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 ûة: �ملكتب �لعرbتر

ال  'حد¾  �هللا  �ال  �له  ال   1 شهد 
شريك لـه، 'شهد 1 �مًد� عبد¾ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  'Aسوله. 
�لشيطا1 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا �Aَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن   Îِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Îََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Õمني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لt �لقاها سيدنا مر�� مسر!
 �sد �يدU �هللا تعاq بنصرU �لعزيز

� pملهد� Oخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� !�إلما�
يو6 ١٤ /٢٠١٢/١٢
ملانيا ،�Aفر�نكفو ¥

”�لشـهيد“ عا/	  ُيفَهم من كلمة 
�لذ� يضحي èياته ¥ سـبيل  نه 
�هللا، أل1 �لـذ� يضحـي èياته ¥ 
سبيل �هللا ينا? مرتبة �لشهيد 'يفتح 
 1ّ�هللا تعا� له بـو�� �جلنة. بيد 
'�سعا جد�،   Éلشهيد" مع�" لكلمة 
'Gا معا1ٍ خـر¬ يضا �ضافة �� 
�لتضحيـة بالنفس. 'سـو� بني 
�ليو6 هذ¾ �ملعا� ¥ ضو� �ألحا/يث 
�لشـريفة 'قو�? �ملسـيح �ملوعو/ 
�. �ألطفا? �لصغاA �لذين ُ'لد'� 
'تربَّـو� 'ترعرعو� ¥ هـذ¾ �لبال/ 
سئلُت  'قد  �لسؤ�?،  هذ�  يطرحو1 
هذ� �لسـؤ�? كثر مـن مر	. قبل 
بضعة يا6 ُعقد� جلسـة ¥ مدينة 
”هامبو�A“ مع فتيا� من مشر'  
”'قف نو“، حيـث طرحت فتا	 
هذ� �لسـؤ�? ¥ تلك �جللسة يضا 
فقالت بأنك عندما تسر/ حد�ثا عن 
�لشهد�� ُيذكر فيها كث$� 1 �لشهيد 
قا? ألقاAبه 1 يدعو� له لُيستشـهد 
1 �لشها/	  ''ينا? مرتبة �لشها/	، 
تكو1 ¥ نصيب �'� �حلظ �لسعيد؛ 
فلما�� ال يسألو1 �لدعا� للغلبة على 

�ألعد�� بدال من �لشها/	؟
ال شك 1 �لدعا� للغلبة على �ألعد�� 
هو �َأل'� ¥ هذ� �ملوضو ، 'قد 'عد 
�هللا تعـا� �جلماعا� �لربانية G 1م 
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حضرv مر�� مسر!
 �sد �يدU �هللا

 ،��Aم �لفتوحا� '�النتصاG' لغلبة�
كما نبأ �هللا تعا� �ملسـيح �ملوعو/ 
 Aالنتصا�' Ñبالنجـا يضـا   �
'�لغلبة كثر من مـر	، 'Ìن على 
يقني 1 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
ستر¬ Õيا� '�ضحة 'بينة Gذ¾ �لغلبة 
بإ�1 �هللا، 'ها Ìن نر¬ ÕثاAها يضا 
على صعيد �لو�قـع �� يبايع �لنا� 
'ينضمو1 �� �جلماعة �إلسـالمية 
�لرغم  �أللو� على  �أل�دية مبئا� 
من �ملعاAضة �لشديد	، 'يبايع �لنا� 
يضـا ¥ �لبال/ �لÁ تكو1 �ملعاAضة 
 Aشدها. فكل هذ¾ �ألموفيها على 

'�لفتوحا�  �لتقـد6  تد? على  �منا 
�لÁ نر¬ منا�جها بأ6 عيننا. كذلك 
�ل�Rمج �ألخر¬ �لÁ تديرها �جلماعة 
'تزيل شبها� �لعاÚ غ$ �إلسالمي 
تد? علـى حتقيق �لنجاحا�. 'كل 
هذ¾ �ألموA �منا هي خطو�� حثيثة 
 Áتتخذها �جلماعـة للتقد6 'هي �ل
سو� ُتحدÄ �نقالبا غ$ عا/� ¥ 
�لوقت �ملناسب بإ�1 �هللا، فعلى كل 
�د� 1 يسعى Gذ� �لغر� جاهد� 
'يدعو �هللا تعا� يضا. ال شـك نه 
ال بد من تقدمي �لتضحيا� لتحقيق 
فر�/ �جلماعة  6 �ملقاصد �لرفيعة، فيقدِّ

نو  من  �إلسـالمية �أل�دية كل 
Gا  مستعدين  'يكونو1  �لتضحيا� 
- كلمـا �قتضى �ألمـر - مبا فيها 
 Áيضا �ل Ñ�'Aلتضحيـا� بـاأل�
ُتكسـبهم مرتبة �لشها/	 فيدخلو1 
¥ جنا� مرضا	 �هللا. 'لكن مفهو6 
�لشها/	 ال يقتصر على �لك فحسب 
كما قلُت قبـل قليل. فهنا� حاجة 
يضا  A1 يّطلع �لشبا� '�لكباماسة 
من �لذين يطرحو1 هذ� �لسؤ�? على 
تفاصيل مفهو6 �لشها/	 ليسعى كل 
 Ñ'A حد لنيل هذ¾ �ملرتبة 'يفهم�'
هذ� �لدعـا� 'يدخل جنا� مرضا	 
 ûأل 	مر � Ûهللا. لقـد قا? �لنـ�

ا�ـدف احلقيقـي للمؤمن 
الصادق ليسـت التضحية 
بروحـه مـرة واحـدة بل 
املـراد منـه هـو اجلهـد 
الـدؤوب لنيـل رضا اهللا 
لتقدمي  واسـتعداده   cتعا
التضحية ? كل حني وآن.
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هرير	 �: ��� كنتم تُعّد'1 �لشهيد 
من ُقتل ¥ سـبيل �هللا فحسب فإ1ّ 

�لشهد�� ¥ مÁ قليلو1. 
 َّ1'هنا� حديث ¥ صحيح مسلم: َ
َهاَ/َ	  �لنَِّبيَّ � َقاَ? َمْن َسـأََ? �َهللا �لشَّ
َهَد�ِ� َ'1ْ�ِ  ٍ̂ َبلََّغُه �هللا َمَناِ¿َ? �لشُّ ِبِصْد
َماَ� َعَلى ِفَر�ِشـِه. نر¬ ¥ معركة 
يضا 1 �لنÛ � سأ? �هللا تعا�  Aبد
�لفتح مناشد� بوعد¾ 'سأ? �هللا �حليا	 
للذين كانو� معه ¥ بدÚ' A يسـأله 
�لشها/	 Gم بالتضحية èياִדم فقا?: 
�للُهمَّ 1ْ�ِ ُتْهِلْك َهِذِ¾ �ْلِعَصاَبَة ِمْن َْهِل 
�ِإلْسال6ِ ال ُتْعَبُد ِفي �َألAِْ�. فالغاية 
�لÁ بّينها �هللا تعا� من حيا	 �إلنسا1 

هي عبا/	 �هللا تعا�. 
�لصا/^  للمؤمن  �حلقيقـي  �Gد� 
�لتضحية بر'حه مر	 '�حد	  ليست 
بل �ملر�/ منه هو �جلهد �لدý'� لنيل 
لتقدمي  '�سـتعد�/¾  تعا�  �هللا  Aضا 
�لتضحية ¥ كل حني '1Õ. كذلك 
'A/ ¥ �حلديث �لشـريف 1 على 
 ��� يتمÉ �حلر� 'لكنها  ال  �ملؤمن 
ُفرضـت عليه 'حـا'? �لعد' قتله 
بسـبب /ينه فيجب على �ملؤمن ال 
يتر�جع قط، بـل ½ب 1 يتصد¬ 
له كاألبطا?. حني كانت �حلر'� 
مسـموحة ' ُفرضت على �ملؤمنني 
كانـو� يقاتلو1 �لعـد' 'يضحو1 

بأA'�حهم 'ينالو1 مرتبة �لشـها/	 
 1' كانو� ُيكَرمـو1 بالفتح /'1 
يصيبهم خو� ' �عر. ما �ليو6 فال 
 �حر� /ينية مسموحة 'عد�ýنا 
عد�� �جلماعة �إلسـالمية �أل�دية 
جبنا� فيهاbو1 ¥ �خلفا�، غ$ �م 
يضا فلسـنا  لو هاbو� من �ألما6 
مأموAين بشن �حلر�. فهنا� بعض 
�أل�ديـني �لذين يتلقوA 1سـائل 
 1�لتهديد يقا? فيها بأ1 عليكم �ما 
تتركو� �أل�دية ' تستعّد'� للقتل. 
تقتضي  �ملناسـبا�  هذ¾  مثل  ففي 
شـجاعة �ملؤمن - 'هذ� ما يقو6 به 
�أل�ديو1 ¥ باكسـتا1 -ال يؤثر 
نفسـه على �لدين 'Aضا �هللا تعا�. 
فمن ميز�� �ملؤمن نه يكو1 صامد� 

'قويا ¥ ¡تلف �لظر'�. 
'كما قلـت من قبل فـإ1 كلمة 
جد�،  �ملعا�  '�سـعة  ”�لشها/	“ 
'قلُت يضـا بأ1 �هللا تعـا� عّلم 
�ملؤمنني /عا� ليكونـو� من �ألنبيا� 
'�لصديقني '�لشـهد�� '�لصاحلني، 
'لكن ما �ملـر�/ من �لك؟ 'ما هي 
فلسـفته 'ُعمقه؟ فقد مّن �هللا تعا� 
علينا ¥ هذ� �لعصر �� 'ّفقنا لإلميا1 
بإما6 �لزما1، � �ملسـيح '�ملهد� 
عليه �لسـال6 �لذ� فّسر 'شرÑ لنا 

بوضوÑ معناها.

 Ûلن� مز�يا  �كر  تنا'?  لن  �آل1 
'�لصا� مفصال  '�لشهيد  '�لصديق 
�منا  قبل،  من  �كرִדا   Áل� �آلية  من 
سأبني لكم عن �لشهيد ¥ ضو� ما 
كتبه سيدنا �ملسيح �ملوعو/ � أل1 
 ¥ ë، 'ألن	حوله عا/ً Ñلسؤ�? ُيطر�
سيا^ �كر¾ يًضا. فقد كتب سيدنا 
�ملسيح �ملوعو/ � ¥ مو�ضع عد	 
عن حقيقة �لشهيد 'مرتبته 'مكانته 
'سأقر عليكم �آل1 بعض �ملقتبسا� 
 �A'منها 'يتبني منها ملا�� من �لضر
/عا� �هللا لنيل مرتبة �لشهيد، 'أل� 
نو  من �الستشها/ ينبغي 1 ندعو، 
�ملؤمن  عند  تكو1   1 ينبغي  'ملا�� 
�ملسيح  سيدنا  يقو?  فيها،  Aغبٌة 

�ملوعو/ �: 
من  �لشهيد   1 يظنو1  �لنا�  عامة 
 'ُقتل ¥ معركة ' غر^ ¥ �لنهر 
قو? بأ1  ëما� بالوبا� فقط، لكن
'حصر  فقط   Éملع� ֲדذ�  �الكتفا� 
�الستشها/ ¥ هذ¾ �حلد'/ بعيٌد عن 
شأ1 �ملؤمن، فالشهيد ¥ �حلقيقة من 
�هللا،  من  '�لسكينة  �الستقامة  ينا? 
èيث ال تزعزعه � ¿لزلة ' حا/ثة 
للمصائب  متصديا  يبقى صامد�  بل 
 1 �ال  ½د   Ú لو  لدAجة  '�لشد�ئد 
½و/ èياته ¥ سبيل �هللا لنا? صمو/� 
 �سه /'1 A 6 للعا/	 'َلقدَّ خاAقا 
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نو  من �حلز1 ' �حلسر	 (� يقد6 
�بد�� � نو   للتضحية /'1  سه A
 1  Éيتم فهو  '�حلسر	)  �لغم  من 
ليضحي   �Aتكر�'  �Aمر� �حليا	  ينا? 
ֲדا مر��A 'تكر��A، 'تكوA ¥ 1'حه 
لذٌ	 'سر'è Aيث متنحه كل ضربة 
سيف تقع على جسمه لتسحقه حياً	 
'نضاA	؛  جديد	  'مسر	  جديد	 

فهذ� هو معÉ �لشهيد.      
لفظة  من  مشتقة  �لكلمة  هذ¾   «
يتحملو1  فالذين  يضا،  ”�لَشْهد“ 
سبيل   ¥ 'يتحملو1  �لشاقة  �لعبا/	 
 ،Aلتكد�'  	Aملر�� نو�   كل  �هللا 
½د'1  فهم  ملو�جهتها  'يستعّد'1 
�لشهد   1 'كما  كالشهد،  حال'	 
للنا�﴾،  شفا�  ﴿فيه  لـ  مصد�^ 
يكو1 هؤال� يضا مبنـزلة �لتريا^، 
صحبتهم   ¥ ½لسو1  فالذين 

(فإ��  كث$	،  مر��  من  ينجو1 
فقط  باملو�  ُتنا?  �لشها/	  كانت 
�إلنسا1  يستفيد   1 ميكن  فكيف 
َمن   َّ1 هو  فالشهيد  صحبته،  من 
للحسنا�  ُيوفق  صحبته   ¥ ½لس 
Aضو�1  سبيل   ¥ '�لس$  �حلقيقية، 
فينجو  تعا�  �هللا  بقر�  '�لفو¿  �هللا 
 :� يقو?   « ¡تلفة)  مر��  من 
» �1 �لشها/	 �سم للدAجة '�ملكانة 
حني Óر¿ها �إلنسا1 ير¬ �َهللا � ¥ 
كل عمل له ' على �ألقل يوقن بأ1 
�هللا ير�¾، 'هذ� ُيسمى �حسانا يضا. 

 (?'(ملفوظا�، ·لد 
�ملوعو/  �ملسيح  قاله سيدنا  ما  (هذ� 
1 �إلنسا1 �لذ� ير¬ �هللا ¥  �
كل عمل له ' يوقن بأنه � ير�¾ 
�هللا  بأ1  يوقن   � شهيد،  يضا  هو 
� ينظر �� كل ما Óر¿¾ من عمل، 

فحني تتحقق هذ¾ �لدAجة فاإلنسا1 
يبقى /'ما ملتفتا �� �حر�¿ �حلسنا� 

فقط، فال يسعه �قتر�� � سيئة)
» بيَّن �ملسيح �ملوعو/ � �نطالقا 
�لذ�� �إلGي ما هو �إلحسا1،  من 
فقا? عندما تتحقق هذ¾ �حلالة تسمى 
فيقو?  �إلحسا1؟  هو  فما  �حسانا، 
� ¥ بيا1 �لك: لقد مركم �هللا 
'جتا¾  جتاهه  بالعد?  تقومو�   1  �
�لعد?   �� حضرته  (يش$  خلقه، 
�إلحسا1)..  قبل  /Aجة  هو  �لذ� 
�لعبا/،  'حق  �هللا  حق  تؤ/'�   �
فال  �لك  من  كثر  �ستطعتم  فإ�� 
يضا،  حِسنو�  بل  بالعد?  تكتفو� 
عليكم  ُكتب  مما  كثر  حر¿'�   �
'�عبد'� �هللا بإخال� كأنكم تر'نه، 
بد  'ال  مكتوبة  �د/	  (فالفر�ئض 
منها لكن ينبغي 1 تقومو� بأكثر من 

عامـة النـاس يظنـون أن الشـهيد من ُقتـل ? معركـة أو غرق ? النهـر أو مات 
بالوبـاء فقـط، لكن� أقـول بأن االكتفـاء بهذا املعـ� فقط وحصر االستشـهاد 
? هـذه احلـدود بعيٌد عن شـأن املؤمن، فالشـهيد ? احلقيقة من ينال االسـتقامة 
والسـكينة مـن اهللا، �يـث ال تزعزعـه أي زلزلـة أو حادثـة بل يبقـى صامدا 
متصديـا للمصائب والشـدائد لدرجـة لو l �ـد إال أن �ود �ياته ? سـبيل 
م رأسـه دون أي نوع من احلزن أو احلسـرة...    اهللا لنـال صمـودا خارقا للعادة وَلقدَّ
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�لك من �لنو�فل، 'تؤ/'� حق عبا/	 
فعلتم  فإ��  عالقة،  به  'تنشئو�  �هللا 
هو  'هذ�  �لعبو/ية  هي  فهذ¾  �لك 
�ملر�تب   �� يؤ/�  'هو  �إلحسا1، 
 :� قا?   « �لشها/	)  ¹ص   Áل�
 �� باإلضافة  بدماثة  �لنا�  عاِملو� 
تعاملوهم   1 ½ب  حقوقهم،  تأ/ية 
�لو�جب  من  (فليس  �خللق،  èسن 
بل  فقط  �لنا�  حقو^   ��/ عليكم 
/Aجا�  ºى  تنالو�   1 A/مت   ���
�لشها/	 'تنضّمو� �� �لذين Óر¿'1 
تعاملو�   1 فعليكم  �لشها/	،  /Aجة 
'�إلحسا1  '�للطف  باحلب  �لنا� 

باإلضافة �� تأ/ية حقوقهم) 
» قا? �: �1 من مقتضى �لعد? 
1 تنشئو� �لعالقة باهللا � حÀ يتولد 
سو�¾  حد  ال  بأ1  �ليقني  لديكم 
حد  'ال  '�لعبو/ية،  بالعبا/	  جدير 
½دA باحلب 'ال حد خليق بالتوكل 
�� ال ميكن 1 يتوكل �إلنسا1 على 
قيو6  'هو  يضا  خالق  ألنه  غ$¾، 
هذ¾ �حليا	 'ِنَعِمها، 'هو �لر� �لذ� 
يكفي  'قا?: ال  نعمه.  'يهيئ   ûير
 Aألمو� ֲדذ¾  فقط  يوقن   1 للمؤمن 
مالك  'حد¾   � �هللا   1 يظن   '
كل �لقد��A 'هو �لر�، بل ½ب 
1 تسبقو� هذ¾ �لدAجة '¹طو� �� 
�ألماè 6يث ½ب 1 تؤمنو� بعظمة 

عبا/�تكم   ¥ متأ/بني  'تكونو�  �هللا 
 �ٌ/ عندكم  يكو1   �) مامه 
مامه  '¹ضعو�  �هللا)  عتبا�  عند 
 ¥ 'تتفانو�  �لقلب  بصد^  'تعبد'¾ 
يتم عظمته 'جالله A حبه 'كأنكم

'حسنه �خلالد بأ6 عينكم.  
فحني ينظر �إلنسا1 ُحسن �هللا �لذ� 
ال حد له 'ال �اية، 'يوقن بصفاته 
 1 ميكن  فال  /'ما  بعبا/ته  'يهتم 
يصدA منه ُ� تصر� ينا¥ Aضو�1 
�هللا، فإ�� حتققت هذ¾ �حلالة لإلنسا1 
� كلمة  ح  لقد 'ضَّ فهو شهيد. 
هذ¾  تنشأ  حني  بأنه  فقا?  �لشهيد 
قو	  تنشأ  فعندها   � باهللا  �لعالقة 
- �إلنسا1  فيستعد  �الستقامة، 

من  نو   لكل  �هللا-  Aضو�1  لنيل 
�لك  كل   Aيصد 'ال  �لتضحية، 
 ¥ متعة  �إلنسا1  ½د  بل   �Aضطر��

تنقلب  فهي  �لطريق،  هذ�   ّ̂ مشا
�ملؤمن  يتصد¬   �� 'سكينة،  �Aحًة 
 � قلبه  يبقى ¥  'ال  مصيبة،  لكل 
لو  بأنه  حسر	،   ' غم   ' خو� 
قد  كا1  'لو  فعل كذ�  قد  يكن   Ú
�جلماعة  عد��  من  فال1  قو?  قِبل 
�ثر  �Aتّد عن �أل�دية  'لو كا1 قد 
�لتهديد��؛ لسِلم من مو�جهة هذ¾ 
�ملشاكل �لÁ يتعر� Gا حاليا. كال 
مؤمن  ببا?  �لك  1 ¦طر  ال ميكن 
قط، ��� كا1 مؤمنا حقيقيا، بل �1 
يهيئ   � باهللا  'يقينه  �لقو�  �ميانه 
له �لر�حة '�لفرحة ¥ هذ¾ �لشد�ئد. 

فهذ¾ هي مكانة �لشهيد.
ينا?   » قا? �ملسيح �ملوعو/ �: 
�إلنسا1 مرتبة �لشهيد عندما يعبد �هللا 
بتحمل �ملشقة، 'يضحي بكل �Aحة 
/نيوية من جل Aضو�1 �هللا 'عبا/ته، 

هذه الكلمة مشتقة من لفظة ”الَشْهد“ أيضا، فالذين 
يتحملون العبادة الشـاقة ويتحملون ? سبيل اهللا كل 
أنواع املرارة والتكدر، ويستعّدون ملواجهتها فهم �دون 
حالوة كالشهد، وكما أن الشهد مصداق لـ ﴿فيه شفاء 
للنـاس﴾، يكون هؤالء أيضا مبنـزلـة ال|ياق، فالذين 
�لسـون ? صحبتهـم ينجون من أمـراض كثhة....
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'ال يضحي فقط بل يصل �� /Aجة 
هذ�  من  سكينة  فيها  �هللا  من  يتلقى 
�لعبا/	 كما  يتمتع ֲדذ¾   � �لعمل، 

يتمتع �إلنسا1 من حال'	 �لشهد. 
ففي �لعبا/	 �لÁ يتمتع ֲדا �ملر� كتمتُّعه 
èال'	 �لشهد، ال يبقى �هتما6 �ملر� 
بالعبا/	 '�لصال	 �ضطر��A بل يكو1 
�ميانا   ،� باهللا  �لكامل  يقينه  نتيجة 
كل   1 'معلو6  ير�¾.  �هللا  بأ1  منه 
عمل يقو6 به �ملر� �بتغا� مرضا	 �هللا 
ُينيله  �لرضو�1  فهذ�  Aضا¾،  ُيكسبه 
�لشها/	. 'كذلك كل سيئة  /Aجة 
يتركها �ملر� فإمنا يتركها أل1 �هللا � 
�ا¾ عنها، ألنه يريد 1 ينا? Aضا¾ 
 1'يقو� عالقته باهللا. فحني يفكر 
�هللا ينظر �� كل عمل له سو�� كا1 
عماله  1حسنا 6 سيئا، ¦طر بباله 
�لفالنية ميكن  عا/ته   ' هذ¾  �لسيئة 
لن  فهذ�  �هللا  تتسبب ¥ غضب   1
�لسيئة فحسب،  �Aتكا�  ينها¾ عن 
بل سو� يلفته �� �حر�¿ �حلسنا� 
باهللا  �ميانه  يتقو¬  'سو�  يضا، 
� 'هذ� هو �Gد� من  به  'يقيُنه 

حيا	 �إلنسا1 �ملؤمن. 
» يقو? سيدنا �ملسيح �ملوعو/ �: 
�1 فهم �لعامة لكلمة �لشهيد ينحصر 
 ' بالسهم  ُيقتل  من  �لشهيد   1  ¥
�لفجائي  باملو�  ميو�   ' �لبندقية 

فيه  قا?  �لذ�  �حلديث  'ضح  (هنا 
َهَد�ُ� َخْمَسٌة �ْلَمْطُعو1ُ  �لنÛ � "�لشُّ
�ْلَهْد6ِ  َ'َصاِحُب  َ'�ْلَغِريُق  َ'�ْلَمْبُطو1ُ 
 ،�Aِهيُد ِفي َسِبيِل �ِهللا“ (�لبخا َ'�لشَّ
�ملوعو/  فاملسيح  �أل��1)  كتا� 
� يوضح �لك 1 �لعامة يعد'1 
لكن  �لشهد�� حصر�)،   من  هؤال� 
مكانة �لشهيد عند �هللا ال تتوقف هنا 
يترتب  �الستشها/  هذ�   �) فقط، 
على �ملو� �لظاهر� لكن للشها/	 
 1 '½ب  �هللا  عند  خر¬  /Aجا� 
 1�  (� فقا?  مؤمن  ينشدها كل 
يي حقيقة خر¬ يضا A ¥ للشهيد
بغض �لنظر هل ُقطع جسمه 6 ال، 
ر'�  بالقلب، تذكَّ تتعلق  'هي كيفية 
(لقد   Ûلن� من  يقتر�  �لصديق   1
خRُتكم ¥ �لبد�ية 1 �هللا � علَّمنا 
يعملو1  �لذين  1 ½علنا من  �لدعا� 
'�لرسو?  �هللا  'يطيعو1  �حلسنا� 
'�لشهد��  '�لصديقني  �لنبيني  من 
حضرته  قا?  فقد  '�لصاحلني، 
�لدAجة  'Óتل  �لك)   �� مش$� 
�لثانية بعد �لنÛ كما يكو1 �لشهيد 
bيع  Óو¿   Ûفالن ّديق،  للصِّ  �Aًجا
�لنÛُ صديقا  يكو1   � �لكماال�؛ 
'شهيد� 'صاحلا معا، لكن �لصديق 
فال  منفصلتا1،  /Aجتا1  '�لشهيد 
هل  �لبحث   ¥ للخو�  /�عي 

يكو1 �لصديق شهيد� 6 ال. فدAجة 
�لكما? �لÁ ُيعّد فيها كُل مر خاAقا 
حيث  من  ¡تلفة  'معجزً	،  للعا/	 
فإ1  لذ�  '�لدAجتني.  �ملرتبتني  هاتني 
 Aتصد èيث  قو	  له  يهب   � �هللا 
على  '�ألخال^  �ألعما?    'A منه 
�حلقيقية،  صوAִדا   ¥' 'جه  كمل 
يكو1  ال  èيث  تكلف،   � 'بال 
بد�فع �خلو�  �ألعما?  صد'A هذ¾ 
 ' �لرجا�، بل تكو1 جز�� ال يتجز
من طبعه 'فطرته، فال يبقى ¥ طبعه 
ُ� تكلف، فمثال ��� جا� سائل �� 
سو��  شيئا  له  ليعطي  فُيضطر  حد 
 �) ال،   6 �لك  على   Aيقد كا1 
نر¬ ¥ �ملجتمع �ملا/� 1 �إلنسا1 
�لغë ��� سأله ُ� شحا� ما6 �لنا� 
فهو يقد6 له شيئا Aغما عنه خجال 
من �لنا�) حÀ لو Ú يكن ¦شى �هللا 
 �) �لنا�،  من  خجال  يقد6  لكنه 
6 له شيئا فسيقو?  ¦ا� نه ��� Ú يقدِّ
�لنا� ¥ حقه قا'يل بأنه óيل Aغم 
غنا¾) لكن مثل هذ� �لتكلف ال يكو1 
¥ �لشهيد، بل تز/�/ قوته 'قدAته، 
'بقدA ما تز/�/ ¦ف مله 'ال يعو/ 
يشعر بالثقل، ('يستعد ملو�جهة كل 
 1'/ �هللا  سبيل   ¥ �ملعانا	  من  نو  
 � بد�فع  يستعد  فال  تكلف،   �
خو� ' �نعا6، بل كما قا?) فمثال 
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التقوى

� �لفيل فهل A ضعت منلٌة على'ُ ���
سيعا� من ثقلها؟ (ملفوظا�، ·لد 
'?) (فهنا� معانا	 'حيد	 يتحملها 
�ملؤمن �حلقيقي 'هي تتمثل ¥ Aغبته 

�لعاAمة ¥ �لفو¿ برتبة �الستشها/)
 1 كثر  هنا   �  Ñشر فقد 
�الستشها/ �حلقيقي هو حالة قلبية، 
باإلميا1  تنشأ  �لقلبية  �حلالة  'هذ¾ 
 ،� باهللا  �لكامل  '�ليقني  �لكامل 
بينت  –كما  �هللا  بأ1  يوقن   1  �
له،  عمل  كل   �� ينظر  سابقا- 
نه ½ب 1 يقو6 بكل عمل �بتغا� '
مرضا	 �هللا. فعندها تصدA من �ملؤمن 
�حلسنة،  '�ألعما?  �ألخال^  ºى 
� ال يكو1 �لد�فع '��Aها ُ� Aيا� 
بل تصدA منه �بتغا� مرضا	 �هللا فقط، 
'�1 �لفو¿ برضو�1 �هللا � يضا ال 
بل  فقط  '�جلهد  بالسعي  يتحقق 
�لسعي يكو1  حني يد�'6 على هذ� 
'فطرته،  طبعه  من   يتجز ال  جز�� 
فال تشغل باله فكرٌ	 سو¬ �حلصو? 
على مرضا	 �هللا فقط. فإ�� كا1 حد 
يوفَّق مثال خلدمة �جلماعة فإنه ¦د6 
على حسن 'جه ال لكسب �لصيت 
أل1  فقط،  �هللا  Aضو�1  لكسب  بل 
عا/	 �خلدمة قد ترسخت فيه لدAجة 
ال يهد له با? 'ال يطمئن /'1 تقدمي 
 ��� ناسا  هنا�   1 لدAجة  �خلدمة، 

يقلقو1  خدمة   �ُ منهم  ُتطلب   Ú
'يضطربو1. فقد قد6 حضرته مثاال 
حاجة   '�  ' شحاٌ�  طلب   ��� نه 
يعطيه  فهو  /نيو�  Aجل   � من 
شيئا عا/ً	، لكن �لك يكو1 بد�فع 
يقو6  فال  �لشهيد  ما  عا/	.  �لريا� 
فطرته   1� بل  �لنية  بأ� حسنة ֲדذ¾ 
�حلسنة،  �حر�¿  على   ¾Rجت �لسليمة 
 A'حلسنة �لفطرية تز/�/ مبر� 	1 قو�'
�لوقت، èيث ال يشعر �إلنسا1 �ثر 
�حر�¿ حسنة ' �سد�� خدمة نه قا6 
على  جز��¾  ينا?   1 '½ب  بإجنا¿ 
�لك من هل �لدنيا ' ينا? �عجاֲדم 
خد6  نه  قط  بباله  ¦طر  'ال  ֲדا، 
�جلماعة فال بد 1 يكافئه �ملسئولو1 
حتما، كال بل هو ينجز كل عمل 

�بتغا� مرضا	 �هللا فقط. 
» يقو? سيدنا �ملسيح �ملوعو/ � 

¥ كتابه ”تريا^ �لقلو�“:    
”�ملر�/ من مرتبة �لشـها/	 هو حني 
Óر¿ �إلنسا1 يقينا باهللا تعا� 'بيو6 
�جلز�� نتيجة قوته �إلميانية كأنه ير¬ 
�هللا تعا� بأ6 عينيـه؛ عندها تز'? 
مر�A	 �ألعمـا? �لصاحلة بRكة هذ� 
�ليقـني، 'ينـز? قضـا� �هللا تعا� 
'قدA¾ على �لقلب مثل �لعسل نتيجة 
�لتوفيق �حلاصل، 'ميأل صحن �لقلب 
باحلـال'	، ف$¬ �إلنسـا1ُ �إليال6 

�نعاًما. فالشـهيد هو �لذ� ير¬ �َهللا 
تعا� نتيجة قـو	 �ميانه، 'يتلذ� من 
مر�A	 قضا� �هللا 'قدA¾ كأنه �لعسل 
�للذيـذ، فمن هذ� �ملنطلق ُيسـّمى 
شهيد�. 'هذ¾ �ملرتبة �منا هي كاآلية 

للمؤمن �لكامل.“
ال شـك 1 كل مؤمن يؤمن بيو6 
�جلـز�� 'لكن ما �ملـر�/ من �ليقني 
 É1 �ليقني به يتسـبـه هنا؟ �حلق 
نتيجة توطيـد �لعالقة باهللا تعا� ¥ 
هـذ¾ �لدنيا. من �ملعلـو6 1 �لنا� 
�ملا/يني يضا يتحملو1 نو�  �ملشقة 
من جل حبيبهم، فما حوجنا Ìن 
لنتحمل �ملصائب من جل �هللا �لذ� 
½ب 1 يكو1 حب من كل �بو� 
عندنا!! �حلب �لدنيو� �ما ¦مد مع 
 Úينتهي ¥ هذ� �لعا 'مر'A �لوقت 
�ائيا، مـا �حلب �إلGي فيثمر كثر 
¥ �حليـا	 �ألخر'ية بعد Aحيل �ملر� 
من هـذ� �لعاÚ، '�1 جز�� �ألعما? 
جنا�   �� �إلنسا1  ½ذ�  �لصاحلة 
مرضا	 �هللا تعا�. ال شك 1 بعض 
�ألعما? �لÁ يكسـبها �ملر� ¥ هذ� 
قاسية 'شاقة ¥ بعض  �لعاÚ تكو1 
�ألحيا1، فمثال �1 �إلنسـا1 �ملا/� 
يسعى لتحسـني /نيا¾ باللجو� �� 
ما �ملؤمن �حلقيقي ف$¬  ،A'قو? �لز
 1�لكذَ� شـركا، 'ال Óا'? بد� 
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 .A'قق مصلحة بقو? �لزÓ 'ينتفع 
بل يلتز6 بالصد^ /�ئما '�1 حلق به 
خساA	 ¥ بعض �ألحيا1. فمثال �1 
ننا Õمنا باملسيح  ��أل�دية حق، 
ُبعث èسـب  �لذ�   � �ملوعو/ 
'عو/ �هللا تعا� 'لكن بسـبب هذ� 
�حلـق '�لصد^ يو�جه �ملسـلمو1 
�أل�ديو1 مشـاكل كث$	 ¥ عد	 
سـها باكستا1 حيث A بال/ 'على
يعاَقب �ملسـلمو1 �أل�ديو1 نتيجة 
�ظهاAهم هذ� �حلق '�لصد^ 'لكنهم 

مع �لك ثابتو1 على �ميا�م. 
قو? باملناسبة بأ1 هنا�  1هنا Aيد 
�ديو1 هاجر'� من باكسـتا1 �� 
بال/ غربية طالبني �للجو� فيها، 'هم 
مضطر'1 للهجر	 من بال/هم نتيجة 
قوGم �لصد^ 'لكـن ��� جلأ'� �� 
�لكذ� بعـد ·يئهم �� هنا 'لّفقو� 
قضية ¿�ئفة لتقوية موقفهم كالجئني 
فقـد ضاعو� كل شـي�. �1 هذ¾ 
�لبال/ تقّدA �لصد^ '�حلق كث$�. فلو 
صـد^ �لالجئو1 - علما 1 قضايا 
بعض �إلخو	 تكو1 صا/قة متاما �� 
يتعـر� �لبعض للضر� '�لتعذيب 
نتيجة �لقضايا �لز�ئفة �ملرفوعة ضدهم 
للمعاAضة  تعرضـو�  قد  'يكونو1 
�لشـديد	 يضا، 'هنـا� بعضهم 
�آلخر'1 �لذين Ú يتعرضو� لشـي� 

مثله - 'قالو� بأ1 �لقانو1 �لغاشـم 
'�لفوضى  �أل�ديني،  ضد  �ملسنو1 
�لسـائد	 ضدهم قد سلب حريتنا 
'Ú نعـد قا/Aين علـى 1 نتحمل 
هذ¾ �لظر'�، 'أل1 لكل شـخص 
لذ�  '�َجلَلد  '�لتحمل   Rللص حد'/� 
�ضطرAنا للهجر	. ال شك 1 هنا� 
مئا� Õال� من �ملسلمني �أل�ديني 
باكسـتا1   ¥ ماكثـني  ما¿�لـو� 
�هللا 'لكن  بإ�1  'سـيبقو1 هنالك 
عند كل  ¡تلف  �الحتما?  مستو¬ 
شـخص فمنهم Ú يعو/'� قا/Aين 
على �الحتما? �آل1. '�ملسؤ'لو1 ¥ 
هذ¾ �لبال/ يفهمو1 هذ� �ألمر جيد� 
'يقبلو1 جلو�هم من با� �ملو�سـا	 
' يعطو�ـم تأشـ$	 طويلة �ألمد 
للبقا� هنا. 'لكـن لو كذ� حد 
مر��  عد	  للكـذ�  مر	 الضطر 
نتيجة كذ� '�حد، 'هذ� يؤ/� �� 
فسـا/ قضاياهم يضا. 'لو جنحت 
قضية �لبعض نتيجـة �لكذ� على 
 1سبيل �الفتر�� فمما ال شك فيه 
�لكا�� ُيسخط Aبه بكذبه. فال بد 
1 نضع Aضـا �هللا تعا� ما6 عيننا 
/�ئما. كلما مـرُ� فر�/ �جلماعة 
بااللتز�6 بالصد^ 'تسجيل قضيتهم 
على سـا� �لصـد^ 'قالو� قوال 
سـديد� '�� جانب �لك خضعو� 

ما6 �هللا تعـا� فقد èAو� قضاياهم 
¥ بضعـة يا6. لقد 'A/ ¥ حديث 
1 �لذيـن يهاجر'1 من جل �حلق 
'�لصد^ شهد�� بل صديقو1. هنا� 
حديث ¥ سنن û /�'/ ما مفا/¾: 
�لذ� يهاجر من مكا1 �� مكا1 جتنبا 
للفتنـة ¥ /ينه فهو صديق عند �هللا، 
'��� ما� ¥ هذ¾ �حلالة فهو شهيد. 
» تال �لنÕ � Ûية: ﴿َ'�لَِّذيَن Õَمُنو� 
يُقو1َ  دِّ ِباِهللا َ'Aُُسـلِِه ُ'لَِئَك ُهُم �لصِّ
ـَهَد�ُ� ِعْنَد Aَبِِّهْم﴾ » قا? بأ1  َ'�لشُّ
�نقا��  �لذين يهاجر'1 �� بلد Õخر 
لدينهم من �لفتنة سيكونو1 ¥ �جلنة 

مع عيسى بن مرمي يو6 �لقيامة. 
فإ�� كا1 �ملهاجر'1 �� هذ¾ �لبال/ قد 
يتمسكو�   1 فعليهم  للدين  هاجر'� 
بالصد^ /�ئما 'يقّو'� �ميا�م 'يؤمنو� 
'يوقنو� بيو6 �جلز��. يقو? �ملسـيح 
 ëمر يقي�ملوعو/ � بـأ1 �جلز�� 
- كما قا? �هللا تعا� 'Aسـوله 'قد 
'ضح �ملسيح �ملوعو/ � �ملوضو  
كثر؛ فما /�6 �جلز�� مر� يقينيا فلما�� 
ال Óّسن �ملر� حياته بالعيش èسب 
'�مـر �هللا 'يص$ �ل عقابه تعا�؟ 
هذ� على ية حا? موضو  منفصل، 
 1ما ما Aيد قوله هنا باختصاA هو 
�لذ� يؤمن بيو6 �جلز�� '�لعقا� فهو 

يضا شهيد عند �هللا. 
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يقو? �ملسـيح �ملوعـو/ �: "�1 
كما? �لشهيد هو نه ُيظهر، ¥ 'قت 
قوَ	  '�البتال���،  '�ملعانا	  �ملصائب 
�إلميا1 '�ألخال^ �لفاضلة '�لصمو/ 
'�لثبا� �لÁ تكوÕ 1ية لكو�ا خاAقة 
يضا: "كلما   � للعا/	." 'يقو? 
كا1 �إلميـا1 قويا حر¿� �ألعما? 
يضا قـو	، لدAجة نه لو منت هذ¾ 
�لقو	 �إلميانيـة بوجه كامل الحتّل 
�لك �ملؤمن مرتبة �لشـهيد ألنه ال 
ر ¥  يعرقل طريقه شـي�، فال يقصِّ

�لتضحية èياته يضا."
�ً��، ليس �ملر�/ من �لشهيد �لتضحية 
بالنفـس فقط بل �ملر�/ هو �حلصو? 
'نيل  �إلميا1  /Aجـا�  على  على 
Aضا �هللا تعا�، '�ليقني �لكامل عند 
كل عمل 'فعل 1 �هللا ير�¾. 'Aيد 
 Áملعاي$ �ل� Aيضا باختصابّيـن  1
'ضعها �هللا تعا� للمؤمن. يقو? �هللا 
تعا�: "يؤمنـو1 بالغيب" � ½ب 
1 تؤمنو� باألمـوA �لغيبية، 'قيمو� 
�لصال	 'نفقو� ¥ سبيل �هللا، 'Õمنو� 
�ميع �ألنبيا� �لذين سبقو� 'كذلك 
بسيدنا �مد �، » Õِمنو� بإما6 هذ� 
�ملوعو/  '�ملهد�  �ملسيح   � �لعصر 
�، �� يقو? �هللا تعا�: "'باآلخر	 
1 �ملؤمنني يوقنو1  �هم يوقنو1" 
مبا سـيأõ ¥ �لزمن �ملتأخر. 'هم 

ما ¥ �لزمن �ألخ$ هو بعثة �ملسـيح 
�ملوعو/. لذلك يقو? �ملسيح �ملوعو/ 
� بأ1 �هللا تعا� فر� �إلميا1 به 
يوقنو1".  "'باآلخر	 هـم  Õية:   ¥
 1» يقـو? �هللا تعـا� 1 عليكم 
تقّو'� �ميانكم. 'من عالما� �ملؤمن 
�حلقيقـي نه Óـب �هللا تعا� كثر 
من غ$¾ علـى �إلطال^. لذ� ½ب 
1 يضع كل '�حد منا ¥ �حلسبا1 
/�ئما 1 يكو1 �هللا حب �ليه من كل 
َمن سو�¾ '�ال سيكو1 �ميانه ضعيفا. 
» ال بد مـن �إلميا1 باهللا 'مالئكته 
'كتبه 'Aسله كما �كرُ� من قبل 
لتقوية   �A'فهذ� كله ضـر يضا. 
�إلميـا1 » ال بد 1 يظل مسـتو¬ 
�إلميا1 ֲדا ¥ �Aتفا  باستمر�A. 'من 
عالما� �ملؤمنني كما قا? �هللا تعا� 
بأنه كلمـا ُ�كر �هللا مامهم 'جلت 

قلوֲדم خشـية 'خوفا. » قا? �: 
�ملؤمنـو1 ½اهد'1 ¥ سـبيل �هللا. 
'�ملعلو6 1 للجها/ نو�عا عد	 منها 
�جلها/ بالسيف 'لكنه ُلغي ¥ هذ� 
�لزمن مبجي� �ملسـيح �ملوعو/ � 
ألنه ال حـر'� /ينية �آل1. 'هنا� 
نو  Õخر من �جلها/ �لذ� ½ب على 
كل �د� 1 يقو6 به ¥ كل مكا1 
'¥ كل بلد، 'هذ� �جلها/ هو جها/ 
تبليغ �لدعو	 ُبغية تقوية �إلميا1 'نيل 

مرتبة �لشها/	.
 1 �د�  مسلم  '�جب كل  فِمن 
يقو6 �هاِ/ �صالÑِ نفسه، كما عليه 
 ¥ �هللا  Aسالة  نشر  �هاِ/  يقو6   1
يقو6   1 ميكن  �جلها/  'هذ�   ،Úلعا�
به �ملر� 'هو ¥ � مكا1 '� بلد. 
'من '�جب كل من هاجر �� هذ¾ 
�جلها/  هذ�   ¥ يشتر�   1 �لبلد�1 

"كلما كان اإلميان قويا أحرزت األعمال أيضا قوة، 
لدرجة أنه لو منت هذه القوة اإلميانية بوجه كامل 
الحتّل ذلك املؤمن مرتبة الشـهيد ألنه ال يعرقل 
ر ? التضحية �ياته أيضا." طريقه شيء، فال يقصِّ
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بكل ما 'õ من قو	. 
�بتغاَ� مرضا	 �هللا  �Gجر	   1� قا?   «
 1من �إلميا1. 'من عالما� �إلميا1 
�ملؤمنني ��� ُ/عو� �� �لعمل بأحكا6 �هللا 
تعا� قالو� ºعنا 'طعنا، فهم ليسو� 
يطيعو1،  ال   « يسمعو1  �لذين  من 
بل يسمعو1 'يطيعو1 بصد^. هذ¾ 
حكا6  هنا�  �حلق.  �ملؤمن  ميز	 
تسمعو�ا  كث$	  'مو�عظ  'نصائح 
ملجر/  ليست  'هي  �خلطب،   ¥
تعملو�   « لتسمعوها  بل  �لسما ، 
ֲדا 'تطيعو� فيها طاعة منو�جية. فإ�� 
سعيتم لذلك صرمت مؤمنني حقيقيني 
�لعليا �لÁ هي  'تقدمتم �� �لدAجة 
/Aجة �لشها/	، 'تسابقتم �� �لطر^ 
يليق  �لشها/	. ال  مقا6َ  تبّوئكم   Áل�
 Æلنقا�  ¥ خذ  مر ُ  ��� نه  باملؤمن 
 ëهذ� بل يع ëقائال �1 �حلكم ال يع

 .Aألعذ�� Àتج بشÓ هذ�، ' بد
 ��� �ملؤمنني   1� تعا�  �هللا  يقو?   «
'جلْت  تعا�  �هللا  حكا6  ºعو� 
خر¬ من  فهذ¾ عالمة   ��ً� قلوֲדم. 
عالما� �ملؤمنني �حلقيقيني، فإ�م ��� 
مامه  تعا� خّر'�  �هللا  ºعو� حكا6 
للعمل  �لتوفيق  يسألونه  ساجدين 

ֲדا. 
نه  �حلقيقي  �ملؤمن  عالما�  من   «

 . Aيز/�/ حًبا للرسو? � باستمر�

للمسيح  حًبا  يز/�/'�   1 عليهم   «
 Ûللن �لصا/^  �لعاشِق   � �ملوعو/ 
هذ¾   ¥ تعا�  �هللا  بعثه  '�لذ�   ،�
 ¥ متفانًيا   � مهمته  إلمتا6  �لعصر 
�ملسيح  �كر  كما  '�لك  طاعته، 

�ملوعو/ � ¥ شر'Î �لبيعة. 
فهذ¾ هي �ملز�يا �لÁ ½ب 1 يتحلى 
�لعصر،  هذ�   ¥ �حلقيقي  �ملؤمن  به 
'لو فعل �لك ما� شهيًد� '�1 ما� 
موًتا طبيعيا. فلكي Ìر¿ هذ¾ �ملرتبة 
�لعالية علينا 1 نسعى للتحلي باليقني 
�لقيامة،  'بيو6  تعا�  باهللا  �لكامل 
èيث يتجلى يقيننا هذ� ¥ كل عمل 
نقو6 به، فنكو1 موقنني عند �إلقد�6 
على � عمل 1 �هللا ير�نا، 'نستعني 
 ¥ ¬�للصR على كل  تعا�  باهللا 
�إلميا1  قو	  'نسأله  مرضاته،  سبيل 
�لÁ تكوÕ 1ية، 'نقو� �مياننا èيث 

ال يزعزعه � طمع ما/� 'ال Aغبة 
/نيوية، 'ال تستشعر قلوبنا 'عقولنا 
� خو� عند فعل �لصاحلا�، بل 
نقو6 بكل عمل صا� بال تر// 'ال 
تكلف، èيث يصبح كل بّر جزً�� من 
ليهب  تعا�  فطرتنا، 'ننيب �� �هللا 
'�لسكينة،  '�الستقامة  �لثبا�  لنا 
'نسعى للوصو? �� �ملستو¬ �لعا� 
قر�  من  ميكننا  مما  �لعبا/��   ¥
 Áل� �ملستويا�  تعا�. هذ¾ هي  �هللا 
1 يسعى 'يدعو  �ملؤمن  ½ب على 

لبلوغها. 
بعد  يسأ?  حقيقي  مؤمن  من  فهل 
�لك 'يقو? ملا�� ينبغي لنا 1 ندعو 
هذ¾  �لشها/	؟  /Aجة  نيل  جل  من 
هي �لشها/	 �حلقيقية �لÁ ½ب على 
�ملؤمن 1 يدعو �هللا تعا� من جلها 

لكي يكو1 مؤمًنا حقيقيا.

فهذه هي املزايا ال  �ـب أن يتحلى به املؤمن 
احلقيقـي ? هذا العصـر، ولو فعـل ذلك مات 
شـهيًدا وإن مـات موًتـا طبيعيـا. فلكي ¡رز 
هذه املرتبـة العاليـة علينا أن نسـعى للتحلي 
باليقـني الكامـل باهللا تعـاc وبيـوم القيامة...
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قو�?  من  �كرִדا   Áل�  Aألمو�  1�  
مما  Gي  بإ½ا¿   � �ملوعو/  �ملسيح 
½ب على كل '�حد منا 1 يسعى 
'لو  حياته،   ¥ 'تطبيقها  ֲדا  للعمل 
لنيل  صاحلني  صبحنا  ֲדا  عملنا 
كّنا،  بلد   �  ¥ �لشها/	،  /Aجة 
سُنقتل  كنا   ��� عما  �لنظر  'بغض 
 6 'برصاصاته  �لعد'  هجو6  نتيجة 

ال. 'ّفقنا �هللا لذلك. 
لقد علنُت ¥ خطبة �جلمعة �ملاضية 
تلقينا  قد  �ننا  'قلُت   "�Aبوø"  ¥
�خو�ننا،  حد  �ستشها/   Rخ �ليو6 
بعد،  متوفر	  تكن   Ú بياناته  'لكن 
عندها،  �جلنا¿	  عليه  ُنَصلِّ  فلم 
'سو� صلي عليه �ليو6 بعد صال	 

�جلمعة �1 شا� �هللا تعا�.
مقصو/  �لسيد  �ºه  �لشهيد  هذ�   
�د بن �لسيد نو�� خا1 �ملحتر6. 
 ¥ ٢٠١٢/١٢/٧ لقد �سُتشهد ¥ 
�ليه  �نا هللا '�نا  كوئته (بباكستا1). 
 ¥ �أل�دية  /خلْت  لقد  �Aجعو1. 
عائلة �لشهيد بو�سطة جد	 جد	 بيه 
'�ºُها �لسيد	 "ֲדا� ֲדر�". كانت 
من  �لقريبة  "ننغل"  قرية  سكا1  من 
�ملوعو/  �ملسيح  بايعت  قا/يا1، 'قد 
� ¥ حياته. لقد هاجر� عائلة 
 �� باكستا1  تأسيس  عند  �لشهيد 
هنا�  من  �نتقلت   « "ساهيو�?"، 

ُ'لد   .١٩٦٥ عا6   ¥ "كوئته"   ��
�لشهيد ¥ "كوئته". كا1 سّنه عند 
�ال  يتعلم   Ú عاًما.   ٣١ �لشها/	 
با¾  يساعد  'كا1  �لثامن،  للصف 
 1 سبق  لقد  �ملقا'ال�.  عما?   ¥
�د ¥  Aخو¾ �لسيد منظو�سُتشهد 
شهر نوفمR �ملاضي، 'كا1 �لشهيد 
مقصو/ يقو6 بأعما? مقا'ال� �لبنا� 
فقط من قبل، كما كا1 يساعد خا¾ 
بعض �لوقت ¥ �له لبيع �خلر/'��، 
يقضي   فبد خيه  �ستشها/  بعد  ما 

كل 'قته ¥ �ل خيه. 
ما قصة �ستشها/ �لسيد مقصو/ فهي 
نه 'صل ¥ �لساعة �لسابعة صباًحا 
�� �له �لكائن ¥ حي "سيتياليت" 
مع حد �لعما?، حيث تر� �لعامل 
من  �بنيه  ليأخذ  خر¸   « �ملحل   ¥
�لبيت 'يوصلهما �� �ملدAسة. 'بعد 
�يصاGما ملا �A/ �لعو/	 جا� ·هوال1 
 ،Aطلقا عليه �لناعلى /�Aجة ناAية '
فأصيب �لشهيد بأAبع Aصاصا� ¥ 
كتفه.   ¥ '�حد	  'برصاصة  سه A
حلقت  'لكن  �ملستشفى   �� فُنقل 
A'حه بباAئها من شد	 �جلر'Ñ 'هو 
¥ طريقه �� �ملستشفى. �نا هللا '�نا 

�ليه �Aجعو1. 
 Rألك� خو¾  كا1  Õنًفا  قلُت  'كما 
�ملاضي.  �لشهر   ¥ �سُتشهد  قد 

تعر�  قد  مقصو/  �لشهيد  'كا1 
'لكن   ،٢٠٠٩ عا6  لالختطا� 
�هللا تعا� كا1 قد كتب له �لشها/	 
–حِفظ �هللا هله ''ال/¾ 'نَصرهم- 
فدية  مقابل  �ملختطفو1  فتَركهم 

كب$	 بعد ١٢ يوًما. 
�خللق.  óدمة  شغوًفا  �لشهيد  كا1 
�ملخيما�  bاعتنا  عقد�  كلما 
سياAته  �لشهيد  يعط   Ú �لطبية، 
معهم  �هب  بل  فقط،  للمتطوعني 
قائًد� سياAته. كما كا1 يقد6 سياAته 
 �� للدعو	  ¦رجو1  �لذ�  لإلخو	 
بالدعا	   ëيعت كا1  تعا�.  �هللا 
كب$	،  عناية  "كوئته"   �� �لقا/مني 
كا1  óدمتهم.  كثً$�   Ñيفر 'كا1 
'ال  بشو^  �حلر�سة  خدمة  يؤ/� 

سيما يو6 �جلمعة. 
منطقة   ¥ �جلماعة  Aئيس  قا?  لقد 
�لشهيد  كا1  تا'1":  "سيتاليت 
/مث  �لكال6،  قليل  مضيافا، 
 Ú .ألخال^، حليم �لطبع، 'بسيطا�
سخط  ُيِثْر   Ú' حد،  على  يسخط 
كا1  �ألحيا1  بعض   ¥ قط.  حد 
�ملعاAضو1 يتكلمو1 معه بنR	 قاسية 
مسيئة، 'لكنه كا1 يتبسم على �لك 
نه كا1 ال يستا�  ëفقط، 'هذ� ال يع
من تصرفهم �ملجحف، بل كا1 ¥ 
هل  R¦ بعض �ألحيا1 يبكي 'هو
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�لبيت مبا فعله به �ملعاAضو1.  
 Äحتد لقد  �جلماعة:  Aئيس  يقو? 
�ستشها/¾  قبل  باGاتف  �لشهيد 
 ëيأخذ'� م Ú يا6 'قا? ملا��بثالثة 
ما علي من �لتRعا� حÀ �آل1، » 

/َفع تRعاته كلها ¥ �ليو6 نفسه. 
كا1 يعاشر هله ''ال/¾ èب 'Aفق 
بالغني. Ú يتكلم مع هله 'ال 'ال/¾ 
بنR	 عالية. كا1 يكر6 '�لدْ� ¿'جته 
باإلضافة �� '�لديه، 'يعتë ֲדم. 'قد 
نو��  بيه   �� باإلضافة   ¾��A' تر� 
خا1 �ملحتر6 Aملته �لسيد	 ساجد	 
 "A'مسر" '�بنه  �ملحترمة،  مقصو/ 
�لذ� عمر¾ تسعة عو�6، 'بنَته مرمي 
عو�6،  سبعة  عمرها   Áل� مقصو/ 
متوفا	،  فهي  '�لدته  ما  ختني. '

'كا1 بو¾ متز'ًجا بسيد	 خر¬.
يقو? معلِّمنا ¥ منطقة "سيتاليت": 
بسيًطا، مضيافا حيث  �لشهيد  كا1 
ُخلق  برَ¿  �لضيف  �كر�6  كا1 
�لدعا	  Óتر6  كا1  bيًعا.  بيته  هِل 
'�ملعلمني 'يكِرمهم. كا1 بيته مركًز� 
�لشهيد  فكا1  �لصال	 bاعة،  أل/�� 
يسعى /'ًما 1 يظل بيته عامًر� بأبنا� 
تؤ/¬  �لصلو��  كانت  �جلماعة. 
�جلماعة   �بد  « /'ًما،  بيته   ¥
تقيم ¥ بيته ند'�� تربوية لألطفا? 
Õباýهم  نذAهم  قد  �لذين  '�أل'ال/ 
كا1  نو".  "'قف  مشر'   حتت 
بل  'ال/¾،  بتربية  �الهتما6  شديد 
كا1 يفّكر ¥ �Gجر	 أل1 �أل'ضا  
'كا1  كوئته،   ¥ جًد�  سا��  قد 

ينو�  'كا1  �لك،   ¥ يستش$� 
1 يبعث Aسالة لكم (� للخليفة) 
غَلب،  �هللا   Aقد 'لكن  �لشأ1،  ֲדذ� 
يبعث   1 قبل  �لشها/	  /Aجة  فنا? 

� �لرسالة. 
قد  فقط، 'كالøا  �بنا1  ألبيه  كا1 
ضحى èياته ¥ سبيل �هللا، 'غاية ما 
فعله بوøا عند �ستشها/ �لثا� هو 
 ،�A ?سه �� �لسما� 'قاA َفعA نه
لقد خذَ� �بëّ كليهما، فُخْذ �آل1 

ثأ�A من �لظاملني.
Gَم ' �لشهيد،  /Aجاِ�  �هللا  Aَفع 
 Rَلص� ''�لديه  'ال/¾ ' ¿'جته 
عقاَبه  نَزَ? ' '�Gّمة،  '�لسلو�1 

باألعد��. Õمني.

 

ـراج يطفأ، فقال  روي أن عمـر بن عبـد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السَّ

الضيف: أقوم إلى املصباح فاصلحه. فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. 

قال: أفأنّبه الغالم؟ فقال: هي أول نومة نامها. فقام ومأل املصباح زيتاً. فقال الضيف: قمَت 

أنت بنفسك يا أمير املؤمنني؟! فقال: ذهبُت وأنا ُعَمر ورجعت وأنا ُعَمر، ما نقص مني شيء! 

:
من مآثر �ألبر�




