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التقوى

خطبة �لجمعة

 zتر4ة: �ملكتب �لعر

ال   uحد% �هللا  *ال  *له  ال   )� �شهد 
 uمًد� عبد�شريك لـه، %�شهد �( 
من  باهللا  فأعو[  بعد  �ما  %Gسوله. 
�لشيطا( �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Gَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو> �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   aَيَّا*%َ َنْعُبُد   aَيَّا*
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ%ال �لضَّ

�� Rاالحتفال مبولد الن Rاالحتفال مبولد الن
سّنة أم بدعةسّنة أم بدعة

قبل يومني �% ثالثة مّر �لثا� عشر من 
 .� Þيخ ميال7 �لنGبيع �أل%^ %هو تاG
*( عد�7ً كبً"� من �ملسلمني k �لعا} 
�حلما|،  مبنتهى  �ليو>  ֲדذ�  §تفلو( 
كما يو¤ بعض �ملسلمني k باكستا( 
كلها-  �iندية   �Gلقا� شبه   k -بل 
يكتب  خاصا.  �هتماما  �ليوَ>  هذ� 
كما  �جلماعة،  معاGضي  بعض   ¤*
معترضني:  �جلماعة،  �فر�7َ  يسألو( 
�ليو>  ֲדذ�  �أل
ديو(  §تفل  ال   {
�حدثكم   )�  /7G� لذلك  باهتما>؟ 
�ليو> حو^ هذ� �ملوضو� %سأخcكم 
ما[� قا^ �ملسيح �ملوعوk � 7 هذ� 
 Ãبوضو سيتبني  %بالتا¤  �خلصو¨، 
%حدهم  �أل
ديني  �ملسلمني   )�

.aGيعرفو( مكانة هذ� �ليو> �ملبا
 %لكن قبل �( �قر� عليكم قوًال من 
 )�  7%�  � �ملوعو7  �ملسيح  كال> 
�خcكم م± بدَ�/ �الحتفاال/ مبولد 

�لنÞ � %ما تاµGها.
من �ملعلو> �( بعض �لِفرN �إلسالمية 
�يضا ال حتتفل مبولد �لنÞ �، %كا( 
�لنا| k �لقر%( �لثالثة �أل%) -�ل~ 
هي خ" �لقر%( k تاGيخ �إلسال>- 
أل�م  عظيما،  حبا   �  Þلن� §بو( 
ما   a�G7إل� حق  يدGكو(  كانو� 
�حر¨  %كانو�   ،�  Þلن� سنة  هي 
 �  Þلن� بشريعة  �لعمل  على  �لنا| 

خطبة �جلمعة
�لy 1لقاها 1مK �ملؤمنني سيدنا مر��مسر&
 v1د 

1يدo �هللا تعاz بنصرo �لعزيز
� Pخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� &�إلما} �ملهد�

يو>  ٢٠٠٩/٠٣/١٣
k مسجد بيت �لفتوÃ  بلند(
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ليلة من شعبا(،  �لنصف منه، %�%^ 
� ليلة �خلتم (�` ختم �لقر�(). كما 
�( هناa �حتفاال/ كث"� G kمضا( 
�إلسال>   k �بتدعوها  كانو�   u"غ%

%كانو� §تفلو( ֲדا.
�إلسالمية   Nلفر� من  �موعة   aهنا
�ل~ ال حتتفل مبولد �لنÞ � �بد�، بل 
يعتc%نه بدعة، بينما تطّرَ� �آلخر%( 

%بالغو� k �ألمر *) �قصى حد.
%�آل( سنرI ما[� قا^ ֲדذ� �خلصو¨ 
�هللا  �Gسله  �لذ`  �لعصر  هذ�  *ماُ> 
�ملسيح  سئل  لقد  َعْدًال؛  َحَكًما 
مبولد  �الحتفا^  عن   � �ملوعو7 

�لنÞ � فقا^: 
�Gئع،  �مر   �  Þلن� س"�  [كر   )*

ة G  )� �حلديث  من  ثبت  قد  بل 
 ،nأل%ليا�%  nألنبيا� بذكر  تنـز^  �هللا 
كما حث �هللا تعا) بنفسه على [كر 

هذ�   (* �ضيفت   �]* لكن   ،nألنبيا�
�هللا  %حد�نية  àالف  بدعا/  �لذكر 
تعا) فال �و� هذ� �الحتفا^. عليكم 
%تنـزلو�  منـزلته،  �َهللا  ُتْنِزلو�   )�
مشايخ  *( كال>  منـزلته.  �لرسو^ 
كث"�  بدعا/  على  §تو`  �لعصر 
تعاÑG مشيئة �هللا �. %لكن *[� } 
�ر7  فإنه  بدعة  �ية  �لكال>   k يكن 
%عظ. *[� حتّد� �ملرk n �حتفا^ عن 
فهذ�  %%فاته  %%ال7ته   �  Þلن� بعثة 
Ëتر�   )� لنا  للثو��. ال §ق  �لبة 

من عندنا شريعة �% كتابا. 
�حدثو�  قد  �لقو>   nهؤال فإ(   �]ً*
 �]* �ملسألة.   uهذ  k كث"�   �Gمو�
�الحتفاال/   uهذ من  قصدهم  كا( 
بياَ( س"� �لنÞ � فقط فال شك �نه 
على  �لذ` §د�  لكن  �مر حسن، 
 k %�iند  باكستا(   k �لو�قع   ÑG�

�لتاGيخ  يفيدنا  [لك  %Gغم  %سنته؛ 
 %� �لصحابة  �من   k تكن   { �نه 
�يةُّ  �لصحابة  عاصر%�  �لذين  �لتابعني 
 ،�  Þلن� مبولد  �الحتفا^  فكر� عن 
يقا^ *( ”عبد �هللا بن �مد بن  بل 
 uهذ بد�  من  هو   “Ãلقد�� �هللا  عبد 
ْو(  ُيسمَّ �تباعه   )* �الحتفاال/. 
فاطميني %ينتسبو( *) ساللة سيدنا 
 k مصر  حكمو�  %قد   ،� علي 
هذ�   cُيعت% �iجر`.   ٣٦٢ عا> 
�لرجل من مؤسسي �ملذهب �لباط�. 
جو�نب   )* يقو^  �لباط�  %�ملذهب 
من �لشريعة تكو( ظاهر� بّينة %بعض 
جو�نبها تكو( خفية. %هم يفسر%( 
§لو  حسبما  �خلفية  �جلو�نب   uهذ
�ملعاGضني  قتل  عندهم   Ãفيبا iم، 
خد�عا. %هناa �موG �خرI %بدعا/ 
 k �7خلوها  كث"�  %مستحدثا/ 

�إلسال>. 
 Þفأ%^ من بد� �الحتفا^ مبولد �لن �]ً*
%ال  �لباط�.  �ملذهب  �تبا�  هم   �
هذ�  ֲדا  بد�%�  �ل~  �لطريقة   )� شك 
�الحتفا^ بدعٌة. كانو� §تفلو( بأيا> 
 n�Gعاشو يو>  منها  كث"�،  %�عيا7 
%ميال7 �لنÞ � %ميال7 علي %ميال7 
�حلسن %ميال7 �حلسني %ميال7 �لسيد� 
§تفلو(  كما   ،�  nلزهر�� فاطمة 
%بليلة  Gجب  شهر  من  ليلة  بأ%^ 

يقـال إن ”عبد اهللا بن Eمد بن عبد اهللا القداح“ هو 
ْون فاطميني  من بدأ هذه االحتفاالت. إن أتباعه ُيسـمَّ
وينتسبون إ7 ساللة سيدنا علي �، وقد حكموا مصر 
! عام ٣٦٢ ا�جري. وُيعتi هذا الرجل من مؤسسـي 
املذهب الباط�. واملذهب الباط� يقول إن جوانب من 
الشريعة تكون ظاهرة بّينة وبعض جوانبها تكون خفية.
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التقوى

بيا(  من  بدًال  ��م،  هو  �لعصر  هذ� 
س"� �لنk � Þ هذu �الحتفاال/، 
 %� سياسية  صبغة  عليها  ُيضُفو( 
 (*  �nلإلسا %سيلة  يتخذ%�ا 
�خلصو>، %ال يكتفي هؤالn �ملشايخ، 
 k الحتفاال/ �ل~ يقيمو�ا� uهذ k
 k باكستا(، ببيا( �لس"� فقط، بل
�جلماعة  ضد  يتحدثو(  مكا(  كل 
شخص  %ضد  �أل
دية  �إلسالمية 
�ملسيح �ملوعو7 � مبنتهى �لوقاحة 
�قا>  �ملاضية  �أليا>  ففي   .nالستهز��%
�ملشايخ مثل هذ� �الحتفا^ G kبو�، 
� خرجو� k تظاهر�، %تؤكد �لتقاGير 
�الجتما�  هذ�  �قامو�  ��م   �7Gلو��
للبغض   �Gظها*% سياسية   Ñألغر�
�أل
ديني.  �ملسلمني  ضد  %�حلقد 
جتد`  ال  �الحتفاال/   uهذ %مثل 
ُ�Gسَل  قد   �  Þلن�  )* نفع.   `�
�نه  ُ�سوته  من  %نعلم  للعاملني،  
ًة G
كا( يدعو �هللا تعا) لألعد�n باكيا. 
سنحْت  لقد  �لصحابة:  �حد  ير%` 
ليال،   �  Þلن� مع  �لفرصة ألقو>   ¤
فر�يت �نه � ظلَّ يدعو �هللا � �( 
�لرشد  %يلهمهم  �لقو>   nؤالi يغفر 
�لعصر  هذ�  مشايخ  �ما  %�لصو��. 
ضد  �لكلما/  �قبح  فيستخدمو( 
”�لقا7يانيني“ - كما يسموننا £ن 
%يتهموننا  �أل
ديني-  �ملسلمني 

بأشنع �لتهم، بدًال من �( يعملو� بسنة 
 k يتأسو� بأسوته. جند% uهذ � Þلن�
�سو� �لنÞ � �( �حد �لصحابة متّكن 
من كافر �ثناn �حلر� %قتله ح± بعد 
�( شهد �( ال *له *ال �هللا %�( �مد� 
عبدG% uسوله، فقا^ له �لنÞ :� هال 
َ̂ يكّرG َ[ِلَك  شققت عن قلبه؟ َفَما َ��
َحتَّى مت³ [لك �لصحاz �( ال يكو( 
 nقد �سلم قبل [لك �ليو>. �ما هؤال
 kتنا %تصرفاִדم  فأعماiم  �ملشايخ 

هذu �ألسو� �لنبوية متاما.
�عماiم،   uهذ حا^،  كل  على   

فليفعلو� ما §لو iم.
�قد> لكم �آل( ما قاله �ملسيح �ملوعو7 

:�
%ال  �Gئع،  �مر   �  Þلن� [كر   )*  
شك �نه يزيد �ملرn حبًّا به، %§ّمسه 
�لكرمي  �لقر�(   k aهنا  .� الّتباعه 
ِ[كر لبعض �ألنبياn، حيث قا^ تعا): 
﴿َ%�ْ[ُكْر ِفي �ْلِكَتاِ� *ِْبَر�ِهيَم﴾ (مرمي: 
 (* �لبد�  �ضيَف   �]* %لكن   ،(٤٢

هذ� �لذكر �صبح حر�ما.   
� يقو^ حضرته �:

لإلسال>  �حلقيقي  �iد�   )� �علمو� 
�لذين   )� جند  بينما  �لتوحيد،  هو 
 Þلن� مبولد  �الحتفاال/  يعقد%( 
� k �لعصر �لر�هن قد �ستحدثو� 
فيها �مو�G كث"�، �ألمر �لذ` جعل 

�هللا  لر
ة  �جلالب   Ãملبا� �لعمل  هذ� 
 Þلن� [كر   )� شك  ال  سيًئا.  �مًر� 

ٌة، لكن �ألموG غ" �لشرعية G �
%�ملستحدثا/ تناk مشيئة �هللا. ليس 
من حقنا �( نؤسس شريعة جديد�، 
%لكن هذ� ما §د� k هذu �أليا>، 
 Üيصو  )� يريد  *نسا(  كل  فإ( 
 uGفكا� مع  تتفق  Ðيث  �لشريعة 
شريعة  يضع  بنفسه  فكأنه  %ميوله، 
جديد�. لقد ما^ �لنا| *) �إلفر�� 
 ]* �يضا،  �ملسألة   uهذ  k %�لتفريط 
 Þلن� [كر   )* جلهلهم  �لبعض  يقو^ 
أل(  
قهم،  هذ�  �صال.  حر�>   �
حترميهم [كر �لنÞ � جسا�G كب"�. 
 �  Þللن �حلقيقي  �الّتبا�   )� �لو�قع 
%�لذكر  �هللا،  �بوَ�  �إلنسا(  �عل 
فَمن  فيه،  %يرّغب  لالّتبا�  §ّمس 
�حب شيئا �كثَر [كرu. غ" �( �لذين 
مبولد  �الحتفا^   nثنا� قائمني  يقفو( 
�لنÞ � *مياًنا منهم بأنه � قد حضر 

�لسهم فهذu جسا�G منهم.
 (علًما �( *حدI �لبد� �ل~ يأتو�ا 
 nثنا�  k ��م  �الحتفاال/   uهذ  k
من  يقفو(   nخلطبا� بعض  خطا� 
 Þمقامهم %يقولو(: ها قد حضر �لن
�، فعن هؤالn يقو^ حضرته � 

*( ظنهم هذ� جسا�G كب"� منهم)
 %قد لوحظ �نه §ضر هذu �ملجالس 
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بكثر� �نا| يتركو( �لصال� %يأكلو( 
�لربا %يشربو( �خلمر، (�` §ضر فيه 
�خلمس،  �لصلو�/  يؤ%7(  ال  �نا| 
%ال  مطلقا،  يصلو�ا  ال  بعضهم   %�
صال�   k *ال  �ملسجد  §ضر%( 
 uمبثل هذ � Þلعيد) فما عالقة �لن�
ال   nهؤال  )� %�حلق  �الحتفاال/؟ 
للتفر�.   *ال  �ملجالس   uهذ §ضر%( 
لذ� فمثل هذu �ألفكاG لغو ليس *ال. 
فالذ` يصبح %هابيا جاّفا %ال يرسي 
عظمَة �لنk � Þ قلبه فال 7ين له. *( 
مبثابة  هم  �لسال>-  -عليهم   nألنبيا�
 �Gًنو�� �نفسهم   k �معو(  غيث، 
�اسن %بركا/ ألهل �لدنيا، فمن %
 nهم كأنا| عا7يني. %�ملرGلظلم �عتبا�
�حلب  عالقا/  بإنشائه  *مياًنا  يز7�7 
 k 7G% حيث ،nأل%ليا�% nمع �ألنبيا
قا^ مر�   � �هللا  �( Gسو^  �حلديث 
*( �جلنة مكاًنا سامًيا %سأكو( فيه، 
فلما Çعه صحاz كا( §به كث"� بد� 
يبكى %قا^ له: يا سيد` *� �حبك. 

فقا^ �لنÞ �: ستكو( معي.
�نه   zلصحا� ببا^ هذ�  (%لعله خطر 
 uهذ  k  �  Þلن� مع  يكو(  ال  قد 
كنت   �]*  �  Þلن� له  فقا^  �جلنة، 
يقو^   (.aهنا معي  فستكو(  حتب� 

�ملسيح �ملوعو7 �: 
�ساليب  �àذ/  �ل~  �لثانية  �لفئة  �ما 

من  خالية   Iألخر� فهي   aلشر�
*ال  نصيبهم   k فليس  �لر%حانية، 
 � Þكر �لن] )� IG� .Gعبا�7 �لقبو
ليس حر�ما كما يزعم �لوهابيو(، بل 
�ّتباعه  على  للحث  4يل  طريق  *نه 
�ل~  �لوثنية  �لبد�  حتر>  %*منا   ،�

يبتدعها �لنا|. 
%كذلك �ملى حضرته � �7ًG على 
�نه  G�يي   k فقا^:  �ملتسائلني  �حد 
*[� } يكن هناa بدعا/، بل  ُعقد 
 nلقا*%  �  Þلن� س"�  لبيا(  حفل 
�لقصائد k مدحه � بصو/ 4يل 
فال بأ| مبثل هذu �حلفال/، بل هي 

جيد� جد� %�ب �( تقا>. 
�ما كيف كا( �ملسيح �ملوعو7 � 
يطمح k *قامة حفالٍ/ �ينتها حب 
�لنÞ � %عشقه، �% كيف كا( يريد 
فيقو^  �ملجا^،  هذ�   k يتكلم   )�
 )*﴿ تعا)  قوله   (* مش"�  حضرته 

كنتم حتبو( �هللا فاتبعو�﴾:
 هل قر� �لنÞ � �لقر�( على طعا> 
كما يفعل �ملشايخ k �لعصر �لر�هن 
مليئة  �حتفاال/  يعقد%(  حيث 
بالبد�، %يقر�%( �لقر�( على �Gغفة 
 )� منهم  *مياًنا   Gحلضو� على  ُتو�َّ� 
هذ� �خلبز مباaG جد� ألنه قد ُ%�ِّ� 
مبناسبة مولد �لنÞ �. بينما يقو^ �هللا 
تعا) *[� كنتم تبغو( حبه تعا) فاّتِبعو� 

�لرسو^ �. *[� كا( هؤالn يريد%( 
�ّتبا� �لنÞ � فهل بوسعهم �( يثبتو� 
لنا من سنته � �نه قر� �لقر�( مثلهم 
على �Gغفة قط؟ لو كا( �لنÞ � قد 
 uغيف %�حد لقر�ناG قر� �لقر�( على
على �لف Gغيف �ّتباعا له �. كال، 
بل لقد كا( �لنÞ � يسمع �لقر�( 
ممن له صو/ 4يل، %قد بكى مر� 
حني Çع من شخص قو^ �هللا تعا): 

﴿َ%ِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤالnِ َشِهيًد�﴾.
يسمع  كا(   �  Þلن�  )� شك  ال 
�لقر�( من �لصحابة، %قد بكى حني 
Çع هذu �آلية نتيجة تو�ضعه �لعظيم 
منحه  �لذ`  تعا)  هللا  �لكب"  %حبه 

هذu �ملكانة �ملرموقة. 
يقو^ سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 

”حني Çع � هذu �آلية بكى %قا^ 
للصحاz كفى! ال �ستطيع �( �Çع 
�كثر من هذ�. %�غلب �لظن �نه � 
شهيد�  سيكو(   )� فّكر  ألنه  بكى 
�7ئما  �مت³  �يضا  �نا   .nهؤال على 
 u�يقر% §فظه  ممن  �لقر�(  �Çع   )�
�ّتبا�  يكو(  بصو/ 4يل“. هكذ� 

 .� Þلن�
� يقو^ حضرته �: "لقد قد> لنا 
Gسو^ �هللا � �سو� k 4يع مناحي 
�حليا�، %�ب �( نتأسى ֲדا، %يكفي 
�ملؤمَن �لصاN7 �( يتأكد ما *[� كا( 
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 %� ال،   <� بالعمل  قا>  قد   �  Þلن�
عمل  قد  يكن   {  �]* ال   <� به  �مر 
 � *بر�هيم  كا(  فمثًال   .� به 
جدير�  %كا(   �  Þللن  cألك� �جلد 
بالتعظيم، فأل` سبب } §تفل � 

مبولدu �؟ 
 %� جلسة  عقد   )* �لقو^  %خالصة 
 Þلن� ميال7  يو>  مبناسبة  حفلة  *قامة 
 |Gَليس ممنوعا بشر� �( ال متا �
فيها �` نو� من �لبد�، *منا ينبغي �( 
ُتذكر فيها س"� �لنÞ �. %ال يكفي 
�الحتفاال/   uهذ ملثل  ص  µصَّ  )�
 )� ميكن  بل  �لسنة،   k %�حد  يو> 
طو�^  �الجتماعا/   uهذ مثل  ُتعقد 
�لعا> لبيا( س"� حبيبنا �. %هذ� ما 
تقو> به �جلماعة �إلسالمية �أل
دية 
لبيا(  %�حد  بيو>  تكتفي  ال  حيث 
س"� �لنÞ � بل تقيم هذu �حلفال/ 
على مد�G �لسنة. %*[� ُخصص يو> 
 Þمعني لعقد �جتما� لبيا( س"� �لن
� k �لبلد كله %k �لعا} بأسرu فال 
 |Gَمتا �ال  بشر�  �يضا،  فيه  حر� 
 aهنا يكو(  %�ال  مستحدثا/،  �ية 
 uهذ من  حصلنا  قد  بأننا  �عتقا7 
�جللسة من �لcكا/ ما فيه �لكفاية، 
%�نه ال حاجة لنا لكسب �ملزيد من 
�حلسنا/ كما يزعم �لبعض. فينبغي 

�ال يكو( هناa *فر�� %ال تفريط.

 %k ضوn هذu �لتوجيها/ للمسيح 
�ملوعو7 � سأتنا%^ �آل( k بقية 
 ،� Þلوقت بعض جو�نب س"� �لن�
ال   �nجز لتصبح  �يضا  £ن  لنسعى 
يتجز� من حياتنا، %عندها فقط ميكن 
 Þباتبا� �لن (ب �هللا تعاÐ نفو� )�
�لقر�(   k � �هللا  قا^  � - كما 
�لكرمي - %عندها سُتغفر لنا [نوبنا، 

%عندئذ فقط تستجا� �7عيتنا. 
 � Þا[ �لنà� يسأ^ �لبعض هل �و�
%سيلًة �ثناn �لدعاn فأقو^: *( �تبا� 
معه  �حلب  عالقة   nنشا*%  � سنته 
للفو� برضا �هللا تعا).  �لوسيلة  هي 
%قد ُعّلمنا k �لدعاn بعد �أل[�( �( 
نطلب له �لوسيلة. %�آلية �ل~ قر�ִדا 
 � �ملوعو7  �ملسيح  �قتبس  %�ل~ 
 )ْ*ِ ُقْل  كاآل¾: ﴿  هي  منها   �nجز
ُيْحِبْبُكُم  َفاتَِّبُعوِني  �َهللا  ُتِحبُّوَ(  ُكْنُتْم 
 ^�) ُ[ُنوَبُكْم﴾  َلُكْم  َ%َيْغِفْر  �ُهللا 

عمر�( ٣٢) 
�ل~ سنَّها  �لسنة  ما هي  نر  فتعالو�   
 )� �ب  %�ل~   � �هللا  Gسو^  لنا 
قا>  �ل~  �عماله  هي  %ما  نتبعها، 
*لينا  %%صلْت  �لصحابة  �ما>  ֲדا 
يتهمونه  �لدنيا  �هل   )* بالر%�يا/. 
� �نه - %�لعيا[ باهللا- شنَّ �حلر%� 
طمًعا k �لسلطة، فكا( يستو¤ على 
 � سيطرته.  عليها   Ñيفر% منطقة 

هناa �قا%يل ش± ُتنَشر عن ��%�جه 
 Gملطهر�/ %تؤلَّف كتٌب مليئة بأمو�
ُّ̀ شريف %نبيل، بل  ال يطيق قر�nִדا �
قد علَّق �حد �ملسيحيني k �لواليا/ 
 Gملتحد� �ألمريكية على كتا� صد�
 Nحديثا فقا^ *نه كتا� %قح ال تطا
ُتلصق  �ل~  �لتهم   uهذ فكل  قر�nُته. 
بالنÞ � ليست çديد� بل قد Gُمي 
�علن  فحني   .Gلعصو� مر  على  ֲדا 
 uֲדذ قا>  قد  �نه   Gلكفا� �عم  �لنبو� 
فأGسلو�  �لدنيا،   k طمًعا   Iلدعو�
*ليه بو�سطة عمه �( يكّف عن [كر 
 �]*% 7ينه  تبليغ  %عن   nبسو �%ثا�م 
فعل [لك فهم مستعد%( �( يقبلو� 
سيا7ته عليهم، %يعطوu من �ألمو�^ 
 k من �4ل فتا� uيز%ِّجو% ،nما شا
�لعر�. فر7َّ � عليهم قائال: َ%�ِهللا َلْو 
َ%�ْلَقَمَر  َيِميِني،  �لّشْمَس ِفي  َ%َضُعتم 
ِفي َيَساGِ`، َعَلى َ�ْ( �َْتُرaَ َهَذ� �َألْمَر 
َما َتَرْكُتُه. %قا^ *منا ُبعثت ألكشف 
%�هديهم  %عيوֲדم  مسا%ئهم  عليهم 
تطلب  %لو  �ملستقيم،  �لصر��   (*
عن  �ملو/  �قبل  فأنا  مو¾  [لك 
طيب خاطر. *( حيا¾ %قف k هذ� 
�لسبيل %ال مينع� من [لك خو�، 
%لن يصرف� عن [لك طمع. *ً[� فقد 
 ..Gهل �لدنيا.. على مر �لعصو� cعت�
ينجزها   �  Þلن� كا(  �ل~  �ملهمة 
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من �جل �هللا %بأمر �هللا هدفا 7نيويا 
عر%ضا  له   Gلكفا� قّد>  %قد  ما7يا. 
على  برهن  %بذلك  فرفضها،  هائلة 
�نه ال يريد جاu �لدنيا %�مو�iا، %*منا 
 ،ÑGلسما%�/ %�أل� �G ُبعث من
 k ألخ" �لذ` س"فع� Þنه هو �لن�%
�لقو`   G7لقا� �إلله  �Gية  كله  �لعا} 
هذ�  �هللا  �علن  %قد  �لفر7.  �ألحد 
 :uمر� حيث  لسانه-  -على  �ألمر 
 َ̀ َ%َمْحَيا َ%ُنُسِكي  َصالِتي   َّ)*ِ ﴿ُقْل 
َ%َمَماِتي ِهللا �Gَِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ (�ألنعا>: 

 (١٦٣
 فهذ� هو مقامه �لرفيع �لذ` حققه 
باستغر�قه k حب �هللا � من قمة 
�لر�| *) �Èص قدميه. } يكن � 
بل  ما7يني  %شر�   uجا  k يطمح 
 k كا( ّ�ه *قامة ملكو/ �هللا �ألحد
�ألÑG. %قد حتمل k هذ� �لسبيل كل 
�[I، %قا^ للنا| *[� كنتم تريد%( 
%�سعو�  فاتبعو�،  �ألبدية  �حليا� 
 Üبلو% �لصال�  حق   n�7أل جاهدين 
حد7ִדا  �ل~  فيها  �لعليا  �ملستويا/ 
ميثل  �لعبا�7   k  Nفاالستغر� لكم. 
�لتضحيا/  %بتقدمي  للحيا�.  ضمانا 
موتو� قبل �( متوتو� �ملو/ �حلقيقي.. 
[لك �ملوَ/ �لذ` ضربُت لكم �Çى 
 k �ملو/  �صابكم   �]*% له.  �ألمثلة 
هذu �حلالة فستبد� �حليا� �ألبدية �ل~ 

 .� �هللا  برضا  �لفو�  من  نكم  متكِّ
�لعلى  �لدGجا/   �  Þلن� بلغ  فقد 
مما  %عبا�7ته،  %تضحياته  صلو�ته   k
للحيا�  جديد�  مفاهيم  له  كشف 

%�ملو/.
 %قد �مرu �هللا تعا) �( يعلن للنا|: 
ما ¤ %iذu �ملطامع �لدنيوية. �نا ال 
�با¤ بتخويفكم، فإ( كل عمل من 
%َمن  تعا).  �هللا  لوجه   Gعما¤ صا�
كا( كلُّه هللا فإ( �حليا� �لدنيا %�ملو/ 

لديه سّياِ(.
 �  ُّÞلن� %ّجه  قد  �إلعال(  %ֲדذ� 
�نظاGنا *) �سوته �حلسنة، %علينا �( 
نسعى للتأسي ֲדا عمال بقوله تعا): 
 aهنا �هللا﴾.  §ِبْبكم  ﴿فاّتبعو� 
�ا%ال/ تتم k كث" من بال7 �لعا} 
�إلسالمية  �جلماعة   nبنا� لتخويف 
 .uعال� �Gدية باملخا%� �ملذكو
�أل
باكستا(   k منتشر�  �لظاهر�   uهذ

مثل  تقع  حيث  %�سع،   Nنطا على 
هذu �ألحد�� هنا %هناa من حني 
�ملسلمو(  ُيضَطهد  %كذلك  آلخر. 
مناطق   k يضا� �iند   k )ديو
�أل
يكثر فيها �ملسلمو( غ" �أل
ديني، 
لتخويفهم   Ñيتعر من  %�كثر 
 (* �جلد7  �ملنضمو(  هم  %ترهيبهم 
�جلماعة. %لقد حد� [لك k بعض 
 k nبية �يضا، *[ قد جاG%لبال7 �أل�
�لتقرير �لو�7G من بلغاGيا �( �ملسلمني 
�أل
ديني هناa قد تعرضو� للتخويف 
مف~  حتريض  على   nبنا %�لترهيب 
�ملنطقة �ل~ يكثر فيها �ملسلمو( غ" 
 %�  ٧ �لشرطة  فاعتقلت  �أل
ديني، 
بناn على  �ملسلمني �أل
دين  ٨ من 
%عاملْتهم   ،Gملذكو� �ملف~  حتريض 
ثابتو(  %لكنهم  شديد�،  بقسو� 
كلهم على �إلميا( بفضل �هللا تعا). 
فعلى كل �
د` �( ينظر �7ئما *) 

فهذا هو مقامـه الرفيع الذي حققه باسـتغراقه ! 
حـب اهللا � من قمـة الرأس إ7 أ¡ـص قدميه. 
� يكـن � يطمـح ! جـاه وشـرف ماديـني بـل 
كان هّمـه إقامـة ملكـوت اهللا األحـد ! األرض.
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ما تعرÑَّ له �لنÞ � %�صحابه من 
 { �ننا  %�حلق  %�ضطها7.  تعذيب 
لقيه  ما   Gِمعشا لُعْشِر  بعُد   Ñنتعر
�ألمر  فهمنا هذ�  �لقو>. %لو  �%لئك 
%تضحياتنا  عبا�7تنا  %جعلنا  جيد� 
متمسكني  تعا)  �هللا  لوجه  خالصة 
 �G هللا  %مماتنا  حياتنا   )� مببد� 
�حليا�  منا  %�حد  كل  لنا^  �لعاملني، 
�ال�   nحيا* من  %متّكَن  �ألبدية، 

�لنفو| �مليتة. 
فأ%ًال %قبل كل شيn �ب على كل 
ز على �لدعاn، %يعيش  
د` �( يركِّ�
k �لدنيا متأسيا بأسو� �لنÞ �. فإ[� 
ينا بأسو�  كانت �عمالنا صاحلة %تأسَّ
من  نتمكن  فقط  عندها   ،�  Þلن�
 (* *ضافة  �لدنيا،  �هل  بقية   nحيا*
حياتنا £ن. فال بد لنا من �( نرفع 
باألسو�  متأسني  عبا�7تنا   Iمستو

.� Þحلسنة �ل~ تركها لنا �لن�
�ل~  �ملعاي"  تلك  هي  ما  %لكن   
�لصد7؟  ֲדذ�  لنا   �  Þلن� %ضعها 
هناG a%�ية عن �لسيد� عائشة Gضي 
 )�  7%� [كرها  %قبل   - عنها  �هللا 
�%ضح هنا �( �لكتا� �لذ` �شر/ 
*ليه قبل قليل (�نه ُطبع k �مريكا) قد 
 (* �nا%ال/ مشينة لإلسا�متْت فيه 
�لنÞ � �ستنا�7 *) بعض �ملر%يا/ 
�ملنسوبة *) عائشة Gضي �هللا عنها- 

�لسيد�  càنا  �لر%�ية   uهذ ففي 
�حلقيقي  �ملحبو�  كا(  َمن  عائشة 
للنÞ �. صحيح �( Gسو^ �هللا � 
كا( §ّبها لكو�ا �%جة له، %لكن 
تر%`  �حلقيقي؟  �بوبه  كا(  َمن 
�لسيد� عائشة k هذ� �لصد7: كا( 
علًما   - ليل~   k بي~   k  �  Þلن�
�( هذu �لليلة كانت تأ¾ بعد تسعة 
 Þيا>- %حني �ستيقْظُت } �جد �لن�
 �Gعلى �لفر�×، فخرجت مذعو �
 k  �  Þبالن  ]*%  ،Gلد�� باحة   (*
َسَجَد  �للهم  يقو^:  %هو  �لسجو7 

.Þحي %قل%G لك
�ما>  يتضر�   �  Þلن� كا(  هكذ� 
�لر7  هو  %هذ�  �حلقيقي.  �بوبه 
بتهم   � يرمونه  �لذين   nهؤال على 

شنيعة. 
حالة  %صف   k  �  Þلن� يقو^   �
َيَناُ>  َ%ال  َتَناَماِ(  َعْيَنيَّ   َّ)*ِ" نومه: 

 � Þبا� قيا> �لن ،`Gَقْلِبي". (�لبخا
متيقِّظا.  يظل  قلبه   )ّ�  `� بالليل).. 
� ما[� كا( يشتغل به k حالة يقظة 
تعا)  �هللا  يذكر  كا(  *منا  �لقلب؟ 
�7ئما، %كلما تقلب k فر�شه [كر 

�هللا تعا). 
 k ֲדا   �  Þلن� 7عا  �ل~  %�أل7عية 
%عّلمنا  %�ملناسبا/  �حلاال/  rتلف 
تبني  �يضا  �لعملية..  بأسوته  *ياها 
 uGلنا �( [كر �هللا %عبا7ته كا( شعا
�لذ`  �ملبد�  هو  هذ�   .�  uG7ثا%
كل   )�  `�  ..uيا*  �  Þلن� عّلمنا 
حركة للمؤمن %كل َسَكَنة ميكن �( 
شريطة  تعا)  �هللا  عبا�7   (* تتحو^ 
تعا)  �هللا  لوجه  خالصة  تكو(   )�
 Gتصد )�%  ،�  uكر] (* %تدفعه 
لقر�  [Gيعة  ��ا ستكو(  منه  *مياًنا 
 /�] � Þهللا �. فمثال، [هب �لن�
�لذ`  �صحابه  بعض  بيت   (* مر� 

أي أن كل حركـة للمؤمـن وكل َسـَكَنة ميكـن أن 
تتحـول إ7 عبـادة اهللا تعـا7 شـريطة أن تكون 
خالصة لوجه اهللا تعـا7 وتدفعه إ7 ذكره �، وأن 
تصـدر إمياًنا منه أنها سـتكون ذريعة لقرب اهللا �.
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 �  I�فر بيتا جديد�،  ب³  قد  كا( 
 uفيه نافذ�، فسأله: ملا[� %ضعَت هذ
*ليه  �نه � %ّجه  �لو�ضح  �لنافذ� - 
هذ� �لسؤ�^ من �جل تربيته %تعليمه 
�لنو�فذ  توضع  ملا[�  يعر�  كا(   ]*
لكي   :zلصحا� فقا^  �لبيو/-   k
فقا^   .nُلضو�%  nُو�i� منها  يدخل 
لو  %لكن  متاما،  صحيح  هذ�   :�
قصد/ ֲדا Çا� �أل[�( �يضا لِتذهب 
للصال� حلّققَت حتًما �iدفِني �للذين 
[كرִדما، كما نلت �ألجر %�لثو�� 

�يضا. 
َ̂ �هللا �  %G k%�ية �خرGَ َّ)�َ Iُسو
ِبَها  َتْبَتِغي  َنَفَقًة  ُتْنِفَق  َلْن  *ِنََّك   : َ̂ َقا
َما  َحتَّى  َعَلْيَها  ُ�ِجْرَ/  ِ*ال  �هللاِّ  َ%ْجَه 
 ،`Gلبخا�) �ْمَر�َِتَك  َفِم  ِفي  َتْجَعُل 
كتا� �إلميا(). ليس �ملر�7 من [لك 
�حلث على %ضع �للقمة فقط k فم 
 nعناية �ملر �G%لز%جة، بل �ملر�7 ضر�
من  حاجاִדم.  %سد   u7ال%�% بأهله 
 )� �لرجل  %�جب  من  �نه  �ملعلو> 
كلها،  �لبيت  مسؤ%ليا/  يتحمل 
�حلسبا(   k �خًذ�  ��7ها  لو  %لكنه 
 uهذ 
له ّ �لذ`  هو  تعا)  �هللا   )�
لوجهه  يؤ7`   )� %عليه  �ملسؤ%لية 
 (*  /nجا �ل~  �لز%جة  حّق  تعا) 
بيته تاGكًة بيت �هلها.. %يؤ7` حق 
�جر�  هذ�  عمله  على  لنا^  �أل%ال7، 

عبا�7.  هذ�  عمله   Gكما صا %ثو�با 
من  %�حد  كل  %ضع  لو  �نه  %�حلق 
 Gألفكا�  uهذ �أل
ديني  �ملسلمني 
�نو��  كل  الختفت  �حلسبا(   k
تنتبه   ]* تلقائيا،  �لعائلية   /�Gلشجا�
مسؤ%لياִדا   n�7�  (* �يًضا  �لز%جة 
قد  تعا)  �هللا   )* نفسها:   k ^تقو%
 n�7�% ل� مسؤ%لية خدمة �%جي
ّ
 � Þفقد بّشر �لن .Iحقوقه �ألخر
[لك  فعال  لو  ��ما  �لفريقني  كال 
لوجه �هللا لناال Gضا �هللا تعا) %�ُثيبا 
عليه. لذ� فعلى �إلنسا( �( يتنّبه *) 
 k صغ"�  كانت   )*%  Gألمو�  uهذ
�لبيت  جتعل  �ل~  هي  فإ�ا  �لظاهر، 

منو[جا للجنة. 
- عائشة  عن   Iخر� G%�ية   aهنا

 � Þضي �هللا عنها- عن عبا�7 �لنG
تقو^: G�يت �لنk Þ *حدI �لليا¤ 
صال�   k ساجد�  تعا)  �هللا  يدعو 
�لتهجد ֲדذu �لكلما/: "سجد لك 
خيا¤ %سو�7`، %�من بك فؤ�7`، 
�G هذu يد` %ما َجَنْيُت ֲדا على 
نفسي. يا عظيم يرجى لكل عظيم، 

يا عظيم �غِفِر �لذنب �لعظيم."
 )* فقا^:  G�سه...  فرفع  قالت: 
 uهذ �قو^   )� فأمر�  �تا�  جcيل 
 k فقوليها  Çعِت،  �ل~  �لكلما/ 
مسند  يعلى،   z� (مسند   .a7سجو

سعيد بن سنا()
�لكامُل  �هللا  عبُد   cُيع كيف  �نظر%� 
عن عبو7يِتِه �لكاملة له، [لك �لعبُد 
�لكامُل �لذ` �مرu �هللا تعا) �( يعلن 
�يا` % %نسكي  صال¾   )* للنا| 
بني  فأعَلَن  �لعاملني،   �G هللا  %مما¾ 
�قو>  عمٌل   aهنا ليس  �نه  �لنا| 
%مصلح~  لنفسي   %� برغب~  به 
�لشخصية، بل *( كل ما �قو> به *منا 
بكل   �  Þلن� فيدعو  تعا).  هو هللا 
قد   �G %يقو^:  %خشية  تو�ضع 

 .zظلمت نفسي فاغفْر ¤ [نو
�حلق �( هذu �ألمثلة قد ُضربت من 
�جلنا £ن لنستفيد منها، %�ال نفتخر 
بأ` عمل حسن نقو> به. �ب �ال 
نصا� بالُعْجب %�لغر%G بل �ب �( 
نكو( عبا7 �هللا �ملتو�ضعني، Ëضع له 


ته �7ئما. G نطلب منه%
 � � هناa جانب �خر من س"ته 
يتعلق  �جلانب  %هذ�  �آل(،  �تنا%له 
 :�  Þلن� يقو^  %�ملسا%��.  بالعد^ 
*ِنََّما َ�ْهَلَك �لَِّذيَن َقْبَلُكْم �َنَُّهْم َكاُنو� 
جرمية  ِريُف  �لشَّ ِفيِهُم  �Gتكب   �]َ*ِ
ِعيُف  َتَرُكوG� �]َ*ِ%َ ،uُتكبها ِفيِهُم �لضَّ
 k §د�  �ال  �ب  %هذ�   ،uعاقبو

�م~.
�ليو>  §د�  فيما  �لنظر  �معنا  لو   
على  شائعة  �لظاهر�   uهذ لوجدنا 
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نطاN %�سع. 
%لكن �ليو> �صبحت عد> �ملسا%�� 
 k �ملسلمني.  بني  منتشر�  ظاهر� 
�من �لنÞ � سرقْت �مر�ٌ� من قبيلة 
شريفة %كانت ُتدعى فاطمة، فأمر 
�لسرقة عليها.  بتنفيذ حد   �  Þلن�
 { %لكن  *نقا[ها  �لصحابة   7�Gفأ
 َّÞلن� ليكلِّم  منهم  �حد  يتشجع 
�يد  بن  �سامة  فأGسلو�  شأ�ا،   k
ليشفع iا. فلما شفع iا �
ّر %جه 
بن~  سرقْت  لو  %قا^:   �  Þلن�
نفسه.  �حلد  عليها  ألقمُت  فاطمُة 
هذ� هو معياG �لعد^ %�لقسط �لذ` 

 .� Þقامه �لن�
يقو^ �بو [G �لغفاG`: [هبت ِبَفَتَيْين 
يريا(  *�ما  %قلت:   �  Þلن�  (*
��ما يصلحا( جلمع �مو�^ �لزكا�، 
 :� Þنا ��ّكيهما �يضا. فقا^ �لن�%
 �Gإلما� �حد�  نعطي  ال   ،G] �با  يا 
عن مسألة، ألنه *[� �عطى �هللا تعا) 
�حد� �إلما�G �عانه عليها.. �` *[� 
ل �حٌد Âدمة 7%( مسألة %فَّقه  ُ%كِّ
%�عانه  %جه  �حسن  على  أل�7ئها 
ُ�%ِتَيَها  عليها %باk aG عمله، %ِ*ْ( 
�هللا  %كأ(  *ِلَْيَها.  ُ%ِكَل  َمْسَأَلٍة  َعْن 
تعا) يقو^ *نك طلبَت هذ� �ملنصب 
ظنا منك �نك �هل له %Gغبًة منك 
كل  تتحمل   )� �ب  %�آل(  فيه، 

 IGسأ% به  �ملنوطة  �ملسؤ%ليا/ 
 ،)]*  .n�7أل� حق  به  تقو>  كيف 
فإ( �لرغبة k �حلصو^ على منصب 
%�هللا  بالنفس.  �العتد�7   (* �Gجعة 
تعا) ال §ب �( يقد> �إلنسا( نفسه 
ملنصب. نرI �حيانا k بعض فر%� 
�جلماعة �ل~ تفتقر *) �لتربية �لكافية 
�( بعض �لنا| يرغبو( k �ملناصب 
 k% �جلماعة،  بنظا>  علمهم  لعد> 
ألنفسهم  يصّوتو(  �ألحيا(  بعض 
�يضا k �ثناn �نتخابا/ �ملسؤ%لني. 
على  مطلعني  �إلخو�  �صبح  لقد 
�ملتعلقة  %قو�عدها  �جلماعة  نظا> 
بفضل  كب"  حد   (* باالنتخا� 
�هللا تعا) *ال ما شذ %ندG، %�ملعلو> 
�لقو^  على   nًبنا متنع  �جلماعة   )�
يصوِّ/   )� ِمن   �  Þللن �لسالف 
�إلنسا( لنفسه، ألنه *[� �7) بصوته 
لنفسه فكأنه يقو^ *� �نا �ألنسب 
 k% .uذ� �ملنصب، فال بد �( �توّالi
 nهؤال مثل  ُيد¤  ال  �ألحيا(  بعض 
نظا>  ألنفسهم، أل(  �لنا| صوִדم 
بذلك، غ"  iم  يسمح  �جلماعة ال 
��م ال يدلونه k حق غ"هم �يضا. 
%�حلق �( عد> *7الn �لصو/ �يضا 
يد^ على �( صاحبه §سب نفسه 
�حق للمنصب 7%( غ"u، %*( كا( 
ال يستطيع �( يصو/ لنفسه بسبب 

صر�مة �لنظا> غ" �نه ال يد¤ بصوته 
�يضا.  �خر  شخص   `� حق   k
هذ�  �إلنسا(  يتجنب   )� فيجب 
�لتصر� �يضا، %ال بد من �خذ كل 
هذu �ألموG بعني �العتباG من منطلق 
 nلتربية. فإ[� كا( �حد يتحلى بشي�
من �لكفا�n - سو�n كانت علمية �% 
مهنية �% غ"ها -  فيمكنه �ستغالiا 
ألصحا�  مساعدته  خال^  من 
�ملناصب، %ميكنه �( µد> �جلماعة 
فإ[�  �يضا.  تقلد �` منصب  بد%( 
�جلماعة  خدمة  يريد  �حد  كا( 
�بتغاG nضا �هللا تعا) فال يهمه توّلي 
على  فيجب  لذ�  مطلقا.  منصب 
4يع �أل
ديني، مبن فيهم �ملبايعو( 
 Gجلد7 %غ"هم من �لشبا� %�لكبا�
k �لسن %�لقد�مى �يضا، �( يتقيد%� 
ֲדذu �ملباÎ7. %لقد G�يت �( بعض 
يتجا%�%(  �لقد�مى  �أل
ديني 
�كثُر  ��م  منهم  �حيانا ظنًّا  �حلد7% 
ينتبه   )� فيجب  غ"هم،  من   �cخ
ما   (* �جلماعة   k ملسؤ%لني� 4يع 
بوجه  �نفسهم  %�ّر�%7  جيد�  قلت 
ليس  �ألنانية  �نو��  خا¨ من كل 
يكونو�   )� �ب  بل  فقط  باالسم 
�حلقيقة،   k �ألنانية  من  بعيدين 
قو^  �7ئما  يتذكر%�   )� %عليهم 
*منا  �ملنصب  صاحب   )*  �  Þلن�
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�خر  موضع   k% �لقو>.  خا7>  هو 
 :`Gلغفا� G] اطبا �باr � Þقا^ �لن
�ملنصب �مانة، %هذu �ألمانة موكولة 
من ِقبل �هللا تعا)، %�إلنسا( ضعيف 
�ألمانة  تؤ7%� حق  فإ[� }  بطبيعته. 
تعا).  �هللا  عند  ُتسألو(  فسو� 
�ملسؤ%لية   uهذ حق   n�7� فحا%لو� 
ما  %بكل  تو�ضع  بكل  %�خلدمة 
قا^  فقد   ،�Gقد% قو�  من  �%تيتم 
�لنÞ � *( صاحب �ملنصب خا7> 
�لقو>، فعليه �( µد> �لقو> %يدعو 
�هللا تعا) �7ئما �( يعينه k كل �مر 
خطو�،  كل  %عند  حلظة  كل   k%
�صحا�  يؤ7`   )� ميكن  عندها 
�ملناصب حق �ملنصب %�خلدمة على 
�حسن %جه. يأتي� بعض �أل
ديني 
يذكر%(   `Gستفسا� %عند  �حيانا 
�ا^ خدمتهم k �جلماعة، فأصحح 
�خطاn �لشبا� عا�7 �لذين يقولو(: 
 uهذ  k كذ�% كذ�  منصب  عند` 
عندكم  ليس  iم:  فأقو^  �أليا>، 
باخلدمة.  ُكلِّفتم  قد  بل  منصب 
�خلدمة  فكر�  عندكم  نشأ/  فلو 

الستطعتم �لقيا> ֲדا على ما ير�>. 
قبل  لكم  ضربُتها  �ل~  �ألمثلة   )*
قليل من �سو� �لنÞ � %�مِرu لنا عن 
�خلدمة %�لعد^ %�ملسا%�� %�لبساطة، 
نرI كل [لك متحققا k حياته � 

كل حني %�(. فمثال، كّلما خر� 
�ملطايا  %ُ%�ِّعت  للسفر   �  Þلن�
الثنني  %كا(  �لصحابة  على  �لقليلة 
 aشتر�% %�حد�،  مطية   - مثال   -
صحاz مع �لنk � Þ مطية فح± 
 Þلن� فكا(  �لسن  صغ"  كا(  لو 
كا(  مثلما  �لركو�،  حق  يعطيه 
ُيرِكب  كا(   `� لنفسه..   uيأخذ
صاحبه %يترجل بالتنا%�. هذ� هو 
 Þلن� �قامها  �ل~  %�ملسا%��  �لعد^ 

 .�
َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ%ال  تعا):  �هللا  يقو^ 
�ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  َ�ال  َعَلى  َقْوٍ>  َشَنآُ( 

ُهَو َ�ْقَرُ� لِلتَّْقَوI﴾ (�ملائد�:٩) 
  �نظر%� كيف قّد> �لنÞ � �سوته 
�ملثالية k هذ� �لصد7. �ضر� لكم 
عندما  �لشأ(.  ֲדذ�  %�حد�  مثاال 
حصًنا  كانت  �ل~   cخي ُفتحت 
��Gضيها  %�ِّعت  لليهو7،   �Gمشهو
على �لغز�� �ملسلمني �لذين �شتركو� 
��Gضيها   )� %�ملعلو>   - �حلر�   k
Ëيل - %حني  بساتني  %ֲדا  خصبة 
%صل �ألمر *) تقسيم �ملحاصيل بعد 
حصا7ها جاn عبد �هللا بن سهيل مع 
�فترقا  %لكنهما  َمِحيَصة،  عمه  �بن 
عبَد  بعضهم  فوجد  �لوقت،  لبعض 
%Gمى  فقتله  %حيد�  سهيل  بن  �هللا 
çثته k حفر�. %كانت هناa قر�ئن 

 uقتلو قد  يهو�7   )�  (* تش"  قوية 
أل�م �هل �ملنطقة %قد ُ�خذ/ منهم 
��Gضيهم، %من ناحية ثانية } تكن 
éة *مكانية �( يقتله �` مسلم لعد> 
 `� %بني  بينه  عد�%�  �ية  %جو7 
مسلم �خر. فلما ُعرÑ �ألمر على 
 aغم �نه كانت هناG% - � Þلن�
باجلرمية  �ليهو7  الִדا>  قوية  قر�ئن 
�تُِّهمو�  %قد  قبل،  من  قلت  كما 
ملحيصة:   � �لنَِّبيُّ  فقا^  فعال-  ֲדا 
هل لك �( حتلف �( يهو7يًّا قتله؟ 
َ̂ �ِهللا: َ�ْمٌر َلْم َ�uُGَ بعي�  فقا^ يا Gَُسو
 َ̂ %بالتا¤ ال �ستطيع �( �حلف. فَقا
ليcِّئو�  �ليهو7  فليحلف   )]*  :�
َيا  �يصة:  قا^  قتله.  من  ساحتهم 
 )� ميكنهم   Gٌُكفَّا َقْوٌ>  �ِهللا   َ̂ Gَُسو
§لفو� �%�Gً مئة مر�. %لكن ملا كا( 
�ألمر يتعلق بالعد^ قا^ �لنÞ �: لو 
 {% فحلفو�  سبيَلهم.  خللَّينا  حلفو� 
%7ُفعت  قط،   �  Þلن� iم   Ñيتعّر
من  سهيل  بن  �هللا  عبد  لقتل  �لدية 

بيت ما^ �ملسلمني.
�ألسو�  �لعد^، %هذu هي  هذ� هو 
 Þلن�  aيتر { .� Þلن� �ل~ تركها 
*ال  �حليا�  جو�نب  من  جانبا   �
 `� خذ%�  �سوته.  فيه  لنا  %قد> 
جانب من جو�نب �حليا� جتد%� فيه 

�سوته �حلسنة. 
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عدله  على  مثاال  لكم  ضربت  لقد 
على  نظر�  �لقيتم  لو  %لكن   ،�
�لعصر  هذ�   k �ملشايخ   Gكبا س"� 
مولد  مبناسبة  يعقد%(  ��م  لوجدمت 
�لنÞ � حفال/ ضخمة لن جتد%� 
�ملوجهة  %�لشتائم  �لسبا�  *ال  فيها 
يتشدقو(  �أل
ديني.  �ملسلمني   (*
كث"� باسم ختم �لنبو� %لكن ينتهي 
بذيئة  بلغة  �لتطا%^   (* �ألمر  ֲדم 
%لكن   .� �ملوعو7  �ملسيح  ضد 
 ÙG �ل~  �حلسنة  �لتربية   (* �نظر%� 
ֲדا � صحابته، فمع �( �ألحد�� 
بكل  تش"  %�لقر�ئن  تشهد  كانت 
جالn �( �ليهو7 هم �لذين قتلو� [لك 
�ملسلم، *ال �( �يصة } §لف ميينا 
�ما  بعينيه.  كا[بة *[ } ير �حلا�7 
هذ�   k �ملزعومني..  �ملشايخ   Gكبا

لة  بأ�م  يّدعو(  �لذين  �لعصر.. 
كذبا  §لفو(  فإ�م  �إلسال>  �Gية 
�ملسلمني  ضد  %يرفعو(   ،�G%�%
على   nبنا ��ئفة  قضايا  �أل
ديني 

كذباִדم. يذهبو( *) rافر �لشرطة 
�لقضايا  %يسجلو(  كذًبا  %§لفو( 
ضد �أل
ديني بتهم بذيئة %سخيفة 
جد�. � هناa من يدلو( بشها�7ִדم 
 ë7� �هللا  µافو(  %ال  iم،  مؤيدين 
بأسو�  ني  متأسِّ كانو�  لو  خو�. 

�لنÞ � خلافو� �هللا تعا) حتما. 
لقد قا^ �يصُة *( �ليهو7 سيحلفو( 
ر%� �آل( %�نظر%� من [�  كذًبا. %فكِّ
�لذ` ينطبق عليه هذ� �لكال> �ليو>. 
�لذين   nلبسطا� �ملسلمني  �هللا  Gحم 
صاG%� �لعوبة k �يد` هؤالn �ملشايخ 
تصرفا/   k %يتوGطو(  �ملزعومني 
%ال  بأقو�iم،  rد%عني  الئقة  غ" 
يعرفو( كم من �لعائال/ %�لبيو/ 

.aالi�% 7قد تعرضت للتشر
 لقد حرَّ> �هللا تعا) بكل شد� �( 
يسفك مسلم 7َ> مسلم، %َمن فَعل 
[لك عاقبه �هللا k هذu �لدنيا %كتب 
 Gصا بينما  �آلخر�.   k �لعذ�َ�  له 
7> �ملسلم k هذu �أليا> �Gخص من 

 nؤالi بالنسبة  �يضا  �حليو�نا/   <7
�لقو>. 

�سد�ها  �ل~  �ألخ"�  �لنصيحة   )*
هي:  �لو��7  حجة  يو>   �  Þلن�
َ%َ�ْعَر�َضُكْم  َ%َ�ْمَو�َلُكْم  7َِماnَُكْم   َّ)*ِ
َهَذ�  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَر�ٌ>  َعَلْيُكْم 
َهَذ�.  َشْهِرُكْم  ِفي  َهَذ�  َبَلِدُكْم  ِفي 
%هكذ� قد جعل �لنÞ � �ملسلمني 
مسؤ%لني عن 
اية �عر�Ñ %�مو�^ 
§د�  ما[�  %لكن  بعضا.  بعضهم 
k هذu �أليا>؟ ففي باكستا( مثال 
 Ñيتعر% بعضا،  بعُضهم  ينهب 
للسرقة  �أل
ديو(  �ملسلمو(   aهنا
 Þحني �( �لن k ،لنهب باسم �هللا�%
بالشها�7  ينطق  �لذ`   )* قا^   �
�ملسلمني  �هللا  Gحم  مسلم.  فهو 
%%فَّقهم �( يتأسو� باألسو� �حلقيقية 

ة للعاملني، G )مها َمن كا �ل~ قدَّ

ة �هللا تعا). %فَّقنا �هللا £ن G ف"ثو�
�يضا �( نتأسى بأسوته�  �حلسنة 

%نصبِّغ حياتنا بصبغته، �مني. 

                                  

فاالستغراق ! العبادة ميثل ضمانا للحياة. وبتقدمي التضحيات موتوا قبل أن متوتوا 
أصابكم  وإذا  له.  األمثلة  أسمى  لكم  الذي ضربُت  املوَت  ذلك  احلقيقي..  املوت 
نكم من الفوز برضا اهللا � املوت ! هذه احلالة فستبدأ احلياة األبدية الZ متكِّ


