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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينالَّذ تمعأَن لَيعر هِموب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض  
�ينالَّذلُونَ وصا يم راُهللا أَم لَ أَنْ بِهوصنَ يوشخيو مهبافُونَ رخيوَء وابِ سس٢٢: الرعد (�الْح (  

 ذلك، بعد أيضا ا باالحتفاظ أَمر بل ذلك، على أمره يقتصر ومل العالقات، بتوطيد اآلية هذه يف تعاىل اهللا أمر لقد
 تعاىل اهللا وهبه الذي الصادق واملؤمن. دائما عليها حيافظ مث العالقات تلك يوطد أن الصادق املؤمن على جيب أي

باهللا عالقته احلقيقي املؤمن يوطّد فعندما. اهللا مرضاة مع تتناىف اليت األعمال ارتكاب يتصور أن ميكنه ال املؤمن راسةف 
 من بأن تعاىل فقال. ا باالحتفاظ يهتم بوصلها اهللا أمر اليت العالقات - تعاىل اهللا أمر حبسب - يوصل وكذلك
  . �يوصلَ أَنْ بِه اُهللا أَمر ما يصلُونَ �: مبأ والعاقلني الصادقني املؤمنني عالمات
 اهللا طاعة يف الكمال يبلغون املؤمنني أن يف يتلخص ما اآلية من اجلزء هذا تفسري يف � املوعود املصلح سيدنا يقول

 وحياولون. واإلحسان والقرابة واحلب التوافق عالقات معهم ويقيمون وتعليمه أمره حبسب اخللق إىل يتوجهون مث وحبه
 خوف هي: اللغة يف اخلشية... � الْحسابِ سوَء ويخافُونَ ربهم يخشونَ�: ألم وحبه اهللا طاعة يف الكمالَ يبلغوا أن

 الضرر، أو اخلسارة من اخلوف هنا اخلشية من املراد وليس. وقيمته قدره يعرف ومثني غالٍ شيء ضياع من اإلنسان
  . غفلته بسبب قربه خيسر أن خياف مث شأنه وعلو الشيء عظمة من واثقا اإلنسان يكون أن وإمنا

 قلت فكما. قط مثله وعظيم علي شيء يكون أن ميكن ال. املؤمن نظر يف واألعظم األعلى هو تعاىل اهللا أن لوممع
 سوء من واخلوف فاخلشية إذًا،. احلقيقي املؤمن عالمة هي وهذه خلقه، إىل يتوجه مث اهللا قرب ينال املؤمن إن قليل قبل

 هذه ألن  كذلك، األمر يكون أن وجيب اخللق، حقوق يؤد مل أو اهللا معصية منه صدرت إذا املؤمن يالحق احلساب
 كل بل. حضرته من يطرده أو عليه اهللا يغضب أن مطلقا يتحمل ال فهو آنفا، قلت كما احلقيقي، املؤمن عالمة هي
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 كثريا نأ العامل يف نرى ولكننا. فقط اإلميان من شيئا ميلك كان بل حقيقيا مؤمنا يكن مل وإن حىت ذلك يتمىن مؤمن
 من حبال اهللا عتبات من يطردوا أن حيبون وال أيضا اهللا خشية ويبدون ترمجته ويقرأون الكرمي القرآن يقرأون الناس من

 اهللا أمر اليت العالقات تلك حقيقة بصورة ليوصلوا يسعون وال. اخللق حقوق يؤدون ال ذلك مع ولكنهم األحوال
 اهللا رضا نيل يف رغبتهم من الرغم على ملحوظ وهو املسلمني، من األغلبية رفاتتص يف نالحظه تناقض فهذا. بوصلها

 اآلية يف تعاىل اهللا ذكره الذي املؤمن تعريف عليهم ينطبق األمحديني مجيع أن نقول أن ميكننا وال. ذلك وادعائهم تعاىل
  . باستمرار أنفسنا حناسب أن فينبغي باملئة، مئة آنفا املذكورة
 ميزات من بأا وقال وضوح بكل تعاىل اهللا ذكرها اليت املؤمنني صفات من واحدة صفة أذكر أن أريد بةاملناس ذه
  . اآلية هذه يف ذُكرت اليت املؤمن ميزات من وهي مهمة، ميزة ألا فيهم، توجد أن بد وال املؤمنني

 أو الواجب هذا واحلكام علماءال يدوس حيث اإلسالمية البالد يف جيري ما حول أوال عام بوجه شيئا وسأقول
 يعاملون أي �بينهم رمحاُء�: أم هي احلقيقني املؤمنني عالمة بأن تعاىل اهللا يقول. اإلسالم باسم أقدامهم حتت الصفة

 -كثريا أو قليال - األقدام حتت تداس للمؤمنني العالمة هذه نرى لكنناو. واملرونة واللطف الرمحة مبنتهى بعضا بعضهم
 اهللا رضا على غلبت الشخصية مصاحلهم ألن اإلسالمية البالد مجيع يف بل فقط واحد مسلم بلد يف ليس اإلسالم باسم
 قُتلوا الذين عدد جمع وإذا. املسلم املسلم يقتل إذ يوم كل الناس عشرات يقتل حيث مثال باكستان إىل فانظروا. تعاىل

 عندي ليست. اآلالف العدد هذا لبلغ األخرى الدموية واهلجمات األهلية احلرب نتيجة ماضية سنوات بضع يف
 إن ذلك إىل وإضافة. يوم كل يقتلون الناس عشرات أن اجلرائد دراسة من يتبني ولكن ذلك عن اآلن دقيقة احصائيات

 أن ذلك من واَألمر واألدهى اآلالف، وبلغ املئات نطاق عن خرج قد القنابل انفجار يجةنت عام كل يقتلون الذين عدد
 بأم -"بينهم رمحاء "صفتهم بيان قبل - املؤمنني صفة تعاىل اهللا ذكر لقد. الدين وباسم اهللا باسم حيدث ذلك كل

 هلم مسموح أنه املشايخ يزعم ذلك على وبناء ؛عليهم وأشداء الكفار ضد متحمسون أم أي ،"الكفار على أشداء"
 املعايري هذه الناس واتبع كهذه أفكار القلوب يف نشأت فإذا. مضده هلم حيلو ما يفعلوا أن مث ونءيشا من يكفّروا أن

  . اآلخرين ضد يصدروا الذين على نفسها التكفري فتوى ورسوله اهللا أمر حبسب النطبقت
 إىل والعوام احلكومة بني حرب فيها توجد ال أنه منطلق من باكستان يف رياظاه يسود األمن يزال ال حال، أية على

 إخوم املسلمون يقتل كما وبربرية ظلما أيضا األعداء جيوش فيها ترتكبف حرب حالة تعمها اليت البالد أما. اآلن
 انتحارية بعمليات يقومونو بعضهم ضد احلرب جبهات فتحوا قد املسلمني أن ترون ؛مثال أفغانستان خذُوا. املسلمني
 نتيجة املاضية العشر السنوات يف شخص ألف مخسني قرابة أفغانستان يف قُتل بأنه ويقال. اهلجمات من وغريها

 عدد وأن األجانب، اجلنود من أو أفغانا أكانوا سواء جدا قليل القتلى هؤالء بني من اجلنود وعدد. املذكورة األسباب
 وهم إما األبرياء هؤالء قُتل وقد. بكثري ذلك من أكثر وبربريتهم مواطنيهم ظلم عرضة ارواص الذين املواطنني القتلى

 وتقول بينهم، فيما املسلمون يتقاتل سورية ويف. منهم غرة حني على األسواق يف ميشون أو بيوم يف جالسون
 من هم الضحايا ومعظم يقتلون يزالون وال تقريبا، شخص ألف سبعون اآلن إىل قُتل قد أنه اإلمجالية التقديرات
 العراق وأما. يقتلون يزالون وال ليبيا يف اآلالف قُتل كذلك ،الثورة حبجة مصر يف اآلالف قُتل كما. األبرياء املواطنني
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 طريق عن يقتلون يزالون وال اآلن، إىل م٢٠٠٣ عام منذ شخص ألف مئة ست من أكثر فيها قُتل قد بأنه فيقال
 أن تفيد مقاالت اجلرائد يف وتنشر. الدامية زاعاتـالن يف يقتلون أو أيضا، احلرب توقف بعد االنتحارية اتالعملي
 أيضا األخرى البالد أن كما والشيطانية، الطاغوتية القوى أيدي يف دميةٌ وهي ذلك بكل تقوم اإلسالمية البالد بعض

  . ذلك يف متورطة
 إىل وترسل األوربية الدول إحدى من األسلحة تستورد السعودية اململكة أن منييو قبل سورية عن خرب نشر لقد

 يف األبرياء املواطنون يطحن سوف احلكومة على الفئة هذه استولت وإذا. أيضا متطرفون فيهم الذين احلكومة معارضي
 البلد أمن يفسد لن وهذا. ياماأل هذه يف أيضا مصر يف ملحوظة القبيل هذا من واملشاهد. قبل ذي من أكثر الظلم رحى
: ملبدأ فهمهم مستغلني أيضا العامل أمن إلفساد سيسعون بل فحسب ذلك وليس بأسرها، املنطقة أمن سيفسد بل فقط

 باألسلوب عمال الواجب من وكان مسلم بلد يف يرتكب الظلم ترى اإلسالمية البالد إن". الكفار على أشداء"
 احلوار طريق عن املواطنني حقوق ومحاية األمن إلحالل اإلسالمية الدول ظمةمن تسعى أن الصحيح اإلسالمي

 سورية يف السنة أهلَ قَبلُ من العلويون ظَلم فإذا. طبعا ممكنا كان وهذا فيها، األخرى البالد إقحام دون واملفاوضات
  . كلها املنطقة على دامها راخط تشكل وبالتايل كُتلتني إىل اإلسالمية الدول انقسمت وقد. ذلك عكس اآلن فيحدث
 البالد فعلى. سابقا حدث كما الغربية البالد من تبدأ ولن الشرقية البالد من فستبدأ اآلن العاملية احلرب نشبت وإذا

 اهللا يقول حيث القرآين باألمر يعملون والساسة واملشايخ واحلكومات الناس هؤالء ليت ولياا،ئمس تدرك أن اإلسالمية
 لتتولد اهللا يتقوا أن واجبهم من فكان �ترحمونَ لَعلَّكُم اَهللا واتقُوا أَخويكُم بين فَأَصلحوا إِخوةٌ الْمؤمنونَ إِنما�: تعاىل
 مث" بينهم رمحاء: "يكونوا أن املسلمني تعاىل اهللا أمر لقد. أيضا اهللا رمحة من نصيبا فينالوا" بينهم رمحاء "عواطف فيهم
 الدماء وسفك القتل نرى بينما. الصاحلات يعملون الذين للمؤمنني هو إمنا العظيم األجر وعد بأن اآلية اية يف قال

 القوى ألن" بالوكالة احلرب "قلت لقد. فيها هلابظال ألقت قد بالوكالة واحلرب التمرد ونرى البالد تلك يف سائدا
 إلقامة هناك إىل جاءت بأا متذرعة احلرب حالة فيها وتنشر وتفوقها قوا إلظهار املنطقة يف خميمة وجيوشها الكربى
 احلرب أو الفتنة حالة يف األمر إصالح وحاولوا ،�بينهم محاُءر�: تعاىل اهللا بقول عملوا لو املسلمني أن حني يف األمن،

 ملا بل أمورهم، يف األغيار لتدخل حاجة كانت ملا ،�أخويكم بني فأصلحوا� تعاىل اهللا بقول عاملني منهم فئتني بني
 ليست وفنت حروب فيها اليت اإلسالمية البالد حالة سوء إن أقول أن أود كنت حال، كل على. ذلك على جترأوا
. الظاهر يف سالم يسودها اليت اإلسالمية البالد يف حىت بعضا بعضهم رقاب يضربون املسلمني أن إال أحد، على خافية
 املتعاطفني أو مأعوا فإن القانون، حبسب القادة بعض معاقبة أرادت عندما اكهن احلكومة فإن بنغالديش، مثالً خذوا
 ؟هكذا األبرياء قتلُ اإلسالم من أين. عليهم واالعتداء األبرياء الناس قتل يف وأخذوا احلكومة على يتمردون بدأوا ممعه

  املعتدون؟ هؤالء يعمل قرآين حكم وبأي
 باسم ذلك كل يفعلون إم مث ووحشية، ظلما العامل بالد أكثر هي املسلمني بالد أن ماليو لرأيتم األمر فحصتمت لو 

 بين قد تعاىل اهللا ألن ذلك فقط، باالسم املسلمني شقاوة األحرى بل املسلمني، شقاوة هذه أن شك وال. اإلسالم
 باملسلمني عالقتهم أما تعاىل، باهللا قتهمعال بسبب متينة تكون عامةً اهللا خلق مع عالقتهم أن احلقيقيني املسلمني عالمة
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 إىل ونبههم الصاحلات، فعل على اإلسالم حثّهم ما بقدر أنه حظهم سوء من أفليس. قوية أخوة عالقة فتكون اآلخرين
 إم كيف املسيحية، البالد إىل انظروا. وعدوانا وظلما وفسادا سوءا يزدادون ؛والوئام واحلب والسالم اخلري طرق
 إىل نظرا السجناء بني نسبةً األكثر هم املسلمني إن لكم لقيل سجوم زرمت لو. فتنة كل سبب املسلمني بونحيس

  . عددهم
 حاجة ال يقولون ولكنهم إلصالحها، � املوعود املسيح يبعث أن املقدر من كان اليت املسلمني فساد حالة هي هذه
  . تعاليم من عندنا ما يكفينا بل مسيح، وال مصلح يأ إىل بنا
 أتباعهم جيعلون ال ملاذا ملآرم؟ حتقيقًا املتناحرة األحزاب هذه واملشايخ العلماء جعل فكيف كافية، التعاليم كانت لو

 يستوعبون ال ملاذاو اآلخرين؟ بني الفُرقة إحداث يريدون وملاذا شىت، أحزابا حتزبوا ملاذا واخلري؟ الصالح طرق يسلكون
 وال رم خيشون ال أم فاحلق. يستوعبونه أتباعهم جيعلون وال ،�احلساب سوء وخيافون رم خيشون� تعاىل اهللا قول

 الذين األبرياء الناس عامةَ اخلاطئة وتعاليمهم ملختلفةا بتفاسريهم خيدعون وإمنا اآلخر، اليوم يف احلساب سوء خيافون
  .دينهم جيهلون

 أمر إذ اخلالدة، العظيمة � الرسول رسالة نسوا قد الفتاوى يصدرون الذين املشايخ وهؤالء القادة هؤالء أن احلق 
 ملصاحلهم حتقيقًا احلائط عرض ورموها تناسوها بل النبوية، الرسالة هذه ينسوا مل أم واحلق. اآلخرين بتبليغها اُألمة

 بصراحة الوداع حجة يوم � النيب قال لقد. � الرسول إىل اإلساءة جرميةَ بذلك ارتكبوا قد أم جرم وال الشخصية،
 وستلْقَونَ. هذَا شهرِكُم في هذَا، بلَدكُم في هذَا، يومكُم كَحرمة عليكم حرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن تامة

،كُمبر أَلُكُمسفَي نع ،كُمالمفَلَا أَع نجِعري تدعا بكُفَّار لَّالًا، أَوض رِبضي كُمضعب ضٍ رِقَابعلِّغ أَلَا. ببيل داهالش 
،بائلَّ الْغفَلَع ضعب نم هلِّغبكُونُ يى يعأَو لَه نضِ معب نم هعمس .لْ أَلَا: قَالَ ثُم؟ هتلَّغثالثًا الكلمات هذه وأعاد ب .

  .فاشهد اللهم،: � فقال. بلّغت لقد اهللا، رسول اي نعم: قلنا: � بكر أيب رواية ويف
 الواضحة الصرحية الرسالة هذه فبعد. فتروا القوم هؤالء أعمال أما للمسلمني، � النيب وجهها اليت الرسالة هي هذه
 يسيء أال بعضا؟ بعضهم رقاب ويضربون الدين باسم والعدوان الظلم سوق املزعومون يخاملشا هؤالء يقيم دليل بأي

  .يدوسوا بل هذه رسالته خالف يعملون حني � الرسول إىل هؤالء
 مسلمني أنفسهم يعدوا أن اليوم ملشايخ حيق فهل". ويده لسانه نم املسلمون سلم من املسلم: "� الرسول قال مث

 أجل من اإلسالم حظرية من زعمهم يف أخرجوهم فقد األمحديون املسلمون أما للمسلم؟ النبوي التعريف هذا حبسب
 إذ مسلمني، يسمينا اهللا فإن شيئًا، يضرنا ال هذا ولكن. كلها فرقهم فيه تواطأت قرار بإصدار القوانني بسن مصاحلهم

 اإلسالمية الفرق على الظلم يصبون كيف انظروا ولكن. الصميم من � املرسلني خامت خدام وإننا بالشهادتني، ننطق
" كويته "مدينة يف جمزرتني يف وولدان نسوان من األبرياء عشرات قتلوا فقد باألمحدية، هلا عالقة ال اليت األخرى

 سن على مجيعا تواطأوا لقد. كثريا ليس وعددها تعجبهم ال فرقة من أم إال جرميتهم ليست جرمية؟ بأي. بباكستان
 اختذهم حيث الشيعة، على انقلب قد نفسه القانون ولكن فأكثر، أكثر عليهم لالعتداء األمحديني املسلمني ضد القانون

: قلت لقد. أخرى مرة غريها ضد فرقة كل ترتكبه سوف الظلم هذا أن تنسوا وال. مالضطهاده هدفًا أيضا اآلخرون
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 أدمن إذا املرء ولكن األمحديني، املسلمني ضد احتدوا لقد. املاضي يف األخرى ظلمت قد فرقة كل ألن" أخرى مرة"
  .ايريقو وسيظلون بعضا، بعضهم دماء يريقون تروم ولذلك حد، إلدمانه يبقى فال شيء على
 العامل يف إنسان كل خيص بل فقط، املسلمني خيص ال آنفًا ذكرته الذي احلديث أن نرى األمحديني، املسلمني حنن إننا،
قائال احلديث هذا معىن سعة) � املوعود للمسيح الثاين اخلليفة (� املوعود املصلح سيدنا ذكر لقد. السالم حيب :
 بل فقط، املسلمني خيص ال احلديث هذا ولكن اآلخر، املسلم من حمفوظ املسلم أن هو احلديث هذا معىن أن عادة يظن
  . والسالم لألمن حمب كل ويده لسانه من سلم من املسلم أن: معناه
 إم. التقوى إىل يفتقرون علماءهم ولكن. بالتقوى ينال والذي ،� الرسول ألحاديث احلقيقي الفهم هو هذا

 مصاحلهم عن يتخلّوا مل فما. واإلدراك الفهم هذا من حمرومني فصاروا الشخصية، ومآرم مصاحلهم على يتكالبون
 فلن -�بينهم رمحاء� تعاىل اهللا بقول عملبال تتولد إمنا العاطفة وهذه -التضحية بعاطفة يتحلّوا مل وما الشخصية،

    اآلخرين؟ يرشد أن له فأىن حقيقيا مؤمنا يكن مل ومن. فخمة عباءات لبسوا مهما تعاىل اهللا عند مؤمنني يكونوا
 أي يف أم باكستان يف سرطانا كانوا إذا عما يصرح مل. سرطان محدينياأل بأن مؤخرا باكستان يف املشايخ أحد قال

 إن. احلقيقية اهللا أحكام على العالَمِ بإطْالع للناس شفاًء صاروا وإمنا سرطانا، ليسوا األمحديني أن واحلق. مكان
: يقولوا أن يلبثون فال ن،ويتكلمو اإلسالم ضد يكتبون من فيهم مبن املسلمني غري كالمهم يسمع حني قوم األمحديني

 الذي اإلسالم ذلك هو إسالمنا إن: فنجيبهم ملاذا؟! املشايخ إسالم أو اآلخرين وإسالم إسالمكم بني شاسع فرق هناك
 هؤالء إسالم أما. كرميال القرآن تعاليم مع يتفق الذي اإلسالم ذلك هو إسالمنا إنا. � اهللا رسول حممد سيدنا به جاء

  .الشخصية املآرب لتحقيق ذريعة الدين اختاذ على مثال وهو بأيديهم، اصطنعوه إسالم فهو املشايخ
 العامل أحناء كل يف اليوم ينتشر الذي احلقيقي اإلسالم على ويعرفهم صدورهم، ويشرح األمةَ، يبصر أن تعاىل اهللا ندعو
  .� حممد للنيب ادقالص والعاشق الصادق اخلادم يد على
 صعيد كل وعلى عاملون بأننا باملئة مئة ضمانا نعطي أن آنفًا، قلت كما نستطيع، ال األمحديني املسلمني حنن أننا غري

  . �بينهم رمحاء� تعاىل اهللا  قول على مثال أننا أو ،�يوصل أن به اهللا أمر ما ويصلون� تعاىل اهللا بقول
 ال بالفعل إذ. بأنفسنا الظن حنسن أن لنا داعي ال أنه ووجد األمر، هذا صحة لعرف ذاته بنقد قام منا فرد كل أن ولو

 عندما اخلاطئة التصرفات هذه مثل أن واحلق واسع، نطاق على عنك دع ضيق نطاق على هذه اهللا بأحكام نعمل جندنا
نرغب يف مغفرة اهللا تعاىل ورمحته ولكن ال . أيضا واسع نطاق على الفساد إىل تؤدي فإا الضيق، النطاق على تقع

ولو كنا تم باآلخرين بعاطفة الرمحة حلُلَّت كثري من املسائل التربوية والقضائية .  اآلخريننعرف الرمحة والعفو عن
  .ألفراد اجلماعة تلقائيا

قال املسيح ). ٢٣ :النور( �ور رحيمولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُ�: يقول اهللا تعاىل
اغفروا لذنوب الناس واعفوا عن أخطائهم وتقصريام، أال حتبون أن يعفو اهللا عنكم :  عن هذا املوضوع�املوعود 

  .ويغفر ذنوبكم؟ وهو الغفور الرحيم
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ي ال يرغب يف مغفرة اهللا تعاىل؟ كل من يؤمن باهللا تعاىل، وكل من حيتاج إىل رمحة اهللا تعاىل وفضله يف فمن ذا الذ
فإذا كنتم تريدون . هذه الدنيا واآلخرة ال بد أن يكون حريصا كل حني وآن على أن يصفح اهللا تعاىل عن تقصرياته

تظهروا يف عالقاتكم مع عباده عواطف الرمحة أكثر ذلك ألنفسهم فيوصيكم اهللا تعاىل بأن تتصبغوا بصفته هذه و
  .فأكثر

أورد اآلن بعض األحاديث يف هذا السياق دون كثريِ شرحٍ، ألا أحاديث سهلة الفهم وتسلط الضوء على هذا 
  .املوضوع

نسِ عنِ أَنب كالقَالَ م تعمولَ سسر اللَّه � قُولُي :نم هرطَ أَنْ سسبي هلَيع قُهرِز أَ أَوسني يف لْ أَثَرِهصفَلْي همحر .
  )الرحم صلة باب والصلة، الرب كتاب مسلم،(

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نوهناك رواية ع� رِفعيا ونريغص محري لَم نا منم سلَي 
  ). الترمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف رمحة الصبيان.  (شرف كَبِريِنا

نقرأ هذه األحاديث ونسمعها منذ الصغر، وتذكر هنا أيضا يف جمالس الدروس لألطفال، ولكننا نسمعها وننساها فور 
  .روجنا من املسجد أو إثر مغادرتنا مكان اجللسة أو االجتماعخ

اَلْخلْق عيالُ اِهللا، فَأَحب الْخلْقِ إِلَى اِهللا من أَحسن إِلَى : "�قَالَ رسولُ اُهللا : وهناك رواية أخرى عن عبد اِهللا، قَالَ
هاليإلميان للبيهقيشعب ا. (ع.(  

أي من اهتم بقضاء حوائجهم، وال يتأتى ذلك إال إذا حتلى اإلنسان بروح التضحية واملواساة لغريه، وإذا كان حيبهم 
  .ويتودد إليهم

 بِيرٍو قال قال النمنِ عب اللَّه دبع نوع�:مهمحرونَ يماحي  الرف نم كُممحرضِ يلَ الْأَروا أَهمحار نمحالر 
  )أبو داود، كتاب األدب، باب يف الرمحة.(السماِء

 ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ، قَالَ رج مث هناك رواية أخرى عن� :لَيع اللَّه رتس يهف كُن نثَلَاثٌ مهتنج لَهخأَدو فَهكَن ه : رِفْق
لُوكمانٌ إِلَى الْمسإِحنِ، ويداللَى الْوفَقَةٌ عشو ،يفعسنن الترمذي، أبواب صفة القيامة. (بِالض .(  

نةَ وعشائولُ قال: قالت عنها اهللا رضي عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا إِنَّ: وللَّه يقفر بحي ،فْقي الرطعيلَى وفْقِ عالر 
أي جيب االلتزام . )الرفق فضل باب والصلة، الرب كتاب مسلم،. (سواه ما علَى يعطي لَا وما الْعنف علَى يعطي لَا ما

  .بالرفق يف حل القضايا اليت ميكن حلها بالرفق واللني
 في يكُونُ لَا الرفْق إِنَّ: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قال: قالت عنها اهللا رضي عائشةَ نع أخرى رواية وهناك
 ال والغلظة القسوة إنأي . )الرفق فضل باب والصلة، الرب كتاب مسلم،.  (شانه إِلَّا شيٍء من ينزع ولَا زانه، إِلَّا شيٍء
  .مجال بعده ما مجال فكله واللني الرفق أما صاحبها، من ينفرون الناس وجتعل تشويها، إال العمل تزيد

 وأَ النارِ، علَى يحرم بِمن أُخبِركُم أَلَا: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ مسعود بنِ اللَّه عبد عن رواية هناك مث
نبِم مرحت هلَي؟ عارلَى الننٍ قَرِيبٍ كُلِّ عيلٍ ههويف هذا السياق ألفت انتباه . )القيامة صفة أبواب الترمذي،. (س

ال . املسؤولني العاملني يف دوائر اجلماعة بشكل خاص إىل أن يتحلوا مبثل هذه العاطفة الطيبة ومبشاعر الرمحة والشفقة
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ولون الذين ئتحلى كل أمحدي ذا الوصف ولكن جيب أن يتصف ا على وجه اخلصوص املسشك أنه جيب أن ي
خيدمون اجلماعة يف دوائر شىت فيجب أال ينـزعجوا من تردد السائلني وال يضيقوا ذرعا من املراجعني ملكاتبهم مرة 

ول أو عامل عن األخالق العالية قيد ئتذكّروا دوما أنه ينبغي أال حييد أي مس. بعد أخرى، بل عليهم أن يرحبوا م
شعرة مهما كانت الظروف، بل جيب أن يبذل قصارى جهده لتيسري السهولة لآلخرين، وال يدخر وسعه يف االلتزام 

  .باحلديث بالرفق واللني
 مسند. (عزا اللَّه زاده إِلَّا مظْلَمة عن رجلٌ عفَا ولَا مالٍ، من قَةٌصد نقَصت ما: � النبِي عن هريرةَ أَبِي عن رواية هناك
  )هريرة أبو مسند أمحد،
  .املستوى هذا لبلوغ اجلماعة أفراد مجيع يوفق أن تعاىل اهللا ندعو

 وكُونوا تقاطعوا، وال تدابروا، ولَا تحاسدوا، ولَا تباغَضوا، لَا: قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ مالك بنِ أَنسِ عن رواية هناك مث
ادبع ا، اللَّهانولَا إِخلُّ وحمٍ يلسمأَنْ ل رجهي اهأَخ قفَو الٍ ثَلَاثالتحاسد عن ينهى ما باب ، كتاب البخاري،. (لَي(  

يرأَبِي ه نوع ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رعِ :�ريلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا ورابدلَا توا واغَضبلَا توا وشاجنلَا توا وداسحلَا ت 
لمه ولَا يخذُلُه ولَا يحقره التقْوى هاهنا ويشري إِلَى صدرِه بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا الْمسلم أَخو الْمسلمِ لَا يظْ

هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي رن الشرِئٍ مبِ امسبِح اترمسلم، . (ثَلَاثَ م
  ). والصلة، باب حترمي ظلم املسلم وخذلهكتاب الرب

  . أكثر من اجلميع� ونيل هذه التقوى اليت كانت يف قلب النيب �فيجب أن يسعى اجلميع للتأسي بأسوة النيب 
نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ، هسال رإِنَّ: � لَّه قُولُ اللَّهي موي ةاميالْق :نونَ أَيابحتي؟ الْملَالبِج موالْي ملُّهي أُظلِّي فظ مولَا ي 
  ) اهللا يف احلب فضل باب واآلداب، والصلة الرب كتاب مسلم، صحيح. (ظلِّي إِلَّا ظلَّ

 اهللا تعاىل لتنمية احملبة واملودة يف عالقاتنا االجتماعية وللتراحم فيما بيننا، حىت نصبح تلك اجلماعة اليت أراد املسيح وفقنا
نا لألمن العاملي؛ ووفَّق اهللا تعاىل  وإرشاداته واليت تشكل ضما� إنشاءها على ضوء تعليمات النيب �املوعود 

 الذين - ولفهم أمهية التحاب والتواد فيما بينهم، ووفَّق الزعماء املسلمني �املسلمني لإلميان باخلادم الصادق للنيب 
 عامة املسلمني أن يتعقلوا ويبحثوا عن أحكام ووفَّق.  ألن يعاملوهم بالعدل واملرمحة-يظلمون يف هذه األيام مواطنيهم

  . املغرضني وأداة لتنفيذ خططهمياهللا احلقيقية ويعملوا ا بدال من أن يصبحوا لعبة يف أيد
كما ندعو اهللا تعاىل أن ينجي البالد اإلسالمية خصوصا والعامل كله عموما من األحزاب اخلطرية والشريرة واملغرضة 

وفقنا اهللا .  أفضل وبأسرع ما ميكنبصورة نتمكن من نشر تعاليم اإلسالم الرائعة يف أكناف العامل املسيطرة عليه، لكي
  .تعاىل لذلك، آمني

اليوم أيضا سأصلي صالة الغائب على إحدى األمحديات األفريقيات األمريكيات وهي السيدة ناصرة سليمة رضا، 
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون. ١٨/٠٢/٢٠١٣اليت وافتها املنية يف " أمريكازاين "وهي من 

، وكان والدها كاهنا معمدانيا إال أا مل تكن تم بأمريكا" سانت لويس" يف مدينة ١٩٢٧ولدت املرحومة يف 
لقد دخلت يف األمحدية عن طريق املرحوم . باملسيحية بل كانت مهتمة أكثر بـاليوغا والبوذية دون أن تقبلها ديانةً
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 من ناصر علي رضا الذي ظل لسنوات طويلة ١٩٥١، وتزوجت يف عام ١٩٤٩ور خليل أمحد ناصر يف عام الدكت
حيث خدمت اجلماعة بوصفها " ملواكي" إىل ١٩٥٥لقد انتقلت عائلتها يف ". كنوشاووكنغن "مجاعةرئيسا لفرع 

 رئيسة ١٩٧٥عينت يف عام . ربيةسيكرترية للتعليم، وظلت تعتين بثالث عائالت أخرى أيضا من ناحية التعليم والت
 أيضا عينت مرة أخرى رئيسة إقليمية للجنة إماء اهللا حيث كانت ١٩٨٥ إىل ١٩٨١إقليمية للجنة إماء اهللا، مث من 

بقيت ختدم اجلماعة على . تشرف على مخسة من فروع اجلماعة باإلضافة إىل كوا رئيسة اللجنة يف فرعها احمللي
  ".ووكيغن" عينت مرة أخرى رئيسةَ جلنة ١٩٩٥، ويف عام ١٩٩٥ إىل ١٩٨٥ماعة احمللية بني مناصب خمتلفة يف اجل

كما كانت تأخذ . كانت متحمسة كثريا يف جمال التبليغ، ولذلك كانت تطبع النشرات والكتيبات وتوزعها على الناس
 جنحت يف وضع نسخ القرآن الكرمي .معها هذه النشرات وغريها أثناء سفرها يف الباصات وتوزعها على املسافرين

ولقد تشرف أزيد من . والكتب اإلسالمية يف املكتبات واملدارس، وسجلت مقابالت عديدة مع اإلذاعة والتلفاز أيضا
  .مخسني شخصا بالدخول يف األمحدية بواسطتها

كان قلبها . النسوة بكثرة قصداكانت املرحومة بشوشة الوجه طلقة احمليا، ذكية ومثقفة، وبسبب مزاياها احلسنة 
وكانت النساء األمحديات يعتربا مثل األم ألا كانت . عامرا حبب اإلسالم، وكانت املرحومة معلمة من الطراز األول

كانت توجه البنات إىل ارتداء احلجاب وتعلمهن األخالق اإلسالمية، . تفهم الناس بكل حمبة وتصحح أخطاءهم
دي للتقاليد الفاسدة للمجتمع الغريب، ألا كانت تعرف هذه األمور لكوا ولدت وختربهن كيف ميكنهن التص
  .ويالحظ يف هذه األيام أيضا أن أطفالنا وأحيانا كبارنا أيضا يقعون حتت تأثري الغرب. ونشأت يف تلك البيئة نفسها

 عاما، وكان ذلك مدعاة ٨٥ آنذاك ظلت املرحومة تبلّغ والدا باألمحدية لسنوات طويلة إىل أن بايعت وكان عمرها
 عاما، إال أا ٩٨لقد عمر اهللا تعاىل والدا طويال حيث توفيت عن عمر يناهز . فرحة وسرور كبريين للمرحومة

كانت املرحومة أيضا تساهم يف أعمال اجلماعة . بقيت نشيطة حىت آخر عمرها، وكانت تذهب لصالة اجلمعة أيضا
كانت ترتبط باخلالفة ونظام اجلماعة بأواصر احملبة واإلخالص، وقابلتين يف السنة . رب سنها كعلىوتنجزها بكل نشاط 

  .رفع اهللا تعاىل درجاا. املاضية
  . حفيد وحفيدة، وفقهم اهللا للثبات على احلسنات وأورثهم أدعيتها، آمني٢٢ أوالد و٩لقد تركت خلفها 
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