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التقوى

(�لقسط �خلامس ��لعشر��) 
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تعريب 
لد
عية: 3مد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا% �لv بني قوسني �� �لv بعد 
"�قو1" هي من �ملؤلف.

١٥٧. بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. �قو1: 
عن   �  Gملوعو� �ملسيح  كتب  لقد 

�صحابه H بعض قصائد� ما معنا�: 
مبا�ٌ� sلك �لذN bمن �آل� ألنه قد حلق 

 .Ó بالصحابة من خال1 �إلميا�
 vلقد سقاهم �لساقي �خلمر نفسها �ل�
 Mخز� bسقاها �لصحابة. فسبحا� �لذ

.bGألعا�
�b مبا�� sلك �لذb يؤمن H Ó حيا¡ 
 H Gخل   vصحب  H Gخوله  عند  ألنه 
��لدليل على sلك هو  �لصحابة  »اعة 
تلقا�   bلذ�  Mلتقو�� �ملعرفة   Zشر�  ��
�عطي  قد  نفسه  هو   Tلكر�� �لصحابة 

.vلصحاب

عبد   ºعتر� ملا   Mخر� مناسبة   H�
كتب  »اعته  على  �ملرتد  خا�  �حلكيم 

حضرته �Gًّ� عليه: 
تقو1 بأنه ليس H �جلماعة �حد يتصبغ 
 bملولو� �حلكيم  ُعليا غ�  عملية  بصبغة 
نو� �لدين �ما �لبقية فهم كذ� �كذ�. ال 
على   � �هللا   Tما� جتيب  �عرy كيف 
مئة   �ّ� �حلف   ��  Êالفتر��. ميكن� هذ� 
»اعتنا   H �ألقل  على  شخص  �لف 
�يعملو�  �لقلب   Eبصد  Ó Nمنو�  قد 
ّ̀ يبكو�  R لصاحلا%. �حني �ستماعهم�
 òكب� òتغّير M�� ÊّنR .تبتّل جيوֲדم �ح
�عّدهم   ÊّنR� �تباعي  من   yآلال�  H
موسى  �تبا«  من  �ملر�%   yبآال �فضل 

 M��  ÊّنR حياته.  �ثنا�  به  Nمنو�  �لذين 
��لصال�   �إلميا�   �نو �جوههم  على 
�هللا  �ضي  �هللا  �سو1  نو� صحابة  مثل 
 �R يصل o كا� هنا� من �sR� .عنهم
بسبب  �لصال�  من  �ملطلوبة  �لد�جة 

.�Gحكم �لنا H فهو bضعفه �لفطر
 H vته »اع��M �� �لَتقّدT �لذb �حر�
�لC ��لصال� fو معجزٌ/ H حد �sִדا. 
 Eبصد مستعد��  منهم   yآلال�  َّ�R
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 Tليو� فلو Gعوִדم  �لقلب لكل تضحية، 
فإّنهم  �مو�fم،  »يع  عن  �لتخلي   �R
فأنا  sلك  �غم � لذلك.  مستعد�� 
 Tلتقّد� من  �ملزيد  على  ��حّثهم  َ�ِعُظهم 
عن  �حدثهم  ال   ÊنR �لسبيل.  هذ�   H
 H /كب� /Gفضائلهم �لكن �شعر بسعا

قل+." 
على  �ث¿ حضرته  لقد  sلك   �R Rضافة 
 ،Mخر� مناسبا%   H كثً��  »اعته 
�ألمر   H يشكو�  �جلهلة  بعض  �لكن 
 � �لن+  صحابة   H  Mنر بأننا  قائلني 
كل صال� �لكن ال ُيرM هنا Rال شي� 
قليل منه، �b �كأنه ال يوجد شي� هنا 

مقا�نة مع صحابة �لن+ �.
��لرG إل��لة هذ� �ال�د�« هو �� هنا� 
معرفة   ��G حتو1   ��ألمو من  كثً�� 
�سسها   vل� للجماعة  �حلقيقية  �ملكانة 
�ملسيح �ملوعوG � �ما مكانة صحابة 
 ��G {و1  شي�  من  فليس   � �لن+ 

معرفتها. �هي:

�لعيش   b� �ملعاَصر/،   :cأل�
 
لسبب 
�من ��حد؛ فكما �� �ملو�طنة حتو1  H
��G معرفة �لشخص مكانة غ��، �fذ� 
ِفي  Rِالَّ  َكَر�َمٍة  ِبَال  َنِبيٌّ  "لَْيَس  يقا1: 
 H َ�َطِنِه." (َمتَّى ١٣ : ٥٧) �هنا� َمثل
�للغة �لبنجابية ما معنا�: "Gجاجة �لبيت 
�ملعاَصر/   �R كذلك  �لعدn"؛   bتسا�

�ملكانة  معرفة   ��G كثً��  حتو1  �يضا 
ال  عموًما  ��إلنسا�  ألحد.  �حلقيقية 
يستعد لالعتر�y بعظمة شخص معاصر 
له. �هذ� �لعصبية تعمل عملها �G Hخل 
�إلنسا� بصو�/ طبيعية. �ملا كانت »اعة 
�لصحابة قدمية عند �هل هذ� �لعصر بينما 
»اعة �ملسيح �ملوعوG تعيش H عصرهم 
ال  عموًما  فإkم  لذلك  �عينهم   Tما��
يستطيعو� معرفة مكانتها، �لكن عندما 
 vينقضي هذ� �لعصر �تصبح �جلماعة �ل
 �  Gملوعو� �ملسيح  صحبة   H ترّبت 
من �حد�x �ملاضي فستر�� كيف ُينَظر 

R� هذ� �جلماعة H �ألجيا1 �لقاGمة.


لسبب 
لثاe: ال يعرy �لناn �لتا�يَخ 
 xإلسالمي معرفًة تفصيلية. �ما ما {د�
علم   �R �عينهم.   Tبأ يَر�نه  فإkم  هنا 
من   sٌمأخو �لصحابة  »اعة  عن   nلنا�
 �� �لظاهر  �من  �خلطبا�،  خطابا% 
�خلطيب �تا� �حد�ًثا خاصة � يقدمها 
منّمقًة ليكو� بيانه �كثر تأثً��، �يستنتج 
�لناn بسماعها �كأ� »يع �فر�G تلك 
�لصبغة.  ֲדذ�  منصبغني  كانو�  �جلماعة 
 H  /��لصو هذ�  مثل   nلنا� فينقش 
�sهاkم � يقيسو� عليها »اعة �ملسيح 
�ملوعوG �، �ألجل sلك تظهر لديهم 
هذ� �لنتيجة. ال شك �ننا ال نرH M �ية 
 bلذ� �ألعلى   Ësلنمو� �مة سابقة sلك 

بعدهم  sلك   xد}  o� �لصحابة   ����
�يضا R� �آل�، �لن {دH x �ملستقبل 
من  يثبت  �لكن  R»ا`؛  بشكل  �يضا 
�يضا  �لصحابة  بعض   �� �ألحاGيث 
من  �نو�«  فيهم  �كانت  ضعاًفا  كانو� 
نقاÕ �لضعف، �لكن ال ميكن �� يؤثر 
بل  R»اال،  �لصحابة  قدسية  على  sلك 
�مر  �لنظ�  �لصحابة عدمية  كو� »اعة 
ثابٌت �متحّقق. (�للهم جّنبÊ من �لتفّو� 
�ملقدسة  �جلماعة  ³ق  الئقة  غ�  بكلمة 
 Êفق�� � Gللن+ � �للمسيح �ملوعو

للعمل بأسوִדم �لطاهر/).

حيا/   xحد��  �R 
لثالث:  
لسبب 
مد�نًة  �مامنا   /Gموجو �لصحابة 
 xحد�� �مامنا  ليس  �لكن  �مسجلة، 
 �  Gملوعو� �ملسيح  صحابة  حيا/ 
�kم  �غم  �لشاكلة  تلك  على  مسجلًة 
معاصر�� لنا، �Rال فإنÊ �قو1 حقا �نه 
 Gملوعو� �ملسيح  حيا/ صحابة   H توجد
� �يضا مناËs عليا كث�/ تبعث على 
ُتجمع  �عندما   ،�GياG��� �إلميا�  جتديد 
�تدّ��   Gملوعو� �ملسيح  صحابة  �حو�1 
�إلسالمي  �لتا�يخ  تد�ين  شاكلة  على 
�� صحابة  �حلقيقة. ��حلق  فستنكشف 
�حو�1َ  يعلمو�  يكونو�   o  � �لن+ 
�لصحابة �آلخرين بالتفاصيل �لv نعلمها 

.Tليو�
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التقوى

ميز�%  عصر  لكل  
لر
بع:  
لسبب 
�ظر�y خاصة، �لقد �تيحت للصحابة 
- بقد� من �هللا تعا� - فرÇ �لتضحية 
�ملخلصني  Rمياُ�   G�� �بذلك  بالنفس 
 oللعا ��ألقويا� منهم تأللًؤ� �بر�ًقا �بر
كله. �لكن o تكن مثل هذ� �البتال��% 
مقد�/ جلماعة �ملسيح �ملوعوR� � Gال 
يكو�   �� تعا�  �هللا  من  �مل  على  فإننا 
 oظهر للعا� Eميا� صحابته �يضا قد برR
 ºتعر لقد  مر�تبهم.   �قد على  كله 
 Gملوعو� �ملسيح  فقط من صحابة  �ثنا�* 
منهما  ُطلب   bلذ� �لوضع  fذ�   �
 oلعا� M��فيه �لتضحية بنفسيهما، �قد 
�لنموËs �لعا` �لذb �ظهر��. (�شُ� هنا 

R� شهيدb كابو1).

 nلنا� يغفله  ما  �هو  
خلامس:  
لسبب 
�جة �لصال� G نا تقديرG�� �sR عموًما �نه
بعني  نأخذ   �� لنا  بد  فال  ما   Tقو عند 
 vل� �يضا  fم  �ملعاGية   Mلقو�  ��العتبا
كانت تعترº سبيل Rمياkم. �sR كانت 
�قوية  خط�/  ما   Tلقو �ملعاGية   Mلقو�
� فإ� قطعهم مسافة يس�/ H سبيل  جدًّ
�إلميا� Ãعلهم يتربعو� على منا�1 عليا 

يكفي  ال  لذلك  عالية.  مناصب  �على 
 Tقو b� ليهاR صل� vملرتبة �ل� �R لنظر�
بل ال بد من �لنظر R� �لظر�y �ملعاGية 
 �����لقوM �ملعا�ضة �لv جاֲדوها � �حر
هذ� �لتقدT. �لو نظرنا من هذ� �ملنطلق 
 Gجة صال� »اعة �ملسيح �ملوعو�G �R
� فال بد من �العتر�k� yا معجز/، 
�sلك ألنه من �ملسّلم به لدM �جلميع �� 
�لقوM �ملعاGية لإلميا� �لv تعمل عملها 
H هذ� �لعصر يند� fا نظ� H �أل�منة 
 Eتفو �لعصر  هذ�  فنت   �R� �لسابقة، 
فنت �من �لن+ � �يضا أل� هذ� �لعصر 
�G عنه H �حلديث � bعصر �لدجا1 �لذ
�لنبوb �نه ما من ن+ Rال ��نذ� قومه من 
فتنة �لدجا1، ��نذ� �لن+ � �يضا قومه 
كثً�� من هذ� �لفتنة، �ُ�ِ»ع على �� فتنة 
�لدجا1 هي �عظم �لفنت كلها، ��حلقيقة 
 Gإلحلا�� للماGية   - �لسامة  �لريا�   ��
 H هّبت   vل�  - �لدنيا  على  ��لتهافت 
 b�  H قط  مثلها  هّب  ما  �لعصر  هذ� 
�ألGيا�  قط  تتحر�   o� مضى،  �من 
 H ية كما حتركتGملا�  Tلعلو�� �لباطلة 
�لنظ�  عدمي  لنجا�  �Rنه  هذ�.  عصرنا 
�R �ستطا« �ملسيح �ملوعوH � G مثل 
قائمة  �لعصر �خلط� تكوين »اعة  هذ� 
على �إلميا� �حلقيقي �عاملة بالصاحلا% 
�متصديًة جلميع �لقوM �ملعاGية. ال شك 
 yلشيطا� �ملتسلحني بالسيو� Gجنو ��

�من  H سبيل �إلميا� H كانو� متربصني
�لن+ � �كانو� يشّكلو� حاجًز� قويًّا، 
�إلميا�  نعمة  ينا1   �� ملؤمن  كا�  �ما 
 �sR �لكن  �لدما�.  من  kًر�   ��عبو  ��G
»ع  قد  �لعصر  هذ�   H �لشيطا�  كا� 
�فو�جه كلها �عّين جنو�Gً ال ُترM بالعني 
�ملجرG/ لينهبو� �ملا�/ �Ãّر�Gها من ثر�/ 
 Mإلميا�، فلم يكن بوسع �حد �� يتصد�
fذ� �جلنوR Gال بالقوM �لر�حانية، �عليه 
فإ� جنا� �ملسيح �ملوعوH � G مثل 
�عدمي  عظيم  لنجا�   yلظر�� هذ� 
سيدنا  جنا�  �حلقيقة   H �لكنه  �لنظ�، 
�حلقيقة   H لتلميذ� � أل� جنا�  ªمد 
��قع   H  TGخلا�  ���نتصا  ،�sستا� جنا� 
�حلالة  هذ�  ففي  سيد�،   ��نتصا �ألمر 
�sR بقي �b تقص� �� ضعف H »اعة 
ينقص  ال  فإنه   �  Gملوعو� �ملسيح 

بشكل عاT من عظمتها شيًئا.


لسبب 
لساhT: هو �� ما ميتا� به �لعقل 
§فيًّا  يظل  �إلنسا�  �� حسن  �إلنسا¤ 
 �Cعلى قيد �حليا/ �ال ت T�G عموًما ما
Rال نقاÕ ضعفه، �b �� �جلانب �لضعيف 
للصو�/ يبقى مستحضر� عموًما، �لكن 
على  ��سا  �ألمر  ينقلب  �فاته  بعد 
بعد  �لرجل  ميز�%  تتجلى   b� عقب 
ضعفه  �ما  �كثر  ُتذكر   vل� �هي  �فاته 
�تقص��ته فتخبو �تنمحي من �لذ�كر/. 

 Zلكتا� fذ�  �لثانية  �لطبعة  نشر  عند  ��آل�   *

��G عدG هؤال�.
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 Gملوعو� �ملسيح  »اعة  حالة  هي  �هذ� 
�لعصر من صحابته  فعندما �لو   ،�
تضحياִדم �هي  �تلمع  Rخالصهم   �Cي
�ما نقاÕ �لضعف  �لv سُتذكر عموًما، 
�آل�  jن  به  نشعر  ما  �هذ�  فتنمحي. 
�يضا �R sR مز�يا �إلخو/ �لذين يتوّفو� 
نقوًشا   xكثر �حتد� فينا  تؤثر  بيننا  من 
عميًقة H �نفسنا مقا�نة مع مز�يا �لذين 
 Õنقا  �R كذلك  �حليا/،  قيد  على  هم 
ال  �مضو�  توفو�  �لذين   yلضعا�  nلنا�
ال  �لذين  مع  مقا�نة  قليال  Rال  فينا  تؤثر 
 ��Gيز�لو� على قيد �حليا/ �هم موجو
 �� �لتا�يخ  من  �يتضح  ظهر�نينا.  بني 
 ��لصحابة �يضا كانو� يشعر�� بالشعو

نفسه.


لسبب 
لسابع: ال يد�� �لناn عموًما 
 bGلفر� �إلصال�  بني  فرًقا  هنا�   ��
�يضا.  ��جلماعي، ��� معاي�Àا §تلفة 
 �� صاحلة  »اعة  �ية   ��عتباَ  Tيستلز ال 
 Mملستو� ���يكو� »يع �فر�Gها قد �حر
�ية   Cستعت بل  �لصال�،  من  �لعا` 
»اعة صاحلة �sR كا� �كثر �فر�Gها قد 
�خلقو�  طيًبا  تغيً��  �نفسهم   H حدثو��
كا�   �R� ��لصال�،  �إلميا�   �نو فيها 
�جة G  �R يرتقو�  ال  �فر�Gها  بعض 
 �� Tكما ال يستلز .Zإلصال� �ملطلو�
يكو� »يع �لذين �حر��� �لصال� على 

�جة ��حد/، بل ال بد �� يكونو� على G
 �R �لنظر  ينبغي  لذلك  §تلفة.   Ë�مد�
 �R Rضافة  R»اال.  �جلماعة  تلك  حالة 
بعني  �ألمر  هذ�  �خذ  من  بد  ال  sلك 
��ملو�هب  �لفطرية   Mلقو�  ��  ��العتبا
شخص  من  Îتلف  �يضا  ��لكفا��% 
من  ُيتوّقع   �� ميكن  ال  لذلك  آلخر، 
�جة ��حد/ من �لصال�، G Íجلميع بلو�
�ال نرM �فر�G »اعة من �جلماعا% على 
يكو�   �� ينبغي  لذلك  مستوM ��حد. 
�جة �لصال� �لv نتوقعها G نا هو ِمَحكُّ
�نو�«  بشرية تضم »يع  �ية »اعة  من 
 Tقد  ��  Mنر �ملنطلق  هذ�  �من   ،nلنا�
عاليًة  تقع   �  Gملوعو� �ملسيح  »اعة 

�شا§ة.

 yلثامن: لقد لوحظ �� ضعا

لسبب 
��� �كثر �لو كا� عدGهم Cية »اعة ي�
ضئيال، �sلك أل� كل عني تنتبه للسيئة 
Rال  ֲדا  يشعر  ال  فِللطافتها  �حلسنة  �ما 
الحظت  لقد  لطيًفا.  ا  حسًّ ميلك   bلذ�
 H  ��شر� عشر/   �� كا� åسة  لو  �نه 
 nللنا  Mفسيتر��  yأللو� من  »اعة 
�كأ� معظمهم كانو� �شر�ً�� ��لطيبو� 
 �Cلك أل� �لشرير يs� ،منهم كانو� قلة
كث�� لشر� �يرنو Rليه بصر كل Rنسا�. 
الحظو� �� �لعني يدخلها �fو�� كل حني 
�R �Nال �kا ال تشعر به �لكن لو Gخل 

يقيم  فإنه  �لقش  من  صغ�  شي�  فيها 
مثل  ينقضي  فلما  يقعدها.  �ال  �لقيامة 
�ألحيا�  �فر�Gها   Æيتو  b� �لوقت  هذ� 
فكأ� �لقشة خرجت �o يبق Rال �fو�� 
 1��� �لعني. ال  به  لتقّر  ��للطيف   G��لبا
�sكر �� �جال �عترº �مامي �� معظم 
سيئو�،  قاGيا�   H �لقاطنني  �أل�ديني 
بل  قا1:  قولك.  يصح  ال  له:  فقلت 
�علم يقيًنا. قلت: مما يستلزT �� يكو� 
بني  نسبتهم  تكو�   �� سيئني  معظمهم 
٦٠ �٧٠ باملئة. قا1: بل هم �كثر من 
يطلق   �� �لسهل  من  له:  فقلت  sلك. 
Rثباته  �لكن  عو�هنه  على   Tلكال� �حد 
�eا�   ¤Cخ� لك  فأقو1   ،� جدًّ صعب 
عشر/ باملئة منهم، بل åسة باملئة منهم 
�سأعطيك كذ� �كذ� جائز/. فضحك 
�لقو1   Gرl كا�  لو  �سكت.  ناGًما 
لكا�   ��ألمو مثل هذ�   H حجة كافية
 Gليهو�� �ملشركني   Tلكال  ��عتبا هنا� 

ضد �لن+ � �يضا. 

 �� �لبعض  ظن  هو  
لتاسع  
لسبب 
�من  H الR ينGيكونو� موجو o ملنافقني�
نفسه  يسمي  من  كل  بينما   ،� �لن+ 
 Gجو� �ال   ،EGصا مؤمن  فهو  ��دًيا 
للمنافقني H صفوy �أل�ديني! �هذ� 
�ملنافقو� موجو��G �آل�  خطأ ��ضح. 
�من �لصحابة، �ما �لظن  H كما كانو�
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�� sلك �لزمن كا� �من �لسيف لذلك 
 H ما� Eلنفا� Gمكانية �جوR كانت هنا�
�من �حلرية �آل� فال �جوG للنفاE �لبتة، 
فهو ظن نابع عن �جلهل، ألنه يستلزT ��ال 
 – Tكانو� ُيكرهو� على �إلسال nلنا� ��
��لعياs باهللا- �هو �مر باطل ال �ساn له 
 yمن �لصحة. لو �فترضنا جدال �� خو
�لسيف كا� سائًد� Nنذ��، نتسا�1: هل 
�لسيف �حد� مما �يف �يؤثر H طبائع 
�لناn؟ �ليس óة شي� Nخر يدفع �إلنسا� 
�نه   Mنر بل  ضم��؟  ملخالفة  �لضعيف 
مثلما   Eنفا �من مضى   b�  H يظهر  o
ظهر H عصرنا هذ� H �حليا/ �ليومية. فال 
 .Tيصح �لقو1 بأنه ال يوجد منافقو� �ليو
نرM على صعيد �لو�قع �� هنا� منافقني 
فيمن ُيدَعو� ��ديني، هذ� ينافق لسبب 
بعض  �جدنا  فلو  Nخر.  لسبب   ��s�
�لن+  �من   H �ملسلمني   H سيئة   Ësمنا
� فإننا نقو1 عن �صحاֲדا �kم منافقو� 
�نفصلهم عن �لصحابة، �ما �sR ُ�جد بني 
صفوy �أل�ديني من كا� �الف تعاليم 
 �Cأل�دية عملًيا �يصر على فعله فال نعت�
 Gمنافًقا �نعّد� من صحابة �ملسيح �ملوعو
�!! �هكذ� نشّو� eعة »اعة �ملسيح 

!� Gملوعو�
 �ال �قصد من كالمي هذ� �� كل من صد
منه ضعف فهو منافق، حاشا �كال، بل 
ينبغي  فال  منافقو�  �جلماعة   H كا�  �sR

�عتبا� كل ��حد من »اعة �ملؤمنني ³جة 
�Gعائه باأل�دية. �لكن ال يعs Êلك �� 
 Gألفر�� هؤال�  مثل  على  حكًما   �نصد
�نه  Rال  �لفتنة،   xحد�R  �R  bGألنه سيؤ
ينبغي �خذ هذ� �ألصل بعني �العتبا� عند 

Rقامة ��b شامل عن �جلماعة.

 � �لن+  صحابة   �R 
لعاشر:  
لسبب 
ميتا��� عن غ�هم من �ملسلمني ألننا من 
خال1 تد�ين �لتا�يخ علمنا �sR كا� �حد 
صحابًيا �T ال، �ما هنا فقد �ختلط صحابة 
�ال  غ�هم،  مع   �  Gملوعو� �ملسيح 
بصحبة  قد حظي  �حد  كا�   �sR  yُيعَر
�ملسيح �ملوعوT� � G ال، �للهم Rال عن 
بعض �لصحابة �خلو�Ç فقط. �s Hلك 
�لناn عن   yيعر ال  �أل��:  مشكلتا�؛ 
�من   H بايع  منهم  فالنا   �� �أل�ديني 
�ملسيح �ملوعوT� � G بعد�، ��sR عرفو� 
 �sR  yُيعَر �من حضرته فال  H بايع �نه 
 � Gكانت له صحبة مع �ملسيح �ملوعو
�T ال. ��ملعلوT �� �لصحاÓ هو َمن حظي 
بالصحبة، �ليس صحابًيا كل من يؤمن 
 Zمن ن+ من �ألنبيا�. لقد �سلم �لعر� H
حتو1  فهل   ،� �لن+  حيا/   H كلهم 
�لعرZ كلهم R� صحابة �لن+ �؟ كال، 
بل �لصحابة هم �لذين صاحبو� �لن+ �، 
��sR �عتCنا �جلميع صحابة �لن+ � فلن 
يكو� ��� لر�ينا �لذb نتخذ� �آل� عن 

 H بقي  من  هو   Óفالصحا �لصحابة. 
صحبة ن+. �ما ههنا فقد �ختلط صحابة 
 H منو�N مع �لذين � Gملسيح �ملوعو�
بل  بينهم  �لتمييز  �حد  يسع  �ال  �منه، 
بعد  به  Nمنو�  �لذين  بعض  فيهم  �ختلط 
�فاته �. فكيف ميكن H هذ� �حلالة 
 Gعن صحابة �ملسيح �ملوعو b��تكوين 
عنهم؟  معلوما%  تتوفر   o ما   �
�جلماعة   Gفر�� حالة   nقيا ميكن  �كيف 
 Gملوعو� �ملسيح  صحابة  حالة  على  �آل� 
�ملعلوما%  ُتجمع  عندما  �لكن  �؟ 
�تبد�  ��حلاال%   yلظر�� عن  تا��ًيا 
»اعة صحابة �ملسيح �ملوعوG � مميزً/ 
تقدير حالتهم  عن غ�هم، عندها ميكن 

�إلميانية ��لر�حانية.

 nعشر هو �� بعض �لنا PTحلا

لسبب 
يسيئو� �لظن باجلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 H �خلفا��   �  Gملوعو� �ملسيح  أل� 
بعض �ألحيا� sكر�� تقص��ִדا ��جر�ها 
 Tمها ِمن  أل�  ��د�«،  �لكنه  حلالتها، 
�لسابقني  مآثر  من  ينتقي   �� �لو�عظ 
�يذكرها بصيغة مؤثر/ لتبعث �لناn على 
 Zكتسا� �R ألعما1 �لصاحلة �تدفعهم�
يفصل   �� �عماله  من  كذلك  �حلسنة، 
ليد�كو�  H تقص��% §اطبيه �ضعفهم 
يذكر  �لرقي. ال  �جل  sلك �يسعو� من 
بل  �ملخاطبني،  ميز�%  عموًما  �لو�عظ 
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ليشعر  ��لضعف  �لتقص��%  على  يركز 
على  تبعث  ال  حالتهم   �� �ملخاطبو� 
حّثهم  �جل  من  sلك  �كل  �لطمأنينة، 
 Mملستو�  �إلحر� �ملتو�صل  �لسعي  على 
�ملسيح  sكر  لقد  لإلصال�.   Zملطلو�
�سالته   H �لنقطة  هذ�   �  Gملوعو�
"َ�ِعُظهم  قا1:  �ملرتد حيث  لعبد �حلكيم 
هذ�   H  Tلتقّد� من  �ملزيد  على  ��حّثهم 
فضائلهم  عن  �حدثهم  ال   ÊنR �لسبيل. 

�لكن �شعر بسعاG/ كب�/ H قل+."
 �� �لنبوية  �ألحاGيث  بعض  من  �يتضح 
هذ� كا� �سلوZ �لن+ � �يضا، لذلك 
فال ميكن �الستدال1 �ملناH ملكانة �جلماعة 
 Gملوعو� �ملسيح  تصر{ا%  خال1  من 
��خلليفة  �أل�1  �خلليفة  �بيانا%   �
�لثا¤ �ضي �هللا عنهما �� من تصر{ا% 

بعض صلحا� �جلماعة.
�kم  �لعلما�  بعض  طبع  Rليه  مييل  ما  �ما 
�Gئًما يرّكز�� على �جلانب �لضعيف، بل 
�بطريقة   T��لال من  �كثر  عليه  يركز�� 
غ� الئقة فإنه بر�يي ليس طريًقا سليًما، 
مكانة   Õطاj�  �R  bGيؤ sلك  أل� 
 �R �سيفضي  �فر�Gها  �عني   H �جلماعة 
 H �العتد�1  من  بد  فال  Àمهم.  تثبيط 
مثل هذ� �ألمو� مع مر�عا/ �حلكمة كما 
كا� طريق �ملسيح �ملوعوG �، �كما 
ما  أل�  �sلك  �لثا¤،  �خلليفة  طريق  هو 
بني  ما  حالة  هو  �إلميا¤  �لرقي  يناسب 

�خلوy ��لرجا�.

�لناn ير��  
لسبب 
لثاe عشر هو �� 
 H  � �لن+  مد� صحابة  تعا�  �هللا   ��
�ملسيح  صحابة  �ما   ،nملقد� كالمه 
عنهم   Gير  o �نه  ف���   �  Gملوعو�
شي�. �هو ��د�« �يضا، ألننا �sR �طلعنا 
على �حي �ملسيح �ملوعوG � �جدنا 
 Êقد �ث¿ عليهم. �لكن �فيه �� �هللا تعا
مد�   Gير  ��  �R حاجة  ال  بأنه  �قو1 
منفصال   �  Gملوعو� �ملسيح  صحابة 
 Mنر ألننا   ،� �لن+  صحابة  مد�  عن 
 �Nلقر�  H جانب مد� �لصحابة �R نه�
�لكرمي ��G نص صريح: ﴿N�ََخِريَن ِمْنُهْم 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾ (�جلمعة: ٤) �ُ�خCنا  َلمَّ
فيه �� صحابة �ملسيح �ملوعوG � �يضا 
� �يشكلو�  �لن+  يدخلو� H صحابة 
 Gملوعو� �ملسيح  فسر  �لقد  منهم.  جزً�� 
� هذ� �آلية H مو�ضع عد/ من كتبه، 
كتابه  من   ١٥٢ صفحة   H كتب  فقد 

"حتفة غولر�ية":
"�ما نبينا � فله بعثتا� �يد1 عليه �لنص 
ِمْنُهْم  ﴿Nَ�ََخِريَن  �لكرمية  لآلية  �لقطعي 
»يع  كتب  �لقد  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ
 �� �آلية  هذ�  تفس�   H �ملفسرين  �كابر 
»اعة   b� �ألمة  هذ�  من  �ألخ�/  �لفئة 
�ملسيح �ملوعوG تكو� على س�/ �لصحابة 
�سينالو� �fدM ��لفيض من �لن+ � مثل 

 .Eفر õG� ��G ضي �هللا عنهم��لصحابة 
فلما ثبت من �لنص �لقرN¤ �لصريح �نه 
كما متتع �لصحابة بفيض �لن+ � كذلك 
 b� ��G Gستتمتع به »اعة �ملسيح �ملوعو
بد من �إلميا�  �حلالة ال  فرE؛ ففي هذ� 
�ألخ�  �لزمن   H  � للن+  Nخر  ببعث 
�يكو� H عصر �ملسيح �ملوعوH G �أللف 

.nGلسا�
تتمة كتابه  � كتب H صفحة ٦٧ من 

حقيقة �لوحي:
 b� ﴾ا َيْلَحُقو� ِبِهْم "﴿N�ََخِرِيَن ِمْنُهْم َلمَّ
�لن+   Zصحا� من   Mخر� فئة  هنا�   ��
 Zتظهر بعد. ���ضح �� �ألصحا o �
�لوقت  ن+  يعاصر��  �لذين  ��لئك  هم 
�{ظو� بصحبته H حالة �إلميا� �يتلقو� 
�نه  فيتبني من sلك  �لتعليم ��لتربية.  منه 
سُيبعث H �آلَخرين ن+ يكو� ظال للن+ 
�لن+   Zلذ� سُيَسّمى �صحابه �صحا  �
�. �كما �MG �لصحابة �ضي �هللا عنهم 
ظر�فهم  حسب  �هللا  سبيل   H خدما% 
حسب  �يضا  هؤال�  سيؤGيها  كذلك 

ظر�فهم."
�لذb ال  �لعاo بكل شي�  فإ�s كا� �هللا 
�ملسيح  »اعة  ُيدخل  شي�  عليه  �فى 
�لن+  صحابة  »اعة   H  �  Gملوعو�
�بكر  لزيد  حق  فال  عليهم   Êيث�  ،�
�� يتفلسف حو1 هذ� �ألمر؟ ��هللا َيْعَلُم 

َ��َْنُتْم َال َتْعَلُموَ�.
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 nهله �لناÃ bلثالث عشر �لذ

لسبب 
 Gحّد قد  تعا�  �هللا   �� �هو  عموًما 
�يتبني  »اعة،  كل  لرقي  معّيًنا  طريًقا 
�قي »اعة  �ُقّد �نه  �لكرمي   �Nلقر� من 
��يًد� ��يًد� كما  � Gملسيح �ملوعو�
َشْطَأُ�﴾   Ëََ�ْخَر  »ٍ�﴿َكَزْ تعا�:  قا1 
»اعة  ستحقق   b�  (٣٠ (�لفتح: 
 vلرقي كالنبتة �ل� � Gملسيح �ملوعو�
��قها ��  º��أل من   Ëُتخِر �لبد�ية   H
�لصغ�/ �لضعيفة � تتقوM �تتقوM شيًئا 
 H � Gفشيًئا. �كتب �ملسيح �ملوعو
صفحة ١٢٣ من كتابه Rعجا� �ملسيح 

ما يلي:
َعَلى   �ُ� ﴿َ�ِشدَّ بقوله:  موسى   �"فأشا
صحبَة  �كو� G� صحابٍة   �R  ﴾��ْلُكفَّاِ
 H �غلظًة  شّدً/   ���َ�َ�  ،��ملختا نبّينا 
بالسيف  �هللا  جال1  ��ظهر��   ،��ملضما
�لبّتا�، �صا��� ِظلَّ �سِم ªمد �سو1 �هللا 
�لقّها�، عليه صلو�% �هللا ��هل �لسما� 
 .���ألخيا  ��ألبر� من   º��أل ��هل 
 Ëََ�ْخَر  »ٍ�﴿َكَزْ بقوله:  عيسى   ���شا
ِمْنُهْم﴾  ﴿Nَخِريَن   Tٍقو  �R  - َشْطَأُ�﴾ 
��َد  �eَه  sَكر  بل  �ملسيح،  �Rماِمهم 

بالتصريح."
�ملسيح  »اعة  �قي   �� يتبني  هنا  �من 
�ملوعوG � لن يكو� بصو�/ �نقالبية 
فجائية بل هو �لرقي �ملتو�صل �ملتسلسل، 
 ºألمر��  �� هو  sلك   H ��لسبب 

شاكلة  على  متنوعة  �يضا  �لر�حانية 
هذ�  �بعض  �جلسدية،   ºألمر�� تنّو« 
� ³يث جتعل �ملريض  �ألمر�º مؤo جدًّ
�kا  Rال   ،Zالضطر�� شديد  مضطرًبا 
�ينعم  �ملناسب،   Ëبالعال سريًعا  تز�1 
�ملريض �لذb كا� يعا¤ حالة مؤملة من 
 Ëبصحة �عافية بعد تلقي �لعال Zلكر�
��حلركة  �ملشي  �يبد�  صحته  �يستعيد 
sلك  مقابل  �لكن  طبيعي.  بشكل 
مزمنة   Cتعت  vل�  ºألمر�� بعض  هنا� 
 oملريض كعاهٍة، قد ال يتأ� T��هي تال
لنوبا%   ºيتعر �ال  كثً��  �ملريض  ֲדا 
�الضطر�R Zال �نه يذ��G Zخلًيا ��يًد� 
 Ëال ينفعها عال� ،����يًد� بسبب شعو
سريع بل {تاË �ألمر R� عالË طويل 
ّمل  �لدُّ هو  �أل��  �حلالة  مثا1   .Mملد�
�لكب� �مللي� بالقيح مما يسبب للمريض 
Nالًما هائلة �لكن ما �� يشّقه �لطبيب 
�يشفى   Tآلال� تز�1  �لصديد   Ëر��
�ملريض بوضع �لضما�G% على �جلر�، 
�يستعيد صحته �يأخذ ميشي �يتحر� 
�بعة �  �� ثالثة  خال1  طبيعي  بشكل 

.Tيا�
شخص  مثا1  هو  �لثانية  �حلالة  �مثا1 
 bصيب بالسّل، فإنه ليس باملريض �لذ�
عند�  كمن  عظيًما  �كرًبا  Nالًما  يعا¤ 
Gّمل مؤo، بل هو يذ��G Zخلًيا بسبب 
�فف  سريع   Ëعال له  �ليس   ،��شعو

من شعو�� بل {تاR Ë� معاجلة خاصة 
�ألخالقية   ºألمر�� �ملا كانت  طويلة. 
�لسل  تشابه  �لعصر  fذ�  ��لر�حانية 
لذلك ال تظهر نتائج عالجها سريًعا بل 
حتتاR Ë� �قت. ��علمو� �� �هللا تعا� 
ال يريد - من قوله عن صحابة �ملسيح 
�ملوعوG �: ﴿َكَزْ�ٍ« َ�ْخَرËَ َشْطَأُ�﴾ 
- Rخباَ�نا عن عدGهم فحسب بل عن 

كل نو« �قيهم. ��هللا �علم.
 H �الستعجا1   Tعد فينبغي  �عليه 
.��العتر�º ��لطعن H مثل هذ� �ألمو

 ��G حتو1  عشر/  �لثالثة   ��ألمو هذ� 
�ملسيح  لصحابة  �حلقيقية  �ملكانة  معرفة 
بل   ،�بإÃا �، �قد sكرִדا   Gملوعو�
عمًد�،  شديًد�   ��ÃRاً بعضها  ��جز% 
 H �غبة   Ó تكن   o �نه  يشهد  ��هللا 
كما  �ملوضو«،   هذ�   H  Zإلسها�
 Êن� Rال  ��ضحة،  مناسبة  له  تكن   o
شبها%  تث�   ��ألمو هذ�   �� الحظت 
�بد�  ֲדا،  ينخدعو�  �لذين   nلنا�  Mلد
�نتشا� هذ� �ال�د�«، فلم   Eيتسع نطا

�ستطع �لتز�T �لصمت H هذ� �حلالة.
هنا  بالذكر  جدير  Nخر  �مر  �هنا� 
بأ�  تعا�  �هللا  بفضل  نؤمن  �ننا  �هو 
��آلخرين  �أل�لني  �فضل  هو   � �لن+ 
�فضل  بأ� »اعته  نؤمن  كلهم كذلك 
على  صل  �للهم  »يعها.  �جلماعا% 

ªمد �على ª 1Nمد �با�� �سلم.


