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سو��  (تال(�   aلتعّو
) 
لتشّهد  بعد 
 

لفاحتة تال �م& 
ملؤمنني حضر� ِمر�


هللا تعا+: Fمسر(� ��د قو

َشْيًئا  ِبِه   
ُتْشِرُكو َ(ال  
هللا   

ْعُبُد()َ﴿

ْلُقْرَبى   cِبِذ)َ ِ-ْحَساًنا  َ(ِباْلَو
ِلَدْيِن 
 caِ 
ْلَجاِ� )َ 
ْلَمَساِكِني )َ 
ْلَيَتاَمى )َ
اِحِب  
لصَّ)َ 
ْلُجُنِب  
ْلَجاِ� )َ 
ْلُقْرَبى 
َمَلَكْت  َ(َما  ِبيِل  
لسَّ 
ْبِن )َ ِباْلَجْنِب 
َكاَ	  َمْن  ُيِحبُّ  ال  
هللا   َّ	-ِ �َْيَماُنُكْم 


لنسا�:٣٧)) ﴾
ُمْخَتاال َفُخوً�

موضو�  تنا(لت  
ملاضية  
خلطبة   �
 F<ُتبا) 
لبيو2   � 
لسال@  -فشا� 

ل§ عن طريقها  
لنا�  بني  
لتحيا2 
ميكن لرسالة 
هللا تعا+، �سالة 
لسال@، 
من  
لسال@  لتحية  (ميكن  تشيع،   	�

لسال@  تنتشر فـيسو>  
هللا تعا+ �	 

لتحيا2.. (هذª �سالة 
هللا  ªمن هذ
تعا+ �	 من يفش 
لسال@؛ فإنه يفتح 


لسال@ لنفسه (�هله �يًضا. �
�بو
�سالة   	� قبل  من  �خDتكم  (كما 

لسال@ 
ل§ جا� ֲדا 
إلسال@ حتمل � 
�حشائها جنني 
لسال@ 
لعاملي �يًضا.. 
(كذلك بّينت لكم � 
خلطبة 
ملاضية 
�نه ال بد من -فشا� 
لسال@ � 
لبيو2 
 � 
لنا�  بني  
لسال@  -لقا�   F<تبا)

ملجتمع.. (كذلك aّكرتكم بنصيحة 

هللا تعا+ (�سوله � بإفشا� 
لسال@ 
عند حضو� 
ملجالس. (هكذ
 يتحقق 

ألمن (
لسال@ � 
ملجتمع.. (يصو	 

.yaأل

إلنسا	 نفسه (
ملجتمع من 
 F)تنا� تعا+  
هللا  شا�   	- 
ليو@ )

ته من �
(ية �خرy،  فقد a ملوضو�

من  
لكرمية  
آلية   � تعا+  
هللا  aكر 

خلطبة،  ֲדا  بد�2  
ل§  
لنسا�  سو�� 

 عمل 
ملؤمنو	 a- لنصائح
µموعة من 

لسال@ ) 
ألمن  يسو>  فـسو�  ֲדا 
يقينا 
ملجتمَع كلَّه، (ينتفع 
لنا� من 

ال سالم إال بطاعة أم� السالم

ملخص خلطبة �جلمعة 

ل§ �لقاها حضر� مر�
 مسر(� ��د


ملسيح 
ملوعو> �) cملهد

خلليفة 
خلامس لسيدنا 
إلما@  
 � ١/ ٦/ ٢٠٠٧@ مبسحد بيت 
لفتوÕ، لند	 - 
ململكة 
ملتحد�

تعريب: قسم 
لتر7ة باجلماعة
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(سو�  
لسال@..   
(هذ 
ألمن  aلك 
 ªهذ aُِكَر �  من  
لسال@ كل  يتلقَّى 


آلية. 

آلية 
لو
حد� قد (�> �حد  ªففي هذ
>يا�  Ùو  
لنا�  ُتوّجه  تعليًما  عشر 
(تعلِّمهم  
لصلح ) 
لسال@ ) 
حلب 

 عمل 
لنا� ֲדا aكيف يسكنو�ا.. فإ

ألمكنهم �	 ¥لقو
 µتمع 
لسال@.

لتوجيها2 (
لنصائح هي:  ªهذ F)�

هللا َ(ال ُتْشِرُكو
 ِبِه َشْيًئا﴾..  

ْعُبُد()َ﴿

هللا تعا+..  Rحقو �
�(F �مر هو �>
عبا>� 
هللا تعا+ (�ال ُيشَرd به شي�. 
عندما  حًقا  مسلًما  يكو	  
ملسلم   	-

ملطلب 
ألساسي لإلسال@  
يد�d هذ

لذc من �جله ُخِلَق 
إلنسا	. فبد(	 

uد� (حتقيقه ال ميكن �	  
نيل هذ
لإلسال@،  
حلقيقي   yملغز
 فينا  يتولد 
(ال ميكن للمر� �	 يد�d صفا2 
هللا 

ملؤمن صفا2 
هللا  dيد� ¿ 
a-) .+تعا
تعا+، (منها صفة 
لسال@؛ فال ميكن 
له �	 ينعم بالسال@. فيجب �	 يضع 
 c� - ألساسي

ألمر  
كل مؤمن هذ
عبا>� 
هللا تعا+ - نصب عينيه لكي 

حلق،  
ألمن ) 
لسال@  حقيقة   dيد�

َّ̧ ينعم ֲדما هو (من حوله.  (من 

حلقيقة   ªهذ (�>�كتم  فهمتم   
aفإ
هو  نيله  كا	   )� 
uد�   
هذ (نلتم 
 	� عليكم  فعندئٍذ  
لشاغل؛  شغلكم 


لعبا>  Rجلهو> � تأ>ية حقو
 
تبذلو

إلحسا	  

آلية. (هذ ªهذ � �<�

لو

لذc تقومو	 به جتاª بعضكم بعًضا؛ 
سو� يكو	 سالًما يعم كل 
ملجتمع. 

آلية عالقة  ªألخ& � هذ
¸ -	 لألمر 

ملجتمع   � 
لنا� ) تعا+  باهللا  >قيقة 

�يًضا.  
 ªهذ � �<�

ألمو� 
لو F).. �تنا	آل
)
من  طبقة  بكل  عالقة  uا  
ل§  
آلية 
طبقا2 
ملجتمع، (هي نصائح تضمن 

ألمن (
لسال@ لكل طبقا2 
ملجتمع 

(كل فرٍ> فيه.
﴿َ(ِباْلَو
ِلَدْيِن  تعا+:  
هللا   Fيقو �(ًال   
 	� عليكم  ¾ب   c�..﴾ْحَساًنا-ِ
 
حتافظو  	�) 
لو
لدين   +-  
ُتحسنو
حتفظوÍا   	�) 
لو
لدين  سال@  على 
من كل شٍر؛ (هذ
 هو 
حلق 
لو
جب 
uما بعد عبا>� 
هللا تعا+. (aلك أل	 
 
حتملو 
لذين  هم  
ألمها2 ) 
آلبا� 

ملشاR من �جل سالمتكم ) �
لصعا

حتكم..(
آل	 بعد �	 كDمت؛ فإ	 �)
 � جا�  حقوقهم.   
تؤ>(  	� عليكم 
 dَِعْنَد َيْبُلَغنَّ  ﴿ِ-مَّا   :�

إلسر سو�� 
َتُقْل  َفَال  ِكَالُهَما   )ْ�َ َ�َحُدُهَما  
ْلِكَبَر 
َلُهَما ُ��ٍّ َ(َال َتْنَهْرُهَما َ(ُقْل َلُهَما َقْوًال 
 	�) بل   ..(٢٤:�

إلسر) َكِرميًا﴾ 
َكَما  
ْ�َحْمُهَما   ِّ��َ﴿ uما:  ندعو 
 ..(٢٥:�

إلسر)  ﴾
َصِغً& َ�بََّياِني 

عو
طف  يث&   	� ¾ب  
لدعا�   
فهذ
 ªهذ (تكو	  
لديكما )  ªجتا 
لر�ة 


أل>عية ناشر� للسال@ جتاههما.

هللا   Fيـقو 
ألحقا�  سو��   �)
ِبَو
ِلَدْيِه  
ْإلِْنَساَ	  ْيَنا  ﴿َ(َ(صَّ تعا+: 
َ(َ(َضَعْتُه  ُكْرًها  ُ�مُُّه  َحَمَلْتُه  ِ-ْحَساًنا 
 
َشْهًر َثَالُثوَ	  َ(ِفَصاُلُه  َ(َحْمُلُه  ُكْرًها 
َ َسَنًة  َ�ْ�َبِعني ªُ َ(َبَلَغ  َبَلَغ َ�ُشدَّ  
aَ-ِ َحتَّى 
ِنْعَمَتَك  َ�ْشُكَر   	ْ�َ َ�ْ(ِ�ْعِني   ِّ��َ  Fََقا
 	ْ�َ)َ  َّcِلَد
)َ َ(َعَلى  َعَليَّ  �َْنَعْمَت  
لَِّتي 
ِلي  َ(َ�ْصِلْح   ªَُتْرَضا َصاِلًحا  َ�ْعَمَل 
ِمَن  َ(-ِنِّي  -ِلَْيَك  ُتْبُت  -ِنِّي  �aُِّيَِّتي  ِفي 


ْلُمْسِلِمَني﴾ (
ألحقا�:١٦).
 
با�ًّ 
إلنسا	  يكو	   	� ميكن  ال  -نه 
Ìلًصا  (مسلًما   Rبصد (مطيًعا  Ðق 

متثل ) 
إلuية  باأل(
مر  عمل   
a- -الَّ 
 ªهذ (من  متاًما.  
لربانية  لألحكا@ 
ُيحسن   	� 
إلuية  
ألحكا@ ) 
أل(
مر 
به  يتذكر ��تهما  
لو
لدين (�	   +-
-ليهم..  بعضها  ير>   	�  F)ا�  	�)

لنعم  تلك  يشكر   	� ¾ب  (كذلك 

ل§ �نزuا 
هللا تعا+ عليه عمًال بقوله 
َ�ْشُكَر   	ْ�َ َ�ْ(ِ�ْعِني   ِّ��َ﴿ تعا+: 
 َّcِلَد
ِنْعَمَتَك 
لَِّتي �َْنَعْمَت َعَليَّ َ(َعَلى َ(
َ(َ�ْ	 َ�ْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاªُ َ(َ�ْصِلْح ِلي 
ِمَن  َ(-ِنِّي  -ِلَْيَك  ُتْبُت  -ِنِّي  �aُِّيَِّتي  ِفي 

ْلُمْسِلِمَني﴾.. �c �	 تدعو 
هللا تعا+ 

لصاحلة   Fلألعما يوفقك   	� �يًضا 
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لقا>مة  ألجيالك  �يًضا  تدعو   	�)
بالصالÕ. (تذكر(
 �نكم لكي تدعو 
لو
لديكم >عاً� يقبله 
هللا تعا+ (لكي 
تتركو
 من بعدكم �aية صاحلة؛ فإ	 
�(ًال صاحلني  �نتم   
عليكم �	 تكونو
 Õلصال
 على  �(ال>كم   
ترّبو لكي 
لكم   
فـيدعو صلحا�،  (تتركوهم 
�نتم �يًضا كما تدعو	 �نتم لو
لديكم. 
 äتر cلذ
 
لولد  (ال تكونو
 كذلك 
على 
لسرقة (عندما حا	 (قت -عد
مه 
عقاًبا على جر
ئمه طلب �	 يرy �مه 
(عندما جا�2 قطع ��aا .. (عندما 

 فعلت هذ
؟ قاF -�ا كانت aُسئل: ملا
هي 
لسبب فيما (صلت -ليه أل�ا هي 


ل§ شجعتË على 
لسرقة.

نتباهنا،  تلفت  
لكرمية  
آلية   ªفهذ
ندعو   	� �Íية   +- (�بنا�،  �باً� 

أل>عية سو�  ªلبعضنا بعضا.. (هذ
 cآلبا� ناشر
جتعل كالًّ من 
ألبنا� (

سال@.

هللا تعا+  Fفحسب بل يقو 
ليس هذ
 �
ألقا�  +-  
حتسنو  	� ¾ب  �نه 

لسال@  يولد  
إلحسا	   
(ֲדذ �يًضا.. 
 ��قا�  dهنا µتمعكم.   � 
ألمن )
 dهنا) ..�
لد@ من ناحية 
أل@ �( 
أل

لز(جة   )� 
لز(×  ناحية  من   ��قا�
كل  على  
ملسؤ(لية  (تقع  �يًضا.. 
 c<يؤ  	� فريٍق  كل  (على  جانب 

نبهت  (لقد  
آلخر.  
لفريق   Rحقو

إلحسا	  ضر(��   +- 
لكرمية  
آلية 
 ªجتا فقط  7يًعا..ليس  هؤال�   +-

لذين تربطكم ֲדم عالقا2  �
ألقا�
طيبة (حتبو�م (�بونكم؛ بل �يًضا مع 

لذين ال حتبو�م (ال  ��(لئك 
ألقا�
 	� ¾ب  �يًضا  فهؤال�  يعجبونكم.. 
حتسنو
 -ليهم،  أل	 
إلحسا	 (
جب 

 .äقر ca كل ªجتا
 +- 
لز(×  �سن   	� ¾ب  كذلك 

لز(جة  حتسن   	�) �(جته   ��قا�

إلحسا	  
-+ �قا�� �(جها.. (هذ
تتولد  ما   

لسال@. كث& ينشر  سو� 
�تر@  ال  حني  
لبيت   � 
خلصوما2 
�هل 
لز(× �هل 
لز(جة �( 
لعكس. 
 +- باإلحسا	  تعا+  
هللا  �مر  (كما 
 ªجتا باإلحسا	  �مر  فقد  
لو
لدين؛ 
أل	  
لز(×،  (�هل  
لز(جة  �هل 
�هل  ِقبل  من  يكو	  �حياًنا   �

العتد

لز(× (�حياًنا �خرy يكو	 من �هل 


لز(جة.. فهذª نصيحة للجميع.


إلسالمي  
ملجتمع   - µتمعنا   	-
تعا+  
هللا  من  مأموٌ�   -  cأل�د


لسال@  بنشر   � 
لكرمي  (�سوله 
aلك  ننسى  �ال  ¾ب   
لذ (-فشائه.. 
�بًد
 � µتمعنا. فبعد �	 صّدقنا (�منا 
 Rلطر
بإما@ 
لوقت، (بعد �	 علمنا 

ملختلفة لنشر 
لسال@ (بعد �	 �خDنا 

 كنتم تريد(	 �	 تكو	 لكم a- نكم�
 
عالقة باهللا تعا+؛ فيجب �	 حترصو
على 
لعالقا2 
لطيبة فيما بينكم (�	 
متتثلو
 أل(
مر 
هللا تعا+. هنا ¾ب �	 
نو
جه  كنَّا   
a- �ننا  (نتدبر..  نفكر 
-مياننا  
لزمن بسبب   

ملعا�ضة � هذ
بإما@ 
لزما	 حيث يعا³ بعض منا من 
ِقبل �قا�به بسبب 
أل�دية، فيقطعو	 

آلبا�  بعض   	� ح¶  به،  عالقاִדم 
ميا�سو	 
لقسو� على �(ال>هم بسبب 

لبيو2..  من  (يطر>(�م  
أل�دية 
 
يهتمو  	� باأل�ديني   cّحر فكم 
 a- 
أل�ديني.  �
ألقا�  Rحقو �
بأ>
 ªنتسابنا -+ من ®َّا
 ¾ب علينا بعد 

اه اهللا تعاT ”أم�  إذ {ب علينا بعد انتسابنا إT من سمَّ
السالم“ أن نهتم ونعت� بتقوية الصالت مع األقارب.. وأال 
نسيء إT هذا اإلمام الذي ُدعَي من اهللا تعاT ”أم� السالم“.
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�تم   	� 
لسال@“  ”�م&  تعا+  
هللا 
 ..�(نعتË بتقوية 
لصال2 مع 
ألقا�

إلما@ 
لذc ُ>عَي  
(�ال نسي� -+ هذ
 ¿ 
aلسال@“. فإ
من 
هللا تعا+ ”�م& 
نعِنت بذلك (¿ ُنحسن -+ 
ألقا��؛ 

لذين   +- ُنحسن   	� ميكن  فكيف 

يسيئو	 -لينا (ليسو
 من �قا�بنا.
 Ëجتعل 
ل§  
ألخبا�  بعض   َّ�- تصل 
 c� من ناحية d�<� مضطرًبا:  فـأنا
 � 
ملوعو>  
ملسيح  كا	   �
نقالٍ
يريدنا �	 Ùُدثه � �نفسنا؛ (من ناحيٍة 
�غم  
لبعض  تصرفا2   y��  yخر�
��م من 
ملسئولني � 
جلماعة (�تلقى 
�هليهم.  ِقبل  من  ضدهم   c)لشكا

يتجا(�(	  
لذين  هؤال�..  
هللا  �حم 

لوقت  خليفة  يعلم  (عندما  
حلد(>، 
-�م   ¸ 
خلدمة.  من  يطر>هم  ֲדذ
؛ 
ُحِرمو
 من   
aملا بعد aلك يشتكو	: 
 � 
يفكر(  	� 
خلدمة؟! كا	 عليهم 
هذ
 قبل �	 ُترفع 
لشكا(y ضدهم.

 +- باإلحسا	  تعا+  
هللا  �مر   ¸

ليتامى (
ملساكني، أل�م من �ضعف 

لطبقا2 � 
ملجتمع (ليس uم نص& 
صوَته  �حٌد  يرفع  (ال  �نيس..  (ال 

لطبقا2   ªهذ  	- Ðقوقهم.  منا>ًيا 

لفسا>  نشر   � تتسبب  قد  
لضعيفة 
لنيل  
لسيئا2 ) 
ملشاكل   �  èتتو�)
حقوقها � �حياٍ	 كث&�.. (قد تتفاقم 


لنتائج 
خلط&� � نسيج 
ملجتمع. -	 

لطبقة 
ليائسة (
ملحر(مة  ªفئة من هذ
من حقوقها ترy �	 كل ما تقو@ به 
لنيل حقوقها هو جائٌز، فال يقومو	 
بل  
ملجتمع   � بنَّا��  صاحلة   Fبأعما


لسيئة. Fألعما
يتو�طو	 � 
كث&�  طائفة   �

لفقر هؤال�  (من 
يرّبوهم   	� يستطيعو	  فال  
أل(ال> 
 �  Ôد� كــما  جيد�  تربية 
 ��

ملد تز>حم  حيث  ”باكستا	“ 
��م  (�غم   ..Fباألطفا 
لكتاتيب )

لظاهر يعّلمو�م 
إلسال@ (
لدين؛  �
يربو�م على مفاهيم خاطئة  ��م  -الَّ 
 
(هكذ  ..cالنتحا�
 
جلها>  عن 

لفهم  
ينشأ هؤال� 
ألطفاF على هذ
تلك   	� (يظنو	  للجها>،   
خلاطئ 

جلها>.  هي  
النتحا�ية  
لعمليا2 

أل(ضا� ) 
لظر(�  تيسر2   
aفـإ

لتعليم ) 
لتربية  من  uم  
لصحيحة 

لتّمْت صيانتهم.
 � F2 عندما كنت �جتو

ملر yحد- �
بعض 
لقرy � ”باكستا	“ صا>فت 
 � يد�سو	  
لذين  
أل(ال>  بعض 

لكتاتيب.. (سألتهم عما يد�سونه.. 

سة �< من  يتلقونه  ما   	�  ³)Dفأخ
للعمل  هنا  ��م   ³)Dخ�) قليل،  هو 

ألسلحة.  صناعة  على  
لتد�يب )
�با�هم   	- 
ألمر..   
هذ �سو�  فما 


إلسالمية؛  
لتربية  لتلقي  يرسلو�م 
يستخدمو�م  هنا  
ملد�سني  (لكن 
لنشر   2
)<�  
لــيكونو للتعصب 

ملجتمع.   �  �

الضطر) 
لفسا> 
فإ�م   .. مساكني  
آلبا�  هؤال�   	-
تربية  يتلقو	  �(ال>هم   	� مقتنعو	 
-سالمية >ينية.. (لكنهم ال يعرفو	 � 
�c �يٍد تركو
 �(ال>هم. لقد تركوهم 
يستغلو	  
لذين  �(لئك   cيد�  �

لصغا� (يستخدمو�م للقتل  Fألطفا


باسم 
لدين.
على  فإ	  
لفسا>؛   
هذ  c<لـتفا)
 ªִדتم ֲדذ) Ëتعت 	حلكومة �

ملجتمع (
مسئوليتهم..  (تلك  
لضعيفة،  
لطبقة 
(بدًال من جرÕ مشاعرهم؛ ¾ب �	 
تتعاطف 
حلكومة (
ملجتمع معهم أل	 
ناحية  من   
 جدًّ حساسة  
لطبقة   ªهذ

لعو
طف. لذ
 ¾ب �	 نصلح عو
طفهم 
 
a- َّلن يتحقق -ال 

ملجتمع. (هذ ªجتا
 
هذ  	-  .
كبً& -حساًنا  -ليهم  �حسنَّا 
من   @

الحتر مينحهم  كا	   
a- 
ألمر 
يكو	  
لوقت  نفس   � فإنه  ناحية؛ 
(-ضافة  
ملجتمع.  كل  لسال@  ضماًنا 
 +- �سنو	  
لذين  فإ	  
لسال@   +-
 +- يتقربو	  فإ�م  
ملساكني ) 
ليتامى 


هللا (ينالو	 حبه تعا+.
َعْن َسْهٍل � َ�	َّ 
لنَِّبيَّ � َقاFَ: ”�ََنا 

ْلَجنَِّة“،  ِفي  َكَهاَتْيِن  
ْلَيِتيِم  َ(َكاِفُل 
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َ(َقَرَ	 َبْيَن ُ�ْصُبَعْيِه 
ْلُوْسَطى َ(
لَِّتي َتِلي 
(�
أل> �
ِإلْبَهاَ@. (مسلم-كتا

 � 
لنَِّبيِّ  َعِن   � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ(َعْن 
َبْيٌت  
ْلُمْسِلِمَني  ِفي  َبْيٍت  َقاFَ: ”َخْيُر 
ِفي  َبْيٍت  َ(َشرُّ  -ِلَْيِه  ُيْحَسُن  َيِتيٌم  ِفيِه 
-ِلَْيِه“.  ُيَساُ�  َيِتيٌم  ِفيِه  َبْيٌت  
ْلُمْسِلِمَني 

(�
أل> �
بن ماجة-كتا)

ِهللا   Fََ�ُسو  َّ	�َ  � ُهَرْيَرَ�  �َِبي  َ(َعْن 
رِّ َ�ْ	  � َقاFَ: ”َحْسُب 
ْمِرêٍ ِمَن 
لشَّ
ماجة- 
ْلُمْسِلَم“.(
بن   ªَُ�َخا َيْحِقَر 


لنا�  بعض   	- 
لزهد)..   �كتا
بنظر�   �

لفقر) 
ملساكني   +- ينظر(	 

الحتقا� (
ال�>�
� (هذ
 �مٌر مؤسٌف 

.
جًد
�نه  هنا  �aكر   	� ��يد  
ملناسبة   ªֲדذ
بفضل 
هللا تعا+ فإ	 هناd نظا@ كفالة 
 �) باكستا	   � 7اعتنا   � 
ليتامى 
غ&ها من 
لبال>، (هناd جلا	 لرعاية 
بالٍ>  باكستا	 (�  
ليتامى �  شؤ(	 
�خرy (خاصة 
لبال> 
إلفريقية. تسعى 

جلماعة (تبذF قصا�y جهدها لكفالة 
 dهللا تعا+..(هنا
(�عاية 
أليتا@ بفضل 

ملشر(� .. (على  
صند(Rٌ خاÆٌ ֲדذ

جلماعة �	 يتDعو
 فيه ح¶ نقو@  <
�فر
فأكثر.  �كثر  
أليتا@  حاجا2  بسد 

لفتيا2  لتز(يج  (هناd صند(Rٌ �خر 

أل�ديا2 
لفق&
2 (صند(R مرمي)، 
سيدنا   ªبد� قد  كا	  مشر(�  (هو 


لبد
ية   � 
هللا.  ��ه  
لر
بع  
خلليفة 
من   Æخا (توجه   ªنتبا
  dهنا كا	 
(ساهم   ،R)لصند
  
uذ 
جلماعة  ِقبل 

جلماعة بكل �ا� (حب..  <
فيه �فر
بعض  
آل	  
حلما�   
هذ فتر  (لكن 

لشي�.. لذ
 فإنË �(جه �نظا� 
ألثريا� 
 	� 
ملناسبة   ªֲדذ خاصًة  
جلماعة  من 
حسن   	-  .R)لصند
  
ֲדذ  
يهتمو

ملساكني ) 
ليتامى )  �

لفقر معاملة 

جلنة  بشا��  جتلب  سو�  
ل§  هي 

ملعاملة   ªֲדذ يقومو	  
لذين  أل(لئك 
هؤال�  يبشر  تعا+  
هللا   	-) 
حلسنة. 
 
قامو 
لذين  �(لئك  
لسال@..   �
بد

مبحا(ال2 خل& 
لنا�.
�Íية   +- 
لكرمية  
آلية  تنتقل   ¸
 caِ 
ْلَجاِ� )َ﴿  :	

جل&  +- 
إلحسا	 
 	

جل& c� ..﴾ْلُجُنِب

ْلُقْرَبى َ(
ْلَجاِ� 

إلحسا	  
ملسلمني.   (غ&  
ملسلمني 

لعبد   	- تعا+.  
هللا  (جه  
بتغاَ�  ينبع 

لذc �ا(F نيل �ضا 
هللا تعا+ ُيعر� 
من خالF تصرفه (معاملته 
حلسنة مع 

غ&   )� مسلمني   
كانو  �
سو ج&
نه 
مسلمني.

َعْن َعاِئَشَة  �ضي 
هللا عنها َعِن 
لنَِّبيِّ � 
َقاFَ: ”َما َ�
Fَ ُيوِصيِني ِجْبِريُل ِباْلَجاِ� 
-cلبخا�
َحتَّى َظَنْنُت �َنَُّه َسُيَو�ُِّثُه“.(

�Íية  يبني   
هذ  ..(�
أل>  �كتا
 	- 
ئًما. <  	

جل&  +- 
إلحسا	 
 	

جل& فيه  يتعامل  ال   cلذ
 
ملجتمع 

لسال@. ) 
ألمن   +- يفتقد   Êباحلس

إلنسا	   ªيلقا من   F)� هو  
جلا�   	-

 با>�متوهم aخلر(× من بيته.. فإ
عند 
بالسال@ من �عماR قلوبكم؛ فإ�م بال 
(لكن  -ليكم.  ينجذبو	  سو�  شك 

ملجتمع 
لغرÍ� ºية  
ال توجد � هذ
 	- 
إلسال@.   � كما   	

جل&) 
جل&� 

لدين (حسنه.. �نه ال  
من 7اF هذ

لسال@  لنشر  كب&�  (ال  صغ&�   dيتر
-ال   �(صو  �حد كل   � 
خل& )

 قمتم بتوصيل aّجه �نظا�نا -ليها. فإ)
(�نشأمت   ج&
نكم   +- 
لسال@  �سالة 
 y��  ¸ معهم،  
لوئا@ ) 
حلب  
صر )�

إن من �ال وُحسـن هـذا الدين.. أنـه ال ي`ك 
 o صغـ�ة وال كبـ�ة لننشـر السـالم واخلـ�
كل حـدب وصـوب إال ووّجـه أنظارنـا إليهـا. 



١٥

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

يلقو	  
أل�ديني   	� 
لنا�  هؤال� 

حلب  عاطفة  من  
لنابعة  
لسال@  حتية 
بل � بعض  يفرحو	..  فإ�م  
لو>؛ )

ألحيا	 يستغربو	 أل�م غ& معتا>ين 
كل  فطر�   	� شك  ال  aلك.  على 
شخٍص ترتاÕ (تقتضي �	 يتلقى من 
فطر�  (هي  حسنة..  معاملة  
آلخرين 

لنا�  هؤال�   	- �يًضا.  
لنا�  هؤال� 
- -ال ما شذ (ند�- يفرحو	 عندما 
يعاملو�م  
أل�ديني  ج&
�م  ¾د(	 
معاملًة حسنة لوجه 
هللا تعا+ ال طمًعا 

� شي�.      

أل�ديني  �نظا�  (جهت  عندما 

لساكنني � 
لغر� �	 يعاملو
 ج&
�م 
مشجعة  
لتقا�ير   Ëجا�ت باحلسÊ؛  

لذين كانو
 عا>�  �
.. (�هل 
لغر جدًّ
¥افو	 من ج&
�م 
آلسيويني، �
لت 
Ìا(فهم عندما جا�ִדم 
uد
يا منهم � 

ألعيا> (
ملناسبا2 
ملختلفة (�ثنو
 على 
 	)Dمنهم يعت 

أل�ديني. (
لذين كانو
 
عا>( (عنيًفا   
مدمًر >يًنا  
إلسال@ 

لسمحة.  
إلسال@  بتعاليم   
(تأثر(
 � 
لوليمة   +-  	

جل& ندعو  (Ùن 

لعيد.  مبناسبة  �يًضا  "فضل"  مسجد 
�خر  
حلفل  
جلماعة  �قامت  (عندما 
على  �كد2ُ  فيها..  
شتركُت ) مر� 
 ..	

جل& معاملة   � 
إلسال@  تعاليم 

لتعاليم  ªفرحتهم بسما� هذ 
فأظهر(

 Ëفإن 
حلني  aلك  (منذ  (شكر(³. 
�سائل   	

جل& هؤال�  من  �تلقى 
(بطاقا2 معايد� � Ìتلف 
ملناسبا2. 

لتعليم 
إلسالمي 
ملتعلق باجل&
	 ال  	-
يتضمن 
ألمن (
لسال@  فقط  بل يفتح 
 
لنا 
ملجاF لتبليغ 
إلسال@ �يضا، (هذ

لسمو@  يزيل   dلسلو
  
(هذ 
لتعليم 

ل§ قد ُبثَّت � 
ألaها	 ضد 
إلسال@. 

لفسا>   F
لز 
لتعاليم   ªֲדذ عملنا  فلو 

ملسيح 
ملوعو> �  Fلدنيا. يقو
من 

جل&
	 ُيعتD(	 ج&
ًنا ح¶  :ªما معنا

مائة ميل �يًضا.
 �

أل�ديو	 
ليو@ موجو>(	 � حو

حٍد ) كل  غطى   
aفـإ ١٧٥بلًد
؛ 
بتعاليم  حوله  ميل  مائة  مسافة  منهم 

ألفكا�  كل   	� شك  فال  
إلسال@.. 

إلسال@  عن  
لشائعة  
لسيئة  
لتهم )

ملعا�ضني سو�  �لسنة  تر>>ها  
ل§ )

ليو@ مسلم   dليس هنا تلقائًيا.   F)تز

إلسال@  تعاليم  يقد@   	� يستطيع 
 .cأل�د
  yسو صحيحة  بصو�� 
 ¿  
a- 
ملقصرين  من  نكو	  (سو� 

لصد>، تلك  
ننتبه -+ مسئولياتنا ֲדذ

ملسيح  -لينا  ֲדا  عهد  
ل§  
ملسئوليا2 
بسبب  �لناها  
ل§ ) �؛  
ملوعو> 

عقدنا 
لعهد معه �.

آلية 
لكرمية  � <�

ألمر 
إلuي 
لو 	-

ل§ بد�2 ֲדا خطب§ (تلك 
لتعاليم 
ل§ 

جا�2 ֲדا، كلها تبني لنا ما قد (جب 
علينا من توسيع 
صطباغنا بصبغة 
لو> 

ل§  
خلصلة  (هي  
لو>ية،  
لعالقا2 )
تنبئ عن كونكم 
ملسلمني 
حلقيقيني. 

لطيبة  عالقاتكم  
ئر� < توسعت   
aفإ

آلمن  
ملجتمع  فإ	  
آلخرين؛  مع 
يتوسع  سو�  
لسال@  على   Ëملب
)

 سألتم -+ �c مدy ¾ب aفإ �يًضا. 
�نه   �
فاجلو 
لد
ئر�؟   ªهذ نوسع   	�

لد
ئر� ح¶ حتيط  ªتتوسع هذ 	ب �¾
باملجتمع كله. فجلساÝكم � 
ملجالس 

لتجا��، ) 
لعمل   � (�مالÝكم 
 )� بشكل  معهم  تتعاملو	  من  (كل 

لقائمة..  ªهذ حتت  يند�جو	  بآخر 

منكم  يتوقع  
لذين   	

جل& قائمة   c�

إلحسا	 -ليهم >
ئًما. كذلك يند�× 

لز
ئر(	  �(لئك  
لقائمة   ªهذ حتت 
 

لذين �ضر(	 Ìتلف 
جللسا2..لذ
ينبغي �	 حتسنو
 معاملتهم من منطلق 


لتعليم 
لقر�³. 
هذ

إلسال@ يوصي 
ملسلمني باإلحسا	  	-
-+ 7يع 
لنا�.. (لن يبقى �c نو� من 

لقلو� جتاª بعضنا بعًضا  � Åالنقبا

لو عملنا بوصيته.. فكل (
حد سو� 
لآلخرين.  $بة  بكل  
لسال@  يلقي 
 �  2

ملشاجر بعض   Ôحتد �مبا 
 <

ألعد بسبب  
لكب&�  
الجتماعا2 

حٍد ) كل  فّكر  لو  (لكن  
لغف&�.. 
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مبا  -ال  
آلخرين   ªجتا يقو@  لن  �نه  منَّا 
فيه 
إلحسا	.. فإ	 هذ
 سو� يكو	 
موجًبا لنشر 
لسال@ (
ألمن � 
ملجتمع 

ألخوية ) 
لو>ية  عالقاتكم  (تتوطد 

فيما بينكم. 

لسال@  
حد ) كل   <�  
a- كذلك 

لذc يلقى عليه بسالٍ@ �كثر حر
��؛ 

خلصوما2 )  2

لشجا� 7يع  فإ	 

ملسلم  
ملجتمع  من   F)تز سو� 
 	� �مرنا  قد  تعا+  
هللا   	-  .cأل�د

قوله   � باإلحسا	  
إلحسا	  نر> 
ِ-ال  
ِإلْحَساِ	   �ُ
َجَز ﴿َهْل  تعا+: 

لر�ن:٦١).. (كذلك ) 
ِإلْحَساُ	﴾ 

لتحية  نر>   	� (تعا+  سبحانه  �مرنا 
 
aَ-ِ)َ﴿ تعا+:   Fمنها..يقو بأفضل 
 )ْ�َ ِمْنَها  ِبَأْحَسَن   
َفَحيُّو ِبَتِحيٍَّة  ُحيِّيُتْم 
َشْيٍ�  ُكلِّ  َعَلى  َكاَ	  
هللا   َّ	-ِ ُ�>ُّ(َها 

َحِسيًبا﴾ (
لنسا�:٨٧)  
 Fفقا  �  Àلن
 µلس   +- �جٌل  جا� 
   Àلن
 فر>َّ  (جلس،  عليكم  
لسال@ 
�عليه قائًال: (عليكم 
لسال@ (��ة 

لسال@  قائًال  لم  
هللا. ¸ جا� �خر (سَّ
 Àلن
عليكم (��ة 
هللا ¸ جلس، فر>َّ 
� عليه قائًال: (عليكم 
لسال@ (��ة 
 Àَلن

هللا (بركاته. ¸ جا� ثالٌث فحيَّا 

هللا  (��ة  عليكم  
لسال@  قائًال:   �
(بركاته ¸ جلس، فر>َّ 
لنÀ � عليه 

هللا  (��ة  
لسال@  (عليكم  قائًال: 

 �  ºٌصحا  dهنا (كا	  (بركاته. 
 2<<�  
aملا  �  Àلن
  Fفسأ 
ملجلس 
مما  بأحسن  
أل(لني  
لشخصني  على 
سلمو
 (لكن �>>2 على 
لثالث مبثل 
 :ªما معنا � Àلن
 Fسالمه فقط. فقا
 Fاµ  dهنا كا	  باأل(لني  يتعلق  فيما 
�	 ��> عليهما سالمهما بأحسن منه.. 
�ما 
لثالث فقد �حسن 
لسال@ فر>>2 
عليه مبثله. هذª كانت �ساليب سيدنا 

هللا � � -لقا� 
لسال@ (نشر  Fسو�


لسال@.

إلuي  
ألمر  على  
آلية  حثت   ¸
باجلنب..  
لصاحب   +- باإلحسا	 

ملر
> بالصاحب 
جلنب �(لئك 
لذين )

لعمل  يعملو	 معكم، (�مالÝكم � 
فيجب  حتتكم..  يعملو	  
لذين   )�
هؤال�   ªجتا 
خل&  عو
طف   
حتملو  	�
7يًعا.. كما ¾ب �	 حتملو
 عو
طف 
كذلك  �يًضا.  �Ýسائكم   ªجتا 
خل& 
¾ب �	 حتسنو
 -+ �مالئكم � 
لسفر 
(لو كا	 
لسفر لفتر� (جيز�. فهذ
 ما 


هللا تعا+ من عبا>ª.. �ال تصد�  ªيريد

لفسا>  نشر  تسبب  با>��   c� منهم 
 
مهما كا	 ضئيال؛ بل ¾ب �	 تنشر(


ألمن (
لسال@ فقط >
ئًما.
﴿َ(َما   :+- باإلحسا	  
ألمر  ميتد    ¸

ملسيح   Fيقو �َْيَماُنُكْم﴾..  َمَلَكْت 
 c)a 7يع 	- :ªملوعو> � ما معنا


لذين هم � قبضتكم ¾ب �	  Õ)لر


حتسنو
 -ليهم.
Ðفظ  �مر  
إلسال@:   �مر  هو   
فهذ
�يديكم،  حتت  مـمن  
لرقيق  شر� 
(-كر
مهم.. (عد@ 
إلسا�� -ليهم، بل 
 Rجب (�ى عن تكليفهم ما هو فو)�
 Fألعما
  � بإعانتهم  (�مر  طاقتهم، 
طلبتم   
a-) -ليهم.  
إلحسا	 ) 
لشاقة 
تعينوهم   	� فيجب  صعبا   
�مر منهم 

لتعاليم  هي   ªهذ عليه.  (تساعد(هم 
�من  µتمع  -قامة   +-  c<تؤ 
ل§ 
بني  
ملحبة  مشاعر  (جتلب  (سليم.. 
 
a- ما� .ªألج& (سيد

جلميع ح¶ بني 
ُطِلَب من 
ألج& �كثر مما يطيق فإنه لن 

بسبب استكبارهم قد رفضوا اإلنسان الذي بعثه اهللا 
واألمن  السالم  ذلك  من  ُحِرموا  فقد  وبالتا�   Tتعا
الذي ال يأ� إالَّ من اهللا تعاT. فإذا استكcمت جتاه أحباء 
سالما. أو  أمنا  تنالون  فكيف  وآذيتموهم؛   Tتعا اهللا 
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.ªو سيدÙ بÐ يشعر

آلية  �اية   � تعا+  
هللا   Fيقو  ¸

هللا   َّ	-ِ﴿ بصد>ها:  Ùن  
ل§  
لكرمية 
 ..﴾
ال ُيِحبُّ َمْن َكاَ	 ُمْخَتاال َفُخوً�

آلية فإنه  ªمر هذ
فالذc ال يعمل بأ(
 Fلشخص ال ينا
 
ÌتاFٌ فخوٌ�.. (هذ
 ª<عبا يناF حب  (ال  تعا+  
هللا  حب 

لشخص 
ملتكD؛  

لصاحلني. مثل هذ

لشيطا	  �ثر  يتبع  فإنه   ªDبسبب تك)

لذc �نكر 
ألمر 
إلuي (�فضه بسبب 

 .ªDتك
نفس  -نه  �يًضا..  
أليا@   ªهذ  �)

إلميا	  من  
لنا�  مينع   cلذ
  Dلتك


ملوعو> �. (هو كذلك  باملسيح 
 �

لذc مينع 
لنا� من �> Dلتك
نفس 
 Fل§ قا
 Rحلقو

لعبا>.. تلك  Rحقو
حل  تؤ>(ها   ¿  
a- �نكم  تعا+  
هللا 
مهما  
ملتكDين   	- سخطه.  عليكم 

ّ>عو
 ��م �هل �من (سال@، فإ�م لن 
يفلحو
 � -قامتهما �بًد
، أل�م بسبب 
 cلذ

إلنسا	  

ستكبا�هم قد �فضو
 
ُحِرمو فقد  (بالتا�  تعا+  
هللا  بعثه 
 Èال يأ cلذ
من aلك 
لسال@ (
ألمن 
 ªمت جتاDستك
 
aهللا تعا+. فإ
-الَّ من 
�حبا� 
هللا تعا+ (�aيتموهم؛ فكيف 

تنالو	 �منا (سالما؟
فبفضل 
هللا تعا+ Ùن 
لسعد
� �	 (فقنا 
 

هللا تعا+ -+ معرفة aلك 
إلما@.. لذ


ألمو�،  ªلفكر � هذ
 علينا �	 منعن 

لصاحلة   Fباألعما 
لقيا@   F)اÙ  	�)

حلقيقي للكلمة ح¶ ال يصيب  Êباملع
�حٌد منا سخط 
هللا تعا+ (ُيحر@ من 
على  ֲדا  تعا+  
هللا  ينعم  
ل§  
لِنعم 
رهم ֲדا.  
ل§ بشَّ 2

ملؤمنني.. (
لبشا�
علينا �	 Ïضع �ما@ 
هللا تعا+ (نستعني 
 � قصرنا   	-) �نفسنا..  (Ùاسب  به 
نطلب ��ة   	� 
ملاضي؛ فــيجب 

هللا تعا+ (مغفرته (سترª.. فاهللا تعا+ 
 ��حيٌم (كرٌمي (هو 
لذc يغفر 
لذنو
بفضله. ¾ب �	 نطلب ��ة 
هللا تعا+ 
ح¶ نتلقى �سالة 
لسال@ من 
هللا تعا+ 

(حتيط بنا مغفرته.
 :ªمعنا ما   � 
ملوعو>  
ملسيح   Fيقو

 �
لذنو من   �َّDيت) حقها  
لصال� 
(ينفر من 
ملجالس 
لسيئة.. (¾د � 

هللا  Fفعا إلظها� جال
نفسه �اًسا (>
 

حلما� ¾عله مستعد 
تعا+. فإ	 هذ

ملسيح  مثل  
لصليب  على  ُيعلَّق  أل	 
ُيلقى �  بأ	  �يًضا  
ضيا � )�  ..�
-بر
هيم  مثل  تعا+  
هللا  لوجه  
لنا� 
تابعا   ªضا� ¾عل  (عندما   ..�
هو   cلذ
 
هللا  فإ	  تعا+؛  
هللا  ملرضا� 

لصد(� �فظه (ينـزله  2
عليم بذ
من  (¥رجه  حيًّا  
لصليب  على  من 

آليا2 ير
ها  ªلنا� ساملا. (لكن هذ

فقط �(لئك 
لذين يؤمنو	 باهللا تعا+ 

حق 
إلميا	.
كاملي  نكو	   	� تعا+  
هللا  (فقنا 

وعندما {عل رضاه تابعا ملرضاة اهللا تعاT؛ فإن اهللا 
الذي هو عليم بذات الصدور �فظه وينـزله من على 
الصليب حيًّا و�رجه من النار ساملا. ولكن هذه اآليات 
يراها فقط أولئك الذين يؤمنون باهللا تعاT حق اإلميان.

 	� كما  حسيًنا..  يكو	  
ملؤمن 
حلية  �ُلِبَس   
a- 
لبسيط  
لشخص 

 >خل a- 	إلنسا
يصبح �7ل.. فإ	 
فيه 
إلميا	 
حلقيقي يناF معرفًة (تنفتح 
(يعطي  يصلي  فعندها  معرفته..  عني 

نظر�  
ئًما < علينا  ُيلقي   	�) 
إلميا	 
 	
ن& 
لرضا (�	 ¥رجنا 7ـيًعا من 

ئًما < نشـاهد   	�) تعا+..  سخطه 
(مغفرته  (��ته  تعا+  حبه  جتليا2 

(تأييدª.. �مني


