



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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التقوى

ال شك �� �� �سالة �ا�ية 	ختصت لزمن 
�د� �قو� معني هي �سالة �د��� 	لزما� 
�	ملكا� �ال حتتو� على مميز	% �خصائص 
جتعلها �سالة عاملية. �لقد 	قتضت �1ة 	هللا عز �جل 
	لدين  باإلسال�..  	لنبو�  نعمة  �?متا�  	لدين  إلكما@ 
 B? 	ملمتد�  	لربانية   Dلفيو	� 	لكما@   Fلصف 	جلامع 
يو� 	لقيامة. �?� K هذ	 	ألمر ?شا�� خفية ?B �� هذ	 
	لدين 	لكامل لن NتاL B? Mليا% خا�جية للتصد� 
خصائص  على  Nتو�  حيث  عصر   �� لتحديا% 
تضمن تطو�X �جتد�X بذ	ته حسب متطلبا% 	لعصر، 

�هذX من �هم ميز	% 	لدين 	لكامل. 
	لتجديد K 	إلسال� ال  �من هذ	 	ملنطلق فإ� عملية 
تعa ?ضافة شي_ جديد خا�جي ?B 	لقر�L 	لكرمي، 
عليها  	ستقر%   Fل	 باملفاهيم  	لعو��  معانيه  من  بل 
�فها� 	لناg �فق �ef 	جتها�ية غc صائبة ?B 	لتعليم 
	لصحيحة   hملعا	 منه  لينهلو	  �	لطاهر  	لنقي  	ألصلي 
 iلبد	 	لتجديد ?j	لة  �	لسليمة. كما �� من مقاصد 
	لد	خيلة �	لطفيليا% �	لشو	ئب لتتأصل شجر� 	إلميا� 

.nلقلو	لعقو@ �	 K
�	لثابت عن 	لنo � �� 	هللا يبعث على ��g كل مائة 
سنة لألمة من rد� qا �ينها. �لقد شا_ قد� 	هللا �نه 
 K 	لربانيني  	ملجد�ين  سلسلة  بإقامة  	لنبأ  هذ	  حتقَّق 
شw بقاi 	لعاv 	إلسالمي. �لقد نالو	 شرفا عظيما 
ناqا  نالو	 مكانة ��حانية  K هذ	 	ملضما� حx? wم 
�نبيا_ بa ?سر	ئيل، �من خال@ هذ	 	لد�� 	لتجديد� 
"علما_  	لنبو�   �	لتكرمي  	لوصَف  |د	��  	ستحقو	 
هؤال_   eتصّد حيث  ?سر	ئيل"،   aب كأنبيا_   Fم�
	لربانيو� لعبث 	لعابثني �طعن 	لطاعنني فكانو	 شهبا 

	لشريعة  �حّفا�  	لر�حانية  	إلسال�  �ا_   K ثاقبة 
	لغر	_. ��غم ���هم 	لتجديد� 	ملقيد بالزما� �	ملكا� 
�تأثcهم 	لذ� ال يتجا�j بعض 	ألمصا� �	ألقطا� ?ال 
�xم قدمو	 للدين 	حلنيف خدمة جليلة K صيانته من 

	نتحا@ 	ملبطلني �هجما% 	لشياطني.
	ملجد�ين  qؤال_  	لر�حانية   %	cلتأث	  �� 	لبديهي  �من 
	لعصو�  ?B كل  ممتد	  منيعا  َتبقى سد	   �� qا  كا�  ما 
 Fل	لدجا@ 	قتر� بظهو� فتنة 	لذ� 	 cألخ	لزمن 	 wح�
هي �شد 	لفنت. حيث 	قتضت �1ة 	هللا �� يتم صيانة 
	لبعثة  خال@  من  	لدجالية   %	cلتأث	 �?j	حة  	لتوحيد 
	ملهد�  	إلما�  شخص   K ��لك  	ملوعو��  	لتجديدية 
�نو	� �فيوD 	ملصطفى  ليعكس  	ملوعو� �  �	ملسيح 
� كبد� تا� K 	لليلة 	لليال_. �حتديد	 هذ	 ما بينه 	إلما� 
	ِحلكم  فصو�  شر�  كتابه   K  hلقاشا	  �	jلر	 عبد 
فإنه  	لزما�  Lخر   K rي_  	لذ�  :"	ملهد�  قا@  حيث 
يكو� K �حكا� 	لشريعة تابعا ملحمد �، �K 	ملعا�� 
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تابعني  �	أل�ليا_  	ألنبيا_  �يُع  تكو�  �	حلقيقة  �	لعلو� 
له كلهم. �ال يناقض ما �كرناX أل� باطنه باطن �مد  

 ".�
 �  oلن	 تأكيد  حكمة  لنا  يتبني  	ملنطلق  هذ	  �من   
على كل مسلم �مسلمة ببيعته. �عال�� على هذ	 فلقد 
�اX 	لنo � "حكما عدال"، �مر	�X �نه Nكم �يفصل 
 Fل	فا% 	خلر	لبدعا% �	الختالفية �يزيل 	لقضايا 	 K
	إلسال�   B? خطأ  ُتنسب   Fل	� 	ألفها�،   B? تطرقت 
�نبيه 	لكرمي �. �هكذ	 ُيعيد للدين حياته من جديد 
هذ	  �يتم   .�  oلن	 �	ية  حتت  	ألمة  شتا%  �rمع 
 iباالتبا� 	ملحمدية  	لنبو�   Dبفيو 	إلqي  	لتجديد 
	لصا�� �	qد	ية من 	هللا �	لعصمة من 	لزلل كونه نبيا 
 .� �مد  سيدنا  نبو�  من  يتجز�  ال  جز_  نبّوته  ظليا 
	لنقطة K 	خلطبة   Xهذ � �لقد �ضح سيدنا �1د 
 aهللا � على لسانه: "من فرَّ� بي	امية حيث قا@ qإل	

."e�� ما� aملصطفى فما عرف	بني �

	خلالفة  ظل  حتت  ننعم  	حلا�  عصرنا   K �ن  �ها 
�متثيل  	متد	�  هي   Fل	� 	لنبو�   Mمنها على  	لر	شد� 
 K لتجديدية	إلحيائية �	ملوعو� ��سالته 	ملسيح 	لدعو� 
 Mا "خالفة على منهاxبأ � oلن	صفها � Fل	� �إلسال	
	لنبو�". �ال شك �� هذX 	لسلسلة 	ملبا�كة 	ملمتد� �فق 
�عد 	هللا ��سوله � تعمل على نفس 	ملنهج 	لذ� خطه 
	ملسيح 	ملوعو� إلظها� 	إلسال� على 	لدين كله �?شاعة 
	لتعليم 	لصحيح. �هي 	ملؤسسة 	لتجديدية 	لF ستبقى 
�	عية للدين K  شخص 	خلليفة 	لذ� ميثل ?ما� �اعة 
ينبغي  �qذ	  	لتجديدية،  	لر�حية  �	لسلطة  	ملسلمني 
علينا كمسلمني �1ديني �� �ر� كل 	حلر� على 
	حلفا� على مقا� 	خلالفة �معانيها ��هد	فها ��� نعو� 
?ليها K 	ملستجد	% 	لفكرية 	ملعاصر�. �ال يتوقف ��� 
هذX 	ملؤسسة 	لربانية "	خلالفة" على 	لتجديد K 	لدين 
على  حتر�   �� 	لعديد�  مهامها  من   �? بل  فحسب 
j	خر  	جلماعة  �تا�يخ  	لبشرية.  سال�  على  	ملحافظة 
 K ننا سنكتفي� ?ال  	ملضما�  	جلليلة K هذ	  باألعما@ 
 K -هللا	 Xملؤمنني -�يد	 cمبساعي حضر� �م �ملقا	 	هذ
	لد�لية شرقا  	ملحافل   K %لتوجيها	� 	لنصائح  تقدمي 
	لبشرية.  يهد�  	لذ�  	لشامل  	لدما�  لتفا��  �غربا 
تقلبا%  من  	لعاملية  	لساحة   Xتشهد ما   �� شك  �ال 
خط�c تبعث على 	لقلق.. قصف ��ما� ��بح �سلخ 
�توّتر	% طاحنة بني 	لقوe 	لعظمى. �هكذ	 �صبحت 
ملسلسال%  	ألساسي  	ملسر�  	إلسالمية  	أل�	ضي 

	لدجا@ 	لبطولية. 
جعلنا 	هللا �?ياكم ممن يستمعو� 	لقو@ فيتبعو� �حسنه، 
�هد	نا �?ياكم ملا Nبه �يرضاL� .Xخر �عو	نا �� 	حلمد 
هللا �n 	لعاملني �	لصال� �	لسال� على �شر� 	ملرسلني 

وال شك أن ما تشهده الساحة العاملية 
من تقلبات خط�ة تبعث على القلق.. 
وتوّترات  وسلخ  وذبح  ودمار  قصف 
وهكذا  العظمى.  القوى  بني  طاحنة 
املسرح  اإلسالمية  األراضي  أصبحت 
األساسي ملسلسالت الدجال البطولية. 
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 حضر� مرj	 بشc 	لدين �مو� �1د
	ملصلح 	ملوعو� �

	خلليفة 	لثاh حلضر� 	ملسيح 	ملوعو� �	إلما� 	ملهد� �

:g��� من

في 
حا� �لقر��

(سو�� 	لنحل)

èŒθ ããr&«!$$Î/zÏΒÇ≈sÜ ø‹ ¤±9$#ÉΟŠ Å_ §�9$#

ijk∩⊇∪

�هللا َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّاُكْم َِمْنُكْم َمْن َ﴿

ُيَر-ُّ ِ+َلى َ'ْ&َ%ِ$ �ْلُعُمِر ِلَكْي َال َيْعَلَم َبْعَد 

ِعْلٍم َشْيًئا ِ+2َّ �هللا َعِليٌم َقِديٌر﴾ (٧١)

شر8 �لكلما7: 
 Xمنظر K �ُ�لُد	أل�َ�ُ@: 	لُعُمِر: � $%&'
�حاالته؛ 	لر��_ من كل شي_. ����ُ@ 
�	لعجز  	لِكَبر  حا@   K  XِخُرL 	لعمر: 

.(nألقر	)

�لتفسـ9: 
	لسابقة كا� 	حلديث يد��  K 	آليا% 
	لباطلة  حو@ عد� قد�� qLة 	ملشركني 
على ?نز	@ َهْد� كوحي 	هللا تعاB، �ما 
	آل� فقد نّد� 	هللا � باملشركني بأxم 
بكال�  يأتو	   �� يستطيعو�  ال  �نفسهم 
كامل كوحي 	هللا تعاB؛ فقا@: ?منا يقد� 
على تقدمي هد� كامل َمن بيدX 	خللُق 
	لعقل  على  	لتصرَ�  �ميلك  �	ملوُ%، 
	إلنساh، فثبت �نه ليس بوسع 	إلنسا� 
تقدُمي منهج مكتمل، ?� ليس بيدX 	خللق 
�طبائع  كفا_	ٍ%   gلنا	  K  i�ُِيو  wح
يقترحه qم،  	لذ�  	لتعليم  مع  تتناسب 
 nلق �سبا¥ wملوَ% ح	كما ال ميلك 
	حليا� بعد 	ملو%، كما ال سلطا� له على 
	لعقل 	إلنساh حw ¥تا� qد	ية 	جلنس 
عقوqم  سالمة  يضمن  �ناًسا  	لبشر� 
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	لد�	�؛  على  �	لعاها%  	آلفا%  من 
فكثcً	 ما ¨تا� 	حلكوما% لتعليم 	لنَّْشِ_ 
�لكنهم  خا��،  �كا_   ��� �ساتذ� 
 K يأخذ��  	qر�  سن  يبلغو�  عندما 
�سيلة  هنا©  �ليس  �	َخلَر�،  	qذيا� 
باخلر�  عقوqم  ?صابِة  jمَن  ֲדا  �ّد� 
�لك  منذ  ¬ر	فاִדم  يؤخذ  ال   wح
	لوقت؛ لذلك جند 	لكثcَ من تالميذهم 
فيضّلو�.  خر	فاِتهم  يصّدقو�   Mلسّذ	
فثبت �� 	لتعليم 	لذ� يهد� 	لناg حقًّا 
فهو   ،Xحد� 	هللا  عند  من  ينـز@  ?منا 
�هو  °اجاִדم،  	ألعلُم  �هو  خالُقهم 
	لذ� ُيميتهم، �هو 	ألعلم °اجاִדم بعد 
	ملو%، �هو 	لذ� ميلك 	لتصر� على 
	لعقل 	إلنساh، �بالتا� يضمن سالمَة 
عقو@ 	لذين ¥تا�هم لوحيه. �?� K هذ	 
آليًة للمتفكرين، ?� ال يوجد بني 	ألنبيا_ 
نo �	حد َبَلَغ ���َ@ 	لعمر حw يقا@ عنه 
	لعقلية ضُعفت K �قت من  �� حالته 
	عتبا�. هل  يعد لكالمه  فلم  	أل�قا%، 
هنا© �ية حالة كهذX تعرفها 	لدنيا من 
بني مئا% 	ألنبيا_ 	لذين تعرفهم؟ كال، 
لن تستطيع 	لدنيا تقدمي مثا@ �	حد على 
�لك. �فليس هذ	 برهاًنا ساطًعا على �� 
 hإلنسا	لعقل 	 	لذ� يبعثهم هو ماِلك 
من  عبًد	  	ختا�  فإ�	  فيه،  �	ملتصر� 
1اية  بنفسه  توّلى   gلنا	 لتعليم   Xعبا�

عقل هذ	 	لعبد من كل مرD �عاهة.

	حليا�  منظو�  من  	آلية  فّسرنا   	�? �ما 
 nتصا �يًضا  	ألمم   �� فاملر	�  	لقومية 
باqر� �	لك´ �تنسى 	ملعا��، فيتطلب 
يتوّلى  جديد  |يل  	هللا   µيأ  �� 	ألمر 
بنفسه تعليَمهم بإنز	@ 	لوحي ?ليهم من 

جديد.
¶ �شا� بقوله تعاB ﴿?� 	هللا عليم قدير﴾ 
?B �� 	لذ� ِعلُمه �	ئم ال ينفد، �	لذ� 
هو قا�� فّعا@ ملا يريد، فهو �حدX 	لذ� 

Nق له �� ُينـز@ 	لوحي. 
   

ِفي  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُكْم  َل  َفضَّ �ُهللا َ﴿

ُلو� ِبَر�-Cْ&ِ Dِِّقِهْم  �لرGِCِّْ َفَما �لَِّذيَن ُفضِّ

 Hٌَعَلى َما َمَلَكْت َ'ْيَماُنُهْم َفُهْم ِفيِه َسَو�

  (٧٢) ﴾2ََ'َفِبِنْعَمِة �ِهللا َيْجَحُد

شر8 �لكلما7: 
 aعلى ما ملكْت 'مياُنهم: هو َمَلَكُة ميي

.(nألقر	) مِلُكه ��قِد� عليه� ��
 Xنكر� �ِبَحقِّه:  َحقَّه   X2: جَحدRَحد
كّذبه  به؛  كَفر   :Xجَحد به.  ِعلمه  مع 

.(nألقر	)

�لتفس9:
Lخر  �ليًال  هنا   � 	هللا  سا�  لقد   
	لوحي   �� �هو  	لوحي،  ضر���  على 
فحسب،  	لفاسد�  	لعقائد  يصحح  ال 

 �jُ	تو ?صال�  على  �يًضا  يعمل  بل 
jمن  كل  ففي  	لدنيوية.  	حلكوما% 
�	ألمم  	ألفر	�  بعَض   � 	هللا  ¥ص 
فيسِبقو� غcهم؛ �هذ	  �فضله،  بنعمه 
قانو� ?qي عا�. �لو �� هؤال_ 	ملتفوقني 
�ال  �	إلنصا�  بالعد@  يتمسكو� 
 gبأ فال  	آلخرين  حقو�  يهضمو� 
بسبقهم، �لكن ما Nد¹ �	ئًما هو �� 
	لذين ميلكو� jما� 	ألمو� يرفضو� كليًة 
	لنعمة مع   �� 	لسلطة  يتقا�و	 تلك   ��
عبيدهم �� 	لذين هم كعبيد qم؛ �ليس 
	ملظلومني من   Mِ	هنا© من سبيل إلخر
	لشرَ�  �ِلمنِحهم  	لظاملني  �طأ�  حتت 
�	ملنصب على �ساg 	جلد	�� �	لكفا_� 
مر�   � 	هللا  يبعث   �� ?ال  �	ملسا�	�.. 
�خرe نبيًّا من عندX يستر� للمظلومني 

حقوقهم.
?� 	لذين يستولو� على �قد	� 	لبال� ?منا 
 K ب �� يبقىr ألمر	 �ماj �� حجتهم
Nصر��  	حلجة   Xֲדذ� 	ألكفا_،  �يد� 
�عائال%  معينني   gنا�  K 	لكفا_� 
ِحْكًر	  	حلكم  فيصبح  يريد�xا،  خاصة 
على بعض 	لعائال% �	لقبائل، �تتوطد 
	لعامة   ��� يؤخذ   ��  ��� 	ملَلكية، 
 K �خل  qم  يكو�   ��  �� 	العتبا�   K

	حلكم. 
بسلب  تقو�  �يًضا   eخر� فئة  �هنا© 
حقو� 	لناg، �هم 	ملحترفو� 	لدينيو� 
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من بر	ºة �مشايخ �قسيسني ��هبا� 
	لدين  يتصرفو� �كأ�  	لذين  �كها� 
فيجعلو�  qم،  �ِمْلٌك  عليهم  ِحْكٌر 
هم  فال  	لدين،  عن  معز@   K 	لعامة 
يتيحو�  ال  كما  °قائقه  ُيخ´�xم 
qم 	لفرصة لد�	سته عن كثب، �?منا 
يقبلو	   �� ?ال  qم  ليس  بأ�  ُيقنعوxم 
كل ما يقا@ qم عن 	ملسائل 	لدينية، 
عنا_  �نفسهم  يكّلفو	   ��  ��� من 
 wلتدبر فيها ح	لدينية �	_� كتبهم 	قر

يفهموها �ينتفعو	 ֲדا. 
 oن jمن  عن  	ألمة  	بتعد%  فكلما 
�خذ% بعض 	ُألسر 	لسلطَة �	حلقو� 
 wثتها فيما بينها، ح�	يديها، ¶ تو� K
 K لعامة �هًال لإل�ال_ بر�يهم	ال ُيعت´ 
 Xهذ �ُترجع  	لدنيا.  �ال  	لدين  �مو� 
	لتمييَز  هذ	  للسلطة  	ملحتِكر�  	ألسر 
	لو	قع،   K موهومة تكو�  ?B كفا_� 
��َكى  ُيَعدُّ  للمِلك  غبيًّا  	بًنا   �?  wح
يبلغ   oلغ	 �هذ	   ،vلعا	  K شخص 
حينما  ?نه  °يث  �	لغر��  	لزهو  من 
يريد ?صد	� �مر من 	أل�	مر يستخد� 
	، فيقو@ مثًال: ?�  كلما% سخيفة جدًّ
	لرعايا  ملصلحة  يقتر�  	مللكي  	لسمو 
	قتر	ًحا �	ئًعا كذ	، �ها ?ننا نعلن عنه 
ֲדذ	 	إلشعا�؛ �� يقو@: ?نه من حسن 
 aفق	مللك يو	لبلد �� جاللة 	حظ �هل 
K ��� كذ	. �كلما كُثر غباXf كُثر 

.Xستكبا�	� Xهوj
 .aلدي	لعاَلم 	ألمر نفسه ينطبق على 	�
ألxم  باملشايخ  يتلقبو�   cلكث	 فإ� 
�ر�مو�  �xم  علما_، K حني  ��ال� 
�مع  �	لتدبر،  	لتفكر  قو�  من  �صًال 
منهم  تقبل   �� 	لدنيا  يطالبو�  �لك 
سخَفهم من ��� ��¿ 	عتر	D؛ �من 
خر	فاִדم  على   � 	هللا  كالَ�  َل  َفضَّ
�فَتو	  عليها  برها�  ال   Fل	 �تّرهاִדم 

عليه بالكفر �	ال�تد	�.
�K مثل هذ	 	لوقت 	لعصيب ال ملجَأ 
بعثة  ?ال  ملشاكلهم   Mعال �ال   gللنا
يظهر  �عندما   .� 	هللا  عند  من   oن
	لنo ُيحَر� من معرفته �تصديقه هؤال_ 
	ألغبيا_ 	لذين يّدعو� 	لعلَم؛ �ما 	لذين 
	لدنيا  تر	هم  �	لذين  علما_ حقًّا،  هم 
��تو	  مبا  به  فيؤمنو�  بالعمو� جهاًال، 
من نو� 	لبص�c �نقا_ 	لفطر�. �عندها 
تنشب 	حلرn بني 	ملالئكة �	لشياطني، 
فأما 	لذين 	سُتضعفو	 �	عُت´�	 جاهلني 
غcَ �كفا_ فُيفشلو� مكائَد 	ملستِبّدين 
	لكفا_�  °جة   gللنا 	ملستعِبدين 
كما  حجَجهم  �ميزِّقو�  �	جلد	��، 
على  ضرًبا  	جليفة  حلَم  	لنسو�  متز� 
	لصخر�. �هكذ	 ينكشف على 	لدنيا 
jيف هؤال_ 	ألغبيا_ 	لذين 	�عو	 �xم 
�كفأ 	لناg ��جد�هم باُحلكم، �تتا� 
	لرقي  فرصُة  �جيا@  منذ  للمقهو�ين 

 K 	إلنسانية  �تتنفس   ،eخر� مر� 
حرية تامة من جديد.

	آلية،   Xتبّينه هذ 	لذ�   Àملع	 هذ	 هو 
نعَم  Nتكر��  	لذين   �� ¨´نا  حيث 
	هللا K �يديهم ال ُيشركو� فيها 	لذين 
	لسيد  ֲדا  ينتفع  كيال  	ستعبد�هم 
منح   wم سو	_.  حد  على  �	ملسو� 
حرية  	لدنيا  ألهل  	ملستبّد��  هؤال_ 
 Àيتس فكيف  	لعمل؟  �حرية  	لر�� 
تتقد�   ��  -Xهذ �	حلا@   - لإلنسانية 
 � يبعث 	هللا   �� ?ال  	للهم  �تز�هر، 
�نبيا_X ِمن حني آلخر ليعيد�	 لإلنسانية 

	عتبا�ها �حريتها.
?��، فهذX 	آلية تؤكد ضر��َ� 	لنبو�، 
�تسو� ֲדذ	 	لصد� برهاًنا عمليًّا يبلغ 
من 	لقو� �	لوضو� °يث لن يسع �هَل 
لوال  بأنه  	العتر	�  ?ال  �مامه   �cلبص	
	لنبو� ملا 	ستطاi 	لناg 1اية حقوقهم، 
 eلنعمة مر� بعد �خر	 Xلوال نز�@ هذ�

ملا قد� 	إلنسا� على 	ملضي ُقُدًما.
	هللا  ﴿�فِبنعمِة   Bتعا قوله  ��ما 
 gلنا	 لعامة  لوًما  فيمّثل  rَحد��﴾ 
لنجدتكم  جا_  ملن  تتنكر��  بأنكم 
	لظاملني  �ُتظاهر��  به،  �تكفر�� 
بالظلم  حقوقكم  سلبوكم  	لذين 

�	لعد�	�. 
للنظرية  �	ئع   Dٌعر �	آلية  هذ	، 
 � فقوله  	ملِْلكية.  عن  	إلسالمية 
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ما   �� �بانيًّا  ?عالًنا  ميثل  ﴿j�ِقهم﴾ 
K �يد� 	ألثريا_ هو ِملك qم بد�� 
شك، �لكنه ِملٌك للفقر	_ �يًضا كما 
	لذين  ﴿فما   Bتعا قوله  من  يتضح 
ُيَر�ُّ  لو	 بر	ّ�� �jِقهم﴾، ألنه ?منا  ُفضِّ
من 	ألشيا_ ما يكو� للغc، �ما ما ميلكه 
�حد بالتما� �	لكما@ فال ُيَرّ�. �يبد� 
أل�@ �هلة �� هنا© تعا�ًضا K 	آلية، 
�لكن 	ألمر ليس كذلك. ?� من مز	يا 
تعليم 	إلسال� �نه يعلن �� كل شي_ 
ِملك الثنني: �حدºا َمْن َكَسَب هذ	 
 �? �عا_.  	لبشرية  �ثانيهما  	لشي_، 
	إلسال� يوijّ 	ملِلك بني صاِحبه �بني 
	لناg ��عني، أل� 	لو	قع �� لكل فر� 
من 	لبشر حقَّ 	ملِلكية على كل شي_ 
موجو� K 	لدنيا لكو� 	لناg سو	سية، 
�لذلك فقد سعى 	إلسال� �� ال ميلك 
�قي   ��� Nو@  °يث  ما  شيًئا  �حد 
	آلخرين، بل قد �فسح 	إلسال� 	ملجا@ 

لآلخرين �يًضا لينتفعو	 منه؛ �ما ��@َّ 
 _	�� K �إلسال	 �على �لك من �حكا
	لزكا� �توjيع 	إل�x� ،¹ِيه عن �ع 
	لذهب �	لفضة، �عن 	لتعامل 	لربو� 
�غcها من 	ألحكا� 	لكث�c مما ال Âا@ 
�	خلالصة  تفصيله.   K  Dللخو هنا 
مبِلكية شخصية  يقو@  ال  	إلسال�   ��
مطلقة، �ال مبِلكية قومية بال حد��، 
بل يقّيد 	لطرفني بشر�Ã، لكي يز�هر 

كل منهما K �	ئرته 	ملحد��.
	لعبيد   aيع �مياُنهم﴾  ملكْت  �﴿ما 
ֲדذ	   �Lلقر	 	ستخدمه  �قد  عموًما، 
�لكن  	ألحيا�،  معظم   K  Àملع	
 �� �لك،  من  �Äُل  لغًة،  مفهومه، 
كلُّ ما هو حتت تصرُّ� 	إلنسا� من 
�	لعما@  �	ألجر	_  �	ملوظفني  	َخلَد� 

�غcهم.
هذX 	آلية �� على 	لذين ال ير�� �ية 
�يقولو�:  	لسما��  للوحي  حاجة 

منهًجا  بأنفسنا  Åتا�   �� بإمكاننا 
مناسًبا حلياتنا. يقو@ 	هللا تعاB: ?� سن 
	لشر	ئع rب �� يكو� من 	ختصا� 
	لسليمة  	لقو	نني  سن  أل�  فقط،  	هللا 
من 	خلطأ �	لسقم ?منا يستطيعه من ال 
مصلحة له K تقسيم 	حلقو�، ?� ال بد 
�� تدفع 	ملصلحة 	لشخصية �� 	لقومية 
سّن  لو  فمثًال  	خلطأ.   B? صاِحَبها 
	لرجا@ قانوًنا ما v يرَعو	 فيه حقوَ� 
	ألثريا_  سّن  �لو  ينبغي،  كما  	لنسا_ 
قانوًنا ما لرّكز�	 فيه على 1اية حقو� 
	لفقر	_،  حقو�  مهملني  	لقو�  ك´	_ 
�هلّم جرًّ	. فلذ	 يقو@ 	هللا تعاB: ?ننا 
v نفّوD سنَّ 	لشر	ئع ?B 	لبشر منًعا 
�?منا  معد���،  �يٍد   K لنعم	 الحتكا� 
باشرنا هذ	 	ألمر بأنفسنا حw نستر� 
	لذين هم كالعبيد �ال  	لعامة  حقوَ� 
ميلكو� صوًتا قويًّا r´ 	آلخرين على 

�ّ� حقوقهم ?ليهم.

َكَسَب  َمْن  ِملك الثنني: أحدهما  أن كل شيء  أنه يعلن  إن من مزايا تعليم اإلسالم 
هذا الشيء، وثانيهما البشرية Yعاء. إن اإلسالم يوّزع اِمللك بني صاِحبه وبني الناس 
اِمللكية على كل شيء موجود ]  البشر حقَّ  لكل فرد من  أن  الواقع  أYعني، ألن 
الدنيا لكون الناس سواسية، ولذلك فقد سعى اإلسالم أن ال ميلك أحد شيًئا ما _يث 
iول دون رقي اآلخرين، بل قد أفسح اإلسالم اجملال لآلخرين أيًضا لينتفعوا منه...
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة

ُ��	 َ�َقاِ�ُبو	 َ��َْبِشُر�	 َفِإنَُّه ال ُيْدِخُل  ���� �َِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد 	لرَّْحَمِن َعْن َعاِئَشَة َعِن 	لنَِّبيِّ � َقاَ@: َسدِّ
َدِنَي 	هللا ِبَمْغِفَرٍ� َ�َ�ْحَمٍة.  َ�َحًد	 	ْلَجنََّة َعَمُلُه. َقاُلو	 َ�ال �َْنَت َيا َ�ُسوَ@ 	هللا؟ َقاَ@: َ�ال �ََنا، ?الَّ َ�ْ� َيَتَغمَّ

(صحيح 	لبخا��، كتاn 	لرقا�)

�ْ� َماِلك ْبن �ََنٍس َعن 	ْبِن ِشَهاnٍ َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد 	هللا َعْن �َِبيِه َ��َّ َ�ُسوَ@ 	هللا � َمرَّ َعَلى َ�ُجٍل ِمن  ��
	ْألَْنَصاِ� َ�ُهَو َيِعُظ َ�َخاXُ ِفي 	ْلَحَياِ_. َفَقاَ@ َ�ُسوُ@ 	هللا �: َ�ْعُه َفِإ�َّ 	ْلَحَياَ_ ِمْن 	ْإلِميَاِ�. (صحيح 	لبخا��، 

كتاn 	إلميا�)

 nبن ماجه، كتا	َ�َ�َبُهْم. (سنن  	َ�ْ�َالَ�ُكْم َ�َ�ْحِسُنو 	هللا � َقاَ@: َ�ْكِرُمو	ََنس ْبن َماِلٍك ��َّ َ�ُسوَ@ � ����
(nأل�	

��� 	ْلَحَسِن َعن 	ْألَْحَنِف ْبِن َقْيٍس َقاَ@: َ�َهْبُت ِألَْنُصَر َهَذ	 	لرَُّجَل َفَلِقَيِني �َُبو َبْكَرَ� َفَقاَ@: �َْيَن ُتِريُد؟ 
ُقْلُت: �َْنُصُر َهَذ	 	لرَُّجَل. َقاَ@: 	ْ�ِجْع َفِإنِّي َسِمْعُت َ�ُسوَ@ 	هللا � َيُقوُ@: ِ?َ�	 	ْلَتَقى 	ْلُمْسِلَماِ� ِبَسْيَفْيِهَما 
َفاْلَقاِتُل َ�	ْلَمْقُتوُ@ ِفي 	لنَّاِ�. َفُقْلُت: َيا َ�ُسوَ@ 	هللا َهَذ	 	ْلَقاِتُل، َفَما َباُ@ 	ْلَمْقُتوِ@؟ َقاَ@: ?ِنَُّه َكاَ� َحِريًصا 

َعَلى َقْتِل َصاِحِبِه. (صحيح 	لبخا��، كتاn 	إلميا�)
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من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابا7 
� Xد �لقا-ياY' Zغال �Cسيدنا مر

”	ملهمة 	لF قد �قامa 	هللا تعاB للقيا� ֲדا هي �� �قو� بإj	لة �لك 	خللل 	حلاصل 
 n�حلر	إلخال� ثانية؛ ��لغي 	ملحبة �	هللا �َخْلقه، ���سي بينهما صلة 	بني 
قد   Fل	 	لدينية  	حلقائق  ��كشف  	لصلح؛  �عائم  ُمرِسًيا  	حلق  بإظها�  	لدينية 
	لF صا�% مدفونة حتت  للر�حانية  	لناg؛ ��قد� منو�ًجا  	ختفت عن �عني 
ظلما% 	لنفوg؛ ��كشف، بالعمل ال باللسا� فحسب، تلك 	لقوe 	لربانية 
	لF تسر� ?B �	خل 	إلنسا� �تتجلى فيه نتيجة ?قباله على 	هللا تعاB �� نتيجة 
�عائه؛ �فو� كل هذ	، �� �غرK g 	لقو� من جديد غر	ًسا خالًد	 للتوحيِد 
	خلالص 	لنقي 	لالمع 	خلا� من �� شائبة من شو	ئب 	لشر©. بيد �� هذ	 كله 
 ."Dأل�	% �	لسما�	 n� لذ� هو	إلله 	نا، بل بقد�� �لك � µلن يتم بقو

(�اضرُ� الهو�، 	خلز	ئن 	لر�حانية Âلد ٢٠ � ١٨٠)

”تذكر�	 �نa ُكلِّفت ¬دمة ?صال� 	لدنيا كلها أل� سيدنا �مطاعنا �كا� قد 
جا_ ?B 	لناg كافة. فنظر	 ?B هذX 	خلدمة 	لعظيمة قد ُ�عطيُت قوe �قد�	% 
كانت ضر��ية َحلمل هذ	 	لعب_...... �ن ��ثة 	لقر�L 	لكرمي 	لذ� تعليمه 
جامع للكماال% كلها �هو ¥اطب 	لعاv كله، �ما عيسى � فكا� �	�¹ 
 K يبّين  �� 	ضطر  لذ	  معني.  بقو�  �خاصا  ناقصا  تعليمها  كا�   Fل	 	لتو�	� 
	لتو�	� خافية �غامضة ��� يؤكد عليها. �لكننا ال   K كانت 	موً�� 	إلجنيل 
نستطيع �� نضيف شيًئا ?B 	لقر�L أل� تعليمه �مت ��كمل من �� تعليم، �ال 
 ٢٢M ،لر�حانية	ئن 	خلز	لوحي، 	". (حقيقة �	لتو�	جنيل مثل ? �� B? MتاN

(١٥٥�

–Ê÷}∏\Â;œ’]£\;Ød;◊÷£\;Ï’\Üb–Ê÷}∏\Â;œ’]£\;Ød;◊÷£\;Ï’\Üb
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 Ìلعر	ملكتب 	تر�ة: 

ال   Xحد� 	هللا  ?ال  ?له  ال   �� �شهد 
 Xعبد 	شريك لـه، ��شهد �� �مًد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
	لشيطا� 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا n�َِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو� 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�?يَّاَ©  َنْعُبُد  ?يَّاَ© 
	لَِّذيَن   Ã	ِصَر  * 	ْلُمْسَتقيَم   Ãَ	َر 	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوn َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Lمني) َ�ال 	لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لg 'لقاها سيدنا مر�C مسر& 'Yد 'يدb �هللا تعاd بنصرb �لعزيز

� Dملهد� Zإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو- 
يو� ٢٠١٥/١٢/٤

K مسجد بيت 	لفتو� بلند�

بإ�سا@  	إلسال�  ?حيا_   � 	هللا  بد� 
°سب   �  oللن 	لصا��  	ملحب 
نز�@  jمن  �جد�	  �	لذين   ،Xعد�
��بعة عشر قرنا  بعد  	لوحي 	جلديد 
�نالو	   � 	ملوعو�  	ملسيح  �بايعو	 
كانو	 �ظوظني  مباشر�  منه  	لفيض 
جد	 بالتأكيد. �عندما يتصو� 	إلنسا� 
�ضي  	لصحابة  ��لئك  كا�  كيف 
	هللا عنهم Nمد�� 	هللا � �يشكر�نه 
على حّظهم بوجو�هم حو@ 	ملسيح 
	ملوعو� �، يشعر بشعو� غريب. 
ما �صد� 	هللا � �عًد	 ?� �عد بأنه 
يلحقو�  �ناًسا  	آلخرين   K سيخلق 
	ملؤمنني  ?مياَ�   �  eقّو� باأل�لني، 
	لصا��  	خلا��  	ملوعو�  باملسيح 
من  Lيا% جديد�  بإ�	_ִדم   �  oللن
خال@ 	لوحي �	إلqا�، �	لذين كانو	 
يبدx ��fا�هم كل يو� بالبحث عما 
ينـز@ على 	ملسيح 	ملوعو� � من 

جديد 	لوحي �	إلqا�. 
  � 	ملوعو�  	ملصلح  �كر  لقد 
كانت  قائال:   Xهذ 	لصحابة  كيفية 
	ملسيح  �حي  عن  	أل1ديني  حالة 
	ملوعو� � �xم فو� طلوi 	لنها� 
بالطو	� هنا �هنا©   ��fيبد كانو	 
نز@  ما�	  يعلمو	  لكي  كالعشا� 
 Xلوحي هذ	 � من  على حضرته 

‹]‚Ÿ;flŸ;k]fiË¬’\;ó¬d

;ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\

ÎÊefi’\;s]‚fiŸ;Ì÷¡

;ÏÁÖçe’\;‹ÅŒh

ÎÊefi’]d;ºÊfiŸ;ÈtÂÖ’\Â;ÍÄ]∏\

á]q¬’\;‡]¥bá]q¬’\;‡]¥b
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١١

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الثامن - صفر  وربيع األول ٣٧ ١٤ هـ  كانون األول /ديسمبر ٢٠١٥ م

حضرm مر�C مسر& 'Yد - 'يدb �هللا بنصرb �لعزيز - 

	لليلة. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� �: ?�	 
 aيسألون 	�fلبيت بد	خرجُت �نا من 
�� ?�	 خرM طفل Lخر سألوX ما هو 
	لوحي 	حلديث 	ليو�؟ ما�	 نز@ عليه 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  	إلqا�؟  من 
 M�فو� خر aن� µكا� من عا� :�
كنت  للصال�   � 	ملوعو�  	ملسيح 
	جلديد  	إلqا�  ما   eأل�  Xفتر� �فتح 
��هب  �� كنت  �؟   X_لذ� جا	
?B 	ملسجد ���ع من لسانه 	ملبا�©. 
فهذX كانت �غبتهم �شوقهم لكي 
�ينالو	  �قو�،  صقال  ?مياxم  يز�	� 
 X�مدN� � هللا	 	بركاته، �يشكر�
	ملوعو�  باملسيح  لإلميا�  �ّفقهم  ملا 

 .�
	ألحيا�  بعض   K Nد¹  كا�   ¶
�جو�  حا@  عليه   @Ðي 	لوحي   ��
�لك  �كا�   ،Xعند 	لصحابة  �حد 
�يًضا يسمع �حي  	لسعيد   Ìلصحا	
	هللا تعاB. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
�هو يذكر َمَثل هذ	 	لصحاÌ 	لذ� 
نز@ 	لوحي �هو عند 	ملسيح 	ملوعو� 
	هللا  عنايت  "سيد  	لدكتو�   :�
شاX" 	ملنتمي ?B �سر� �1دية قدمية 
جد	، �	لدX "سيد فضل شاX" كا� 
صحابيا مقّربا جد	 للمسيح 	ملوعو� 
	ملوعو�  	ملسيح  ¥د�  �كا�   ،�
قا�يا�  يرتا�  �كا�  عموما   �

 "Xشا ناصر  "سيد  �كا�   ،	cكث
غالبا  بعد  فيما  -�	لذ�  	ملر	قب 
 -(Sub-Divisional Officer) �صبح 
جد	  áلصا  كا�  �يضا  �هو   ،Xخا�
 .	cكث  � 	ملوعو�  	ملسيح  Nب 
فضل  سيد  ألخيه  يقو@  كا�  �هو 
 B? ال تعمل شيئا ?ال �� تذهب :Xشا
قا�يا� �تلتقي باملسيح 	ملوعو� � 
منه  مذّكر	ته �تطلب  بعض  �ترسَل 
سأبقى  ��نا  آلخر  حني  بني  	لدعا_ 
 Xخا� يساعد  فكا�  نفقاتك.  ��سل 
ما�يا لكي يبقى جالسا عند 	ملسيح 

	ملوعو� � K قا�يا�. 
يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� �: ?نa ��كر 

األkديـني  حالـة  كانـت 
عن وحـي املسـيح املوعود 
� أنهـم فور طلـوع النهار 
كانوا يبـدؤون بالطواف هنا 
وهناك كالعشاق لكي يعلموا 
مـاذا نـزل علـى حضرته 
� من الوحي هـذه الليلة.
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جيد	 �� �حي 	ملسيح 	ملوعو� � 
يبد� بكلمة "	لرحى" �	لذ�  -	لذ� 
قرLنية K طوال-  Lيا%  بضع  يعا�@ 
نز@ على 	ملسيح 	ملوعو� � عندما 
كا� يعاh من 	لوجع K كليته �كا� 
هذ	  فكا�   ،Xميّسد  Xشا فضل  سيد 
 �? خا�  بفضل  Nظى   Ìلصحا	
نز@ على   Xثنا_ متسيد��  Xحضو� K
هذ	  �كا�  	لوحي،   � حضرته 
	لكال�  فيه  rر�   iنو من  	لوحي 
بصو%   � لسانه  على  �حيانا 
 :� 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  عا@. 
�ننا كنا �طفاال صغا�	 فدخلنا  ��كر 
بسبب عد� 	حتياطنا 	لغرفَة 	لF كا� 
فيها  مستلقيا   � 	ملوعو�  	ملسيح 
 X_ �كا� سيد فضل شا	ملتحفا بر�
يشعر   � �كا�   ،Xميّسد 	ملرحو� 
	ملسيح  كتب  بل   ،@Ðي 	لوحي  بأ� 
	ملوعو� � �نه نفسه كا� ميلي عليه 
 �� Xلوحي، فأشا� � سيد فضل شا	
	ْخرجو	 من هنا فخرجنا، �بعد �لك 
عِلْمنا �� �حيا طويال كا� يÐ@ عليه 
يتحد¹  	لذ�  	لوحي  �هذ	  حينها، 
عنه 	ملصلح 	ملوعو� � يتعلق بتلك 
ضد  ُ�فعت   Fل	 	لقضية   �� 	حلا�ثة 
سّد�	  ملا  ��صحابه  	لدين  ?ما�   	jمر
�	أل��	�  جد	�.  ببنا_  	لطريق 

يبد�  كا�  	ملحكمة   K ُقّدمت   Fل	
حقهم   K سُتفصل  	لقضية   �� منها 
عما  سُتسَقط  	لقضية   �� �علنو	  بل 
�خ´  ما  ِ�فق  حد¹  �لكن  قريب، 
 cألخ	لوقت 	 K� ،متاما Bهللا تعا	به 
 �� ُيثبت  ما  	أل��	�  بني  من  ُ�جد 
	ملسيح  �	لد  مرتضى  غال�   	jمر
 	jمر مع  �يضا شريك   � 	ملوعو� 
 ،Dأل�	 تلك  ملكية   K 	لدين  ?ما� 
حقه   K 	لقضية  حسمت  فاملحكمة 
� ��صد�% 	حلكم ֲדد� 	جلد	�. 
�أل� هذ	 	لوحي Nمل شأنا عظيما 
 K �كر  �قد  �يضا،  تر�ته  �قر�  لذ	 
يقو@  	لوحي،  حقيقة   K� 	لتذكر� 
	ملسيح 	ملوعو� � نفسه عنه: "��كر 
�� 	لسيد فضل شاX 	لالهو��، �خا 
	لسيد ناصر شاX 	ملر	قب K با�X موال 
قدمّي  عندها  يدلِّك  كا�   ،cبكشم
	إلqا�  بد�  	لوقت ظهر	 حني  �كا� 
عن 	لقضية 	ملتعلقة باجلد	� يتنـّز@. 
فقلت له ?� 	إلqا� يتعلق بقضية 	جلد	� 
فعليك �� تكتب كما ينـز@، فأخذ 
	لقلم �	ملح´�. ¶ غلبa 	لنعاg �بد� 
	لوحي 	إلqي rر� على لساh �لًة 
�لًة كما هي سنة 	هللا �كلما 	نتهت 
لت غلبa 	لنعاg مر� ثانية  �لٌة �ُسجِّ
 B? eلة �خر� hجر% على لسا�

بقلم  ل  �ُسجِّ كله  	لوحي  نز@   ��
��ُلقي  	لالهو��.   Xشا فضل  	لسيد 
 Xبنا 	لذ�  باجلد	�  يتعلق  �نه   oقل K
 K eلدعو	لدين �ُ�فعت بشأنه 	 �ما?
	ملحكمة، ��ُفِهمُت �يضا �xا سُتحَسم 
 cلوحي لعد� كب	حقنا. فحكيت  K
�يضا  ��خ´ִדم  	جلماعة  �فر	�  من 
�نشرته  �معانيه،  نز�له  سبب  عن 
للجميع  �قلت  "	َحلَكم".  K جريد� 
ستؤ��  �سبابا  سيهيئ   Bتعا 	هللا   �?
?B جناحنا x Kاية 	ملطا� أل� هذ	 
كانت   �?� 	لوحي،  مضمو�  هو 
	لظر�� 	لر	هنة خط�c �تبعث على 
	إلqي  	لوحي  نكتب  �	آل�   .gليأ	

 :Xcمع شرحه �تفس
	لقضا_؛  �ينـز@  تد��،  "	لرحى 
َ�ْضُعها،  سيتغّير  	لقضية   ��  ��
	لF ¥تفى عند ���	xا  	لرََّحى  َشْأَ� 
ُجْزfها 	لذ� يكو� �ما� 	ألعني من 
يكو�  	لذ�  جزfها  �يظهر  قبل، 
	ملوعو�،  	هللا  فضل  هذ	  �جوبا... 
�سيأµ حتًما، �ليس بوسع �حد �� 
مينعه... ُقْل: �ُقِسم باهللا �Ì �� هذ	 
�لن  	ألمر  يتغc هذ	  �لن  	حلق،  qو 
¥فى. سيظهر �مر cN©. هذ	 �حٌي 
 Ì�  �? 	لعلى.  	لسما�	%   nّ� من 
	لذ�  	ملستقيم   Ã	لصر	 عن  Nيد  ال 
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ينسى  �ال  	ألخيا�،   Xعبا� يسلكه 
	لنصر�.  يستحقو�  	لذين   X�َعبا
فاعلْم �نه سيحالفك K هذX 	لقضية 
صد��  سيتأخر  �لكن  مبني،  ظفٌر 
	هللا...   Xقّد� �جل   B? 	ُحلكم  هذ	 
 �ْ� ¶ ،Ì� هللا	ألمر كله بيد 	ُقل ?� 
 Xبطر� غّيه   K سا�ً�	   Dملعا�	 هذ	 
�	ستكبا�X... ?� �لك 	لقا�� معك، 
�يعلم 	خلفّي بل 	ألخفى 	لذ� يفو� 
?��	© 	لبشر... ?نه هو 	ملعبو� 	حلقيقي 
لإلنسا�  ينبغي  فال   ،X	سو معبو�  ال 
?منا  ?qًا،  rعله  °يث   Xcبغ يثق   ��
	لصفة. هو   Xملتصف ֲדذ	  Xهللا �حد	
كل   eير� شي_،  كل  يعلم  	لذ� 
يتقونه  	لذين  مع  	هللا   �?� شي_. 
 Xعملو  cخل	 عملو	   	�?� �¥شونه، 
يعملو�  �ال  	لدقيقة،  لو	jمه  |ميع 
�ال  سطحي  بشكل  	لصاحلا% 
ناقص، بل يقومو� ֲדا بأ�� جزئياִדا 

ُهم  ���لئك  �جه،  �حسن  �على 
	لذين ينصرهم 	هللا، ألxم خد	� سبل 
�ضو	نه، فيسلكوxا �rعلو� غcهم 
يسلكوxا. ?نا ��سلنا �1د –�� هذ	 
	لعبَد 	ملتو	ضَع- ?B قومه، فأعَرضو	 
عنه �قالو	 كّذ	n يريد ُحطا� 	لدنيا، 
�� �نه يريد متاi 	لدنيا ֲדذX 	ِحلَيل. 
لُيسَجن.  	ملحاكم   K عليه  �شهد�	 
كسيٍل  ֲדجماִדم  عليه  ينهالو�  ?xم 
عا�ٍ� Lٍ% ِمن عٍل، �لكنه يقو@: ?� 
قريب  ?نه  جد	.   aم قريب   oحبي

�لكنه خفّي عن �عني 	ملعا�ضني." 
فتحقق هذ	 	لوحي بكل شأ�، �قد 
 K �لك   � 	ملوعو�  	ملسيح  �كر 
نز@  قد  يكو�  ��مبا  áتلفة،  �ماكن 
 K� مر خفي� مر�. فظهر  �كثر من 
�فع  �كلما  	ألمر.   K ُبّت  	لنهاية 
 K _ عليه قضايا ُ�ّ�% مطالبهم	ألعد	
�و�هم �جا_% 	لقر	�	% ضدهم. 

يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K موضع 
	ملوعو�  	ملسيح  Âالس  يذكر  �هو 
�: ?B 	آل� تدّ�� �L K	ننا تلك 
	ملسيح  من  �عناها   Fل	 	ألصو	% 
 	cصغ كنُت  مباشر�،   � 	ملوعو� 
 �jلشاغل �� �ال	لكن كا� شغلي �
� ��ستمع  	ملوعو�  	ملسيح  Âلس 
 K حا�يثه، يقو@ �: قد �عنا� B?
تلك 	ملجالس مسائل بكثر� حw �ننا 
كأننا  فيبد�   � كتبه  نقر�  عندما 
�عنا هذX 	ألمو� كلها من قبل. كا� 
من عا�� 	ملسيح 	ملوعو� � �� كل 
 K _ًلنها� يبينه مسا	 K ما كا� يكتبه
Âلسه، لذ	 �فظ كل �قو	له، �نفهم 
مر	�  تطابق   Fل	 	ملطالب  تلك  جيد	 

	ملسيح 	ملوعو� � �تعليَمه. 
¶ يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K �كر 
	إلميا� 	حلقيقي: لو ُ�عطيت ��ٌّ Âر� 
د� �لدها �?ال  ��ّلة على �نه rب ��̈ 

iتالون  من  وإال  الزّالت،  من  اإلنسان  iمي  أن  يستطيع  وحده  العجائز  إميان 
ُطلب  وملاذا   sفال أمر  أُصدر  ملاذا  ويقولون  كل خطوة  عند  ويِقفون  وiتّجون 
ولكن  أيضا،  الضعيف  إميانهم  ويضيع  يزّلون  األحيان  معظم   [ فهم  كذا  فعل 
ولكن  اآلخرين  أدلة  يسمع  وهو  املشاهدة،  على  إميانه  أساس  يضع  اإلميان  كامل 
ال يتأثر من اعwاضاتهم ألنه يكون قد رأى اهللا � بعيونه الروحانية. (املسيح املوعود)
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سيخرn نظا� 	لبيت �سيحد¹ كذ	 
 wأل�لة ح	 Xفلن تؤثر فيها هذ 	كذ�
ُتجَبر   �� ميكن  �ال  �	حد�،  للحظة 
فإ�  باأل�لة،  �لدها  خدمة  على   ٌّ��
كانت هي ¨د� فتخد� جر	_ عاطفة 
لذلك  قلبها،   K تعمل   Fل	 	حلب 
يقو@   � 	ملوعو�  	ملسيح  كا� 
يستطيع   Xحد� 	لعجائز  ?ميا�  بأ� 
�� Nمي 	إلنسا� من 	لزّال%، �?ال 
عند  �يِقفو�  �Nتّجو�  Nتالو�  من 
كل خطو� �يقولو� ملا�	 ُ�صد� �مر 
 K فهم 	ُطلب فعل كذ 	ملا�� hفال
معظم 	ألحيا� يزّلو� �يضيع ?مياxم 
	لضعيف �يضا، �لكن كامل 	إلميا� 
	ملشاهد�،  على  ?ميانه   gسا� يضع 
�لكن ال  	آلخرين  ��لة  يسمع  �هو 
	عتر	ضاִדم ألنه يكو� قد  يتأثر من 

��e 	هللا � بعيونه 	لر�حانية. 
خا�   ����� منشي  مثا@  قد�   ¶
	ملحتر�، �حد صحابة 	ملسيح 	ملوعو� 
 � 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@   .�
�قد  له-  لطيفا  كالما  �تذكر   h?
 Xيضا، ���كر� قبل  لكم من  �كرُته 
مكر�	 يقو@ حضرته- كا� 	ملنشي 
	ملحتر� يقو@: بعض 	لناg قالو	 � 
لو 	ستمعَت مر� ?B خطاn 	ملولو� 
ثنا_ 	هللا لتبيَّن عليك هل 	ملرj	 صا�� 

خطابه  �عُت  قد  فقا@   ،nكا�  ��
يسألو�   gلنا	  �? جا_   ¶ مر�، 
هل  	آل�  ْ́نا  �خ فقالو	   ،Xبعد ��يي 
بعد �اi كل هذX 	أل�لة ميكن �� 
�ما  qم  فقلت  صا�قا؟   	jملر	 ُيعّد 
ظل  فلو   	jcمل	 �جه  ��يت  فقد  �نا 
ملد�   nخلطا	 يلقي  	هللا  ثنا_  	ملولو� 
سنتني على 	لتو	� ملا �ثر Kَّ خطاُبه 
�لك   �? 	لقوُ@   aِسَع� �ملا  شيئا، 
	ملحتمل  من   .nلكا� كا�  	لوجه 
من   ٍّ�� على  	لرّ�  على  �قد�  ال   ��
سأقو@  �لك  مع   aلكن 	عتر	ضاته 
باختصا�  صا��.   	jcمل	 ?� حضر� 
ليس من 	لضر��� �� يكو� 	ملؤمن 
أل�  	حلكمة،  على  لعا  مطَّ 	لكامل 
?ميانه ال يكو� مبنيا على 	لعقل، بل 

يكو� �ساُسه على 	ملشاهد�. 

كا� rب تنا�ُ@ قصة منشي ����� 
خا� � 	نطالقا من �نه rب علينا 
�� ننظر ?B 	هللا بعيو� ��حانية، �ال 
ميكن �لك ?ال بتوطيد 	لعالقة باهللا، 
�كذلك عندما نوقن بأ� 	هللا � قد 
هذ	   K  � 	ملوعو�  	ملسيح  بعث 
	لزمن إلصال� 	لعاv °سب حاجة 
	حلقيقي  	ليقني  لنا  سيحصل  	لعصر 
بعثة  يتطلب  كا�  فالوقت  بصدقه. 
 �� يقتضي  	لوقت  �كا�  مصلح، 
 iفأ�ضا 	ملوعو�.  	ملسيح  يرَسل 
	لعاv هي �ليل صد� 	ملسيح 	ملوعو� 
 ،eة حاجة أل�لة �خرæ ليس� �
هذ	  تنبأ عن  قد  � كا�   oلن	 أل� 
	لزمن 	لفاسد، فالذ� له عالقة باهللا 
 MتاN �ال  �يضا   �  Xشا¥  Bتعا
فحاجة  �	ل´	هني.  	ملعجز	%  لكثر� 

فأوضـاع العاy هي دليل صدق املسـيح املوعود 
 zوليـس }ـة حاجة ألدلـة أخـرى، ألن الن �
� كان قـد تنبأ عـن هذا الزمن الفاسـد، فالذي 
لـه عالقة باهللا تعا� �شـاه � أيضا وال iتاج 
لكثـرة املعجـزات وال�اهـني. فحاجـة العصر 
وكلُّ حلظـة مـن حياته برهـان علـى صدقه..



١٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الثامن - صفر  وربيع األول ٣٧ ١٤ هـ  كانون األول /ديسمبر ٢٠١٥ م

	لعصر �كلُّ حلظة من حياته برها� 
�لك  نتذكر   �� �rب  صدقه  على 
 �� rب  	ملنطلق  هذ	  �من  ��ما. 
	ملسلمني  �ليت  ��ما،  ?مياننا  نقوِّ� 
°اجة  و�  �Nسُّ يشعر��  	آلخرين 

	لعصر، فيؤمنو	 بإما� 	لزما�. 
يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � K موضع 
K بيا� ?خال� منشي ����� خا� 
تبد�  	أل�ا_ K �اعتنا  بعض   :�
غريبة مثل 	سم �حد صحابة 	ملسيح 
يبني   ¶  ،"	����" 	ملخلصني  	ملوعو� 
�لك   K كانت  �قا@:  �لك  سبب 
	لذين  بعض   �� سائد�  عا��  	لزمن 
كا� ��ال�هم ميوتو� كانو	 يسحبو� 
	عتقا�	  	ملزبلة  على  صغا�	  ��ال�	 
 Xفهذ بذلك،  سينجو�  بأxم  منهم 
�ْهمهم،   �� �سيلة   �� عا��  كانت 
 Xذq تباعا	، �	يسّمونه ���� 	كانو ¶
 Xيا� �ملحتر	منشي  	لد	لعا�� كا� �	
	هللا  نظر   K يكن   v لكنه  بأ���	، 
����	 �� 	لساكن K مكا� 	ملزبلة. 
	السم  ֲדذ	   Xَّيا�  X	لد	� كا�  �?منا 
	عتقا�	 منهم �نه بذلك سيبقى حيا، 
لكن 	هللا � بإلقائه عند قدَمي 	ملسيح 
	ملو%  من  Nفظه   v  � 	ملوعو� 
من  حفظه  قد  بل  فحسب  	ملا�� 
 X	لد	� كا�  �يضا.   hلر�حا	 	ملو% 

لع  ��	�	 �� ينذ�	X للمزبلة لكن 	هللا 	طَّ
على قلبه 	لطاهر �	ستخلصه لنفسه، 
نه من 	إلميا�. فكا� من صحابة  فمكَّ
	ملخلصني،   � 	ملوعو�  	ملسيح 
�قطع �شو	Ã 	إلخال� 	لذ� يند� 
له 	لنظc. يقو@ 	ملسيح 	ملوعو� � 
من 	لعبث �� يعقد 	ملر_ �مال K 	لنجا� 
��� �� يتحلى ֲדذ	 	إلخال�. كا� 
يتمتع بإخال� قد �ثÀ عليه 	ملسيح 
هؤال_  �ثبت  فقد  نفسه،  	ملوعو� 
على  يبعث   nبأسلو ?خالصهم 
	حل�c، كانو	 مضرn 	ملثل K 	حلب 
عنه  	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  �	ملو��، 
K موضع: �مبا كا� منشي 	ملرحو� 
موظفا K مكتب 	حلاكم �� 	لقاضي، 
�كا� يأB? µ قا�يا� مر� K 	لشهر 
حتًما، فلما v يكن يشبع من عطلة 
يو� �	حد ما v يأخذ بعض 	لوقت 
من 	لسبت �يضا، لذ	 K 	ليو� 	لذ� 
كا� يريد �� يذهب ?B قا�يا� كا� 
مديرX يقو@ للموظفني �نه ينبغي ?xا_ 
	ملنشي  حضر�  أل�  عاجال  	لعمل 
 v  �?� قا�يا�   B? 	النطال�  يريد 
يستطع فسو� يصد� من قلبه Lهٌة 
يسمح  كا�   ¶ �من   ، عليَّ تقضي 
له باخلر�M عند 	ملوعد ��ما. كا� 
�لك 	ملسئو@ هند�سيا ?ال �نه كا� 

�?جابة   X	تقو� بصالحه  جد	  متأثر	 
له  يهيئ  بنفسه  كا�  °يث  �عائه 
قائال:  قا�يا�   B?  nللذها 	لفرصة 
قا�يا�   B?  nلذها	 يستطع   v  �?
 hهٌة تدمِّرL فسو� يصد� من قلبه

�لن �جنو. 
	لذين كانو	  فكا� qؤال_ 	لصلحا_، 
 � 	ملوعو�  	ملسيح  �جه   	��� قد 
قد  �كانو	  �يضا  	ألغيا�   K  cٌتأث
	�j	��	 ?خالصا، �كانت qم عالقة 
باهللا �. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
كما يتعامل 	ملر_ جتاX 	هللا يكو� من 
قلبه  	ملر_  فبقد� ما يذيب  مثله،  	هللا 
هللا � يعامله 	هللا °سب �لك. 	لدنيا 
تضربه �تشتمه �حتا�@ �� متنعه من 
	لتقد� �تعرقل �قيه لكنه K كل مر� 
يتقد� �يز�هر. فاهللا � يرÌ �ينمي 
 i	نو� �غم  	ملؤمنني  هؤال_  �مثا@ 
 Fل	حلقيقية 	جلماعة 	لعقبا%، �هي 	
تتقد� �تز�هر. لذ	 ينبغي ?نشا_ مثل 
هذ	 	إلميا�. فاجعلو	 قلوبكم من هذ	 
 ¶ للجماعة  	حلب  �	خلقو	  	لقبيل 
	نظر�	 كيف ينميكم 	هللا �ُيكثركم، 
فالذين يكونو� هللا ال تبقى qم حاجة 
يقولو�  �حيانا  فهم  	لسؤ	@،   K
بدال@ ?xم لن يسألو	، لكن 	هللا � 
بنفسه يقضي حاجاִדم. �لقد �عت 
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 Xملوعو� � هذ	ملسيح 	من سيدنا 
	ملوعو�:  �يًضا. يقو@ 	ملصلح  	لقصة 
 ،�cطر�% عليه مصيبة كب çٌكا� صا
فقا@ له �حٌد v ال تدعو؟ فقا@: ?�	 
كا� �Ì ال يريد �� يعطيa فسؤ	� 
هو  ?�	 كا�   ،nلأل� �مناٍ�  ?سا_� 
كا�  فهذ	  �سأله،  فلما�	  يريد  ال 
ال   �� �فضل  	حلالة   Xهذ  K مقاُمه. 
 �� يريد   � كا�   	�? �ما  ُ�عَطى، 
يقو@  	ستعجا@.  فسؤ	�   aيعطي
 aال يع 	ملوعو�: هذ	ملصلح 	حضر� 
 µم ال يدعو� مطلقا، كال بل تأx�
	لكّمل ساعاٌ%  	ملؤمنني  على  �حيانا 
���ضاi حيث يقولو� لن نسأ@. �ما 
	لدعا_ فقد �مَرنا 	هللا به بنفسه، �?منا 
	ملر	� �� هؤال_ �حيانا K حالة خاصة 
به  	لقوية  يتدللو� على 	هللا لعالقتهم 
�، �يقولو� ?� 	هللا بنفسه سيقضي 
حاجاִדم، ?ال �� هذ	 	ملقا� ال يتحقق 
بسهولة. فِمن ��� ?نشا_ عالقة 	حلب 
 iخلشو	� iخلضو	 ���� nلقلو	 K
	لصدقا%  �فع   ���� 	لصال�   K
�بالتها�� K تقدمي 	لت´عا% �	للجوِ_ 
?B 	لكذn �	الحتيا@؛ ال تظنو	 �نه 
	خلاصة،  	هللا  �فضا@  تِرثو	   �� ميكن 

فهذ	 مستحيل.
لقد   :� 	ملوعو�  	ملصلح  يقو@ 

	ملرحو�   �� مر	�	  هذ	  قبل  حدثُتكم 
قاضي �مc حسني كا� من صحابة 
	ملسيح 	ملوعو� � 	ملخلصني �قبل 
 v  �? متشد�	،  �هابيا  كا�  مبايعته 
يكن يستطيع �� يتحمل بعض 	ألمو� 
	ملنافية لآل�	n 	لظاهر�، �	ملعر�� �� 
	لوهابيني متطرفو� جد	 �ال يتحملو� 
بعض 	لتصرفا%. فعندما كا� 	ملسيح 
	ملوعو� � ¥رM كا� 	لناg يقفو� 
�� حضر�  برfية حضرته، �صحيح 
	لقاضي كا� قد بايع لكنه كا� يظن 
هو  بل   jوr ال  هكذ	  	لوقو�   ��
من 	لشر©، �كا� ��ما يناقش هذ	 
	ألمر، �نه ?�	 كانت مثل هذX 	ألمو� 
 K ¹سيحد 	فما� �ليو	موجو�� فينا 
	ملستقبل. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو�: كا� 
حضر� 	لقاضي �ستا�� �يضا، �يقو@ 
خرجُت   Fخالف عهد   K يو�   %	�

من 	لبيت فوقف فو�	، فقلت له: يا 
��يك.   K شر©  هذ	  قاضي،  سيد 
�متسك  jلت  ما  �قا@:  فضحك 
نفسي،  �متالك  ال   aلكن هذ	  بر�يي 
فقلت:  تلقائيا.  	خلاطر  عفو  فأقف 
هذ	 هو 	جلو	n جلميع 	عتر	ضاتك، 
بال  فهو  تكلفا  �حدهم  يقف  فحني 
شك شر©، �ما ?�	 �قف 	ملر_ تلقائيا 
من  فليس  نفسه  يتمالك   ��  ���
	لشر© K شي_. هذ	 ما كا� يقوله 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو� � �يضا "?� 
	لتكلف �	لتصنع rعل بعض 	ألمو� 

شركا". فينبغي 	النتباB? X �لك. 
كا� حضرته يقو@: ?� عائشة �ضي 
	هللا عنها �طلقت jْفرً� �ضربت �جهها 
تلقائيا عند �فا� �حد ?خوִדا، فسأqا 
�حدهم: هل �لك rوj؟ قالت: لقد 
حد¹ �لك عفويا �v �فعله قصد	. 

 إال أن هذا املقام ال يتحقق بسـهولة. فِمن دون إنشاء 
عالقـة احلـب ] القلـوب ودون اخلضوع واخلشـوع 
] الصـالة ودون دفع الصدقـات وبالتهاون ] تقدمي 
الت�عات واللجوِء إ� الكذب واالحتيال؛ ال تظنوا أنه 
ميكـن أن تِرثوا أفضال اهللا اخلاصة، فهذا مسـتحيل.
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يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � بأh ��كر 
 �? �	ئما  	ملحتر�  قاضي  	لسيد  قو@ 
 cبغ� عفويا  �لك  حد¹  لقد  قا@: 
ِمن  لكلِّ  �ية حا@،  على   .aقصد م
 K 	خلا�  �سلوبه  	لصحابة  هؤال_ 

	إلخال� �	حلب. 
معجز	%  باهللا  	لعالقة  ُتر�  كيف 
 K � ملوعو�	ملصلح 	عجيبة، يقو@ 
	ملسيح  من  �عت  لقد   :nلبا	 هذ	 
	مللك  عهد   K  ��  � 	ملوعو� 
ها��� 	لرشيد- على ما �ظن- ُسجن 
�جل صاç من �هل 	لبيت 	�ه 	إلما� 
موسى 	لرضا بعذ� �� �جو�X يهد� 
بالفتنة. ��	% ليلة جا_K X 	لسجن 
شرطي K منتصف 	لليل بأمر ?طال� 
 	cكث 	ملسجو�   nفاستغر سر	حه، 
سر	حه  بإطال�  	ألمر  صد��  على 
فو�	 K هذ	 	لوقت من 	لليل. عندما 
قابل 	مللَك بعد �لك سأله: ما 	لقصة، 
كيف صد� 	حلكم بإطال� سر	حي 
	مللك:  قا@  	لسريعة؟  	لطريقة   Xֲדذ
نائما  كنت   aن� �لك   K 	لسبب 
فأيقظa �حد �شعرُ% K �ثنا_ 	لنو� 
�نت؟  من  	ستيقظت �سألته:   aكأن
قلُت:   .� 	هللا  �سو@  �نه  �علمُت 
ها���  يا   :� قا@  به؟   hتأمر ما�	 
 K aب	لرشيد! �نت نائم نوما ها�ئا �	

	لسجن، ما هذ	؟ فقد 	�تعبت بشد� 
بسماi هذ	 	لكال� ��صد�ُ% 	حلكم 
	لرجل  قا@  فو�	.  سر	حك  بإطال� 
�شعر  �يضا  �نا  كنت  	ليو�   :çلصا	
تنشأ   v 	لسجن.   K شديد�  بُكربة 
K قلo �منية من قبل لُيطلق سر	حي 
�ما 	ليو� فكنُت مضطربا بشد� لُيفّك 

َ�سر�. 
منشي   � 	ملوعو�  	ملصلح  �كر   ¶
	ملحبني  من  كا�  	لذ�  نفسه   	����
 � 	ملوعو�  للمسيح  	لصا�قني 
Nضر   �� عا�ته  من  كا�  �قا@: 
�َحد.  يو�   �� يو� �عة  كل  قا�يا� 
لذ	 كلما كا� rد ?جا�j كا� Nضر 
�كا�  قبل.  من  ُ�كر  كما  قا�يا�، 
بعض  ليوفر  	ألقد	�  على  مشيا   µيأ
	ملوعو�  	ملسيح   B? ليقدمها  	لنقو� 
�	تبه  كا�  	أليا�  تلك   K  .�
يتقاضى ١٥  لعله كا�  jهيد	 جد	، 
يبذ@  فكا�  شهريا.  ��بية   ٢٠  ��
منها ملعاشه �يوفر منها نفقا% 	لسفر 
	ملوعو�  	ملسيح   B? بعضها  �يقد� 
� �يضا. يقو@ 	ملصلح 	ملوعو� � 
�	حد	  معطفا  البسا  �	ئما   XL� بأنه 
 eمد على  Lخر  معطفا  عليه  ير   v�
�قميصا   	�	j? يرتد�  كا�   .Xعمر
بسيطا جد	. كانت لديه �غبة عا�مة 

 B? لنقو� �يقدمها	يوفر شيئا من  ��
	ملسيح 	ملوعو� � نذ�	. ظل يرتقي 
Â Kا@ �ظيفته ��يد	 ��يد	 بسبب 
	ملسئو@  مرتبة  	حتل   wح �مانته 

	ألعلى K 	ملديرية. 
	ملوعو� � حا�ثا  لقد �كر 	ملصلح 
 ،	���� منشي  بالسيد  يتعلق  معر�فا 
	ملوعو�  	ملسيح  �فا�  بعد  فقا@: 
	لبيت   Mخا�  B? يو�   %	�  hعا�
�بد� يبكي بكاً_ مر	، �لكv a �فهم 
سبب بكائه 	ملرير. �خرM بعد هنيهة 
قطعا% �هبية ��عطانيها قائال: كنت 
�متÀ �� �قدمها للمسيح 	ملوعو� � 
�لكv a ُ��فَّق لذلك K حياته. �ما 
لتقدميها   Bتعا 	هللا   aفق� فقد  	آل� 
�قد 	�حتل 	ملسيح 	ملوعو� � من 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@   .vلعا	 هذ	 
�: هذ	 هو 	حلب 	حلقيقي. ¶ يقو@ 
ِنعما  	لدنيوية  	لِنعم  كانت   	�?  :�
تنفعنا   �� ممكنا  كا�   	�?� حقيقية، 
 vيتأ 	ملؤمن  قلب  فإ�  حقيقيا،  نفعا 
حتما عند 	ستخد	مها حني يفكر �نه 
فكا�  مفيد�  	لنعم   Xهذ كانت   	�?
	لنo � �حق ֲדا. لقد ��� K ��	ية 
عنها  	هللا  �ضي  عائشة  	لسيد�  عن 
عجني  من  خبز	  	قتنت  عندما  �xا 
 v �قالت:  عيناها  	غر��قت  �قيق 
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التقوى

يكن هذ	 	لنوi 	لرقيق مهيأ j Kمن 
	لنo � فكا� يأكل 	خلبز من عجني 

خشن؟
فيتابع 	ملصلح 	ملوعو� � �يقو@ �نه 
حقيقية  ِنعما  	لنعم   Xهذ كانت   	�?
فكا� 	لنo � �حق ֲדا، ¶ كا� rب 
�� يناqا بعد 	لنo � ظلُّه �� 	ملسيح 
	ملوعو� �. ¶ سر� � حا�ثا يبيِّن 
كنت  �قا@:  	ملوعو�  للمسيح  حبَّه 
صغc	 �كنت مولًعا بالصيد منذ jمن 
	ملسيح 	ملوعو� � �كانت عند� 
بندقية 	qو	_ �صيد ֲדا. كا� 	ملسيح 
من  قليال  قد�	  يأكل   � 	ملوعو� 
	لفكرية  	ألعما@  من  �يكثر  	لطعا� 
�كنت قد �عت من طبيب �� حلم 
	لصيد مفيد ملن يعمل �عماال �هنية 
فكنت �قد� له حلم 	لصيد �	ئما. �ال 
��كر �نa طلبت K �لك 	لزمن �لو 
مر� �	حد� �� ُيطبخ � حلم 	لصيد 
	ملوعو�  للمسيح  �قدمه  كنت  بل 
حبا  �حد	  	ملر_  Nب  عندما   .�
 �� ميكن  شيئا   ��  eير فال  كامال 
يرNه، �?�	 �جد شيئا مرNا Nسب 

�� حبيبه �حق به. 
	هللا   ��  � 	ملوعو�  	ملصلح  يضيف 
 �Lلقر	 معا��  عليَّ  كشف   Bتعا
 oقل K %ْلعظيمة، �قد نشأ	لكرمي 	

بعشر	% 	ملناسبا%- حني كشف 	هللا 
عا�مة  �غبٌة   -�Lلقر	 معا�َ�  عليَّ 
 K لنقطة	  Xنه لو ُكشفت عليَّ هذ�
jمن 	ملسيح 	ملوعو� � �� K عهد 
?ليهما  لقدمتها   � 	أل�@  	خلليفة 
	ألحق   �� شك  ال  �ضاºا.  �نلُت 
ֲדا كا� 	ملسيح 	ملوعو� � �لكن 
يذهب �هلي ?B 	خلليفة 	أل�@ ألنه 
 aبN �كا�  	لكرمي   �Lلقر	  aّ�س�
 �� 	ألعما�  من  يوّ�  �كا�   	cكث
�تدبر 	لقر�L ��ستخرM منه 	لدقائق 
	ملوعو�  	ملصلح  يقو@  �	ملعا��. ¶ 
� بأ� 	ألشيا_ 	لدنيوية ال تعa شيئا 
بل ?�	 كا� هنا© شي_ �� �ºية فهي 
هذX 	ألشيا_ �من شأxا هي �� ترNنا 

�ُتسعدنا. 
للمسيح  �ب  قصة  كانت   Xهذ
 Àيتم� قا�يا�  كا� Nضر  	ملوعو�، 
 K _ئما �� يبقى هنالك، كما جا	�
قصة 	لسيد فضل شاX �قصة منشي 

����� خا�. 
فمن ناحية كا� هؤال_ 	لناg ينظر�� 
?B �جه 	ملسيح 	ملوعو� � �يسعو� 
جاهدين �� يصلو	 ?B قا�يا� �كانو	 
�يقدمو�  ?ليها  للوصو@  يضطربو� 
 .� �جله  من  �يضا  	لتضحيا% 
	لذين  Lخر��  بعض  هنا©  �كا� 

كا� جّو قا�يا� مبنـزلة مصيبة qم، 
تغلبهم  	لدنيوية  	مللذ	%  كانت   �?
يتخلصو	   �� يريد��  كانو	  لد�جة 
قا�يا�  من  �¥رجو	  	جلو  �لك  من 

فو�	. 
قصة   � 	ملوعو�  	ملصلح   ����
�يقو@:   iلنو	 هذ	  من  شخص 
jمن   K قا�يا�   B? شخص  جا_ 
يوما  �مكث   � 	ملوعو�  	ملسيح 
 Xلذين ��سلو	جه. 	عا� ���� 	حد	�
 K �	ضعني  �لك  فعلو	  قا�يا�   B?
	حلسبا� �نه سيمكث هنالك لبضعة 
	ملوعو�  	ملسيح  كال�  �يسمع  �يا� 
	لسائد�  	لظر��   eير�  ،�
?rابيا  	نطباعا  �سيأخذ  هنالك 
���	جه  عا�  �لكنه  	أل1دية.  عن 
�صحابه  فسأله  �	حد�،  ليلة  بعد 
يا  قا@:  	لسرعة؟   Xֲדذ عدَ%  ملا�	 
	ملكا�  �لك  يصلح  هل   ،Ìصحا�
لعله  �صحابه  ظن  	لنبال_!  ملكو¹ 
تأثر سلبا من تصّر� �حد 	أل1ديني 
�لك.  نتيجة  �تعّثر  قا�يا�  من 
 wح بالضبط  حد¹  ما�	   :Xفسألو
عدَ% ֲדذX 	لسرعة- يقو@ 	ملصلح 
	ملوعو� � بأ� K تلك 	أليا� كا� 
	لسفر من بطالة ?B قا�يا� بعربا% 
 B? ئر: �صلت	لز	ألحصنة- فقا@ 	
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 �	�  K �ُ�سِكنُت  صباحا،  قا�يا� 
	لضيافة �متت 	ستضافF على �حسن 
	لسند  من  جئت  لقد  قلُت:  �جه. 
	لنرجيلة  لتدخني  فرصة  �جد   v�
�ما 	آل� فسأجد فرصة  	لطريق،   K
لقد   .Fح	� على  للتدخني  مو	تية 
�قا@  قليال  	لنرجيلة  ?حضا�  تأخر 
حضر�  بأ�  	ألثنا_  هذ	   K شخص 
	أل�@  	خلليفة  سيدنا   ��) 	ملولو� 
	حلديث   g�� 	آل�  سيلقي   (�
فتعا@ نسمع 	لد�g ��ال �ميكن �� 
تدّخن بعد �لك. قلُت، ما �مُت قد 
 g�� iا� K gهنا فال بأ B? جئت
 g�� من  عدنا  �عندما  	حلديث. 
جاهز  	لطعا�  �حد:  قا@  	حلديث 
فلتأكل ��ال. قلُت: حسنا، سندخن 
من  	نتهينا  ملا  ֲדد�_.  	لطعا�  بعد 
	ألكل قا@ شخص: لقد ُ�ّ�� لصال� 
	لظهر. قلُت K نفسي: ما �مُت هنا 
فال بأK g ��	_ 	لصال� �يضا. عندما 
	ملحتر�   	jملر	 جلس  	لصال�  	نتهت 
áتلفة.  �حا�يُث  �بد�%   gلنا	 مع 
قلُت K نفسي: حسنا، نسمع كال� 
 ¶ يقو@  ما�	   eنر� 	ملحتر�   	jملر	
	لتدخني  (فكر�  	لنرجيلة.  سأ�ّخن 
v ¨رM من �هنه ?B 	آل�) �عندما 
�فرغُت  كالمه   iا� بعد  عدنا 

	لنرجيلة  �شعلت  	حلاجة  قضا_  من 
	آل�  فرغت  لقد  نفسي:   K �قلت 
من كل شي_ �سأ�خن 	آل� ֲדد�_ 
على �	حF. �لكن v �سحب منها 
?ال سحبتني فحسب حw قا@ �حد: 
لقد ��� للعصر فهيا بنا ?B 	لصال�. 
تركنا 	لنرجيلة حيثما كانت ��هبنا 
	لعصر  صال�  بعد  	لعصر.  لصال� 
 nِريِة شر° سأمتتع   aن� ظّني  كا� 
�حًد	   ��  cغ 	ملسا_   wح 	لنرجيلة 
 B? cلكب	ملولو� 	قا@ �: لقد توّجه 
 g�� ألقصى حيث سيلقي	ملسجد 	
 nشر� �� e�� لكرمي. كنت	 �Lلقر	
 K ملسا_ �لكن قلت	 wلنرجيلة ح	
نفسي: ما �مت قد �تيت ?B هنا فال 
بد �� �ستمع ?g�� B 	لقر�L �يضا. 

حيث   cلكب	 	ملسجد   B? فذهبت 
�جعت  �ملا   gلد�	  B? 	ستمعت 
لصال�  فذهبنا   nملغر	  ��ّ� قد  كا� 
مكاxا.   K لنرجيلة	 	ملغرn �ظلت 
 	jمر جلس   nملغر	 صال�  �بعد 
صاحب فاضطر�% للجلوg �قلت 
ألستمع ?B �حا�يث مرj	 صاحب، 
لعلي  قلت  هنا©  من  �جعت  فلما 
	لنرجيلة   nلشر فرصة  	آل�  �جد 
 � �قيل  	لطعا�  حضر  قد  �نه   cغ
	لنرجيلة.   nال ¶ �شر�� �تنا�له   ��
 K فكر%  	لَعشا_  تنا�لت  فلما 
	جللوg �شرn 	لنرجيلة ?ال �نه قد 
يقولو�   gلنا	 للعشا_، ��صبح   ���
�: حّي على صال� 	لعشا_. فذهبت 
لصال� 	لعشا_، �بعد 	لصال� شكر% 
	هللا على �نه v يبق عمل Lخر، ��نا 
 nآل� بشكل كامل، فأشر	 éمتفر
	لنرجيلة 	آل�. �لكن ما �� �شعلت 
	ملولو�   �� علمت   wح 	لنرجيلة 
	لنصائح  	لعشا_  بعد  يوجه   cلكب	
قا�يا�.   Mخا� من  	لو	فدين   B?
	لوعظ،  يلقي   cلكب	 	ملولو�  �خذ 
	لنصائح  �يوجه  يعظ  هو  �بينما 
�?� غلبa 	لنو� بسبب مشقة 	لسفر 
�عر�  �عد   v �لك  �بعد  �	لتعب 
 .Fنرجيل كانت  ��ين  كنت  �ين 

لقد ُحِرم هذا الشـخص 
مـن تعلم الدين بسـبب 
إدمانـه علـى النرجيلة، 
االستفاضة  من  ُحِرم  كما 
بصحبة املسـيح املوعود 
عليـه السـالم. و] هذا 
املدمنني. جلميـع  عـ�ة 
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٢٠

التقوى

فلما 	ستيقظت صباًحا 1لت فر	شي 
فيها  ليس  ألنه  قا�يا�  من  �هربت 
بر	حة.  فيه  ليقيم  "نبيل"  مكا� أل� 
هذX هي حالة 	لنبال_ 	ملزعومني! لقد 
	لدين  تعلم  من  	لشخص  هذ	  ُحِر� 
كما  	لنرجيلة،  على  ?�مانه  بسبب 
	ملسيح  بصحبة  	الستفاضة  من  ُحِر� 
	لسال�. �K هذ	 ع´�  	ملوعو� عليه 

جلميع 	ملدمنني.
�	آل� ��يد ?طالعكم باختصا� على 
�ينبغي   ،vللعا  �cملتغ	  iأل�ضا	
ألفر	� 	جلماعة 	لتركيز على 	إلكثا� 
�و  متوجه  ألنه   vللعا 	لدعا_  من 
	لدما� بسرعة كب�c. بعد 	ألحد	¹ 
	لظاملة K فرنسا قر�% 	لد�@ 	لغربية 
ضد  	لصا�مة  	إلجر	_	%  	¨ا� 
	لقائمة  	ملزعومة  	إلسالمية"  "	لد�لة 
خططت  فقد  �	لشا�،  	لعر	�   K
به،  بد�%  بل  	جلو�،  للقصف 
مثل  توجيه  تريد  كانت   	�? �لكنها 
توجهها   �� فَعليها  	لضربا%   Xهذ
 ��  Bتعا 	هللا  ندعو  	لظاملني.   B?
 Xمن هذ gلنا	ألبريا_ �عامة 	فظ N
�ال  هنا©  	لساكنني   �? 	qجما%. 
يسحقو�  �غcها  سو�يا   K سيما 
K 	لرحى، ليس qم �� مهرn �ال 
	لبال�   �?  ¶ سبيل.  من   M�خر  B?

ليست  �يضا  	ملنطقة   Xذq 	ملجا��� 
جاّ�� x? Kا_ هذX 	لفتنة. كا� ينبغي 
�تساعد  	ملجا���  	لد�@  جتتمع   ��
	لقضا_  	ملنطقة على   Xحكوما% هذ
على هذX 	لفتنة ?ال �xا تركتها تز�	� 
 K 	لشر  هذ	  	نتشر   ��  B? �تتفاقم 
	لعاv كله. �يقا@ ?B 	آل� بأ� بعض 
 Xبالتجا�� مع هذ �ملجا��� تقو	لبال� 	
�تشتر�  	ملزعومة  	إلسالمية  	لد�لة 
مع  تركيا  تتهم  ��سيا  	لنفط.  منها 
�� تركيا ترفض �لك �بد��ها تتهم 
��سيا ֲדذX 	لتجا��. على �ية حا@، 
 Xصل، �تتم مثل هذN هنا© شي_ ما
�مر  �هو  بآخر،   �� بشكل  	لتجا�� 

�تكلم عنه منذ سنني.

	لد�@  مع  مشا�كة  �يضا  ��سيا 
	جلوية  	لضربا%   Xهذ  K 	لغربية 
�غم 	ختالفها مع هذX 	لد�@؛ ?� ?� 
	ألسد  بشا�  مؤيد� حلكومة  ��سيا 
فتعا�ضها،   vلعا	 بقية  �ما  	لسو�ية 
	لر	هن  	لوقت   K �	عش   ��  cغ
للطرفني،  مشترًكا  هدًفا  �صبحت 
هنا©  بأ�  قلت  كما  �لك  مع كل 
تعلن عن  �	لصني  بينهما.  خالفا% 
تطو�%   	�? ��سيا  ملوقف  �عمها 
حكومة  �تقو@  �كثر.  	لظر�� 
سو�يا �� 	لضربا% 	جلوية لن تكو� 
معها.  بالتنسيق  متت   	�? ?ال  مفيد� 
��سية  طائرً�  تركيا   Ãِسقا? بعد   ¶
?ظها�ها  �كثر  	لعد	�	%  كُثر% 

�	�j	�% 	لتصرNا%.
?ضافة ?B �لك �عنا �� هذX 	لد�لة 
عن  �علنت  قد  	ملزعومة  	إلسالمية 
 M�للخر 	ضطر%   	�? بأxا  خطتها 
من 	لعر	� �	لشا� فستتخذ من ليبيا 
حكومتها.  فيها  �تقيم  qا  مركًز	 
نتيجتها؟  تكو�   �� عسى  فما�	 
 eلقو	 Xضحة �هي �� هذ	نتيجتها �
ما �	مت تريد 	لقضا_ عليها فال بد 
 K ©هنا 	جلوية  تو	صل ضرباִדا   ��
عامة  سيهلك  �هكذ	  �يضا،  لبيبا 
	لناg مر� �خرe. ?� 	لبال� 	لغربية 

تركيا مع  تتهـم  روسـيا 
أن تركيـا ترفـض ذلك 
وبدورها تتهم روسيا بهذه 
التجـارة. على أية حال، 
هناك شـيء ما iصل، 
التجارة  وتتم مثل هـذه 
بشـكل أو بآخر، وهو أمر 
أتكلـم عنه منذ سـنني.
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تساعد هذX 	حلكوما% K 	لبد	ية ¶ 
تعا�يها K 	لنهاية، فإxا 	آل� تعا�� 
�	لعر	�  �سو�يا  ليبيا  حكوما% 
فإما �xا �طاحت ֲדذX 	حلكوما% �� 
هذ	  	نتشا�   �? ֲדا.  	إلطاحة  حتا�@ 
لعد�  نتيجٌة   vلعا	  K كله  	لفسا� 
	اللتز	� بالعد@ منذ فتر� طويلة. �من 
سو_ 	حلظ �� 	حلكوما% 	إلسالمية 
	إلنصا�  	لظلم �عد�   gمتا� �يضا 
 B?  iأل�ضا	 Lلت  لقد  بال�ها.   K
	 �كأ� حرًبا عاملية  �ضع معّقد جدًّ
بل  ضيق،  نطا�  على  �لو  قائمة 
ينبغي �� نقو@ بأ� 	حلرn 	لعاملية قد 
بد�% 	آل�. لقد بد� بعض 	ملحّللني 
يعترفو� 	آل� ��خذ�	 يكتبو� �يضا 
�ما  �شدها.  على  	لعاملية   nحلر	  ��
�نا فمنذ سنو	% ماضية عديد� �لفت 

 لقـد بدأ بعض احملّللـني يعwفون اآلن وأخـذوا يكتبون أيضا أن احلـرب العاملية 
علـى أشـدها. أما أنا فمنذ سـنوات ماضية عديدة ألفت األنظـار إ� هذا األمر، 
إال أنهـم y يتكلمـوا مبثل هـذه األحاديـث إال اآلن. ويبدو إ� اآلن أنـه لن تنتبه 
القوى الك�ى وال احلكومات اإلسـالمية أيضا إ� االلتـزام بالعدل. ألنه يبدو وكأن 
اجلميـع يظنون أنهم بأخذهم إجراءات الزمة ضد الدولة اإلسـالمية املزعومة ومن 
� إذا قضـوا عليها أو اسـتطاعوا القضاء عليها فسيسـود األمن وتهدأ األوضاع.

 v �xم  ?ال  	ألمر،  هذ	   B? 	ألنظا� 
?ال  	ألحا�يث   Xهذ مبثل  يتكلمو	 
تنتبه  لن  �نه  	آل�   B? �يبد�  	آل�. 
	حلكوما%  �ال   e´لك	  eلقو	
	إلسالمية �يضا ?B 	اللتز	� بالعد@. 
ألنه يبد� �كأ� 	جلميع يظنو� �xم 
بأخذهم ?جر	_	% الjمة ضد 	لد�لة 
	إلسالمية 	ملزعومة �من ¶ ?�	 قضو	 
عليها  	لقضا_  	ستطاعو	   �� عليها 
 .iأل�ضا	 �ִדد�  	ألمن  فسيسو� 
 ��  B? 	ألمو�  بعض   cتش �لكن 
قضي  �لو  تتحسن  لن   iأل�ضا	
 eلقو	 ستبد�  بل  	لفتنة،   Xهذ على 
�ليس  بينها  فيما  بالتعا�©   e´لك	
 nنشو  B? 	ألمر  يؤ��   �� ببعيد 
��لك  �	سع،  نطا�  على   nحلر	
�	لد�@  ��سيا  بني  	خلالفا%  أل� 

تتفاقم، �?� حدثت  	لغربية �خذ% 
 ،gلنا	 عامة  ?ال  يهلك  فلن   nحلر	
	لسابقة   n�حلر	  K ��ينا  قد  فإننا 
 gلنا	عامة  	يضا �� من هلك كانو�
حاجة  هنا©  �لك  �	ألبريا_. ألجل 
ماسة لأل�عية 	لكث�c لكي ينجي 	هللا 

تعاB 	لعاv من 	لدما�.
?ضافة ?B �لك فقد نّبهت 	جلماعة 
 cب	لتد	ا� ¨	 B? ملاضية	% 	لسنو	 K
?ليها   Xالنتبا	 فعليكم  	الحتياطية، 
	ختصا�  بكل  �شر%  �لقد  �يضا. 
 aن� ?ال  	ألمـو�،  بعض   B?
على  	لتـركيز   B? تنبيهكم  �كر� 
	لعـقل   Bتعا 	هللا  ليـهب  	لدعا_ 
 wح e´لك	 eلقو	للحكـوما% �
	لدمـا�  �ـو   vلعـا	 تدفع  ال 

.n	خلـر	�
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التقوى

تـميـم �بو �قـة

�ملوعو�  �ملسيح  بيَّن 
هاما  �صال   �
�ليه  يلتفت   �� ينبغي 
�ملخالفو� من �لد�خل ��خلا#"؛ �هو 
��ملبعوثني  �ألنبيا,  مع  �خلال0   ��
باألخذ  ُيحسم   �� �لتفس7 6ب   8
يقدمو9ا  مسألة   =�  8 بتفس�7ִדم 
�ترF ما سو�D، حA �لو بد@ غ7 
منطقية �� بعيدL عن �لقياK للبعض. 
�هذ� أل� �حتماP �لوقوN 8 �خلطأ 
كب7،   Pحتما� هو  �الجتها�   8
 Vملبعو��  Wلن� تفس7  يكو�  بينما 
يبعثه  �لذ=  �لوحي، �هو  مبنيا على 
�خلالفا@،   8 �حكما  مرجعا  �هللا 
ال   Dعند �خلال0  ينقطع   �� �ينبغي 

فالو�جب  بنفسه.  هو  ُيخاَلف   ��
 �� بالتقو_  يتحلَّو�  �لذين  على 
�يقبلو�  �تفس�7ִדم  `#�,هم  يتركو� 

.Vملبعو�� Wتفس7 �لن
يقوP حضرته حوc Pلك:

”لقد #كز �لقر`� �لكرمي على �ألمر 
�كثر   N#لو�� بالتقو_  بالتحلي 
�لتقو_  أل�  `خر،  ُحكم   =� من 
سيئة،  كل   hالجتنا  Lقو �ملر,  متنح 
كسب   8  Nإلسر�� على   Dتساعد�
�لتأكيد  هذ�   8 ��لسر  حسنة.  كل 
 kلسال� متيمة  �لتقو_   �� هو  �لكث7 
لإلنسا� n 8يع mاال@ �حلياL. �9ا 
�حلصن �حلصني للوقاية من كل فتنة. 
�� �ملتقي يتجّنب كث�7 من �لنقاشا@ 

بينما   ،L7خلصوما@ �خلط��لعقيمة �
 8 فيها   tباخلو �آلخر��  َيهلك 
�لُفرقة  �يسببو�  �ألحيا�،  من  كث7 
8 قومهم جر�, �ستعجاwم �ظنو9م 
mاال  للمخالفني  �ُيتيحو�  �لسيئة، 
 x� بالتأمل مثال ��فانظر .tلالعتر�
�ملعاصر��  �ملشايخ  ��صل  حد   =�
�تكذيبنا  تكف7نا   Lفكر �ملعاند�� 
{يث  �ثبا@،   �� حتقيق   ِّ=�  ���
�لنصا#_  �سو� من  �لكفر  ير�ننا 8 
ينهى  �لذ=  �ملتقي  فهل   .K�ندw��
ميكن   Fلشكو�  Nتبا� عن  فعال  قلبه 
كانت  فلو  �لباليا؟   Dهذ يقع 8   ��
�لتقو_  من   Lٌ#c هؤال,   hقلو  8
ال�ذ�� مقابلي �لطريق �لذ= ��ذها 

;ÏÁÊâh;∫;Ô]ËŒh¯\;œÁÖö;ÏÁÊâh;∫;Ô]ËŒh¯\;œÁÖö

Ô]Ëe›¯\;√Ÿ;3â�i’\;∫;Ã˜£\Ô]Ëe›¯\;√Ÿ;3â�i’\;∫;Ã˜£\
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طالn 	حلق منذ 	لقد�، أل� 	جلميع 
قر�  باملبد� كما  	لقد�  منذ  قد سلَّم 
يعلنو�  	لذين  بشأ�  �يضا  	إلسال� 
�نبيا_  	هللا  من  بعثو	  �xم   vلعا	  K
��سال �مأمو�ين، ?�	 حصل بينهم 
�بني علما_ 	لعصر 	ختال� K بيا� 
 nكتا  cتفس  �� حديث   ِّ��  Àمع
	هللا، فليس طريق 	لتسوية معهم كما 
	لعا�يني،   gلنا	 سائر  مع  يكو� 
	لذ�   Àملع	 فريق  ح  ُيرجِّ °يث 
تكذيب   B?  iيسا�� �ُيقّويه  ُيبينه 
	الختال�  على  بل  	آلخر،  	لفريق 
بينهم  	حلاصل  �	لتأ�يل   cلتفس	  K
 B?  nقر�  hملعا	 بعض  كو�  �مع 
 hملعا	لظاهر على عكس 	 K gلقيا	
	لF بيَّنها 	ملأمو���، فإ� 	لسعد	_ ال 
	ملأمو�ين  مقابل  مبعانيهم  يتمسكو� 
بل  ُيِصرُّ��.  �ال  	إلqا�  �متلقي 
عندما يتبني qم من خال@ مالحظة 
	لتأييد 	إلqي 	ملتو	تر �	آليا% 	ملتنوعة 
	هللا؛  من  مؤيد��   gلنا	 ��لئك   ��
�يتقبلو�  معانيهم  يتركو�  فإxم 
	ملؤيَّد��،  هؤال_  بّينها   Fل	  hملعا	
من   iنو 	لظاهر   K �يبد �?� كا� 
 hملعا	 بيا�   K أل�  فيها.  	لضعف 
	إلنسا�  يكو�  فأحيانا  سعة كب�c؛ 
 Àمع �يقد�   jملجا	  B? مييل  	لذ� 

مقابل  	حلق،  على  ما  لنص  Âاjيا 
	لنص  بظاهر  يتمسك  	لذ�   Xcغ
يتوجه  �ال  حرفًيا،   	cًتفس  Xُيفسر�
 nأل�	 مقتضى  من  بل   .jملجا	  B?
	مللَهمني   Xجتا 	لو	جب  �	الحتر	� 
بالقر	ئن  ُيطالَبو	  ال   �� �	ملرَسلني 
	لظاهر  عن  بالصر�  قامو	  لو   wح
�لو بد�� ��ِّ قرينة، على عكس ما 
ُيطاَلب به 	لعلما_ 	آلخر��. ?ال �نه 
سيكو� من 	لضر��� 	لتأكد من �xم 
K 	حلقيقة مؤيَّد�� من 	هللا �مقرَّبو� 
على  حائز��  �xم  ثبت  فإ�	  ?ليه، 
	لتأييد 	إلqي، فعند ظهو� 	الختال� 
بينهم �بني 	لعلما_ 	آلخرين K بيا� 
ُيقبل   �� لكتاn 	هللا، rب  ما   Àمع
حصر	.  	ملبعوثو�  بيَّنه  	لذ�   Àملع	
�ما j	@ 	لعمل ֲדذ	 	ملبد� على 	لد�	� 
قائما؛ فمثال حني حصل 	الختال� 

بني عيسى � �بني 	ليهو� K بيا� 
Âي_  عن  مالخي   oلن	 نبو_�  حتقق 
	لذ�   cلتفس	  �� فمع  ثانية،  ?يليا 
	لظاهر،  °سب  كا�  	ليهو�  مه  قدَّ
بينما قو@ عيسى � �هو �� 	ملر	� 
بعثة  هي  ثانية  ?يليا   oلن	 بعثة  من 
مثيله، كا� يبد� تأ�يال �كيًكا، بل 
يتسم بنوi من 	إلحلا� �كا� جديًر	 
	ليهو�، �كا� صرًفا  بالضحك عند 
قرينة؛   ِّ�� ?قامة   ��� 	لظاهر  عن 
 �� 	لسعد	_   e�� حني  �لك  فمع 
هذ	 	لرجل مؤيَّد من 	هللا ��� 	حلقيقة 
 cلتفس	 	نكشفت عليه بالوحي، قبلو	
 Àمع 	��ّ��  � بيَّنه عيسى  	لذ� 
يبد�  	لظاهر   K كا�   �?� 	ليهو�، 
مماثل   i	نز 	لصحيح. ¶ حد¹  هو 
لليهو� مع نبينا � K تفسc 	لنبو_� 
عن ”مثيل موسى“ 	لو	��� K 	لتثنية 

ينما يكون تفسـ� النz واملبعـوث مبنيا على الوحي، 
وهو الـذي يبعثـه اهللا مرجعا وحكمـا ] اخلالفات، 
وينبغـي أن ينقطـع اخلالف عنـده ال أن ُ�اَلف هو 
بنفسه. فالواجب على الذين يتحلَّون بالتقوى أن يwكوا 
آراءهم وتفسـ�اتهم ويقبلوا تفسـ� النz واملبعوث.
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بأ�  	لتو�	�؛ حيث كانو	 يقولو�   K
?سر	ئيل،   aب من   µسيأ  oلن	 �لك 
�كانو	 يقولو� ?� 	هللا �قسم لد	�� �نه 
سيظل يبعث 	ألنبيا_ من عائلته فقط، 
لكن سيدنا �موالنا 	لنo � قا@ ?� 
 Àملع	 �?منا  صحيحا  ليس   Àملع	 هذ	 
	لصحيح �� ظهو� مثيل موسى كا� 
rب �� يكو� من ?خو� بa ?سر	ئيل، 
 hمعا  �� فمع  ?�اعيل.   aب من   ��
	ليهو� كا� قد 	تفق عليها علماfهم 
منذ �لفي عا�، �كا� �لك حجة قوية 
للجاهل؛ �نه كيف ميكن �� ُيسلِّمو	 
مبعÀ جديد áالف للمعÀ 	لذ� ُعدَّ 
	لعلما_  من   cكب �ع  عند  صحيًحا 
مع  	إل�اعية؟  	لعقيد�  مبÐلة  �كا� 
 Àملع	  �� 	لعقال_   e�� حني  �لك 
من  	ملؤيد  	إلنسا�  بيَّنه  قد  	جلديد 
	هللا- �� نبُينا �- كما 	عتقد�	 �� 
 K ¥طئ   �� ميكن   hإلنسا	 	لعقل 
 Àملع	 بينما   ،Àملع	 بيا�   K 	الجتها� 
	لذ� بيَّنه 	لوحي فال ميكن �� ُيخطئ؛ 
قِبلو	 تفسc سيدنا �نبينا �، ��َمو	 
 �?� كمهمال%،  	ملعا�ضني   cتفس
 ،X_ُيدَعو� مشايخ �ينهم �علما 	كانو
ألxم �يقنو	 �� هذ	 	لرجل حائز على 
تأييد من 	هللا �صاحب خو	��، ��� 
فلم  تالjمه.  	لسما�ية  	لتأييد	% 
	 من 	لقبو@ بأ� معاh 	ليهو�  rد�	 ُبدًّ

�	لنصا�e ليست صحيحة. فمن هذ	 
 eلنصا�	ليهو� �	ملنطلق �سلم مئا% 	
	التفا�  عليها  مت   Fل	  hملعا	 تا�كني 

منذ �لفي سنة.
فمن هذين 	لنظcين ثبت قطعا �نه ?�	 
 nلكتا cٍبيا� تفس K ختال�	ظهر 
فإ�  	هللا،  من  �مبعو¹  قو�  بني  	هللا 
حصًر	  هو  	ملبعو¹  بينه  	لذ�   Àملع	
 K يبد�  كا�   �?� بالقبو@  rد� 
 .gلقيا	 عن  �بعيًد	  ضعيًفا  	لظاهر 
ر معظم نصو�  �qذ	 	لسبب ال ُنفسِّ
	ليهو�  فسرها  مبا  �	إلجنيل  	لتو�	� 
�	لنصا�e، �?منا نستقبل K كل حا@ 
	ملعاh 	لF بيَّنها 	لقرLُ� 	لكرمي. فحني 
حتقق هذ	 	ملبد� �جب �� نالحظ �نه 
	ملعا�ضو� يتسمو�  	ملشايخ  لو كا� 
حالة  ففي  �	إلنصا�،  باألمانة 
�عو	� بكوh 	ملسيح 	ملوعو� �كنت 
ر تأييًد	 لدعو	� بعض 	ألحا�يث  �ُفسِّ
�	آليا% تفسc	 ال يقبله 	ملعا�ضو�، 
كا� rب على �هل 	لتقوe - ?�	 كا� 
تفسK �c نظرهم ضعيًفا على سبيل 
	خلال�  هذ	  يسّو�	   ��  -D	الفتر	
	لطريق  °سب   Xظهو� عند  معي 
	لصاحلو�  ُيسّويه  ظل  كما  	ملعهو�، 
 �� 	لوضع؛  هذ	  مثل   K 	لسابقو� 
كا� rب �� يتأكد�	 هل هذ	 	لرجل 
مؤيَّد من 	هللا �� ال، لكنهم مع 	ألسف 

v يسلكو	 معي هذ	 	ملسلك، مع �نه 
لو كا� عندهم ?نصاٌ� لوجب عليهم 
 nألغر	� 	لطريق.  هذ	  يتخذ�	   ��
 Xذنا¨	 	لذ�  	جلانب   �� �لك  من 
جًد	  صحيح  هو  	لنصو�   cلتفس
	لقياg عقال �يضا، ?ال   B? nألقر	�
�� معا�ضينا مع �لك �عرضو	 عنه. 
 �� عليهم  	لو	جب  من  كا�  �نه  مع 
يقبلو	 تفس�c حصًر	 بعد 	لتأكد من 
	لتأييد 	إلqي Nالفa حw لو بد	   ��
ضعيفا مقابل تفسcهم. فقولو	 	آل�؛ 
�هذ	 هو طريق 	لتقوe 	لذ� 	ختا��X؟ 
تأملو	! ��َّ طريق 	¨ذX 	لسعد	_ حني 
	ألنبيا_  بني  	خلالفا%   Xهذ ظهر% 
	حلق  من  �ليس  	ألخرe؟  �	ألمم 
�xم قبلو	 	لتفسc 	لذ� خرM من فم 
	ألنبيا_ K �� حا@؟“ (�يا� 	لصلح، 

� ٨٠، 	خلز	ئن 	لر�حانية)
?��، فالو	جب هو 	إلميا� باملبعو¹، 
	لذ� ُيظهر 	هللا له 	آليا% 	لF توصل 
?B 	ليقني �نه من 	هللا ، ¶ بعد �لك 
قبو@ حكمه ���يه، �هذ	 ما rب 
من   ��� قلبه   K من  به  يلتز�   ��
 ��  Xcتفس  �� ظن  من  �ما   .eتقو
فهو  �لك،  على  ��صرَّ   ،B�� ��يه 
فشيئا  �ينحر� شيئا  نفسه،  يهلك 
من  	هللا  �قانا  	إلميا�.  جا��  عن 

�لك. Lمني.
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يعت´ 	لدجـاM  ثر�� 
غذ	ئية لإلنسا� �نقصد 
	لذ�  �لك   Mبالدجا
يغّذe بشكل صحي �سليم حيث 
 K مرتبة جيد� Mلدجا	تل حلم N
	qر� 	لغذ	ئي ��لك الحتو	ئه على 
�مفيد�  متعـد��  غذ	ئية  عناصر 
	لنوعية   %	� (	ل´�تينا%  للجسم 
	لصحية  	لدهو�  للجسم،  	جليد� 
�	ألمال�  	لفيتامينـا%،  	جليد�، 
	ملعدنية) فهو من �هم 	للحو� بعد 
حلم 	لسمك �تعت´ 	للحو� 	لبيضا_ 
�	% قيمة غذ	ئية �ك´ من 	للحو� 

	حلمر	_..

oية حلم �لدجاr'
	ألطعمة  من   Mلدجا	 حلم   .١
لذلك  	لدهو�  حتر�   wل	

.�jلو	إلنقا�   �يستخد
٢. يعت´ من �هم مصا�� 	ل´�تني 
 Dأل1ا	 من  يتركب  �	لذ�  
صحة  على  حتافظ   Fل	 	ألمينية 
خاليا  1اية  خال@  من  	إلنسا� 
	qرمونا% �تؤمن   �j	جلسم �تو	
تناسق 	لقو� 	لعضلية �مر�نة 	جللد 
 K 	ملوجو��  	ل´�تني  كمية   �?�
�	حد غر	� حلم �جاM �ك´ منها 

K 	للحم 	أل1ر.
على   Mلدجا	 حلم  Nو�   .٣
لتكوين  	لضر���  	حلديد  عنصر 

	لكريا% 	حلمر	_.
٤. Nو� حلم 	لدجاM على عنصر 
	لفوسفو� 	لذ� يعت´ مهما لعملية 
�	لدهو�  	لنشويا%   nستقال	

�	ل´�تينا%.
	لذ�   D فيتامني  على  Nو�   .٥

يدخل K بنا_ 	لعظا� �	ألسنا�.
فيتامينا%  عد�  على  Nو�   .٦
تعت´   Fل	� 	لريبوفالفني  �منها 
 Mجلسم �?نتا	 K �	ملو	هامة لتبا�@ 
 Mإلنتا �	لدهو�  	لكربوهيد�	% 

	لطاقة �لعملية 	لتنفس K 	خلاليا.
فيتامني  على  باحتو	ئه  يتميز   .٧
B3 �	لذ� يؤ�� نقصه مع نقص 

	حلمض 	ألميa تربتوفا� ?B ?صابة 
	إلنسا� بالتهاn 	جللد – 	أل��- 

	الختالÃ 	لعقلي- 	السها@.
 Mلدجا	 حلم  تنا�@  يقلل   .٨

‰Ñ]ïŸÂ;‰Å\Ê…;s]pÅ’\;€¢‰Ñ]ïŸÂ;‰Å\Ê…;s]pÅ’\;€¢

�لدكتو&m نو& �ل�sقي
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�كذلك  حلم 	لسمك من 	إلصابة 
بسرطا� 	لكبد.

 K ملتمركز�	ل´�تينا% 	٩. تعا�@ 
	أل�ميغا   D1ا�  Mلدجا	 صد�� 
 Fل	� 	أل�ا©  حلم   K 	ملوجو�� 
حتمي من �مر	D 	لقلب �	أل�عية 
	لدموية �جتنب حد�¹ 	لسكتا% 

	لدماغية.
 �� حديثة  ��	سة  �شا�%   .١٠
تنا�@ حلم 	لدجاK M سن 	ملر	هقة 
مفيد جد	 �يقلل من خطر 	إلصابة 
بسرطا� 	لقولو� ��كد 	ملختصو� 
 nسة على ما يقا�	بد� 	لذين قامو	
تنا�لن   µ	للو	 	مر��  �لف   ٢٠
 K Mلدجا	كميا% كافية من حلم 
سن 	ملر	هقة بأxن يو	جهن áاطر 
	لقولو�  �قل K 	إلصابة بسرطا� 

بنسبة ٤٠ باملئة.

oمضا& حلم �لدجا
 Mلدجا	 حيا�   ���� لقصر   îنظر
 eال تتعد Fل	� (M�لفر	) لالحم	
عا�� ٤٥ يوما يضطر 	ملربو� بغاية 
خال@  	ملثا�   �jلو	  B? 	لوصو@ 
 Mلدجا	لوجيز� لتغذية 	لفتر� 	 Xهذ
 cعلى عليقة حتو� نسًبا عالية غ
مسمو� ֲדا من 	لصا�	% 	حليوية 
بد��ها  تتركز   Fل	� �	qرمونا% 

	للحم �تؤثر سلبا على صحة   K
	إلنسا� بعد تنا�qا �نبني فيما يلي 
�هم 	لد�	سا% 	لبحثية حو@ هذ	 

:iملوضو	
 eلتغذية هد	١. �كد% �خصائية 
كميا%  تنا�@   �� 	لعلي/	لدما�/ 
	لذ�   Mلدجا	 حلم  من   �cكب
هرمونا%  نسب  على  Nتو� 
يسبب   ïلي�� به  	ملصر�   eتتعد

خطو�� بالغة على 	إلنسا�.
�ال  rب  	لتستوستر��  فهرمو� 
�بالتحر�  نانوغر	�   ٠,١  eيتعد
 K  Mلدجا	  �� تبني  �لك  عن 
	لعربية Nو� نسبة تعا�@  	لبلد	� 

٢٥,٩ نانوغر	�.
�ال  rب  	ألستر	�يو@  �هرمو� 
�بالتحر�  نانوغر	�   ٠,١  eيتعد
عن �لك تبني �نه يصل ?B مايعا�@ 

.Mلدجا	 �حلو K �	٠,٧ نانوغر
 Xيا�� هذj �� ألخصائية	كد% ��
 cتغي K رمونا% سبب �ئيسيq	
تصرفا% 	لشباn �ميوqم لألنوثة 

�كذلك ميل 	إلنا¹ للذكو�� 
بسبب 	ضطر	 n	qرمونا% 

لديهم.
من  للد�	جن  مايعطى   �?  .٢
صا�	% حيوية K فتر	% متقا�بة 
  K تتجمع  عمرها  قصر  �مع 
بعد  لالنسا�  �تسبب  جسمها 
��عر	ضا  �مر	ضا  منها  تنا�له 
	لكبد  عمل  تعطل  �منها  عديد� 

�	لفشل 	لكلو� . 
	لتغذية  	ستشا��  �كد   .٣
	لدكتو� خالد 	ملدh �� 	ستعما@ 
	لد�	جن  منو  لزيا��  	qرمونا% 
 K تترسب  حيث   hقانو  cغ
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	لد	خلية  ��عضائها   Mلدجا	 حلم 
	لبطن  ��هن  	لد�   K� كالكبد 
مستمر�   بصو��  فباستهالكها 
�على  	ملناعة    jعلى جها ستؤثر 
فر�  �تزيد  	جلنسية  	لصفا% 

	إلصابة بالسرطانا%.
٤. ��عت 	لد�	سا%  �	أل°ا¹ 
	لعلمية 	لعاملية �� تعرD 	إلنسا� 
	ألستر�جني  qرمو�  ��	حليو	� 
لزيا�� فرصة 	إلصابة  يؤ��  مثًال 
يؤ��  كما  	لسرطانية   D	باألمر
	ستخد	� 	qرمونا% كاالستر	�يو@ 
�	ل´�جستر��   ��cلتستوست	�
 %	cتأث  B? �غcها  �	لترنبولو� 
	لصم  	لغد�  على  لالنسا�  سلبية 
 oلعص	� 	ملناعي   jجلها	� �	لنمو 

�غcها .
٥. من 	جلدير بالذكر تقرير نشرته 
/ Consummer Reports Âلة 

	ملتخصصة  	ألمcكية   /٢٠١٣
فيه  جا_  	ملستهلكني  حقو�   K
 Fل	 من  �جاجة   ٣٠٠ حتليل   ��
تباK i 	ملتاجر K ��ا_ áتلفة من 
	لواليا% 	ملتحد� �ظهر �� 	لغالبية 
	لساحقة منها ملوثة ببكتcيا خطر� 
كالساملونيال ، مبا K �لك عالما% 
جتا�ية عضوية  Organic �منتجا% 

.e´ئية ك	شركا% غذ

نصف  من  �كثر   �� 	لتقرير  �بني 
	ملتاجر  من  	شتريت   Fل	 	لعينا% 
نصفها   ��� ملوثة،  مو	�  حتو� 
 iبا�� ثالثة  تقا��  بكتcيا  Nو� 
��كر  	ملتوفر�،  	حليوية  	ملضا�	% 
شخص  مليو�   ٤٨  �� 	لتقرير 
يصابو� بأمر	D كل سنة بسبب 
	لواليا%   K 	مللوثة  	ملأكوال% 

	ملتحد�.

مر�عاִדا  �لو�جب   v-ملبا� بعض 
oلدجا� Zحلو Hخال$ لشر�

١. شر	_ حلم 	لدجاM من 	ألماكن 
قو	عد  تتبع   Fل	  �� ֲדا  	ملوثو� 

	لسالمة.
٢. يفضل 	ختيا� 	لدجاM 	لكامل 

على 	لدجاM 	ملقطع.
 K تمل� cتغي �� B? Xالنتبا	٣. 

	للو�، 	لر	ئحة �K 	ملظهر 	لعا�.
٤. �� تكو� 	للحو� áزنة بد�جة 

حر	�� ٤-٤,٥ ��جة مئوية.

لتجنب  'ساسية   v-مبا '&بع 
�إلصابة بالتسمم �لغذ�ئي �لناجم 
عن تلو| حلم �لدجاo بالبكتريا 

(�لساملونيال):
١. 	لنظافة   ٢. 	لطهي 	جليد 

 ٣. 	لعز@  ٤. 	لت´يد

نظافة  من  	لتأكد  علينا  �لنظافة: 
	للحو�  مع  	لتعامل  عند  �يدينا 
��لك بغسـل 	أليد� جيدî باملا_ 
ثانية  	لد	فئ �	لصابو� �ملد� ٢٠ 
 îألصابع جيد	ألقل مع فر© 	على 
 � 	ألطعمة  مع  	لتعامل  �بعد  قبل 
تنظيف  �كذلك  	لغذ	ئية  	ملـو	� 
للتقطيع  نستخدمها   Fل	 	ألسطح 
�بعد  قبل  	للحو�  جتهيز   ��

	الستخد	�.

خ´	_  يتفق  �جليد:   �لطهي 
	لطعا�   �� على  	لغذ	_  سالمة 
	لذ�  	لطعا�  هو   îجيد  ùملطبو	
حـر	��  ��جا%  على  طهيه  مت 
مرتفعـة �ملد� كافية للقضا_ على 
�¨تلـف  	لطعـا�،  بكتcيـا 
	ملـد� ���جا% 	حلر	�� 	لالjمة 
حا@   K� 	ألطعمة.  باختال� 
	لتأكد  	لدجاr Mب  ?عد	� حلو� 
من 	لطهي لد�جة حر	�� ال تقل 

عن ٧٥ ��جة مئوية.

	لتفريق  ١. rب    :Zلطعا� عز$ 
أل�  	ملختلفة  	ألطعمة   i	نو� بني 
	نتشا�   B? يؤ��  قد  بينها  	جلمع 
بشكل  	ملطبخ   K 	لطعا�  بكتcيا 
	لفاكهـة  بعز@  ��لك   áيف 
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�غcها   nحلبو	� �	خلضر	�	% 
عن 	للحم �	لدجاM �	لسمك.

٢. rب عز@ 	ملأكوال% K عربة 
	لتسو� �كذلك K 	لثالجة.

لو�  	ستخد	�  	ألفضل  من   .٣
لتقطيع 	للحو� بأنو	عها �لو� Lخر 

لتقطيع 	لفاكهـة �	خلضـا� .
�طبا�  ?غال�  ?حكا�  rب   .٤
�ضعها  عند  	ملطهية   cغ 	للحو� 

K 	لثالجة.

	ستخد	�  rب  �لتsيد/�لتجميد: 
أل�  	للحو�  حلفظ   ïئم	� 	لثالجة 
	لقد�� على  لديها  	لطعا�  بكتcيا 
 K áيف  بشـكل  	لتكـاثر 

��جا% 	حلر	�� 	لعا�ية.
 Mلدجا	 حفظ  rب   .١
تزيد  ال  ملد�  	لثالجة   K  ùملطبو	
 �  ٤٠ْ  ≥ °ر	��  �يا�   ٤ عن 
�rب ت´يدX قبل �ضعه بالثالجة 
ساعة   ٢ من  ألكثر  ليس  �لكن 
بد�جة حر	�� 	لغرفة . �K حالة 
يوضع  �طو@  لفتر�  °فظه  	لرغبة 
K 	لتجميد �Nفظ بذلك ملد� ٣ 

– ٤ شهر.
�فيما يلي 	لفتر	% 	لF ميكن خز� 
�حسب  خالqا   Mلدجا	 حلو� 

�جز	ئها للحفا� على نوعيتها:

mملجمد� Zطريقة +%�بة �للحو
عند ?خر	M حلو� 	لدجاM 	ملجمد 
طبخها   Dلغر 	ملجمد	%   K
فمن 	لضر��� ?�	بة هذX 	للحو� 
�تستخد� qذ	 	لغرD ثالثة طر	ئق 

هي:
بالثالجة  	ملجمد  	للحم  تر©   .١

	ملنـزلية (٣-٥) ْ�.
�تبديله  	ملا_   K 	للحم  �ضع   .٢

كل ٣٠ �قيقة.
 Microwave 	لـ  	ستعما@   .٣
	لكـهر�مغناطيـسية)   M	ألمو	)

باإل�	بة.
لتذ�يب  	لطر�  �نسب  من   �?
�ضع  هي  	ملجمد   Mلدجا	 حلو� 
حتت  �	ملكيس  	ملجمد   Mلدجا	
بتيا�  	ملا_  عليه   nلينسا 	لصنبو� 

	إل�	بة.   عملية  ?متا�  لغاية  ضعيف 
 K ملجمد	للحم 	بة 	?� �ب عدr�
��جة حر	�� 	لغرفة مطلقï . حيث 
لوحظ �جو� خطو�� للتلو¹ �منو 
	ألحيا_ 	ملجهرية على 	للحم عند 
��جة حر	��  ليذ�n حتت  تركه 
	لغرفة �لفتر� jمنية طويلة ��لك 
أل� 	لسطح 	خلا�جي للحم سو� 
يذ�n ��ًال �ترتفع ��جة حر	�ته 
�بذلك يصبح �سطï مالئمï لنمو 
�لتفا��  	ألحيا_،   Xهذ �تكاثر 
	لضر���  عند  ينصح  	لوضع  هذ	 
	ملÐلية  	لثالجة   K 	للحم  �ضع 
��جة   iتفا�	 ألجل ضما� عد� 
 �ْ٣-٤ ��جة  عن  	للحم  حر	�� 
للحيلولة ��� منو �تكاثر 	ألحيا_ 

	ملجهرية.

 

             فترm �خلز2 للحفا� على �لنوعية

�ملا-�mخلز2 بالثالجة  �٤٠ْ �خلز2 بالتجميد ( �٠ْ )

	لدجاجة 	لكاملة٢ – ٣ يو�١٢ شهر

	لقطعيا%٢ – ٣ يو�٩ شهر

	الحشا_ 	ملأكولةيو� �	حد٣ شهر

حلم 	لدجاM 	ملفر��يو� �	حد٣ شهر

حلم 	لدجاM 	ملطبو٣ù – ٤ يو�٣ – ٤ شهر

( ٢٠٠٣ ) USDA : ملصد�	
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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨١
 hلعرفا	 علي   nيعقو شيخ   aحدث
�قا@: مر� كا� 	ملسيح 	ملوعو� � 
مسجد   K يتوضأ  �كا�  سفر  على 
 �? الهو�   K 	لقطا�  ملحطة  قريب 
للقا_ حضرته �سّلم  جا_ "ليكهر	�" 
عليه،  ير�   v حضرته  لكن  عليه، 
ظن "ليكهر	�" �� حضرته v يسمع 
لكن  	جتاهه،  مغّيًر	  ثانيًة   Xفحّيا قوله 
حضرته v يرّ� عليه. �بعد �هابه قا@ 
�حد: سيد�، كا� "ليكهر	�" يسلم 
سيدنا  يسّب   :� فقا@  عليكم. 

�يسّلم علينا؟
 �  oللن ُيِكنُّ  حضرته  كا�  �قو@: 

حبًّا ال نظc له.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٢
	جلر	ئد  من   cكث نشر%  لقد 
عن  مقاال%  �	ملسيحية  	qند�سية 
�فاته،  عند   � 	ملوعو�  	ملسيح 
جريد�  نشرته  مما   Mكنمو� ��قتبس 
	qند   K  �cلشه	 	إلجنليزية   "cباين"
	لصا��� K "?له Lبا�"، مع 	لعلم �� 
�ر� هذX 	جلريد� �مديرها �مالكها 

فقد  	إلجنليز.  من  مسيحيو�  كلهم 
��� K هذX 	جلريد�:

?سر	ئيل   aب �نبيا_  من   oن �جع  لو 
 B? من قبل 	لذين خلو	لكرمليني*  	
هذ	 	لعاv، ���	� 	� يستأنف �عوته 
بني 	لناg، فلن يكو� عجيًبا K �يطه 
 hلقا�يا	 �1د  مjc	 غال�  من  �كثر 
K 	لقر� 	لعشرين. (�� �� ظر�� 

* حاشية: ?شا�� ?B ?لياg 	لذ� قا�� 	لشر© 
�من ُسمو	 بأنبيا_ 	لبعل j Kمانه. 	ملترجم
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حضر� 	ملرj	 كانت تتشابه كثcً	 مع 
�نبيا_ بa ?سر	ئيل. 	ملؤلف)... لسنا 
نبد� ��ينا عن كفا_ته  بأ�  مؤهلني 
 K �ملحتر	 	jملر	يشّك  v ...لعلمية	
�عو	X قط، بل كا� يوقن بكل صد� 
�?خال� �� كال� 	هللا كا� ينـز@ 
عليه، ��نه ُ�هب قو� خا�قة للعا��... 
ًيا  (حتدِّ �يلد�  	لقمص   eحتد فمر� 
�ثا� �هشته) �� يبا�K Xj ?�	_� 	آلية، 
�كا� هذ	 	لتحد� يشابه حتد� ?يليا 
ألنبيا_ 	لبعل، �قد قا@ 	ملرj	 	ملحتر� 
 �ّ� ستقر�   �jملبا�	  Xهذ نتيجة   ��
	لديانتني صا�قة. �كا� 	ملرj	 	ملحتر� 
جاهًز	 qذX 	ملبا��j ��عطى للقمص 
حرية تامة ليطمئن من �يع 	لنو	حي 
�نه لن ُيستخد� �� خد	i �� 	حتيا@ 

K ?�	_� 	آلية.
 vلعا	  K 	حليا�  يبعثو�  	لذين   �?  
 	cًكث يتشاֲדو�  	لدينية  	لناحية  من 
كا�  لو  خا�.  �1د  غال�   	jمر مع 
فرنسي  (كاتب  �ين"  "��نست 
قبل  	qند   K 	ملؤلف)  من   -  cشه
عشرين سنة على منصب كمنصب 
هذ	   K ?جنلتر	   K 	لقسا�سة  jعيم 
 g��� 	jملر	لسيد 	 B? لعصر لذهب	
تسليط  عن  �لك  ��سفر  �حو	له، 
عجيبة  ظر��  على  جديد  ضو_ 

 �? باختصا�،  ?سر	ئيل.   aب ألنبيا_ 
نo قا�يا� كا� من ��لئك 	لذين ال 

rو� ֲדم 	لدهر مر	ً�	.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٣
حدثa 	ملولو� شc علي �� 	ملسيح 
كا�  يقو@:  كا�    � 	ملوعو� 
ُ�لد  عندما  فقط  عاًما   ١٦ عمر� 

سلطا� �1د.
 Xقو@: كل ما قاله حضرته عن عمر�
 v� لتخمني	لتقدير �	منا هو من قبيل ?
ينب �لك على علم يقيa. فإ�	 كا� 
عليه  �معتمد  موثو�  مصد�  هنا© 
j�	يا  من  	ألمر  هذ	  نتدبر   �� فهو 
��ًيا   Àنتب áتلفة �ِجها% متنوعة ¶ 
°سب 	لنتيجة 	إل�الية 	لشاملة، ألنه 
	 حل هذX 	ملسألة من  من 	لصعب جدًّ
خال@ 	لتمسِك ¬يط �	حٍد �� عر�� 
�	حد� من هذX 	لسلسلة، ��لك أل� 
بعض عبا�	% حضرته �يضا متناقضة 
 B? ترتكز  ال  ألxا  	خلصو�،  ֲדذ	 
علم يقيa، ?منا هي من قبيل 	لتخمني 
بنفسه  قدمه حضرته  	لذ�  �	لتقدير 
كما صّر� بذلك حضرته K 	جلز_ 
�ما  	أل1دية.  	ل´	هني  من  	خلامس 
ֲדذ	  �جريته  	لذ�  	لبحث  °سب 
	خلصو� فتا�يخ ميال� حضرته هو 

١٢٥٢ هـ، �	هللا �علم.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٤
حدثa 	خلليفة 	لثاh �نه جا_ قا�يا� 
مرً� �حُد �قا�n 	خلليفة 	أل�@ �ضي 
	هللا عنه �كا� مدمًنا على 	ملخد�	% 
	ملنكر	%،   nتكا�	 على  �متعوً�	 
 B? _شبها% حوله �نه قد جا %cفأث
قا�يا� بنية فاسد�. فلما �صل تقرير 
	خلليفة  �مر   � حضرته   B? �لك 
	أل�@ بترحيله فوً�	 من قا�يا�. فلّما 
قا�يا�  مبغا���  	أل�@  	خلليفة   Xمر�
من  ليتقاضى  	لفرصة   Xهذ 	غتنم 
مقابل  	ملا@  من  مبلًغا  	أل�@  	خلليفة 

مغا��ته قا�يا�. 
يقو@ 	خلليفة 	لثاv :h يكن عند 	خلليفة 
	أل�@ 	ملبلغ 	لذ� كا� يطالبه به هذ	 
	لرجل، فعرD عليه مبلًغا �قل ?ال �نه 
	ملفا�ضا%   Xهذ  K �هكذ	  يقبله   v
تأخر خر�جه. فلما بلغ حضرته � 
 K 	�ً@ موجو	يغا�� بعد �ال يز v نه�
قا�يا�، ��سل � ?B 	خلليفة 	أل�@: 
?ما �� ترّحله فوً�	 من قا�يا� �� تغا�� 
 Xهذ �صلت  فلما  �يضا.  معه  �نَت 
 Dقتر	 	لدين  نو�  	ملولو�  	لكلما% 
 nملطلو	ملبلغ 	 Xعطا�� 	من �حد فوً�

��خرجه من قا�يا�.



٣١

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الثامن - صفر  وربيع األول ٣٧ ١٤ هـ  كانون األول /ديسمبر ٢٠١٥ م

ميثلو�   Bتعا 	هللا  �نبيا_   �? �قو@: 
�	إلحسا�  للمحبة  عالًيا  منو�ًجا 
مظهًر	  يكونو�  �xم  كما  �	ملر�_� 
	لقريب  كا�  	الستغنا_.  	هللا  لصفة 
شقيقه  	بن  	أل�@  للخليفة  	ملذكو� 
	لر1ن، �كا� من  �كا� 	�ه عبد 
 %cلشرسني. ��ث	أل�با� 	أل�غا� �	
شبهة حوله بأنه قد يسبب ?ثا�� فتنة 

عظيمة K قا�يا�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٥
�قا@:  علي   cش 	ملولو�   aحدث
من  �1د�   cغ شخص  مر�  جا_ 
 ،	 مدينة "�	�لبند�" �كا� ثريًّا جدًّ
�	لتمس من حضرته �� يرسل معه 
	ملولو� نو� 	لدين لعالM �حد �قا�به 
 aلذ� كا� مريًضا. قا@ حضرته: ?ن	
للمولو�  قلت   	�?  aبأن يقني  على 
 K لنا� �� يقفز	صاحب �� يقتحم 
 �� عذ�   ¿�� لديه  يكو�  فلن  	ملا_ 
نر	عي   �� �يضا  علينا  �لكن  مانع، 
ينتظر  ?نه  صاحب،  	ملولو�  �	حة 
	أليا�،   Xهذ جديًد	  مولوً�	  بيته   K
 B? nقو@ له بالذها� �� aفال يسع

�	�لبند�. 
�تذكر  علي:   cش 	ملولو�  يقو@ 
	لدين كا�  نو�  	ملولو�  �� حضر� 

 ،� حلضرته  	جلملة   Xهذ يذكر 
�كا� يسر كثcً	 أل� حضرته � 

قد �ظهر ثقته 	لعالية فيه.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٦
حدثa شو��� حاكم علي �قا@: 
�اضر�  يلقي   � كا�  مر�   %	�
�� خطبة K 	ملسجد 	لكبc، فاقتحم 
�مامه  ��قف  	لسيخ  �حُد  	ملسجَد 
� ��خذ يسبه ��اعَته سبًّا فاحًشا 
من ��� توقُّف. �ظل � يسمع 
سّبه صامًتا. فثا� بعض منا لد�جة �نه 
َع  لو كا� هنا© ?�ٌ� ِمن حضرته لُقطِّ
	لتزمو	  	جلميع  �لكن  ?�ًبا،  	لرجل 
	لصمت 	حتر	ًما حلضرته �. �ملا 
كلها  	حلد��  	لفاحش  سبُّه   j�جتا
قا@ �: لُيْخِرْجه 	ثنا� من 	ملسجد 
برفٍق �من ��� �� يتعرضا له بسو_، 
 B? Xيذهب من هنا فليسّلما v 	�?�

”حاكم علي“ 	لشرطي. 
�حد  كا�  	لفتر�  تلك   K �قو@: 
 K موجوً�	  يظل  	لشرطة  عناصر 
	إلجنليزية،  	حلكومة  قبل  من  قا�يا� 
	لشرطي  	سم  هو  علي“  �“حاكم 

	ملوجو� هنا© K تلك 	أليا�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٧

حدثa 	ملولو� شc علي �� حضرته 
� قا@ مر�: �حياًنا �تكلف ألبد� 
غاضًبا، �?ال فإ� طبعي ال ينشأ فيه 

	لغضب من تلقائه.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٨
حدثa 	ملولو� شc علي �قا@: كا� 
	ملولو� �مد علي يستحم مر� على 
حافة مستنقع ملياX 	ألمطا� فانزلقْت 
��خذ  	لغائر  	ملا_   K فدخل  قدمه 
يغر� ألنه v يكن rيد 	لسباحة. قفز 
عد� من 	لناB? g 	ملا_ إلنقا�X ?ال �نه 
كلما قرn ?ليه �حد متّسك به 	ملولو� 
 �� 	ملنقذ  يكا�   wبشد� ح صاحب 
	ملولو�  كا�  �لك  �خال@  يغر�، 
عديد�،  مر	%  	ملا_  يبتلع  صاحب 
حسني   cم� 	لقاضي  غطس   	cًخ��
��خذ يدفعه من 	ألسفل �و 	حلافة 
	ملولو�  	لتقى  فلما   .Mخر  ��  B?
بعد   � 	ملوعو�  باملسيح  صاحب 
هذ	 	حلا�¹ قا@ له حضرته مبتسًما: 
 Xمليا	مستنقع  B? آل�	ال تذهب بعد 
بل ميكنك �� تستحم مبا_ 	جلر�. ¶ 
قا@: كنُت كثc 	لسباحة K 	لصغر، 
حو@  كاملة   ���� �سبح  �كنت 

قا�يا� كلها.  
جتتمع   �cلكث	  Xمليا	 كانت  �قو@: 
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	ألمطا�  موسم   K قا�يا�  حو@ 
�تتحو@ قا�يا� ?B جزير�.

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٨٩
	ملسيح  معاملة  كانت  كيف  �قو@: 
لتسليط  �هله؟  مع   � 	ملوعو� 
	لضو_ عليه �نقل فيما يلي مقتبسا% 
	لكرمي  عبد  	ملولو�  تأليف  من 
بعنو	�: س�c 	ملسيح 	ملوعو� �:

عاما  عشر  �سة   nيقا� ما  منذ 
حتمَّل حضرته بأمر من 	هللا 	ملسئولية 
	جلسيمة �	حلساسة للعشر� 	لز�جية، 
	ملد�   Xهذ خال@  قط  Nد¹   v�
 nحلر	 نا�  	لبيت   K 	شتعلت   ��
�لك  بالتدبر  جدير  	لد	خلية... 
	لذ�  �	لفر��سي  	حلليم  	لقلب 
	حلز�  من   iٍنو  ِّ�� ناُ�  متسسه   v
	ملد�   Xهذ خال@  	لعيش  �نغص 
	لطويلة... �هذ	 	ألمر تد�كه جيد	 
من  	للو	µ هن  	خلا�ما%  	لبيت   K
 iنو  ��- ميلكن  ال   µلال	� 	لعامة 
	لفر	سة  �ال  �	لتصنع  	لتكلف  من 
	لطبع   eسو  -Ãالستنبا	 قو�  �ال 
	لبسيط �صفا% بشرية عامة، فإxن 
هنا  rد�  �حني  بتعجب،  ينظر� 
 K سائد  هو  ملا  متاما  áتلًفا  تصرًفا 
معر��  هو  �ملا  �	ملحيط  	لعصر 

K 	ألعر	� �	لسلو©، يقلن مبنتهى 
يقلن  �عُتهن  -�لقد   n	الستغر	
 �?” :-�cحل	لعجب �	مبنتهى  	�	مر

.“	cيستجيب لز�جته كث 	jمر

...�لقد ظل � -بعد �اعه عن 
	ملز	M 	لقاسي ألحد- يتكلم طويال 
 K� 	لنسا_  مع  	لعشر�  حسن  عن 

	لنهاية قا@: 

  �  hلقا�يا	1د � �غال 	jسيدنا مر
�مع حضرته جنله حضر� 	ملصلح 	ملوعو� �
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 µصو �فعُت  مر�  فذ	%  �نا  �ما 
هذ	   �� �حّس  �كنُت   Fج�j على 
مبر	��  مشوًبا  كا�  	لعا�  	لصو% 
قلبية، �v يكن K كالمي �ية كلمة 
 Xقاسية جا�حة، مع �لك ظللُت بعد
�صليت  طويلة،  ملد�  	هللا  �ستغفر 
 ،iخلضو	�  iخلشو	 بغاية  	لنو	فل 
 Xبأ� هذ aخرجت صدقة؛ ?ميانا م��
	لقسو� K 	لكال� مع 	لز�جة نتيجة 

...aملعصية خفّية صد�% م
مر	�	  حضرته  j�جة  �عت  �لقد 
	ملتعلقة  نبو_� حضرته  باكية لتحقيق 
بالز�	M 	لثاh، �قالت مر	�	 مقسمة 
 Xتكر 	لنسائي  بطبعها  �xا  على  باهللا 
	لز�جة 	لثانية، لكنها بصد� 	لقلب 
يتحقق   �� حتب  	لصد�  �	نشر	� 
كال� 	هللا... ��	% يو� كانت تدعو 
ما�	  حضرته:  فسأqا   ...� 	هللا 
كنت تدعني ֲדذX 	لضر	عة؟ فقالت: 
 Xهذ Nقق   ��  � 	هللا  ��عو  "كنت 
qا  فقا@  �قد�ته"  بفضله  	لنبو_� 
حضرته: كيف حتبني �� تأµ ضرتك 
K هذ	 	لبيت، فقالت: مهما يكن من 
مبا يصيبa بسبب  �با�  فأنا ال  �مر، 
	لنبو_�  تتحقق   ��  aيهم ?منا  �لك، 

	لF خرجت من فمك."

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٩٠  
 � 	ملوعو�  	ملسيح  كا�  �قو@: 
 Ãبنشا 	لدينية   Xبأمو� منشغال  يظل 
 �� �ميكن  للعجب،   cمث �	ستغر	� 
لصاحب  بسيط  مبثا@  �ضعه  ُيفهم 
�ّله،   K �حيًد	  يعمل  عا��  �ل 
�كا� متاعه منتشًر	 j K�	يا شw من 
�له 	لو	سع، �يصا�� �� يأj µبائن 
	حلاجيا% �rتمعو�  لشر	_   ��cكث
فإ�  طلباִדم  �يعرضو�  �له  عند 
صاحب 	ملحل 	ليقظ �	ملتفهم سو� 
	 مع jبائنه °يث  يصبح مشغوال جدًّ
لن rد فرصة لالنتباB? X شي_ Lخر، 
	ملوعو�  	ملسيح  حالة   Xهذ كانت 
� على نطا� ��سع. �كا� يقضي 
	ملسا_،   B? لصبا�	 ��قاته يومًيا من 
 Xمثل هذ K لصبا�	 B? _ملسا	من �
حالته  �كانت  �	النشغا@.  	ملحوية 
تشابه حالة 	ملسافر 	لذ� لديه �قت 
 iعليه قطع مسافة طويلة فيسر� cيس
بشكل غc عا�� K حتركاته. �حياًنا 
 K منشغال  كاملة  ليلة  يقضي  كا� 
	لصبا�   K  X	نر� 	لتأليف،  �عما@ 
	لدين  خلدمة  مستعًد	  يقف  �يضا 
�قد  �	لنبها�.  	لنشيط  كاجلند� 
حد¹ مر	ً�	 �� 	ملساعدين له كانو	 
مع  �xم  ?ال  معه  للعمل  يتنا�بو� 

كل �لك يتعبو� �	حٌد بعد 	آلخر، 
فيجلسو� مرهقني، �ما عبد 	هللا هذ	 
عن  يتقاعس  �ال  يتعب  يكن  فلم 

.Xخدمة سيد

	لرحيم.  	لر1ن  	هللا  بسم   -٢٩١
	لكرمي  عبد  	ملولو�  كتب  �قو@: 
	ملسيح   �cس كتابه:   K  µلسيالكو	

	ملوعو� �:
لقد ��يُت حضرته يكتب مقاال لطيفا 
	لعربية  	لكتب  كتب  كما   -  	 جدًّ
	لفصيحة منقطعة 	لنظc �يضا- �حد¹ 
ضجة  	ملؤ�بني   cغ 	أل�ال�  �ثا�   ��
كب�c �شغًبا كبcً	 بقربه، كما كانت 
�يثر�  يتخاصمن  	لبسيطا%  	لنسا_ 
بعضهن   َّ�?  wح �يصرخن  	لشغب 
كّن يتشاجر� �يقمن بتصرفا% 	لنسا_ 
يظل  كا�  حضرته  لكن  	ملعر�فة، 
�عما@   K �يستمر  عمله   K منهمًكا 
	لتأليف �كأنه جالس على 	نفر	�، فقد 
كلها  	ملثا@  عدمية  	لكتب   Xهذ �لف 
 K �	لفا�سية،  �	أل��ية  	لعربية  باللغة 
�لقد  	ملذكو��،  	ألماكن   Xهذ مثل 
سألته � مر�: �ال تتشو� �فكا�© �� 
 ù	لصر	 	فكر� ֲדذ Mال تشعر بانزعا�
��عه  �نا ال  مبتسما:  فقا@  �	لشغب؟ 

فكيف يشوِّ� �لك �فكا��.
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 2ر �ملبشَّ  mلعشر� هم  من   :�
باجلنة؟

 mعشر  � �لن�  ر  بشَّ لقد   :o
من 'صحابه �ألجّلة -�لفد�ئيني 
لتقدمهم   mC&لبا� خلدماִדم  له 
� �إلسالZ- باجلنة � حياִדم، 
ستة   2�لر�شد  Hخللفا� هم 
يلي  فيما  �لصحابة  كبا&  من 

%كرهم بشيHٍ من �لتفصيل:

١١. 'بو عبيدm بن �جلر�8 . 'بو عبيدm بن �جلر�8 ��

�: ما ��ه �ألصلي؟
M: عامر �.

�: ما �سم �لدb؟ 
M: عبد 	هللا بن 	جلر	�. 

�: 'ين لد؟ 
K :M مكة 	ملكرمة. 

�: +Dّ' d قبيلة ينتمي؟ 
B? :M بa ِفهر.

تشر�  صحا�   D'  mبدعو  :�
بقبو$ �إلسالZ؟

M: بدعو� سيدنا �Ì بكر �. 

تشر�   Zيو  bعمر كا2  كم   :�
باعتناG �إلسالZ؟ 

M: ٢٨ عاما.

ر2 باجلنة ر2 باجلنة�لصحابة �ملُبشَّ �لصحابة �ملُبشَّ
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�: مب لّقبه &سو$ �هللا �. 
M: �مني 	ألمة.

�: م� هاجر +d �ملدينة؟ 
بعثة  من  عشر  	لثالث  	لعا�  بعد   :M

 .� oلن	

�: 'ين 'قاZ � �ملدينة؟ 
K :M منـز@ كلثو� بن 	qد� �. 

�ثنتا2  تكّسر7  'حد   m�: � غز
من 'سنانه كيف حد| %لك؟

K :M �ا�لة نْزi حلقا% 	خلو�� من 
 .� oلن	جه �

�: 'ين كا2 يوZ حجة �لو-��؟ 
M: كا� �فيق سفر 	لنK � o حجة 
	لو�	i �نا@ شر� 	حلج برفقته �. 

يشغله  كا2  منصب جليل   D'  :�
� عهد سيدنا '� بكر �؟ 

�jير   @��  �  Xعهد  K كا�   :M
للما@. 

�: 'ين عّينه سيدنا ُعَمُر � �ليا؟ 
�	ليا   � عمر  سيدنا  عّينه  لقد   :M

.gملقد	على ِ�َمْشَق بعد فتح بيت 

�: 'ين ُتُوفَِّي؟
M: ُتُوفَِّي مبوضع جابية K بال� 	لشا� 
 ��	�  K ��فن   g	عمو بطاعو� 

	أل���.

�: كم كا2 عمرb عند �لوفاm؟
M: ٥٨ عاما.

٢٢. سعد بن '� قا�. سعد بن '� قا�  ��  
�: م� 'ين كانت ال-ته؟ 

M: قبل ثالثني سنة من 	qجر� تقريبا 
K مكة.

�: ِبَم كا2 يك�؟
M: �با ?سحا�.

 خاصية له � قبو$ ' mميز D' :�
�ألسالZ؟ 

قبو@   K �	بًعا   �� ثالًثا  كا�   :M
	إلسال�.

�هللا  فَّقه   Zيو  bعمر كا2  كم   :�
لقبو$ �إلسالZ؟ 

M: تسعة عشر عاًما.

�: كيف �هتد� +d �إلسالZ؟ 

M:عن طريق 	لرfيا. 

�: ألD عائلة ينتمي؟
B? :M بj aهر�.

�: ما قر�بته برسو$ �هللا �؟ 
خاًال  �قا�  �بو   Xلد	� كا�   :M

لسيدنا �سو@ 	هللا �. 

�: هل تعر� 'D قصة تد$ على 
فائه للن� �؟ 

M: من قصص كث�c، قصة ?قامته مع 
طالب   Ì� شعب   K  � 	هللا  �سو@ 
من  ليس  كونه  �غم  سنو	%  ثال¹ 

بa هاشم. 

�: هل كا2 له شقيق مسلم؟ 
بن   cُعَم فقد كا� شقيقه  نعم؛   :M
 K 	ْسـُتْشِهَد  	لذ�   � �قا�   Ì�
�هو  Lخر؛  شقيق  �له  بد�،  غز�� 
عامر بن �Ì �قا�، �قد توK بالشا� 

K خالفة عمر �. 

�: � كم غزm شا&�؟
��حد،  بد�،   K شا�©  لقد   :M
مكة،  �فتح  �خي´،   ،n	ألحز	�

�ُحَنني، �	لطائف، �تبو©. 
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بيعة  بايعو�  ممن  كا2  هل   :�
�لرضو�2؟

 gلسا�	 �لعا	 K نعم �كا� �لك :M
من 	qجر�. 

سيدنا  عيَّنه  مدينة   D' على   :�
عثما2 �ليا؟

M: على 	لكوفة.

 �' بن  سعد  فتحه  بلد   D'  :�
قا� �؟ 

 Xبانتصا� gلقد ُفتحت بال� فا� :M
 "�cحل	"  nقر 	لقا�سية  معركة   K

بالعر	� سنة ١٤هـ.

�: م� 'ين ُتُوفَِّي؟ 
للهجر�  ��سني  �س  عا�   K  :M

K 	ملدينة.

�: من صلى عليه �جلناmC؟
بن  مر�	�  	ملدينة حينذ	©؛   �	�  :M

	حلكم. 

�: 'ين ُ-ِفن.
K :M جنة 	لبقيع (مق´� 	ملسلمني).

�: كم 'جنب من �ألال-؟

M: لقد �جنب ٣٦ �لد	.

٣٣..عبد �لرYن بن عو�..عبد �لرYن بن عو�  ��

�: ما هي كنيته؟
M: كا� يكÀ بأÌ �مد.

�: ألD قبيلة كا2 ينتمي؟
M: لبjُ aهر�.

�: م� لد �؟ 
 oلن	 بعثة  من  عاما  ثالثني  قبل   :M

.�

 � �ملدينة   �  bخو' كا2  من   :�
�ملؤ�خاm �إلسالمية؟

M: سعد بن 	لربيع �. 

�: � 'D غزm عيَّنه &سو$ �هللا � 
+ماًما للصالm؟ 

M: �	% صبا� K �يا� غز�� تبو© 
طلب منه �سو@ 	هللا � �� يؤّ� صال� 

	لفجر. 

 �  � �هللا  &سوَ$  &�فق  هل   :�
حجة �لو-��؟

M: نعم.

�: � 'D سنة كا2 'م9 �حلجاo؟
	qجر�  عشر  	حلا��  	لعا�   K  :M
 ،Mحلّجا	  cَم� بكر  �بو  سيدنا  عيَّنه 
سيدنا   Xّمر� 	qجر�   ٣٢ عا�   K  ¶

 .Mحلّجا	عثما� على 

�: من جعله عضو� -�ئما � �لس 
�لشو&�؟

M: سيدنا عمر �.

�: هل تعر� له خدمة متميزm؟
مبائF �ل   íّ ت 	لقحط  �يا�   K :M

�مَّل. 

�: م� 'ين تو� �؟
K :M عا� ٣٢ 	qجر� K 	ملدينة.

�: من صلى عليه �جلناmC؟
M: سيدنا عثما� �. 

فاته؟ Zيو bكم كا2 عمر :�
M: لقد توK � عن عمر يناهز ٧٥ 

عاما.

'جنب؟ o�: هل تز
 hاæ� بنا	نعم؛ فقد �جنب عشرين  :M

بنا%.



وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم

ٍ ُكلُّ بَرَكة
ِمْن مَُحمٍَّد
��

فَتَباَرَك َمْن
َّم َعلََّم َوتََعل






