اْلَغَضـِب.“   ِعْنـَد  َنْفَسـُه  ِلـُك  َميْ الَّـِذي 
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�ملجتمع 
يضا، فمن عالمة �ملؤمن 
نه 
يتحّملها "áّلها "ال يذكرها للبنا� 
"لد^  ألªن  �ألمها�  ُيزعج  "ال 
بنا� فقط. "بسبب �لك يقو� �هللا 
تعا} |^ هذ  �ألمو� تكو^ حجابا 

بينه "بني �لنا�.
�لذين  ينصح  Ñخر  حديث  هنا�   ñ
ُيبد"^  حيث  بسرعة  ينـزعجو^ 
"بسبب  �ألمو�،  ألتفه  �لسخط 
 � Ìبو^ �الختال� بالناá لك ال�
َعْن  َ"ثَّاٍ�  ْبِن  َيْحَيى  فَعْن  �ملجتمع. 
َشْيٍخ ِمْن َ
ْصَحاِ� �لنَِّبيِّ � َعن �لنَِّبيِّ 
ُمَخاِلًطا   َ̂ َكا  ��َ|ِ �ْلُمْسِلُم  َقاَ�:   �
ِمن  َخْيٌر  
َ��ُهْم َ َعَلى  َ"َيْصِبُر   Ìَلنَّا�
َ"ال   Ìَلنَّا� ُيَخاِلُط  ال  �لَِّذ�  �ْلُمْسِلِم 
(�لترمذ�،  
َ��ُهْم.  َ َعَلى  َيْصِبُر 

بو�� ِصَفِة �ْلِقَياَمِة َ"�لرََّقاِئِق َ"�ْلَوَ�ِ� 

َعْن َ�ُسوِ� �ِهللا �)
 ^
 ميكن  �الختال�  هذ�  "بسبب 

حد "صِ� ،  �يتأثر �إلنسا^ بأخال
|صال¦  "يتم  ��سا  منه  "يتلقو� 
�لناÌ إلصالحهم،  فيسعى  �ملجتمع 
|صال¦   {| �الختال�  هذ�  "يؤ�� 
�ل�  �لصد�  سعة   ^|  ñ �آلخرين، 
تدفعه  بالص�  �إلنسا^  َيكسبها 
من  ن  فيتمكَّ 
خر�  حسنا�   {|
�حلسنا� �ألخر�، كما يتضمن هذ� 
�حلديث نصيحًة بأ^ يتحلى �إلنسا^ 

بالص�. |�^ ±ب 
^ يتجنب �إلنسا^ 
 fنتيجَة �نعد� Úخلصوما� �ل� حتد�
�لص� على 
تفه �ألمو�، "على �كر 
 �  çلن� "ّجه  "�لص�  �لتحمل  هذ� 
َعْن  �حلديث  هذ�   � كما  نصيحة 
َّ̂ َ�ُسوَ� �هللا � َقاَ�  

َِبي ُهَرْيَرَ� � َ
ِديُد  �لشَّ |ِنََّما  َرَعِة  ِبالصُّ ِديُد  �لشَّ لَْيَس 
�ْلَغَضِب.  ِعْنَد  َنْفَسُه  َيْمِلُك  �لَِّذ� 

(�لبخا��، كتا� �أل��)
َمن  "�سوِله  �هللا  نظر   � فالشديد 
�لعمل  هو  "هذ�  غيظه،  يكظم 
قرَ�  �ملؤمن  ُيكسب  �لذ�  �لصا� 
 çسو� �لن
�هللا "يقرِّبه |ليه، فما هي 
َما  َقاَلْت:  َعاِئَشَة  فَعْن  � � �لص� 
َضَرَ� َ�ُسوُ� �ِهللا � َخاِ�ًما َلُه َقطُّ 
َ"ال �ْمَرَ
ً� َلُه َقطُّ َ"َال َضَرَ� ِبَيِدِ  ِ|ال 
ِنيَل  َ"َما  �ِهللا.  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهَد   ْ̂ 
َ
ِ|ال  َصاِحِبِه  ِمْن  َفاْنَتَقَمُه  َشْيٌ  ِمْنُه 
َفَيْنَتِقُم   � �ِهللا   fُ�َِمَحا ُتْنَتَهَك   ْ̂ 
َ
ِهللاَِّ � (مسند 
;د)؛ فهذ  �ألسو� 
�لعظيمة تقدf لنا صو�� مثلى حلقيقة 
َثِني 
َُبو َكْبَشَة  �لص�. ففي �"�ية َحدَّ
 � �ِهللا  َ�ُسوَ�  َسِمَع  
َنَُّه  �َألنََّماِ��ُّ 
ُثُكْم  
َحدُِّ"َ َعَلْيِهنَّ  
ُْقِسُم  َثَالَثٌة  َيُقوُ� 
َماُ�  َنَقَص  َما  َقاَ�  َفاْحَفُظوُ   َحِديًثا 
َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة َ"ال ُظِلَم َعْبٌد َمْظَلَمًة 
َفَصَبَر َعَلْيَها ِ|ال َ��َ�ُ  �هللا ِعزًّ� َ"ال َفَتَح 
َعَلْيِه  �هللا  َفَتَح  ِ|ال  َمْسَأَلٍة  َباَ�  َعْبٌد 

�لزهد  
بو��  (�لترمذ�،  َفْقٍر.  َباَ� 
 ^
 
�يد  فهنا   (� �هللا  �سو�  عن 
 ^

قف ألتكلم عن �لص� 
نه ±ب 
�لص� على   ^
  f�"لد� تذكر"� على 
�لظلم لوجه �هللا عمٌل مقبو� عند �هللا 
 ��|" �لصابر،  عزَ�  �هللا  يزيد  لد�جة 
�ألصل  هذ�  Øتمعنا   �  Ìلنا� فهم 
ينشأ   ^
 فيمكن  �ليومية  �لشئو^   �
Øتمع Ñمن. ñ � �"�ية 
خر� َعْن 
ُعَمَر ْبِن َسْعٍد َعْن 
َِبيِه َسْعٍد َعْن �لنَِّبيِّ 

َنَُّه َقاَ� َعِجْبُت لِْلُمْسِلِم ِ|َ�� َ
َصاَبُه  �

َصاَبْتُه َ  ��َ|ِ"َ َ"َشَكَر  �َهللا  َحِمَد  َخْيٌر 
�ْلُمْسِلُم  َ"َصَبَر.  �ْحَتَسَب  ُمِصيَبٌة 
ُيْؤَجُر ِفي ُكلِّ َشْيٍ َحتَّى ِفي �للُّْقَمِة 

َيْرَفُعَها |َِلى ِفيِه. (مسند 
;د)
َعْن  Ñخر  �لك � حديث  "تفصيل 
 :� �ِهللا  َ�ُسوُ�  َقاَ�  َقاَ�،  ُصَهْيٍب 
ُكلَُّه  
ْمَرُ  َ  َّ̂ |ِ �ْلُمْؤِمِن  َألْمِر  "َعَجًبا 
لِْلُمْؤِمِن  ِ|ال  َألَحٍد   �َ��َ َ"لَْيَس  َخْيٌر 
َ̂ َخْيًر� َلُه  
َصاَبْتُه َسرَّ�ُ َشَكَر َفَكاَ ْ̂ |ِ
َخْيًر�   َ̂ َفَكا َصَبَر  َضرَّ�ُ  
َصاَبْتُه َ  ْ̂ |ِ"َ
�لزهد  كتا�  مسلم،  (صحيح  َلُه". 

"�لرقائق)
ُهَرْيَرَ�  
َِبي  َعْن  
خر�،  �"�ية   �"
ُيِصيُب  "َما  َقاَ�:   � �لنَِّبيَّ   َّ̂ 
َ  ...
�ْلَمْرَ �ْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َ"ال َ"َصٍب 
 ��ً
ٍ̂ َ"ال َغمٍّ َ"ال َ َ"ال َهمٍّ َ"ال َحَز
�هللا  َكفََّر  ِ|ال  ُيَشاُكَها  ْوَكَة  �لشَّ َحتَّى 
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التقوى

� ِبَها ِمْن َخَطاَياُ ." (مسند 
;د، 
كتا� باقي مسند �ملكثرين)

ñ هنا� �"�ية طويلة 
خر� تتنا"� 
�كر �لذ� áبهم �هللا "كذلك �لذين 
َعْن  فيها:  جا   ،� �هللا  يبغضهم 
"َبَلَغِني  َقاَ�:  �ِهللا  َعْبِد  ْبِن   Àُِِّمَطر

ِحبُّ ُ َفُكْنُت  َحِديٌث   ٍّ��َ 
َِبي  َعْن 

ََبا َ��ٍّ  َيا  َلُه:  َفُقْلُت  َفَلِقيُتُه  
َْلَقاُ    ْ̂ 
َ

ِحبُّ ُ َفُكْنُت  َحِديٌث  َعْنَك  َبَلَغِني 
َقْد  َفَقاَ�:  َعْنُه.  َفَأْسَأَلَك  
َْلَقاَ�   ْ̂ 
َ
َبَلَغِني  ُقْلُت:  َقاَ�،  َفاْسَأْ�.  َلِقيَت 
 � �ِهللا  َ�ُسوَ�  َسِمْعُت  َتُقوُ�  
َنََّك 
َ"َثالَثٌة   � �هللا  ُيِحبُُّهْم  َثالَثٌة  َيُقوُ� 
َفَما  َنَعْم  َقاَ�   � �هللا  ُيْبِغُضُهْم 
ٍد  ُمَحمَّ َخِليِلي  َعَلى  
ْكِذُ� َ 
َخالُِني َ
َمِن  ُقْلُت:  َقاَ�  َيُقوُلَها  َثالًثا   �
َقاَ�  �؟  �هللا  ُيِحبُُّهْم  �لَِّذيَن  �لثَّالَثُة 
َ�ُجٌل َغَز� ِفي َسِبيِل �ِهللا َفَلِقَي �ْلَعُد"َّ 
ُقِتَل  َحتَّى  َفَقاَتَل  ُمْحَتِسًبا  ُمَجاِهًد� 
 َّ̂ َ̂ ِفي ِكَتاِ� �ِهللا �ِ| 
َْنُتْم َتِجُد""َ
َسِبيِلِه  ِفي   َ̂ ُيَقاِتُلو �لَِّذيَن  ُيِحبُّ  �َهللا 
َفَيْصِبُر  ُيْؤِ�يِه  َجاٌ�  َلُه  َ"َ�ُجٌل  َصفًّا، 
َعَلى َ
َ��ُ  َ"َيْحَتِسُبُه َحتَّى َيْكِفَيُه �هللا 
 ُ̂ |ِيَّاُ  ِبَمْوٍ� َ
ْ" َحَياٍ�، َ"َ�ُجٌل َيُكو
َ̂ َحتَّى َيُشقَّ َعَلْيِهم  "Rَُفَيِس fٍَمَع َقْو
َ̂ ِفي Ñِخِر  َفَيْنِزُلو  Ìُلنَُّعا� "ْ
�ْلَكَر� َ
َ"َصالِتِه.  ُ"ُضوِئِه  |َِلى   fَُفَيُقو �للَّْيِل 
َقاَ� ُقْلُت َمِن �لثَّالَثُة �لَِّذيَن ُيْبِغُضُهْم 


َْنُتْم "َ �ْلُمْخَتاُ�  �ْلَفُخوُ�  َقاَ�  �هللا 
َّ̂ �َهللا ال  َ̂ ِفي ِكَتاِ� �ِهللا � ِ| َتِجُد"
ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍ� َفُخوٍ�. َ"�ْلَبِخيُل 
 ".Àُْلَحّال� َ"�ْلَبيَّاُ�  َ"�لتَّاِجُر   ُ̂ �ْلَمنَّا
(مسند 
;د، كتا� مسند �ألنصا� 
�) فتر"^ 
^ �لنç � قا� � هذ  
�لر"�ية بأ^ �هللا تعا} áب �لصابرين 

.�Rكث
من  �لص�   :� علي  سيدنا  يقو� 
فإ��  �جلسد  من   Ì
كالر �إلميا^ 

�هب �لص� �هب �إلميا^. 

|ِنَّا  َفَيُقوُ�  ُمِصيَبٌة  ُتِصيُبُه  َعْبٍد  ِمْن 

ُجْرِني ْ �للهمَّ   َ̂ َ��ِجُعو |ِلَْيِه  َ"|ِنَّا  ِهللا 
ِفي ُمِصيَبِتي َ"�ْخُلْفِني َخْيًر� ِمْنَها ِ|ال 

َجَرُ  �هللا ِفي ُمِصيَبِتِه َ"َخَلَف َلُه َخْيًر� َ
باقي  كتا�  
;د،  (مسند  ِمْنَها." 

مسند �ألنصا�)
|^ هذ  �آلالf "�ملعانا� قد تكو^ � 
 "
�حليا� �لفر�ية 
" � حيا� �جلماعة 
مكا^  كل  ففي  �لقومية.  �حليا�   �

� ±ب 
^ �ضع  
ينطبق هذ� �ملبد
هذ   "نتحمل  تعا}  �هللا   fما
 ��ئما 
�لص�  مظهرين  "�ملعانا�  �ملصائب 
 � مال�   كنف   � "نلو�  "�جلَلد 
�هللا  يقوله  ما  "هذ�  �ألجر.  "نسأله 
مير"^  �لذين  عن  �لكرمي   ^Ñلقر�  �
باملصاعب "�البتال�� حيث يقو� 
ُمِصيَبٌة  
َصاَبْتُهْم َ  ��َ|ِ ﴿�لَِّذيَن   :�
 *  َ̂ َ��ِجُعو |ِلَْيِه  َ"|ِنَّا  ِهللا  |ِنَّا  َقاُلو� 
َ�بِِّهْم  ِمْن  َصَلَو�ٌ�  َعَلْيِهْم  
"لَِئَك ُ
 ﴾ َ̂ �ْلُمْهَتُد" ُهُم  
"لَِئَك ُ"َ َ"َ�ْحَمٌة 

(�لبقر� ١٥٧-١٥٨)
"�آل^ سأقدf |ليكم بعض �لسو�نح 
من حيا� هؤال �ملهتدين �لذين نالو� 
بصحبته  "حظو�   �  çلن� قر� 
"ضربو�   � تربتيه  من  "�ستفا�"� 
فقد جا  "�جلَلد.  للص�  عليا  
مثلة 
� �"�ية: عن َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها 
 َ̂ ا �ْبُتِلَي �ْلُمْسِلُمو َقاَلْت ....." َفَلمَّ

فالشـديد ! نظـر اهللا 
يكظـم  َمـن  ورسـوِله 
غيظه، وهـذا هو العمل 
ُيكسـب  الذي  الصـا� 
اهللا  قـرَب  املـؤمـن 

ليعرفو�  للمؤمنني  نصائح  فهذ  
عو�طفهم  ُيظهر"�   ^
 ±ب  كيف 
 ^
 "�ملعانا�، "كيف ±ب  �أل§   �
�هللا  
خ�نا  "قد  فعلهم.   ��� تكو^ 
"لقد  �ألمو�.  ֲדذ   "�سوله  تعا} 
جا � �حلديث عن كيفية �لدعا. 
َعْن ُ
fِّ َسَلَمَة َ�ْ"ِ¼ �لنَِّبيِّ � َقاَلْت: 
َما  َيُقوُ�:   � �ِهللا  َ�ُسوَ�  "َسِمْعُت 
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َخَرَ¼ 
َُبو َبْكٍر ُمَهاِجًر� ِقَبَل �ْلَحَبَشِة 
�ْبُن  َلِقَيُه  �ْلِغَماِ�  َبْرَ�  َبَلَغ   ��َ|ِ َحتَّى 

َْيَن  َفَقاَ�  �ْلَقاَ�ِ�  َسيُِّد  َ"ُهَو  ِغَنِة  �لدَّ
َبْكٍر  
َُبو  َفَقاَ�  َبْكٍر؟  
ََبا  َيا  ُتِريُد 

ِسيَح َ  ْ̂ 
َ 
ِ�يُد ُ َفَأَنا  َقْوِمي  
ْخَرَجِني َ
�ْبُن  َقاَ�  َ�بِّي.  َفَأْعُبَد  �َألْ�ِ·  ِفي 
َ"ال  َيْخُرُ¼  ال  ِمْثَلَك   َّ̂ |ِ ِغَنِة:  �لدَّ
 fَ"ْلَمْعُد� َتْكِسُب  َفِإنََّك  ُيْخَرُ¼ 
َ"َتِصُل �لرَِّحَم َ"َتْحِمُل �ْلَكلَّ َ"َتْقِر� 
�ْلَحقِّ  َنَو�ِئِب  َعَلى  َ"ُتِعُني  ْيَف  �لضَّ
َ�بََّك  َفاْعُبْد  َفاْ�ِجْع  َجاٌ�  َلَك  
ََنا "َ
َفَرَجَع  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َفاْ�َتَحَل  ِبِبالِ�َ�. 
 Àِْشَر�
َ ِفي   Àََفَطا َبْكٍر  
َِبي  َمَع 
َبْكٍر  
ََبا   َّ̂ |ِ َلُهْم  َفَقاَ�  ُقَرْيٍش  ُكفَّاِ� 
 َ̂ ال َيْخُرُ¼ ِمْثُلُه َ"َال ُيْخَرُ¼ 
َُتْخِرُجو
َ�ُجال ُيْكِسُب �ْلَمْعُد"fَ َ"َيِصُل �لرَِّحَم 
 ُ ْيَف َ"ُيِعني َ"َيْحِمُل �ْلَكلَّ َ"َيْقِر� �لضَّ
ُقَرْيٌش  َفَأْنَفَذْ�  �ْلَحقِّ  َنَو�ِئِب  َعَلى 
َبْكٍر،  
ََبا  َ"Ñَمُنو�  ِغَنِة  �لدَّ �ْبِن  ِجَو�َ� 
ِغَنِة ُمْر 
ََبا َبْكٍر َفْلَيْعُبْد  َ"َقاُلو� الْبِن �لدَّ
َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َفْلُيَصلِّ َ"ْلَيْقَرْ
 َما َشاَ 
َ"َال ُيْؤِ�يَنا ِبَذِلَك َ"ال َيْسَتْعِلْن ِبِه َفِإنَّا 
َ"ِنَساََنا  
َْبَناََنا  َيْفِتَن   ْ̂ 
َ َخِشيَنا  َقْد 
َبْكٍر  َألِبي  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َ�ِلَك  َقاَ� 
  ِ�ِ��َ ِفي  َ�بَُّه  َيْعُبُد  َبْكٍر  
َُبو  َفَطِفَق 
الِ� َ"ال �ْلِقَر�َِ� ِفي  َ"ال َيْسَتْعِلُن ِبالصَّ
َفاْبَتَنى  َبْكٍر  َألِبي  َبَد�  ُثمَّ    ِ�ِ��َ َغْيِر 
 َ̂ َفَكا َ"َبَرَ�    ِ�ِ��َ ِبِفَناِ  َمْسِجًد� 

ُف  َفَيَتَقصَّ  َ̂ Ñْلُقْر�  
َ"َيْقَرُ ِفيِه  ُيَصلِّي 

َْبَناíُُهْم "َ �ْلُمْشِرِكَني  ِنَساُ  َعَلْيِه 

َُبو   َ̂ َ"َكا |ِلَْيِه   َ̂ َ"َيْنُظُر"  َ̂ َيْعَجُبو
اً ال َيْمِلُك َ�ْمَعُه ِحَني  َبْكٍر َ�ُجًال َبكَّ
 Àَْشَر�
َ َ�ِلَك  َفَأْفَزَ�   َ̂ Ñْلُقْر�  
َيْقَرُ
|َِلى  َفَأْ�َسُلو�  �ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  ُقَرْيٍش 
َلُه  َفَقاُلو�  َعَلْيِهْم   fََفَقِد ِغَنِة  �لدَّ �ْبِن 
ْ̂ َيْعُبَد  
|ِنَّا ُكنَّا َ
َجْرَنا 
ََبا َبْكٍر َعَلى َ
َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َ"|ِنَُّه َجاَ"َ� َ�ِلَك َفاْبَتَنى 
َالَ�  �لصَّ 
ْعَلَن َ"َ   ِ�ِ��َ ِبِفَناِ  َمْسِجًد� 
ْ̂ َيْفِتَن 
َْبَناََنا  
َ"�ْلِقَر�ََ� َ"َقْد َخِشيَنا َ
َيْقَتِصَر   ْ̂ 
َ 
َحبَّ َ  ْ̂ َفِإ َفْأِتِه  َ"ِنَساََنا 
 ْ̂ ْ̂ َيْعُبَد َ�بَُّه ِفي َ��ِ�ِ  َفَعَل َ"ِ| 
َعَلى َ
ْ̂ َيُر�َّ  
ْ̂ ُيْعِلَن َ�ِلَك َفَسْلُه َ 

ََبى ِ|ال َ
ْ̂ ُنْخِفَرَ�  
َ |ِلَْيَك ِ�مََّتَك َفِإنَّا َكِرْهَنا 
 . َ̂ َ"َلْسَنا ُمِقرِّيَن َألِبي َبْكٍر �الْسِتْعَال

ََبا  ِغَنِة  �لدَّ �ْبُن  َفَأَتى  َعاِئَشُة  َقاَلْت 
َبْكٍر َفَقاَ� َقْد َعِلْمَت �لَِّذ� َعَقْدُ� 
ْ̂ َتْقَتِصَر َعَلى َ�ِلَك  
َلَك َعَلْيِه َفِإمَّا َ
ْ̂ َتُر�َّ |َِليَّ ِ�مَِّتي َفِإنِّي َال ُ
ِحبُّ  
َ"ِ|مَّا َ
ِفي  
ْخِفْرُ� ُ 
َنِّي  �ْلَعَرُ�  َتْسَمَع   ْ̂ 
َ

|ِنِّي  َبْكٍر  
َُبو  َقاَ�  َلُه  َعَقْدُ�  َ�ُجٍل 
ِبِجَو�ِ�  
ْ�َضى َ"َ ِجَو�َ�َ�  |ِلَْيَك   ُّ��ُ
َ
كتا�  �لبخا��،  (صحيح  �ِهللا." 

�حلو�ال�)
 ^
 
خر�  �"�يا�   �  ��" لقد 
�لك  بعد   � بكر  
با   �"�Ñ قريشا 
كث�R، "كانو� ±ر"نه من شعر �
سه 
شعر .  معظم  سقطت  ح�  "حليته 
من  �لنو�  %ذ�  عرضة  ُجعل  فقد 
�لظلم "لكنه صمد � "جهه "ص�. 
 � fحلا� نفسه ±ر� � هذ  �أليا�"
باكستا^، |� يقولو^ هنا� بأنه ليس 
مسموحا لكم 
^ تصّلو� ألنكم قد 
تغو"^ 
"ال�نا "�لضعاÀ منا ألنكم 
�ملسلمني  مثل  �لصلو��  بأ��ئكم 
لذ�  مسلمني.  
نفسكم  ُتظهر"^ 
من  مْنِعكم  على  بالقانو^  ُنص  قد 

�لك. 

ضف |} �لك 
نه قد "صلنا خ� "
�لبا�حة من مكاننني � باكستا^ بل 
قد ُنشر � �جلر�ئد 
يضا هنا�، جا 

الصP على الظلم لوجه اهللا عمٌل مقبول عند اهللا لدرجة 
يزيد اهللا عزَة الصابر، وإذا فهم الناس ! �تمعنا هذا 
األصل ! الشئون اليومية فيمكن أن ينشأ �تمع آمن.
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فيه 
^ �ملشايخ سّجلو� عند �لشرطة 
يذ¶و^  �أل;ديني  بأ^  قضية 
يدخل  �لك   f�� "ما  �ألضاحي، 
ُيمنعو�  لذ� ±ب   fشعائر �إلسال �
من �لك أل^ �لك ±ر¦ مشاعرنا. 
�لد�جة.  هذ    {| بلغو�  فقد   ،^�|
�حلا�  ֲדا  بلغ  فقد  �لشرطة،  
ما 
�ستدعو� �أل;ديني   ^
 
يضا ��جة 
"حّذ�"هم بأنكم |�� كنتم تريد"^ 
 ^
 فيجب  �ألضاحي  تذ¶و�   ^

تفعلو� �لك ��خل �جلد��^ �أل�بعة، 
|ظها� �   �ّ
 %ا  يكو^  
ال  "±ب 
�خلا�¼، ألنه ال áق لكم 
^ تذ¶و� 
 ^
 لكم  áق  ال  كما  �ألضاحي 
"لكننا  �ملسلمني.  مشاعر  جترحو� 
 ^
عندما فحصنا �ألمر 
كثر علمنا 
�جلد��^  ضمن  يذ¶و^  �أل;ديني 
بذلك  ُيخ�"^  "ال  مسبقا  �أل�بعة 

سو� 
قا�ֲדم �ألقربني. 
على 
ية حا�، |^ من شيمتهم 
ªم 
"يتحر"^  فسا��  يعيثو�   ^
 يريد"^ 

�ألعذ�� %ذ� �لغر·. 
شريك   f
  ^
 Ñخر  حديث  "هنا� 
 �
�ضي �هللا عنها حني 
سلمت بد
 Úتبشر نسا قريش سر�، فهذ� حا�
�ملر
� "صمو�ها. فقد  غريب لص� 

جا فيه: 

 ،fإلسال� شريك   f
 قلب   � ""قع 
فأسلمت "هي مبكة، ñ جعلت تدخل 
فتدعوهن  سرًّ�  قريش  نسا  على 
ظهر  ح�   fإلسال�  � "ترغِّبهن 

مرها ألهل مكة فأخذ"ها، "قالو�: 
لوال قومك لفعلنا بك "فعلنا، لكنَّا 
نسيِّر� |ليهم، قالت: فحملوG على 
بعR ليس حت� شي، ñ تركوG ثالًثا 
ال يطعموG "ال يسقوG، "كانو� |�� 
نزلو� منـزال 
"ثقوG � �لشمس، 
منها، "حبسوG عن  "�ستظلو� هم 
�لطعاf "�لشر��. فبينا هم قد نزلو� 
 ��| �لشمس،   �  Gثقو"
" منـزال 

نا ب�� شي على صد��، فتنا"لته 
منه  فشربت  ما،  من  �لو  هو  فإ�� 
عا�،   ñ فُرِفع،   rم نز�   ñ قليال، 
 ñ ُ�ِفع،   ñ منه،  فشربت  فتنا"لته 
 ñ مر�ً��،  ُ�ِفع   ñ فتنا"لته،  عا�، 
 ñ �"يت،  ح�  فشربت  ُتركت 
 ،ðفضتُّ سائر  على جسد� "ثيا

�ملا،  بأثر  هم   ��| �ستيقظو�  فلما 
 :Û فقالو�  �%يئة،  حسنة   G"
�"
فشربت  سقانا  فأخذ�  �Ôللت 
منه، قلت: ال "�هللا، "لكنه كا^ من 
لئن كنت  قالو�:  �ألمر كذ� "كذ�، 
فلما  �يننا،  من   Rَلديُنك خ صا�قة 
كما  "جد"ها  
سقيتهم   {| نظر"� 

تركوها، فأسلمو� عند �لك"

عطاها  "|نه حلا�Ú عجيب حيث 
�هللا تعا} جز� ص�ها فوً�� فهيأ %ا 
من عند  بكل Nبة ما 
�"� غليلها 

"سد جوعها.

با ُفَكْيَهة  ^
""�� � �"�ية 
خر� 
كا^ مو} لبr عبد �لد��، فلما 
سلم 
عن  يرجع  ح�  لتعذيبهم  تعر· 
�ينه "لكنه كا^ يأ� �لك. فكانو� 
حر   � �لنها�  نصف   � ُيخرجونه 
شديد، "� �جليه قيد من حديد، 
"يبطحونه  �لثيا�،  من  فيجر�"نه 
� �لرمضا، ñ يضعو^ على ظهر  
صخر� ح� ال يتحر�، فكا^ يبقى 
كذلك ح� ال َيعِقل. فبقى يتحمل 
ص�   يتزعز�   ^
  ^"� هذ�  كل 

"ثباته 
بًد�.
"كث�R ما نسمع قصة بال� � �لذ� 
�لذ�  �خللف  بن  ألمية  مو}  كا^ 
فيطرحه   �Rلظه�  � به  ûر¼  كا^ 
عريا^،  "هو  �مللتهبة  �أل�·  على 
ñ يأ¸ ¶جر ثقيل "يلقي به فوقه، 
"يصيح به 
^ ��كر �لال� "�لعز� 
فستهلك  "|ال   (�) مبحمد  "�كفر 

حد،  ±يبه:  فكا^  �لعذ��،  ֲדذ� 
بكر  
بو  مر   fأليا� 
حد   �" 
حد. 
فاشتر�   يعذبونه  "هم   � �لصديق 
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مقابل عبد Ñخر "
عتقه فوً��.
"هنا� مثا� صحاÑ ðخر ُيذكر � 
�أل��  بن  خبا�  "هو  �لر"�يا�، 
�، ُيذكر 
نه �خل على عمر � 
 � عمر  فأجلسه  خالفته  عهد   �
�أل�·  على  ما  "قا�:  ُمتِكئه  على 
هذ� -  من  �ملجلس  ֲדذ�  
حق  
حد 
�با¦.  بن  بال�  |ال   - خبا�   �

فقا� خبا�: يا 
مR �ملؤمنني ال شك 

نه 
يضا يستحق بذلك |ال 
^ بالال 
كا^ له � �ملشركني من مينعه �هللا به، 
 rيت

حد مينعr، فلقد � Û يكن §"
 ñ نا��،   Û 
"قد"� "  ،G"خذ
 يوما 
ِ�جله  َ�جٌل  فيها، ñ "ضع   Gسلقو
على صد��. ñ َكشف عن ظهر  

.ëَفإ�� هو قد َبِر
يطبع  َقْيًنا  �أل��  بن  خبا�  كا^ 
 � �هللا  �سو�  "كا^   ،Àلسيو�
 f
” موالُته  فُأخِبَرْ�  "يأتيه،  يألفه 

منا�“ بذلك، فكانت تأخذ �حلديد� 
فشكا  
سه، � على  فتضعها  �ملحما� 
�لك |} �سو� �هللا � فقا�: ”�للهم 
 f
�نصر خبابè“، فاشتكت موالته ”
مثل  تعو�  فكانت  
سها، � 
منا�“ 
�لكال�، فقا� %ا �ألطبا: �كتو�، 
فكا^ خبا� يأخذ �حلديد� �ملحما� 

سد  (�نظر:  
سها. � ֲדا  فيكو� 

�لغابة، با� �خلا) "هكذ� فقد �نتقم 
�هللا منها.

ملا �
� عثما^ بن مظعو^ � ما يلقى 
�سو� �هللا � "
صحاُبه من �أل��، 
بن  �لوليد  بأما^  "ير"¦  يغد"  "هو 
�ملغ�R، قا� عثما^: "�هللا |^ غد"� 

هل  من  õو�� �جل  Ñمًنا  "�"�حي 

هل بي� يلقو^ " ðصحا
�لشر�، "
 ..rلبال "�أل�� � �هللا ما ال يصيب�
لَنقٌص شديد � نفسي. فمضى |} 
عبد  
با  يا  فقا�:   �Rملغ� بن  �لوليد 
 � كنُت  قد  ِ�مَُّتك،  َ"َفْت  �س، 

خر¼ منه  ^
جو���، "قد 
حببت 
|} �سو� �هللا �، فلي به "
صحابه 
�بن  يا  فلعلك  �لوليد:  فقا�  
سو�. 

خي 
"�يت 
" �نتهكت؟ قا�: ال، 

�يد  "ال  �هللا،  õو��  
�ضى  "لكن 
فانطلق |}  قا�:   ! Rبغ  Rستج
 ^

�ملسجد "ُ�ّ� عليَّ جو��� علًنا كما 

عطيتك |يا  علًنا، قا� عثما^ فلما 

بلغنا �ملسجد قا� �لوليد: هذ� عثما^ 
بن مظعو^ قد جا ل�R علي جو���. 
"جدته  "قد   ،�صد عثما^:  فقا� 
 ^
 
حببت  "قد  �جلو��،  كرمي   èفي"
ال 
ستجR بغR �هللا �، "قد ���� 
عليه جو�� . ñ �نصرÀ عثما^ بن 
Øلس   � �بيعة  بن  "لبيد  مظعو^ 
معهم  فجلس  �لشعر،  يلقي  قريش 

عثما^، فقا� لبيد "هو ينشدهم: 

ال كل شي ما خال �هللا باطل

فقا� عثما^: صدقت. 
قا� لبيد: 

"كل نعيم ال Nالة ��ئل
فقا� عثما^: كذبت فإ^ نعيم �جلنة 
ال يز"�. فقا� لبيد: "�هللا يا معشر 
قريش ما كانت Øالسكم هكذ�! م� 

بتم على طريق �إليذ� هذ�. فقا� �

حدهم: |نه سفيهنا �لذ� �نشق عن 
تأخذ  فال  
صحابه،  بعض  مع  �يننا 
كالمه على قلبك، فرّ� عليه عثما^ 
بكلمة، فقاf سفيه منهم |} عثما^ 
بن مظعو^ فلطم عينه، فاخضّر�، 
فقا� له �لوليد بن �ملغ�R: "�هللا يا �بن 

خي لقد كنت � �مة منيعة "كانت 
عينك غنية عما لقيت! فقا� عثما^: 
لقيت  ما   {|  �Rفق �لصحيحة   rعي

ختها، "جو�� �هللا Ñمن "
عز. فقا� 

”مـا رأيـت مـن الناس 
أحًدا �ـب أحًدا كحب 
@مًدا.“ @مٍد  أصحاب 
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�بن  يا  �لوليد: هل لك � جو��� 
 � Û ��

خي؟ فقا� عثما^: ال 
جو�� 
حد |ال � جو�� �هللا. (�نظر: 

سد �لغابة � معرفة �لصحابة، با� 

�لعني)
قد   � Nمًد�  سيدنا   ^
 شك  ال 
جديد�  مناحي  صحابته  
عطى 

للعشق "�حلب "�لوفا "�لص�.
�لصحابة  
حد  �لدثنة  �بن  �يد  كا^ 
"�بتاعه  �لرجيع،   fيو 
سر"� ُ �لذين 
صفو�^ بن 
مية ليقتله بأبيه 
مية بن 
�لتنعيم   {| به  فلما خرجو�  خلف. 
سفيا^:  
بو  له  قا�  للقتل   fَ "ُقدِّ
 ìمدN ^

نشد� �هللا يا �يد، 
ُتحبُّ 
عندنا �آل^ � مكانك نضر� عنقه 

نك � 
هلك؟ قا� �يد: "�هللا ما "

حب 
^ Nمًد� �آل^ � مكانه �لذ� 
 G
" تؤ�يه  شوكة  تصيبه  فيه  هو 
جالس � 
هلي! فقا� 
بو سفيا^: 

حًد� áب 
حًد�  Ìيت من �لنا
ما �

كحب 
صحا� Nمٍد Nمًد�.

مها�  كانت  كيف  الحظو�   ñ

"ال�هن  يوصني  �لعصر  �لك 
بالص� "�لثبا�، فقد "�� � |حد� 
 � Rعبد �هللا بن �لزب ^
�لر"�يا� 
�ستشها� ،   fيو "�لدته   {| جا 
يشترطو^  ملا  ¤ضع  ال  فأ"صته: 

عليك ح� ُتنقذ من �لقتل ñ تتعر· 
للذلة "�%و�^. فو�هللا 
^ تقتل بالسيف 
تضر�   ^
 من  
فضل  عزيز  
نت "

õلد� "�حد� "
نت �ليل. 
فهكذ� تتضح من خال� هذ  �لر"�ية 
�إلميانية  "غRִדن  �ألمها�  عزمية 
بأال  
"ال�هم  يوصني  كن  حيث 
يتخا�لو� "ال يبد"� ضعفا � |مياªم.

"�لثبا�  للص�  عجيبة  لنما�¼  |ªا 
"�لشبا�  "�لنسا  �لرجا�  
��ها 
تا�يخ   � منثو��  "نر�ها  "�لشيو	 
�إلسالf � كل مكا^. يقو� �ملسيح 
هذ   يذكر  "هو   � �ملوعو� 

�لنما�¼ �لر�ئعة:
�لسيف  � � �فع  نبينا  ”§ يسبق 
�لتعذيب على  يتحمل  قط، بل ظل 

يد� �لكفا� |} فتر� طويلة، "ص� 
 fلقيا� لإلنسا^  ميكن  ال  ��جة   {|

يضا  
صحابه   fلتز� "كذلك  ֲדا. 

باملبد
 نفسه. لقد ُ
مر"� بالص� على 
 .�بالصد "متسكو�  فص�"�  �إليذ� 
يتأّ"هو�.   §"  fألقد�� حتت  ُ"طئو� 

عينهم   fما
 
"ال�هم  ُقتِّل  لقد 
بو� باملا "�لنا� "لكنهم  تقتيال، "ُعذِّ
�لشر  مقا"مة  عن  �متنعو�  �لك  مع 
ٌع. هل يسع 
حد�  "كأªم 
"ال� ُ�ضَّ

مًة من 
مم �ألنبيا قد  ^

^ يثبت 
قوִדم  مع  �حلد  هذ�   {| متسكنو� 
"�لقد�� على �النتقاf حيث �متنعو� 
 çصحا� �لن
عن �ملقا"مة كما فعل 
 � ^
�؟ هل عند 
حد �ليل على 
"�لقو�  �لشجاعة  ميلك  حزبا  �لدنيا 
"�"�عي  �ملقا"مة  على  "�لقد�� 
|يذ�  على  ص�"�   ñ كلها  �لبطولة 
�لعد" �لسفا� "تعذيبه |} ١٣ عاما 
متتالية. |^ ص� سيدنا "موالنا � 

صحابه § يكن بسبب �الضطر�� "
بل كا^ 
صحابه �لشجعا^ ميلكو^ 

هـل عنـد أحـد دليـل علـى أن ! الدنيـا حزبـا 
ميلـك الشـجاعة والقـوة والقـدرة علـى املقاومة 
ودواعـي البطولـة كلهـا � صـPوا علـى إيـذاء 
العـدو السـفاك وتعذيبـه إS ١٣ عامـا متتاليـة. 


